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Przedstawiciel Zwiqzku Radzieckiego obejmuje

przewodnictwo Rady Bezpieczeństwa
NÓWY JORI{ (PAP). -

W siedzibie ONZ podano do wiado-

mości, że delegat radziecki do ONZ Jakub Malik przesłał do

.ORGAN WK

i ŁK. P.OLSKIEJ

ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZE'J

NIEDZIELA 30 LIPCA 1950 ROKU.

ROK Ili CVI)

Nr 207

sekretaTza gener.ałnego Trygve I.ie pismo, w którym p o-'infor
mo\. ał go, że zgodnie z obowiązującą procedurą obej mie k olejne przew odnictwo Rady Bezpieczeństwa n 11 miesiąc sierpień
bież. roku. 'Delegat radziecki, jako przewodniczący Rady, wyznaczył równo.cześnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa na dzień
1 sierpnia.

Triumf gospodarki socjaliStycznej Artysta w iednym szeregu
Nieustanny wzrost produkcji

przemysłowej Związku

Cenirałoe~o Urzędu

Komunikat

z budowniczymi nowej Polski

Radzieckiego Pismo

prof. Dunikowskiego do Prezy~enło RP

Statystyeznego. ZSRR

WARSZAWA (PAP). - Znakomi ty rzeźbiarz polski prof .
Xawery Dunikowski, który dnia
23 bm. uclekorowany został w
Belwederz.e orderem „Budownl
MOSKWA (PAP). - W Moskwie ogłoszono komunikat Centralnego rów - o 22 proc., aparatów radio- 1 o 23 proo., piwa - o 30 proc.
czy Polski Ludowe.i" nadesłał
Urzędu Statystycznego przy Radzie Ministrów ZSRR o wynikach wyko- '~ycb -- o 28 proc., maszyn do szy.
Łączna produkcja całego przedo Prezydenta R?:eczypospolitej
nania państwowego planu rozwoju gospodarki narodowej za drugi kwar- cia - o 19 proc., zegarków - o 331
mysłu ZSRR w drugim kwartale
następu.jące pismo:
tał 1950 roku. W ciągu tego okresu przemysł, rolnictwo, transport, inwe- proc„ aparatów fotograficznych o
1950 roku podniosl a się, w porów,
· ZE CZY
naniu z drugim kwartałem 1949 r.
stycje, obrót towarowy - rozwinęły się i wzrosły, a materialny i kultu. 2!J proc.
PANl!i: P.H~ZYDENCIE R
Podniosła się także produkcja tow a
o 21 pl'oc.
ralny poziom życia narodu - znacznie się podniósł.
POSPOLITEJ.
Plan proclukcji przemysłowej, obejmujący Il kwartał 1950 r. został wy· rów włókienniczych, a mianowicie:
Komunikat zaznacza, że w za-kłaDzi ękując za t o zaszczytne wyr óz
w drugim kwartale 1950 roku, w po- dach Ministerstwa Przemysłu Meta- n ienie mnie. pragnę wyrarz:ić, że oce
konany w 103 proc.
\
równaniu z drugim kwartałem 1949 r. lurgicznego zwiększyła się produkcja niam je ;ako zjawisko zupełnie no
w ciągu tego okresu wypr oduko- dukcja traktorów wzrosła-o 16 proc.., :z.większyła się produkcja wv.robów stali z każdego metra kwadratowego I we w naszej kulturze.
Po raz pierw
wano ponad plan znacz ną ilość stali, kombajnów - o 63 proc„ pługów bawełnianych - o 2 proc., }runnych powierzchni pieców martenowski<:h. szy w dziejach naszy ch artysta ome tali kolorowych, węgla, ropy naf- traktorowych - o 68 proc., siewni- - o 22 proc., jedwabnych - o 20 Wzrosła wydajność kombajnów wę- trzymu.ie odznaczenie tak pełne e;łę
towej, benzyny , nafty, paliwa do mo- ków traktorowych - o 95 proc„ kul- proc., wyrobów dziewiarskich - o glowych , choć normy planówane na bokiej trP.~ci. t;ik 7.0bowia?:ujące ~o
torów Diesla,
energii elektrycznej, tywatorów traktorowych-o 85 proc., 24 proc. Produkcja obuwia podniosła rok 1950 nie zostały jeszcze osiągn i~;- do wysiłku twór czego w rozbudotu.rbin wodnych,
motorów
elek- sody kaustycznej - o 14 proc., nawo się o 23 proc.
te. W zakładach Ministerstwa Prze- wie k1ll tnr.v narodowej .
tryczny ch, transformatorów, łożysk zów sztuczny ch - o 18 proc.
Produkcja mięsa wzrosła - o 56 mysłu Naftowego podwyższyła się
Kiedy ~ięgniemy do okresu feuk ulkowych,
wagonów k olejowych,
Wzrosła ponadto
produkcja kau- proc., wędlin - o 41 proc„ masła - szybkość eksploatacyjnego wiercenia. d alizmu. widzimy, że twórcy naszej
samochodów ciężarowych i oso- czuku syntetycznego :-- o 20 proc:., o 51 proc., wyr-0bów cukierniczych- P ol epszyło się również wykorzysta- : k ultury tworzyli samotnie, zna Mub owych, motocykli, dźwigów auto- opo~ samochodowych - o 21 proc., I o 22 proc., l•o!l.serw - o 36 proc., her nie sprzętu. technicznego w p ods_Lawo j jąc odbiorc~w w niel!~itwch .j~dnost
maty cznych, ekskawa torów
(kop a· papieru - o 20 proc., cementu - o baty - o 12 proc„ mydła - o 11 'ńych gałęziach przemysłu ch enuczne kach. Tworca poezn polsk1e1 Jan
czek mechaniczny ch) , maszyn do sa- 26 proc., cegieł - o 34 proc„ domów proc., papierosów - o 19 proc., wina
K ochanowski pozostawił tego d obit,
1. n e świ adectwo. pisząc :
dzenia lasów, kombajnów, nawozów standarlowych - o 19 proc., rowe- gronowego - o 68 proc., szampana(Dalszy ciąg na str. 2-giej)
sztucznych, sody kausty cznej, ka uczuku, fiitb i innych wy robów ch e·
micznych , cementu, azbestu, szkła,
aparatów radiowych, maszyn do szycia, zegarków, aparatów fotograficznych, wyrobów bawełnianych, Inia·
nych, wełnianych i jedwabnych, sztu
cznego jedwabiu, obuw ia, mięsa i
wy robów mięsnych, wyrobów cukier·
niczych, mydła, wina, piwa, papierosów i innych wyrobów przemy słowyPcl1
• na1wazroe1s
• • . • zych gałęz1. Przemówienie prokuratora w procesie szpiega - współpracownika Military Intelligence 6
ro.du k C]a

o wykonaniu planu gospodarczego za II

kwartał

1950 roku

.,sobie

śpiewam

!d oby serce

a muzom, bo któż
jest na ziem i

chciał cieszyć pieśniami

mojemi...' 1
W dobie kapitalizmu z twórczo$·
cią artystyczną działo się nie ina·
czej. Artysci bywali ,,królami duchami" i żyli wiarą. że:
.„moje będzie za grobem zwYCięstwo„." - jak to wyrarził Juliusz Slo
wacki. Osamotnieni w swej tw órczości doszli artyści do rozpaczliwe
go hasła „sztuka dla sztuki", któr e
w konsekwencji . doprowadziło ich
na manowce.
Burżuazja, żerująca na sztuce, wa
runki historyczne i społeczne wszystko t o WYOiosło artystów na
Olimp, bądź jeszcze wYżej pod niebo, izolując ich od ziemi. od narodu.
Dopiero socja.Uizm, wiodący do lrotnunizmu ściąga artystów z tych pu
stynnych wyżyn na ziemię. miedzy
ludzi.
Dziś, w Polsce Ludowej twórczość
artystyc:ma, „s'l'tuka" staje się wartością realną dla ogr omnej wiekszo
ści narodu, jaką stanowi klasa robotnicza i chłopska.
Dziś, twórca- artysta powołany jest
przez klasę robotnicza do budowa
nia kultury narodowe.i. do kształto
wania jej w oparciu o humanizm
socjalistyczny. Staje on tio pracy
obok twórców w dziedzinie społecz
no politycznej, gospodarczej i zawo
dowej.
.
Dziś, odjęta jest twórczemu arty
ście starość.
Socjalizm darzy go
młodością, pobudzając, by tworzył
on aż po ostatnie swoje 'fi:hnienie.
ków, którzy pchają świat do nowej don, urzędnik ambasady bryty.i~k!')j zatopić w morzu krwi.
rzed. NienawiSltne im są pokojowe nie tylko przewiózł pocztę SUZ kolei prokurator zatrzymał się I to właśnie jest nowe. t.. to iest
osiągnięcia narodów Związku Ra- wińsldego zagra.n icę ale przywi{łzł dłużej nad charakterystyką ośrodka wspaniałe!
XAWERY DUNIKOWSKI
dzieckiego i kraJów demokracji lu- również dla, nie(\"o instrukcje, cbemi wYWiadowczego, któremu służył SU
dowej. Jedną ri m 11cek an glo - a me· kalia i pieniądze. Ten i;am usłuż- wińskt, ,.Military Intelligence 6".
ryka(1sltiego i.mperi.ałirzmu w P olsce ny Robert Sneddon, do którego Sli
Przewod sądowy wykazał, że był
tyła zlikwidowan a
przez władze wil'1ski :twrócił się po aresztowaniu, to ośrodek dyspozy~yjny dla wszystBezpieczeństwa
Publiaznego sieć z rozpaczliwą prośbą o pomoc, po- k ich s iatek szpiegowski~h, często na
szpiegowska Władysława Sliwiń- sunął się w swym cynizmie ~k da- wet bez względ u na ich charakter
skiego, który sta je dzisiaj przed są- Jeko. że przesłał swemu preyjacie-· narodowy. śliwiń~ki korzystał z tych
WARSZAWA (PAP). Profesor
dem narodu.
łowi zamiast słów pociechy - s amych skrzynek kontaktowych, co uxiwersytetu i dyrektor laboratoCelem tego wywiadu - stwierdził truciznę.
słynni a~enci ~ywiadu francuskiego rium im. Curie w Paryżu - Irena
proku rator _ są przygotowania. wo
Sneddon. Turner, Jessic, Choo i Rena ux 1 Zuzanna Schott. M. I. 6. Jollot-Curie nadesłała na ręce p:-ejenne. Temu celowi służył właśnie Jorgenson - oto inspiratorzy V kQ jest więc tą organizacją, k tóra pro- miera Józefa Cyrankiewicza nastę
Sliwiński i jego sieć wywiadowcza lumny w Polsce mówi prokura wadzi szpiegowski!. robote w kr: jach pujące pismo:
.w Polsce.
tor. Poza Sne ddonem, ·.Jessicem i ich europejskich, będąc ośrodkiem dla
Panie P remiera:c!
Opisując szczegółowo szp:i.egow - rodakami, działali jako agenci lu- I wszelkich· wy,Viadów.
Ins tytut Radowy w PM'yżu o~rzysk a działalność oskarżonego proku - dzie mieniący się Polakami. któr zy
Pr okurator stwie1·dz a, że przewód mal w darze od Instytutu Radower ator wiele uw agi poświęca iego w inter esie obszarników i k a pitali- s~dowy wykazał, iż Śliw iński winien go w WarS11Jawie pomnik P iot.ra ł
współpracy z urzędnikami ambasad stów popierają swych amer:vkań- jeo;t wszyo;t kich zbrodni zarzncanych Marii Curie, wykonan y przez r1Pź
mocar~hv zach odnich. R obert Sned sklcb panów, pragną-0 własny kr aj mu w akcie oskarżenia, a mianowi- hiarkę. polską, p,
Kwoetniewsk~.
.;._- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cie: szpiegost wa , J>rzygotowywania
Dziękuję. za pomoc, ja.ką Pan ozł
dywersji i nielegalnego p'rzechowy- ką.zał przy realizacji tego piP,km·go
~
wania broni.
daru, który będzie symb olem 11rzy.
).,
Proces ten nczy nas - powiedział .iaźni między Polską a Francją.
da łu Państwu
~•ąska
prokurator - że inform acje szpieProszę przyjąć. Panie Prem iPrze,
gowskie, zdobywane były przez śli- n.yrazy mego głębokiego poważania.
KATOWICE (PAP). Lipcowy datkowo rozne artykuły o ogólnej wińskiego na skutek n iedostatecznej
I. J OLIOT CURIE
wartości przes
, do 1.785 milionów czujności
t e strony obywateJi poiprofesor wydzi'ału nau"'"'
czyn produkcyjn y, k t óry na apel 'bo dotych.
(D
__, _ __ _ _ __ ..~1szy ciąg na str. 2-g iej )
dyrektor laborat orium im. Curie.
hater sk k h kolejaTzy tarnogórsk\ch
··· ··--„···- · -··- ··--·-·---···- - „
_
··--· •.
- -·
•• _
·---e nt uzjastycrznie podj ęła klasa robot-

I

I

:.~~r::w~:,:~:~:o~~ Agent

'I

imperializmu

poniesie ·za!iilużoną -•arę

przemy słu w drugim kwartal e 1950
roku w porównimiiu z drugim kwarta
łem 1949 roku podniosła się w spo·
sób następujący:
surówki - o 22 procent. stali
- o 19 proc., stali walcowanej -· o
16 proc., szyn kolejowy ch-o 9 proc.,
rur żelaznych - o 12 proc., miedzi o 14 proc., cynku - o 21 proc„ ołowiu - o 33 proc., węgla-o 12 proc.,
ropy naftowej - o 17 proc„ paliwa
do motorów Diesla - o 55 proc.,
energii elektrycznej - o 15 proc.
Równocześnie podniosła się produk
cja elektrowozów - o 35 proc., wagonów kole jowych - o 11 proc,, samochodów ciężarowych - o 26 proc.,
samochodów osobowych- o 50 proc.,
autobusów .- o 32 proc., łożysk kulkowych - o 33 proc., ekskawatorów
- o 36 proc., turbin parowy ch - o
69 'proc•. dźwigów automatycmych o 80 proc•• motorów elektrycznych _
o 19 proc., obrabiarek - o ~o proc„
maszyn włókienniczych - o 21. proc„
maszyn do liczenia - o 8 proc.
W drugim kwartale 1950 roku
wzrosła również produkcja ma~zyn
•
· z t ym sa
ro1m· czych , w porownamu
mym okresem roku ubiegłego. Pro·

Zwycięski

WARSZAWA (PAP), -

W trze

ciom dniu p rocesu szpiega angiel-

l

skiego wywiadu „!Mili.tary Intelligence 6" - Władysła.wa Sliwiń~
skiego, rzam.knięte oostało postępowanie dowodowe. Prokur ator
wojskowy, płk. Lityński, w konklwzji swego prrzem ówienia 0 3kar
życielskiego zażądał najwyższego
wymiaru kary dJ.a Sliwińskiego

za drziałalność srz.piegowską i dywersyjną.

w

t mecim dniu procesu Sliwińskiego sąd po zaliczen iu w po<'zet
materiałów dowodowych dokumentów, zawartych w aktach spr ::iw y,
2allllknął postępowainie dowodowe i

ud!Zielił głosu
oskaI"życielowi płk.
Lityńskiemu.
Na wstę.pie swego przemów:enia
prokurator stwierdził. że zbrodnicza
działalność Sliwińs.kiego, szpiega i

dywersant~„ zdrajcy n arodu. rzucila równie'.t wyraźne świaitło na tych,
którzy Slhvlńskim kierowa.Ii, na wy
s+ };m.i ących pod maską dyplomatów
sąiiegów i dyWersantów w rodzaju
Sneddooa, ,J essica i Turnera.
Lu d zie
·
__ „ t a.wicie
· · 1ami
c1. są pr....,..s
podżegaczy wojennych i awanturni-

bilans sukcesów

Armii Ludowej Chin

Pleven grozi revres;ami

Lud francuski przeciwstawia
z dradą

1

1.785 mi·ln.

nicrza

w ramach Czynu Li·pcoweff.. . 0
robotnicy

Polskj Ludowe j. przy niósł
plon w centralnym olcrę-

wspaniały

PEKIN (PAP). - K omunikat ogło 11.522.500 ludrzi. Stosunek strat armii
szony przez dowóciiztwo chiń,skiej ar Kuomintangu i Armii Lu-O<>wo - Wy
m il ludowo - wyzwole11czej stwier· zwoleńC(l;ej wynosi więc 5,3:1,
dza, że wojska Kuomi·ntangu w <:;ąZ ogólnej liczby str at arm~ l Kt:o·
im 4 lat wojny !!traciły przeszło 8 mintangu 4.586.750 przypada na jeń
milionów ludzi. W tymże czasie Ar- ców, 1.711.110 na poległych i :anmia Ludowa wyzwoliła obszar o po- nych , 633.510 skapitulowało , 8 46.950
wier:1.chni 8.495.500 km kwadr. z tu- pr.:ze&lło na stronę wojsk ludowych
dnośdą, liczącą 482.532 tys. osób. i 293.030 podd ało się dobrowolnie
Wyzwblono m . in. 2.031 miast.
reorganizacji. W ciągu 4 lat wpadło
Komunikat podkreśla. że w rę- do niewoli, poległo . lub też zostało
kach nieprrz:yjaciela po-zostają je!.z- ra~nych ałb_o s!<ap1tulow~ło 1.668
cze dwie prówincje _
Formoza i w::rzszych oficerow kuonnntangowTybet - o powierzchni około 1.102 sklch.
.
.
.
tys. km. kw adr. z 22 miastami l rz
Z kolei komunika~ w ylicza r:;er;.wy
10 miilionami ludności.
kle bogate łup~ wo?enne a;mu lu~o
wo - WY2:WolenetzeJ oraiz informu 3e
Komunikat podaje również stra- o stratach armii k u omintangowt y Armii L udowo - Wyrz:woleńcrzej, skiej w o statnim roku wojny na kon
które wyniosły w tymże okresie tynencie Chtn .

poli'-qce

Pismo Iren!/ Joliot-Cmie

I do premiera Cvrankiewiczo
I

się

narodoue;

GENEWA (PAP). - Biuro Polity- , Biuro Polityczne Stwierdza, że po
czn.e KC Komunistycznej
Partii lit yka wojny prowadtti do inflacii,
Francji ogłosiło komunikat, potę- godrzącej nie tylko w klasę robotnipiający mądową
~litykę zbrojeń, czą, lecz również w masy pracu jące
kt-Ora p owoduje rosnącą nędrzę mas. go chłopstwa. Wobec rosnącej opr-..izy
Pot~i.ając • stanowisko
p opiera- cji mas, rząd grozi rea>resjami robot
nych ipnzez rząd kapitalistów, któm.y nikom i zwole nnikom pokoju.
odmawj:iją ~dwyżki płac p om1mo
Biuro Politycrz:ne wiita bohaterską
rosnące3 dro~yczi;y oraz odmow_ę rz~ wałkę narodu koreańskiego o wol·
d u uwzględmema słuslZ'l'lych ządan
.. . ·
dl ·ł •• .
F
mas pracujących, komunikat stwler- nos: 1 mepo eg .os~ 1 wrz~a ra?dza że plan Schumana poświęca in cuzo~ do \Wmozerua walln preeciw
te~y Francji s trategicznym wymo ko wojnie vietnamskiej oraz do prcze
gom p etlityki amerykańskiej i przy- ci.wstawie nia się wys:vłce wojsk fran
niesie da lszy wzrost b e7Zobocia.
cuskich na Koreę.

Fa Iaprotestów przeciw nap~ ści USA
'

;e~;:~:0;:;:g~~~~h kolejar~y Miltony ludzi solidaryzułą się z bohaterską walką narodu koreańs~iego

gu

uczczenia czynem 6 ro=icy wyd an ia Mani.festu PKWN podjęły załogi

364 większych zakładów pr acy woje

wódt.twa katowickiego.
Zgodnie z dotychczasowymi
.
. za.kl d
te cnie
C1Zemam1
a Y pra-0y na
r
·
i
S ląska zrea.lizowały L pcowy "._.~.yn
Pokoju w 109 pr oc. wytwarzając do

':':AR~ZA WA .(PAP) • .- Z niesłabnącym zainteresowaniem śledzi tud· I labrv ce gum w WOLBROMIU, zebranosc. miast i wsi ~JOls~ch bohater~~ą walk ę ludu koreańskiego o zjedn?- ła 25 tys. zł dla młodzieży koreań
czeme swego kra1u 1 1ego wolnosc. Na . masowych z~braniach społeczen- skiej, która ucierpiała od bombardos.t w? polskie da je_ wyra~ swemu głębok~emu ~b~rzemu przed~ barba· wat1, przesyłając jej jednocześnie go
rzyncom amerykanskim 1 swej pełnej sohdarnosc1 z ludem Korei.
,·ące pozd rowienia ,.,raz wyrazy soliW KR~SZWIC:Y, ~OJ. by~g~s~1a, \viciele organizacji ma sowy cl1, osuo rląrpnf.ci i sympa tii.
odbyła się m amfestacia przy1azru z. protestu\ąc prze ciw agresji Stanów P ONAD 30 MILN. ZŁ. NA f'UNnarodem koreańskim. Na wiecu, w Z1.·edn0czonych na Korei·.
DUSZ POMOCY LUDNO ŚC I C'Y·
którym wzięło udział ok. 2.000 miesz„Naród polski - czytamy w uch wo
WILNEJ KOREJ
kańcC>w miasta. występowałi przedsta !onej rezolucji - ·który wyraził swoWARSZAWA (PAP), _ Jak in ją niezłomną wolę pokoju przez zło formuje Centr a lna Rada Związków
zenie 111 m.illonów podpisów pod Apc Zawodowych na kon to fundus-in po
ifl m S 7t o :cholm<''ri'tl. iak na ił'Ol)roicz
mocy C'ywilnej ludności Kor ci WfllY
niej piętnuje agresję amerykańską". n~ło do 27 bm. pon ad 30 mdło d.
Wiec protestacyjny. który ostalnlO Zbiór ka trwa i przy biera na sile "
odbył się w BIAŁEJ, zgromadził ty· każdym dniem.

ob11- 1

•
trzy many ma rsz
N1epows
wo,·sk ludowe,· Korei

Suncaon i Josu wyzw olane!
LONDYN (PAP). - Jak wyruk a ,z
komu nikatu sztabu Mac Arthura.
ogłoszonego w Tokio w piątek o godzinie 14 min . 30, według crzasu
· h grupa wo;sk po'łn~no G reenwic
•
~
""
koreańskich wbiła się klinem pomięd zy odd'Ziały lisyrunanowsk ie a 25
dywizję pienhoty USA w pobliżu
I czon na centralnym odcinku frontu. Amerykanie próbują zapełnić
powstałą lukę i przywrócić swe pozycje obronne.
Główne natarcie koreańskiej A:rm ii Ludowej odbywa się w dalszym
ctągu wzdłuż osi Ta.idżon - Kum·
czon, prrzy czym ataki koncentrują
się na odcinku
bronionym przez 1
zmechanizowaną dywi2j ę kawaJetii
USA na południowy wschód od Jcng
<long.
PEK.JN (PAP). - Ogłoszony ubiegJej nocy w Phenian komunikat do-

~~~e p~~~~t~~~~w~~~;~zystkich zakła

I wództwa

koreańskiej Ar mil Lu doSwi~.t pracy masowo . bierze ~dział
·„ej potwierdza wiadomości o wy· :'me~bi~~~e ~a rzecz o~iar bestia!st.w

izwoleniu węzła kolejowego Sunczon obec Y . skich . afre~orowk . Do cbhwih
portu Josu.
.
. . nei w WOJ .• · ra ows im ze rano
.
I 1uz ponad 10 m1ln. zł.
Poi:t J osu ,est obok ~san I PuW powiecie TARNÓW robotnicy
san Jednym ,z tmech waznych ;;-ior- 1 ze brali 846 tys. zł, w OLKUSICTM tów wojennych, położonych n a po- 369 tys. zł.
łudniowym wybr;z;eżu Korei.
Młorl7i P.i ZMP-owska , pracu · ąca w

1'

1

Pismo gratulacyine Komitetu Słowiańskiego wZSRR
z okazji 6 rocznicy proklamowania Manifestu PKWN
MOSKWA (PAP) - Z okazji 6
rocznicy Manif estu PKWN, Komitet
Słowiańs,ki w ZSRR przesłał n a ręce
cha.rge d'affaires Rzeczypospolitej
Polskiej w Moskwie - Janusza Zambrowicza li.st. w którym m. in . r zytamy:

„W ur oczystym dniu święta Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Ko
mitet Słowiański w ZSRR przesyła
P anu i za Pańskim pośrednictwem
całemu br atniemu narodowi polskiemu serdeczne pozdrowienia i życze
nia jak n aj większych sukcesów w dzie
le budownictwa socjalizmu w Polsce".

Robotnicy radzieccy
do związk ow ców K orei
MOSKWA (PAP). - Wsrzech zw: ąll
kowa Centralna Rad a Związk ó w Za
wodowych wystosowa ła na ręce prze
wod ni czące.go Cent ralnej Rad y Zwią
zków Zawodowych Korei Północnej
Tsoi Gen Doka telegr am, w którym
czytamy m. in.:
Radzieccy robotn icy l pracownicy
umysłowi są obuneni do g łębi kiwa
wą interwencją a meryka ń ską w Ko
rei. Uczciwj ludzie całego świa ~a po
piera.ia sprawi edliwą walkę wy;z,woleńczą narodu koreański ego przeciw
ko amęrykańsk im kolontzatorom.
Wsrz:echrz:wi ązkowa Centralna Rgda
Zwi ązk ów Zawodowych i m asy pra
cu ją ce Zwiączku Radzieckiego życzą
narodowi koreańskiemu całkowitego
zwyciestwa, w jego b oh aterskiej wal
ce o wolność ojczyzny,
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LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA
u;z~nacnia
pow
Przyjaciół Żołnierza Towarzystwa
połączenia
Towarzystwa
Przyjaciół żołnierza,
Liga

łlłała

z

Przyjaciół ORMO i Związku Krótko
falowców - rozpoczęła swą działał
ltOŚĆ.

„Lud z Wojskiem - Wojsko z Lu
dem" - mówiło hasło, pod jakim
obradował pierwszy, inauguracyjny
Zjazd nowej organizacji. Lud z woj
skiem -:- oto treść pracy Ligi Przy
J&ciół Zołnierza. Rozwinie ona swą
działalność na o wiele szerszą skalę w porównaniu z istniejącymi u-

Poważne osiągnięcia
gospodarcze
Rumunii
BUKARESZT (PAP). - Prasa ru
muńska opublikowała wyniki wyko
nania pia-n u gospodarczego w II
kwarta.te 1950 r. W zakres.ie produk
cji przemysłowej plan wykon31Do w
100,8 prl){l. Plan produkcji znacznie
przekroozono w przemyśle metalnrgicznym, chemicznym ora.z w zakresie prudukoj( energii elektryc~ej.

Bułgarii
SOFL<\ (PAP). - Komunikat Pań
stwowej Komisji Planowania Buł
garskiej RepubHki Ludowej, opubli
kowany w tych dniach, świadczy o
poważnych

osiągniięclach bułgarskie

go przem:-· słu i rolnictwa.

Produkcja. przemysłowa w Il kwar
tale br. była o 23 proc. większa, niż
w II kwartale roku ubiegłego. W za
kresie produkcji przemysłowej plan
wykona.no w 101,6 proc.

Robotnicy rzymscy
w walce o -swe prawa
RZYM (PAP). - Robotnicy r;r.ym
1cy pnzeprowadz.hli w piątek szereg
częściowych strajk.ów dla poparcia
swych żądań ~wiąrikowych.

Silq pohaju
ci zależy siła obronna naszego kra
ju. Od sprawności fizycznej i przesz
kolenia wojskowego szerokich r.zP.sz
ludności zależy siła szeregów wojskowycb. Dlatego też, wykorzy.,,tujac w szerokiej mierze doświadcze
nia radzieckie w tej dziedzinie,
wszystkie komórki nowej organizacji rozwijać będą określoną działał
podniesienie
ność, mającą na celu
sprawności fizycznej i wojskowej
Popularyzawśród społeczeństwa.
c.ia umiejętności wojskowych - takich jak strzelectwo, · służba samochodowa, obrona przeciwlotnicza,
chemiczna, krótkofalarstwo wpłyną
na podniesienie obronności kraju.
W kołach robotniczych LPŻ znaj
dzie się niewątpliwie wielu przodura
jących, zdolnych robotników Przy planowanej
ele- cjonalizatorów.

przednio organizacjami. '.l:owarzystwo Przyjaciół żołnierza spełniło w
czasie swej działalnbści poważną
pracę. Było jednak zbyt słabo zwią
zane z masami pracującymi. Zaleswych .komó15 proc.
dwie
rek prowadziło w zakładach prac.v.
Zaledwie 40 proc. członków TPŻ sta
nowili robotnicy, a pracujący chłopi
zaledwie 18 proc.
Liga Przyjaciół żołnierza ogarnąć
pragnie swą działalnością szerokie
masy pracujące miast i wsi. Opiera
jąc się na trwałej współpracy z ormasowymi - takimi
ganizacjami
jak związki zawodowe, Związek
Młodzieży Polskiej i Liga Kobiet
LPZ rozszerzy sieć swych placówek
w zakładach pracy, wsiach i szkołach.

I

„Jednym z najważniejszych
mentów siły wojska jest jego zwią
zek z masami ludowymi!" - powie
Zjazdu Ligi Przyjadział w czasie
ciół Żołnierza, Marszałek Rokossow
ski.
Naszę wojsko, składające się z sy
nów klasy robotniczej i pracującego
(Dalszy ciąg ze str. 1-szej)
chłopstwa. przepojone wola obrony go tekstylnego oraz przy wyrębie Ja.
praw i dobra ludu pracującego, st" sów.
jace na straży ludowej ojczyzny.
Zużycie surowców, materiałów, paniezłomnie broniące pokoju, silnymi liwa i energii elektrycznej na jednost
więzami złączone jest z ludźmi prJ. kę produkcji było w drugim kwarlale
cy całe,j P6Jski, otoczone ich mifoś 1950 roku - w wielu gałęziach p7oz::i dt•kcji - niższe. niż w drugim kwilr•
cią. Liga Przyjaciół żołnierza dorob- tale 1949 roku.
poznając szerokie masy z
ldem Wojska Polskiego, organizująr
Plan zmniejszenia kosztów wl.Jkulturalno _ oświatowa współpracę
z jednostkami wojskowymi _ poz- snych produkcji przemysłowej - zowoli zacieśnić jeszcze silniej więzy, stał przekroczony. Koszty własne pro
łączące masy ludowe Polski z ludo- dukcji przemysłowej w drugim kwar
tale 1950 roku, w porównaniu z tym
wym Wojskiem.
Nie t:vlko jednak w onrnnizowa · samym okresem roku ubiegłego, obli
niu nowych placówek LPŻ, w roz- czone w cenach porównywalnych, ob
wijaniu przez nie pracy kulturalno- nlżyły się o 6 proc.
osiągnięcia gnspoPrzeristawiając
charakter
oświatowej wyraża się
działalności Ligi Przyjaciół żołnie- darki rolnej, komunikat Centralnego
rza. I nie tylko to jest istotną treś- lhzędu Statystycznego przy Radzie
cia więzi, łączącej masy pracujące 1 Mini,trów ZSRR podaje, że kołch<:'zy.
o!':rodki maszynowo-traktorowe i sow
Polski z Odrodzonym Wojskiem.
Nasze Wojsko stoi na. straży ogól ch ozy przeprowadziły pomyślnie z<:nego dobra - strzeże ludowej oj- siewy wiosenne i przekroczyły plan
czyzny i pokoju. Od jego sprawn(IŚ z<1siewów.

przed palucent lcrólew•lcl ...
porzucają pracę
botnicy zakładów metalurgicznyeh
oraz 75 proc. personelu zatruclnio•
nego w przemyśle włókienniczym.
Robotnicy Antwerpii postanowili
rO'Zpocząć strajk w dniu 29 lipca.
W czwartek w godzinacł1' wieczor
nych pl"led bramą wejściową pałacu
królewskiego w Laeken pod 8:-u'.;:se
lą doszło do poważ11ych starć Illit:·
dzy żandarmerią i manifestantami.
W wyniku szarży żandarmerii kon1'.'ej, jeden z man:Lfestantów został
me żYcie całkowicie zama.rło.
W Brukseli unieruchomiony zo· zabity.
stał całkowicie przemysł elekt.ro Do późnego wiecu.ora rozlegały się
mechaniczny i meta.Iowy.
wokół pałacu okr.zyki: „Precz z LeoDo poważnych izajść doStZło w p'.ą- poldem", „Precz z królem kolabora.
tek przed południem w śródmleściu cjonistą"!
Brukseli, gdzie na grupę manife;tan
Władrze bezpiec.zeństwa aresz,towa
tów napadła policja uzbrojon:ł w
karabiny i bomby z gazami łzaw1ą ły kilkunastu przywódców z\viąz
ków izawodowych oraiz działaczy par
I cymi.
tli komunistycznej i socjalistycznej.
ropracę
przerwali
Gandawie
W

żołnierza

BRUKSELA (PAP). - Ruch straj
kawy, który wybuchł w następstw~e
króla _ kolaboracionisty
powrotu
Leopolda III na tron, przybiera
L\ege
wciąż na sile. w Zagłębiu
Ruch
strajkują wszyscy robotnicy.
na szosie Bruksela _ Leodium 20 •
stał całkowicie wstrzymany. w zagł~hit. Verniers strajkuje 90 proc. ro
botni!ków.
w okręgu przemysłowym Varem-

Triumf gospodarki socjalistycznej

becnie. w wyniku łączenia się kołcho I W drugim kwartale 1950 rok11 po
zów małych w duże - 600 kolet.o- nowej państwowej zniżce cen deta•
licznych na artykuły powszechnego
zów„ zamiast 2.000.
Powiekszenie kołchozów stwarza spożycia, przeprowadq;onej 1 marca
niezbę<i~e warunki dla maksymalne- br. zanotowano dalszy rozwój handlu
-go wyk'>rzystania traktorów, kombaj r~dzieckiego. W porównaniu· z drunów i innych skomplikowanych ma- gim kwartałem roku 1949. - obroty
szyn rolniczych, umożliwia prowadze towarow_e w hand_lu detahczn1'.m w
nie wysokogatunkowej, wielkiej ho- sieci panstwowej 1 spółdz!elcze1 w~ro
dowli bvdła, rozbudowę urządzeń u• sły o 30 proc., sprzedaz artykułow
żyteczności publicznej w kołchozach , spożywczych w drugi°! kwartale 1950
ztibezpiecza kołchozy w odpowi1>rlnią 10ku wzrosła, w porownaniu z druilość specjalistów rolnych i zap<>wni:ł gim kwar!ałem 194? roku o 25 proc.
Sprzedaz produktow !"lęsnycb wuo
kołchoźnikom wszechstronny rozwój
produkcji społecznej, szybki wzro3l sła o 15 proc., produktow rybnych dochodów społecznych oraz podwyż- o 28 proc•. masła - '! 46 proc., .cukru
sze>Jie poziomu materialnego i kultu- - o 26 proc„ wyrobow cukierniczych
- o 24 p~oc.
rnlnego ludności.
W, drugim kwartale roku 1950 toKomunikat >:twierdza dalej. że plan
pizeładunków kolejowych na dobę w warow prz.emysłov:ych sprzedano ę
drugim kwartale 1950 roku został wy 37 proc. więcej, niz w. drugim kwarta
konan" w 104 proc. Przeładunki te I': 1949 roku. Sprzedaz tkanin bawel·
manych wzrosła w tym okresie o 31
_,
.
'
h
ł .
tk 1
v:zrosły w ciągu okresu sprawoz„awan n we manyc -o 41 proc„
proc„
· k ,
d
·
·
C7ego, w porO\~namu z rug1m v.ar- tkanin Jedwabnych _ 0 31 proc„ wy
~nł~m rok~1 ubiegłego ? 13 proc. Je- robów dziewiarskich _ 0 34 proc
w"
zeh chodzi o ulepszeme wykorzysta• 0b . 5 k 0 45
proc„ Y
u~ia. orza.nego nia taboru kolejowego, koleje w dru·
0
31 proc.,
gim kwartale 1950 roku nie osiągnęły ro~ow trykotażowych uslanowionei normy obrotu wago- pondcłzoch t sdkarpetek - 05445 pl'OWc.,
proc:.
my a gospo arczego - o
t
. h p ł d k'
. .
ó
d t
k 1950
n w cięzarowyc · rze a un 1 w ran drugim kwa tal
sprze a
. r e ro u
i
!lporciP. rzecznym wzrosły w d.r11gim
~rosła, w
kwartale 19"0 roku, •v porównaniu , odb_ ornik«_>W radiowy. ehkw
t ł
d
a
~
•
v
ar a em !odrugim kwartałem 1949 roku. o 15 porow.n ruu z rugim
0
32 proc., zega.rkow
p10Ć:. a w transporcie morskim o 14 ku ubiegłego - o 20 proc., maszyn do szycia '
Cizynarodowego, na sa:kodę Polski.„
o 21 proc,
.
proc.
Prokurator: - Czy świadek otrzyRównież na IYJlkU kołchozowym
I~westycje w g~spodarce narodomał instrukcje, jak zdobywać sobie
we1 ZSRR w drugim kwart~le 19~0 r. wzrosła w porównaniu z rokiem ubie
ludzi w Polsce?
wiro~),y o 3J proc., w porownamu z głym sprzedaż produktów rolnych po
św.: - Propagandą, wsparciem, po
niższych cenach.
drugim kwartałem 1949 roku.
ciarunkaml, grzecznościami... Jest to
,_ \e sprawozdawczym wzro•
w on.res
'
,,
przez nas7u wyiiietoda, sto"..o,"ana
me\a.ur1nwes\y<:1, e w pri.emys,e
"
gicznym wzrosły o 27 proc., w prze- sła ilość zatrudnionych robotników l
wiad - dotła,ie po chwili.
·
pi·okur·,iPo pr·zer~„
pracy.
mys-1e węg1owym - o 17 proc„ w ur2ędttfkó w oraz wyd a1ność
.
.
. „ 1·e głos zab•'er·a
tor, uzasadniając kwalifikację praw. szyło się również pogłowie bydłil w przemyśle naftowym - o 50 proc., w Liczba robotników i urzędników za•
" w gospodarce narodo•
·
•i·ę dla sowc.ho:zacb.
n11-_ pr·zestApstwa
zakresie budowy e\ ekttownl - o 31 tru d monycu
„
1· domagaJ·ąc W roku 1950 odbywa się, na pod- proc., w przemyśle budowy ma.szyn we} ZSRR wzrosła w drugim kwartaoskarżonego Kucharka, ld;óry świado
Ie 1950 rok u o 2,4 miliona ludzi. w
·
·
obcemu •ny•wi'adowi'
n1u;e pr·zeknzywał
zeb ran· ko ł · - o 24 proc„ w przemys·1e matenastawie decyzji ogolnych
„
-.
o
stanowiące tajemnicę choźników, w wielu okręgach akcja łów budowlanych - o 25 proc„ w porównaniu z drugim kwartałem 1949
wiadomości,
państwowa - kary pozbawienia wol powiększania małych kołchozów. I przemyśle lekkim i spożywczym - c roku.
W przemyśle, rolnictwie, leśn!c
tak np„ w okręgu moskiewskim z 4f1 proc., w o~rodk11ch maszynowoności na 10 )at.
Następnie przemawiał obrońca os- początkiem bieżacego roku było oko- traktorowych i sowchozach - o 7S twie oraz budownictwie i transpnrcie
ło 6 tys. kołchozów, a obecnie, po po proc„ w transporcie - o 32 proc., w liczba zatrudnionvch robotników i ukarżonego
Wyrok będzie ogłoszony w ponie· łQczeniu ich, Jest około 700 kołcho- b1~downictwie mieszkaniowym ·- o rzędników wrzrosła o 1.900 tys. oBób,
b d
uk
a w m·stytutach
okręgu len1·ngradzk1·m 1'est o- '"' proc
zo·w,
działek dnia 31 bm.
na owo - a iaw·
,...
•
~
'
---------------------~~--~---~----~------------~ av~ ilnstytucja~ Jea~~~h o
Obszar zasiewów w roku 1950, w
porównaniu z rokiem 1949 powlqkszył siq o około 6 mtllonów ha.
W szkołach mechaniczny-eh i na
kursach przeszkolono około 70 tys.
kombajnistów i wielu innych pracow
nlków na odcinku mechanizacji i e·
lektryfikacji gospodarki rolnej.
Gospodarka rolna ZSRR przystępu;e do żniw w roku 1950 wyposażona
w jeszcze większą iloś~ maszyn, mż
w roku l949. Ilość kombajnów do
t lipca t!ł50 roku, w porównaniu ze
stanem z 1 lipca 1949 roku podniosła
si~ 0 20 proc., przy czym ilość kom·
ha inów samochodowych wzrosła 3,::;
razy, ilość- samoczynnych ~,osiarek
tl'aktorowych - 2,6 razy. Park samo
i:hodów ciężarowych w gospodarce
rolnej powiększył się w ciągu tego
okresu o 22 proc., a ilość paliwa o ·33 proc.
Komunikat stwierdza następnie, ·że
h
· I ś
l
sad zema e nyc pasow
roczny pan
dchronnycb na rok 1950 - został
przedterminowo wykonany.
Na odcinku horlo,vli bydła kołcho·
zy i sowchozy w pierwszym półroczu
1950 roku csiągnęly znaczne sukcesy
i zwiększyły w dużym stopniu µogh wie bydła. Pogłowie bydła, stanowią
·
cego własnosć spcłeczną w kokilozach, zwiększyło się do ko11ca ph~:1v•
szego półrocza 1950 roku, w porownaniu ze stanem z końca czerwcd
1949 roki: w sposób następuji;cy:
bydło rogate - o 15 proc., w tej
IJczbie krowy - o 19 proc., naslępnie trzoda chlewna - o 52 proc., ow
ce i kozy - o 16 \ltoc„ konie - -0 18
proc. Ilość drobiu wzrosła prawie o
11;0 proc. w podobny sposób zwi"k„

odpowiada za swe zbrodnie przed Wojskowym Sqdem Rejonowym wŁodzi

Onegda;j w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi toczył sie proces/
w sprawie b. kierownika Wydziału Zaopatrzenia. Materiałoweg-0 Centralnego Zarządu Przemysłu Wełnianego, Leona Kucharka, oskarżonego o
przekazywanie wiadomości, Śtanowi<gych tajemnicę państwową, agentowi
wywiadu obcego --- Bernardowi Wahlowi.
h
ł W ll .
. d t
.
, d .
. t
L eon.K u.ch ar.ek .Jes '·'Il s.re rum. ~."1J 1e nosc1 ·1 os· arcza
a 1 owi
· d
· d cennyc
b
I d zie rac~eJ i:-iepoz?rnt i1:1. dla mego 1 0 cego wywia u wia oku, 0 ~Y.g„ą,
gosł
„Wyró.zrua go. moze Jedynie ,!si, mości z dziedziny naszego·u życia
t
przeb1egł;v wyiaz tw~N.Y .orarz ~y- po d arczegoh.l Za tde „usł ugi bo r~kyma
a ju aszowe sre rm i tr.e, rozb1egane, rzlodrueJskie spoJr.ze- on od Wa
ł
tl
. 4 o tys. z ·
.
.
.
me. ,'
Po odczyta.niu
Wśro.d cis.zy, Jaka. panuJ_e na sa.h
kSą
h ·
· d aktu ł oskal'żenia
są dow_eJ, .• Pr~ewodmc~ący odczytuJe przystępuJe 0 pnes uc ama os m··
, .
a~t o„karzema. Oto, Jak przedstaWla żonego Kucharka.
się tło prz~stępst';.a .oskarżonego: , . . - Pozna~em Wahla - 1110"'1 oskar
• yY okresie przeJs:1owych t~udnosc1„ fl'.On:'( -: wiosn~ 1948 roku. Szyb~o
Jakie wytworzyły się W czasie odbu- uOWJedziałem się kogo reprezentuJe.
<iow~ przemysłu polskiego po wypę- Wahl zajmowa~ oficjalnie stan?wis~'0
<lzem.u okup. anta przez bohaterską pr:;cowmka !,Ciby", do ob_ow:ązkow_
Armię RadrLiecką, trzeba było dla uru kto1·ego nalezało prowadzeme mstr~k
c~m~~a pn~~~ wMllinnic~~ ta~ w ~raw~ ~~ny~~m

importować

1arwników szwajcarskich w polskich
che fabrykach.
niektóre
z zagranicy
Kapitał
i barwniki.
:mikalia, surowce
Z Wahlem,' jak wynika ~ dalszy~h
nJiędzynarodowy usiłował za pomocą
,wywiadu ekonomicznego zdobyć i·óż- zeznań Kucha1,ka, prowadził os.karz~
716 cenne wiadomości o stanie nasze- ny rozmowy, dotyczące eksportu 1
go przemysłu przy pomocy zorgani- •importu włókienniczego, stanu l'!as~e
rz:owanej sieci szpiegowskiej. Celem go parku maszynowego, barw1ema
.
tej akcji było również zawieranie tkanin itp.
Działalność oskarżonego n.aśwrntla
takich umów handlowych, poprzez
które do kraju sprowadzane oyły bar również protokół z narady, Jaka 0 ~wniki w nadmiernych ilościach a mię była się w CZPW na temat ~arwmdzy innymi i takie, na. które nie by- ków sprowadzanych z zagT.arucy. W
ł<> zapotrzebowania oraz barwniki bez czasie tej narady, wbrew mteresom
polsldego przemysłu, oskarżo~y wy.wartościowe.
Wywiad gospodarczy w Polsce pro powiadał się za sprowadzamem ~e
wadzony był za pośrednictwem m. S:r.wajcarii niepotrzebnych barwmin. szwajcarskiej firmy che:-.1 iczaej ków, które potem zalegały magazy„Ciba" w Bazylei, firmy, posiadają- ny.
Po złożeniu zeznań przez oskarżo<:ej liczne międzynarodowe odgałęzie:r.i.ia. Zadaniem „Ciby" był<> zbieranie nego, Sąd przystępuje do przesłucha
danych' dotJ„czących po·l ski'ego pr·ze- nia świadka W.ahla, sprowadzonego
mysłu włókienniczego, aby w dogod- na rozprawę z więzienia. Wahl donym dla Sliebie momencie wykorzy- kładnie opisuje swe kontakty z oskar
stać je cla celów sprzecznych z in- żonym. Odwiedzał go przeważme
sam.
teresami Państwa polskiego.
Przew. Sądu: - Po co świadkowi
W Łodzi, z ramienia wywiadu
$ZWajcarskiego działał magister che. były potrzebne wiadomości od Kumil - Bernard Wahl, agent wywia- charka?
św.: - Przeke.zyw.ałem je swemu
du ekonomicznego. Pod płaszczykiem
.
doradcy fachowego firmy „Ciba" w szefowi - C~ntalupp~emu.
Wahl stwierdza, ze podpisał w
dziedzinie barwienia materiałów, zbie
rał on wiadomości któi·e przekazy- Szwajcarii zobowiązanie dostarczawał poprzez pro1ru'renta. „ciby" - nia. wiadomości z dziedziny gospodar
cantaluppiego wywiadowi szwajcar- czej. Zobowiązanie to ~k.onywał .zgodnie z otrzymanymi mstru~CJU.·
cskiemu.
Zaopatrzył się on w sposób pod- mi. Zdobywał i przekazywał wrndostępny w zezwolenie na wstęp do za. mości, d oty~zące park·i; ma~zyn?'Ye:
kładów włókienniczych w Polsce. Za go w pols.k1m przemysle, Jakos,c1 1
wierał znaJ'omości, które umożliwia- ilości produkcj~, sposobów wykancza
.
. .
ły mu wypełnianie jego „zawodu" nia tkanin itp.
Przew. Sądu: - Jakie .stosunki łąagenta obcego wywiadu.
Leon Kucharek _ to jeden wla- czyły świadka z Kucharkiem?
św.: - Serdeczne. Kucharek był
śnie z tych, z h.-tórymi WaHl wszedł
w kontakt, który zdecydował się na: zadowolony, zwłaszcza, . gdy dałe~
prowadzenie antypaństwowej działał mu 40 tys. zł - za.. )ego usługi.
Chciałem też zdobyć jego przychylność na przyszłość...
. z dalszych pybń i odpowiedzi
6
ł świadka wynika, że działalność KuK
..
poparcia agres11 RG ore i charka sprawiła, że ze Szwajcarii
NOWY JORK lPAP). - Sekreta- przysyłano do Polski bezwartościowe
riat OrgaJQizac.ji Na.rodów Zjedno· barwniki, które miały utrudnić dalczonyeb ogłosił depeszę mlnistTa szy rozwój polskiego przemysłu.
Prokurator: - W czyim interesie
spraw zagranicznych Afganistanu
Ali Muhammed Chana, stwierdzają.- przekazywał świadek wiadomości, zdo
cą. ie rząd Afganistanu nie wyśle byte m. in. u Kucharka?
św.: - W interesie ka.JJitaru mieswych wllisk do Korei.
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aan·1stan odmaw·1a

Przyjaciół

Pot~żne demonstracje
Robotnrc'V BehtH masowo

wiedzy
z fachowcami
wojskowej ci robotnicy - racjonalizatorzy wnieść mogą wiele cennych
usprawnień, dać silny wyraz więzi,
łączącej klasę robotniczą z Odrodzn
nym Wojskiem Polskim.
W szeregach Ligi Przyjaciół żoł
nierza poznajemy dorobek Wojska
Polskiego, rozwijając współpracę
z jednostkami wojskowymi. W Lidze
Przyjaciół żołnierza wyrabiamy w
sobie sprawność fizyczną i wojskową, nabywamy znajomość zagadnif'ń
wojskowych.
Każdy dzień pracy Ligi Przyjacll1ł
Żołnierza, realizujący te zadania
wzmacnia siłę nasze&"o wojska„
wzmacnia siłę obronną naszego kra
ju - wzmacnia naszą pewność po
S. G.
kojowej pracy.

Zdrajca i dywersant

Al

Ligę

przez·

współpracy

Precz z królem kolaboracionistq I
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Wyb1·eramy delegato'w na Konsnre·s Pokoi· u aootys.osób.Szkoły
jl,J

Komitety obron' co· w poko1·u
Ruch obrońców pokoju z dnia na.
dzień rosnący i roz\vijający się w
Polsce i na całym świecie przeciw
knowaniom ginącer-o imperializmu

jest bodźcem do ujęcia ruchu obrońców pokoju w jeszcze doskonalsze
ramy organizacy.Jne i do dalszego o:iywienia działalności komitetów obrońców pokoju. Wola pokoju, zama
nifestowana tak dobitnie przez 18
miliMów Polaków, którzy dożyli
swe podpisy pod Apelem Sztokholm
s!rim, wola pokoju, która znajduje
swój materialny •vyraz w twórczej
1 k.1 L u d oweJ· - os t a.t pracy dl a p os
• w p od·Jęt ych masowo zob owiąza
mo
· Lipc-0wym - zo
n Iach - w czynie
stanie ze szczególną silą zaakcentowa.na przez naród polski w zwtązku
ze zbliża.jącym się Ogólnoltrajowym
Kon2'resem Obrońców Pokoju, który odbędzie się w Warszawie w
dnia.eh 1 i z września bież. roku.
Akcja wyborcza zostanie przeptO•

ora~n1·zu1·ą· w·1elką
19 ii

akc1· o'f wyborcz·ą

wadzona przez 'komitety obrońców Idą wybierani delegaci na. konfereni:okoju, tak dobrze jak i popr.zednia CJe powiatowe i konferencje miast
akcja zbierania podpisów pod Ape- wydzielonych. Delegaci na konfer:mIem Sztokholmskim. Niewątpliwie do cje powiatowe będą wybierani w sto·
świadczenia organizacyjne poprzed· sunku jeden delegat na 500 mieszkań
niego okresu zostanq w pełni wyko· ców w danej miejscowości lub członrzystane, a akcja wyborcza ożywi ków załogi danego zakładu pracy,
działalność poszczególnych komite- gdzie odbywać się będą wybory.
Prawo uczestniczenia w zebraniach
tów obrońców pokoju, aktywizując
jednocześnie szerokie rzesze naszego wyborczych ma każdy obywatel bez
społeczeństwa i przyczyniając się tlo różnicy pici, narodowości, poglądów
dalszego wzmocnienia ruchu obroń- politycznych i religijnych - za wyjątkiem osób, pozbawionych praw
ców pokoju w Polsce.
Zebrania wyborcze
obywatelskich.
-:;
"'
;.;
• · · przeprowa d zane w
ybor"' odbęda. si·ę w dwo'cll ~ta inogą b yc' rown··z
' · eh " ' Ypoczlnkowych , k o
'
i drugiego m1·eJ'scowosc1a
pach· J _ pierwszego
loniach m ło d z· 1· ez·owyc h I'tp. p odcz as
stopnia.
zebra·nia wygłaszane bedą referaty
WYBORY 1-GO STOPNIA, to zna na. temat zadań narodu polskiego w
czy wybory w komitetach obroi1ców walce o pokój.
WYBORY II-GO STOPNIA odbę·
po!~oju blokowych, gminnych, zakła
dowy~h i obwodowyc_h od~ęilą się w dą się na konferencjach powiatowych
okresie od 1 do 15 sierpnia. Na ze- i miejskich w miastach wydzielonych
braniach wyborczych I-go stopnia bę ouz na konferencja.11h dzielnicowych.
w Łodzi w okresie od 15 do 20
sierpnia.
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(Dalszy ciąg ze str. 1-szej)
skich. Każdy chłop, każdy robotnik i
· mys·1·1
• me
1ctory
·
.
pracuJący,
inteligent
stale o cbowiazku zachowania czujności, może stać się cennym źródłem
informacji dla szpiega. Proces wykazał także, że utrzymywanie kontaktów towarzyskich z ludźmi pokroju
Sneddona i J essica prowadzi często
do zbrodni przeciwko własnemu krajowi.
Konkludując, prokurator stwierdził, że naród polski, biorący żywy
udział w walce przeciwko podżegaczom wojennym, nie bedzie tolerował
tych, którzy staj: na przeszk'}dzie
pokojowej budowie nowego życia.
Tych ludzi i ich wysłanników naród
polski będzie usuwał ze swej drogi
z cała ~urowością. W imieniu mas

pracujących Polski, którym Śliwiński
chciał nieść śmierć i zagładę - pro·

ka·
• da ł dl a os k arzonego
k·ura t or zazą
ry śmierci.
Obrońca oskarżonego, adw. Hrycko
wian starał się przedstawić oskarżonego jako b6'LWolne narzędzie w ręka.eh jego imperialistycznych mocodawców. za okoliczność łagod-ą(!ą
obrońca uważa również fakt, że nskar
żony zrozumiał ogrom swojej winy i

wykazał sln'llchę. Obrońca wniósł

łagodny wymiar kary.

Oskarżony śliwiński

0

w ostatnim
że winę swoją
zrozumiał całkowicie i żałuje popełnionych czynów.
. Ogłoszenie wyroku nastapi w dnm
29 bm.

słowie . powiedział,

Na konferencjach tych

wybieral'li

będą: członkowie powiatowego, miej.

lub d~ielnicowego komitetu
skiego
obrońców pokoju, delegaci na kor.fe
·
rencJę wojewódzką oraz delegaci na
Ogólnokrajowy Kongres Obrońców
Pokoju.
Kandydaci zgłaszani będą przez
wybrane uprzednio komisje - matki,
a zebrani wysuwać będą mogli dodat
kowych kandydatów. Kandydatury
winny być krótko omawiane i uzasad
niane przez zgłaszających, którzy
winni kierować się tym przede wszy
stkim. aby delegaci reprezentowali
możliwie najszerszy wachlarz warstw
spolecznych danego terenu.
organizacyjne
liższe szC2egóły
na zezostaną om6wionJ dziś
.braniu Plenum Wojewódzkie10 1fomi
tetu Obrońców Pokoju Łódz - Mia.
st-O oraz przewodniczących i sekretar:zy dzielnicowych komitetów ohroń·
•
ców pokolu.

I

I gór
zawod-0we
tys. młodych,
nicze ukończyło 180
wykw'!-lifikowanych robotników, któ·
izy zostali skierowani do pracy w
przemyśle, budownictwie i transporcie.

Większośó

zakładów przemysło·

wykonała w drugirn kwartale
wych
5
1!:1 0 roku plan w 1zakresie wzrostu
wydajności pracy. tak wydajnosć
pracy robotników w przemyśle wzrooorównaniu z drugim kwarta·
sła w1949
12
proc.
roku 0
łem
Komunikat Centralnego Urzędu Sla•
tystycznego wskazuje następnie na
r•nwój budownictwa kulturalnego I
systemu ochrony zdrowia. W drugim
1950 przygotowywało
kwartale roku
się do egzaminów końcowych na wy:!:
nych uczelniach, uczelniach . technicz
nych l i innych
. . specjalnych uczelniach
wraz ze słuchana. poz omie srednim
C'l
1
1 k ł
tys. mło·
ł
. r t . o So ok 500
h zaocznym
' am
1uyc speqa IS ow. z ·o Y 1-kla~owe
średnie oraz szkoły dla młodzieży
i wiejskiej ukończyło o
robotniczej.
25
proc.
1949 więcej młodzieży, niż w r~
·
ku
Nakłady książek wydanych w pierw
szy~ półr.oczu l950 roku wzrosły, w
porownamu z pierwstym półroczem
1949 roku ponad 15 proc. W drugim
b!· odbywał się dalszy rozk~artaie
woj sieci 111sty tucji leczniczych, wypoczynkowych i profilaktyczno-sani.
tarnych.
Tn5 t t · l
Y. uc,ie ecznicze otrzymały inac:iną ilość najnowszej aparatury i
SJ?rzętu leczniczego. Wzrosła produkCJa apara t ury elektrycznej, urządzei1
la?orntoryj.nych i skutecznych środk?w leczmczych. z początkiem dru~tego k~artału przypada.Io na toO ló
ze~ s~p1talnvch blisko półtorakrotnie
WllPreJ lekarzy, niż w roku 1940.
'!I, ten sposób jakość pomocy }('kar
sk.1e1 okazywari.ej ludności, która, jak
w1ad?mo: udzielana jest w Związku
Radz1eck1m be:zpłatnłe, poważnie wzro
sła._ w poró.wnaniu z okresem przedwo.iennym.
W drugim kwartale br. - stwierdza w zakończeniu komunikat _oko
ło 10 milionów osób wykorzystało ko
lejne urlopy płatne, przysługujące
rok rocznie wszvstkim robotnikom i
urzednikom.
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V Plenum

słońca, zieleni i radości
Aktyw partyjny 001awia założenia i wytyczne Planu Szejc ioletni e g o

robo:tnicz·a .miastem pracy,

Doprowadzenie do świadomo·
Dlatego też tow. Tomczyk, sekrezjazm klasy robotniczej znacznie pod zatwierdzony na V Plenum KC, uwaści każdego robotnika, odcinwyższył
nasze możliwości produk- żam za mobilizujący, przyjmując go tarz Komitetu Zakładowego, omówit
kowego planu produkcyjnego, prze
jako zdrową podstawę do stworze1Jia na naradzie zadania, stojące przed
cyjne.
prowadzenie analizy wykonania
organizacją partyjną w Planie 6-letI dlatego projekt Planu 6-letniego nowoczesnego przemysłu.
planów.
nim. Do nich należą:
właśnie robotnicy "łódzcy potrafią wczasy, a przecież w Polsce Ludowej
Wzmocnienie pracy uświada·
ocenić stare i nowe życie i wi- posłano mnie i tysiące innych robot·
Szkolenie zawodowe - fundamentem
Podniesienie na wyższy po·
miającej w kierunku spotęgo 
'dzą to, co z każdym dniem wyłania nic
do najpiękniejszych uzdrowisk
ziom i rozszerzenie
ruchu
wania socjalistycznej dyscyptiny
powodzenia
się coraz jaśniej z dzielnic robotni- Dolnego Śląska i do Sopot.
wielowarsztatowego ornz troskli·
pracy, aby doprowadzić nieobec·
czych, z przedmieść i pustych piawa opieka nad przodownikami.
I ność do minimum. - Matka moja była prządką - o- ~T astępny mówca tow. Wojtania , giwał laboratorium chemiczne i laboców. q> z dnia na dzień nabiera real- powiadał tow. Pietrzak. - Pamiętam, l' dyrektor Zakładów im. Strzelczy 'Tatorium dla celów odlewniczych.
Niebezpieczne tende nc je sa mouspokojenia
nych kształtów - wizję wspaniałej, jak biegnąc rano do roboty zamykała ka, przedstawił na Naradzie osiągnię \l\/prawdzie w odlewnt pracują ofiarcia i trudności swojej fabryki. W od- ni ludzie, którzy znacznie zmniejszyli
socjalistycznej Łodzi.
nas, czworo dzieci, na klucz. Godzi· dziale mEchanicznym odsetek braków odsetek braków, jednak przy pomocy
w średnim wyższym szkolnictwie za wodowym
Robotnicy łódzcy umieją spojrzeć nami czekaliśmy o głodzie i chłodzie zm alał do minimum. W latach 1945- inżvniera specjalisty można było by
ytyczne P lanu <i-letniego w zaSprawy te tyczą się również kietrzeźwym wzrokiem na przeklęty spa na jej powrót, aby wreszcie otrzymać 1948 Wynosił on 9 proc., w ubiegłym w znacznie większym stopniu przekresie kadr, omawiane n a V rownictwa 'l'echnieum Włókiennicze
dek, odziedziczony po fabrykantach skąpy i suchy kawałek chleba. Mó- roku - 2 proc„ dziś wy nosi już tylko kroczyć plan produkcyjny i dać lep0,7 proc;.
P lenum KC przez tow. Nowaka, pod- go. Jeżeli Tech nicum ma spełnić swe
szą jakość.
łódzkich - na wąskie, wybrukowa- wię to w tym celu, aby porównać na
Są i inne niedociągnięcia.
Nasz<1 kreślają wyraźnie konieczn o~ć wydat zadanie _ powiedział tow. QlejniPlan
półroczny
pierwszego
roku
ne „kocimi łbami" uliczki, cuchnące sze dzieciństwo z losem dzieci dzi· Planu 6-letniego załoga wykonała w Rada Zakładowa nie wykazuje dosla· nego wzm ożenia szkolenia zawodowe czak _ to kadry słuchaczy winny
posiada
wnsztoki, stare, walące się rudery o siejszych robotników, które beztro- 52 proc. _ Sukces ten _ mówi tow. tecznei ir.icjalywy w walce o wyko- go. Szezególne znaczenie
szkolenie średnich i wyższych knd~ wzrastać z każdym rokiem.
śreciasnych, wilgotnych i ciemnych iz- sko i radośnie bawią się pod troskli- \o\/ojtania _ uzyskaliśmy dzięki sto- nanie planów produkcyjnych. Narady technicznych. Okazu.ie się jednak, że dnim szkolnictwie zawodowym u wysysten.iatycznego szkolenia wytwórcze, które tak wiele nam po·
bach.
wą opieką wychowawców we wspa- sowaniu
zawodowego.
mogły do przedlerminowf'go wyko· kierownictwa poszczególnych uczelni datnia się brak opieki ze strony
partyjnej
rania Planu 3-letnieqo, nie są doce- w Łodzi nie żyja problemami polity- DOSZ oraz organizacji
Na oddziale produkcyjnym szkoleni~ niane przez radę zakładową i dlatego ki gospoda1·czej ·naszego kraju. l\ió- przy tej instytucji. żyją one w odzr
trwa 3 miesiące. Naukę pobiera 60 Związek Zawodowy Metalowców wl- wił o tym sekretarz KŁ tow. Olejni waniu od progrnmu szkolnego. Obser
słuchaczy. Szkolenie teoretyczne na r.ien bardzie.i uaktywnić w tej dzie- czak. Zdaniem kierownictwa Poli tech wuje się bowiem objawy wstecżneg·o
oddziale montażu przygotowuje ab- dzinie swe komórki zakładowe.
niki Łódzkiej za 3 łata będziemy mie oddziaływa nia niektórych wychowaw
solwentów do pracy praktycznej na
Nie mniej ważnym zagadnie~cm li zbyt wielu ( ? ) inżynierów w Polsce. ców na młodzież szkolną.. Proble!n
tokarkach i maszynach. Łączna liczba jest uregulowanie sprawy jednooso- Nie dostrzega się przy tym twiei·· ten jest tym bardziej ważny, a lboszkolonych metalowców wynosi 400 bowego kierownictwa i opracowanie
dzeniu, że przemysł nasz rozbu<lowu- wiem uczęszcza tain młodzież robotosób. Przy jednoczesnym wzroście odpowiedniej instrukcji, regulującej
je się, że mamy uruchomić wiele se- niczo·chlopska. Zagadnieniu temu
współzawodnictwa, szkolenie ma po- ten poważny problem.
więcej poświęcić uwagi
ważny wpłvw na ilość i jakość proSprawę jednoosobowego kierowni· tek nowych fabryk i warsztatów, że powinna
dukcji. U5prawnia się też organizac;a clwa poruszvł również low. Przybył, kraj nasz odczuwa dotkliwy brak in- miejska organizacja Z~IP.
i podział pracy. Na montażu pracowa dyrektor
ZPB im. Szymaóskieg:>. żynierów, że zakłady bt'rykają się z
P roblem szkolnictwa omówiła rów·
ło w ubiegłvm roku 145 robotników. Wskazał on na konieczność bliższeg0 ogromnymi trudnościami natury tenież tow. Gerlecka,
kierownik WyW bieżącym roku plan jest podwyż· zainteresowania sic: ze strony dyrek- chnicznej.
dzialu O światy przy Radzie Narado·
szany o 25 procent i mimo to staie torów produkcją i na konieczność
Te szkodliwe tendencje oddzialyw .l wej. - Zadaniem naszym - oświad
wvkonujemy go, aczkolwiek zmniej- analizowania sprawozdawczości. Mów
towarzyszy, czyła tow. Ger lecka - będzie prze.
szvliśmy załogę o 25 ludzi, przerzu- ca wskazał, że po szczegółowym roz· ją na innych, zarówno
cając ich na inne odcinki.
patrzeniu sprawozdawcz·ości w Zakła jak i bezpartyjnych, w instytucjach prowadzić akcję masowego szkoleIstnieją jednak i trudności,
które dach im. Szymańskiego ujawniło się, naukowych i gospodarczych. Musi· nia zawodowego i ideologicznego napowinny wstać usunięte przy pomocy że od5etek braków wynosi nie, jak my je zwalczyć z całą stanowczo- uczycieli, zwiększyć dopływ młodych
Ministerstwa P1zemyslu Ciężkiego i podano 3,2 proc., lecz aż 12 procent. ścią.
kadr do zawodu nauczycielskiego O ·
Centralnego Zarządu. Od 1946 roku Kontrola pozwoliła w tym wypadku
Obserwuje się też niedocenianie raz zaostrzyć czujność nad wynika·
rie mamy in.i:yniera, który by ob5łu- zlikwidować ów anormalny stan.
kobiet w szkoleniu zawodowym. Np. mi nauczania.
w roku szkolnym 1950 na Politechni·
Walka 0 pokój łączy się bowiem z
Plo n 6-letni w prze m yśle włó ki enni czy m
kę uczęszcza zaledwie 8
p1·oc. ko- walk<} o nowe, socjalistyczne wychll
biet, zaś na 1951 rok kie1·ownictwo wanie młodzieży. Dlatego będziemy
jest realny i w ykonalny
Politechniki• przewiduje 20 procent. prowadzić d ziałalność długofalową,
nialych i czystych żłobkach oraz
tysięcy ludzi zatrudnia obec. Andrychowie, Pabianicach i Dolnego
c fr t , k · :
d · 1. aby przy podniesieniu poziomu i·
Mało kto tak dobrze pamięta ponuY .Y e "~ azuJą, ze na 0 . cm„u deologic:znego nauczycieli i większe
nie łódzki przemysł włókien śląska. Wid zimy natomiast, że w
re 1ata bezrobocia i głodu, lala za- przedszkolach, w dostatnio zaopatrzo
niczy. \oV porównaniu z okr.e sem mię- tych zakładach, w których nie pro- szkolmctwa me przełaman? Jeazc?:e go id1 upartyjnieniaj
wychowywać
marłych fabryk. lokautów i zagasłych nych ogródkach jordanowskich.
Tak mówili ci, którzy zebrali się dzywojennym, zatrudnienie w tym wadzono w dostatecznym
stopniu kon~erwatywnych uprzedzen wobec nowe 1>0kolenie świadomych budownipalenisk, lata' ustawicznych wal~ i po
goni za suchym kęsem cbleUa, iak ro 2G iipca rb. na naradę łódzkiego ak- przemyśle wzrosło dwukrotnie. W szkolenia zawodowego, 60 procent za udz1alu kobiet w życiu gospodar-1 czych socjalizmu i bojowników P<>tywu partvjnego, aby omówić zada- Planie 6-letnim przewidywana jest logi nie wykonuje planu.
czym.
koju.
botnik łódz\...-1.
r.ia, stojące przed klasą robotniczą rozbudowa, unowocześnienie i 11:r.upeł
Dlaczego na Dolnym śląsku, gdzie
Dobrze pamiętają te Jata robotnicy Łodzi w-"'vielkim dziele budownictwa nienie szeregu fabryk, przewidziany istnieje stały napływ nowego ele· Miasto
nasze ~ miastem nowych kształtów
łódzcy. Mówili o tych czasach na o- podstaw socjalizmu.
jest dalszy wzrost zatrudnienia przę- mentu robotniczego, ods etek I gatun
statniej narf!dZie aktywu partyjneA zadania te. są trudne, wymagają dzalników, tkaczy, techników i inży- ku jest wyższy o 5 do 9 procent,
socia lisłycznej architektury
go, poświęconej omówieniu założeń ofiarnego wysiłku milrórtów ludz:. nlerów, przewidziany jest wzrost pro. aniżeli w kolebce przemysłu tkackie
6-letniego Planu rozwoju gospodarcze Nikt jednak na naradzie nie wąlp_ił dukcji o 53 procent.
go w Lodzi? Przyczyną tego między
ow. l\Iinor, przewodniczący Ra- \ związany przez wybudowanie gigango Polski Ludowej,
w nasze zwycięstwo, ani nie cofał 51 ~
Czy zadanie to jest wykonalne? innymi jest brak szkolenia.
dy Narodowej m. Łodzi - na- tycznego rurociągu, łączącego Łódź
Mówiła 0 t)rch czasach tow. Herbi- przed trudnościami. Odwrotnie, z kaz Niewątpliwie tak. Potwierdz.ił to w Przemysł nasz, chcąc wykonać z ho kreślił w sugestywny sposób wspa- z Pilicą. Woda i kanalizacja musi
chowa, która prze-z kilkanaście la! by dego przemówienia biły wiara, pew- ~wł'mk przemówieniu tow. Alojzy Jó- norem zadania Planu 6-letniego, :.ta niale perspektywy rozwojowe budow- być i będzie doprowadzona
przede
wała na przemian to sezonową robot- ność 1 zdecydowana wola wykonania z11~ ·, na;z~lny. dy;rektor. CZPB.
wia przed sobą na;;tępujące wytyez· nictwa mieszkaniowego, komunalne- wszystkim do dzielnic robotniczych.
go i kulturalnego Łodzi.
Niemniej ważną rzeczą jest rozbu
nicą, to beztobotną.
tvch zadań, przezwyciężenia wszel- . . Dos,;ia~cz~ma ub1e.glych lat ne:
- Pamiętam - snuła swe' wŚpom· kich przeciwieństw, mobilizowania Cd \tyk=:izały, _ze zal-~ad~ nasze mogą w
j Nakreślić sta-Jy program szko W przeciwieństwie do kapitalisty- dowa sieci gazowej .. W ro~u 1938
narodu, aby razem kroczyć śmie pel.m wyw1ązywac s1_ę ze swych zalenia zawodowego na wzór cznego budownictwa kiedy to na te- produkowano zaledwie 8 m1ln. mtr.
nlenl·a tow. Herbichowa - wędruJ'a.~ lego
.
dan J ednał- w przeCJU"'ll 3 lat prze
szkolnictwa w z,viązk u Radziec· i·enie miasta mieliśi~y 66 proc. mie· sześć„ z których, ko1:zysta,lo około
tysięcy żebrza.cvch dzieci, le1· i pewniej po di·odze d o socjall' ' .
· mu-"'.
C"'
- gr•1py
•
,
mysi· bawelmany
siał przelamykim i najlepszych uczelni w 1'0 1• szkań jedno1zbowych, a z sieci wo- 10.00, ko_nsumentow-;-- kupcow, ~al:>ry
demonstracje i ·masakry bezrobot· zmu.
wać oportunistyczne tendencje zwosce. P.rze;>rowadzić masowe prze- dociągowej i kanalizacyjnej korzysta kan~ow 1 speku_lantow„ W Pla~;e 6nych,· okrutny terror · i więzienie
ciia Aktywiści partyjni
i t działacze
.
t . Z\,,
"
tł'Ozneg·o
.
1anoszkolen1'e
i'nslr11ktC>ro
' •",
. ·
, ·
h
d gospo
· h l"nn1'l
~
rnw
„os
p
.
,„ n1a1·st·.·o·,,. ła wyłącznie wąska g1·upa burżuazji, le~mm produkcJ_a gazu wyn~sic bę_
ludzi, pragnących Jedyme chleba. darczy, moWląc 0 -i:c . za amac wania" Bvli taev wśród nas l·tórzy
i teehników C>raz zorganizować zamieszkująca śródmieście, w Planie
dz1e ponad 30 ~mln. mtr. sześc„ z kto
Przepracowałam wiele lat u fabrykan wskazywali na osiągm_ęc1a i trudno- pi·agnęl· 1• P'1.?„ ni'a1" 111 i··ysi'ł.1-'u ' 0 t 1. : , ,
••
k
· 1 · k.
·
•
·
· t
b
b t ·k ś ·
7. na spo by wwdace do prze
"·'
"
,
,
UJ
rozne ·ur:;y specia ne i s 1erowac 6-letnim rozwój budownictwa miesz· r~go korzy~tac będą przede wszystt~w, a 1e n_1e pam~ę am, a Y ro o Il1
CI o~a. · .
so '
ci··
m ywać wysokie premie i pochwały.
szereg robotników na wyższe kur kaniowego i komunalnego obejmie lum. robotmcy„
.
,
.
kiedykolw1ek wy1echał wowczas na 1 zwyc1ęzema tych trudnoś ·
Hołdując tej zasadzie, demoralizowa
;~ fachowe.
przede wszystkim dzielnice. i·obotm" y remontuiem_y setki_ ~omow nue
li i demobilizowali załogi fabryczne.
Zwiększyć ilość brygad re · cze. Już w chwili obecnej wybudo· szkalnyc~! na ktore w b1ezącym roku
pracy naszet cze rpo 1smy Z OSWIO cze n . Byli i tacy, którzy twierdz ili, że namonto" ych, wyposażyć lepiej wano ponad 1.500 izb mieszkalnych otrzymahsmy
w ramach
F<,7.i\I
leżr zmniejszyć tempo
pl'odukcji.
bazy remontowe i przeszkolić po w najbardziej zaniedbanej dzielnky l.-~00.000.000 „ zł. .Prze~r?_wadzon~ hę:
.omocy i przykła du Związku Rad z1 ec 1ego T end encja_ taka_ szla na rękę wy~nad 3.000 ucznióll'
ślusarzy, Starego Miasta.
dz1e elektryhkacia lmn koleJoWeJ
1go m, gdy;,, w zwnizku z tym zmmeJ ·
tokarz:if i .elektromonterów.
Pl'Zystapiliśmy
do
budowy
200
Warszawa - Łódź . .
akłady nasze wykonały plany
domków robotniczych wyrasta tu I szyłyby się zarobki robotnicze, ~:aś
Uzupełnić technicznie n asz incly widua ln~;<'h domków w Osiedlu
O~o fra!:\'11lenty gigantycznego 6produkcyjne i przekroczyły
potężne, nowoczesne osiedle robot l plany nie zosta łyby
wykonane, a
1rnrk ma szy nowy i stworzyć im. Marchlewskiego, które będ:} ukoń le~mep;o Planu l'ozbudowy naszego
JUZ wydajność przedwojenną ponicze im. Marchlewskiego (na Sto· I kraj ni e o trzymałby
odpowiedniej
waruuki d la pel nego wykorzysta czone
w pierwszej połowie 1951 ro- miasta„
.
. , .
wiedział tow. Roszak, sekretarz KD
kach), pełne słoi'tca i zieleni. Bu- · ilości artykułów konsumcyjnych.
nia u rządzeń technicznych i złi· ku. W ciąg·u najbliższych 6 lat wy- Klasa, r?bC>~n1cza - . zal,onczył
Widzew.
duje slę nowa szko ła, uwydatniaPraktyka wykazala że tam, gdzie
kwidowania il~ci postojów tech- budu~emy około 40.000 izb mieszka!- s':·e przemow1c111e tow. Mmor - ~e
/
W codziennej 1 pracy czerpaliśmy z
ją się _cOTaz więcej ~sztally ~o.wo. "Yr?wadz?no od~~wie~n ią oi·~·~nizanicznvch do minimum.
ny(•h w nowoczesny<'h domach, wokół a_h zuj:!C plan. ~mlowy po.dstaw SI){:) abogate 0 doświadczenia Związku Ra.
czesne1 Fabryki Mas~yn Włok1e~- CJ~ 1 podział .1'.'"'~Y, t.un, gd~1e ro~-' Stworzyć od po" iednie wanm kt'
h
· ·
· · b d ·
·
hzmu utrwali i ugruntuje władzę lu
?r~·c
roz~?sc ~erac się
ę zie . z ie~ du, której zadaniem jest zbudować
. • k~
b alls"m w ac ra
ni czych. Niby w mmlatmze, w1- wmął się wlascnne ruc h ws11olzawo'I' ki dla rozwoju różnych fonu
dz1ec 1ego, r
y zor z pr y
·
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.
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·
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·
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1
czystosc.
I
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nowe
zlobt
· t 1·
·
kt '
h
ło
dzieckiej, .uczyli~my się pokonywac
cl~1my w naszej dzielnicy za_rysy
n1ct 11 a (Jracy ." yni 1 _pro u cJ in,e !'.ą
wsi> za wo nic w~ socia is yczne-- ki i przedszkola, sz'koiy i burs y. ~-k'ie mias
a
'~·si~, w !>ryc. -~~ia:
trudności z radzieckiej literatury, u!Jl!!anlycznego Planu 6-letn1c~o'. lepsze, pl a~y. są p rzekra_czane, ," zrogo, przez co zwięKszy się w y:b j- wspaninły gmach Teatru Narodowe- "1ek pra~y zna~dz1e _sło!'c«: 1 s
.ś
.
kł d
·ee
klory obejmie cały nasz kra1 1 słv zarobki 1 zadowolenie wśrod roność pracy i jakość produkcji.
Dabrowskie 0 potężny tło, z1elen, pow1etrz". 1 usm1ech:
czy11 ·my się na przy a z1e rac1z1 .
.
•
b "t 'k,
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·
lk
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kie 0 ruchu s tachanowskie 0 rozwiprzeobrilz1 nasze miast.a _1• ~vs1c
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•
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I wg· 1' , k' ·
~ ,, zmo1• wa ·ę o SOCJa 1s yc ,Jednym z tych mrnst, do ktorego
1
. ćg
'l
d . t !J
j
bogate, tętniące pracą ! zyc1em, ra
'lam, A·dz1e 11raw 1d łowo 1 syste·na
~ ną dyscyplinę pracy, o ter- gm:i.~ s~ . Y prz~· u · . , 11 cz ans ieJ, za wita w ca lej 1>ełni radość i szczę11
a
nasze
wspo
zawo
me
wo
soc
a
·
•
.
·
·
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I
b
t
'k
'
t
·
· · s.praw za kł a- obht zoneJ na 4.000 uczmow.
, . us t roJu
· soc j a 11s
- t ycznego br dzi· e
Jt
dośclą i spiewem osroclki soc1all· tyczm e sz o ono ro o n1 ow a nt
minowe za ł 11 t Wlanie
sc1e
s yczn~. .
.
stycznego współżycia i współ- osiągnięto sukcesy.
Na osiedlu im. Juliana Mnrchlew- nasze miasto _ nowa Lódż.
dów, oddalonych od Centralnego
<;kiego zafo iy liś my kamień w ęg iel ny
Zało_zema ~!anu 6-1,et_niego są tak
pracy.
Widzi my to na przykladzie ZPB w
Zarządu.
*
•
*
w marcu br., a już we wrześniu bę
wspa~1 ałe , a Je.dnocz~sme. o. tyle lru_ Nie tvlko na Widzewie - po·
Słowa glcbokiej wiary w słusz ność
1
11
dą
tu
s
ię
uczyć
dzieci
robotników
i
dne. ze gdyb~sn:iy nie _m e za sobą wiedział nastqpny mówca - również Posiadamy olbrzymie niewykorzystane rezer wy
naszej sprawy i wiary w zwycięstwo,
chlo1>ów.
bogatego doswiadczema, pomocy 1 my, na Starym Mieście oraz wszędzie
któl'e zawierały wszys tkie przcmó·
zrost produkcji nie zawsze musi 1 szym ciągu zmniejszyć ni e tylko w
przykła~u ZSRR, t~·udno było by nam lam, gd7.ie żyła nqdza robotnicza, w1N aj bardziej zauiedbana
dziełnic.1 w;enia, wyglo11zone na naradzie pari ść w parze ze wzrostem zatru tych zakła dac h, lecz i w wielu iu- Ba ł uty stanic s ię w Planie 6-letnim tyjnej, omawiającej wytyczne V Ple
vrykonac te zadama: Ale po przedt~r- dzimv, jak wzras tają nowe domy, ommow~ wykon~m1;1 ~łanu 3-le tm~- s iedla l szkoły. Gdy w szóstą roczni- dnie nia - l'Ozpocz11-t swe przemówi e nych fabrykach.
nowcczesnym osiedlem robotniczym. num KC, są przyjęte z ufności;; i raTo jest pierwsza nasza i·ezerw'.l.
go jestesmy l?ewm, ze 1 te trudt)ośc1, et; Manifestu Lipcowego oglądali"my nie tow. Krzywański, przew odniciąDotychczasowy katastrofalny stan dością przez najszersze masy pracuDrugie poważne fródło może być wodociągów i kanalizacji zo6tanie roz focej Łodzi.
które_ mamy Jeszcze przed sobą, prze- ·wystawę Gospodarczą, widzieli:>my cy Zarządu Głównego Związku Włók
niarzy.
Mamy
jeszcze w naszym wyzyskane dzięki odpowiedniej orga·
zwyc1ęzymy.
dookoła wesoło uśmiechni<:te twarze,
Już dziś możemy na Widzewie dumne z naszego dorobku, nabraliśmy przemyśle olbrzymie i niewykorz:vsta nizacji pracy kiei·ownictwa dozora
1
ujrzer, jak na dłoni, różnicę pomit< jeszcze większej pewności, że za<la- ne r ezet·wy wewnętrzne. Niektól'e or średniego. \\ zl'ost w ydaj ności pracy
ganizarje
partyjne
i
rady
zakładow
e
za
l
eży
w
dużym
stopniu od tego, jak
dzy starym a nowym światem. nla Planu 6-Ietnieqo wykonamy z honi e podchodzi)- jeszcze dość energicz- aparat t echniczny, jak nasi m ajsti·oObok niskich, nędznych i ciasnych norem l przedlermlnowo.
nie, do zagadnienia socjalistyczne.i dy wie na salach produkcyjnych pom:iscypliny pracy. Praktyka wykazuje, ga,ją przędzalnikom i tkaczom. My
!U[ll ·111.n111111n
i111••-~IJ.1.:1Vbh,1
techn icz ny warunkiem
.·
że w fabrykach, gdzie 1>rze11rowac17.o często zbyt malo jeszcze
dbamy o
no pracę polityczną, tam osiągnięto autorytet ma jstró\\r. A przecież wierozwoju gospodarczego
dobre wyniki.
lu spośród nich, to już ludzie, któ.i.
W ZPW Nr 36 przed wpl'Owadze· rzy. wyrośli w no,~ej rzec~ywistości!
rzed wojną - mówił tow. fabrykę i gieł dziewiarskich, a w Pł_a niem
ustawy 0 socjalistycznej dy- n_a~1. za~wanso_wam robo~!11cy - dz1
Langkof - dyrektor Ziedno nie 6-letnim nasz przemysł brarzo. .
d tek nieusp1•awie- SleJSI oficerowie produkCJJ. I dlatego
wy wzrośnie o 350 procent. Nasze Zje sc~p.rime.
pracy ?. se
.
?
,
słuszne będzie, jeśli w naszym bu·
czenia Fabryk Włókienniczych - µra dr.oczenie ma wybudować dwie [abry
wie nie mieliśmy w Polsce zakładów, ki, które bądą sporządzać kompletne dh~:1oneJ absenCJl wynosił l,9- prnc. downictwie socjalistycznym podnieDz1s zmalał do 0,48 }1roc. W Zakla· siemy znaczenie i rolę majstrów w
wytwarzających maszyny włókienni · maszyny
przędzalnicze i tkackie.
dach Stalinowskich odsetek nieobec· fabryce, podnosząc jednocześnie ich
cze. Sprowadzaliśmy je przeważnie z
- Stw;erdzam - pow:iedział z mo ności zm alał z 5,41 do 3,83 proc. W kwalifikacje za\\·odowe, aby stali &ię
zagranicy, płacąc za nie drogie dt>wicl}
tow. Langkof że plan jest ZPB Ni· 14 zmniejszył si'e z 7,7 do rzeczywisty~1i kierownikami produkzy. W ten sposób kapitaliści francu4,8 pl'Oc. Odsetek ten można w da!- cji.
realny
i
wykonalny,
gdybyśmy
n alo
w •
scy i niemieccy uzależniali nasz prze
miast utrzymali Plan 6-letni w ramysł włókienniczy i dyktowali nam
Ruch wielowa rsztatowy bogotq reze r wą
swe warunki finansowe, techniczne i mach pierwotnego projektu, było by
lo z krzvwdą dla naszego narodu,
·· .....
p rodukcyjne.. ·
w Plonie 6-lełnim
gdyż okres od 1948 roku do chwili or .,
lł55
___
Staliuże do świadczenie w zakresie wy I nych zdobyły już Zakłady
że nasza zdolnosć
Dziś :inamy jui własne fabryki kro- becnej Wykazał,
korzystania
reze1·w
wewnętrz1
nowskie.
sien a utomatycznych, zbudowaliśmy produkcyjna jest większa, że entuNakl'eślone na V Plenum KC PZPR założenia Planu 6-letniego łódz
ka klasa robotnicza powitała gorąco i z zapałem godnym naszego
miasta o lak wielkich, boha terskicl1 tradycjach rewolucyjnych.
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BUDUJEMY PODSTAWY .SOCJALIZMU

Wielkie zadania Plan u

Sześcioletniego

Przemówienie tow. Franciszka Blinowskiego, zastępcy członka KC PZPR, na Naradzie Aktywu Party;nego w lodzi

Plan 6 - letni stawia przed klasą
ogromne, porywające ce
le i zadania. Uprzytomnijmy sobie
kilka cyfr i spróbujmy ooza tymi cy
frami dostrzec ludzi, rzeczy oraz
o nową, pię
walkę, jaką toczymy

szej pracy. Czy można do.iść do ustro
soc.ialistycznego, ustroju d obrohy
tu, bez ewiększenda troski o narzę
dzia pr acy, bez dbałości o maszyny
i chronienia ich przed zamachami
wroga klasowego? Nie można bez
tego budować socjalizmu.
Maszyny trzeba chronić również
przed niedbalstwem. Znaczy to, że
należy wydać bitwe oozostałościom
Tkwią
ustroju k apitalistycznego.

robotniczą

ju

kniejszą, socjalistyczną Polskę.

Mamy

podnieść produkcję

prze

mysłową

o 158 procent.
€o to oznacza?

Znaczy to, że w okresie 6 - letnie
go P lanu stworzymy półtora takich
przemysłów, jakie obecnie mamy w
kraju. Oznacza to - uczynić nasz
kraj tak bogatym, jaką była Francja przed wojną, znaczy to dogonić
i przegonić Francję, gdzie stopa źy
ciowa była przed wojną trzy razy
\VYŻsza, aniżeli w Polsce.
Znane jest staropolskie przysło
w.ie, m6wiiące, że ,,nie od razu Kraków zbudowano", a my chcemy w
Planie 6 - letnim zbudować więcej,
niż dwie WarszaWY.
Mówimy, że nasza produkcja rolna p owinna wm'OSnąć o 63 procent, a
przecież w Polsce przedwojennej nie
naposuwała się ona ani o krok
przód, a my chcemy w Planie 6 - le
tnim WYkarczować prymitywizm na
wsi i zmechanizować produkcję rol

one w świadomości ludzi. zatruwanej w ciągu tylu lat przez kapitalizm. Ludzie ci przez dziesiątki lat
kapitalistyczne
panowania ustroj u
go nauczyli sie natrzeć na fabrykę,
na maszyny, jak na obcą, wrogą
własność. A przecież dziś fabryki te
i unządzenia należą do nas. Wypędzi
liśmy precz tych, którzy w celu po
mnażania swych zysków wyciskali
siły z rob otników.

Klasa robotnicza nienawidzi anarchii
Zlikwidować pozostałości kapita-1
listyczne w świadomości ludzkiej znaczy wzmóc walkę o świadomą,
pracy.
dyscyplinę
socjalistyczną
Społeczna produkcja bez dyscypliny
nie przyniesie nam dobrobytu.
Ustrój feudalny za.pewniał dyscyplinę batem, ustrój kapita!l:istyczny
- głodem. U nas żaden z tych sposobów nie jest do pomyślenia, ale
dyscyplina nie może pnzestać istnieć.
K lasa robotnicza nienawidzi anar
cbii, d om a.ga się porządku, t o 7..naczy skońctzenia z bumela·n ctwem. To
znaczy. że rza przykładem Związku
Radrzieckiego rzucamy hasło; kto
nie pracu je, ten nie je.
Klasa robotnicrza, doceniając to .za
gadnienie, wzmoże jeszcze b ardziej

ją

do poziomu technicznego produk
cji przemysłowej.
Chcemy w Planie 6 - letnim pod
stopę życiową ludności o nO
nieść
proc. Dążymy do tego w tym samym czasie, gdy we Franc.ii stoi:.•a
życiowa spadła o 30 proc„ zaś w An
glii zarobki obniżyły się o 15 procent.
Jak więc w świetle dyskusji d.w:.
ną.
dyscyplin ę
ł;:iczy p"lrtyjnych i gospodarczych u walkę O · s ocjalistyczną
Chcemy przezwyc1ęzyc opozn1e wypukliły się te ogromne i porywa pracy. będ~ie przekonywać, wyjaśniać, tłumaczyć, a gdy to mie pornonie i zacofanie naszej wsi i podnieść jące rzadiania Planu 6-letniego?
wahania usunie
że, w ówczas bez
nier obów i szkodników.
Łódzka
SPRAWA CZUJNOŚCI I OPIEKI
SPRAWA
MASZYNAMI.
NAD
WALKl O ŚWIADOMĄ SOC.TA·
LISTYCZNĄ DYSCYPLINĘ PRA·
Kryj;i CY WYSUWA SIĘ NA ETAP !-::
Dyskusja wykazała, że łódzką Ol· I w pełni nie wykorzystane.
przenika silna się one na odcinku wydajności pra BUDOWNICTWA SOCJALISTYCZganizację partyjną
wiara, iż nakreślone w Planie 6 -le cy, szkolenia zawodowego, likwidl:l NEGO. J AKO PODSTAWOWE ZA tnim cele oraz zadania zostaną ·W c.ii postojów i. awarii, konserwacji DANIE PODNIESIENIA W ALKI
Z wypowied:?l oraz remontu maszyn, umiejętnego KLASOWEJ NA WYŻSZY POpełni wykonane.
wszystkich występujących w dysku opanowania nowych maszyn i td.
ZIOM.
Niewatpliwie zadania te są tn•sji przebijało, że łódzka organizacja
Ażeby wykonać rzadania, nakreślo
dne, a zwłaszcza trudna jest walka ne nam przez V Plenum KC, musipartyjna posiada głęboką wiarE:
pracy.
wydajności
zwiększenie
o
urzeniezłomną wole całkowitego
my szerize.i rozwinąć inicjatywę roczywistnienia tych zada11. Oznacza Ale gdyby p lan nasz był łatWY do
to, źe organizacja łódzka ma pełne wykonania - nie byłby godny polzau!anie do nakreślonej przez Ko- skie.i klasy rob otniczej.
Mówiąc o zwiększeniu wydajności
mitet . Cent1:alny li?ii P~~itycznej . i.
gosp_odarcz~J nasze1. Pa~tn. PYSlrns_~a p1·acy, trzeba stwierdzić, że tym za
dowiodł~, ze orgamzacJa_ łó_d~~a nie gad1-iieniem winna hć cała ·nasza
Partia, wszystkie org.a nizacje podzawiedzie wytycznych te.i lmn.
że stawowe i oddziałowe oraz członko
Dyskusja wykazała zarazem,
o plan trzeba walczyć, że za cyfra- wie Partii w zakładach pracy.
mi kryje się wytężona, żmudna, co·
Sprawa rz.więksozenia wydajności
dzienna praca.
pracy winna skupić uwagę wszy:;tZ dyskusji wynika, że działaczy kich naszych członków
partyjnych i gospodarczych na tere " Bynajmniej nie orzvoadkowo pro
Na1w1ęks:i:ym dorobkiem III Kongre
nie Łodzi nie ogarnęło samouspoko- blem ten odgt·ywa u nas tak ważną su SED bvło danie jasnej odpowiecizi
jenie, lecz przeciwnie, klasa robo- rolę. Podczas, gdy w krajach kapi- na pytanie: co powinien zrobić naród
Łodzi pójdzie w bojowym
tnicza
talistycznych jest nadmiar rąk do niemiecki, by wnieść jak największy
marszu naprzód ku socja.lizDtowi.
pracy, wYczekuie tam w bezczyn- wlcład do ogólnego dzieła walki o po
Ze słów wielu występujących na ności olbrzymia rezerwowa arm!a kój1 Dla każdego narodu i dla każdej
naradzie mówców wynika, źe nasz bezrobotnych, to u nas. w Polsce, od klasy robotniczej walka o pokój jest
Plan 6 - letni jest w zupełności re- czuwamy brak sił roboczych gdyż dziś najważniejszym zadaniem. Dla
alny, że na pokrycie tych cyfr posia zlikwidowaliśmy bezrobocie i każ niemieckiego narodu zaś i niemiecki.ej klasy robotnidtti jest to zadanie
damy ogromne rezerwy, dotychczas dy ma pracę.
ważniejsze jeszcze, niż dla innych na
l'Odów, pon ieważ imperlalistyczui asię gospodarzyć
gresorzy pragną z Niemiec własnie
uczynić plac działań wojennych, arNiezależnie od poruszanego zagaj _A możliwości do wygospodarowa senał atlantycki i rezerwuar mięsa a1
Wystarczy matniego.
dnienia mamv jeszcze inne możli- ma mamy ogromne.
wości sięgnięcia do rezerw.. Jest to wskazać na Zakłady Stalinowskie,
Jak wiadomo - pierwszym kro
sprawa pełnego wykorzystania mocy które zaoszczędziły półtora miliar- kiem w .,zimnej wojnie", prowadza·
zakładów
tysięcy
ile
A
Nie mme1sze rezerwy da rlłotych.
maszyn.
nej przez imperialistów przeciwko o
prowadzonej może pójść ich śladem?
umiejętnie
tkwią w
bozowi pokoju, był podział Niemiec.
walce o obniżenie kosztów wła
Jeżeli potrafimy gruntownie tana Utrzymanie i pogłębienie tego podzia
snych. Nasi działacze gospodarczy lizować rozchód każdej 7-.łotówki, je łu jest podstawą wszystkich strate·
powinni się nauczyć właściwie wy żeli nauczymy się gospodarzyć w gicznych i politycznych planów irn
Ugospodarować każda złotówkę.
perialistycznych w Europie. Likwidato możemv orzez walkę o ten sposób, aby wiedzieć, za jaką cja podziału Niemiec i zawarcie trak
zyskać
nagze
cenę wprowadzamy w życie
wysok::i jakość orodukcii, prz,?z
tatu pokojowego z ogólno-niemieckira
zmniejszenie zużycia smarów, pn:ez plany, to wówczas zadania swe wy- r:oądem oznaczało by bowiem konien
przyśpieszenie obiegu środków obro kon~my z nadwyżką.
nośi• wycofania okupacyjnych W(ljsl<
towych, przez skrócenie cyklu proTrzeba stwierdzić, że polska klaTo w szystko razem
dukcyjnego.
sa robotnicza, że nasi działacze pa;·
wziąwszy, przyniesie nam 3 biliony
tyjni, społeczni i gospodarczy m~ją
no
budowę
złotych, które pójdą na
wych, potężnych fabryk, osiedli, in już za sobą bogate doświadczenia w
tym kierunku.
stytucji i urządzeń socjalnych.

klasa robotnicza
pójdzie w bojowym marszu ku socjalizmowi

botników na gruncie krytyki i samokrytyki. Należy dać im m.ożliw~ść
cza.stosowania nowych form, prtzec1w
starym, rutyniarskim formom.
N01Ne formy wyrażają się w twór
cz)m1 pędzie 'do racjonalhzatorstwa
i nowatorstwa. do współzawodni
ctwa ilóściowego i jakościowego, do
ruchu wielowarsztatowości i t. p.
Trzeba umiejętnie wsłuchiwać sii:: w
te ich głosy, roz.powS!lechniać i ro-z·
winąć inicjatywę mas.
Dla pomyślnej real irLacji Planu
6- letnieg0 nie wolno ogranicrzyć się
do starych metod pracy. Musimy się
uczyć ' barck:iej postępowych i wydajnych metod. Mamy pra:ed sobą
zadania uzupełnienia techniki naszego przemysł.u, wyposażenia go
w nowe maszyny, ale bez świadomo
ści twórczY-ch iudzi, cały nasi pmemysł, wsrtystkie nasze maszyny bę
dą tylko martwym sprzętem.
I tu WYSUwa się zagadnienie kadr.
Bez rozwlią.zania problemu kadr
nie pchniemy i nie r ozwiniemy tech
n iki.
Czy są to łatwe zadania? Nie. Naj
trudniejSlle. Ale bolszewicy w Związ
ku Rad2iecokim byli w trudniejsrzym
w pierwszym okres.ie
położeniu
swych pięciolatek. A my przecież
posiadam y og.r omne morl:liwości czer
pania z pr2ebogatego doświadczenia.
·ZSRR, korzystania z jego wspan ia-1
lej literatury fachowej, wszl!!kże wie
Je naszej młodzieży kształci się n a

radzieckfoh, czer- I I dlatego mamy ogromne szanse
wiedzę dla bu- 1 by_ problem kadr pom,yślnie rozlrią~
d owmctwa socJallstycznego w Pol- zac dla r ealizacji naszeg0 Planu
·
6-letn iego.
sce.
u n iw ersytetach

pi'ąc ~m nauk~

:i

Opanowanfe teorii marksizmu-leninizmu
podstawowym orężem budownictwa socjalistycznego
Nauczyć się pracować po nowemu
- oznacza pogłębić system planowania zakładowego. Na tym odcinku jstnieje jeszcze wiele niedocią
P lany fabryczne szwankują,
gnięć.
gdyż nie są opracowywane na tygodnie i dni, gdyż nie ma planowania warsztatowego, planowanie nie
b'ywa doprowadzane do każdego robotnika. Prace niektórych kierownictw cechuje szturmowość i kampani'.jność. A to jest źle! Zaopatrzenie materiałowe jest ctZęsto zarywane i nieterminowe. Jest to wynik
nieodpowiedniego planowania przez
wydziały eaopatrzenia.

W tej sytuacji na•biera zasadn'icee
go znaczenia sprawa właśc:iiwego
Prokierownictwa faorycznego.
blem sprężystości i operatywności
kierownictwa, walczącego konsekwentnie, nieugięcie o zrealizowan.ie
linii gospodarczej i politycznej swe
go rzakładu pracy, jest w tej chwili
węzłowym zagadnieniem.
Oznacza to podniesienie pracy kie
rownictwa na wyżsozy poziom. Ozna
ś

cza to uzyskanie umiejętne ci wnikania w problemy produkcyjne, pogłębiania ich w praktyce, uczen:ia
się od klasy robotniczej, ucrzenia jej
i pozyskiwania znajomości ekonomhl
i ekonomiki swego izakłla.du pracy.
.
Podstawowy '~arunek ~iany. sty
lu P_racy stanO'"':'J. rz.erwame rz; kte·r ?wamem izza bmrka. Operatywme

trzeba analirzować każdy warsztat
pracy, przysłuchiwać się głosom
mas i reagować na karżdy głos rzdrowej krytyki - oto r.!:adąnia, stojące
pmed kierownikami nas.zego prizemyslu.
B~ tego podstawowego warunku
kjerownictwo będzie martwe, będ.z:ie
od ich
żyło w oderwaniu od mas,
radości

i

kłopotów.

Nie wystarczą bowiem studia ekonomiC2ille ani znajomość techn iki,
jeśli w p arze z tym nie b~ie wzra
stać świadomość celu ideologiczn ego
oraz zadań gospodarczych i politycz
nycb, jeśli nie opan ujemy teorll
m arksizmu - len~izm u.
Nie można bowiem tzdobyć wiary,
woli oraz pewności czynu, jeśli nie
przekuje się świadomości budownic7.vch, tworzących socjalirz,m.
Wa.łka o opaillowanie teorii marl{sizmu - leninizmu jest podsta..wowym orężem w n aszej codziennej
p racy. Winna ona być tzasadniczą
pracą naseych organ:itz;acji podstawowych, naszych kierawnictw zaOznacza to, iż należy
kładowych.
nieść plan w masy, walczyć o t o, by
zapadł on głęboko w serce k atdego
budownica:ego noweg.o
Polaka
ustroju.
to WYPelnimy, a
Jeżeli zadanie
mamy ku temu wsrellde d ane, to
podsta..wy soojaJizmu w P olsce Lud owej mmiesiemy pomyślnie i z honorem.

Po Konqresle SED (llJ
--------------------------------------------------------

STRATEG I A
o zjednoezen~e

..

I

po nowemu

Uczmy

\

Socjalizm niewyczerpanym źródłem
energii i entuzjazmu mas
Dlaczego w gospodarce socjali- I stroju wyzyslm i ucisku klasowestycznej można ustalać śmiałe tetn· go. .Jest to olbrzymi twórczy entuktórzv wiedzą.
po naprzód, można opracować w spa zjazm robotników.
niale plany rozbudowy gospodarczej że pracują dla siebie, a nie dla wy
i kulturalnej, zaś w kraiach kat:>ita :zyskiwaczy.
Jakże bowiem mógł robotnik pra
listycznych iest to niemożliwe?
Możemy tak olanować i w niesły cować WYdajnie u kapitalisty, jeś li
chanie szybkim tempie budować dla wiedział. że wraz ze wzrostem ma
tego, że posiadamy ustrój wolny od sy towarowe.i, grozi mu lokaut i bl'z
sprzeczności„ rozdzierających ustrój robocie?
kapitalistyczny, że klasa robotnicza
U nas natomiast. im wiecej produ
pracuje w twórczym zapale podczas, kujemy, tym bardziei oodnosi się
gdy w krajach kapitalistycznych si stopa ŻYCiowa, wzrasta boitactwo na
ły robocze marnują się, głodują, zaś rodowe, a wraz z tym dobrobyt c<1
maszyny nie są w oełn.i WYkorzysta łego społeczeństwa. I dlatego wła
ne. A przecież gdyby u nas można śnie inny staje się stosunek do pra
było uruchomić maszyny na 5 i 6 cy u nas, gdzie faktycznym gospazmian, to i wówczas starczyło by dla darzem fabryki jest robotnik.
nich pracy. Siły gosoodarcze nasze
Praca przest-aje być przekleń·
go kraju tkwią w ol!romnvch moż stwem - ,lak mówił Tow. Stalin liwościach planowej gospodarki so- a staje się sprawą czci i honont każ
cjalistycznej.
dego robotnika. I to jest wspaniałą
.Jest również inna siła, o której ka dźwignia, przy pomocy której klasa
pitaliści nie mogą nawet marzyć, robotnicza buduje nowv. lenszy uktóra nie może się rozwinąć w u-strój społecznv.

Podnieść

na

wyższy

poziom walkt

I

klasową

Co zatem trzeba robić. aby plany ziom walkę klasową. i wzmóc aktywność mas.
nasze WYkonać?
Trzeba podnieść na wyższy Po- Pnzełóżmy to na cowennv iezvk na

angielskich i francu- stanu imperialistycznego bezpra.w:la · sprawa całego narodu niemieckiego,
w strefach zachodnich, poprzez walkę z wyjątkiem kapiJ.alistów monopoll·
o realizację w całych Niemczech po- stycznych i agentów imperialistyd:stanowień poczdamskich. Tę drogę nvch. Zjednoczyć pod kierownictwem
walki o pokój wska-zał Ul Kongres klasy robotniczej wszystkie grupy
społeczeństwa niemieckiego, pragną·
ludzkim i gospodarczym tego kraju. SED.
Samo wskazanie drogi jednakże ri.ie ce wyzwolenia spod panowania iri.terAmerykańscy imperialiści za żadną
crnę nie chcą do tego dopuścić. Wv- wystarc~a. Trzeba również opracować wentów amerykańskich, utworzyć ma
tworzyUJ oni w Tnirwnii stan rzeczy strategi~ walki, trzeba zanalizował sową organizację, obejrąującą wszyst
zagrażający pokojowi, sprzeczny z ce trudności i przeciwieństwa tej Wcllki kich Niemców, gotowych do walki o
!ami, w imię których prowadzona by- i ustalić sposoby ich pokonania, trze· demokratyc-zne zjednoczenie kraju - ba wreszcie organizacyjnie zabezple oto zadanie, bez którego nie może
ła wojna z hitleryzmem i ze ws7.elki
mi umowami międzynarodowymi, a czyć prawidłowy rozwój i powodze- być mowy o zwycięskiej walce o włą
zwłaszcza z umową poczdamską. Wy nie walki. III Kongres SED wykonał czenie całych Niemiec do obozu pokoju. Kongres SED postawił też przed
tworzyli - inaczej mówiąc - slan i te zadania.
klasą robotniczą zadanie umocnienia
bezprawia w Niemczech Zachodnich
Podstawą ' całej strategii walki o i rozwinięcia takiej organizacji - w
którego nie akceptuje żadne państwo pokój i o jedność Niemiec jest po- postaci Frontu Narodowego demokra
pokojowe i żaden ruch pokojowy na łączenie walki, prowadzonej pn:ez tycznych Niemiec.
świecie.
Niemiecką Republikę Demokratyczm\,
Opór narodo w y
prowadzoną przez lud pra.Droga walki o pokój zcujwalką,
ący na Zachodzie. Główny ogień
Realizacja programu, nakreślonego
Ta analiza sytuacji w Niemczech kry,tyki kongresowej skierowany był
Zachodnich wskazuje zarazem naro- właśnie przeciwko tym ludziom, k~ó- przez Kongres, w warunkach politycz
dowi niemieckiemu drogę walki o po rzy nie rozumieli lub nie doceniali nych, istniejących w Niemczech, wy
odpowlednkh
zastosowania
może wnieść możliwości i konieczności połączenia maga
l~ój. Naród niemiecki
swój wkład do walki o pokój - prze- walki NRD z walką prowadzoną na form działania. Cala polityka amerykańskich imperialistów i ich niemi.ee
cie wszysLldm poprze!!: -wzmożenie wal Zachodzie.
kich pomocników, z schumacherowl<i o jedność Niemiec i zlikwidowanie
cami na czele, skierowana jest na uWałka z błędnymi
trzymanie i pogłębienie podziału. Ca.la polityka SED, komunistycznej parkoncepciami
tii na Zachodzie 1 Frontu Narodowego
Krytyka kongresowa z równą silą stawia sobie za cel przełamanie i liuderzała w tych, którzy, ulegając nakwidację podziału.
c1i.kowi wroga i jego socjaldemokraW jakiż tedy sposób można te~
tycznej agentury, nie zdają subie cel osiągnąć? Mo żna go osiągną<:
sprawy z rzeczywistych możliwości przez rozwijanie oporu narodowego
rozwoju walki ar.tyimperialistycznej przeciwko
imperialistów.
polityce
na Zachodzie, jak i w t.ych, którzy Tow. Pieck wskazał na to z całą siłą
Z tego względu wydaje się kopragną ograniczyć zadania partii wy- Należy pnelamywać zakazy zachodnieczne, aby egzekutywa oddźiało łącznie do spraw Niemieckiej Repunich władz okupacyjnych i nawiązy
wej orga.nizacji partyjnej nieco
bliki Demokratycznej.
wać stosunki gospodarcze, handlowe
bardziej zainteresowała sie kur ·
Tow. Pieck podkreślił z siłą, że i kulturalne z Niemcami Zachodnimi,
sami szkoleniowymi.
walki patriotów w
„perspektywy
Trzeba dążyć do podniesienia Niemczech Zachodnich są bez porów- należy zorganizować - wbrew zakafrekwencji na kursach, nie cofa- nania lepsze, niż t o się wydaje niektó zowi okupantów zachodnich - wymianę delegacji i korespondencji mię
jąc się nawet przed wyciągnię·
rym krótkowzrocznym ludziom małej dzy Wschodnimi i Zachodnimi Niemciem konsekwencji organizacyjwiary; przyzwyczajonym do urabia- cami, naleiy okazywać wszelką moż
nych wobec opieszalców.
nia sobie sądów o sytuacji politycz. liwą pomoc walce mas zachodnione j na. podstawie przemówień bur- niemiecłlich przeciwko uciskowi impe
W. Jóźwiak
żuazyjnych polityków czy artykułów
rialistycznemu. Należy wzmagać siłę
ZPB im. J. Stalina
reakcyjnych gazet".
polityczną i kulturalną
gospodarczą,
Z drugiej strony przewodniczący Niemieckiej Republiki DemokratyczSED wskazał, że jest rzeczą koniecz- nej i w ten sposób potęgować oddzian ą-„zdecydowanie p-rzełamać wszyst ływanie jej na Niemcy Zachodnie Id() próby ograniczenia zadań partii co przyśpieszy proces wyzwalania
i naszego bu downictwa wyłącznie do się ludności zachodnio · niemieckiej
ram Niemieckiej Republiki Demokra· spod wpływu anglo-amerykańskich
pilniej była czytana i towarzysze
•
tycznej".
imperialistów i ich agP.ntów.
zwracali więcej uwagi na aktu„
„Jeśli uda się partii wyrwać spod
alne zagadnienia polityczne.
Narodowy
Front
wpływów imperialistów i ich )okajów
A najważniejsze było to, i:i.I w
Taka strategia walki wynika · z za· większość ludności - powiedział tow.
okresie, gdy urządza li śmy prasówki, raz po raz „odkrywani;" sadnicze.i tezy lfungresu , że SED - Pieck - okupacja Niemiec Zachód·
zdolnych lud~ wśród aktywu par czołowa partia klasy rnbotniczej - nich przez zagraniczne wojska impeprzemawia w imieniu całej niemiec- rialistyczne stanie się faktycznie utyj_nego i działaczy społecznych.
' niemożliwioną".
kiej klasy robotniczej.
Uważam, że należy zarówno w
Oto strategia walki o zjednoczenie
walka o zjednoczenie
Je dnakże
MZK, jak i w innych zakładach
pracy przywrócić zwyczaj prowa Niemiec i o wyzwol<mie . spod pan'>· Niemiec . i o pokój - opracowana
wania kolonizatorów amerykańskich przez III Kongres Socjalistycznej Pardzenia prasówek.
S. Mikołajczyk
!!ie jest i nie może być wyłącznit: tii .fprinn<iri.
Jerzv Kowalewski
soraw:-1 klasv robotniczei. .TP•I to
koresoondent z MZK
pozbawiło by imperialistów
możności bezpośredniego dysponowania bazami w Niemczech, jak również
możności dysponowania potencjałem

Prasówka podnosi
poziom ideologiczny
Prowadzone przez MZK przed
rokiem na zebraniach pa.rtyj
uych prasówki przynosiły bardzo
dodatnlie rezultaty. Zebrania par
tyjne stały wówczas na wysokim
poziomie, ponieważ wszyscy obe·
cni brali w nich aktywny udział.
Teraz, gdy prasówkii. zostały ·za
niechane, głos zabierają tylko ni'=l
hlcmi i zawsze ci sami aktywiści.
Reszta jedynie przysłuchuje się
biemie obradom.
Nie ulega kwestii, że prasów·
ki sprawiały. iż nrasa partyjnlł

pół

•
-..1•
•
i,1eDłJ.ee IO pokói

ilmerykańskich,

skich, co

Zaniedbane szkolenie
Zorganizowane przed kilku mie
sią.cami kursy I stopnia w przę
dzalni średnioprzędnej ZPB im.
J. Stalina od pewnego czasu WY·
raźnie niedomagają.. N a wykłady
uczęszcza zaledwie polowa wyzna
czonych do szkolenfa towarzyszy.
Wprawdzie utworzono kiedyś ~pe
cjalne „trójki", które miały prze
prowadzić idywidualne rozmowy
z nie uczęszczającymi na kur~,
ale jak dotychczas, „trójki" te
istnieją tylko na papierze.

H'·AL.lal

Kronika Tomaszowa

Przewodniczący

Województwo· łódzkie w Planie 6-letnim

WAZNIEJSZE l'ELEFONY:
Dwor?.ec Kolejowy
4"1 - Milicja Obywatelska

4 -

51 806 -

Prezydium Woj. Rady Narodowej

Straż Pożarnr
.Straż Pożarna (dzwonić
tylko W' wypadku pożaru!

22

'
lipca obchodziliśmy
uroczy wione należy

stwierdzić,

ze zakładów, przemysłowych, mię- hektarów. Zmniejszony zostadzy innymi nowoczesna fabry- nie natomiast obszar uprawy
ka mebli giętych w Radomsku, żyta. Wskazuje to na· wyraźne
olbrzymie zakłady przemysłu dążenie do podniesienia stopy
bawełnianeg.:> w Piotrkowie, fa- życiowej ludności i zgodne jest
bryka krosien bawełnianych w z rosnącym zapotrzebowaniem
Zduńskiej Woli, zakłady prze- na artykuły rolne o większej
mysłu wełnianeg·o w jednym z wartości. Dąży się również do
miast w pohliżu Łodzi oraz fa. zapewnienia naszemu przemysłowi krajowych surowców w
bryka silników spalinowych.
Ponadto rozbudowane będą miejsce sprowadzanych dotychjuż
istniejące zakladty
wy- czas z zagranicy (rośliny oleiste
Plao Kośiciusz.lti 16, teL 250 ło go przedterminowo i z nad- niejących między poszczególny- twórcze
tak,
że
pod ko- i włókniste). OLok zwiekszenia
wyżka.
mi okręgami stawia sobie zało- ni€C Planu 6-letni€go wartość obszan't upraw pszenicy, roślin
u
W oparciu fl doświadczenia i ż~nie właściwego rozmieszcze-1 produkcji
przemysłu -.soc,1a1i- przemysłowych i użyt}{ów zielowiąz
osiągnięcia minionego 6-l€C1a ma przemysłu na terenie woje- stycznego w naszym WOJewodz- nych - bardzo ważnych dla
można bvło opracować wytycz- wództwa. ·Małe miasta i mia- · twie wzrośnie dwu i pół krotnie rozwoju produkcji zwierzęcej ,
Kietownictwo sekcji bokserskio?i ne rozwoju gospodarczego na· ~teczka ~ołożon~ zd~la .od Ło~zi w stosunku d~ r~ku 1949.
poważnemu wzrostowi ulegnie
klubu sporto~ego „Z_wiązko;wiec„ ~7.ego województwa na okres .i ak Łowicz Slnermew1ce S1e- l Dla zapewmema nowym ka- wydajność z hektara. Będzie to
zawiadamia, ze tren~ngi sekcji. • 0 ~- Planu 6-letniego. Zgodnie z in- radz, Łęcz;ca, Kutno i 'Rawa 11 drom robotnicz;y·m odpowied- możliwe dzięki dalszemu zwiękpoczną się dma 31 lipca (pome~zia tencją pianu ogólnopaństwowe- Mazowiecka otrzymają w Pła- nich warunków b~tu _wybt~do szeniu procesu
mechanizacji
łek} 0 godzinie 17.30 na hoisku. go, założenia Planu 6-letniego nie 6-letnim kilkanaście nowych wane będą nowe dz1elmce m1esz prac rolnych i stosowaniu naj1
'Własnym.
dla województwa łódzkiego idll. wielkich zakładów przemysło- k~niowe, powstanie szer~g y1a- no\.vszych zd.ob:rczy wiedzy rolZe względu na bliski termin spot w kierunku rozwoju i aktywiza- wych. Wpłynie to na zmianę r.ow~k. kulturalnych, oswiato- niczej. Ilość traktorów, pracują
kań,
wyznaczonych terminarzem cji tych części naszego wo.i~'.VJ•i2 struktury gospodarcze.i i spa- wyc~ 1 zdro_w~tnych. W_r. 19?5 cych na polach naszego wojeŁOZB. obecność wszystkich zawod twa, które były gospodarczo po- łeczno-politycznej tych miast i bę,dz1emy m1eh na tereme WOJE>: wództwa wzrośnie o 3.185 szt.,
motorów
spalinowych
ników obowiązkowa.
ważnie zaniedbane. Wbrew bo- odbi.ie się dodatnio na rolni- wodztw.a Cę,c,_,za gospodar~twami ilość
Kalend~rzyk spotkań przewiduje wiem powszechnie przyjętemu czym ich zapleczu. Ogółem zo- rolnymi) 2av tys. izb m1eszkal- wzrośnie o 70 procent, a moto.
pierwszy mecz z LKS „Włóknia- mniemaniu,
że województwo stanie wvhudowanvch na tere- nych z czego około 18 proc. to rów elektrycznych o 247 pro·
rzem'" na dzień 20 sierpnia.
łódzkie jest w pełni uprzem:vsło nir woie\vództwa ·19 wielkich 1 izby nowowybuclowane. Poważ- cent. Poważnie wzrośnie rów- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - I ne nakłady przewidziane są nież ilość kosiai-ek, żniwiarek,
również na remo11ty mieszkań snopowiązałek, siewników, młoi·
Nasi ~orespondencl ,,,.iszą
rnbotniczych oraz na budowę in karni i innych masiyn i·olni·
dywidualnych domków jednoro- czych.
Do zmechanizowania
dzinnych. N owop·owstałe osie- pracy w gospodarstwach i·oldla i ośrodki przemysłowe otrzy nych przyczyni się w dużej mie
mają szereg urządzeń komunal- rze dalszy proces elektryfikacji
nych. Kutno, Radomsko, Toma- naszych wsi. W r. 1955 ilość
W ostatnią niedzielę nasz ze- j N a zakoilczenie zei:lpół drama pow. rawskiego zabawa ludowa, 5'zów, Zgierz, Pabianice i Zduń wsi zelektryfikowanych wyniespół świetlicowy \vyjechał do tv(;zny
wystawił dwuaktową połączona z występami arty- ska Wola otrzymają wodociągi. sie 1029.
miejscowości Regnów w pow. sztukę pt. „Co złe to w gTUzy się stycznymi.
Tomaszów. Kutno i Zgierz otrzy
Podniesienie wydajności zie·
Tę miłą, kulturalną i wesołą rna.ią kanalizację.
rawskim, gdzie wziął udział w rozleci", po czym członkowie eki
Ilość zakła mi zapewni akcja melioracyjna.
uroczystej akademii, poświęco- py wzięli udział w podwieczor- rozrywkę z okazji rocznicy dów wodociągowych i kanaliza- Akcja ta spotyka się z pełnym
nej 6 rocznicy ogłoszenia Mani- ku, w czasie którego spędzili ogłoszenia Manifestu PKWN r:yj nych wzrośnie przeszło dwu zrozumieniem u naszych chłofestu PKWN.
wiele miłych chwil z przedsta- zgotowali chłopom członkowie krotnie. Większe miasta jak oów, czego dowodem jest wyko
oraz -Piotrków i Tomaszów otrzyma- nanie tegorocznego czynu melio
Akademię zagaił I sekretarz w\cielami gmi11y. Kulminacyj- naszej ekipy fabrycznej
gminnej organizacji partyjnej nym punktem niedzielnej uro- ekipa jednego z łódzkich zakła ją. miejską komunikację trolcy- racyjnego w blisko 150 proc. w
- tow. Prokopczyk, a referat czystości była zabawa ludowa, dów przemysłowych.
busową i autobusową. Pabiani- stosunku do planu. PowierzchJuż o godz. 10 rano rozpoczę ce, Zgierz, Piotrków i Toma- nia zmeliorowana wzrośnie w
poświęcony historycznej roczni- zorganizowana w sali tamtejła się zabawa ludowa na wol- szów otrzymają mechaniczne Planie 6-letnim do 12.749 ha
cy wygłosił kierownik naszej szej straży pożarnej.
ekipy - tow. Wolski. Po jego
Przyjacielskie rozmowy w nym powietrzu. Dobre zespoły urządzenia dla oczyszczania <w r. 1949 zaledwie 1477 ha).
przemówieniu, odbyła się na czasie podwieezorku oraz wypo- muzyczne grały niemal bez miasta.
Powiększenie obszaru użytwolnym 'POWietrzLi część arty- wiedzi miejscowej ludności by- przerwy do godziny 18.
Imponująco przedstawia się ków zielonych i melioracja łąk
Licznie przybyli na zabawę w Planie 6-ietnim rozwój rol- i pastwisk umożliwi poważne
styczna, którą oklaskiwało oko- ły świadectwem, ie coraz i:nocło 500 mieszkańców Regnowa i niej zacieśniają się więzy przy- mieszkańcy Lągonic oraz okolicz nictwa w województwie łódz zwiększenie pogłowia
bydła o
okolic.
jaźni pomiędzy robotnikiem i nych wsi okazywali wdzięczność kim. Już w Planie ~-lefoim rol- 174 tysiące sztuk, trzody chlewgościom. Po godz. 18 odbyła się nictwo_ nasze odzyskało swój nej o 194 tysiące sztuk i owiec
Na program złożyły się recy- chłopem . .
część artystyczna. w wykonaniu stan prze((wo,l,enny ą w niektó- o 64. ty~iące sztuk.
Kabzmski
tacje i występy- zespołu wandokorespondenfTomaszowskich zespoh1 PDK w Tomaszó\vie- _;_ i·ycli dżie8zinach na\vet go prze
linistów, który wykonał wiązan
Rozwój rolnictwa
naszym
pod kierownictwem prof. Wil- kroczyło. Pogłowie trzody chlew województwie zapewni wciąż
Zakładów Przemysłu
kę melodii radzieckich oraz caczyńskiego. Młodzi artyści, któ- neJ wzrosło do 509 tys. szt. w rosnący pęd chłopów do organi· Wełnianego
ły szereg innych utworów.
rzy dali okolicznościowy mon- stosunku do 442 tys. szt. przed zowąnia się w spółdzielniach
Dużym anlauzem cieszył się
• * •
W ramach obchodu święta taż historyczno-literacki - ze- wojną. Plan 6-letni przewiduje produkcyjnych. Gospodarka zepouis tow. Grzybowskie.i, która
odbyła się ubie- brali owacyjne oklaski.
dalszy intensywny wzrost pro- społowa na większych obszaodśpiewała szereg pieśni i pio- Odrodzenia Całość zabawa i występy dukcji rolniczej, która osiągnie rach da możność pełnego wykogłej niedzieli we wsi Lągonice
senek.
artystyczne -wypadły znakomi w końcu wartość o 29 proc. rzystania maszyn i zastosowacie. Jej uczestmcy podkreślali wyższą niż w i·oku 19;49. Szcze- nia najnowszych zdobyczy agro
•
zgodnie, iż w Łągonicach nastą g-ólnie mocno wzrośnie produk- techniki.
piło serdeczne zbratanie chło cja zwierzęca, bo o 34 proc. W
Na bazie rozwoju gospodarpów z -r obotnikami.
Planie 6-letnim
zwiększymy czego rozwijać się będą urząW czasie uroczystości, które zor. bulski, Franciszek Białkowski, Ed~
Odjeżdżających żegnali miej- obszar uprawy pszenicy o pr~~e· dr.enia socjalne i kulturalne.
ganizowali pracownicy tutejszej des ward Mazur, Jan Więcław, Graży scowi chłopi, prosząc o częstsze Rzło 27 tys. hektarów.. i·oślm Plan 6-letni przewiduje blisko
przemysłowych o przeszło 5 tys. dwukrotny wzrost liczby miejsc
pozytury PKS z okazji 6 rocznicv na Kalisiewicz, Franc:~zek Miko-- skłcldanie wizyt.
Jan
Ksią.żek
hektarów,
upraw ogrodniczych w przedszkolach, przy czym
PKWN - ~ręczone zostały dypl\1 siński, Alfred Skibicki,· Adam Luc i
o przeszło 6a tys. hektarów, a ilość przedszkoli z 400 (czynkorespondent z Za·kładów
my i nagrody pieniężne wyróżnia~ Henryk Witulski.
im. Nowotki w Tomaszowie użytków zielonych o 112 tys. nych w r. 1949l wzrośnie do
jącym się we współzawodnictwie Ten ostatni - został równocześ·· ~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-pracy członkom personelu technic; nie awansowany ze stanowiska kie
nego i administracyjnego.
rowcy samochodo;wego na majstra Kończą się kolon ie letnie ZHP
Nagrodzeni · i wyró żnieni zos.tali stacji obsługi. Awans ten jest nagra
ob. ob. Tadeusz Dąbrówka, Tan Cv dą za twórczą i ofiarną pracę.
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.Pogotowie PCY

ście

radośnie

6-leci~ uprzem.vsłowienie
odnosi się
Polski Ludowej, Mm10ny okre:> przeważnie do miasta Lodzi i
zaznaczył się bardzo intensywną 7.w-ią,zanego z nim t. zw. łódzkie
ADRES REDAKCJI:
pracą nad usunięciem śladów go zespołu miejskiego. Pozosta·
Plao Kościuszki 23. tel 290
wojny, odbudową, i rozbudową łe obszary naszego . wojewódzRedakcja przy1muje lnteresantów najważniejszych gałęzi gospo- twa o starej tradycji rolnej po• DO ~od.z. lł.
darki narodowe.i. Województwo 7.0stałv zacofane pod względem
łódzkie wraz z całym· krajem gospodarczym.
pracowało usilnie nad wypełniePlan 6-letni, plan budowy
ADRES ADMINISTRACJI:
niem _zadań Planu 3-letniego podstaw socjalizmu i likwidacji
Rozdzielnia Dzienników -,,Ruch" i wraz z całym krajem wykona- dysproporcji gospodarczych ist-
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Ujeździe

Sport
Ostatnio sportowcy tomaszow
skiego „Włókniarza" udali się
do Ujazdu, aby w ramach współ
pracy z tamtejszym Ludowym
Zespolom Sportowym udzielić

wyż szość LZS. Zwyciężyli
go
1
spodarze
2: 1 zawodnicy
(15: 11. 15: 17
15:5). Młodzi·
LZS

zagrali na poziiomie i zwyicięstwo ich było zupełnie zasłużo
ne. Nadmienić tu trzeba, ż.e Umu pomocy w przeprowad'zeniu jezdz ki LZS z do b Yl mis t rzos t Wo
prób o odznakę „Sorawny . do
k
h
•d h LZS
Pra·C)' i· Obronv". a równocze- na o ręgowyc zawo ac
.
ów w siatkówce w ub. roku. Zy
sme rozegrać
propa.g andowe czyć należy, aby tytuł ten i w
spotkania w piłce siatkowej i b.r. zachowali dla sfe1bie.
nożne i•,
,
Spotkanie w piłkę nożna nie.
Do prób o odznakę. stanęło zostało ża~ońc-zone na skutek
J 5 kobiet. Nor awałtowne 1• hllirzy. Grano reAI"
80 (J""Ób• w tym
,
•
.-..
.
.
I'. u;y
my uzyskało · 70 osob:
61 męz I ni€ 22 minuty a w ciągu
nich
·19 J· b.~._
T
<l
"
du:
<l·
·
'
t
·O
<l
b
I
LZS
1 -=~.
czyzn
,o liczba
astartujących
osc
z · Mlmo
prowa jednak
z.em€ strze'1on€i
· z 0 Y bramki·
"al< na i U jazd
b · ' wiadczy 0 wysiłkach _ Włókniarz" który grał w
c 1 u ~!€ s. LZS kt.
· taw"ł
" t
.
'i ł d . _
. ł
t am_te1szego
. • ory _POS . :1 swym rzec1 m 6 { a zie
mi~
sobie :-a z~d_anie
wci_ągnięcie przewagę nad go~o·o<larz?mi .
~ ?rb1tę czynn€go. udział.u . W Po ci€SZCZU meezu me dokoncw
zyc_i~ ~porto.wym .1a).: na1:1"1ęk- no na
skutek
rozmokleg;o
~ze1 ll_osci m1eszkancow U1a:z;du boiska.
1 okolic.
.
Całą imprezę, mającą na celu
Pomoc tomas.zows kich lekko zbliż€nie spo.rtowców wsi i mia
aUetów przy probach pol<;~ała sta, uznać należv za udaną i
na sędz'iowaniu konkurencp, w kontakty z uj€źdzkim LZS nale
których próby były prowad'zone żalo by jeszcze bardziej zaci€
i na nauczaniu prawidłowych śnić. Przy odjeź<lzfo - zawo.dni
5tarlów w p-oszczególnych kon cy „Włókniarza" zobo•wrązaJil
kurencjach.
się dopomóc swym kolei:?'Oi;tl z
W spotkaniu piłki siatkowej, Uja zdu w urządzeniu
boisk~
do którego „Włókniarz" wystą_ do koszykówki.
pił w skła<llzie r€zerwowym -;
A. Fedorowicz
tomaszowianie musieli uvnac koresoondent z KS ..Włókniarza"

a;

\1

,

We wtore~ witamy l~row1, nimiH~niUI
~lieliarni~
I

Zaledwie dwa dni dzieli nas od/ na osobę 230 zł. dziennie i otrzymu
przyjazdu dzieci t_omaszowskich z ją dzieci pięć razy dziennie.
kolonii letnich ZHP organizowaPobyt nad morzem umożliwił dzir>
nych- nad morzem. w miejscowo- ciom poznanie morza, pracy i osiąg
· · h : Stegna, ś ·b
· · naszych odbudowu1ącyc
·
h się
·
sc1ac
w1 no, Sob.ies:i;o- męc
wo, Katy Rybackie i Mikoszowo.
portów, przodowników pracy we
Przyjazd dzieci nastąpi w dniu 1 wspaniale rozwijający~h się stoczsierpnia (we wtorek) o godzinie niach oraz pracy na roli w Państwo
R.40 speci·alnym pociągiem osobo- wych Gospodarstwach Rolnych poło
~ym bezpośrednio zdążającym z żonych przy ujściu Wisły. Wszyst
Gd k d T
Oańst a ? k ~m.aszdo~a..
k I
kdo to dprizy~zy_ni się ~kódużej mki~rze
ym, 1a zy1ą z1eci na o o- o po n esienta wym w nau i w
niach, najlepiej świadcza setki li- szkole w przyszłym roku, a tym sastów pisanych do rodziców, świad- mym ułat_wi nauczycielowi, rodziczą słowa dz!~ci zamieszczane na ła com i organizacjom pracę wycho·
mach „Głosu · .
.
wawczą.
.
Tegoroczna akqa letnia ZHP ob Na przykładzie kolom! harcpr.
'ęł 620 d · · . b t ·
T
_
k'
h
'd
.
k
. k
l a
z1eci ro o mczego oma s ie wi z1my, 1a ogromną opie
ą
szowa. Przebywają one w pięknych otacza Polska Ludowa swych naj·
·
·
·
h
1
t · k
h
ł d
h
b
t
i·
·
·
k
·
lk.
mieJscowosc~ac
e ms owyc n~sze m o szyc o. ywa et i 1a wie H'
~o „ wybrze_za mor~kiego. . Ogolna sumy wyda1.e na ten cel (ponad
ilosc punktow podzielona 1est na 9,000 zł. na 1edno dziecko).
siedem ogniw kolonijnych, liczących
Nie pomogła tu brudna robota fa
.1\0 - 120 dzieci.
Kierownikami brykantów „cudów" i złośliwycn
ogniw są nauczyciele tomaszow- plotek, mających na celu odciągniP,
skich szkół podsta~owych i absol- cie rodziców od ;wysłania dzieci ni'\
wenci Liceum Pedagogicznego. Per kolonie. 620 robotniczych dzieci po
sonel wychowawczy składa się z jechało nad morze, a plotkarze nir>
pięciu osób - absolwentów i nez- wyrzekając się swej brudnej roboty
niów starszych klas Liceum Peda- zaczęli rozpowszechniać nowe pbt
gogicznego - ZMP-owców.
O ki, jakoby dzieci głodowały, a !O
troskliwej opiece wychowawców dzieci utopiło się w morzu. Wszyst
najlepiej ś_wiadczy list chłopców z kie te bzdurne gadaniny wyssane
SobieszowaJ zamieszczony w „Gki~ były z brudnego palca.
sie" w dniu 27 bm.
Po po_wrocie dzieci same dokład
Wyżywienie dzieci jest bardzo dc1 nie opowiedzą jak żyły i co robiły.
bre. Smaczne i zdrowe posiłki, za- W puyszłym roku na kolonie har·
wi:~ające w .sun~.ie .ponad 3.500 k~- c:rski7 wyjed~ie na pewno trz:ykrot
loni (na wyzywieme przeznacza się me więce1 dzieci z naszeao 011asta.

dzięki coraz bardzkj
zwiększającej się opiece Państwa L11

Wyjedzie

dowego nad wzrastającym robotni.czym i chłopskim dzieckiem.
Praca organizacji ZHP wśród
d . .
d
k „
•
zieci P~ cz~s wa aqi nie ogramcza się 1edyme do urządzania kobnii letnich. W sierpniu powstaną na
terenie Tomaszowa druz·yny wakacyjne, które obejma całą młodzież,
•
.
zrzeszoną w ZHP, a przebywa1ącą
na terenie miasta. Będą one przygo
to_wywały dzieci do pracy w przyszłym roku szkolnym, któfa da na
. .
pewno dobre wym"k"1 po na1ezyc1"
.
spędzonych wakaciach. W sierpniu
bę dzie
· tez· czynny h arcer~k ·
i osro~
..tek metodycz?Y· którego mstrukt<:rzy przebywaJą obecnie na kume
szkoleniow:yro w Lidzbarku.
St. Nowak

Odpowiedzi Redakcji
B. Ignasiak:

Opis kolonijne90

o~niska zbyt spóźniony, by można
~o wydrukować. W przyszłości ua
leży bardziej się śpieszyć, a nie cze
kać aż trzy tygodnie.
Dzieci z Wilanowa: Waszą pit~
ciostrofkową
piosenkę
kolonijną
przeczytaliśmy z przyjemnością. Wi
dać, że nie brak W am na koloniach

zdro~ego

humoru.

Tylko

zwrotkę radzimy zmienić.
Za pamięć dziękujemy.

ostatnią

1000 w r. 1955. Reorganizacja
szkolnictwa podstawowego na
wsi spowoduje likwidację szkół
niepełnych i ogólne podniesienie się poziomu szkolnictwa
podstawowego.
Przewiduje
się
poważny
wzrost placówek upowszechnienia kultury. Liczba świetlic
wzrośnie z Ł50 do 1080. Powsta
nie 10 klubów oraz 12 domów
kultury.
Zradiofonizowanych
zostanie dalszych 895 wsi. Liczba miejsc w kinach miejskich
powiększy ~ię z
11.240 do
15.710. Powstanie 250 stałych
kin wiejskich.
W miejsce małych szpitalików powstaną duże szpitale
specjalistyczne. Szpitale w Kut
nie, Piotrkowie i Wieluniu zostaną poważnie rozbudowane,
znacznie powiększy się stan łó
żek w szpitalach w Sieradzu i
Tomaszowie, a w Łowiczu wybudowany zostanie nowy szpi·
tal. Ogólnie liczba łóżek w
szpitalach wzrośnie z 3.351 do
4.437. Liczba ośrodków zdrowia zwiększy sie w r. 1955 do
192. Jeden ośrodek zdrowia
przypadnie na 9 tys. mieszkań
ców, podczas gdy w r. 1949 jeden ośrodek zdrowja obsługi
wał 23 tys. ludności. Liczba reionO\vych żłobków miejskich
wzrośnie do 31, a sezonowych
wieiskich do 90.
Ten ogromny wzrost gospodarczy naszego województwa
nif' przy.idzie jednak łatwo.
Wykonanie zadań Planu 6-let
niego wymagać będzie od nas
wielkiego wytężenia sił cakgo
ludu pracującego miast i wsi.
Nowopowstające zakłady pr~v~y

zatrudnią ty::;iące

nowych robotników, techników i inżynie
rów, których wychowają nasze
c;zkoły. W szkołach wyższych i
średnich rosl'.}ą.Ć będą nowe ka·
dry techniczne, nowe kadry inteligencji robotniczo-chłopskiej.
Przy warsztatach pracy, na
roli i w fabrykach rosną również kadry przyszłych kierowni
ków naszego życia gospodarczego, a są nimi przodownicy pracv, ludzie idący śladami ruchu
Rtachanowskiego, z których wie
lu już dziś kieruje poważnymi
0dcinkami życia gospodarczego,
a których liczba stale będzie
w7.rastać.

Po nowe kadry sięgniemy
do zastępów nas~j
młodzieży, która ma obecnie
pełną
możność
zawodowego
również

kształcenia się.
Sięgniemy po
małych miast i

nowe kadry do
miasteczek, w
których powstaną nowe zakłady
pracy.
Aktywizacja ludności
·tych dotąd zacofanych ośrod
ków przyczyni się do zmiany ich
społecznego i politycznego oblicza.
Sięgniemy do olbrzymiego rezerwuaru sił, który stanowią
kobiety. Przes~olenie i aktywi-·
zac.ia tysięcy kobiet, przy równoczesnym zapewnieniu im moż
liwości pracy przez powstanie
nowych urzą.dzeń i:iocjalnych jak
żłobki, przedszkola itd. przyczy
ni się niewątpliwie do naszej
gospodarczei prężności i wykorzystania
wszystkich możli
wości podniesienia poziomu pro
dukcj i, a tym samym podniesienia stopy Żyr.iowej ludności.
Pamięta6 jednak musimy, "'Że
wróg nie śpi. Coraz bardziej
oerfidn vmi
m etodami bedzie
Śię on starał zamącić spokojny
nnrt naszej pracy. Mieliśmy tego dowody niedawno, kiedy
wróg klasowy fabrykując tzw.
„cuda" usiłował oderwać lud
pracujący od jego normalnych
zajęć i opóźnic
tym samym
nasz gospodarczy rozwój. Lud
pracujący miast i wsi dał tym
„cudotwórcom" należytą odprawę, a ręka sprawiedliwości uka
rała tych, którzy przez szerzenie plotek chcieli wytworzyć
ferment w n::iszym kraju.
Wróg klasowy na każdym
kroku, musi spotkać się nie tylko z odporem mas pracujących,
ale przede wszystkim z ofensyw
ną

działalnością

świadomych

naszych celów i zadań robotników i pracujących chłopów.
Przy zachowaniu pełnej czujności i pełnej mobilizacji mas
pracujących
zadania Planu
6-letniego wykonamy w całości
i wykonamy je nrzedtermino-

wo.

~tr.

6
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ZE SPORTIJ

Uroczyste wręczenie
nagród

Jak En1eliano wa
. mistrzyni juniorów ZSRR w tenisie „zastrzeliła"
popularnego karykaturzystę na kortach w Sopo~ie

nadanych z okazji
VI rocznicy PKWN

I

Dziś o godz. 16.30 oobędz.le się
na stadionie ŁKS „Włó'knian"
uroezyst~
Unii
Ał.
przy
zespołowye:...
WTęczenlie nagród
r.
łódzko
pisało
i indyWiduaJnych, nadanych z
(ICorespondencja własna „Głosu Robotniczego")
okazji 6-r-0cmley PKWN w uzna
do
wywieziono
Waldemarasa
nocy.
mieszkan-1
26-letnia Lena Newert,
Ciepły, przyjacieilsk1 stosunek do
pi'ątelk pmed południem, serdecznie witana preez uczestniniu msług położonych przy buka Łodzi - WYJ.'usizyla do Pozna!llia ni-eznanej miejscowości na prowindrogich gości, radosny nastrój ii po
ków turnieju i li~ie zebraną, publiczność, pTZY'bYła na
dowile masowego ruchu sportow poszuki'I'' iniu jakiegokolwiek ,za- cji:
wodu .ich pmybyc'ia, gorączkov:e
lrnrty sopockie reprerzentacyjna ekipa tenisistów rad7.ieckłcb, skla
wego w Polsce Ludowej, przez
robku. POS'-' ukiwanie pracy nie dało
podniecenie rz.adnteresowanej puwicem.isitrza ZSRR, An.dreda.jąca .się z zaw-0dników: O-.:erowa WKKF w Łodrd.
Skut- MUSSOLINI UKRYWA PRAWDĘ
jednakże żad nych wyników.
I
il
przybyciem
e.
rowiny
o
K'
rz.wiązane
ZSRiR
bli<:zności
mistrzym.i
jewa, Korczagina., Korbuta oraz
Uroczystość będzie miała miej
O TRZĘSIENIU ZIEMI!
k.iem tego Newertówna popełniła w
radizieckich tenisistów stwarzały ,
mistrzyni juniorów ' Emeliano wej.
sce w czas.ie przerwy między
ZABITYCH
IO.OOO
dniu wczorajszym samobójstwo, wy
piękną i godną oprawę dla tej, rz:e
w Międizyna.roicfo.wych MiTenisiści radzieccy wezm!\ udllliał
przedmeczem, a. meczem ligoW POŁUDNIOWYCH Wf,OSZECH!
pijając większą dozę jodyny.
wszech miar udanej imprezy sporstrzostwacll Polski jako obserwatorzy i rozegradą szereg g.ier powym ŁKS „Wl6kniaaiz'' - „CraMussolini
Garzety donoszą, że
towej, jakimi są tegorocrine Mię~y
kazowych z czołowymi rakiet arni biorącYIJDi ud7Ji'ał w turnieju.
covią".
ukrywa prawdę o rozmiarach ostatSMJERC OD PIORUNU
nairodowe Mli.strcz.ootwa Polski w
\'VSZYSCY OPJIEKUJĄ SIĘ
ługie warkoc~. okrągłą twa.W majątku Telclinów, pod Wielu- niego trzęsienia ziemi we Włos7,ech.
S~ocie.
1
MIŁYiMI GOSćMII
rzyczkę i zadarty z lekka nonierr piorun uderzył w $tóg, rzabi- Rząd fas!Zystowski nie dopuszcza
FREKWENCJA DUżA,
sek posiiada mistmynii iuniorek rajając na miejscu · właściciela mająt dziennikarzy do terenów
objętych
Hebda, Skonec!ki, Jędmejowska,
dzieckich, Emarrianowa. Siede.i, w
ORGANIZACJA SPRAWNA
ku Rembowskiego, ora'l. jedną 'z ro- katastrofą.
wsrzyscy CU.Os·łońcu (dopiero co poWII'óci.ła ri: ką Radcio, ~ubalanka botnic.
Według doniesień dziennikarzy !Za
Zainteresowanie turniejem jest
dziś
granicznych liczba. <>fiar ostatniego pieli w morrzu wraz z Korowiną) d łowi ~wodnicy polscy, którzy tia- ogromne. Frekwencja waha się w zaatakuje
żywo śled,zi p!'2ebieg pół:fiinału de- willi w Zwi~ku Radzieckim, infortrzęsienia ziemi we Włoszech prv·ARESZTOWANIE
rekord Okręgu
bla juniorów, który rozigrywają Li- mują i oprowadOOją gości, którzy granicach od tys:iąca pięciu~t do
kr·oczyła dziesięć tysięcy osób. LiC'lWALDEMARASA
dwóch tysięcy pięciuset osób dzienbratersku
po
ii
serdecrznie
tak
ich
rowski,
Piot
ebraJa,
S
Kulawilk
cis,
dzisiejszego meczu pit
ramach
W
rannych wynosi kilkad,ziesiąt tyWaldema ba
Były dyktator Litwy ..;..;...
wielik iej oj- nie. Organi,zacja sprawna.
11:asłurżone zwy· podejmowali w swej
oklaskuj ąc gorąco
karskiego o mistrzostwo ligi pań
ras - .został aresztowany ubiegłej sięcy.
E. Cunge.
CIZ.yźnie.
cięstwo Licisa :i Kul.awika.
sekcja lekkoatletyczna
stwowej,
organizuje w
Włókniarza
ŁKS
REWANŻ EMELIANOWEJ
przerwie meczu bieg sztafetowy. Bę
dzie to sztafeta szwedzka 400 - 300
Na sąsiedniej ławce siedrzi kary• • • - 200 - 100. Sztafeta ta pobiegnie
PA1"STW0Wl'. , ,
PAŃS'ł'WOWY
katurzysta Ałaszewski ~ kreśli jej
stadion ŁKS Włó Pluszowiec Kilińskiego 102, godz. 11: by poprawić rekord okręgowy ofiPiłka nożna:
ł'EA'ł'lł ł'OWS:lECHNY
TEATR IM. STEFANA JARACZA
podobirmę. QVIała Il'ie ma ochoty do kniarz, godz. 17, inauguracja zawo- Łodzianka
seniorzy _ Koło SP cjalnie zgłoszony do ŁOZLA.
(ul Jaracza 27)
(Ul, Obro!tców St:oi.llugradu 21,
&ta.f eta Włók.n!iamy pobiegnie w
Stal: godz. 9: Stal p 0
isko
o
b'
ŁZWA,
fiiz
nam
tłumacrzy
pozowania
ligi
pierws~j
mist.rzowskich
dów
go
o
br.
W niedzielę, dnia 30 lipca.
tel. 150·36)
glarnym uśmiechem, że miała już państwowej meczem ŁKS Włókniarz goń - Ogniwo, godz. 11: KS pny składzie Pawłowski ...,., nowo pozys
dzinie 15, 3 balety: „Cagliostl'O w
Teatr nieczynny.
O godz. 15 CB Technicznym An. Str uga _ kany reprezentacyjny zawodnik, by- Ogniwo CraCÓvia.
War.;;zawie" J . Maklakie" · 1 , „Rap
dość „tego" w Wiarsiz.awie, lecrz przy
Czami I Maja, godz. 14: Spójnia- ły członek G-edanii, Puchowski - An
przedmecz.
sod" P. Perkowskiego, „B. ,-tela" ,T.
naglana pr,zerz. trenera tenisistów ra'
'l'EA'l'R LETNI „OSA''
Arko juniorzy, godz. 16: Spójnia 1 tonowicz, Tułecki. dzieliiie im sekun
Straussa. Obsada: B. Bittnerówna, I.
O weiście do klasy A okręgu ~ódz - PPIS Stalina 39. boisko ŁKS II: dować będą koledzy z k lubów Spój
dziecki'Ch, Miszkowa, cierp·fovie po(Piotrkowska 94. tel. 272· 70 >
Koszałkówna, J. Lechówna, L. Zienkiego odbędą się dwa spotkalliia: o godz. 9: ŁKS Włó~niarz v _ ZMP, ni i Unii - Chemii. Niespodzianką
Ałaszew
gdy
·ednak
chwili
W
,zuje.
I
mur::irs~ie".
„śluby
19,3?
G?dz.
D.
Skotarczak,
E.
Sotomska,
ko, L.
godz. 17 w Kutnie-: Gwardia - Ko ul. Rzgowska 94, godz. 11: ŁKS Włó będzie start sztafety 4 x 100 żeń
1
.
'
J
.
O. Sawi- czyli wodewil warszawski Gozdawy i .
Wąsowicz, U. Tkoczówna,
le.iM:z (Skierniewice) oraz o tej .;;aEm:lia.1.1o'~a
portret.
11 s'.ti skoncrz:y·ł.
Mieczysława
udziałem
z
Stępnia
i
K. Wojnickiego, w reż. Kazimierza P a- 'bierze od niego wkicowmk l me rnej por,ze w Beł.chatowie: Włó kniarz III - Nowe Złotno, godz. 13: skiej ŁKS Włókniarza, która pobie
Burke,
cka, J. Kapliński, T.
gnie w pierwszej zmianie sztafety
PZPB Nr. 17 - ŁZWA.
Szrom, A. śnieżyński, E. Koziamki, włowskiego.
Włókniarz
pr.zyjrrzawse;y ·się swej podobiźnie lmiarz (Bełchatów) Poza tym na terenie województwa szwedzkiej z czterystometrowcami
W. Rudzki, B. Bo.Jewicz, z. Cichocki,
łódzkiego odbędzie się 18 spotkań 0 na dystansie 400 mtr.
odwraca kartkę i e. całym spoko- (Zduńska Wola).
W. Maksymczuk oraz zespół baleto
l'EA'l'R ,.ARLEKIN"
spraMożliwe, że nasze pupilki
Na- „Puchar Polski".
O „Puchar Polski" boisko
jem... prosi Ałasrzewskiego o... porzowy. Dyrygują kapelmistrz J. Sillich
(uL Piotrkowska 152)
prnód, godz. 9: Naprzód IV - Koło
Widzew gra o m istrzostwo dru- wią niespodziankę i uzyskają dobry
i Z. Szczepański. Choreografia J. Ka
wanie.
Sportowe PZPB 3, godtz. 11: Napreód giej ligi grupy zachodniej w Rado- cizas, a tym bard~ej że intensywnie
Niecrzynny
Przedstawienie zakupione
pliński.
zwa.rtym kołem II - Koło Sportowe PZPB Nr. 3 U, miu z tamtejszym Związkowcem.
ją
Otaczający
trenują, przygotowuj ąc się do misprzez ORZZ.
tłum młodzieży w,p ada w ~chwyt. godrz. 16: Naą:>rzód I Ogniwo UI, Szczypiorniści ŁKS Włókniarza trzostw Polski. Sztafeta ta pobieTEATR „PINOKIO"
W niedzielę, dnia 30 lipca br. 1 o
- A to mu dała - wołają urado- boisko Zwjązkowca: godrz. 9: Związ ZJilierzą się w Opolu z tamtejszymi gnie w składzie Słomczewska (ul. Kopernika 16)
godz. 19 opera komiCtlna w 3 aktach
kowiec II - Bawełna IT. godz. 11 Budowlanymi w finałoWYch zawo- Peskówna - Piotrowska - Wojta„Cyrulik Sewilski" G. Rossini'ego z
wane głosy.
Teatr nieczynny,
Sportowe dach o mistrzostwo Polski.
Koło
Zwią<Zkowiec IV 1siak.
N. Stokowacką, T. Mazurkiewiczem,
PZPD Nr. 1, godz. 16:. Związkowiec
B. Paprockim, r:.. Fabińskim, H. PaKOROW:I:NĘ INTERESUJE
TEATR KOMEDU MUZYCZNEJ
V - Łódka, boisko Kolejarza: godz.
deiewskiim, Cz. Kozakiem, St. Do"LUTNIA"
.JĘDRZEJOWSKA
Spójnia Czyt•!l9: Budowlani IT biaszem, E. Federowiczem. KapelTeatr nieczynny.
Korowina interesu je się kondy- nik, godz. 11: Włókniarz Kościerz
mistrz J. Sillich.
- Arko II. boisko Widzewa, godz.
PAŃSTWOWY TEATR żYDOWSKJ cją Jędr.zejowsldej, trenującej właś
PAN~ I \ '. ow Y TEATR NOWY
9: Widz-ew IV - Orlęta Przędzal'i1ia
(ul. Jaracza 2, teL 217·(9)
grają„
tut n a-·•„nskiPqo 34, tel. 181·341
nie rzawrz.ięc:ie rz Korbutem '.6 a:-akie- na 66, godz. 11: Widzew III - BuTeatr nieczynny.
Teatr nieczynny.
ta ZSRR) - olbnymem, mierzą dowlani przy Państw. Szkole Buradzieccy, którzy w ci radzieccy grać będą jeszcze w
Tenisiści
down. Lądowego, boisko Łodzianki:
cym 192 cm. wrm-ostu.
godz. 9: Łodzianka juniorzy III - piątek przybyli do Sopotu, gdzie od Wejherowie i Gdy'l'ri, po crzym najbywa się obecnie m!ędzynarodowy prawdopodobniej powrócą do WarSYLWETKA OZEROWA
turniej o mistrzostwo Polski, przez szawy. Dalszy rozkład ich gier nie
Z balkonu domku klUbl:lwego Czołowi
w a dni odpoczywail.i1 przeprowa- jest jeszcze na razie ustalony. Spo
d·
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) TATRY (w ogrodzie)
„Tragiczny ogląda korty turniejowe, pięknie
pościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30
„Spotkanie n.ad Łabą", godz. 15,
1<~ n'a obozie w Pilichowkach dzając między sobą lekkie treningl. dziewać się jednak należy, że wok
d
u e orowane portretami_ GE:,nera~,
poranek godz. 10.30
17.30, 20 - poranek godz. 12
W Pilichowicach, Pierwsze gry pokazowe z udziałem bec i - tygodniowego <o.'l;)od:z.\.ewane
WROCŁAW. WISŁA . (Daszyńskiego 1) „Maszeń siimusa Stallna, Preizy_iienta Bierwa, koło Jeleniej
Góry, rozpoczął się miłych gości odbedą się dzisiaj.
go ich pobytu w Polsce - ujrzy ich
BAŁTYK <Narutowicza 20)
ka", godz. 16.30, 18.30, 20.30
!Marszałka Rokossowskiego, Rako- 3 - tygodniowy obóz kondycyjno „Czerwony rumak", godz. 15, 17,
występach w Sopocie tenisiś- wiele naszych miast, a wśród o.ich
Po
poranek godz. 11
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czołow:vch
40
dla
szkoleniow.v
si'ego i Anny P.auker oraz flagami
19, 21
najprawdopodobniej i Łódź.
WŁ 0KN1 1 ·z (Próchnika J.6)
rzy (szosowców i torowców) ZrzePolski, ZSRR, Węgier i Rumunii 16.30
godz.
i·umak",
„Czerwony
szenia Sportowego Włókniarz.
BAJKA - „Klęska szpiega",
Ozerow. Piękna czupryna, duże czar
18,30, 20.30, poranek godz. 11
Na obozie przebywają m. in.:
godz. 16, 18, 20
ne, mądre oczy, wysokie, jasne ozo- Bek, Gabrych, Pietraszewski, Bo- mistrzynią ~SR
WOLNOść (J\lapiórkowskieg-o 16)
G
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
ło - składa•ją się na nierzwykle uj- ruez, Łazarczyk, .Janicki i inni czo
„Maaret", godz. 16, 18, 20
Organ r, ódilkleco Komitetu l WoJeProgram Aktualności KTa]owych
pięcioboju
w
.
.
.
poranek godz. 11
łowi zawodnicy Polski.
w6dsl< •· - g„.,, ,,„. ~ ZJe• i Zagranicznych Nr 28-50.
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Przybra· ffittJącą :PO'WJertzchownosć tego poTreningi kolarzy prowadzi Hada
dan··" ''n•1 -, ·· • ~ · .I
PRAGA.
Mistrzostwo Czecho
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
wsrzechlllie lubianego teni·sdsty ra- sik z łódzkiego Włókniarza. Obozo
na córka", godz. 15; 17.30, 20
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dzieckiego.
p oranek godz. 11
wicze są zakwaterowani w Ośrod slowacji w 5 - boju kobiecym r:ia
Kino nie
HEL (Legionów 2) uModrahova,
zdobyła
bieżący
rok
T • eto ny:
ku Sportów Wodnych Ligi Morczynne.
218-14
skiej.
Redaktor naczelny
zyskując 318 pkt., co jest nowym re
218-23
MUZA (Pabianicka 173) „Podróże
Zastępca red. naczel'l"ego
--o[]oCzechosłowacji.
kordem
itll-05
Olldz!alny
""
otlrSettr~•arz
20
Gulivera", godz. 16, 18,
2Ul-19
l>lll'tYlny
D•
konkurencj~h
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poranek godz. 11
Program na dzień 30 lipca 1950 r. styczna. 15.00 Muzyka dwu.fortepiaozta l korespondentów robc~
następujące
uzyskała
Modrahova
ntczycb l cbłopsldch oraz
POLONIA (Piotrkowska 67) 6.50 Początek aud. 7.00 Audycja nowa. 15.15 Koncert dla świetlic ciz.ie
Rumunii
red" k <>T'ÓW gazetek śch:n•
\vyniki: 80 m. ppł. - 13,4 sek., skok
godz. 16• dla wsi. 7.15 Muzyka. 8.00 Dziennik cięcych. 16.00 Dz.ienni•k popołudnio
„Cztery pokolenia" mM2
nych
Na zawoda::h wzwyż - 1,52 m., skok w dal BUKARESZT,
18.30, 21, poranek godz. 12
223-29
Dział mutacji
poranny. 8.25 „Melodie operetkowe". wy. 16,20 „Nasze chóry śpiewają" . w Cluj lekkoatleci rumuńscy pop1·a
254-21
sportowy
1
mlejakl
DU.I
. 1 0śNIE (żerom , "iego 76) 8.55 Aud. Spot. Kom. Radiof. Kraju. 16.50 Aadycj·a historyczna. 17.00 Kon wili 4 rekordy krajowe: Wiesenma 4,69 m., 200 m. - 27 sek., pchnięcie
PR:•,
wewn. Il 11
218-U
„Oni mają ojczy:z;nę", godz. 16, 18,
Dział oltonoml~
yer uzyskał w trójskoku 14,37 m., kulą - 9,97 m.
9.00 Muzyka organowa. 9.30 Muzyka cert Chóru i Orkiestry Krakowskiej Pus - osiągnęła w pchnięciu kulą
2S4-21
Dział
- o [ ] o-20, poranek godz. 11
o
wewn.
P. R. 17.50 „Pyg-malion" - sztuka 12,04 m., Miklos rzuciła granatem
Felie10.20
ogólna.
Skrzynka
10.00
172-11
Redake J• nocn:i
ROBOTNIK - „Nauczycielka bawi
sztafc::ta
m.
200
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4
na
a
m„
33,30
Kolportat.
ton literacki. 10,30 „Wieś tańczy :i: B. Shaw'a, tl'ansm. ,z Teatru im. Sło
się", godz. 16, .1.8, 20
Uniwersytetu z Cluj uzvskała czas pływaków węgierskich
tel. 222-~2
t.ódt, Ptotrkow~ka 'IO,
„Wyspa śpiewa". 10.55 Skrzynka Wszechni- wackiego w Krakowie. 19.00 XV aud. 1:53,6.
ROMA (Rzgowska 84)
260-~2
Administracja
cy Radiowej. 11,10 „Od naszych ko- sł.-muz. z cyklu: „Stanisław Moniusz
szczęścia", godz. 16, 18, 20
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r..ólU,
ogloszet\:
D„.18!
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PRAGA.
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l
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poranek godz. 11
respondentów". 11.20 Arie i duecy ko".19.30 1,Bułgaria przemawia do
przed wyjazdem z Czechosłowacji
Wydawca RSW „Prasa"
REKORD (Rzgowska 2) „Młodzi ma z oper Czajkowskiego. 11.45 Audycja Polski". 20.00 Dziennik wieczorny.
A.dr. Red.: t.6dt, P lotrkowsk„ SS.
wystąpili w Koszycach, gdzie uzy ~
ryna.rze", godz. 16, 18, 20
m-cte piętro.
dla wsi. 12,04 Przegląd czasopdsan. 20.40 ReP"ortaż dźwiękowy z meczu
Wyścig Pokoju'~
M
wyników.
dobrych
sz-ereg
kali
STYLOWi' !Kilińskiego 1~3)
Druk. Z&kł- Graf. RSW .,Prasa"
Koncert Małej Orkiestry Roz- piłka:i.1slciego o mistrzostwo I Ligi po·
12.15
t.6dt, uL żwirki n, tel 20l·ł!.
„Na. morskim szlaku", godz. 16,
Rozegrano tu in. 100 m. st. dow. kobiet przepły
BUKARESZT. - Ogniwo
głośni śląskiej. 13,00 Gawęd.a przy- między ŁKS Włókniarz
Prenumeratę pn;yJmuJe
18, 20
wyścig kolarski pod hasłem: „Wal- nęła Nagy w 1:13,2, a Kadas uzys21.00 „Melodie świata". ka o Pokó.i". na dystansie 251 km. kał na tym samym dystansie czas
~~·~_„aucb" 11• konto P.IC.O.
„śluby rodnicza. 13.15 „Niedziela na wsi". Kraków.
śWIT (Bałucki Rynek 2)
~..fl833.
4 odc. 21,35 „Mozaika tańców ubiegłego Uczestniczyli w nim najlepsi lwta- 59,2, Nyeki osiągnął na 400 m. st.
14.00 „Pleban z Chodla" kawalersld'e", godz. 16, 18, 20
„Moja noematu St. Skonec:rnego. 14.20 Me· stulecia". 22.00 Muzyka. 22.15 Wia.d. rze rumuńscy. Wyścig wygrał zna- dow. - 4:51,2, a junior Joo przepły
TĘ:CZA () -. „ t r k ow s l;a !ll ~ I
gra Polslrn sportowe. 23.00 Ostatnie wiadomości. ny kolarz Chicomban, praed Panta
miła", godz. 14.30, 16.30, 18.30, iodie ludowe do tańca Dl-19687
nął 3 x 100 m . st. zmien. - 3:25,6. '
zescu.
Kapela Ludowa. 14.45 Proza humory 23.15 „Na dobranoc".
20.30,
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po tańcach. Stanął w cieniu
odpoczywając
ludzie,
młodzi
ławkach
rtJ-5zaBraun,
Ale się Niemczysko wystraszyło, ,__ pomyślał
i zapalił pa,pi-.~rosa. Czekał, sam nie · wiedząc dokładnie na oo.
Jąe szybko w kierunku stacji.
Yl pobliżu stała ciężarówka, do której podeszło dwóch ludzi.
Z rozmowy prowadzonej po polsku zrozumiał jedno słowo
8.
„benzyna". To go zainteresowało. Ludzie wzięli z wozu dwa kaniGdy M-0ehnteck wyszedł na uliczkę osiedla, schował swój pistry i poszli w gł:ib zabudowań. Moehnteck udał się za nimi. Zostolet maszynowy pod kurtkę. Szybkim krokiem udał się do willi
stojącego na uboczu
baczył, że jeden otworzył drzwi budynku
„Sandmi:i.nnlein ". W illa byla nienarus zona, ale - co gorsza -· była
i zapalił światło. Przez otwarte drzwi widać było, jak z dużej
zamieszkana i oświetlona. Lampa u wejścia oświetlała nową na:cwę:
beczki ;p ompuje. benzynę do kanistrów. Wreszcie światło zgas1o,
,,Stokrotka''. W trz·ecn mk szkani.::e:h świateł nie było. Mieszkańcy
zachrobotał kl ucz w kłódce i szoferzy wrócili do samochodu.
albo już spali, albo byli na zabawie w największym budynku osieMoehnteck podszedł blisko do magazynu. Wybił cicho szybę
dla. Czwarte mieszkanie, akurat to, w któr.ym pod podłogą schow okienku i przy świetle latarki dojr zał obok beczek zatłuszczone
wany był neseser, było oświetlone. Moehnteck zajrzał poprzez plot
g2łgany. Wrócił teraz do ciężarówki, od której s zoferzy zdążyli już
do środka. Przy stole dwóch mężczyzn grało w szachy. Młoda kooc;ejść i chustką od nosa wytarł mokre od benzyny kanistry, stobieta czytała na głos książkę. W łóżeezku spało dziecko.
jące na samochodzi e. Podszedł znów do okienka, zapalił chustkę
Moehnteck postał chwilę przy płocie, ale bojąc się być zauwaBraun stanął butem na szyi leżącego. Ręce mechanika drgnę
i r.zmcił ją do środka magazynu. Dojrzał, ż e gałgany s: ~ zajęły!
żonym, odszedł w stronę odgłosów z abawy. Układał plan, jak dorły. Jedna się podniosła, jakby chcąc zdjąć dławiący gardło ciężar.
- Hallo! Co p an tam robi - usłyszał za sobą. Skoczył La wę
wać się bezpiecznie do swego skarbu. Gdyby teraz wszedł do mie- Szkoda go - szepn<~ł Now.'.lk. Widział on podcu:~ wojny
magazynu i kłusem przebiegł parę kroków w ciemnościach .
gieł
nie
gdyby
nawet
to
<:hecnych,
bronią
sterroryzował
i
szkania
morderstwo
to
ale
umierających,
ielu
w
i
scen
w!ele strasznych
którzy dostrzegli ogień
Rozległy się nawoływania biegnących,
krzyczeli. mógł ktoś zobaczyć z ulicy, co się dzieje w oświetlonym
nad bezbronnym i zaskoczonym znienacka, zajętym pracą, człowiehuk i noc rozjaśniła
głuchy
wstrząsnął
Powietrzem
magazynie.
w
Al~
eznadziejnie.
b
wyglądała
Sprawa
alarm.
wszcząć
i
okoju
p
.
idem wstrząsnęło nim tlo głębi.
s1ę łuną. Eksplodowała benzyna w beczce. Orkiestra ucichła, rozHans g raf von Moehnteck nigdy s zybko n ie rezygnował. Myślał
~ Jednego bolszewika mniej będzie. - Braun mówił z pełną
poczęła się b'.e~anina i zamieszanię, zwykłe podczas pożaru.
jak wywabić mężczyzn z domu - bo z kobietą, która zostanie na
satysfakcj ą. - To j·c st pierwszy w tym sezonie. A ja będę ich jeszMoehnteck z zadowol eniem łowił dobiegające go odgłosy. Kopewno przy dziecku, to już da sobie jakoś radę. 'Rozważając to,
cze seriami wykańczał. Idź pan do kutra. Ja już szosą trafię do
łując, wyszedi ze swej kryjówki w zaroś1ach otnczaja"vch zabuChciał
zabawa.
się
odbywała
gdzie
budynku,
do
blisko
!Podszedł
stacji.
d,)wania i udał się pod wille ,,Sandma nnlein", a obecnie „Stosię cofnąć, ale pomyślał, że tutaj, jak w każdej miejscowości letniNowak, nie zwracając uwagi na wyciągniętą do pożegnanie
krotka".
skowej ludzie mało się znaj ą wzajemnie i nikt nie zwróci. uwagi na
rękę Brauna, skoczył bez słowa przez rów i zniknął w ciemnoś
ID. c. n.)
obce.:;o. W ogrodzie, w świetle padającym z okien sali siedzieli na
ciach.
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