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W Centralnym Ośrodku Szkolenia Partyjnego PZPR w Wairs2awie CZYJ)
na jest wystawa bibliograficzna, poś więoona Swiętu Odrodzenia. Planowi 6-letniemu i KoreL Na. 'lldjęeiu - fragment ;wystawy.

Ludzie raozaeccy wpierwszym szeregu

wojska ludowe wy zwoliły Hadong . ~ H~angimni bojow ników o pokój
.
w·lee kO b'1et ro dZie. C k.IC h W MOS kWie
"-wyspy
w rejonie Sunczou wojska ludo· w dniach 27 i 28 linea samol<Jty InoSl, ze do Korei
PEKIN (PAPl - z Phenianu doprze- dlller~kań.skie dokonał.~ ~alotu i;ia <;>kin:iw~ nowe posiilki wojsk amenąsza, że o.d oszonv tam komunikat we kontynuują natarcie 1
Koreańskie·

pmybyły

'PO

dowództwa naczelneito koreańskiej
Armii Ludowei stwierdza, iż na
wszvstkich odcinkach frontu oddzin
ły ludowe prowadzą w dalszym cia
gu walki z wojskami amerykański-

mi.

Zwycięży sprawo

ltmaniu oporu nieprzyjaoiela wy- Phen3an i w bar~arz:vnski . spo~o!:J
zwoliły miasta Hadong i H uangimni. zb?mbar.dowałv miasto. Wiele oo-

rykanskich.

ZYCIE W WYZWOLONYCH OKRĘ
GACH KOREI
MOSKWA <PAP). _ Jak podaje
radio Phe11jan, we wszystkich wioskach wyzwolonej prowincji Koi·~i,
w południowej części prowincji Kan
won i Hwanhe przy.e:otowuje się w
szybkim temoie orzeorowadzenie re
formy rolnej. •R02dzielanie Z!emi
rozpocznie się 1 sierpnia.
* • *
w wyzwolonych powiatach prowin
WASZYNGTON (PAP). - Ogłosali Rady Państwa
szon:v w Tokio komunikat kwatel'y di Kenoi. rozpoczęły się WYbory do'
wiejskich komitetów ludowych.
sława Hoffmana o zadaniach war- główne.i generała Mac Arthura doszawskiej organizacji partyjnej ·na nosi, że 30 lipca 0 świcie wojska
uczelniach. Nad referata- północno-koreańskie rozpoczęły 7,ami toczyła się ożywiona dyskusja,
I wyższych
W walkach o Hadong wojska lu- mow m1e~~alnych za.stało _zbll!zodowe zadały nieprzyjacielowi dotkli nych. Wsród ludności cywdneJ są
1
Ne straty. Wzięto znaczną zdo- straty.
Samolot amerykański uszkodzony
bJ'cz.
wskutek obstrzału nrzez jednostki
piechoty lądował przymusowo n~
jej
lotnisku Ta.idżon. Pilot i pozostali
członkowie załogi zostali wzięci do
niewoli.

ZSRR

pokoju, bo przewodzi

li Konferencja Warszawska PZPR
rozpoczęła
WARSZAWA

obrady w

(PAP). -

Dnia 30

bież. mies. rozpoczęły się w sali kon

ferencyjnej Rady PaństwaOrganizan Konferencji Stołecznej obrady

~~t:~!!~iej

I

~:~:~y:~ała późnych

·mponu1·ącyffi prze~lądeffi
~

l

-

na

rozw'e1·u

lipca cały
MOSKW
b b od .1
.
. 30
u
na.ród radziecki uroczyscie_ 0 0
dworce
W~ystkie
Dzień Kolejana.
ed'1'ęb1'or
.
iparo~wnw oraz pm~
stwa kolejowe w ZSRR przybrały .od
świętny wYlląd. Na murach domow
barwne plakaty i !ra.nspawi'dnieją
renty. 200 tysięcy preler~ntow '!V~1łosiło pogadanki o r-OZWOJU koleJDlotwa. radzieckiego. W klubach kolejowych organizowane były w~~t:awy
poświęcone kolejnictwu. w W1elU do
mach kultury odbyły się festiwale
fi'lmowe o tematy<:e kolejn.iczel.
W Teatrze w parJm imienia Gorkiego w Moskwie, . odbyła się uroczysta ak/-demia. We w.szystkioh par
kaeb stolicy odbyły się masowe za ••
bawy ludowe.
A (PAP). _

Podobne imprezy odbyły sil) w Kl

~wie. l\fińsku. Baku, Taszkencie, Za
porożu i wielu innych miastach ra·
dzieckich.

Ze wsiysłildcb stron kraju na.dcho
·
_.._ ...........,,
n„ ~... or·
meldunki o suk cesa„....

d~

ceych, którymi kolejarze powitali
.we ś.więto.
Cała prasa. dzisiejS'µł 7.8.Jlłicściła
list 1'olejarzy do Generalissimusa
Stalina, w którym donoszą oni, że w
r. 1949 obrót ładunków na kolejach
zwiększył się w porównaniu 2 rokiem 1948 0 17 . procent, a 0 6
paliwa,
J>rocen.t obuiz"ono -życie
"'u
zoet a.ły o 1
Koszty przewozu zniżone
proceµt.

W liście do Jórz~fa Stalina kole
jar!le zobowiązują się pNedterm4
nowo wykonać plan załadunku na
rok 1950 i załadować ponad plan
130 tys wagonów węgla, l 5 tys.
wagonów żelaza, 20 tys. wagonów
rudy i 150 tys. cyst.em przetworów naftowych, podnieść poziom
obrotu ładunków zaplanowa-nych
na'· ostatni rok Pięciolatki, wyko
nać plan, przekraczając 0 2 prop.ra·
wydajności
cent normę
cy, obniżyć rr.użyoie paliwa na
każdą jednostkę o 3 proc. w porównaniu z normą, obmeyć kol roc w
my własne przewozu o P ·
porównaniu 11: planem.
Nie będziemy szczędzili wysiłków
- n:sz" na zakońC'Zenie kolejarze w
... „
liście do Józefa Sta.lina, by jencze
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Przyznan·1e Pan'stwowych Naero'dArtystycznych
I

'":"9----------------;--okupacy·1ny no'm1"ko'w fran.cusk1"ch
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DZl en o e1arza w
1

h
•
sopavunia. wo.isk amerykans~ic
- Pusanu. Silne natarcie rozpoczt
Io sie również na środkow.vm odcln
ku frontu w re.ionie miasta Kum·
chon (w pe>lowie dro~ miedzy Taj·
d zon
*
a T aeg ~)· · •

w. uzna n ·u wyb•1tnych

kiej Orkiestrze Symfonicznej PolWARSZAWA (PAP). _ w uznaniu wybitnych osiągnięć i za·
skiego Radia pod kierownictwem
Prezydium
sług .,.. tworzeniu kultury i sztuki Polski Ludowej _
Grzegorza Fitelberga i Witolda RoRządu, na wnios.e k Komitetu Państwowych Nagród Artystycznych,
uchwaliło pmymać Pańsłiwowe NaJ'l'odY Artystyczne na rok 1950 wickiego - za osiągnięcie poziomu
wykonawczego i propa-ndę muzy.
następuj~cym Mobom:
i w loraju,
ki polskiej za granicą „a
za poemat Halinie Czerny-Stefańskiej
rowi Woroszylskiemu I. W DZIALE LITERATURY
Trzy nagrody I stopnin: Włady· „O generale świerczewskim" i ,,tom osiągnięcia artystyczne oraz za proCieżkie bombowce amerykańskie
za cało- wierszy pt. „śmierci nie ma", W1tol· µagandę muzyki i pianistyki poldokonały nalotów na obiekty prze· sławowi Br01•iewskiemu Mieczysławowi dowi Zalewskiemu - za zbiór repor skiej w kraju i za granicą, Tadeu·
mysłowe w Północnej Korei. Samo- kształt twórczości,
za praoe
lo.tnj~owców Jastrunowi - za. pt>wieść bit>graficz taży literackich pt. „Traktory zdo- ;zowi Szeli.gowskiemu ~
loty st-artujące
kompozytorskie 'chóralne, oparte o
.
ną pt. „Adam Mickiewicz", Leonowi będą wiosnę".
"'-bombardowały mia·sto Had-011g.
l polską pieśń ludową, specjalnie za.
Il. W DZIALE PLASTYK,!
Kruczkowskiemu - za utwór drama
* • *
Dwie nagrody I stopnia: "łady- kantatę „Wesele lubelskie" 01-az za
tyczny pt. „Niemcy".
K
oitK {PAI"}
II sto•"'"11:
Trz"~ n11"rodr
ore&pon
' - Press"
NOWY
.,.„ Kazimie~ła\vowi Daszewskiemu - ze. ca.ło- 1 t>alet ,,Pa.w i dziewczyna" i pieśń
"'
doagencJ ji .. Associated
dent
rzo)'l·i Brand~sowi - za. cykl powie- ·rntałt twórczości, a w szczegolno-1· ,.Arion" do słów Puszkina, Stanisła·
za. prace
5ciowy pt. „~Iiędzy wojnami„, .Mi- ~ci :ta plastrczne optac:owanie sztuk: „·owi Wiechowiczowi '
zal „J egor :Sul:yczew" Gorkiego 01'8.Z chóralne, <>parte na motywach Judoroslawowi KowalewskifllnU
powieść pt. „Kampania. znaczy wal- I „Krakowiacy i górale" Bogusła"'-'.skii~ wycli, specjalnie za „Kain.tatę żniw6
.
ka", Leonowi Przemskiemu - za po gu, zespołowi Jerzego Jarnuszk1ew1- r.ą".
Trzy .nagrody III stopnia: Grażywieść biog1•aficzną pt. „Henryk Ka, cza i Stanisława Lisowskiego - .za
W z~m ft fCIU opl li
Zftlk profłlfU
lJomnik bohaterów Armii Radz1e- nie Bacewiezównie - za. koncert n~
mieński".
·
Pas de Ca.lais) odmó~o w 11>i~tek
Alfredowi
smycz.kową,
orkiestrę
Dziewięć nagród III stopaia: Ta~ tkiej.
GENEWA (PAP). - Jak donoszą~
Dwie nagrody li stopnia.: Alfre~o- Gradszteinowi :_ za zapoczątkowa·
Paryża. 300 fÓl'ników &'łlybu nr 7 ko- w~orem p.o sicońCF.onej J)l'acy po- de~owi Bwowskiemu ..,... za lilbiór
palni węA"la w Auc.he.l (departQment wrotu na. po~hnię, pososta~ nowel i reportaży, Marianowi .Bran- wi Jesiim-0wi - za pop~erllie Lenma1 'llie akcji two1•zenia pieśni mas<>wej
w kQJJa'łni na mak prote.tu przeciw ayeo11ri - za zbiór reportaży litera popiersie gen. świerczews.kiego 1 01'.az za twórczość w tej dziedzinie,
ckich pt. „Spotkania. włoskie", Krzy- rze:l.bę Waryńskiego, Juliuszowi Kra specjalnie za „Pieśń ZMP" i „Pieśń
zar.u,d'ffniu 0 zamknięciu nybu. i[)y szt-0fowi Grus1-ezyńskiemu - za szt1i 3ewsldemu ,- za obrazy „Przodowni 0 ViTarszawie" Tomaszowi Kiesewetrekcja kopalni zabroniła pUSIOCtl.enia kę pt. „Dobry człowiek", Bogdanowi ca." i „Rok 1944 w Lubelszczy~nie". terowi - .za 'prace kompozyt()rS!kie,
Sześć_ nagród III. stop~a.: Mieczy~ 1 oparte o pieśń ludową, specjalni~ za
w ruch dźw.Lgu. który miał mani:fe- Hamerze - za. powieść pt. „Na pr~y
polską i za Il Symfe>mę.
Berman~w1•.. !'a~1m1erz01~·1 1 n Suitę
~.la"·<>w!
.Konw1ck1e
Ta~e~szowi
Plewa",
kład
żywuwieźć
górnikom
stu3'ącym
radzi· ecl/~~00
·
mu - za l'eportaz hterack1 pt. „Przy Gruso11·1, Erykowi L1pins.k1emu, :H1e
7- _5
IV. W DZIALE TEATRU
ba.rdzltj "'?'1?ocn1c P.otęgę ~j ! ność. Mimo to ro-bot.nicy puśc'ili w budowie", Igorowi Neverly - za po czysławowi Piotrowskiemu, JerzeDwie nag rody I stopnia: Ludwiwieść pt. „A1·chi.pelag ludzi odzysh· mu '.larubie - za twórczość w dz ieczymy sooJa.listycmeJ, na któr~ z m1
za całokształt
łośdą i nadzieją spogla.da cala poetę ruch dźwig i ~aop.atrriyli się w poży- nych" Janowi Wilczkowi - za pe- dzi nie karykatury politycznej, Bo- 1rnwi · Solskiemu za prac
~eść 'pt.•,Nr 16 produkuje", 'W ikto nawenturze Lenartowi. wjenie.
·
„
d .e działalności artystycznej, Aleks.anpowa. 1udzkosc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - arly~y9ne~dli~rnm~~.w zie drowiZclwM-kw~-~ ~óreq
dzinie introligatorstwa artystyczne· pracę a1 tystyczną i działalność peda
•
8
1
go i konse1•wacji sztychów, Bohdano gogiczną.
Jedna nagroda II stopnia: 11espo·
za calokształ
wi Marconiemu twórczości, a w szczególności za kon to\\'i artystów za wystawienie opery
·
serwację „Grunwaldu" Matejki, A· ,Halka" Moniuszki, w Państwowej
~a ·o perze w Poznaniu, a mianowicie
leksandrowi Rafałowskiemu
gen. świerczewskiego, Maria Leonowi Schillerowi - za inscenirozpoczęła em1's1'ę l)Ol'tret
nowi Słoneckiemu - za twórczą yr'.1- ZIU!ję i reżyserię, !erzemu Merun9cę konserwatorską pl'ZY odn?w~emu wiczowi - za. reżyserię i Janowi Ko
dą oodz1· ną
s1·ę
oltarza Wita Stwosza, Włodzm\ler zo sińskiemu - za opracowMJie plae
e
·
wi Zakrzewskiemu - za plakat poli styczne.
I
V. W DZIALE KINEMA'l'OGRAl!'ll
BRUKSELA (PAP).- Treeci dzień talowców Robert Lamb~n oświad- 1 rię i wojsko. Żołnierze w pełnej go tyczny.
Dwie nagrody n stopnia: zespołoIII. W DZIALE MUZYKI
strajku generalne~o belgijskiej ~la- ceył,~. że. ruch .ska.j~oWY rob~tników to:,voś~ bojowe.i bronią dost.ępu d?
Jedną. nagrodę I stopnia: zespo- 'wi twórczemu filmh „Czarci żleb",
rad1ostacJ1,
sy robotniceej mllt!łł pod znakiem belpJSk•ch Dl.l'dY Jeszcze nie miał urzędo.w poc.~towych:
towi pl'ofesorskiemu, który przygo- ze;:połowi twórczemu filn,u dokumeTJ
.
dworcow .kole1owycl1_1t?.
brutalnych a.t&ków uzbrojonych od· tak S?.eroidego zuięru.
WczoraJ przyłą<:Zyh Silę do straJkU tt>wa.ł kandydatów do IV międzyna ,c.Jneg·o „Szett>ka droga".
W
jk
j
Sześć nagrM III stopnia: ze&po·
Liege wzmocniohe oddziały pracownicy towarrzystwa Jotnicrzego rodowego konkursu im. Chopina, a
działów ż1H1darmerii na ska. u :1,w szczególności: Zbigniewowi Drze· ;cwi twórczemu filmu dokumentalne
żanda.rmerii p~ez trzy godziny ata- „Sabena".
cych.
w Brukseli odbyła się manifesta· kowały strajkujących robotników. Rz:t.d orłosił częściową mobiliza- wieekiemu,. Janowi Ekierowi, Jano· iro „Marchlewski", zespołowi twÓl'·
cja antyhólewsika, w której wzięły Robotnicy stawiali opór i zmusił-i cję wojskową. Wszystkie urlopy w wi Hoffmanowi, Stanisławowi Sz1>i· czemu filmu „Dwie brygady'', Witt.·
Sztompce, dyslawowi Forbertowi - za .zdjęcia
r.als kiemu, Henryk.owi
żandarmerię 00 wycofania się ze armii zostały cofnięte.
· Bo· w f i"lmac h „ L'1st .go' rni'k·a" ,. „Mai·
· K azurowe1.
· · 1'rom b.1m·
W Brukse11·, L1'e!!e
udział nieziicwne neeze mie82kań· śródmieścfa.
.·
; arger1c1e
.„ zaka .M
_ i· Verv1'er~
Jerzemu I chlewski" oraz za całokształt prac
W ,Zagłębiu Borina.ge komitet straj zano zbieran~a się na ulieach w gru Jesławowj Woytowiczowi,
ców miasta. Manifestanci zostali beprzy wydaniach polskiej kroniki fil.
żura" lewowi.
stialsko zaatakowani przez kotml\ kowy 'zorgani-zował pikiety, które u pach ponad 5 osób.
za
Pięć nagród Il stopnia: zespolo- mowej, Aleksandrze Ślaskiej równ1ez znaemą
Strajk objął
żandarmerię. Kiłkadzi.esi11,t osób od· stawione zostały przy fabrykach .o ~ło powame obmenia, w tej licz raa: na seosach j ulicach miast. Ruch część pracujących Flandrii ~od- wi pieśni i tańca Domu Wojska, Pol kreację aktorską b1>haterki filmu
Tadeuszowi
samochodowy jest ściśle kon t rolowa niej i wschodniej. W Brabancji straj !>kiego pod kierownictwem Teodora „D-0m na pustkowiu",
bie sekretarz reneralny Belgijskiej ny przez przedstawicieli komitetu kuj4 wszyscy kolejarze. tramwaja- Ratkowskieao i Mikołaja Kopińskie- Szmidtowi - · za kr~ację aktQrską
Partii Komunistyemej Lallemand. strajkowego. Komunikacja kolejowa rze, robotnicy przemysłu metalowe- go - za ,~prowadzenie nowego re- bohater.a filmu. „Czarci żleb", Stani
· · pertuaru i za upowszecl1nienie mu- f;ławowi Wohlowi. - za zdjęcia.. w ti1
Życie w Brukseli, Ljqe 1 Ga.nda· została. przerwa.na. RóW'nież ur.zędni go i elektrotechnfomego.
Dlienniki donoszą, że w niedziel~ zyki wś1·ód najszers11yoh ' mas, Wiel- mic „Dom na pustkowiu".
cy pocztowi p~yłączyli się do straj
~·•i
t ·
1 od-'
wie :zamarło. Port w Antwerpii. Jest ku .
ro.zpoczę a P .....emna s acJa r ..... owa
'
emkję
Wszystkie ważniejs2e obiekty Wa robo~ków strąlikuj~ych
niemą.1 całkowicie unieruchomiony.
Sekretam Zwią2ku Zawodowegc Me lonii są okupowane pm~ żandarme wiadomości. Agencja „Beira." poda- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~.że nąd wycofał -z Niemiec Za.cho
dnich oddziały okupacyjnej M'!IDii
·
za kolpo~towanie bz4urnyc'1 P,lotek
belrijskie.1 i skierował je do okrę- .
'
rów robomiezycb.
wy
egzemplar.zach-i
10
w
list
ów
sa-ł
Ape-,
Sąd
__:
(P~).
GRUDZIĄDZ
W miejsco'Wości Grace Berleu.r w
pobłiiu Liege, żandarmeria słrzeła- lacyjny w Bydgo&Zczy na sesji wy- słał. go beri podpisu do swych znaPEKIN (PAP). - Wdadomości na li.pinach.
od ła do robotników, którzy manifeMC>· ja2dowej \v Grudziądzu rozpatr.ywa.ł jomych - twierdząc wykrętnie, że
90 kilomet-rów n.a północ
pływając!'l z M~nJli ~:vi~,<lcz,ą. o wzm.~
wa.li na.znałl: prote9tu przeciwko po- sprawę · 20-letiniego • Agatona Kle- 1 ·n ie zdawał sobie sprawy· rz dokonaoddziały
Ma·lllili
Filipin
żeniu dz1ałal.nosc1 f1bp1ńskie1 arm.N st~licy
przeciwko armii wyzwoleńczej o~yły i róz: wrotowi Leopolda na tron. n ·w ócb szezyńskiego, „syna• bogatego rolnika nego praestępstwa.
wyzwoleńczej; walczącej
Po pnz:esłuchaniu srieregu świ<ad
marionetkowemu reżimowi, usłlano· broiły po&tertmek żandarme1·ii fili· robotników zostało zabitych, a je· z NQwego Dworu, pow;. Nowe IMiasto, oskarżonego o' r<YLpowsrzechnta- ków, rzabral głos oska.rżycie] publicu.
·d en jest ciężko ranny. ·
wionemu przez Ameryka·n ów na Fi· pińskiej oraz wycwoliły kiłk-a wsi.
nie tiz:w. listów bożych sek:ty „świad ny, który w swoim przemówieniu
PRASA FRANCUSKA O SYTUACJI ków Jehowy". ·Oskariony zeznał, że podltreślił, że oskru:-żony godził w in
w BELGII.
ł
w marcu br~ otrzrinał pocztą z USA teres państwa, bowiem wysłane l!iGENEWA (PAP) - Jak don0M4 taki „list boży" ,zawierający prze- sty spowodować mogły niepokój i
s1ąg11ęc1a
PEKIN (PAP). - Jaik donosi A· szeniu dyscypliny i lepszen1u' wypo· z Pa.ryża, „Le Monde" podaje, iż powiednie o bliskied wojnie, zawie- popłoch publittny, izwław::rza w okre
przedstawiciele rza.du belgijskiego rucbM)b, burzach itp, Jedna z oWYch sie ~kcji· żniwnej.
ół
·
..
h
h
gencja N<>wych Chin, plet'W~e P • sażeniu Mehn~emu, zdoln~śc p1'Ze
Wyrokiem sądu Agaton Kleszcsyń
ocerua3ą „*8S2'Jliwych burz" zapowl.1!d.2Jiana
w prywa.tn.ye ro1mowac
., .
.
rocze br. upłynęło pod znr.Juem no·
ski ska?aJy został na 18 miesięcy
.
wych osiągnięć kolej.nictwa chińS'~i<i· tokowa kolei chi.ńskLCh WZł"Osła o 50 położenie kraju, ja.ko .,bu~ niebez- była na. dzień 19 lipca br.
nieeane".
. . praey, ~ęk 01·ocent .
Osbrżony przyrmał się, że prze~ wi~nia.
...
go. Dzięki usprawn1en1u

:atarw~al. Stra·1k
K~ewl!~.7;;pt~Z~PRzeofteaornw~.s;w~~łaledywyssłekraws

chy, 0 rocznej działalności stołecznej organizacji i o jej za·· 6- Ie tn·1ego Pla daniach w realizacn
nu budowy nowei Warszawy - stolicy Polski Socjalistvcznei oraz referatu sekretarza KW tow. Mieczy-

r::::n':
:oj::a:~o::::c:.:::~
frontu w kierunku dówne&o portu
0

godzin wie
do
Zjednoczonej Partii Ro
Zebrani uchwalili . wysłanie listu
W prezydium konferencii, na któ
Koreańskiej
rą przybyło oonad 300 dele~atów or do przewodniczacee:o
wszystkich Partii Pracy - wodza narodu korepart.vinvch
ganizac.ii
dzielnic stolicy zasiedli: członkowie ańskieio - Ktm Ir Sena. Pl'Zesyla
Biura Polit.vcznefl:o KC PZPR - wi- jąc w nim gorące braterskie pozdro
cepremier Hilary Minc, minister A- wienia bohaterskiemu narodowi kodam Rapacki, członkoWie i zastępcy reańskiemu, zgromadzeni -oodkreśla
członków KC - tow. tow. Albrecht, ja: „masY Judowe Polskikrwej wsQst
, k i, kich zak~tkach naszego
a u Ił~·
Hoffman, Tokarski, min. Jarosins
Krajewski, kierownik Wydziału ~au l!łczaJ~ swój głos potępien~a i Pt'~:
ki i Szkolnictwa KC - Petrusewicz, testu przeciwko bezczelneJ napasct
partyjnych i imperialist.yeznych zbrodniarzy !la
członkowie władz
władz organizacji masowych sto1i.r.y milujaeY swa wolność lud Korei".
„Zwycięży spra.wa. Pokoju na ca·
oraz czołowi przodownicv Pracy.
Wśród gorącej owacji powołano łym świe~ie, ~ przt;,wodzi j~J Zwią
prezydium honorowe w .składzie: Ge zek Radziecki l 1emalny wodz ca·
nerails.simus :Jóret Stalin i P.rezy- lej pos~~j ludzk-0tkl - T:°wal"Z19E Stallll - Qtytamy m. l:n. w
d "'•n•• RP Bolesław Bierut.
:.::śc::i.:e:..._...__..._ _ _ _ _ _
w pierwszym dniu obrad delegacili
ł eh 11
ś ·
·
b

MOSKWA (PAP) . _ w izmajłow Akcja. zbierania (I-Odpis ów pod Apeskim parku kultury i odpoczynku od- lent Sztokholmskim jest w Związku
był się wiec kobiet radzieckich, po· Radzieckim prawie, że zakończona.
Ponadto 100 m.Uionów ludzi rad.zie
święcony walce 0 pokój.
Wiceprzewodnicząca Radzieckiego c~ich podpisało już Apel Sztokholm·
Komitetu Obrony Pe>koju Tatiana ski, domagający się bez,wizględnego
Jerszowa wygłosila. przemowienie, zaikazn broni atom<>wej 01·az umumia
w którym podkreś1ila, że walka w za zbrodnia.rz,a wojennego rządu,
obronie pokoju ogarnia narody ca· który by .pierwsYiy br<>ni tej użył.
w zakończeniu Tatiana Jersz<>wa
łego świata i że pod Apelem Sztok:
dz,' ·k' 1......
,d
holmskim złożyły już podpisy setki t . ·d 'ł ,
s wier :m a, ze n11>ro ra iec 1 ""E
milionów kobiet i meżczyzn.
„w pierwszych szeregach bojowni Idzie w dalszym ciiu;n kons~kwentnie
ków o pokój - oświadczyła J~rs.zo- walc~ył. o. utrwalenie poko1u illA ea·
radozaeccy. łym sw1ec1e.
kroczą ludzie
wa -
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zmo2ona silił świata- socjallzlnu „Nowocześni rycerze wświetlistej zbroi•'
Nle_
Na margmesie

międzypaństwowych

O starym i nowym typie stosunków

W referacle o Planie 8-letnim, wy1lononym na. v Plenum
KO PZPR., tow. Mlnc okreilil skmmki, ł~zące Polskę ze Zwi!łz·
kłem Radzieckim l ~ knJahli demokracji ludowej, Jak o stosunki
noweiro typu, jako stosunki oP~'l'UJ na soojałiełycme.J sollda.rn-0·
ści. 01llacza. to, Żfl s~ to etosu.r ud z rnmtu odmienne od tych, jalkie panuM mł.ęUJ' pańlltwa.ml ka pitalistycznymi.
s tosunki, panujące między pań- nieść wydajność w wielkim i średstwami kapitalisif:yCllTlymi, znaj nim prlllemyśle socjalistycrmym o 66
i!u~ą swój jaskrawY wyrao; w planie proc„ w budownictwie o 84,5 proc.,
„pomocy" udzielanej pmez Amerykę obniżyć koszty własne produkcji
Zachodniej Europy, w przemysłowej 0 17 proc.
rpaństwom
o tym gigantycmym planie, któ· tzw. „planie Marshalla". Wyrazem
nowero, s ocjalistycznego układu s to r y zadecyduje 0 oblku:u i prayS'Złości
s unl;:ów na świecie, jest pomoc u dzie naszego kraju, powied~ tow. iMi:nc
lana przez Związek Rad~ecki pań- na v Plenum KC Partii, że bez I>O·
s-twom demokracji ludowej, c:z.y też mocy Zwią.,;ku Rad1.!ieckiegi>, bez.
-· przez państwa de:mokraejl ludo- polsko _ radzieckich umów gospodar
czych, a zwłas1ZC2:a - długofalowej
weJ sobie na~ajem.
umowy rz; ca:erwca 1950 r„ bez: opar• .
cia Polski o mocną i pewną radziec" D o b ro d z1e1stwou
ką pomoc surowcową i ma:terlałoszczególnego si:atunku
An glia, Fra ncja, Włochy, Belgta, wą, było by niemożliime skonstruoB olandia. i inne państwa otrzymu- wanie planu, zakładającego tak szyb
ją od Ameryki pożyczkri:, Ameryka kie ' śmiałe tempo rozwoju.
A
q,:::lewa te kraje swoim.i towaranu
-.czllwa i braterska
Wydawało by się, że jest to pomoc
pomoc radJ;iecka
dla nich i dobrodziejstwo! Jest to
jednak „dobrod'Ziejstwo" szoz~gólne·
Radrz.iecki sprzęt ·ilillwestycyjny dla
go gatu~u. można powiedzieć Polski - wyjaśnił dalej tow. Minc
Jadowitego gatunku.
Bywa czasem, że bogacz w mle- - eawiera m. in. wyposaeenie w
ście lub na wsi przychod·m biedne- kompletne Uf'Ządzenia przemysłowe
mu człowiekowi rz rzekomą pomocą. dla kilkudziesięciu potężnych i noNlby daje mu „bezinteresownie" woczesnych rzakładów fa.brycv.nych,
tych kilka złotych lub kJ.lka kilogr a opartych na l'adzieckicb projektach.
mów chleba. Ale każe sobie za to Bez ~ego -sprzętu niemożliwe było by
późrriej rzapłac:ić odróbkami, usługa- /Zrealizowanie tak wielkiego progra!l1i, ciągłą zależnością i tak wyży- mu inwestycyjnego. który prrz:ewldu
łuje biedaka i jego rodzinę, że „do- je nasz Plan 6-letni.
Związek Radziecki prrzekazuje
brodziejstwo" pomocy pmekształca
s:ę dlań w pr.zekleństwo niewol! i nam bezpłatnie swoje licencje i patenty. Specjaliści rade'ieccy poma"-YZYSku.
Plan Marshalla preypomina taką g~ją nam w projektowaniu, budowa
pomoc. Kraje, które ją biorą, roUS2ą nm i montowaniu szeregu wielkich
v1 ~pla1tę rezygnować wobec Ame- ob'iektów gos::iodarczych. Nasi inży·
ryki ~e swojej suwerenności pail- pierowie, technicy i wykwaliiikowa
stwowej, muszą posłusznie wyko- ni robotnicy prŻechodzą praktykę
.nywać wolę amel'ykańskich monopo W: rzakładac}J i na budowach rad.z.iec
listów, muszą prrz;ystosow.ać elrnno- k.ch. Bez tej olbrzymiej technicznej
mikę swego kraju do ich potrrzeb i pomocy radzieckiej nie moglibyśmy
interesów, powodując wJelkie spu- ur.zeczywistnić tak wielkiego postępu technicrznego, który izaklada nasz
atoszenia w gospodarce narodowej
.
..
To właśnie iza tę „pomoc" musi Plan 6-let~i.
I wr~szC'le - 2,2 m1l1arda rubli
Francja - na rozkaz amerykański
- likwidować swój wielki do nie- kredyt.ow, pl"7.e2lrlaczonych na finandawna przemysł lotnicrz:y, musiała sowarne dostaw sprzętu inwestycyj
wydatnie skurczyć produkcję a1umi nego stano":'ią ~la nas poważną po..
nium, =niejsrzyć 0 20 proc. po- moc.'~ reah!lacJi Plan~.
Jesli _na okre_s 6-lec.ia postaw1•l_iświerrz:chnię zasiewu plantacji buraczanyćh. Za tę „pomoc" musiały my sobie ambitne rzadania, ktore
Włochy w maju tego roku poZ'bawić
śr-0dków finansowych i skazać na
srz:ereg W·lelki'Ch SWyCh fa
likwidację
bryk metalowych: falbryki budowy
maszyn, samochodów ciężarowych,
h
„ ó k 1·
okrętów
ratów t~1~~~f~n~ch 0:1.ei~~c ll~t~~:

nasz _k raj ~ takim
jakiego w ogole me znały
Je:;~cze drz:ieje Polsld, jeśli zadania
te uważamy rz:a realne, to jest tak
dlategri. ż,,, ~O".temy po!ą.c~yć ze sobą
nierozerwailme dwa. w1elk1e ogniwa.:
bohaterski wysiłek pney nau ej kla
sy robotn.io'zej l ludu polskiego z
wielkoduszn ą., be'lJinteresowną l bra
pchn~ nap~ód
~emJ)ie,

terską. p omocą ZSRR.
Tak wlęc - życzliwa,

robotni-

nujących V: śwJecie imperiaUstycznym? Gdzie lezy przyczyna Ich odmiennej jakości?
Przyc.:zyna ta leży w samym socja
liźmie. Kraje, których ustr'ój oparty
zos1al o unarndowioną własność
środków produkcji i wszystkich bogactw; kraje, których gospodarką
nie kieruje kapitalistyC!lna chci>wość
zysku, lecz służba w intereste mil'ionowych mas narodu, jego potrrz:eb i
pragnień, takie kraje nie tylko n!e
boją się konkurencji między sobą,
lecz nie· rznają jej zgoła. Osiągnięcie,
jednego kraju
wzmacniające siłę
jest earazem osiągn:ięciem. wzrnac·
niającyrn silę wszystkich krajów ca
i an~yimpe
łego socjalistycznego
rialistycznego obozu na świecie.

braterska i
internacjonalistymna po.moc okariywana mniej rozwiniętemu i mniej
zasobnemu państwu przez silniejszy
i hardzi.ej doświadczony kraj i życzliwa, braterska i internacjonalistycz
na pomoc okarzywana sobie nawu:ajem przerz państwa demokracji ludowej - oto podstawowa cecha mię
Stąd solidarność międzynarodowa
dzypaństwowych stosunków nowei pomoc v..~jemna jest prawem rzą
go, socjalistyC'lllego typu.
Towar.zysz Bierut rz.:wrócił uwagę dzącym rozwojem tego obmu. Stąd
jeszcze na jedną wa.żną cechę tych też ta siła wewnętrzna, która kS1ltał
nowych stosunków. W artykule pt. tuje na świecie stosunki nowego, so
„W szóstą ro~nicę Polski Ludowej" cja!istyc.znego typu.
umieszczonym w organie Biura InWniosek z powyższych założeń
formacy}nego ,.O trwały pokój", Nr
jest jeden: W;&1J1a-0nlaó w klasie
29, iz 21 lipca br„ towarzysz Bierut
r obotniczej i na,fs7,erszych masach
ludowych przyjaźń ze Związki.cm
wska2ał na to, że pomoc. którą Zwią
Radzieckim i krajami demokrazek Racfiziecki okazuje nam i innym
c.ii ludowej, wzmacnfać ze wszech
krajom, nie jest pomocą jednora.zomiar świadomość, że tylko dzięki
wą, dorywczą, obliczoną tylko na
konkretny wypadek. po którym 20op arciu się o pomoc ZSRR i jego
st:iwia się kraj własnemu losowi.
doświadczenia, tylim dzięki opar·
„Charaktel'yzuje tę pomoc _ pi.:;ze
ciu się o nau k ę m arksi'Zmu • lenirtlzmu, mOIT.emy istnieć jako
towarz~•;;z Bierut - znamienny fakt,
wolny i niepodległy naród. buduże rozrasta się ona i przybiera wciąż
nowe formy, w miarę wzrostu nający szczęśliwą swą przyszłość.
szych zadań, potr.zeb i możliwości".
Zrozumienie i upowszechnienie
nfyśli wśród mllionowych
Socj~listyczna solidarność • tych
mas pracu.iąc:vcb Polski jest jed·
nym z p odstawowych warunków
ideolo1iczn ych n aszego marszu
Towarzysz Bierut stwierdza dado socjalbmu.
lej, że „fakty„. które występujci w
J erzy Nawrot.
~tos~nkach ZSRR ~e wszystkimi k~a
Jam1 wyzwolonymi spod panowama
imperiali~mu„ ilustrują już nie oddrz1~ln~ rz.iaw1ska: lecri pra.wo rozwoJu ~wi~t~ ~jal~zmu, prawo. ~tal~

I

Nie na wiele przydaje się ta sztu
czka, skoro nawet reakcyjny tygodnik ..Europe Amerique", rz:niecierpllwiony propagandowymi bzdurami
Depai·tamentu Stanu, BBC i ·Głosu
Ameryki, wykłada „kawę na ławę",
"
pisząc:
„Niechaj nam nikt nie opowiada,
że Amerykanie walczą na Korei w
obronie „demokracji" korcallskiej i
jej przywódcy, ohydnego starca sadysty, Li Syn-mana. Nie uwierzy
my również, że Amerykanie wrstę 
pują jako rozjemcy w zatargu,dzielą
cym Koreańczyków, zatargu zresztą
gdyż mieszkali.ców
nieistniejącym,
Korei Północnej i Południowej nic
nie dzieli, a łączy wspólna nienawiść do rządów Li Syn-mana. Ame
t·ykanie walczą w Korei wyłącznie
w obronie własnych, impel'ialistycz
nych interesów o zachowanie bazy
wojennej na Dalekim Wgchodzie„.".
Reakcyjne pismo belgijskie „Pour
całe.i
ró....-nież ma dość
ąue-Pas"
maskarady z Li Syn - manem
stwierdzając z melancholią: ,,Okres
feudalizmu minął bezpowrotnie nie
tylko dla Europy. I w Azji żadną si
łą hie da się go utrzymać".
Tak to „nowocześni rycerze w
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• pierwszeoo w \Polsce żłobka-izolatki
O twarcte
y.odz1· 9przy ul. Smugowe1·
w 1.1
ny oddzielają jedną izolatkę od dru
giej, a w ka.żdej z nich znajduje się
od 2 do 5 białych, lakierowan.vch łó
i:wzek. Cały żłobek jest ob1ia!!ony
na 80 dzieci. Znajdą tu one troskli·
wą i serdeczną opiekę: personel opie

kuńczy składać się będrrle r11 doświad

cówki socjalnej stanowi jeszcze jeden wjdomy dawód opieki i n1iłości,
jaką nasz Rząd da.ny młode l naj·
młodS7e pokolenie. Oby za pnykła·
dem ZPB im. Hama.ma poszły i in•
ne za.kłady pracy i instytucje w na·
szym mieście!

..... polityka agresji?

rękę

~~~~~

Trumana

Rząd

Pięknym, nowym osiągnięciem so
Dlacrzego dzieje się tak •w imperia
lisitycz.nym świecie? Gdzlie leży pny eja·Inym poszc.zycić s.ię mogą ZPB
im. Ha·m ama w ŁodeJi. Oto, wczoraj
czyna. tego zaa,wbka.?
otw·alt'ty zosta!t now<>ezesny 7..ło~k
robotników tych
Niszczycielskie prawo i'Zolatka d'la dzieci podkreślić,
że ot·
rz:akładów. Należy
kapitalistycznej
warcie żłobka izałoga ZPB im. Har„
konkurencji
nama posta\vfta sobie do wykonan1a
Leży ona w samym kapitaliźmie ja.ko Czyn Lit>eowy. Tmeba powie·
leży w samym imperia~iźmie. Wszech dzieć także, że llałoga rz.akładów za•
władne, nisiz<!zycielskie prawo, które szezytnie wywiązała się z tego zairządzi gospodarką burżuazji - pra- dania.
Na uroczystości otwarcia żłobka o
wo konkurencji, mające na celu ogiągnięcie maksimum izysków, musi becm by1i: przedataw:iciel KC PZPR
w warunkach obumierającego i du· - tow. Pnysudzki, sekreta!'IZ KŁ
szącego się kapitalirz.mu pr-0wadzić PZPR - tow. ~ckakowa, wicep~e
do ujammienia i podpomądkowania wodniczący Prezydium Rady Narosobie innych sła'bsrz,ych państw do dowej - t ow. Bugajski. tow. Ferenc,
ustanowienia wł'atlmva p.rZE!2: na1s&l- tolf. FiJa.łkowska oraz naczelny d yniejsu.ą grupę monopolistów ju,ż nde rektor CZPB - tow. JóZWiak.
- T roska o dzieci, o zdrowie naj
tylko wewnątrz własnego kraju
lecz irównież nad państwami i g.ru~ mł0<lszych. o zapewnienie im coraz
słab~yoh, eaileż- lepszych warunków żYcla - to jed·
parni pańsitw nych - w skrui ogólno _ światowej no z najpoważniejszych zadań i ceDlatego też „pomoc" amerykańska lów Rządu Ludowego - mó,mł na
od razu była pomyślana nie jako uroczystości otwarcia tow. Preysudz
czymrik r.ozwoju państw Zachodniej ki. - Z roku na rok zwięks7.3Ó się
Europy, lecrz: jako ozynnik ich d e- będzie ilość Złobków i przedszkoli,
rradacji g.OSpodarozef, Dlatego rui- Ofł'ódJców j ordanowskich i prewenbo dzieci. są naszym najwięk
ostrza ona istniejące i rodzi na śwde torii'
cie n owe. ekOJli)mic.me i poliłycme szym ska.rbem. Gra.tuluję załodze
ZPB im. Hama.ma. nowego pięknego
.
konflikty.
Tak wygląda stary, kapilta[lstye.z- osią.gnl ęci.a!
Naprawdę wspaniały jest 'i:łobek ny typ stosunków międeypaństwowych. Cechuje go wzajemna nie- izolatka prrz;y ul. Smugowej. Wszyst
Ufność, wałka, sprz.eczności. kon- ko aż lśni od c.zystości. Szklane ścia.
flikty i WY7.YSk. ciasny e!!oi~m i na
:rizucona sła~mu prZ& ~cięskl.e Przeqląd
go konkurenta polityczna niewola.

Koreę.

Komu jest na

zac1~f.m~1ące~ s1~ sol~dar.no~c1 l
wspołdz1ałam~ k1erowmmeJ siły obozu postępu l całego tego obozu".
Taka jest treść i istota międzyW odpowiedzi na pytania czytel·
państwowych stosunków nowego ty
pu. opartych na socjalistycznej soli- ników, „Izwiestia" zamieszczają obszerny art;1-·kuł pt.: „Komu jest n a
darn ości.
Jaka siła wewnętl'!lna kształtuje rękę imperialistyczna polityl1a agrete stosunki? Dzięki crzemu odbiega- sji?
Potentaci Wall-Street - czytamy
ją one krańcowo od drapieżnej i lu·
dobójczej atmosfery stosunków pa- w artykule - są inspiratorami poli

w s z y ·s t k

dziesiątki tysięcy
,..
kdno'~:J.:ące

I

Jak za naciśnięciem guzika „czarodziejskiego pudelka" wyskoczyła
na chwilę kukła amerykańskich im
perialistów, Li Syn- man. Wyciągnię
ty za kołnierz z lamusa n i epamięci
i pogardy, wygłosił on przez amerykańskie radio polowe przemówienie
„do calego świata", wyraza3ąc w
nim swą „najwyż$zą wdzięczność"
amerykańskim najeźdźcom. których
nazywa „nowoczeimym! rycerzami
w świetlistej zbroi". Takiego oto nę
dznego żyra szukają już amerykań
scy raubritterzy, ab:v stłumić powsze
chne głosy oburzenia o napaści na

na

~~~~~

usługach

prowadzonej przez
interesie monopoli
amerykańskkh. Dla potentatów ka·
wojna jest najkorzystniej·
ri!tału
!:zym, naj~bfitszym źródłem zysków. Wiadomo, jakie astronomiczne
Z} ski przyniosła II wojna :lwiatowa
amerykaltskim koncernom przemysło
w~·m i finansowym. W przeclwojen·
nym roku 1939 zyski ameryJca1iskich
towarzystw akcyjnych wyniosły 6,4
Podczas wojny
miliarda dolarów.
zyski wielokrotnie wzrosły. W roku
5 ame-rykai'.1.ldch
1942
100·
przekroczyłytowa.akcyjnych
rzystwzy~ki
. przeciętny zysk roczny w o·
k·rotme
wa·
kresie 1936-1939, zyski 34
rzystw akcyjnyeh - 10-krotnie, a 48
towarzystw akcyjnych - 3-krotnie.
W 1943 r. koncerny amerykańslde
zarobiły 24 miliat·dy dolarów. Czy.
sty zysk amerykańskich fa·m przemysłowych w okre~ie wojny \,"Yniósł
przeszło 53 miliardy dolarów.
t.yki

w

czonych pielęgniaTek li lekarzy pe„ ·•diatrów rze ~pitala im: Janusza Kor
t,q qO ft• n (a
O IAJf:I
emka. Na miejscu znajduje się aparat do prześwietleń rentgenologicrznych, lampy kwarcowe, laborato''
rium, doskonale wyposażony gab!•
net lekarski, słowem wsrz:ystko, c:zeTRESC Nr 30
go trzeba, by chore <Wiecko szybko
wróciło do zdrowia. Nie rz:apomniano
1) W czyim interesie leży agresja w Korei?
nawet 0 zabawkach.
2) Dziesięciolecie r3rlzieckich republik nadbałtyckich.
W żłobku iznajdą opiekę dzieci,
3) Na froncie obroi1ców pokoju: L. SEDIN _ o działalnoścl
które nie kwalifikują sifi do leczenia SzplitaJnego, a które J'ednak w
amerykai1skiej i antyamerykailskieJ·. - Fakty i Czyny.
normalnych żłobl-.ach pl'Zebywać nie
J) G. ASTAFIEW - Rozwój Chińskiej Republiki Ludowej.
mogą rz:e względu na możliwość in5) W. JORDAŃSKI - Nowy Plan Sześcioletni Polski.
fekcji.
6) Na widowni międzynarodowej (notatki).
Ileż to kłopotów miały dotychczas
7) w. NIEMCZINOW - Bukareszt - Gałac (notatki koresponmatki w pódobnvch wypadkach! Mu
denta).
siały one częst0 pl"lerywać pracę, by
opiek!)\\tać się rthoryrqi dziećmi, lub
8) MAHMUT MAKAŁ - Z pamiętnika tureckiego nauczyciela.
też pozostawiać je w domu, często
9) Pytania i odpowiedzi: L. EJDLIN - O refo1·mie pisma chińpod nieodpowiednją opieką krewskiego.
nych. Żłob'ek - izolatka w sposób ce·
· · Lis t , kt.orego
lO) ze s k rzynk'i red a k cyJileJ:
tę spraIowyMi właściwy
nie zamieścił „Man,
ł
tk b d-' rozwJąiruje
ę ·me mog a 'pracowac,
wę. ' a a
Guardian".
chester
że
pewna,
spoko~na o los dziecka,
11) Kronika wydarzeń międzynarodowych.
szybko wróci ono do zdr<>wla.
_
o twarcie nowej pożyteCllTlej pla- .___
-

N

„,

d

ftU,.,er

NOWE CZASY,,.

* • *

jami demokracji ludowej?

I

I

Jak i zagra.mczna - jest politykł
ek~~sjl i agiresji, Móra całkowicie
sł.uzy mteresom amerykańskiego kap1tału monopoli.&tycz.ne~. Prowa.dzona _przez rzą.~ Trumana w ciągu
?stat:!11~h lat ~0~1tyka zimnej wojny
1 wysc1gu zbroJen przyczyniła si9 do
powiększ~nj~ majątku kapita.liStóW
a1;1eryka11sk1ch o dziesiątki nti!ia.:r·
dow dolarów.
0
plecami
aziala.;ących 'i. u d~ydują·
e:i~e-r-yka.ń~'\tie~
rządusiłllclJ,
np.
daje
pohtyce,
Jego
~
C?'Cb
n"d
cie działalność komisJ~i kontro11· poję·

„

er;eni;ią atc;imową, wyłol\ionych przez
roi;maitych oi·ganów i ugruponią.
811
Vl'. ' Członkowie komisji są faktyczme pełnomocnikami Wall-Skeet któ
ra za ich

produkc~ę

pośrednictwem kontr~luje

energii a.tomowej i wyty.
politykę rządu zgodnie ze swycz!l
mi interesami.
Przedsta.wiciele oligarchii finanso
'-':ej podporządkowali sobie całkowi·
cie zasadnicze ogniwa. aparatu pań·
stwowego USA i zmusili go do funk
cjonowania \v swych własnych, ego·
istycznych celach. Dlatego też nie
należy ~ię dziwić, że dyplomacja amerykanska w osobach Aches<>nów,
Austinów i Dullesów - tych wier·
nych i gol'liwych plenipotentów monopoli - torpeduje wszelkiego ro·
dzaju wnioski w sprawie zakazu bro
k t
· ·
ta
ni· ato""owe' 1·
us nowiema s ·u ee.z
J
'"
nej kontroli młęch:yna:rodowej nad
•
energił atom<>wą.
„ .„Nigdzie władza kapitału, wła·
dza garstki miliarderów nad całym
społeczeństwem nie przejawia się
w sposób tak brutalny, z takim jaw
nym przekupstwem, jak w Amery•

ce". Słowa te, które 30 lft temu pa.·
dły z ust Lenina, w dob1'e obecneJ·
dźwięczą ze szczególną s1'łą. W arty

kule przytoczono liczne przykłady
świadczące, że koncentracja gospodarki kraju w rękach niewielkiej iar
stki multimiliarderów
nieograniczoną.
stce

tej
dała
władzę

gar·
we

Powszechny wzrost dobro.b.ytuI w ZSRR ::::~.:J:.~;;i;,:~~~.~~:
son, Symington,

Mac Cloy i wielu

:wstępnym „Prawdy" ~a~ja pr~e?bra~a prac~,. ~tó:ra st::i l Obok wzrostu ciężkiego przemy- ska, bezpłatne i ulgowe skierowal"la innych amerykańskich mężów stanu
pt. „Powszechny wzrost dobrobytu ie s1~ ła~w1eisza 1. wydaimeis~a. 1\~e slu w II kwartale br. zy.riększyła się do sanatoriów, domów ~poczynko _ to agenci Krajowegi> Stowarzy·

W artykule

w ZSRRa. czytamy m. in.:
Ludzie radzieccy powitali z olbrzymim zadowoleniem opublikowa1
Planu 6-łetaiego
ny w dniu 28 lipca komunikat CenStatystyczneqo
Najlepiej !Z!ilustruje istotę tych tralnego Urzędu
stosunków rozmach naszego Planu
6-Ietnieg-0. w ciągu 6 lat, do roku przy Radzie Ministrów ZSRR o vry
1955 postawi<liśmy sobie rza izada· nikach wykonania państw. planu
nie powiększyć 2,5-krotnie, w po-· rozwoju gospodarki narodowej w II
równaniu r11 rokiem Ul49, produkcję kwartale br. Zawarte w komunikai fakty od'"'•ierciedla1·a_
socjalistycznego, osią- cie cy'-·
prrz:emy.słu
.......
'"'-Y
1955 k 100 · ili' ów t
ć
<1
on dalszy rozwój socjalistycznej gospo
m · on
ro u
.,,ną w
:i!~;..d:~~. =~Y !,~u~~ darki ł kultury, stanowią odbicie
laznej, , miln. ton rudy mie&:iia- ~stałego wzrostu stopy życiowej mas
32
nej, 3,5 m!l1iona ton surówki. 4,6 mi- pracujących ZSRR.
We wszystkich dziedzinach żylion a ton stall, 3,2 miliona ton wy:robów wa.Jcowanych, 3,5-krotnie po cla znajdujemy przejawy stalinoTt•
· · wy· k a, k tore1
większyć produkcję masa:yn o 50 proo. skiei· t roski o człowie
1949 razem jest bujny rozwój przemysłu
z r.około
w porównaniu
zwiększyć
lllb'Udować
produkcję rolniczą,
nowyoh, wielkich iz.akład6'w pme socjalistycznego, zwiększona pro250
~eść ponad 90 no- dukcja maszyn ułatwiających praC'.ę
myslowYch,
twych, kompletnycll 05i00dJli, 1)00--- robotników i kołchotnikó~. Mecha

Wymowa naszego

~noc~onych -;- u.równo wewnętrzna.

I

radziech l eipras••
~

stosun~ mię~ cbarakteryrmije
dzypaństwowe nowego typu, typu,
socjalistycemego. np. s.tosunki mię
dzy Polską, a Związkiem Ra~i.ec
ikiin, międ.zy P<>lską, a :innymi k~a.

Stanów Zje.

Powojenna. polityka

agresji,

rząd Trumana

Wall-Street

chamzaqa sprzyia podwyzszemu jeszcze bardziej produkcja artyku1
k .
· ytk
kwalifikacji szerokich mas ludzi pra ł0masow~g_o uz u: t anm, 0 ~ucy, wzrostowi ich kultury i polepszeniu się ich sytuacji materialnej. wia, zegar ~w, aparat~w radioDlatego też ludzie radzieccy z saty wy~h, row~ow i rozmaitych artykułow spozywc eh.
zy
sfakcją dowiadują się, że w Il kwar
W 11 kwartale zbyt artyku~t>w
tale br. jeszcze bardziej wzrosła pre
dukcja samochodów i kopaczek me żywnościowych wzrósł o 25 proc„ a
o 37
chanicznych, dźwigów samobież- towarów przemysło~vych i kom proc. w porównaniu z analogicznym
nych i ładowaczek,k traktorów
•
b b
b
innych ma- okresem roku ubiegłego. Na uwagę
1
ajnów, o ra iare
zasługuje fakt wzrostu sprzedaży
szyn.
Równolegle' z rozwojem gospodar bar~ziej warto~cio~ch . ~rtykułów
ki narodowej wzrasta w ZSRR licz ~p.ozywczych, Ja!< rowruez watt?ba robotników i urzędników. W lI scmwycb towarow przemysłowycn.
Do polepszenia sytuacji materia!kwartale br. wzrosła ona w porów
.lrobotników i urzęd
nanłu z o dpowi e d nim o k resem rok u nej rau::ieckich
ubiegłego o 2,-ł miliona osób. Jedy· ników przyczyniają się w dużej m1e
nie socjalizm zapewnia człowiekowi rze państwowe zasiłki i świadczenia
pracy stałe zatrml„;„... i~ 1·~"'":tiace z tytułu ubezpieczeń społecznych,
l P•nc.rv!arv. hezołofn;>. pomoc l~knr~
troskę o jutro

I

'!'

wych, na kolonie letnie itd.

·

szenia

Przemysłowców

w rz• dzie
oe

bieżącym wydatki na ce Trumana.
1 ~ społec~no-ku!turalne w porówna
W artykule przytoczono również
m~. z rokiem_ ubiegłym wzrosły o 4,7 fak~y całkowitego podporza_dkowa·
W roku

m•hona rubli

-

·

Wzrasta nadal tempo budownictwa mieszkaniowego. W II kwarta
le rb. rozmiary robót inwestycyjnych w dziedzinie budownictwa
mieszkaniowego ~zrosły o 26 proc.
w porównaniu z odpowiednim rJkre
sem roku ubiegłego.
Socjalistyczna gospodarka i kultura Związku Radzieckiego przeżywa okres nowego, potężnego roz
woi·u. Pod kierownictwem part·u· boi
szewickiej, pod wodzą genialnego
Stalina naród radziecki z powodze
niem buduje zręby społeczeństwa
komunistycznego.

nia się amerykańs.kich kół wojsko·
wych interesom monopoli. Monopo·
liści amerykańscy wykorzystują sze
roko koła. wojskowe, jako wykorui.,v·
c6w swych agres:ywnych planów•

Snując szaleńcze plany utworze·
nia światowego imperium kolonia.I·
nego USA, monopoliści ametykań
scy kierują politykę rządu Trumana
na drogę awant ur wojennych, na.
d rogę rozpętania nowej woJ'ny świa
towcj. Częścią składową tej zb1·6dni
czej polityki jest wszcz~ta przez im•
perializm amerykańsld bezpośredni&
agresja przeciwko Korei i Chinom.

I

•

·pracy· ·~·

Każdy człowiek
UJ • a l c e o Plan
Realizacja

żołnierzem

Sześciol 'etni

wspaniałych założeń sześciolatki

wymaga

wzmożenia wysiłków

Z przemówienia I sekretarza KW PZPR tow. Władysława Nieśmiałka, wygłoszonego na wojewódzkiej narodzie aktywu partyjnego

Uchwały

V Plenum KC PZPR,
założenia

rnalu·ei la·jll-Oe

w refera.ta.ob tow. Minca t tow.
•
Nowak~
podkreśUł
Tow. Nieśmiałek
ogromny wzrost produkaji ppszczególnycb rałęzi przemysłu,
w
rolnej
produkeji
w;,;rost
Polsce, przewidziany w ramach
Planu Sześcioletniego a następnie
:przeszedł do MCZ~ółowero omówienfa. rzałoień Planu 6-letniero
tlla. naszeco województwa.

Planu 6

letniero, ma.jl!! ;r>owaine oznacze·
ttie dla województwa. łódi;kiego,
Na. naradzie aktywu partyjneso
wojewóchtwa., iktóra. odbyła aię
one,daj, l 111ekretarz KW PZPR
tow. Wladyalaw Nieśmiałek głę·
boko pneana.lizował wytyczne V
ł'JeJtum i omówił tny, zawa!l'te

Rozbudowa

przemysłu

w woj.

łódikim

Planie 6-le t n.hn wojewód'Ztwo I tych w llailomsku.
Zostaną. również ba.rdzo poważnie
łódrzkie w por ównaniu IL inny:Mi . województwami ma stosunkowo rozbudowane ul\łatly w Żychlinie,
m rue jsze zadanie do realizacji, gdyż zakłady PMS w Kutnie, ZJednoczeokoło 80 :;>r<Jc. rzaJtładów nowych po nie Przemysłu Chemicznego „Boruw .sta je ;poza ol.u-ęgami dotych <:2as ta" w Zrlenu, PZPB w Pabianicach
najbardrziej uprzemysłowionymi. Mi. i wiele innych. Powstanie 188 norno to jednak, powstanie 26 nowycl1 wych zakładów pn:emyslu drobnckluczowego, co.
iza'kładów )>r.umysłu
!Dla ookł-adniejsrzego naświetlenia
lk~re rinM:Znie zwięks.z'ł nasz poten·
wzrostu potencjału pr1Ze mysłowego
CJał przemysłowy.
Z ważniejsrzych :prac !inwe stycyj- przytoceym y kilka cyfr. Jeł!i p rzyjln)'.Ch wymienić należy budowę za- mierny, że wskaźnik produkcji p r1Zekładów puemysłu bawełniane10 w mysłu wojewód1Ztwa łódizklego wy·
Pfotrkowie, rzakła.dów wełnianych w nosił w r oku 1949 - 100 to w roku
Łowiczu, centralnej szarparni szmat 1955 wyniesie on 174, t . :z.n., że p row Sieradzu, fabryki metalowej w duk<ja wzrośnie o 74 proc. Wzrost
iPiot.11kowie, zakładów gazy młyń- produkcji nie będzie jed nak r ówno•kh~j w Łasku, fabryki mebU 1ię- mierny w IPOSZC2ególnych branżach.

W

Czynniki nłezlatdne do zrealizowania' Planu

1

Wii.elką rolę w r ealizacji Pla n u 6-letniego odegra wspóba·
wocbll.ctwo pracy. Wiprowadzone for
m y współzawodnict wa pracy, indywidualne. zespołowe, długofalowe.
b rygady jakościowe. objt:)ły w r oku
1949, 37.324 .robotników, co stanowi2o 47 proc. ogólnego stanu zatrudntenia w przemyśle. kluczowym.
W ramach P lanu 6-Ietniego współ
zawodnictwo pracy obejmie około
I O.OOO r•obotnilców.
Niemniej ważnym czynnikiem
warunkującym wykąnanie p1a
!'lu jest przeprowt.d7.en\e inwestycil
f r ozwój budowni<'twa. P lan inwestycyjny na rnk 11)49 w naszym województwie został wykonany w 91
proc. Wyraża'ło to su m ę przerobu
S.597.500.000 rzt. Nat-0miast w P!a·nie
!-letnim pr1Zewidywane są inwestyc je: na terel1ie naszego województwa na sumę 97.6 miliarda -zł„ co
fita.nowi kwotę 1'7,5 razy większą w
po.równa~iu z "'artościl\ inwestycji

2

w roku

19ł9.
Srzczcgólną uwagę pragniemy
2wrócić na planowe dokony •

3

wanie remontów kapitalnych, konserwację maszl•n i JJoprawę warunlków technicznych w naszyc11 zakta .
dach.
jak wygląda sytuacja
Z~baczmy
w tej dzied'linie w nao.zych !irnkladach. Np. w PZPB Ozorków do lipca 1950 r. nie przeprowadzono żad
n ych remontów, gd yż k ierown!ctwo,
rada zaklado\'la. podst. org. part ..
Centralny Zarząd Przemysłu Baweł
;nianego n ie i n teresowały si ę t ym mi.
leżycie. Zakłady te w 1949 roku na
posiadanych 661 . krosien, do kapit alnego remontu miały 1Zapla11owanych 157. W ostatn:ch miesi ącach
wyt·emontowano dopiero 46 i:)roc.
A jeśli chodzi o remont y eap0biegawoze, na eap)nnowanych w 194fl
r., 488 kros·ien, wyremontowano 285
myli 58 proc. Podobnie sytuacja
preedi;tawla s ię w PZPB w Zduń
skiej Woli. W remontach rzapobiegawczych planowano 1046 krosien,
•a wyremontowano 67 proc„ W PZPB
w Bełchatowie również na rzp.planowyremonwaną cyfrę 128 krosien
tew:mo 5J. czyli 40 proc. planu.
W wiefu Jnnych 1Zakladach sprawa ta nie pr:zedstawia się lepiej.
!Musimy dokonać przełomu w \1Ziedzinie remontów i. konserwarji par!ku maszynowego, a przede wszyst·
ł\lm zorga·ni zowa ć brygady szyhkołcfowego r emontu.
Dla mobilizacji rezerw wielkie znac'lenie posiada r ucb
w1elowa.rsztatowców. Do tej pory
organ!zacje partyjne 'Z.byt mało uwagi poświęcały temu eagadn.ieniu.
W PZPB w Pabianicach np. pracowano już ;na czterech stronach, a
potem z niewiadomych przyczyn ~a
niechano tego, wraca.jąc do pracy
na tr'lech stronach. W walce o ludzi
rozwoJ r uchu wielowarsztatowego
może nam dać bardzo poważne rermltaty, dlatego też organizacje partyjne ,i rzwiązkowe muszą poświęci ć
wiele wys iłku, a żeby ruch ten ;ak
najszybcie j rozwin ąć.
Wa.lka o pla n to również w al ka. z m arnotrawstwem czasu i
nieobecno·
nieusprawiedliwionymi

4·

5

Rola kierownika

pnemytłu.

(:ey rzasada

6

zakładu

pracy

rownictwa jest u nas przestrze·
gana tak. jak żąda t-ego u stawa ? Niestety, nie a:aws'Ze. Np. Komit et >Miejski w O.zorkow1e postano
wił dokonać przesu nięć personalnych w PZPB berz. upru.edniego uzgo
dni~11ia rz dyrekcją izak ładów. W
PZPB Bełchatów sekretarz pod5t.
org. part. tow. Krygier lekceważy
zarządunia dyrekcji i w ydaje wła
jednoosobowego kie- ane polecenia. CdYrekcL:t rlWolnila

nas uc~w.ała , Pre·
Rady Mmistrow w
~akres ie jednoosobowej władzy dy:rektora, kierownika !Zakładu czy instytucj1. U st a.iwa ta wYIPOSaia dyrektora. t k(erownika w pelnię wła.•
dzy któi-~ p~winien wykorzystać
dla. dobl'a. 11a11wiego 1ąejalbwcine&"o
bowiązuje

O ,;ydium

•

iiciami. J ak ta sprawa wygląd a na
wojewód1,1;twa?
ma,~ego
te.renie
Trzeba przyznać. że są 7.alcłady, kt6
re posiadają w tej dziedzinie po c,raż
ne osiągn!ęcia . w PZPB Zelów, '1p.
w czerwcu ilość nieusprawiedliw!onych roboczogodu.in. wy nlo&ła lJ
proc. ogólnej liczby roboc7.ogod-z:n,
w lipcu rzmniej!'7.0na ona zo~lała do
0,5 proc. Natom'ast w PZPB Zgil'!'~
z nieuzasadnionych przyczyn z 0,2
proc. podnio~ła się ona do p r;i;~:;zło
0,5 proc. Got"'Zej je~ZC(l.e przcds\ av.d a
od'llei.osię sprawą w przemyśle
wvm. W PZPO w Pabianicach i lość
OpUf'.!CZOnych
usprawi edliw!onych
~od2in wynosi 7,8 proc., a nieuspra~
wiedliwionych 1.2 proc.. w lipcu natomiast wprawd'lie procent nieopusz~!r.nych
uFprawiedliwionych,
god7.in v.malał, ale wzrósł procent
mpraw-iedli·
godzin opus.ze•zonych
wianych do 13,3 proc.
Wyżej w ymienione przykłady mu
ostrzerawczym
&YJnałem
szą b yć
dla. wszylltkłch organiza<'ji partyj·
nych, które winny wypowiedzieć
be7.wzgłę1lną walkę mar11otrawstw11
i łazikostwu.
Niemniej ważn ym izagadnieniem decyd u jącym o wyk,Jna·
niu Planu, jest rozwój rac.ion!llizatol'stwa. i nowatorstwa. Tow. Bierut
ną. IV l.'11mum KC mówił o l".)"'11 . jak
wirlkie rezerwy można czerpać z
lwórczej i nicjatywy mas, Marny j uż
przykłady w naszym wojewód'lt w1e,
że pom~·~ ty racjonalizatorsk:e urzyczyniły s i ę do szybkiego wykonania
planu i do gromadzenia olbr.zy1:1~ch
W zak ł adach L 15 w
o::z czędności.
Pabian;cach wybitny racjonal!z atGr
tow. R11rawski wynalazł na i). ·1.:fklcirl
7.arówkę zastępcz<1 do dalekopi,;tiw.
któl:e dotychczas sprowadzano :za
dola ry ze Stanów Zjed noc7.on:>ch.
D7.ii:ki jego pomysłom zaoszczl~'.l>.c
no w roku ubieglym 37.496.000 ą,l.
Ocen i ając roz\\"ój ruchu racjonali2.a [orskiego w naszym województwie trzeba jednak stw!erdzić, że
nie jest on ję::zcze doceniany przez
podstawowe or ganizacje par l;vjne.
dyrekcje 11:a\ładów i rady zakład~
we. Przykład e m tego niecha.i będz:e
fabryka wyrobów metalowych .Korab" w PiotrkowJe. gdizie dw<i j robotnicy Kałuża i Zalewski ulep.;zyli
aluminiowych
bębnów
obróbkę
przez wykonanie przyr<ządów wlasnei.:o pomysłu . Robotnicy ·Ci nawet
wydatkowali z własnych funduszów
18.000 .zł. na motor elektryczny. Pomy s ł ich skrócił czas obróbki jednego bębna z dwóch godzin na 45 m!nut. Mlmo zast osowania ulepszenia
Dyrekcja. Przemysłu Miejscowego
przez 8 miesi ęcy nie wy11łacała premii i nie zwracała robotnikom ponie
sionych kosztów.
\\O Zakładach Ceramicznych w
Andrespolu dyrektor zakładów Pietrzak przywłaszczył sobie pomysł
racjonalizatora Potakowskiego, Za.
poml•sł t11n ot.rzymal 88.000 zł. tll'e mii dając z tego 10.000 zł. Potakowskiemu i 10.000 zł„.. przewodniczą
cemu rady 'Zakładowej.
Tego rodzaju stosunek do racjo·
nalizatorstwa w żadnym wypadku
nie mo-że wpływać dodatnio na jego
roizwój.

cji p rowadzi do p odrywania auto- s ię sto1>a życiowa szerokich mas mowy o wygrani u w ielk iej bitwy
r ytetu d yrektora, a w dalszej kon- chlo11skich a z drugiej strony uk- ldasowej, n ie może być mowy o zbu
sekwencji dezorganizuje k ierowni· gnie likwidacji klasa wyzyskiwaczy dowaniu socjalizmu na wsi.
Wielkie historyczne zadania, jakie
wiejskich.
ctwo.
nakłada na nas Plan 6-letni na odWśród zagadnień Planu 6 • let11ic
g-o spółdzielczość produkcyjna wy11u cinlm przebudowy wsi, wymarają,
irnlnej mobilizacji cale,j organiza1Jji
wa si ę na czołowe miejsce.
Bez poważnej rozbudowy spół partyjnej do walk i o wieś soojallsły
planie 6-letnim wiele miejsca frę 555 przy równocze snej elimina- clzielni pl'odukcyjnych nie może być czn ą,.
zagadnieniom o ej! 255 zakładów prywatnych.
poświęca s ię
Równocześnie znacznie rozsierzo~rotu _towar~:weg~. W wyni~u. w 7r o
Wieś
stu l?~odu kc~i p1zemysł~weJ ~ pro- na zostanie wymiana. międ11:y mias
d ".
·t „
· 0 -1
dukcJ1 rolne] w okre1ne szescl(lłe· tem
rzyj rzyjmy się dot;vchcza sl)wym domszeiai1ski, łódzki i skierniewlc·
' a wsią. go na war osc . po s:"
tnim wzrośnie znacznie masa. towl\
nas'lym osiągnięciom na odcinku kJ. w pracy swojej po pełn iały wiele
rowa przeznaczona na spożycie lu- w9wyc~ artykułów w skupie n:e
dności. Ogólny w zrost masy towaro W!~czaJ~C sku pu dokonywanego b:z spółdzi elczości produkcyjnej. Na 1 błędów. Brak tam b;vlo dostatecznej
wej wyrazi się dla r. 1955 we wskaź posredmo przez prz~mysł, wzrośme bt.v cznia 1950 r . mieliśmy 9 spóldzif'I roboty politycznej. Dlatego też w
o 140 _Proc. l'f a odc~nku skupu ~o- ni, obecnie mamy 70 z czego w Jlp- praktyce zorganizowane spółdziel
niku 190 w stosunk do r. 1949
raz większe znaczenie będa pos•u- cu rb. zarejestrowano 20 zu:iczy to, nie okazały się słabymi.
·
u
Na odcinku uspołecmionego han- dały metody planowej kontraktacji że nasze organieacjc partyjne poDalsz:v rozwój spół dzi elczości pro
cllu detalicznego w roku 1955 na te jako ważnego instrnmentu' planov:e trafił;v w niezwykle ci.i::i.kim okrl'~le
ej zall'iuy jest od właściwej
renie naszego województwa. będzie go' oddziaływania na indywidualną nasilenia prac żn iwnych stworzyli dukcyjn
vracy istnie,iących już spółdzielni
6550 sklepów, wzrośnie zatem sieć gospodarkę chłopską a w późn iP.j  nowe spółdzielnie proclukcyjne.
Niestety zdarzają
proaul<cyjnych.
Liczby te świadczą, iż na tym od f.ię jeszcze wypadki, że RJ'Jółdzlelni e
szym· okresie plan owego st~ku z
sklepów 0 około 120 proc.
rozwijającą się spółdzielczością pro clnku nnstqpil poważny przełom
i
prndukcyjne pod względom gospoRównocześnie w zakresie r ozwoju dukcyjną. Rozbuclowująey się prze
że wśrócl poważnej cz ęści chłopstwa
darc;>;ym nie stoją na wlaściwy m po
zakładów iywlenia zbiorowego ob- mysł i wzrasta.iąca wymiana towa dojrzewa świadomość koniec zn ości i
serwujemy powa~ny wzrost. Obec- rowa wymagać będą usprawnienia potrzeby budowy spółdzielni pro· ziomie.
nie uspołecznionych zakładów ma- 1 rozbudowy powiąza11 komunik;t- dukc;\•jnych. Zagadnienie budowy
gospodarki
Tempo socjaliz~cji.
m y 46. W roku 1955 osiągniemy cy cyjnych między miastem i wsia,
w inno \\'lejskie.i w powaznCJ mierze zależ
produkcyjnych
spółd zielni
być stawiane jako czołowe 1,1;agadnie ne jest od stopnia rozwoju ba:>.y ma
nie przed organ izacjami partyjny- ~zyn owej. Bazą. taką. są, Państwowe
mi. Do tej por y bowiem wit>ś nie Ośrodki Maszynowe. Obecnie na te
nadąża jeszcze za. p1111'1.ępami budo· renie całego województwa posiadadziedzinie przewozów samocho sób i towarów wzrośnie o około 80 wmictwa socjalistycmego w mielicie. my cztery POM. w najbliższym zaś
dowych wzrost przewozu osób pr oc„ natomiast zwiększenie tabo1u
Obserwując pracę naszych organ! okresie pewstanie 6 nowych, W ra
dla n aszego w ojewództwa zwiększy przewidziane jest o 15 - 20 proc.
zac.ii w powiatach nad budowa spół mach Planu 6 ~ letniego POM m ają
r.
do
u
stosunk
w
1955
oku
r
się w
dysproporcje, dtzielczości produkcyjnej stwierdzić tlo spełnienia wielkie zada nie pollstąd
Wynikaj ące
1949 o 8701 proc., a przewozów to- trzeba będzie pokonać na drodze trzeba, że najwłaściwiej pracują, tyc~ne i gospodarcze, gdyż mu szą
warowych o 8172 pl'Oc. Ten olbrzy- l'Ozwo.ju współzawodnictwa. pracy, powiat ra wski i kutnowski. Ori;ani spełnić rol ę agitatora politycznego,
mi rozrost przewozu nastąpi na sim podniesienia wydaj ności pracy o 56 zacja par tyjna w słuszny sposób priel<onywująccgo chłopów o wyi;tek przejęcia przez P KS od PK P l'roc., podniesienia ilości przejecha- podchodzi clo chłopów przelconując szo!lci • oanodarki kolek tywnej. Do
prze,wzu towarów na odległość do nych kilomctl'ów pomięclzy na1ua - ich i wyjaśni ając, ie jedyną drogą tychczasowa
praca nai:;zych PQM
50 km.. oraz na skutek rozbudowy wa mi parowozów oraz myciem ko - do podnieslenło. stopy życiowej mas lnie jest właściwa, ponieważ spełnia
s!ecl PKS. kóra b ędzie docierała ·do tłów. Poza tym, dobowy przebieg chło1>11ldob jest spóld-iielczośó pro- ją one tylko zadanie gospodarcza,
najodleglejszych wsi.
1>arowozu winien bvć zwiększon:-.· z dukcyjna. W przeciwiel1stwie do wy zaś w pracy polliycznej zaczynają
Wzrost pr7.ewozów pociąga · za 110- 13 do 18 godzin. Wielkie znaczenlr mienjonvch powiatów, nowlaiY ra.- I do1liero stawiać pierwsze krok i.
nowych ekspozytur óla usprawnienia t1·ansportu będ7.ie
budowę
bą
PKS oraz rozbudowę istniejących miało usprawnienie płynności pocią
Państwowe
ju:i w Toma11zowie, Zduńskiej Wo- gów wegłowych, a. nie jak do tych produkcyj·
czas grupowanie pociągów na. pemawiając zagadnienia rolne, nie PGR wokół zagadnim\
li, Skierniewicach i Radomsku.
O można pomin ąć Pańshvowych n)fch b~rla niedostateczna.
Jeśli chodzi o PKP, to przewóz o wne określone pory rok u.
Gos11odarstw Rolnych , k tóre w okre
J ak wielkie znaczenie dla reall za
sie 6 - l ecia. staną się wzorow.v1ni cji zadań Planu 6 - letniego w PGR
Wspaniały
SO(lj alistyczny 1ui. może mieć współzawo dnictwo prai ospodar :=;hva mi
Na terenie naszego wojewódzLwa cy, niech świ a d czy przyltład Kobie
akla dy inwestycyjne na gospo· j wzrost o 12ł proc. w stosunku do wyd aj noś(~ z ha w PGR w stosun- rryska w zespole Dębołęka, pow.
dark ę komunalną, w n aszy m wo roku 1949.
ku do 49 roku wzrośnie o 41 p.coc. Slor 11dz, gdzie dzięki wsp ółzawodnic
Na odcinku zdrowia przewidziana Dla pszenicy z 17,88 .q na 25,1 q, dla twu prl\cY w ydajność z ha dla bura
wyno&7.ą IS mlliąrdów
J«'wództwte
~łotych, a na gosPodarkę m ieszkanio iest poważna rozbudowa npitalnic żyta z 1-0.3 q na 27,2 ą, dla jęczrniP.
ków cukrowych podniosła się do
wą 13,5 miliarda złotych. '\V okresie· twa. \V · wynika powytsz~ pew1;t11 nia z 16'.1 q na 23.5 <:f i owsa 16;0 q
500 q , dla jęczm ienia jar ego i pszr.~
6 - lecia w ybucl ujemy 40.000 izb ną duże szpita le, w Piotrkowie na na 23.4 q. Równoc:ześn ie Plan 6 - le- nicy do 30 q , Są to cyfry już wyisze
::ioo łóżek, w K utnie rozbudowa do tni przewiduje wy bitny wzrost pro 1>tl przewidywanych w P lanie 6 • le
mleszkah1ych.
• 350 łóżek, w Wieluniu 370 łóżek i w aukcji zwierzęcej w PGR. Np.: dla
~
.
tni~1.
Powstaną no\~e ?SJCdla .w ...,ychh Łowiczu na l '10 łóżek. Ogółem liciOmawi ając perspektywy rozwojo
nie, lładomsku l P1~irkow1e. yv gos ha łóżek szpitalnych w wojewóclz- :r.leka o 330 proc„ dla jaj o 2111
podarce k~mu:ialneJ na tere~1e n'I- twie łódzkim powiekszy sie do 4300. proc., dla wełny o 360 proc., mię.;a we Planu 6 - letniego na odcink u
wiep1z:;
mięsa
s:i;~g.o wo1ewodzt~1 a na pierw:wP. Na 1000 mieszkańc.ów 2ate.m przy- wołowego o 83 proc.,
wsi widzimy, że zadania stoJące }'
wego o 526 proc.
m1e.i.sce wysu wa się problc.m w~!l;', ll;tdać będą :l lóżlta, 11odczas gdy w
nami są tr udne i będą. wyma
llrzecl
J
za
letniego
6
lanu
P
Wykonanie
bow1en~ dotychczas zaled'\yie . czt . . m im 1949 przypadało ich zaledwie
·
t'Y. m1.as1a . nas.zego "".oJ e~vodz t·wa 1,9•
leży od pracy ludzi. Dotychczasow:.i gały wytężone.I pracy ze s tron y na
Liczba ośl'odków zdrowia zwie- opieka i ?~'aaa organi za~ii partY).11(1.i Rzych powiatowych i gminnych or(P1otrkow,. >-V1el1:1n, J:,owicz .1 Łęc;z;v,~a) na ogolną liczbę 35 m iast był~ kszy słę ze lO"i' clo 1'76, co stanowfć 11ad mob 1 1l1Zacją czlonkow Part Il w r anizacji partyjnych.
będzie Hł uroc.. wzrostu usług otwar
.inko ta_ko zaopatrzone . w wodę,
zn. posiadały urządzema wodoclą„ te.f pomoc:v lekarskie.i w stosunku
do rok11 1919.
we.
Omawiaj ąc zagadnienie prz~golo
Na terenie naszego województwa
W ostatn;m roku planu liczba sePlan 6 - letni podnosi tę liczbę
wania kadr na terenie naszerro działać będzie 13 11zMł rolniczych.
do 10 przewidując za opat rzenie w zonowych żlohków wie.iskich iiowlę V.'ojewództwa, musimy
przepr1nva które b ędą szkoliły 2.400 młodziety.
P abia· k.szy się w znacznym stopniu.
wodę Tomaszowa, z,ierza,
dzić anali?ię potrzeb we wszy1>tk lch Szkoły te w cią gu Planu 6 ~ letnie
Wiele uwagi poświęcimy rozwojo (lgniwach począwszy o!l wykwalł fi· go wyk ształcą: 1.21>5 techników r ol
nic, Radomslca, Zduńskie.i Woli i
Lil':i:b a kow anero r obotnika, majatra i teKutna. W 7wiązlm z tym ilość zdro wi nną1lzeń lrnlt uralnych.
nych, 241 ogr odniczych. 330 hodowla
we.I n'ody clostarczonej konsumcnto świetlic w ie.fsk irit wzrośnie do llO'I chnika, a ko ńpząc na inżynierach l nych, 200 ksiQgowyr.h rolnych, 120
tm. orawie J)i ęclokrotnie. Powstanie dyr r J,torach.
w i wzrośnie o 225 proc.
mechan ików roln,v ch. 160 t echni~•6w
Pollobnie na odcinku kanalizacji 18 klubów i domów lmlt ury. Lic1ba
W P lanie 6 - letnim jedną z naj- spółdzielców rolnych i 40 felcr.er<iw
syt11acja ulegnie znacZłlej 1>opra.wic, \VSi zradiofonizowan ych przy pomo ·wa żnie.iszych jest kwestia wykwali weterynarzy. Ftnwm 2.395 wy kwa li
przez zwi ększe.nie stanu posia da nia cy ra diofonii przewodowej doj dzie fi kowanych r obotników. Otóż w nn fikowan ych t echników r olnych d la
za kładów kanalizacyjnych z 2 (lo 5 \V roku 1955 clo 1569.
produk~zym wo jewództwie t ylko dlll pl'ze· POM. PGR i s półdz ieln i
PQwstanie 214 kin wie.jskicn , a mysłu kluczowego prztwidi lan y je11t cyjnych.
o dlngo1fol sirci kanalizacyjnej z Sł
miejskich wzrost zat.rudni.enia o ~o.ooo rob otliczba mie.isc w kinach
do 80 kim.
PQtr zr.ba. doboru nowych kadr w
wzrośn ie do 15.300.
ników wy kwa lifiki>wanych, z tego
Na odcinku komu11ikac.ii miejna6 - le· 13.000 tylko dla. przemyału wlókien - lmllown ictwie 1mcjalistyc,:nym
Planie
w
te1n
za
zhnY
Wid
skiej dwa duże ośrodki r 1>botnic'11a
kład a nowe zaaania na DOSZ, Ola
pra
c7.lowicka
o
tro11ke
wielki!,
tnlm
nic-:1:egn.
Tomaszów i Piot rków otrzymają r.y, który jest ter<1 planu r ealizato·
te«o też odoinlUlWi 11zkole11la. zą.w o
śrolllci .lokomocji, p~rwsiy trolleybu
Szkolenie musi n am dać około ilowego, uoliwięcić trzeba bęillie wie
Nieza
techników.
i
majstrów
3.000
na
ed
j
.-.
•
t
•
l'CmJ • t
~ l'. clrngi autob11sy.
od tego rozwin::ić mu~imy le uwagi, przede wszystkim zastępu
l eż nie
no 1
z„.
m ~wą p 1twe,
. es
Równil':!: znac:m a poprawa zaj clr.ie władza panstwowa, sk':'J?IOJ~a. w ra-1 i..zkclenie robo tników fal'howcó\~· nu jac zaskol't.tpiałe i:olem enty aparat u
n a odcinku p rzedszkoli, które w 1955 d~clt_ naro_d owycb Złl1oh•hiuJe wilzys~ kursach riawndowych i praktycz- nauczycielskiego ludźmi zdrowymi,
1·oku obejmią 33.000 dzieci na tere· k lll srodłu .. aby wytyczne t e w pełm nych, co pozwoli podnieść po~lom klasowo i politycznie nam bliskimi.
Oznacza to były zrealizowane.
ule województwa.
Szkoły zawodowe muszą nam dl\ć
kwalifikac ji.
Trzeba zv.rrócić uwagę, że jeszcze w r. 1955 2U.200 ~vyszkolonych !uctzi
w wielu wypadkach kadry fachowe tzn. 36 proc. więcej n iż w roku 1949
zwierzęcej
roślinnej
* * '!.·
nie są u nas właściwie wykot·z~ st1-1
ozpatrzmy z kol ei, jakie zada- trycznych, kosiarek, żniwiarek, sie ne. I tak w Centrali Przemyliłu Mi ę
STALIN na. XVU Zjr,źd;de
nie zakreśla Plan 6 - letni na- wników, młockarni, itp.
WKP(b) :p()w ied~iał ; „Zw;velesmego dyrektorem jest technik budo
<;zamu województwu w dziedzin ie
W r amach Planu 6 - letniego .zelck wlany, w Zduńskiej Woli w fabry~ two nlrdy nie przychodzi 11 alno ·roln ictwa.
tryfikowan ych zostanie 1.029 Wii!l. W ce krosien bawełni anych na stano- zazwyczaj trzeba Je zdobywać, a ido
Przede wszystkim planuje . si~ wynik~ tych wszystkie~ el em ~n.lów wisku dyrektora pracuj e m zynicr b ywa. &ię je iirzez dobrą praeę or•
zwiększenie areału upraw pszenicy wartośc produkcji rolneJ wzrosm e o chemik.
W Zjcdnoc.zeniu Ener~e ganizacyjną. Dobra praca organlia.tyczn)'. m 18 i1:ż~nieró~ pełni . różne cyjna polega. na uaktywnieniu i
o 27,744 ha, okopowych o lj30 h a i 25,6 proc.
Na odcinku hodowli bydła zwill· funkc.ie admm1st rac;v.ine, pode.zn~ wykorzyst.anlu wszystkich ogniw or
przemysłowych o 5.026 ha
roślin
terenowych w gan1zacyJn ych" .
.
przy j eilnoczesnym podniei1icnlu w y kszy się pogłowie w 1950 roku w po gdy. w . zakładach
.
r ównan iu do 19'9 r . o 1'7ł.200 szt„ Zgierzu 1 Piotr kowie br ak in żyn ie·· 1
:· ·
Pode.1m11jąc wielkie, wspaniał~, p o
Wtr:l:J
trzody chlewne j o 184,300 szt .• owiec rów dla kierowania pracą.
c1aJnosc1•
pracuje w przemyśle, rywa.jące zaflania na!łzego planq rnu
Nastąpi zmniejszenie areału u praw o 6ł.'l'OO szt. Ponadto w planie prze spółdzielc ów
i yta na. r zecz pszenicy przy j edno· widuje się wprowadzenie nowy ch u n atomiast na placówkach spótdziP.1- simy zmobili:r.owaó i uaktywnić
czesnym zwiekszeniu przeciętn ej wy praw dotychczas w Polsce nieu pra czych nie ma fachowców. Ten st;in wr,zystkie te ogniwa, musimy pobu
r zeczy wymaga zmiany. w Plani:i clzlć clo czynu całą, klasę robotniczą.
z ha pszenicy z 12 q na wianych, jak kok - sagiz ora.z ryz.
dajności
WARUNKIEM NASZEGO ZWY
6 • letnim właściwi ludzie muszą
Rozwój produkcji rolnej w poważ się znal eźć na właściwych m1eJs· CIĘSTWA JEST TO, ABY CZLO·
16,6 q , żyta z 13,4 q n a 17,9 q , jęcz
mienia z ll,1 q na 14,7 Il i owaa z nym stopniu uwarunkowany jest cach, gd yż wówczas tylko ioh pn:v WIEK PRACY W POLSCE STAŁ
w zrostem produkc.ii nawozów sztucz datność b ędzie mogla być wykorzy- SIĘ ŚWIADOMYM ŻOt.NIERZEl\J
12,5 q na. 16,5 q.
W celu podniesienia hodowli zwie nych. Dlatego też w roku 1955 na te stana w 100 proc. .
W WALCE O PLAN. DOCHOWUdostarczonych
rząt. zwiększona zostanie p rodukc-ja renie województwa
Na odcinku rolnictwa będziemy JĄC WIERNOSCI IDEOM MARK·
13,477 ton potrzebowaU w pierwszym rizęd'l le SA, ENGELSA, LENINA I STALI·
użytków zielonych o 112,095 ha, co będzie 9.933 ton azotu.
Ilości 810 gminnych instruktor ów rolnych. NA NIE BĘDZIEMY SZCZĘDZIJ,1
w wyniku podniesie wartolć produk fosforu i 20.475 ton potasu.
te są przeciętnie dwa i pól :raza wię
cji zwięrzęcej o SS,S proc.
Oprócz tego będziemy musieli SIŁ DLA WYKONANIA PLANU
Celem zwiększenia. mechanizacji
przeszkolić poważną ilość agrono- 6 - LETNIEGO, NASZEGO WKł,A
uprawy, dostarczonych zostanie n a ksze w stosunku do zużytych w r o- mów, 200 techników dla naszych gos DU W DZIEŁO OBRO.NY POKOJll
wieś 3.185 sztuk traktorów, znaczna ku 1949.
podarstw rolnych i mechaników dl.i I PEŁNEGO ZWYCIĘSTWA SO·
W wyniku powyższego podniesle POM.
CJ ALI ZMU.
ilość mat.eriałów spalinowych, elek
dwóch szoferów ri.a n adużycia •. ~
tow. Krygier polecił ich p1~yJąc
kierow nik:owl transportu), Tego r o·
dzaju ignorowanie rz.arządzeń d yr ek

W

Bitwa o handel secjalistyczny

I

nasza na drodze do socjalizmu

P

Rozbudowa sieci komunikacyjno-transportowej .

W

Gospodarstwa Rolne

program budownictwa 1ocjali1tycznego
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w·1ilfSi'OSO~MO~Ri2iDi' ~oszt' własne ~ro~u~cji

· Na koszty własne produkcji
skbda ją się zasadniczo-- następu
i ące elementy: surowce i mate
riały pomocnicze, płace oraz in
proce
ne wydatki, związane z
sem wytwarzania, jak na przy
kład: wydatki na opał, energię
urz:i
elek_tryczną, amortyzację
dzen technicznych itd.
W kosztach własnych produk
Cji naszej faibryk.i SUfOWaec i ma
teriały sięgaią w przybliżeniu
65 proc. Dlatego staramy się
zmniejszyć
przede wszy~tkim
straty surowca i materiałów. W
roku ubiegłym straty te zmniei
szyliśmy o 20 proc. Os iągnęli
śmy to, stosując wiele organiza

cyjnych i technicznych uspra w
nień.
Przy.toczę tu następujący przy
tran
kład. Przy produkowaniu
prawie I
sporterów węglowych.
metalu
zużywane~o
p-0lo\Ya
idzie na łaócuchy. Ogniwa łań
cuchów sztancuje sie. Oa\\' n iei
sztancowaliśmy ocl'dzielnie każ
de ogniwo, przy czym robotnik
chwytał obcęgami kawałek metalu: potrzebny na ogniwo. W
mic1scu u~hwytu zosta\vał zaw
sze wys ta PJC~' kawałek metalu,
który następnie odcinano i odrzu
cano na ziom.
~as~ rac iona·l iz_atorzv_ d!ug~
fl'.}Sleh nad tym, 1ak umkmJc te1
me~~itrzebne! straty metal.u. \~ r~
szc1~. zna-lez1ono . bardzo pro:rt~
sposob: postan0\v1ono brac w1ęk
szy, ka\\·.ałek .me.talu i sztancowac. z mego nie 1edno, !~cz dwa
ogn 1 wa od raz.u. Robotn_ik chwy
tal ol1cęgam i 1e<len komec .Przy
goto;vane,g o k_awałk,a metaiu, a
drug.1 p_o dstaw1a ~<l s_ztancę. Po
tem odwraca gQ 1 bierz~ obcę
gami gotowe już ogniwo, sztan

Wyróżniona

przodownica
pracy

cu iac drugi. koniec. W ten spo
sób. nie iraci sie ani kawalecz
ka metalu. Dzięki zastosowaniu
tego pom~1słu uzysku1emv ponad
miiion rubli oszczędności rocz
nie.
Nie p-0przestajemv jednak t~·J
ko . na usprawnicn}a~h . które
prz) 1~osza od razu au ze oszczęd
ności: nasza załoR:a walczy o osz
paliwa na
czędność surowca i
kroku. Prod1uku jemy
każdym
górnic.ze,
na ·przykład lampy
przy których wyrobie stosować
trzeba spawanie. Zużywa się
przy tym wprawdzie niezbyt wie
Na uromyste przyjęcie, wYdane w le meta~u. ale nasi stachanowcy
Belwederze z okazji Swięta Odro- i tuta i zasto.c:owali oszczędności.
d-zenia dla przodowników pracy o- Spawaczka Michajłowa np. w
raz rracjona.Ji.za.torów z całego kra- ciągu roku zaoszczedziła około
ju, została także zaprosz0111a grupa t OO kR". metalu.
Innym . ważnym źródłem obniżłódzki~h przodowników -~r~y.
M. m. została ~yrozn1ona za- ~·1 kosztów 1·est wzrost wyda 1'no
.
.
112.c-zytnym zaipr-oszemem P.rezydenta ,
R. P. iznana przodownica pracy I scl pracy. _Os1?ga S·1ę go w fa bry
z Zakł. Przem. Ba;welnianego im. kach radz1eck1ch droR"ą usprawtow. B:ronisława nienla organizac.ii pracy, ulepI>zierżyńskiego,
Borecka, obecnie studiują<-a na kur- szania techniki produkcii i wa·
runków pracy.
sie dla dyrektoró.w.

I

I

Doskonale wyniki da je syst.em
potokowy, t.j. ta•ki system, przy
ktorym poszczególne czynnnści
następują bezpośrednio ied.na po
bez naimme1szej
~rugiei
przerwy. W .samym tylko oddzia
le montażowym st\vorzylismy
12 linii potokowych. Odbywa się
tam morit aż i spawanie częśc1
transPQrterów. Przyśpieszyło. to
produkcji 1
znacznie proces
zmniejszyło \\'ydatnie czas pra
cy. Wydajność pracy robotników
tego oddziatu wzrosła 2,5 raza;
oszczedności roczne wyniosły
4 miliony rubli.
Innym przykladem oszczędno
ści, osiąganej dzięki usprawnie.
niu procesu wytwórczego, jest
$Łosowanie automatyczneJ!o spa
wania (zamiast ręcznel!o) wedłu~r metody członka Akademii,
Patona. Ta Innowacja daje nam
do 200 tys. rubli oszczędności
rocznie i tym samym rownież
przyczynia się do obnizenia ko
sztów własnych produkcji.
·
Dl! ża oszczedność d'aje szyb

Trz-eb-a

Odpowiadając

•

Oddziału

spodarki narodowe.i i przyczynia .ią się do obniżki cen towa

*

*

*

Tow. Chęciński z PPB w swych
korespondencjach zwracał uwagę na
fakty braku w biurach PPB tak
ni~będnych pmedmiotów, jak biurek czy sza!fek. W wyjaśnie..Tliiu dyrek
cji czytamy m. in. „Jeżeli chodzi o
urządzenie biurowe, to często wystę
brak tych artykułów w
pujący
CHPD, stanowi czynnik hamujący.
Co do· szafek, wszczęto już starania
o uzyskanie odpowiednich kredytów na ich zakup".
~

Dnia 23 czerwca* zamieściliśmy ko
tow. M. Łaguniaka z
respondecję
Pruszkowa, pow. łaski pt. „Niedbal
stwo powoduje wielkie straty". Ko
respondent nasz wyrażał w niej zdzi
wienie, że nie naprawia się uszkodzonej tamy w Woli Marzeńskiej.
PZGS w Łasku przesłał nam w tej
sprawie następujące pismo:
„Natychmiast po powstaniu szkód
w Woli Marzeńskiej, PZGS w Łas
ku zwołał komisję, która zbadała ca
Wystąpiono równie~ o
lą sprawę.
przyznanie kredytów na naprawę u
W dniu 22 i 26
szkodzonej tamy.
czerwca br. Bank Rolny powiado-1
rpił nas o uruchomieniu kredytu _na
ten cel d w dniu 30 cr.i:erwca br. m&.truktor CRS polecił przystąpić do
na.prawy tanny. PJ:ace przy wyremon
towaniu tamy są obecnie w toku".

niedociągnięć
warunki pracy w wątkami zakła
d6w. Dyrekcja w odpowiedzi swej
wyjaśnia, że znajdujący się obok m.,i
gazyn wątku 2ostanie wkrótce prze
niesiony do widnego i wentylowanego budynku i dlatego w tym pe.mieszczeniu nie -przeprowadza się
żadnych robót.

*

·:f

* korespondencję
W odpowiedzi' na
tow. Cajdlera z ŁFM Jedw. pt. „Co
na to Wydział Kulturalno - Oświa
towy", referat KO prrzy W ZZ !Met.
wyjaśnia: „Instruktorka nasza była
dwukrotnie . we wspomnianej świetli
cy, nie . udało jej się jednak zebrać
całego zespołu. Uczestnicy zespołu
tłumaczyli się brakiem czasu. dodat

Ukończyliśmy żniwa
W PGR Byliny Stare, pow.
rawsko-mazowieckiego, przy WY·
datnej pomocy organizacji podsta
wowej PZPR, wykonaliśmy całko
wicie i przed terminem nasze zobowiazania ku uczczeniu 6 rocz·
nicy Manifesbu PKWN.
18 lipca br. mieliśmy zboże J~Z
w st()gach i w stodołach. Ukon·
czyliśmy równiez podo1·ywki i za
sialiśmy poplony. Po zakończeniu
0

II -ZPB im. Hamama

jednego miesiąca.
sunęła pzzodującego majstra z pro· skoro ta jest już pusta, dop~e~o wów- Nie każdy jednak spośród nich po·
potrafi w ciągu miesiąca całkowicie
dukcji. tow. Kurka. Zmieniono też kil czas sięga się do następne) itd.
W ten sposób ujęto nalezycie zao· opanować wszystkie tajniki sztuki
ku nieodpowiednich majstrów.
patrzenie tkaczy w odpowiedni wą- tkackiej i wskutek tego nie wypełnia
Nowe kierownictwo natychmiast lek. Przyniosł? to znaczne podniesie- ustalonej bazy, ani nie uzyskuje prze
do poszukiwania przy- nie jakości produkcji.
przystąpiło
widywanej jakości. Z drugiej strony
czyn niskiej jakości produkcji. PodByły też inne przyczyny niskiej ja- instruktor nie może poświęcić tkaczo
czas jednej z narad wytwórct.ych kości.
wi więcej czasu, gdyż z początkiem
możliwości
gruntownie rozważono
Dawniej co miesiąc przesuwano miesiąca już przystępuje do szkolepodwyższenia jakości tkanin. Ustalo- tkaczy na inne krosna, z majstrami nia nowego narybku.
r.o też przyczyny niedociągnięć pro- też nie było lepiej. Zaledwie który
Obecna ilość (4 instruktorów) jest
dukcyjnych.
Należy
spośród nich zdążył zapoznać się z stanowczo niewystarczająca.
pracą i wynikami• swych tkaczy oraz podkreślić, że w tkalni Nr II nie wyniedociągnitciami z m:tszynami, kierowano go do innej pełnia swych norm z górą 100 tkaczy.
W 'l.wiai'l.ku 'l. \ym s\a\e slę kopartii. ,.Podobnie też postępowan.Q z
nieczne znaczne rozszerzenie szko
tkaczami.
Dziś - stwierdza tow. Makuch lenia zawodowego.
oważną przeszkodę stanowił nie·
P ład przy dostawie wątku. Na od - zmieniło się u nas wiele. Obec- Winna tym zająć się rada zakła
ny kierownik, tow. Kurek, to prze dowa, organizując w ramach pracy
dziale wątkami, z powodu niedostacież sam były maJster. Wie, co społecznej szkolenie tkaczy na szerotecznej kontroli i złej organizacji pra
może przynieść systematyczna pi-a ką skalę, a instruktorami winni zocy pobierano wątek byle jak, z dwu
ca majstra z tkaczami -· l odwrot stać przodownicy pracy oraz doświad
lub trzech skrzyń dla jednej tkaczki.
wykwalifikowani fachowcy.
nie. Zakończono z dotychczaso- czeni
Wskutek tego na krosna szedł wątek
wymi bezprodukcyjnymi wędrów- Wpłynie to na podniesienie kwalifi·
z różnymi odcieniami. Te błędy dokami a każdy majster usilnie za· kacji zawodowych całej załogi i urno
strzegano dopiero w przeglądalm,
bieg~ o to, aby jego partia uzy- żliwl uzyskan~e Jepszyclt wynikó.w
kiedy już było, niestety, za późno.
.
że podobna mieszanina
.
.
Oczywiście,
sklwala najlepsze wyniki. w król-, produkcyjnrch. .
Trz.eba,_ az7?Y i orgamzac~a PB;rtyJwydatnie obniżała
różnych wątków
kim okres.l e czasu znacznie wzrósł
n?- w1ę~eJ, mz dot~d, _uwagi ~osw1ę.
poziom jakoścl produkcji.
jakość tkanin.
Jednak sa i takie dawne zaniedba- ciła teJ bardzo wazneJ sprawie.
Nowe kierownictwo tkalni z mieJ·
Słaba aktywność
sca wprowadziło odpowiednią orga- nia, ~tór~ ~vciąż jeszcze _w pewnym
stopmu c1ązą na II Oddziale.
ni.zację pracy w wątkarni.
zakładową i dyrekcją zakładów, wy- biera się -wątek z jednej skrzyni, a tylko w okresie

I

Walka zdaje ·rezultaty

·przed term.inem

żniw u siebie, pośpieszyliśmy z po
mocą, pl'ZY sprzęcie zbóż gospo·
darstwom mało i średniorolnycii

chłopów we wsi Łochów Stary O·
raz Łochów Nowy.
przebieg
pomyślny
N a ten
iniw wplynęla przede wszystkim
śdsła

współpraca

kierowni1~rn

PGR tow. Zielińskiego i sekreta·
rza organizacji podstawowej tow.
Kraczkowskiego z Gminnym Ko-

-

Co na to dyrekcja techniczna
ZPB im„
Poważnym

Myl J się Tito i jego waszyngtońscy mocodawcy, sądząc, że zbir Sko.
rzemiy i zbrodniar;; 1cojenny Kleist, ie generalna mobili::acja „zaslużo.
nych" hitlerowców, której jesteśniy świadkaini, ułatwi ini przeprowadzenie
ich zbrodniczych planów. Na nic nie zda się „KLElSTROWANIE", gdy
clo walki z klikri trurnarrowsko • titowsko - ltleistowskich zbrodniarzy stają
setki milionów lud::i.
(TAR)

pogłębić osiągnięcia

llW l!!l~IWlł!l•JBt,atzaa.

kości".

Trójl..-a Kleist. - Tit.o - Skorzenny. A. więc hitler1JWski kat Jugosławii
Kleist, :;nów r:;qd:i w Jugosl,awii. Ale talci jest logiemy bieg wypadków.
imperializrnowi amerykań.
Dobrana kompania jedne11m panu służy sl..-iemu. Jedn yni ro;k~om podlegn - amer)•kańskiego ivywiadu. Z jednej
kasy otr:ynmje ::;aplatę - od amerykańskich bankierów.

W zasadzie z opieki instruktora
Dziś już zupełnie inaczej wygląda
miesiącami dolnego kierownika tkalni organiza·
II ZPB im. Hat cja partyjna, w porozumieniu z radą odbiór watku. Dla oddziału tkalni po niewykwalifikowany tkacz korzysta

nama nie wykonała swych miesięcz
nych planów produkcyjnych. RówniF-ż jakość pozostawiała wiele do ży
czenia.
ówczesne kierownictwo tkalni nie
potrafiło należycie zorganizowac wal
ki o wykonanie planów produkcyjnych, nie zajmowało się odpowiednim roz>tawianiem Judzi. Nie wykazywano dostatecznej troski o właści
we zaopat1zenie, zaniedbano też szko
Jenie nowego na{ybku tkaczy. Sytuacja wolała o natychmiastowe uzdro„ •
wienie ty~h to~11:n_!'.ów..
Na mre3sce aotyciic'ictso\11ego nieu·

•

podaną

Dobrana, os<awiona hompania. Herr General von Kleist - dou:ódca jed
nej z armii Hitlera, zbrnd11iarz woje1111y, oc111mviedrialnr :;a śmierć tysięcy
k~iet i d:ieci jugosłowiańskich. Obergmppenfuhrer SS, Otto Skorzenn.y
- nutor pormmin M11ssoliniego. jede11 z najbardziej zaufanych SS. owców
Ritlcra. róimież zbrodniarz 1wjenny, od pam lat agent amerykańskiego
nywiadu.. Obaj ll'iemie służyli Hitlerou;i. Hitler umarl, ale bez trudności
ri:ale:źli nowego JHllla. Są nimi anieryka1lscy imperialiści, z których protek
cji zostali doradcami Tito - kata narodów Jugosławii, bałkańskiego agen
ta ·' 'r 1 imperializnui amerykańskiego. Kleisr, któr~u bel.grodzki fas%Y
sta łatwo odpuścił zbrodftie, popełnione na patrioroch jugosłowiańskich, :io
swl mianowany doradcą titowskiego sztabu. Skorzenny pełni „od.pou:ied:rial
ne" funkcje w tit0t,cskini aparacie dywersji, szpiegostwa i prowokacji.

paru

przed
Jeszcze
tkalnia

do usuwania

przez. kowymi zajęciami i td. Wobec tego
tow. Dobraczyńskiego z Cewki Nr. uzgodniono, że zespół zostanie uru1 korespondecję pt. „Linki na 8 go chomiony we wrześniu br."
~zin", Państwowe Zakłady Lin i Po
* * *
wrozów Nr. 1 wyjaśnia.ią m. in.:
W korespondecji z dnia 6 czerwca
„Ponieważ zbyt póź11Q.. otrzymaliśmy br. pt. „Były komisje bolączki zo
zamówi€nie na linki, nie byliśmy stały" tow. Kosiński z ZPB im. Szy
już w stanie wytwarzać ich z dobre mańskiego zwracał uwagę ·na złe
go surowca, ponieważ taki nie zopfastał uwzględniony w naszych
nach. Mimo to wyprodukowaliśmy
do 14 czerwca pr61:1ną partię linek,
które w istocie nie posiadały wyma
ganej wytrzymałości. Dostarczane
od dnia 26 czerwca rb. przez nas
Cewce Nr. 1 linki są już dobrej ja
na

czyli "dobrana kompania''

Oszczędności, jakie osiągają
radzieckie
przedsiębiorstwa
dzięki obniżce kosztów własnych produkcji, są jednym ze
źródeł dalsze.i rozbudowy go· 1

załogi Oddziału

GLOSY "RYTY." ·1
się

Klei·s t• Tito-Skorzenn.y

todą szybkośĆiową pracu Je 1uz
u nas 75 obrabiarek. Zmniejsza to kosztv własne produkcji
o 150 tys. rubli rocznie.
Do usprawnienia produkc ii w
naszej fa'bryce dążą wszyscy:
robotnicy, technicy, inżyniero_
Pra\Yie każdy z nich
wie.
wniósł coś nowego do techniki
i organizac ii pracy orzedsiębior
stwa. W latach 1946-1949 fa.
dzięki różnym
bryka nasza
wynalazkom i pomysłom racjonalizatorskim naszych pracowni
zaoszczędziła przeszło
ków 1O milionów rubli.
Fabryka nasza obniża co roku
koszty produkcji o około 15 pro
cent. W latach powojennych zaoszczęd'ziliśmv łącznie ponad 70
milionów rubli!

~k~o~śc~i~o~w~e~sk~r~a~w~a~n~i~e~m~e~ta~l~i._!_M~e.'._~ro~'w~k~o~n~s~u~m~c~y~j~n~y~ch~·:__ _ _~==========================
Horzg§tai.n11 ze w·si.azań I' Plenunt kC

$ładem naszych korespondencji
• •
przyczyniaJą

e=::bfa:ł

czynnikiem przy re·
alizacji Planu 6·letniego w dzie·
dizinie r~woju naszego prrzenajjest
lek•kiego
myglu
wykorzystanie parku
pełniejsze
maszynowego. Stanowi to jedno
z naczelnych zadań za1·ówno kie·
rownictwa technicznego, jak i ca·
łej załogi. każdego zakładu pra·
cy. Zadania te szczególnie mocno
V Plenum
podheśliły uchwały
KC PZPR.
Tymcz~sem w ZPB hn. J. Stalina, w oddziale wykończalni, w
poszczególnych oddziałach Białej
Składalni oraz w ma.gazY'nie pa·
ka1·ni już od dawna stoi bezczyn·
nie osiem pras do p1·asowania
sztuk, w tym dwie prasy gazowe
gorąco.
na
do stemplowania
Wszystkie te maszyny są w b&r· J
dzo dobrym stanie.

Stalina~
dla<Y.iego
zastanawiające,
nikt nie pomyślał o wyko·
r zysta-n iu tych cennych maszyn?
ZPB im.
Jeśli są one zbędne w
J. Stalina, to z całą. pewnosc1ą
stałyby się wartościowym nabytldem dla załóg innych fabryk.
Jest

dotąd

M. Ma·r ciniak
ZPB im. J. Stalina

DZIH'NE
Działalność kasy 2a5iłków chorobowych w ZPB im. J. Stalina od
dawna już wywołuje oburzenie
wśród robotników. Opóźnianie wy
płat zasiłków stało się już po pro .
stu przyzwyczajeniem urzędnjków
kasy. Ostatnio zdarzył się podobny wypadek z ob. K. Polichnowktóra po chorobie zabiegała
ską.
.:i wypłat<: zasiłków. Posyłano ią z

mitetem PZPR oraz organizacjami masowymi, jak ZSCh, ZMP,
SP i LK.
Pracowni~ Ośr-0dka Maszynowego w Bog.usl':.yeach wykonali
swój Czyn. Lipcowy w 110 proc.
Poza planem prac żniwnych, u ·
stalonych wespół z KG, maszyny
obsłużyły 120 gospoośrodka
darstw mało i średniorolnych chło
pów, starców, wdów i sierot. Po·
moc ta została przykta ze szczel'ą. wdzięcznością.

Stefan Klimcz.ak
korespondent chłopski .,Głosu"
z PGR Byliny Stare

Tak

wyniku realizacji Czynu Lipcowego załoga oddziału tkalni II
podniosła o 4 procent jakość produkcji. Jednak obok tego, niewątpliwie
pomyślnego zjawiska, daje się zauwa
przy
żyć pewna nierównomierność
uzyskiwaniu procentu jakości.
Nasuwa się bowiem pytanie, dJ<'.cze
go np. takie tkaczki, jak Pawlikowska czy Witkowska, osiągają przeszło BO procęnt jakości I gatunku, a
tkaczka Sienna daje tylko 45 proc.
jakości. inne zaś uzyskują znacznie
niższy procent?
Rozpatrzenie tego niezdrowego i
nienormalnego zjawiska ujawnia nam
niedociągnięć produkcyjnych
źró dła
tkalni Nr II.
jest m.
Przyczyną niskiej jakości
in. brak stałej i systematycznej opieki nad tkaczami, którzy przeszli szko
lenie zawodowe.

podwyższa sią

Od marca br. w oddziale „K"'
Państwowych Z<likładów Wytwór·
ni Drzewnej Przemysłu Włókien 
niczego leży zawartość 1 wagonu
nie nadającej się do produkcji,
Cztery wagony
zgniłej olszyny.
podobnej ·olszyny poniewiera j ą
się na dziedzińcu oddziału „F".
Swego czasu zjechała do nas

N/IH'ł'"I
mie3sca na m1e3sce w ciągu kilku
dni, wynajdując wciąż nowe imtl·
ności , zamiast pieniąd ze od razu
jej wypłacić.
Byłby już

wielki czas, aby rnda

zakładowa bliżej zajęła się biuro·
kratycznymi porządkami, które Zdgnieździły się we wspomnianej ka

sie.

Niedostateczna dbałość
o podniesienie kwalifikacji
zawodowych

J,

Gajewski

ZPB im. J. Stalina

W

koszty produkcji
komisja z „PAGED", która szcze~
gółowo zbadała stan rzeczy. Przy
rzeczono nam wówczas, że „PAGED" zabierze zajmującą tylko
bez korzyści, a tak potrz ebną prze
strzeń i nie nadającą. się do pro·
dukcji olszynę. Jak dotąd jednak
'Jbietnicy tej nie dotrzymano.
Przy sposobności warto się za·
odpowiedzialpytać, kto ponosi
do przerób~i
ność za wysyłanie
bezwartościoweg·o surowca?
Zbędne u żywanie transportu i
marnotrawienie ludzkiej pracy są
w podanym przykładzie aż nadto widoczne. Nie trudno c!ociec,
takie traktowanie
jak bardzo
swych obowiązków przez pew·
nych urzędników w „P AGED"
podwyżs·za koszty produkcji.
S. Idczak
Pań stw . Zakł. Wytw.
Drzewn. Pl'ze1u. Wł.

rady

zakładowei

rugie poważne zagadnienie sta·
nowi sprawa zaznajomienia każ
dego robotnika z jego normą produk-

D

cyjną.

Podczas naszego pobytu w tkat.
stwier·
mieUśmy sposobność
dzić, iż znaczna liczba tkaczy oraz
tkaczek nie wie, jakie są ich nor·
my produkcyjne ·i jak je wypeł
niają. Nie wiedziały tego ob. ob.
Grzejszczak, Chruściel, Czarnecka
i wiele innych.
Brak znajomości planów produltcyj
nych wśród robotników stępia oczywiście ich czujność w walce o wyko·
nanie oraz przekroczenie bazy akordowej, pozbawia też bodźca do lep·
szej i wydajniejszej pracy.
Kierownictw·o zakładu, a zwłaszcza
rada zakładowa i organizacja partyjna winny zapamięta{: słowa towarzysza Bieruta wygłoszone na V Plenum KC PZPR, k tóry stwierdził:
„Aby plan produkcyjny, wyznaczony dla danego zakładu pracy
został pomyślnie wykonany, musi
on być doprowadzony nie tylko
do całej załogi, ale i do każdego
oddziału, do każdej grupy wytwór
czej, wreszcie do każdego robot·
nika. Gdy każdy robotnik spośród
załogi fabrycznej zna zadania. pła·
nowe, rozumie je i świadomie uczestniczy w ich wykonaniu - za
troszczy się o to, aby przeciwstawszelkiemu marnotrawwić się
stwu, aby wykorzystać w pełni
istniejące rezerwy, aby zabezpie·
czyć maksymalną wydajność pr.icy zarówno swojej, jak i całej zani

łogi".

*

*
towarzyO i~e te cenne wskazania
sza Bieruta zastosowa ne zostaną w
ccdziennej pracy '(1rodukcyjnej, spoto niewąt
łecznej oraz partyjnej pliwie uzyskane będzie poważne źró·
dło nowych osiągnięć zarówno robot.
nika, jak i całego oddziału tkalni, zaś
właściwe szkolenie i zapoznanie tkacza z jego planem uzbroi go w podstawowy oręż do walk. o wykopanie
M. K.
zadań produkcy',y':h.

,
:Kronika Tomaszowa
I.

WA2NIEJSZE TELEFO~-Y:
4 - Dwor?.ec Kolej o wy

~7

51

....:.. Milicja Obywatelska

~ ~traż Pożarna

Straż Pożarna ( dzwonie

805 -

tylko

.

w wypadku

pożaru)

.Pugotvwie PCR

333 -
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WALKA oprzedterminowy sprzęt zbóż WYGRANA
akcja żniwna sprzęt zbóż wykonywany jest w~•• Karol Bł•szczyk z Dębołęki,
zbliża się szybko ku końco przed terminem, bo przecież ta· Zenon Lubciński z Koryt, a tak\Vi. Już na terenie województwa kie były zobowiązania podejmo że kiei:ow11ik krochmalni z Ro22 lipca. gowa Lucjan Matuszewski, któzakończ.ono całkowicie sprzęt wane dla uczczenia
żyta, w toku jest zbiór pszenicy, W większości gospodarstw rol· i·y własnoręcznie l)omagał p1·zy
się zauważyć remontach maszy&n w czasie
jęczmienia i owsa. Poplony za- nych · dawało
siane zostały na planowanym sprawne funkcjonowanie ma- żniw i przed żniwami.
T egoroczna·

. obszarze w 95 procentach.
I Tak sprawny przebieg żniw
zawdzięczamy

przede wszystkim

Redakcja przy1mu1e tnteresaotćw olbrzymiej pomocy, z którą
Po irodJ. 1ł.
przyszło pnf1stwo państwowym

ADRES AllMINISTBACJb
RO!dzlelnla Dzienników •• Ruch"
Plac Kotletusz.ld 16, tel. 250

Komunikat
Podaje się do ogólnej wiadomoit lokale handlowe bez wiedzy
i zezwolenia Prezydium Rady 1 'arodowej nie mogą być zamieniane
na lokale mieszkalne, czy biurowe,
W inni przekroczeń w tym ~zg!ę
dzie - będą surowo karani.
ści,

Ob.

gospodarstwom rolnym, spół
dzielniom produkcyjnym i chło
pom mało oraz średniorolnym
w postaci P01\I, SOM, kredytów 11a ziarno poplonowe itp.
Poza tym do termi11owego, a na
wet pr zedtermin owego wykonania żniw przyczynili się wszyscy
członkowie spółdzielni, robotnicy rolni PGR, chłopi mało i śred
niorolni, a także robotnicy z fabryk i zakładó'" pracy, poma-

w żniwach.
W czasie obecnej akcji żniw11ej wyróżniło się na terenie
województwa łódzkie~o wiele
ze~połów Pa11stwowych Gospo·
Wszędzie
Rolnych.
<larstw
gający

szyn. W b. roku jedynie 5 procent traktorów miało chwilowe
postoje, a uszkodzenia były nanaprawiane przez
tychmiast
PGR-owskie brygady traktorzy.
stów i mechaników oraz remou
Techniczne.i
brygady
towe
Obsługi Rolnictwa. Te ostatnie
wyje\dżały na każde wezwanie
telefoniczne do PGR w \\rypadku, gdy miejscowym ;mechanikom zespołowym brakło części
wymiennych.
.ł Ie· pomoc TOR była i·acze.i
dorywcza, ze względu na
dzielną postawę mechanjków i
traktorzystów z poszczególnych
PGR-ów. Na szczep;ólne \\ryróż
nienie zasłużył mechanik zespołowy w Babsku ob. Jan Młynar
ski. Bardzo dzielnie spisywał się

nie żniw, prowadzona była z całym samozaparciem się
robotników rolnych. W tej walce Q_Plony zrodziło się wielu
n<?wych p1·zJdow11ik?w p~·acy„
W. zespol~ Ruda p~w1atu wielun
sk1e.go Jozef Bła~ik stale przekraczał, normę dzienną o 3~ pro
cent. Jozef .Pianka robot~ik sezon<;>WY Osiągał prz:y zbiora~h
zb. oza 163 procent. zast Stefama
T raut a
175 procen
normy
dziennej. vV gospodarstwie wy. .
K
.
d zie1on:ym
te!y w pow1ec1e
łęczyckim Stams~aw PrzybyJak,
fornal, wykonuJe przy, z·wozce
120 procent normy, z2.s pracownik rolnv Kazimierz Michalak
118 procei1t normy. W Zespole
i
pierwszeństwo
Krześlów
Mieczysław Nowicki z Nakie1ni miano przodownika pracy zdocy, J an Szczepański z Ifrześlo- byłL Apolonia Szymczak osiąga
iił<" 115 procent no1·my.
zespole Białaczów powiat ,1
opoczyńskiego Józef Wilk
traktorzysta w,vrabia dziennie
lf)O procent, natomiast bryga,,Głosu"
dzista polowy .Jan Ró.12: przekraW ramach Czynu Lipcov.·ego cża normę w granicach 130 pro
podjęłyśmy się urządzić boisko
sportowe. Czyn wykonałyśmy -i tałoąa
dzięki temu· po pracy, w godzinach zajęć sriortowyrh możemy
grać w piłkę. Tak wśród pracy
i ro7.ry'.vek upły\Ya nasz czas.
Załoga Filców Technicznych w
Już wkrótce wrócimy do do- ramach zobO\\iązań długotermino
mów, wrócimy opalone, z wil- wych zobowiązała si~ przekroczyć
czymi apetytami, zadowolone, o 3 procent sy;ój roczny plan proradosne, z poczuciem dobrze dukcyjny.
spełnionego obo\\·iązku, bo rozu
Jak wynika ze sprawozdań ..- w
mierny, że nasza praca prz~r żni pierwszym półrocz u wykonano zowach1- to jest nasz wkład w bowiązanie to już w 75,1 proc., co
Planu gwarantuje nie tylko dotrzym11nie,
wielkiego
realizację
Sześcioletniego, w budowę Pol- t.tle znaczne prze-kroczenie nakreślo
ski Ludowe.i i utrwalenie poko- nej wysokości dodatkowej produkcji.
ju na świecie".

Dziewcz.eta z żeńskiej brygady żniwnej
piszq do

Dyonizy

·. . ~·~4
-~

I cent.

W alka o zwycięskie zakoncze-

W

Nasi racjonalizatorzy

W Dębołęce powiatu siewśród robotników
radzkiego
rolnych jest też wielu przodowników pra.:y. Dp nich należy
Genowefo
Józef I\aczmarek,
Grubska, Stanisław Kobierski
oraz Stanisław Pawełczyk, trak
torzysta, mający .Y!a swym koncie 139 procent, dzienne.i n?r~Y:
Traktor, na ktorym pracuJe JUZ
o~ pół roku. nie miał żadnego
w1ekszego defektu.
Takich przodowników pracy
są dziesiątki w majątkach
PGR-owskich. Wszyscy oni docenili dostatecznie znaczenie teżniwnej,
gorocznei kampanii
usuwając trudności, by żoiwa
w terminie • Te· ·
przeprowadzić
c
goroczna walka 0 przedtermi_
t I
b..
t
nowy sprzę z oz zos a a wy
grana. Pierwsze żni\va w Pla·
nie Sześcioletnim zakot1czymy
zwycięsko.

T. Sz.

,,
·.·:··

'

;'

.

•

TOW. ROMAN· GOZDZIK
z Fabryki Sztucznego Jedwabiu zo1
· od znaczony od znaKa
t ł os t at mo
s·a
•
d k .
. al'
pro u CJi.
.
k'
.
. 1zatora
J raCJon
ego raqona1izators 1e u1epszelJle,
zastosowane przez zakład ,..... daje
rocznie ponad półtora miliona złotych oszczędności.

pójdę

do ch.orej

Ob. Stefan D. w liście do redak
c ji pl~:'.e:
„Dnia 22 lipca b.r. żcma moja,
spodziewaj;Jc sie rozwiązania;
wysłd<l mnie o-o akuszerkę. O
god7.. 20 udałem sie d'O na jbliż
szej położnej - ob. Frydrych.
się u
W\mieniona znajdowała
chorei na ulicy Stawowei. Ud'a
Iem się \Yięc na ul. 18 Stycznia,
do położnej Błaszczykowej. Ta
'
również bvła u chorej.
Pełen ńiep.:Jkoiu i zmęczon:y,
pr7yBomniaf{'m sobi-e w pewnej
chwili. że w pobliżu mieszka
jedna położna. ob. Kazimiera
Gałcz)'tl.ska. Nie poszedłem, a po
b:eQ·łem da nie i.
wyobrazić mą
Prnszę sDbie
na
radość, i:i:dy po przybyciu
miejsce zastałem ob. Galczy1'1.
ska. Przedstawiłem jej sprawę,
mówia<'., że żona oolrzebujc na
h ·chmi::istowej pomocy. Położna
oopalrzyła na mnie i qowlcdzla
ła , że w mie~cie sa zabawy lu
diow~ i ona idzie tańczyć. Maż
jej zaś spytał mnie. czv wizyta
czy
będzie na rachunek mój.
,p r~cy Ubezpietzalni.
i~.4-P.nle._svYtano mnl.e , gdzie
mies;~kam. Gdy odpowiedziałem,

na ulicy Piaskowe i. koło Dzdrowiska, ob. Gałczyl'iśka fleg
· matycznie oświadczyła, ie jed
nak nie pójdzie z wtzytą, radz<JC
mi, abym szukał inne! akuszerki.
Cóż mialcht t-0bić. Pobiegłem
znów z powrotem. ob. Frydrych
była znów · nieobecna. Poinformowano mnie. że jest tt cho
rej na ulicy żelaznei. Poszed'łem
pod wskazany adres. gdzie Ją
rzeczvwiśde zasta1em.
Mimo, ż-e ob. St. Frydrych
czuła się niedobrze i chodziia z
trudem, udała się do moJej żo

Nie

1

że

W tych dniach otrzymaliśmy
od dzie\\1cząt żeńskiej ochotniczej brygady ZMP, która wyjechała w ubiegłym miesiącu do
akcji żniwnej na Mazury list,
który przytaczamy poniiej :
„Ulokowałyśmy się w ślicznie
Bertepołożonym majątkn Zawsze mówiłem. że szklanka żęk, a ściślej określając. w miny. gdzi~ przybyła w samą porę.
od łym pałacyku, położonym na
zsiadłego mleka jest lepsza
S <Jdze że nalcżalo by pouczyć
kufla piwa. Ale, czy to z moją wyżynie - pośró·d starego parjak winny
niektóre p-0!.ażne.
Kunctzią można do1ść do Jadu?„. ku. Wokół roztacza się malowni
obowiazki".
swe
spełniać
mazurkrajol:>raz
Uparła się. oświadczy1a, że mle czy, smętny
Ad'res autora listu i nazwisko
ka nie pieje, bo i tak go w ba ski. Ciemne wstęgi niebotycz- w posiadaniu redakcji.
rze nie będzie i musiałem iść po nych lasów. wielkie jeziora, z
*
których niektóre sięgają do 40
t>iW~.
też tak sadzimy. Nie wąt
My,
nadają
Ktedy wróciłem z pfwem - metrów głębokości pimy, iż w wyniku tei?o listu zo
Kundzia posta\\·ila na siole dwie mu swoisty urok.
stanie przeprowadz<me d'ocho
odręb
trzech
w
Pracu.i~my
sz_klanki . (m~ie jszą dla. mn\e,
dzcnie i ob. Gałczvtl.ska zosta
w1ęl~sz~ ula s1eb1e). a ktedy na/ nych ma,Jątkach. Do pracy donie w odpowiedni sposób orzywo
p.eln'.łem naczynia - wydala jeżdżamy traktorami. Podróż "ores nondenc l niszą
Aspołeczny
~o porządku.
lana
okrzyk jest zawsze bardzo przyjemna.
łekk!, lecz wymowm•
stosunek do zawodtowych obo
Spo1rzalem n~ ipie:-w na. nią, a Z\'>łaszcza wiecl'!orem, gclF wrawiazków musi byc napiętnowa
p~tem f!3 szk1ank1_. W. rn~h. za camy z pracy w doskonałych
ny i wyciąg:iięte zeń być muszą
n:i1ast piwa, ?Yła 1akas p1e.niąca httmorach, wśr6d1 śpit!wu i -ogól
konsekwenCie.
się, brudna ciecz. w ktore1 pły- nego zadowole11ia po uczciwie
wał~ k_awalki błota i tajemnicze przepracowanym dniu. Praca
W ~rzrcho~ni dentys~ycznej I 12.00. Ponieważ, jak informuje ft
jest ciężka, ale przyjemna.
zawiesiny.
a~_ą
.- Zrobiło mi isię iakoś nieswo Tr:va ogółem 8 g~dzin dzienD;ie. Ub~zpie~zalm Spo.łeczneJ pr~ tablica - następny lekarz urzęjo, bo od razu pomyślałem, że Dz1ewczęta 1n·acuJą ochoczo i z ~lei ~V'oJska Polskiego 24 - me du.ie od godz. 12 do godz. 14. się
Przy ulicy Polnej 6-8 iest d~m, netro r.emontu. Nie mogą
Kund·zia awanturę mi urządzi całym entuzjazmem. Gonimy Jes,t ~esz~ze ws~ystk? dobrze. od postano,yiłem na~ .cze~ać.. G~y
1
doczekać
remontu
tego
1-eclnak
lokatorow.
14
mieszka
którym
w
Z.Jame
się
!J-Ikt
m1;rntach
20
P~
zę,-ą
piacy.
dyscyplmy
no~me
Dobre
..
.je
p1:ześcigamy
nor~y:
przyni~
złość,
na.
ie!
iż ezyiiiąc_
s/em spec1al1n1e nie nadający się wyniki osiągamy dzięki wspoł- d~Ją?y. tam .le~a~·~e-dentY:sci i;ie wił,. zwr~ciłem się z ~apy,taniem Jl S;J to roootnicy Mazo\V'i.eckicll od dwu łat, p-0mimo wielokrot
do picia pfyn, cile jakoś upick!Q zawod11ictwu międzyzespołowe- przesti.zegaJą scisle godzrn urnę do JedneJ z pracowmc osrodka, Zakl2dów ~ Władysław Wił- nych interwencji. Twierdzą oni
cz;r~ należy tłumaczyć nie.obe~-J· czyk, Ignacy Pryc, Jan Cłapa, równocześnie, iż przyczyną tego
.
Szanowna ma malżontrn mu. To szlachetne współzawod- dowa~ia.
się.
ob.
Dma_25 l~pca ,wychodząc _z nosc_de!1tysty. Okaz~ło ~ię, ze Jan i Zygmunt Woiciechowscy, stanu jest dzierżawca zrozumiała, że to nie moja, a nictwo daje nam zadowolenie
pracy. i CZUJąc b~l zęba, zgł_osi- p~·zyJęcia rozpoc~~naJą się do- S0ltysiak, pozostali zaś - pracu Stankowski.
browaru wina. Szybko bowiem moralne.
w dwu mieszkaniach w chwili
14, gdyz Jedna osoba z ją w Tomaszowskich Zakładach.
Razem z nami są. dziewczęta Iem się o godz. fo.47 do g9;bme- piero
chwyciła narzutkę i chciała z bu
Cześć domu jest dzie;·żawiona obecnej walą się sufity. Do in
telką w ręku biec do miasta. Na z brygady .piotrkowskiej . We- tu d~nt;vstyc~nego z prosb.ą 9 ;r,a~rud~10nego perso!iel_u lekarStailkow
szczęście udało 6ię iei wytłum a . spół z nimi stanowimy jedną usum_ęc1e m1 ~ę_ba. .Od~owiedz sk1ego Jest na; urlopie i w g<:>dz. przeŹ ob Anton·€go
1
- nych - leje się w czasie desz. .
·
.
·CZYĆ. że tu przeciei nie ma sen b1·ygadę im. Hanki Sawic:kkj. brzmiała mmeJ w1eceJ tak : od 12 do 14 me ma kto przyJmo
skiego, r~zt~, a~ministro\~a: czów. Brak komór~k. pralni itd.
su robić od razu wielkich tra2'e Między dziewcz<>tami nawi."z:..ła . proszę,, prz_,y_jś.ć j.utro" b.o dziś wać.
. o na przez wyd ział meruchomosc1
.
·
Dl
"
·k '
t
"
""
">!
~
Jakie stanowisko w tei spra
Jes. P<;>Zno i. JUZ m ogo me. ma . . aczego :nęc ~ie , wym1e111 przv Prezydium MRN.
di1 za jedyne czterdzie ·ci zło- się serdeczna więź przyjaźni.
Rd N
d'
p
:
·
Dlaświęto Odrodzenia obchodzo- I kiedy, sp_. OJr.r.ałem na.tabhczk_ę, sie karty or1entacyJlleJ?
tych i krzywdzić kierownictwo
· Jak twierdzą lokatorzy - dom wie zajmie rezy mm a Y a
„„
·
.
browaru i to jeszcze z twa;·da bu ne byfo u nas bardzo moczy- · ~la ktore.~ w~doczny Jest na.pis, ·cztelką w ręku. Została wtęc w do ście. w ośrodku PGR odbyła się ze pracuJ~ się ąo godz. 16.00 - dz1~~t~;;~v~~:: js~:t ~a~ł:~ ~~ zakwalifikowany był do gcneral rodowej?„.
mu, ale łzy iej w oczach stanę akademia z refetatem okoJicz- zastanow1łe~ się, czy :iaprawdę drogi jak czas personelu lekar·
SY/we f naszyc sportOWCOW
ły, że nie może zaspokoić prag hościowym i rozdawnictwem dobrze czymą, urzęduJący lekanienia, toteż poszeciłem po dru~ą premii wśród przodowników rze, opuszczaJąc pracę przed skiego?.„ Sądzę, że kierownjctwo Ubezpieczalni winno tę
pracy. Na pomysłowo skonstmo czasem.
in;telkę.
Z drugim takim wypadkiem sprawę załatwić oraz udzielić
wanej scenie, pod gołym niebem
I teraz pytam:
nasze dziewczęta dały swój pro- spotkałem się w tym samym odpo;wiedzi dlaczego lekarzy nie
ufllW~~
ą;.y na,;z "'ano;vny
gram artystyczny. Było mile i miejscu dnia 27 lipca. O godz. obowiązują ściśle te godziny, w ~
... ·~• 1 misy. Przegrał jedynie 4 razy: z Ma
nie może bardziej p1zvzwoh:ie
podniośle. Miejscowa ludność 11.55 gabinet był pusty, choć których winni urzędować.
tuszewskim, Staniaszczykiem, Wiewymyć butelki. nim ją napełni pły
Franciszek Bociański
czorkiem i - na mistrzostwach om'.!m, który nazywa się piwem? przyjęła nas z całą przychylna- godzina przyjęć dla urzędujące„Głosu"
korespondent
godz.
o
się
koi1czy
lekarza
go
ścią.
z późniejszym mistrzem,
kręgu "
Czy do rozlewni powinny być
' Zajączkowskim. Ta ostatnia walka
kierowane butelki nie myte? Bo,
zjednała mu w Łodzi ·wielu zwolen
~lade ... nasz11ch arty•ulów
tłumacze.nie, że „zdarza się" ników i słyszało się głosy, że przektórego potem udzielono mi w
grał niezasłużenie. Jak sam twierdzi
browarze - nie' ]est tłumacze
,_ „spuchł" nieco w końcó:wce i to
niem. Trzeba tak zorganizować
zadecydowało o przegranej. Boguś
pracę, aby podobne historie się
Okręgowa Dyrekcja Poczt i I szowskim" z dnia 21 czenvca Tomaszo'";skim" w dniu 19 lipnie traci jednak nadziei na rewanż.
,,nie zdarzały". Bo wprawdzie,
Czy to mu się uda?... Niewiadomo.
to blotko chyba nie było truciz i Telegrafów przesłała nam pi- br. udzielona została odpowiedź ca br. i dlatego twierdzenie zaredakcji ,.Głosu" w dniu 14 lip- cytowanego wyżej pisma, jakoże jego
Należy jednak zauważyć,
to smo nastepującej treści: .
ną, ale niwo z błotkiem przeciwnik ma daleko lepsze warun
„W związku z notatką pra~o- ca br., któ~·a przez redak~ję do- byśmy do dziś nie zamieścili
nit'! jest piwo. które pije szanują
ki doskonalenia się, przebywając w
cy się człowiek. Nieprawda?... · wą zamieszczoną w „Głosie To- tychczas me została zam1eszczo przesłanego nam wyjaśnienia mija się z prawdą.
dużym mieście.
I dlatego w imieniu swoim, maszowskim" ·w rubryce „Ob. na.
Toteż mimo prośby, 11 ie zaOdpis z odpisu udzielonej odobok silnego i
W ulk.iewicz żony i wszystkich bliskich pro Dyonizy ma głos" z dnia 1 lipDyrekcja Okręgowa powiedzi przesyła się po raz dru
, ';::ybkiego ciosu i dobrej pracy nóg
szę: myjcie butelki bardziej ycz ca br. - posiada poważne wady; są to
ciwie, niż c:l'otychczas. a wow- Poczty i Telekomunika~ji zawia gi. Jednocześnie Dyrekcja Poczt mieszczamy załączonego nam
miał do <lamia, ie na notatkę prasową i Telekomunikacji prosi o za- ,,odpisu z odpisu". A jeśli w
brak szybkości (na dłuższą metę)
czas nikt nie będzie
ogóle wracamy do całej sprawy
zamieszczoną w „Głosie Toma- mieszczenie obu odpowiedzi".
oraz nieznajomość zasad nowoczes
was pretens ii...
Boks, obok piłki nożnej, jest 11 nej taktyki. Trudno było się nauZaskoczeni jesteśmy tym pi- . - to, jędynie dlatego, aby po
sll!_em. B? prawdą jest.. ż~. w dwu tygodniach nie otrzymać nas najpopularniejszym sportem . czyć taktyki w Tomaszowie.
dmu ~ ~1pc~ pr:urp?mmahsmy trzeciego pisma z prośbą o za- Każdy mecz ściąga tłumy widz0w, . Obecnie Wulkiewicz kończy kurs
&zczególnie spośród młodego pokole instruktorów pięściarstwa w Czer• .
poczcie, 1z me udz1ehła nam odpowiedzi na notatkę z dnia 2l mieszczenie wszy:stk1ch trzech nia. Wynika stąd wielka popular- wieńsku. Zobac:;ymy w nadchodzą
czy
zakładowego,
kolportera
u
wić
Prenumeratouy i czytelnicy „Gło
czerwca. Mamy prawo żądać od na„az.
ność tomaszowskich „mistrzóv.I pię cym sezonie, czego się na nim nau
su" znów mogą powiększyć swe bi fabrycznego prasy partyjnej.
ści".
( kilcs)
czył.
iż w tej powiedzi i na wszelkie interpeokazji,
przy
Informujemy
blioteczki o nowe wydawnictwo
11111111;11·1„1.111:1.1„11.1111111r,1111,1,11,11,111111:m1111,:1:.11•1,:1i1111111<1J1111 Op najbardziej znanych pięścia
są jeszcze do nabycia lacje żądać ich będziemy.
cenie
samej
Jest nim po„Głosu Wybrzeża" .
nie1iczne egzemplarze następujących
rzy należy W ulkiewiq;, dawniej
Prawdą jest również, że na
wieść znakomitego pisarza radziec
Ogłoszenia drobne
wydawnictw: „Krużylicha" ,..... Vl. skutek przypomnienia Dyrekcja
„kogut", a obecnie „piórkowiec''
Aleksego Tołstoja
kiego
.,Wł(lkniarza ''.
Panowcj, „Jak hartowała się stal" w dniu 14 lh.'ca wysłała nam od
BIURO Rozklejania A„Chleb". Cena egzemplarza powie- ..- Ostrowskiego (Il tomy), „Dale powiedź na tę pierwszą notatkę.
Odpm••iada mu ten sport. Krępy,
fi&zów, Tomaszów Mazo
Nabyć ją można w ko od Moskwy" - A:!ajewa
ści - 80 zł.
(III Równocześnie jednak prawdą
silny ina na swym koncie ładny
wieeki, Plac Kościuszki
rozdzielni dzienników „Ruch" ( Pbc tomy). „Samotny biały żagiel'" ,,_ jest, że treść odpowiedzi za0 stosunek zwycięstw: na 28 stoczo1, czynne od godz. 10
„GŁOS
inne.
i
Katajewa
„Głosie
w
została
mieszczona
re
2
i
zamó
nych walk - 22 zwvciestwa
v· -' duszki 16) wzgl~dnie 70
do 15.
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Jak parą polska Skonecki, Piątek oraz Jędrzejowska
zakw-alifikowali się do finałów- IDistrzost-w?

proso łódzko w dn. 1 sierpnia 1930 r.
DUR BRZUSZNY
WOJ.NA WOJ1N IE!
•
W ALEKSANDROWIE •
Pod ha-słem „Wojna wojnie!" uiMiasto Aleksandrów pod Łodzią rządzony miał być w dniu wezorajduru szym wtleLk>i w.iec r obotników łódz
zostało epi'demią
dotknięte
brausznego, który wzmógł się w kich.
Zanotowano
sposób.
niesłychany
do ur:zadzenia
Ponieważ policja
srz:ereg wypadków śmiertelnych.
wiecu nie dopuściła - zebrani w ilo
W związku z powyższym miasto
ści kHku tysięcy lu~ usilowali sfor
zostało irwlowane od sąsiednich wsi.
mować pochód, który .ruszył w kierunku ulicy Piotrkowskie j.
DZIE~ WALKI Z WOJ,NĄ
Policja pochód rorz.:proS!Zyła.
IMPiERilALISTYOZNĄ
PR.~EOIWKO ZSR'R.
REKORD BEZROBOCIA
W iz.wląrzku z Międizynarodowy:n
W PIOTRiKOWIE
Dni em Wailiki cz wojną imperlalistyc,z
wcwrajszym li~ba bezdniu
W
T1ą - piSIZe „Kurler Łódiz.k'i" - głó
wny komendant policj.i wydał spe- robotnych w Piotrkowie praekrcx:eycjalne roz,kazy. Oddziały policyjne ła pięć tysięcy. Tylu bezrobotnych
w całym kraju iz.ostały zaooatrzone nie notowano jeszc1Ze dotychczas w
w hełmy stalowe. ręczne ka~abiny tym mieście - pisze „Kurier Łódz
maszynowe oracz bomby dusrt:ące i ki".
Zarówno poszczególnym
łzawiące.
STRAJK GENERALNY
policjantom, jak i dowódcom oddczia
W PÓŁNOCNEJ FlłANCil
łów wydano .rozkaz bezwizględnego
do jakichkolwiek
niedopusz~en'ia
sto tysięcy włókniairrzy
Przeszło
zebrań . Ostre pogotowie policji ob- francuskich nzucilo
wczoraj . pracę.
jęło cały kraj.
Do Li.Ue, Roubadx i Tourcoi gn WYsłano specjalne oddziały wojskowe,
ZA!MACH SAMOBÓJCZY
które obsadziły ulice tych miast. A1reS1Ztowaino już ki1lkaiset osób'. FranBEZROBOTNEJ
17-letnia Leokadfa Drożdż napiła cusltie miasta włókienni'C'Ze prczedna ulicy Rzgowskiej trucizny. stawiają jede11 obćn wo·jenny. Z Pasi ę
Przewjeziono ją do szpitala w Rado- ry.ża od1jeżdiają coraz to nowe odM:iały gward'ii narodowej.
goszczu.

Tenisiści radzieccy z nie słab'nącym zainteresowaniem przyglądają się rozgrywkom sopockim
(Korespondencja własna „Głosu Rof:Jotniczego")
seta
dzie.w anie łatwo pierwszego
6:3, oddali po gorącej walce drugie
go 3:6 i wywalczyli grając bardzo
.
. . .
ambitme i skutecziue oba następne
sety 6:3, 6:3.
SKONECKI BYŁ NIEZA'fODNY
Inicjatywa gry przechodziła z
.
Para polska me dała
rąk do rąk.
sobie jednak narzucić zabójczego
tempa gry Rumunów. Skonecki grał
niezawodnie smeczował i plasował
'
,
dwoił się i troił na korcie. Pi ątek,
któremu 1Joczątkowo wiele piłek,
zwłaszcza z pół - kortu nie WY.:ho
dził'o, powoli rozkręcił się i zagrał w
ostatnim secie niemal jako równorzędny partner. Okrzykom rozentu
zjazmowanej publiczności i brawom
nie było końca. Para polska zakwa
lifikowała się do finału gry podwój
nej mężczyzn!
Pr7.y wypełnionych do ostatniego
miejsca trybunacll (ponad 3 i pół ty
siąca osób) na kort weszły wicemis
trzyni Węgier Erdi:idi i Jadzia Ję
drzejowska. Wszyscy z napięciem o
czekiwali tej tak ważnej dla nas roz
grywki.
Po pierwszym secie dla Jadzi 6:4
drugi wygry•va również Polka 6:3.
Owacje publiczności nie mają koń
ca.
„PONIATNO'"? ...
Zapyt any przez nas wicemisl~·z.
ZSRR Ozierow o grę naszych debli>tów, odpowiedział z ujmującym

0

--

PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
(111. Obroitc6w StaJ.tngradu 21
.
tel. 150-36)
Po skończonym okresie urlopo·
wym od dnia 3 sierpnia br. o godz.
19,15 codziennie ko.media A. Fredry
„Wielki człowiek do małych intere·
sów" w. _premierowej obsadzie.
l'EATH „AKlEKJ.N••
(uL Piotrkowska 15Z)
Nieceynn.y

Skonecki

Sopot w lipcu
prze.d południem ogląda
Iiśmy z zapartym oddechem pię
gry podwójnP.j
ćw.ierćfinał
kny
mężczye.n: Caralulis, Szmidt (Rumu
K atona, Birkas . (Węgry).
nia) .TEA'l'R LE'ł'NJ „USA„
Pierwsi, to wypróbowana, rutynowa
(Piotrkowska 9ł. tel. 27:MO)
na mistrzowska para Rumunii, z
Godz. 19,30 „śluby murarskie".
czyli wodewil warszawski Gi>zdawy której potężnego Caralulisa ogląda
i Stępnia z udziałe::1 Mieczysława liśmy w Łodzi. Węgrzy to wicemisWojnickiego, w reż. Kazimierza Pa- trzowie w deblu węgierskim, mło
włowskńego.
dzi studenci, z których Katona dal
TEATR „PINOKIO„
się już poznać jako dobry tenisista,
(ul. Kopernika 16)
pełen temperamentu, niezWYkle ruTeatr nieczynny.
chliwy, wygimnastykowany, przyjnaimujący najtrudniejsze piłki z
rEATR KOMEDU MUZYCZNEJ
niewiarygodniejszych pozycji. Jego
„LUTNIA"
partner - Birkas to tenisista raczej
1'eatr nieczynDy.
jeszcze nie wyrobiony, ale doskona
PAŃSTWOWY TEA'l'R żYDOWSKJ Ie się zapowiadający . Według pow(ul. Jaracza 2, teL 217-ł9)
szechnego mniemania to raczej Ka
1'eatr nieczynny.
tona, a nie Adam jest yo Asbothcie
najlepsiyrp cięj)lis~ą 'V~gięr,

Y
R
TEAT·
I

PA!QSTWOWl'.
TEATR IM. STEFANA JĄRACZA
(ul. Jaracza 27)
Teatr nieczy,n ny
PA1118'l'WOW 'r l'EA'l'R NOWY
ful. Uasz:vńskieao 34, tel 181-34ł
Teatr nieczynny.

Wł.

W

sobotę

uśmi echem:

więc

byli

lepsi". Obok nas siedzi promienic.i ą
ca szc-zęściem Jadzi a Jędrzejowska ,
Ozierow ser decznie się do niej u§rniecha i rozpoczyna rozmowę. .fa
ki8 za\,ily fachowy wywód kończy
pytaniem: „poniat no"?
ANREJEW OD RANA
DO WIECZORA NA KORCIE
TeniFi ści radzieccy wraz ze swy m
trenerem pr zyglądają się rozgrywk0m z niesłabn ącym zainteresowaniem. Z właszcza Andrejew nic odwraca oczu od grających , chłonqc
po prostu oczyma białą piłeczkę.

·Mili

,
KIN·A
I

DWU I PÓŁ GODZINNY BOJ
Spotkanie tych dwóch par trwało
ponad 2 i pół godziny (bez żadnej
ADRIA dla młodzieży (Stalina 1) ROMA (Rzgowska 84) - Wyspa
przerwy) i było jednym łańcuchem
'
"
szczęścia", godz. 18, 20
„Podróże Gulivera". godz. 16, 18, 20
REKORD (Rzgowska 2) „Młodzi ma emocji i niespodzianych sytuacji.
HAŁTYK (Narutowicza 20)
rynarze", godz 18, 20
„Czerwony rumak", godz. 17, 19,21
KATONA TO DOSKONAŁY
ST':\'. LOWY \Kilir'lsloego U!i:I)
BAJKA - „Baryłeczka",
DEBLISTA
„Na morskim szlaku", godz. 18, 20
godz. 17,30, 20
Błyskawiczna wymiana piłek, pię
„śluby
śWIT (Bałucki Rynek ·2)
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Ima gra całej czwórki przy siatce,
kawalerskie", godz. 18, 20
Program Aktualności Kxajowycb
„Moja
l'ĘCZA (l:'iotrkow:: : ka lU::lJ
i Zagi;anicznych Nr 28-50.
podniebne loby i zabójcze smeczemiła" godz u;. :~o. l8.30. ·ziJ.30
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
„Tragiczny wszystko to złożyło się na grę, jaKino nie TATRY (w ogrodzie)
HEL (Legionów 2) pościg", godz. 16.30, 18.30, 20.30 !dej dawno nie oglądaliśmy na naczynne.
MUZA (Pabianicka 173) „Narzeczo- WIS~A (Daszyńskiego 1) „Maszei1- ~zvch kortach. Najlepszy na korcie
.
. t
·
ka , godz. 16.30, 18.30, 20.30
na z Turkmenii", godz. 18, 20
był Katona. Zwycięs wo swe w pię
~·ŁóK.NIARZ !Próchnika 16!
POLONIA (Piotrkowska 67) „Czerwony rumak". godz. 16.30 ciu setach zawdzięczają Rumunii
godz. 16,
„Cztery pokolenia" większej rutynie i... stosunkowo sla
18-30 20.30.
•
18.30, 21.
bej grze Węgra Birkasa. Sympatie
PRZEDW!OśNIE (Żeromskiego 76) 1,r,· oLNOść <Napiórkowskieg-o 16)
· ·
bi·
·
d t ·
„Maaret", godz. 16, 18, 20
„Oni mają ojczyznę", godz. 18, 20
ROBOTNIK - „Dziewczęta z bale- ZACHĘTA (Zgierska 26) „Przybra· przeszło wu ysięczne~ ~u . iczncsci
bard-1.0
i
były po stronie amb1tme
na córka", godz. 17.30, 20
tu", godz. 18, 20
„fair" walczącej młodej pary węgierskiej.
POLACY W FINALE!
w grze podwójnej
Półfinałowi
Program na dzień 1 sierpnia 1950 r. j łódzkie. 17.00 Koncert rozrywkowy.
1 mężczyzn , w którym spotkali !->ię
18.00 „Kronika
12.04 Dziennik południowy. 13,10 17.45 Pogada·nka.
Aud. dla wsi. 13.30 Koncert Małej „SP". 18.15 „Tu mówi wystawa Pła Skonecki, Piątek z Ca-ralulisem i
nu 6-letniego w Łodzi". 18,25 Audy· Szmidtem (Rumunia) towarzy szył y
Krakowsldej. cja świetlicowa. 18.45 Audycja lite
Orkies try Ro~głośni
14.00 „Z życia Węgier". 14.20 Muzy racka o Korei. 19.00 Piotr Czajkow- horoskopy dość pesymistyczne. Pię
Symfonia „Manfred" op. 53. kna, ostra i szybka gra tych ostaka operetkowa. 14.55 Koncert soli- ski: !'tów. 15.30 Audycja dla świetlic dzie 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 „Mo tnich w meczu z parą węgierską nie
cięcych. 15.55 Przeglą.d prasy litera· zaika muzyczna". 21.15 Aud . . dla wróżyła łatwego zwycięstwa parte
rkiej. 16.00 Dziennik popołudniowr. wsi. 22.00 Wiersze Andrzeja Brauna. polskiej, zwłaszcza wobec przegr·a16.20 (Ł) Fel. E. Woźniak :r. cyklu: 22.20 Muzyka taneczna. 23.00 OstatCaralulisem. A jednak
„Książka i ty". 16.30 Pi eśni rewolu- r.ie wiadomości. 23.15 Utwory kompo nej Piątka z
Polacy zwyciężyli! Wygrali nadspo
cyjne i masowe". 16.45 Aktualności zytorów słowiańskich .

„zwyciężyli,

KIM SĄ W ŻYCIU PRYWATNYM
'l'ENISISCI RADZIBCCY?
J<'.ażdy z . . tenisistów rad~iecki~h
posiada swoJ wyuczony zawod. Ozie
row jest aktorem, Andrejew - nau
I czycielem, Korbut - inżynierem,
Kor_czagin -;-- .lekarzem,. a przecież
s~ Jednoczesme . peł~ymi samozapar
cia sportowcami, daJąc w ten sposób swemu życiu to co jest najwię
kszym jego urokiem - pełną ha.r~onię ~iała i umysłu i przedsta':"ia
J'!c. w~or godnego. o~ywatela wielk1eJ OJczyzny . socJahzmu.
·
MIŁYCH GOSCI WSZYSCY

goście

SYMPATIĄ

J.

Jędrzejowska

Skonecki I• Asboth
w

finale ·mistrzostw Polski

w Sopocie praegrał łatwo. Set t en trwał 111
Padaj ący
SOPOT. des2cz uniemożliwił w niedzielę min.
przeprowadzenie dalszych rozgryW półfinale gry m:ies.zanej para
Skonecki
wek w MiędlZynarodowych Mist rzo- polska Jędrzejowska stwach Tenisowych Polski
prowadzi z Węgrami Erdoedi - AW pierwszym półfinale gry poje- dam 3: 1 w pierwszym secie. Mecz
dynczej mężczyzn Acboth (Węgry) został przerwany e powodu deszczu.
(Rumunia)
Caralulisa
zwyciężył
6:1, 6:1, 6:2. Węgier miał zdecydowa
ną pl'Zewagę we wszyst kich setach,
gra toczyła się w głębi ko.r tu.
ŁKS Włókniarz - Ogruwo Craco.
W drugim półfinale Skonecki zwy
ciężył Adama (Węgry) 8:6, 7:5, 6:0. via 2:0.
Zwią:zkowiec Ga~bamia - Górnik
Walka była bardzo zacięta. Adam
wykazał dobrą formę jedynie w (Bytom) 4:0.
CWKS - Związkowiec Warta 2:0
dwórh pierwszych· setach. W trzecim
Kolejal"Z PO!Znań - Gwardia (Kra
załamał się psychicznie i będąc w
ków) 2:3.
słabej kondycji. przegrał seta 0:6.
Ruch - P oloni a 4:1.
W pierws'lym secie przy stanie 5:4
Górnik (Radlin) - Budowla.ni 3:0.
Skonecki miał dwa setbole. NastępTab~la
nie pl'Zy stanie 6:5 również dwa set
bolr. m i ał Adam. Drugł set bYł \ak12
że ba·rdzo emocjonujący I walczono zw. Garbarnia
17
27:13
12
e;acięcie o ka żdą piłkę. Skonecki pro Ruch (Chorzów)
17
27:14
wadził 4:2. Adam wyrównał, a , na- Gwardi a (Kr aik.) 12
22:12
16
11
stępnie prowadził 5:4, jednak Sko- Legia (W-wa)
23:16
13
12
n~ ck i wygr~ł seta 7:5; yv trzeci.m se: ŁKS Włókn.
24:22
13
cie Ada.I!) Jest wyrazme osłabiony 1 r Górn ik (Radlin) 12
16:15
12
22:25
12
' Polonia ( W - wa) 12
16:16
11
Ogn1iwo-Cracovia 12
rn~mu
19:26
KoJejanz fPoznań) 12
10
_
.
16:33
9
w biegu godzrnnym · Górnik (Bytom) 12
9:15
8
Na zakończenie obozu dla nasiz;vch ' Budowlani (Ch.) 11
l0:24
4
12
kolarzy torowych w Krako·.v;e · łc- 1Zwią2k. Warta
d'lianie Salyga i BoruC'l m ta;iow i1i
wczora j dwa nowe rekordy Polski.
Sałyga w wyścigu godzinnym osią
G &:.
gną! d oskonały wynik -"- 41.180 km,
Organ ł.ódzklego Komitetu 1 WoJewódzktego Komitetu Polsklel Zje•
Borucz 2aś u stanowił nowy rekord
dnoczoneJ Partii RohetntcuJ
Polski w wyśc igu na 2.000 rn„ usta-,
Red. a ii; u Je:
na \Yiając czas 2:44.7 ml n.
KOLEGIUl\l REDAKCYJNE.

Wyniki ligowe

li·gowa

Sa\na ustanawia

l

I

Co uslvszvmv przez

DARZĄ WIELKĄ

Zarówno W'szyscy uczestnicy turnieju jak i cała publiczność darzy
ich gorącą sympatią i niekłama-"lą
przyjaźnią, ubiegaj ąc si ę o autogr·a
fy, lub krótką choć rozmowę.
E. Cungc.

II liga PZPN

do Polski
donosiliśmy,
ekipa doskonałych tenisistów r:.dzieckich, którzy spotkają się
z czołowymi na..~zymi rakietami w
grach pokazow~·ch. Na zdjęciu 2 ra.kicta ZSRR Oziero.w.
Jak

już

przybyła

radio

I

Lekkoatleci ZSRR·.
prowadzą

z

Węgra mi

MOSKWA. -..Po pierwszym dn iu
m iędzy pal'lstwowych zaw odów lek koatletycznych ZSRR - Węgry , od
Dynabywaj ących si ę n a stadfonie
mo w Moskwie, lekkoa tleci radzieccy prowadzili 1-26:73 pkt.

W spotka n iach p i łkarsk ich o m istrzostwo II Klas y Państwowej padł y w nied zielę następuj ące wyniki :
GRUPA WSCHODNIA:
W Bytomiu: Ogniwo Polonia Og niwo Skra Cz ęstochowa 3:0 (2:0).
W Częst ochowie: W łókn i arz
Stal, Katowice 1 :2 (1 :O).
W Pr:zemyślu : Kolejarz - Ogniwo Tarnovla 0:2 '. 0:1).
W Lublin ie : Lublinianka - z \Ą·iąz
kow iec. P rzem yśl 3:1 (2:1) .
W L !P'inach : Stal - Zwi ązkowiec .
Ch ełmek 3:0 (3 :0).
GRUP A ZACHODNIA
W Szczecinie: Gwardia - Budowla n i, Gd ańsk 2:2 (2:1).
W Bydgoszczy: Kole ja17 - Kolejar z Toruń - odłożony.
W Radomiu : Zwiazkowicc - Wi·
dzew Łódź 2:5 (0 :3):
W Świ dnicy : Budowlani - Wł.
Bzu ra Chodaków 0:1 (0 :0) .
W Os trowiu : Kolejarz ~Stal So
snowiec 1 :4 (1 :4).

.I

o.

T •Ie ton J'I
Redaktor naczelny
Zast~pca red. n aczelrego
Sekretarz odpnwled7Jainy
Ozl ~ I partyjny
Dział korespondentów robr ~
nlczycb I chtopsklcl:t oraz
r eda k orćw g~zetek lcitn·
nycb
Dział mutacji
Dział miejski I sportowy

wewn. al

Dział t!kooomlczny
)ział rolny

2111-14
218-23
219·0ó
218-19

21ł-42

223-29
254-21
11

218•11
254-21

wewn. e

172-lll

Re dakcle nocn::
KolpO!'tał.

t.0<1t, Piotrkows ka '70,

Administrac ja
ogłoszetl:

Dział

r..ocst,

tel. 222-22
260·ł2

Ptotrkow-

11<a t04a, tel. 111-50 I llł-111
Wydawca ' RSW .,Prasa"
Adl:. Red.: t.6dź, l'loLrkOW&ka li,

Ul-cle

Druk.
t.6di.

piętro.

Zakł. Grat. RSW „Prasa"
ul żwirki 1?, tel. 206-ł2.
Prenumeratę

PJ'.K.

,.Rucb"

przyJmUJe
P.K.O.

na konto

Nr, VIl-8833..

I

Dl-20212
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z;,.chrobotały zapałki. W nikłym blasku zapalonego płomyka zobaczy! przerażone 0czy i wi dz iał, jak kobieta nab ie r a oddechu do krzyku. Zdzielit ją ciężką kolbą pistoletu. Zapalił kieszonkową lampkę i rzucił się do pieca. Pomagając sobie pistole t em i zn al ezionym

pogrzebaczem, oderwał deskę podłogi, wygarnął rękami grudy gliny i j akieś śm : eci i wreszci e wyszarpnął n eser e r. Za chv;ilę skulony pędził przez las do morza.

11.
Patrz, Bruzda, s:edzimy, tu jak kwoki na jajach, a taki syn
jaśnie pan, co po nocy jachtami się rozbija nie śpieszy się - s zeptał Kowalik.
- Patrz ! Tam łuna! Ludzie się bawi ą, zapalili sobie ognisko.
a my tu czekamy, czort w i e, na kogo.
- Mnie samego cholera trzęsie. Miałem teraz śpiewać, a nie
<>i edzieć tu w wilgoci. Takie powietrze ź1e robi na głos.
Bruzda poruszył się niespokojnie.
- Ja mam dość tej z asadzki.
- Słuchaj , jak jeszcze z a kwadrans nikt nie przyjdzie, to t y
pojdziesz z meldunkiem do chorążego, a ja zostanę. Ale to ryzyko,
bo jak cała ba·n da przyjdzie, to się lepiej przytrzyma dwiema pepe
s zami, niż jedną.
Bruzda szturchnął bez słowa Kowalika. Zza lasu wysunął się
cieli i skurczona sylwetka człowieka z walizką w ręku sunęła bez-

10.,;
Przewidywania Moehntecka sprawdziły się. Na stole stała szawidocznie wybiegli do pożar~.
chownica , grających ni .: było . K obiet a została jednak przy śpiącym d ziecku. Co chwilę podchodzifa. do okna i patrzyła na rosnącą łunę. Moehnteck musiał znów
ogrodzenia zerwał drut i umocował na nim ~awałel: ce~ł;,:.
odej ść.
rozmachem rzucił drut wraz z cegłą na przewody, idące do w1ln.
Poprzez swą grubą, skórzaną kurtkę szar.pnąl drutem. Błysnęło
krótkie spięcie i światło w willi zgasło. Szybko wszedł do ci~mne
go !Pokoju;
- Kto to - zapytała kobieta.
Potknął się o ja<.:ieś krz~l„ w ciemności. W :rękach kobiety

z

z

szelestnie do kutra.

żołnierze siedzieli bez ruchu .

Za 1ym

·

pierwszym mogły wyjść

inne cienie. Ująć trz~ba całą bandę, - czek ali więc. Ale człowiek
z walizk ą wygrzebał kotwicę z piasku, rozzuł się i ze spodn: ami
i. buta m i w ręku wszedł do wody. Widać było, że sposobił się do
oJ iazdu.
· Żołn ierze wstali i Kowalik krzyknął :
- Stać! R!ice do g óry, bo strzela m!
Z ałomotało coś w kutrze i p yknął molor.
Kowalik rąbnął krótką serię w powietrze. I n a r az z kutra
Zajazgotała seria „S t2na" Moe hnt e ck a . B r u zda usunął
błysnęło.
się z jęk.i em na p iasek. Kowalik równ ież u padł i pruł s e riami raz
p o r az. Z kut ra nie s t r zela no. J ego p asaż2r u siłował odpłynąć . Motor rozpykał się na dobre i kute r pO'woli wykręca! się rutą do
brzegu. W ted y znów ciemna s ylwetka rozbłysła strzałami . Pepesza Kowalika zamilkła. Moehntek stanął na rufie i rozgląd~ się.
Dwie sylwetki żołni erzy ciemniały n a białym p iasku. Moeh n teck
r0ześmia ł się głośno.

- N ie udało się, wam, głupcy zatrzymać Sturmbahnfue
hrera SS!
- Co za dj abeł d z:s iaj szal e j e - mówił jede n z mężczyzn, sieDrug i mężczyzna
dzący przy szachownicy w willi „Stokrotka" .
zmieniał kompres kobiecie n a głowie.
- Prawdziwy diabeł - odezwała się kobie t a. - Naj.pi erw pofar, potem, światło ga śni e, k tos n apada na m nie, i wyg r zebuje dziurę pod p iecem. Trzi;.ba u,rłaściwie iść na posterunek WOP i zameld ować o tym.
m_c. n.)

