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Stachanowskie Warty Pokoju
odpowiedzią narodów ZSRR przeciwko
za~usont podżegaczy wojennych

''

ORGAN WK i ŁK POLS~rEJ ŻJEDNOCZON· EJ PARTII ROBOTNICŻEJ

-·

NIEDZIELA 6 SIERPNIA 1950 ROKU.

ROK Ili (VI)

Rady. Bezpieczeństwa· - Malik .

Przewodniczący

PIĘTNUJE

Nr 214

MOSKWA (PAP). - Do Moskwy
napłYWaJą b~ przerwy ze wszystkich krajów ZSRR meldunki o osią
uzyskał!llięeiaeh produkcyjnych,
nych w ra.mach sta,cha.nowskiej wa.r
ty pokoju. Trwają również masowe
wiece 1 rzebrania pod hasłem poko·
ju, walki przeeiwko zakuso:n podżegacrzy wojennych i solidarności oz
napadniętym narodem koreańskim.
Do siedziby Radtz.ieckiego Komite
tu 'obrońców Pokoju ;.., Moskwie,
do redakcji dzienników i czasopism
radozieckich nadchodzą niezliczone li
sty, których autorzy - robotnicy,
ucrzeni, młodZież i weterani walk re
.
• .
h , kołch ozrucy
·
,
1. pisarze,
woiucy.lnyc
prości 1udozie raddeccy W'Sllystkich

I
I

SP'RAWCOW W,OJNY NA KOREI Prace .Stalina o

Delegat radziecki przedsłowia niezbite dowody ; zb"rodniczej agresji rzqdu · USA

.,
'

zawodów - wyraża.ją nieugiętą wJa
rę w ostateczny triumf słusznej 8PTa
wy - sprawy pokoju.
Zamieszczone w drziennikach wypowiedczj wybitnych ucrzonych radeneokich - wiceprezydenta Akade
mii Nauk ZSRR Bardina, prezydenta Ak·a demii Nauk Rolniczych naczelnego architekt·a m.
Łysenki,
Moskwy akademika Wła.sowa i in.nych - mówią o dalsrzych wspa!'Jia
łych perspektywach budownl<:twa
komunizmu w Związku Radzieckim,
lud©kość nie
0 tym, iż postępowa
może pogodozić się z możliwośc.i,ą bar
•
• ,
. .
ba~;zynskie; ozagłady skartiów i 11.do
bycozy cywHizc.cji.

.

.

językoznawstwie

w j9zykach czeskim, słowackim, w9gierskim i albanskim

* e * '
PRAGA (PAP). - W Pradoze uPrzed Radą Bezpieczeństwa otwiewadoru, Kuby, Norwegii i reprezen· nia problemu korea~skiego i do przy
BUDAPESZT (PAP). - DZiennik
dwie drogi: pierwsza droga. tant kliki }{vomintangowskiej. Jugo· wrócenia legalnego charakteru Ra· ikaozały się w języku czeski~ i słowa
prowadzi do pokoju, druga natomiast sławia wstrzymała się od głosowa- dzie Bezpieczeństwa. Rada Bezpie- ckim prace Stalina -pt. „W sprawie „Szahad Nep" opublikował odpowie
dtl Józefa Stalina w sprawie języ
czeńst- będzie obradowała w peł
- do wojny~ Propozycje radzieckie nia.
na lis ty Sanżejewa,
reprezentują dron pokoju. Ich ce- ' Reasumując wyniki głosowania, nym, legalnym składzie jedynie ' wte ma.rksizmu w ję-zyk07Jlawstwie" o- koznawstwa
Iem jest pokojowe uregulowanie pr<>- Malik oświadczył, że na porządku dy, gdy w pracach jej weźmie udział rari: „Przyczynek do niektórych za- Biełkina, Furera -I Chołopowa.
* • -*
gadni-eń językozna.wstwa.".
dziennym pozostawiono tylko jedną pięciu stałych członków Rady.
blemu koreańskiego. ·
Na tym zakończyło się posiedzenie
TIRANA (PAP). - Jak donosi Alpr:asa opublikoSkoro Rada Bezpieczeństwa ma sprawę, a . mianowicie propozycję
Ozechosłowacka
d J • f sta bańska Agencja Telegraficozna wsozy,
dokooać wyboru między tymi dwie- Stanów Zjednoczonych. Delegacja ra Rady Bezpieczeństwa w nocy z 3 na
. nnik.i' cent ralne o,pu'"""·o
I.JW\. stkie d rz1e
. . rzi oze. a .
. · odpowie
ma drogami _ powiedział Malik _ dziecka - stwierdził Malik - uwa- 4 sierpnia. Następne posiedzenie od.- waiła rownież
to będzie ona w stanie uczynić to je- ża tę decyzję za pozbawioną mocy było się 4 sierpnia o 100z. 15 cza· lina na listy SanzeJewa, B1ełkma, wały odpowiedzi Stalina na llsty
dynie w tym wypadku, gdy skład prawnej i obliczoną na to, aby nie su nowojorskiego (tj. o godz. 20 cza· Furera i Chołopowa w sprawie j~zy/ Sanżejewa, Bie:ł.kina, Fu,rera i Chołopowa w sprawie językorznawstwa.
koci:nawstwa.
Rady BezJ)ieczeństwa będzie pełny, dopuścić do pokojowego uregulowa· I su warszawskiego).
legalny i zgodny z Kartą ONZ. Oto
dlaczego delegacja radziecka domag:i
się, aby przedstawiciel Chińskiej Re
publiki Ludowej zostAł natychmiast
uznany reprezentantem Chin w Radzie Bezpieczeftstwa. Jeżeli fa.kt ten
nie nastąpi, to wszystkie decyzje Rad:v Bezpieczeństwa będą nielegalne i
pozbawione mocy J)rawnej. Malik
stwierdził dalej, że Stany Zjednoczo·
ne wykorzystując nieobecność Związ · WARSZAWA (PAP) - Obradują
Plenum CRZZ zobowiązuje związki
ku Radzieckiego i Chin w Radzie ce w dniach 1 i 2 bm. V Plenum
zawodowe do wzmożenia wysiłków
narzuciły Organi- CRZZ jednogłośnie przyjęło uchwałę,
nad p-0lepszeniem warunków bezpieBezpieczeństwa współzawodnictwa. pracy o wykona. wychowawcŻej, w celu pogłębienia czeństwa i higieny pracy, do dokład·
zacji NaTodów Zjednoczonych szereg która m. in. głosi:
„Masy pracujące naszego kraja nie i przekraczanie !)Ianów produk· wśród mas pracujqcych socjalistycz~ r.ego zaznajomienia się z przewidziaskandalicznych rezolucj'i, zmierzających do wciągnięcia do konfliktu in- przystąpiły do realizacji Planu Sze- cyjnych, stosowanie szybkościowych nego stosunku do pracy i własności nymi w Planie Sześcioletnim nakła
darni na bezpieczeństwo i hi!;ien~
nych nair.od.ów, jak Anglików, Fran- ścioletniego, pla.nu socjalistycznej metod pracy, lepsza jakość produkcji, społecznej.
rolnictwa, transportu, oszczędność w materiałach, surowprzebu~owy
cuzów, Holendrów.
Istotnym elementem ogólnej wal- pracy i do prowadzenia stałej konW końcu Malik oświadczył, że jest ha?-dl~, ~as~ej kultury, wszystkich cach i narzędziach pracy, przyśpie ki o wz;rost dyscypliny pracy jest po- troli ich wydatkowania.
Plenum zwraca uwagę związków
. . . szenie !>bi~gu środ:kó'Y obro~o~yc~! głębienie poczucia odpowiedzialności
.
rzeczą oczywistą, iż Rada Bezpie- dz:edzm zycia narodu.
Plerwm ~vzywa w~zystk1~ zw1ą~1 szkole~1~ I podnoszenie ~wabf1kacJ1 za produkcję, mobilizację. pracują. zawodowych na konieczność stałej
czeństwa będzie mogła funkcjonować
cych oo wykonywania zadań, stawia troski o zaspakajanie materialnych i
normah\ie i spełniać swą misję utrwa zawodbwe 1 wszystkie ogniwa zw1ąz robqtnikow p.rzy warsztacie pracy.
Zadaniem związków zawodowych nych przez majstrów, kierowników kulturalnych potrzeb mas pracu·ją
lenia pokoju tylko wtedy gdy skład kowe, by pad kierownictwem Pol·
skiej Zjednoczonej Partii Robotni- jest rozwijanie ruchu współzawodni· oddiziałów i dyrekitorów zakładów cych i · racjonalne wykorzystywanie
jej będzie pełny i Iegaln; •
czej skoncentrowały cały swój wy· ctwa pracy wśród najszerszych rzes·z ptacy. ~iązki zawodowe, a rzwła· kwot, przeznaczonych przez państwo
StaJnowisk~ Mahk~; zostało popar. , siłek wokół zadań Planu Sześciolet- robotnikó'.v i pracowników inżynieryj szcrza rady .zakładowe powin.'ly pod na budownictwo mieszkaniowe i na
łno _ technicznych.
te P.rzez Indie. ~zec1wko .temu sta- r..iego.
nosić autorytet dyrektora, jako je- akcję socjalną. Należr u·sprawnić ak
Plenum stwierdza, że niezbędnym dynego kieroWil1ika a:akładu pracy i cję wczasów pracowniczych, w szczenowisku ~!osowah d~legaci ~kwado- • Cała praca związków zawodowych:
ru, FrancJl'. Norwegu, An~l.n, US.~, j w dziedzinie produkcyjnej, troski o warunkiem wylfonania Planu Sześcia odpowiedrz.iałnego za całość gqspo- gólności dbać o zwiększe!lie procentu
~uby ora~ :eprez~ntan~ kliki kuom;n poprawę bytu, .działalności kultural: letniego jest stały postęp techniczny, darki zakładu pracy,
pr~cowników fizycznych, korzysta)ą:
tangowskieJ . . Egipt · 1 Ju~osławia no _ oświatowej, prasowo - wyda.w- stały masowy rozwój racjonalizacji
Związki zawodowe pęwiQ.ny nieść cych z wczasów. Należ~ '~zmocnic
pro·
organizacja
. n!czej, organizacyjnej i wszelkiej in- robotniczej i lepsza
wstrzymał! się od gło~owama.
pomoc masom pracuj~ego chłop- kontrolę społeczną nad s1ec11,l uspo·
Następme o~było się głosowa!lie nej _ powinna być ściśle powiązana cesów produkcyjnych.
stwa w walce z elementami kapitali· łecznioncgo handlu i nad instytucjaZwiązki zawodowe powinny w naj- stycmymi na wsi, z kułactwem, o so-. mi zbiorowego żywienia.
nad unueszczemem,na porządku dzien z zadaniami Planu Sześcioletniego,
.
nym propozycji amery~ańskiej, skie- 1>owinna być zadaniom tym podpio- szerszych rozmiarach włączyć Q.o ru cjalistyczną przebudowę wsi - przez
Powaiine zadania stoją prz ~d zw11p.
chu racjonalizatorskiego robotników, mobiliwwanie pracujących do zwięk kami w dziedzinie podnoszenia pazio
rowanej przeciwko Koreańskiej Repu rz~dkowana.
Plenum st.wierdza, że praca z.wiąz inżynierów i techników, dbać o r-OZ· s::enia produkcji maszyn i narzędzi mu kulturalnego klasy robotniczej,
blice Lud,owo • Demokutycz.nej. Za
umieszczeniem tej propozycji na po- ków zawodowych powinna skupić się wój klubów racjonalizatorskich oraz rolniczych, sztucznych nawozów oraz pogłębiania rewolucji k~lturaln~j w
o należyte ich wyposażenie.
rządku dziennym głos-0wali delega~i wokół następujących zadań:
innych artykułów przemysłowych po- Polsce,• Zwią~ki zawodowe powm?Y
Szczególną uwagę powinny zwjąz· trzebnych wsi oraz przez organizo- włączyć w jak najszerszych rozm1aa) znacznego wzrostu wydajności
Ekwadoru, Egiptu, Norwegii, Anglii,
pracy . we wszystkich gałęziach k! zawodowe zwrócić na organizow~· wa.nie i stałe doskonalenie metod pra rach zagadnienia produkcyjne i Je<;ll·
U~~· Kub:y, Francji _i .repreze~tant
opracowy.·w ama cy ekip łączności fabry<k ze wsią.
zespołowego
me
gospodarki,
khki kuommtangowsk1e3. ·Przec1w~o
niczne do p11acy kulturalno • oswtab) znacznl!go zwiększenia oszczęd· wniosków racjonalizatorskich przy ·u·
głosowała delegacja. radziecka. Indie
Plenum "Wzywa klasę robotniczą i towej.
inżynie
i
techników
majstrów,
dziale
gospodarce,
ności w naszej
i Jugosławia - wstrzymały się od
W związku z napływem do gos.pozwiązki zawodowe do energicznego·
c) zwiększenia troski o petprawę rów oraz na oparcie ruchu racjonali- zwalczania prób dywersji i sabotażu darki nowyc11 r zesz robotników i pra
głosowania. W ten sposób sprawa zo
warunków pracy i bytu klasy zatorskiego o konkretne zadania tech wroga klasowego, imperialistów mię- cowników w tym wielkiej liczby kostała umieszczona na porządku dzien
niczne.
robotniczej,
nym.
dzyna·rodowych i ich agentów sp<>d biet i mł~dzieży, ,stoją przed związ
przeszkolenia · Plenum stwierdza, że z.wiąz.ki za- znaku prawicowych socjalistów, ti- kami zawodowymi ważne zadania w
d) wycho1yania i
Z kolei Rada B~pieczeństwa przy
stopniu
niedostaitecz.nym
w
wodowe
realizacji
do
niezbędnych
·
kadr,
sprawą
nad
głosowania
stąpiła do
towskich zdrajców i resztek rodzimej dziedzin1e przygot-0wania nowych
prowadzą. walkę o wzmocnienie socja reakcji, Plenuim wzyWa do ochron.Y kadr a zwłaszcza nieustanne okazy.
.;
Planu Sześcioletniego.
um~e~zenia na porządku dziennym
Plenum stwierdza, że główną dzwig listycznej dyscypliny pracy. Obowiąz mają,tku społecznego, do przeciw- wanie troski o rozwój szkolnictwa
problemu dopuszczenia reprezentanta Chińskiej Republiki Ludowej do nh4 i metodą wykonania tych podsta.- kiem związków zawodowych jest pro dz~ałania , wszelkiej wrogiej propagan zawodowego, o kobiety i m~odzież,
Rady Bezpieczeństwa. Za umieszcze wowych zadań jest masowy ruch 1 wadzenie stałej pracy ideologiczno - diae.
a zwłaszcza o młodzież ze szkol przy
niem tego puniktu na porządku dz.ien
przemysłowego i „Służ..
nym głosowali delegaci ZSRR, Indii, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sposobienia
by Polsee".
Jugosławii, Anglii i Norwegii, przeciwko - delegaci USA, Francji, Ekwadoru, Kuby oraz reprezenta.nt kli1
hi kuomintangowski1lj. Egipt wstrzy
.
·
mał się od głosowa.nia.
tod pracy crganizacyjnej w ·celu naj
Z kolei odbyło się głosowanie nad
tym, czy umie$cić na porządku d:&ien
nyro propozycję radziecką w sprawie
wzmogły zwia21ków zawodowych na organizaPEKIN (PAP). - Z Phenjanu do mując opór woj·s k a.me1·yikańskich i . północno • koreańskie
pokojowego uregulowania problemu
przerwy cjach' z~kła~owych, n8: p~łnym uru~
.
naicieraJą
i
na.pór
swój
ofen·
komunikat
kontynuują
tam
cigłoszony
że
,lisynma.now-skich,
noszq,
koreańskiego. Za umieszczeniem te' chomiemu i uai~ywn1emu i·ad zago punktu ,na porz.ądl.ku dzienn~m. naczelnego dowództwa koreańskiej sywę na wszystkich :frontach. ,
KOREAŃSKA ODBUDO- i kła:dowych i. oddział?wych, gruJ>
głosowa;li delegaci Związku Radme- ATJnii Ludowej z dnia 3 sierpnia po·
dniu 1 sier1P111ia oddziały Armii LUDNOść
W
ZNISZĆZONY PRZEZ AME- zW11ą,?Jkowyc~ i ws~ystk1ch pomocmda-je:
o'ldego, lndii, Egiptu, przeciWlko Ludowej ''l'yzwoliły miasto Andong. WUJERYKANóW PRZEMYSŁ
cz~ch organow. zw~ązkowych..w zlllk~a
0ddziały Airmii Ludowej, przeła· (Anto) ważny punkt obronny niedelegaci USA, A'Dglii, Francji, Ek-·
dz1e pracy. Dz1ałaJ ące obecme k1>~1przyjaciela w prowincji Północ.ny
Z Phen.j~u tety współzawodnictwa pracy po~~
PEKIN (PAP). Ken.san oraz Hamczang (Kanszo).
-donoszą, że ludność wyzwolonych ob ny - być przekształcone w ko-m1sJe
Agencja szarów Korei Południowej odbudo- współzawodnictwa i racjonalizacji.
MOSKWA (PAP).
Plenum wzywa wszy5tkie organiTASS donosi z Phenjanu, że w go- wuje w szybkim tempie obiekty prze
dtz:iinach rannych dnia 4 sierpnia ó- mr..słow~ zbu~zone prz~z a~erykań· zacje związkowe do jeszcze pełniej·
czerpania ze sk~rbmfY do·
i bandy szego
głosri:ono komutiikat, stwierdzający, s~1e WOJska interwen~y~n.e
że na wszystkich frontach wojska bsynmanows'lde. W m1esc1e Czunczon świadczeń radzieckich zw1q,zkow za·
ludowe kontynuują 111a.rtaa:oie, rzadając w okręgu Seulu z inicjatywy Związ- wod-owych do szerszego stosowania
W ku Ża"'.~~wego K-Ol~j~rzy robotnicy wypróbow~nyth wzorów radzieokic:h
ciężld.e &traty ni~:rrzyjaęielowi.
wao~kaoh o wy;zwolen<ie miasta Sain- naprawili i uruchom:ih lokomotywy, związków zawodowych w zakresie
d.żu niepm:Y'jaciel potlli.ósł ciężkie us~kodzone przez, wojska amerykań; pracy organizacyjnej, rozw'ijan:i'!' '!ustraty. Zdobyto wlele siprozętu wo- skie, ele~ote<;hn.1cy Cz.~czon~, kon chu współzawodnictwa, dba~osei. o
czą n~prav:ę sii:c1 .te!efomc:i;neJ .1 te· człowieka pracy oraz masoweJ dz1ajennego.
legraficz.n~J·, Dzięki, mtensywneJ pra łalności politycznej i fUlturalno Na wy·brtzeżu wschodnim oddziały cy robotmkow, wkrotce zostamą uru oświatowej.
Aormii Ludowej toczą rzaciekłe· wal· cI;omione miejsMwe fabry~i wł~kien
Plenum CRZZ wzywa klasę robot:.
1 ki z wojskami amerykańskimi i ode
mcze, sp~lone przez oddziały hsyn- niczą do wytężenia całej swej twórdziałami Li Syn Mana.
czej energii, zdolności i socjalistycz·
manows1ne.
partyOOn.ckie
od~ały
Lkzn.e
nego entuzjazmu dla wykonania Pla·
OBRO· nu Sześcioletniego.
wspierają natarcie Ar.m:i:i Ludowej SKŁADKI NA FUNDUSZ
NY NARODOWEI W KOIŁEI
1 rozwijają siiczególnie ożywioną
Plenum wzywa klasę robotniezt do
PEKIN (PAP). - Jak donosi ra· przedterminowego wykonania zadań
dział'crlność w rejonach Pusan, Taedio Phenjan, w-płaty na fundusz obro produkcyjnych w 1950 roku.
gu, Hemu, Ulsan.
Klasa robotnic.za, która wykonała
LONDYN (PAP). - Age.n cja Reu- ny narodowej Korei . wz.rasta·ją Ż
tera donosi, że wojska północno-ko- każdym dniem. W prowincji Północ przedterminowo Trzyletni Pła~ odhu
reańs~ie dotarły do rzeki Naktong
dowy oraz zadania produkcyjne
ny Phenjan do dnia 1 sierpnia wpły pierwszego półrocza 1950 r, -i dała
w pobliżu Taegu.
~acisk wojsk północno ~ koreań· nęło na ten fundusz 84 miliony 740 dowody swego niezłomnego przywią
slQ.eh na wschód od Czindiu trwa tys.ięcy won. W mieście Singczu w zania do wielkiej idei socjalizmu, bę
bez przerwy. W rejonie tym toczą ciągu lipca zebr ano 25 milionów 500 dzie jeszcze bardziej wytrwale i ofiar
zamieszczone w dniu 26 czerwca rb. w gazetach amerykań  się zacięte wa.lki.
Zdjęcie tys. won. W całym kraju trwa w nie walczyła pod s ztandarami Mark·
.
sa. Engelsa, Lenina i Stalina o pełną
. . .
..
w okopach wojsk lisynmanowskicb
.
skich, przedstawiające Dullesa W późnych godzinach wiec:zorna Korei - wyda.jl\(lego rozkazy oficerom a.merykań5kim i południowo- nych dnia 4 bm. agencja Re utera dalszym ciągu zb1orka piemęzna na realizację budownictwa soc.i alistycznego w naszej ojczyźnie.
/ dodała. że w okruu Taeiru wojska r fundusz obrony nar odowej Korei.
koreańskim.
rają · się

Na.przód do-walki ·o Plan 6-letni I
Uchwała Plenum CRZZ o zadaniach związków zawodowych
W realizacii Planu Sześcioletniego

]. Malik, siały prz.edswwiciel Związlm
Radzieckiego w Organizacji Narodów
Zjednoczonych - przewodniczący Rady
Bezpieczeństwa. ·

LAKE SUCCESS (PAP). - Na po
Rady Bezpiecrzeństwa w
dniu 3 siel'lpnia toc;zył-a się - jak
iuż poda1:iśmy - dyskusja nad pier~
wszym punktem obrad, dotyczącym
~·twierdzenia poraądku dziennego.
Jak wiadomo, delegacja raddec·
ka wysunęła propozycje, aby Rada
s:edżeniu

Bezpieczeństwa

rozpatrzyła

spra.wę

przedsta,vieiela Ch!ńskiej
Repµb~iki Ludowe.i ' repr~enta~t~m
. Chin w ONZ, a nµtępnie omowiła
spra.wę p,okojowego ·uregulowa.Dia
problemu koreąńskiego. Stany Zjednoczone natomiast d-omagały się,
&by Rada Bezj>ieczeństwa ~a·nic.iy ła się do nmowienia wniosku a~e
rykańskiego, skierowanego prze~w
ko Koreańskiej Republice Ludowo·
Demokratycznej.
Delegaot brytyjski Jebb poparl sta
nowisko Austina.
Następnie zabrał głos Ma.lik, jako
przedstawiciel Związku RadziE:.::kiego. Podczas dyskus~ - ~owiediZ.ia~
Malik ..- ujawniły się dwie zasadn~
cze tendencje: pierwsza zmierza do
rozpatrzenia. problemu koreańskiego
w zamiMZC pokojowego ·iregulowa·
nia. 'tego zagądnienia, druga zaś do
wzmożenia agresji przeciwko Korei.
. Malik stwierdził, że del~gacja ra' dziecka. dzia.ła w sposób zgodny z
procedurą. modącą do pokoj1>wego
gdy rząd
uregulowania sprawy,
USA usiłuje za. ws~lką cenę zamaskować niewątpliwy akt ~resji a·
merykańskiej na Koreę i w sposób
kłamliwy przedstawia rozwój wyuznania.

darzeń.

Malik pr,zedstawił przebieg wypadków. Prrzypomnfał on fakty, rz
których wynika w sposób nie ule·
gający żadnej wątpUwości, że Sta·
ny Zjednoczone sprowokowały woj·
nę na Korei oraz że Li Syn Man
da.iałając na. rozkaz Mac Arthllł'a,
rozpoczął natarcie na Koreę Północ•
ną. 'M ówca wska.za.ł na. ~jęcia fotografłczne, które pojawiły się w P.·
zetach amerykańskich i angielskich
w dniu 26 czerwca. Na zdjęciach
tych wida.ć dorad~ departamentu
stanu John Foster Dullesa i posła
amerykańskief\o w Korei Południo
wej - Mucoio - w okopach na. po
graniczu między K~reą Pólno~ną a
Południową. Widać tam również oficerów amerykańskich i południo
wo - koreańskich w otoczeniu polityków amerykańskfoh. .,Panowie
Dulles a Muccio nie zbierali ta.m fiol
ków, lecz przygotowywa.Ii oigresję"•
- powiedział Ma.lik. Stany Zjedno·
c.zone sprowokowały działania wojenne w Korei, a1?Y uzyska~ okau.Ję
wysłania na Koreę swych sił .zbI"?Jnych. Nie ulega żadnej wątpltwosci,
że Stany Zjednoozone są w Korei
•
agresorem.
Malik podkreślił następnie, te
istota problemu koreańskiego polega
na. tym, że t~y się tam w~jna do·
mowa. Stany Zjednoozone ingerują
w spra.WY koreańskie i przez doko·
na.nie przy pomocy swych lądowych,
morskUch i powietrznych sil zbrojnych napadu na Koreę, dopuściły
się aktu jaskrawej agresji, nie do·
pus'ZcU\-jąc do zjedmtczenia aię tego
kraju. Co więcej, Stany Zjednoczo·
ne dążą do rozszerzeltia agresji na
inne kraje A~i.
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Naród radziecki odpowiada
podże9aczOn1

obywateli
swe .
podpisy pod Apelem Sztokht)lmskim. Cała dorosła ludność 7,S.RR
jednoniyślnie wypowiedziała s-ię pne
ciwko wojnie, za zakazem broni ato
mowej i za uznaniem za zbrodniarza woje\mego tego rzą,du, który
pierwszy użyje broni atomowe,l prze
ciwko jakiemukolwiek krajowi.
Tak dmponujący wynik mogła o.siąg.nąć akcja zbierania podpisów
~od Apelem &tokholmskim tylko w
kraju zwycięskiego socjalivanu, w
kraju budującym komunirz.m. Społe:z.jednoczone
radzieckie
ce.eństwo
jest rpod wrzględem politycznym i
mora[nym, jak żadne inne s-połec:z.~ństwo w h!storii lu~zkości. . Od-1
daJąc wszystlne swe s1ły pokoJowe•
rnu budowni ctwu, naród radziecki
Blisko
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nienawidzi wojny, nienawidzi impe
rialistów, którzy prnygotowują i roz

milionów

Związku Ra-dzieckiego złoi;vlo

•okerzy, Antwerpii nadal

•

pałaj ą. wojnę. Podpisując jednomyś1

nie Apel Sztokholmski, naród raduecki wypowiedział się !La stal.i-

nowską polityką ~agraniczną, stoją
cą

niezłomnie

na

straży

pokoju i

wynikającą Q'; samej istoty socjalistycznego państwa rad.z:ieckiego.

19 crzerwca 'br. Rada Najwyźsza
ZSRR uchwaliła deklarację, w której stwierdrziła, że „Apel Stałego Ko
mitetu światowego Kongresu Obrońców Pokoju jest zgodny z aktua.lnymi poetub.taml wszystkich
narodów i ich dl\.źeniem do trwałe«o
pokoju na całym świecie". Rada
Najwyuza wyraziła wówczas pewność, że Apel S~tokholmski spotka
się z jednltmyślnym poparciem ca.
lego narodu radzieckiego.

strajkują ...

Klasa robotnicza Belgii

domdga się ostatecznego obalenia monarchii
BRUKSELA (PAP) - Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Belgii
-reasumują~)"
komunikat,
ogłosiło
dotychczasowe wyniki walki belgij~
skiej klasy robotniczej pt\zeci\v;rn
neofaszystowsldej klice Leopolda cri.z jej sojusznikom.
Komunikat st wierdza, że jednolita
pustawa belgijskiej klasy robotniczej

Zotnierze anelosascy

mogłaby zmusić Leopolda do •natychmiastowej i bezwarunkowej abdykacji. Jednakowoż zdrada prawicowych
przywódców socjaldemokratycznych
- przeszkodziła zwycięstwu. Biuro
PGJityczne podkreśla, że belgijska
klasa robotnicza 'przeciwstawia się
!łtllnowczo układowi klerykalno - libe
ralno - socjalistycznemu w sprawie
•
teopolda.
Biuro Polityczne stwierdza następ
nie, że ludnośl pracująca Belgii zadała silny cios monarchii belgijskiej,
która z próby sił wyszła poważnie
osłabiona. Biuro Polityczne Komunistyc:mej Partii Belgii wzywa do zjed
noczenia wysiłków, mających na celu obalenie monarchii. Komunikat
zwraca następnie uwagę na konieczność współpracy 'vszystkich robotników, bez różnicy przekonań politycznych.

wojennqn1

Dnia 30 Cllerwca, gdy ro.zipoczęła
w ZSRR akcja 0bierania podpisów, prtzewodniczący Radzieckiego
Komitetu Obrońców Pokoju, Tichonow, oświadczył, że „dla lud.z! rad:decldeh oczywiste jest 01romne
7..rtaczenie Apelu Sztokholmskiego.
Jednolita wola narodu radzieckiego
obrony pokoju powinna znaleźć swe
od<tWierciedlenie w podpisach pod
Apelem Sztokho'lmskim.
Tak się też stało. Ludzie radzieccy rz entuzjazmem podpisywali Apel.
w azasie których
Pięć tygodni,
trwała akcja zbierania pod-pisów w
ZSRR, było okresem nowego, patria
t;vcznego wysiłku produkcyjnego.
Miliony robotników i kolchoźnłków
zaciąfały w tym okresie Warty Pokoju. przyjmowały nowe zobowiąza
nia produkcyjne. Setki tysięcy ton
węgla i metalu, miliony metrów t.ka
nin i wielu innych towarów wyprodukowali ludzie ra.dzieccy ponad
plan w.i~zą.c, że wzrost potęgi
Związku Radziecldego to najpewniejszy wkład w dzieło pokoju,
Akcja zbłerania. podpisów w
ZSRR rozpoczęła się w momencie.
gdy impcriali§ci amerykańscy, prze
chodząc od przygotowań wojennych
do bezpośrednich aktów agresji,
podjl:li zbrodniczą wojnę przeciwko
się

ńarodowi

koreańskiemu. Barbarzyń
Koreę jes7,c7,e bardziej

\

wują.cych arię, ja.k o tym śwładMy
nowy program zbrojeń amerykań
skich, do dalnych aktów agre.sj~
przeciwko innym narodom.
ł
Szaleńcza polityka Trumanów
Acl}esonów nie jest dowodem • siły
imperialistów. Klęski wojsk amerykańskich w Korei są przecież dowo
dem, że za buńczucznymi okrzykami o rzekomej potędze kryje się
wewnętrzna słabość obozu tmper1alistycznego, wynikająca z podstawo
wego faktu. że wszystkie narody,
między nimi również naród amerykański nie chcą wojny. Wiedzą o
tym również szale11cy w Waszyngto
nie i jako wyjście ze ślepego zauł
ka, w jaki sarni Q";aleźli, \W<magają
jeszcze bardziej zbrojenia atomowe,
strasząc narody świata widmem za-

głady.

Sprawa pokoju leży jednak w pewnych rękach. Jednomyślne glosowanie za Apelem Szt-0kholmskim to
Ila
odpowiedź narodu radzieckiego
groźby imperialistów. Naród radziec
ki kroczy w pierwszych szeregach o
brońców pokoju. Jego niezłomna. po
stawa dodaje sił i wiary całej ludz
kości. Sprawa pokoju musi zwycic:·
tyć i zwycięży. Je.oit to bowiem ~lu•
szna sprawa. O nią walczy niezwyciężony Związek Radziecki. Jej cho
rążym jest Wielki Stalin.

Obrońcy

pokoju udaremnią zbrodnlelze plany
•
·
podżegaczy wojennych

ski na.pad na

•••

uwydatnił niebezJ)ieczeństwo grożą

ce światu ze strony amerykańskich
imperialistów. ·
Nowa syt uacja, wytworzona przez
wojnę w Korei, wymaga jeszcze silniejszego rLjednoczenfa wsrzystkich
ludzi miłujących pokój, podkreśla iz
większą niż dotychczas siłą ogromne llnaczenie Apelu Siztokholmskiego.
We wszystkich miastach i wsiach
Radzieckiego
wielkiego Zwi.ązku
podniosły się głosy gniewu przeciwko haniebnej jntenvencji ameryPodpisując Apel
kańskiej w Korei.
Srlokh«>lmsk·i ludzie radzieccy dawali wyru swemu oburzeniu prze•
*
*
ciwk0 zbrodniom łmperialistów, tą.•
.
HAGA (PAP) - W związku ze I 6ając za.przestimla wojny w Korei.
!!.trajkiem dokl!rów Antwerpii, doma- Hasło: „Ręce precz od Korei", roz~njących się abdykt\tj.i .J,eo11olda 1!.I legające się w Związku Radzieckim,
w ·Belgu, wznoszone prtez obrońców pokoju
1 ustanowiertia repubhk1
towarzystwa ż~glugowe kieruj11 ~tat na całym świecie, jest aktem oskarnio statki, które rnlaly przybyc do tenia t potępieniem dla imperlalistycznyćh awanturników, przygotoBelgil1 do port6w holertderskich.

OkreSlenie
agres11
wszystkie
tekst prawa
Pełny

państwa świata

międzynarodowego obowiązującego

Jak już takują jego okręty albo statki po- ekonomicznego czy socjalne1"0.
napl\IOli
UsprawletlllWlenlem
....
wietrzne;
przewidr.iat1ej w punkcie t, Rłt
dl którego st!ły lądowe, morskie lub
mówieniu wygłoszonym na posiedze lotnicze dokonają desantu albo zo- może Jiyć da.lej żadna chlalalno'6, a
Szef Urzędu
BERLIN ~AP). niu Rady powołał się na definicję staną wprowadzone w granice lnne stawodawstwo ani rozPorządHl'łtt.
Informacji Niemiecldej Republiki
agresji przyjętą, w myśl propozycji go państwa bez zezwolenia jego rzą któregokolwiek bądź państwa, J&k
Demokratycznej poinformował ocze
'
Związku Radzieckiego. przez Komi ilu, albo też pogwałcą warunki zwią np.:
kujących na konferencję 'prasową
tet Ligi Narodów do Zagadnień Bez zane z uzyskaniem takiego zezwole- · a) naruszenie ukła.d6w mlędąnaro
drziennikar.zy, że dwaj wojskowi an'
pieczeństwa w maju 1933 .roku. W ttia w szczególności co do czasu lub dowych;
glosascy, !llależący do oddziałów ob) naruszenie uzyskanych przez łn
skład tego Komi tetu wchodziło 17 rozszerzenia terenu łeb pobytu;
kupujących izachodni Berlin, opuścili
e) które ustanowi blokadę morską ne państwo lub jego ObY,watell 11raw
państw. Reprezentowane tam b}'ly
swe jednostki i oddali się pod opiem. in. również paf1slwa, które obec- wybrzeły lllb portów innego &>aft• I intere~6w w dziedzl.itle handlu, kt>n
kę rządu NRD.
cesji lub Wszelkiej d!łałalnoAłll eko
nie są ~lankami Rady Bezpieeień- stwa.
Wojskowi ci: Anglik i Amerykanapaś- nomicznej;
U~Jmiwledliwleniem
stwa, a mianowicie prócz ZSRR1
nin oświ adczyli, że do kroku tego
c) zerwanie stosunków dyplomacl przewidzianej w punkcie I
Stany Zjednoczone, Anglia, Francja
skłoniła ich prowadzona przez wlad
Definicja ta zawi~~ nie tnoiri\ byti zadne względy natury tycznych lub ekonumlcznycb;
i Norwegia.
wojenców zachodnich - polityka
d) zarządzenie bojkotu ekoriomlcs
wytyczne dla organów międzynard polltycz!U!j, slrate1łcznej uy ekbnóna.
dowych, które bylytly PQwołane do mlczne.f, ani llqżenle do eksplblltacjl nego lub finansowego;
e) odmowa za.Płaty długów;
określenia stron y winnej napaści, terytorium a'takowanego państwa ł
f) takazanłe lub oirraniczenie lml•
agresora . Poda jemv obecnie - za A jego bogactw nai.uralnych Ittb do 11gln_c;Ją 'l'ASS - pełny tekst tej de!i zyskania wszelkich innych kt>rzyśoi gt'acji lub !tmlana sytuacji cudzozietll
I przywllcj6w, jak równ1ei powoła- ców;
•
nn:J1:
g) naruszenie przywilejów prz:rznie się na znaczne rozmiary inwe„Komisja . ogólna,
uważając, że w interesie powsz.e- stowanego kapitału cz-y tei na. inne nawych ołk.:\a\n~m pt'.'l.ed!ot-a.w\c\e\om
chnego bezpiecze ństwa i dla ułatwie szczególne inleresy, jakle mogą bYó Innego państwa;
łi} niezezwolenie na przemarsz 11\ł
nia porozumienia w sprawie maksy · związane z tym terytorium, ani wre
Wywiad z gen. Romeyko w związku ze zbli*aJqcym się !więfem Lotnictwa malnej
redukcji zbrojeń konieczne szcie odmawianie mu cech charakle zbrojnych, 'kierujących slę na tetyto
stra obrony narodowej Mnrs2ałka j e~t jak najściślejsze określenie po- rystycznych państw•.
WARSZAWA (PAP). - W dniu 20 slel.'pnia w Warszawie, a 27
rium trzeciego państwa;
Konstantego Rokossowskiego, obcho j~cia agresji, by zapobiec próbom
1ierpnia we wS1ZyS1kich innych miastach kraju odbędą się wielkie im·
i) zarządzt>nia o charakterze relł·
Usprawiedliwieniem napaści nie
dzony będzie odtąd corocimie jako usprawiedliwienia agresji za pomo- tnoze być w Sllczególnościt
prezy, związane z tegorocznym Swiętem Lotnictwa. W związku z tym
gljnym i antyreligijnym;
święto Lotnictwa.
dowódca wojsk lotniczych ren. Romeyko udtLielił redaktorowi PAP
,j) incydenty pograniczne.
którelf{J
Sytuarja. " wewnętriEna
z tej okazji na terenie rałego kra cą wszelkic.h pretekstów;
nas tępującej wypowiedzi.
W razie moblllcacjl lub skon
kolwlck ptttistwa, jak np.:
centrowania przez którekiJł
a) zaccJfatilt! łdóregukolwlek bądł
uznając, że wszystkie państwa ma
ju orga.n klowane będą wielkie lmPrzed 6 laty dnia 23 sierpnia !944 straty w lud'Ziach I sprzęcie,
ą równe prawa ·do niepodległ0ści, narodu pod Względem politycznytn, wiek bltclź państwo znacznych sil
przeprowadizona pr~y o charakterze lotniczym. ce- jbezpieczeństwa
Akcja bojowa
r. jednostki Odrod-zonego :.otnictwa
zbrojnych w pobliżu swej rranicy,
i obrony swego tery ekonomic,mym czy kuHuralnyłti;
Polskiego, u boku bratniego, njellWY w dniu 23 sierpnia 1944 r. ~poetzę lem tych imprez będzie pokazanie
b) braki pi:zypisywane je!l"o rzą· paiistwo, któremu taka akcja zagril.
lotnictwa radzieckiego, ła wspaniały szlak bojowy Odrodtzo społoozeftstwu rosną('ej z roku na torlum;
ciężonego
ża, poWinno uciec się do dyplomaożywiona pragnieniem, w Interesie dom;
rok siły naszego lotnictwa. i jego oprnystą.piły do walki ii faszystow- nego Lot·nictwa Polskiego, wiodący
c) niebczpleczefistwo mogące zagra tycznych lub innych metod, pozwapowszechnego pokoju, zapewnieniri
możliwe,
się
stały'
które
siunięc,
skim lotnictwem nriemieckim. Wsple od rejonu podwarszawskiego aż po
plJmocy naszego wszystkim narociom prawa wolnego źać życiu 1ub miertlu cudzo1.iemców; łających na pokojowe roiEstrllYPtę·
dzięki bezcennej
ra•jąc z }>OWietrza działania I Ar- Łabę i upadek Berlina. D?iałania
d) ruch rewotucyjny lub kontrre- cie sporów mlędzynarodol"VYCb. M9- nie· rozwoju w sposób, jaki im odpowia
nauczyciela
I
przewodnika.
mii Wojsk.a Polskiego, samoloty naj bojowe naszero lotnictwa stały się
_d a i w tempie, które uważaią one w<ilticyjny, wojtUi. dontowa, rozru· że ono również zastosowac wówctas
radtłec
lotttletwa
zwyciężonego
starszej jednostki Odrodrwnego Lot- wkładem w dzieło rozgromienia ła
kontnarządzenla o charakter11e \\•oj
za konieczne, pragnąc w tym celu w chy lub strajki;
nictwa Polskiego - ? pułk lotniczy szystowsklej armii nlemieckiej 1 od- klego.
e) ustanowienie tub zachowanie skowym, analogiczne do wyiej Wiika
sposó\1 jak najpełniejszy rzagwaran„War~a.-wa" osłaniały wówcrzas wY- zyskania przy pomocy Armil RaNajszersze masy pracuJ'l_.ce ~ę~ą tować ich bezpieczeństwo i niepodle ·w kt 6 r..,mkolwlek bądź pańs,wie te zanych, lecz bez przekroczenia rram
J
se.turmową samolotów III dziiecklej, wolności dla naae10 kra- mogły przekonać się, że ::>O•J1t1c~1 się głość oraz nienaruszalność ich tny
pr.a.rwę
.
wysz.kolenla lotnicze~ ·'' świa torium, jak również ich prawo do go czy ihnego ustroju politycznegó1 cy".
poziom
pułku StZturmowego. W wyniku tej ju. Rooonica tej walki i d!Zień chriztu
wy.prawy ugrupowania niemieckie bojowego jednostek Odrodzonego do-mości politycrznej naszych kadr samoobrony przed napaścią lub naw rejonie Warki poniosły dotkliwe Lotnictwa Polskiego, rO'!Jk~m mini lotniC1Zych. Pragniemy również po- jazdem z zewrtątrz, jednakże wyłącz
głębić współipracę i izrozumlenie Po nie w obrębie ich własnych granic, Nawą
międ'ly lotnictwem a masami pracu i uważając za rzecz konieczną uazi~
lenie niezbędnych wytycznych orga
jącymi.
ars a a
s ut
o
Ponadto wsizystkie Jmpr&y lotni- nom międzrnarodowym, które mog<l
C'Ze pokażą s.połeczeństwu, w jaki być powołane do określenia strony,
Materiały i komunikaty z różnych
4 sierBUKA~ESZT (PAP). sposób wykorayseywać będ:z:i.1emy która jest winna agresji, oswiadcza:
Za napastnika w konfłłkcle pnia ukazał się tu 31 (91) numet krajów, zamieszczone na łamach
wspaniałe per&pektywy Til'ZWOjU, ja ·
międzynarodowym uznane zosta. cza sopisma „O trwały pokój, o dt?- czas.o pism a, świadczą o tym, że w
SOFIA (PAP). - Radiostacja wolnej Uzmu amerykańskiego na Bałka'1ach, kie otworzyły się przed lotnictwem
Orecji donosiła, że s końcem lipća brzemienna w groibę dla narodu grec Polski Ludowej w Związku r: Pla- nie pa.6stwo, które pierwsze dokcma mokracj!l ludOWI\!" - orgartll Biu- zwi ązku z amerykańską interw~n
ra Infor macyjnego Partii Komuni~ ;;j ą w Korei walka o pokój wslt\Pi
jednego z następujących czynów:
6-letnint.
bi:. odbyło się IV plenum KC Grec- kJego. Kredyty wojskowe wynoszą 40 nem
a) które wypowie wojnę innemu siycżnych i Robotniczych.
Będziemy starali się Wl'e~.cie zaSwiadczą
ła w n ową, wyższą fazę.
fHej Partii Agrarnej. U chwalona na proc. og6łu wydatków budietowych. dok:umentoW'aĆ, że lotnictwo nasze państwu;
Czasopismo zamieszcza odp0włeiłź o tym dane z Włoch, USA, BrazyHi,
b) którego siły ·zbrojne, choclaiby Stallńa na listy Sanii:ejewa1 Biełki~ Finlandii, Australii, świadczą o t,ym
]!lenum rezolucja stwierdza, że ateń Dochód narodowy spadł o 1;~ w po~ jest ważnym ezynnlkiem w walce o
1
ski reżim monarcho-fahystowskł nie r6wnaniu 1 okresem przedwojennym i utrwalenie pokoju, którą prGw~dzi- bez wypowiedzenia wojn~, wtargn!ł na, FU1 era i Cłtołopowa, dotycząi:e wyhiki akcji zbierania podpisów •
Sztokholmskim W
pod Apelem
w ojJarełu o braterstwo broni z na terytorium inrtego tianstwa;
my
zagadnień językoznElwstwa.
zdołał ustabilizować swego pofożenhi grozi mu dalszy !lpddek w wyniku 18· 1ruezwycłęionym lotnictwem radrAec
c) którego siły lądowe, morskie
Artykuł wstępny poświęcony 1est ŻSRR, Czechosłowacji Albanii, Wło
t staną,ł w obliczu ogólnego kryzysu. bójczych dla Grecjl skutków planu kim 1 całym światowym frontem o· lub lotnicze zbombardują terytorlum wielkim dl!mokratycznym przeobra ~zech i wielu innych krajach. ~a
ród koreań ski przepędzi ze sw.cgo
Innego państwa albo świadomie ma żeniom w Chinach.
·
bozu pokoju.
Naród grecki walczy bez przerwy Marshalla,
kraj u interwentów amerykańskich,
.................................
„
~i:zeciwko amerykańskim okupantom
k t órym nie pomogą wszystkie ich
(.miejscowym plutokratom.. Rząd Plazbrodn ie.
Sekretarz KC Albańskiej Partii
ltirasa prowadzi politykę awanturniMechmet ·Szecbu _.
Pracujących czą. biorąc udział w paktach wojny,
demaskuje na łamach tego pisma
które imperializm amerykański tworzy
działał
dywersyjną , anty albańską
'
na Morzu Sródzłemnym. Przymierze
- czytamy dalej W tym piśmie - stale poność faszystowskiej kliki Tito.
Ta deklarlicja daje niemieckim demoktatom
Berlin, w sierpniu
artykuł
dają o polepszaniu się sytuacji gospodarczej
Czasopismo zamieszcza
monarcho-faszystów grecit\ch z Tito·
ria Zachodzie aową otuch~ do walki. Wierzą
Uchwała Rady Narodowej Frontu Narodo- .
przewodniczącego SED Otto Orotł!
w Trizonii, niezadowolenie ludrtogti z istni«!·
011.i ob!!enle, ze postadafo w Nlemiecklej Refaszystami t _utwor~enie osi Atenywego Demokratycznych Niemiec w sprliwie
o zadaniach 'Narodowt!go
wohła jqcej sytuacji stale wzrasta. Dotyczy to nie
publice Demokratycznej oparcie, że po druBelgrad - to baza agresJ! imperiazwołania na. 28 i 26 sierpnia br. Niemiec!dego
Front u Niemiec Demokratyaznych.
tylko bezpośrednich oflat ~-ojny, jak np. prze
giej etrońll! Łaby lstrtieje siła paftstwoiva,
Kongresu Naro(lowego d'o Berlina zwi!l.stuje
Na łamach czasopisma opubllltosiedleńców, ale również miejscowej, zasledzia.
krtepnąca I potfznil!jąca, mająca Ju~ wszl!lwzmożenie zorganizowAnej akcji pokojowej w
I
wano również artykuł ~ektetarza ge
łej ludności„. Stan ten przypomina nadciąga
darte ku tl!mu, by stae słę po l!ltliwą odkie
całych Niemc11ech.
neralnego Komunistycznej Partii U
jące chmury przed burzą l godny jest gł~bo
rodr.enla Nletttlec, · jnko paft!Jtwa pokojowego.
Podsumowując dyskusję na Radiie Narodor ugwaj u - tfomeza - o XV ijeż
kiego zastanowienia !lię."
„Ndet)'ttl prnchvttikiem - pódkreślił pre- ' . dzie KP Ur ugwaju oraz notatki poll
wej Frontu Narodowego, która obi.dowala
Ostatnie wypadki w Ansbach (Bawaria),
)larłnna
cr.y
taka
jest
rtle
Grotewoh1
mier
wysłania
kilka dni temu w Berlinie nad Z\Vołaniem Nie
tyczi;i.e Jana Marka., dótyczące . WY'
gdzie więks zość niemieckiej kompanii wartow
tia w Nlentul!Ch, ale Jest nim zagranlctny ·
mieckiego Kongresu Narodowego, premier niczej przy armii amerykańskiej nie chciała.
darzeń belgijskith. Czasopismo zaLAKE SUCCESS (PAP) - Sekre
kapitał mottopnllstyt!itty, który pragnie sko.<irotewohl oświadczyt:
mieszcza wreszcie tekst ośwladl!te•
wziąć broni do ręld, jest dobitnym wyrazem
lonl!owllt! Niemcy." Przećiwko tllmu kapitałotahat Organizacji Narodów Z.i edno
nia wielkiej grnpy amerykM1~kil!j
przemian, jakie znchod;>;ą wśród ludności Tri„Niemiecki Kongres Narooowy ma za 11awi amerykllf1!!'.kiemu i jego polityce przejeńców wojenny ch w Koreh oba~er
może nie żaWsże zor·
onych ogłosił list ministra spraw
zonil. Są to je.szcze
dattie utworzenie sz!!rokiego frontu prze~iw
ksztnłcenla Trlzonii w bazę wojertną powstaje
ną kronikę i inne cil!kawe nilit\!r1a"'
,ganfaowane i nie zaws2le śmiałe próby oporu,
ko anglo-amerykańskim im11erialistom. Teit
Ekwadoru Neft3Ji
gr.anicmych
Front Demokratyczny, wzywając ws?.ystkie
ły infor macyjne.
O·
pokojowej
perspektywy
z
uwagi
godne
ale
subronić
aby
tego,
dio
jest
powołany
frqnt
:l\o nse, z którego wynika, że rzl\d
narodowego.
oporu
do
patriotycilne elementy
fensywy Frontu Narodowego, której strate·
werenności i J>raw do życia niemieckiego na~·ad.er.u nie zamierza wysyłali
gia będzie przedmiotem obrad zwołanego na
rodu ..• Zasadniczym eelem Niemiecki<>go Kon81,)rltwa n1trodoweto oporu wobec amerylUlń·
·fWY.ch wojsk do Korei dla poparcia
koniec sierpnia do Berlina. Niemieckiego Kon·
gresu Naródowego będzie znalezienie nowej,
skich łmperlatłsttiiV, t>toklatnowatta na lll Kon
gresu Narodowego.
kortkretnej ·formy walki narodu niemieckiego
iłnerykaiiskicb wojsk interwencyj
gresie SED, stała t!lit obecnie w&pólną spra·
o jego egzystencj~."
„Rząd Niemieckiej :Republiki- Detnokratyel!·
nych.
wę całych Nlentlec. Jej skonkretyiownnil'm
ncj - powiedz iał premier Grotewohl na oUchwała w sprawie zwołania Kongresu NaJ ak wiadomo, sekretarz generalzajmie się Niemiecki Kongres Narodowy, najGEN EWA (PAP). - Z Paryża dóno·
statniej konferencji Fr'>ntu Narodowego
111omen~ie,
w
przychodzi
Berlina
do
rodowego
ny ONZ Trygve L ie zwrócił się do
srą, że dokerzy portu w Oranie odmó·
zdaje sobie sprawę z tego, że walka o pokój · wyzsza obecnie irtstartcjll. dem1>kratów rtlemiekiedy w Zachodnich Niemczech - jak stw1 e1~
wszystkich członków ONZ z żąda
ivm załadowania statku, „Bir Chackich w walce o jedność i pokój catyc· Niedza prawicowy dziennik „Stuttgarter Zei- i jedność Niemiec musi przybrać obecnie k-0nkim", który miał odpłynąć z bronią
miec.
kretniejsze formy i jest g·otów bronić ofiar
niem „dostarczenia pomocy" woj·
tung" - „niezadowolenie wzra!lta w szędzie·'.
.l\farian Podkowiński
i amunicja do Vletnamu. •
tej narodowej walki na Zachodzie."
„Choć zagraniczni obserwato1-zy i statystycy
~~J!l amerykań skim w Korei.

oddają się pod opiekę·
rządu NRD

NOWY JORK (PAP). -

B

podaliśmy, delegat radziecki w Radzie Bezpieczeństwa Malik w prze-
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Walka oobliiZkę kosztów własnych

Co nam daje flan 6--letni

podstawowym zadaniem Planu 6-letniego . ·
Ile to kontuje? - odpowiedź na
to pytanie, zadawane przez każdego
nieri:liczoną
ilość razy,
in teresu je
n as nie tylko w chwili dokonywania jakiegoś .zakupu czy też wówcza;;, kiedy ;planu jem y, jak ułożyć
nasz budżet domowy. Pytanie to i
odpowiedż 11a nie odgrywają drinio
słą, Tolę w wielu dziedzinll-Oh nHszego życia:- Jednak szczególnego ri:naczenia. nab ierają w aparacie g1>Spo-

Nie tylko

dużo

-. darozym, Pytanie, ile kosztuje wyprodultGwany towar, musi zadawać
sobie kaidy kierownik fabryki i. cala jej 2ałoga. Odpowiedź na to p ytanie, wnikliwe zastanowienie sl ę
nad nią umożliwia. właściwe gosp o·
darowanie zakładem pracy i za pewnienie mu rentowności, obowiązują-cej przecież, jak wiadomo, wszy
stkie przedsiębiorstwa. socj alistyczne,

i dobrze, ale

również

i tanio!

nia. Do t ej pory nie umiano się potak ' cennym .materia łem,
jaki jest w stanie zapewnić księgo·
wość, nie przywiązywano do niej do
statecznej wagi, nie przeprowadzano planowej akcji o obniżenie kosztów własnych, opartej o zestawienia bil~nsowe.
W Zakładach Przemysłu Ba w ~l
nianego im. Harnama w Łod zi na
pl."Zykład , podobnie jak i w ' innych
zakła dach pl"lemyslowych, przy spo
rządzaniu w roku ubiegłym
planu
finansow ego na rok 1950, p1'Zf!\'cidz~ano w nim obniżk ę kosztów wł1lS
nych o 1 p roc. Mu sia ło to od być s ;ę
mech anicznie, be.z · jakiejkolwiek
analizy poszczególnych elementów
w tej dziedzinie . Na tym też poprze
stano, a jeśli koszt wytwarzania
pewnych ar tyiułów wzrósł w I
kwartale bi eżącego r oku w porównaniu z wynikami. osiąganymi v1 ro
ku ubiegłym, to łatwo to wytlurna-

Sprawa wygląda więc jasno :
„Bez uzyskania planowej obmusimy produkować n ie tylniżki kosztów własnych nie moż
ko coraz więcej i lepie j, ale również .
na było by przeprowadzić około
i coraz taniej . Inaczej m ówiąc, m u50 proc. planowanych inwestycji,
simy nieustannie dążyć do obniiaczyli nie można było by wykonać
nia kosztów własnych 1m>dukcjł.
Planu S.ześcioletniego. Na podKosczt llaś własny wyproduk owanestawie obniżki kosztów włas
go towaru, to wartość ~1żytych
nych stanie się możliwym stopprzy jego pow&tawan:iu surowców,
niowe 11rzcchodzenie do · pttlityld
materi ałów pomocniczych i artykuobniżki cen artykułów szernkiełów technicznych, wartość
zu3vcia
go spożycia, co z kolei spow odumaszyn, urządzeń 'technicznych i
je wzrost płacy realnej i umocni
Więcej
energii oraz koszt robocizny. Jeśli
naszą walutę".
więc będziemy oszczędza ć na mateTrzeb a więc kon~ecznie !lająć się
W trosce o riapewn ienie sobie te.i
ri a łach . paliwie, surowcach, na ar- spra wą kosztów własnych, a walkę
pomocy, k ierownktwa zakł adów po
tykułach pdmocniczych przez stosoo k h ob niżenie w drod2e podejmowanie racjon alnych · norm zu życi a, w ania, w ykonywania i kontroli zo- winny więc starać się o usprawnieu żywanie materia łów
o.:astępcz,vch. bowiązań oszczędnośc iowych n ależy nie pracy wydział ów
finan sov,rych.
tępienie m arnotr awstwa itd„
jeśli łączyć
z nieustan nym, wnikliwym W Zak ła d ach im„ Harnama w wyb ędziemy uzyskiwać coraz
wyższ ą rozpatrywanie m, jak ow e k oszty się
dziale tym nie wszystkie ()tat y są
wydajność pracy to tym samym k ształtują.
.
doprowadzimy do &bniżki kosztów
Tow. Szyr iprzy~mniał na V Ple- obsadzone. Trzeba więc sz)rnlić' nowlarnych produkcji.
num
uchwałę
XVIII
Zjudu we k adry księgo·wych i d oszl:alać
Walka o obn iżanie koszt ów włas  WKP(b):
n ieus tannie zatruclni.onych już pranych musi nabrać obecnie szcregiil„Do prawidłowego kierowni- cown ików wyd ziałów ftinan3nw;,•ch,
n ego 7',ua czenia. Plan Sześdoletni
ctwa. przedsiębiorstw p otrzebna
przewiduje obniżenie kosztów włas
jest znajomość r zeczywistych n a zwłaszcza , że wymagania, stawi:u~e
n ych w przemyśle o 17 proc., przy
kładów na. jednostkę w ytworu w przed n imi pl"Ze-z nowy, obow i ązują
czym .zmniejszenie kosztów włas
zasadniczych e lementach kosz tu cy od 1 stycznia b . r . Jedn~1Jlty
nych w naJwat ni,e jszych dztiałach
własnego,
a więc płacy, k osztu Plan Kont, są duże i wymaga;:ą g}ę
gosp odarki narodowej winno i>rzys urowców, p;iliwa, en er gii elekTaeba
nieść olt())Q 3 · bilionów złotych, co
trycznej, odpisów am or tyzacyj- bokiej wiedzy fachowej.
stanowi prawie połowę uakła.dów in
nych, nakła.dów a.dmłnistracyj 7.wrócić uwagę na podn oszeni-e kwa
we&tycyjnycb, przewidJ.ianych
w
n ycb, konieczne jest k ierowanie ltfikacji t . rzw. · pisarzy '.ld 1·llało
Planie Szeici.oletnlm.
t"konomiczną stroną dzi a łal n ośd wych, ·którzy między innymi d•Jslar
Przed każdym kierownictwem zaprze dsiębiors twa. t ak, aby plany
kładu pracy, pl'2ed jego za łogą, ork Qllztów wła snych i zyRku byly czają materiał u dla księgowości kc~'Ztów wła snych . Od jakości i<·h pra
ganizącją partyjną i związkową stab ezwarunkowo wyko11ane''.
je więc nadzwyczaj 1>0ważne •zada- „Odn csl się to n ie tylko d o kic cy i j ej termln 1>wości zależy scin ie. Wagę tego za"adnienia dobitnie rowni ków gospodarczych, ale 1 do słość i prawdziwość dany1~h. oprapodkreślił na V P,lcnum KC PZPlł l)rga nlizacji partyjnych
i związko
r owywanych p rzez
p rac<Jwników
tow . M lnc, stwierdzając:
'WYCh" - dodał tow. Szyr.
wydz iału finans owe10.
Trzeba, b y o tych sprawach pa·
miętały
kierownictwa zakł::ldów oA jak to wygląda u nas? T rzepa J;tatec.znej mierze sprawą kształto•
stwierde.ić, że w poszczególnych za- wańla •ii: k-0sztów własnych i ich rarz; or&anizacje _partyjnę i zwią zko
kładach !!)racy
zarówno czynnik i analiczy, mimo poważnych osiągnięć we, ;ibł wyrobiły w ,sobie i w każ·
administracyjne, jak i społeczne nie izałóg robotniczych na odcinku zbio. dej załodze przekonanie, te wall~a. o
interesowały się dotychceas w do- roweao i indywidualnego os~wzędza- ob11iżkę kosztów
wł asn ych jest o-

zainteresowania dla

Zaniedbana dziedzina

•
Zniwa

zakończ,Iiśmy w

rekordow„m'· czasie

Równie sprawnie należy przeprowadzić akcję omłotowq

-1

.NOWA HUTA

-

czono sob ie u normowaniem cen n a
niek tóre artykuły p Ol!l1ocnicze i p od
wyżką plac o 5 pr oc. Zesta·nienia
ko~tów własnych,
opracowywane
przez księgowość, nie posłużyły do
zbadania, czy w zrost kcsztów n.ie na
stąpu ł także i z innych prz:vczvn na przykład z powodu niskiej v. y ·
dajn ości pra cy czy marnotra wstwa ,
albo też jaki ch ś przerostów p!'rsonal!1ych.
Zresztą, nie przywiązuje
si ę w
J)góle dostatecznej wagi do k si ęgo 
wości. W Zakład:ich Harnama n!e
była ona j.cszc2e w stanie d ać i e.stawienia k osztów za II kwartał hit~ż~
cego roku. Takie zaległości s;.int_Ykane są w niejednym z zakładow
pracy. A przecież mater!a ly, dostarczane przez nlą, powinn y 1:·) ć
jak najbardr.ie.i a ktu alne, jeśli m ają
śpi eszyć z na.i wydatniejszą p o mocą
kierownictwu zakła d ów.

s!ugiwać

.

.

sqB1bol l\IOJ1Jei Polski

TO W. JOZEF NOW AKOlf/ SKl, majster stolarsl.·i ZPB im. Rewolu
cji 1905 ro1cu, móu;iąc o gigcmtyc:mych zamierzeniach Plarm S:~ścioletn'.e
go, jest przede ws.zystldm 11elen pod::;iwu, ie oto, w l<lk l•r6t lnni c:us1e
:ostanie 11ko1iczona budou'a 1wwego od podstaw miasta - Nowej H ut)!
pocl Kra/rowem :
„Każdego chyba musi napa~ać dumą,_ wspaniały . i szybki
r ozwój ' gospoda rczy naszego kra3u. Idąc slaclem Zw1ązku Ra
dzi eckie"o
u cz:vmy
się tworzyć r zeczy wielkie i now e
w
ł:t '
~
•
tempie, o jakim d awniej się nawet nam n ie śniło.
P lan Sześcioletni jest właśnie najlepszym drogowsk azem
w naszym marszu do socjalizmu, w n a szym m ar szu ku lep
szej, s~częśliwszej przyszłości. W Planie Sześcioletnim na jsil
nie j p rzemawia do mnie fakt, że k1'.aj nasz u~y~ka now e prze
mvslowc miasto, Nową Hutę. CzytaJąc co dzien pras ę w iem,
że" miasto t o już się bi~duje, że posiada on? już w i ele d om ów,
całkowicie ukończonych i że n asza młodz1ei Z MP-owska
z
ogromnym zapałem pracuje przy wznoszen iu tego m iasta.
Cz:v tam - i serce mi rośnie. Czytam i widzę j asno, j ak ich
„,·spaniałych r zeczy dokonać może człowiek, '":yzwolon~ • z
n iewolj kapit alistów, człowiek wolny, pracujący dla siebie,
dla swej ludowe j Ojczyzn y .
Now'a H u ta, ogr omne miasto, miasto j a sn ych. słoneczn~ch
robo;tn ic:r.ych d omów , nowocześnie urządzonych zakładow
przcmysło~vych, stanow i d la mnie s ymbol now ej. P ol.ski, jest
n ajlepszym bodźcem do wytężonej pracy n ad reahzac3ą P lanu

księgo~ości

bok w alki o podnie~icna e wy dajnośc i jedny m z najwaŻ11iejszyt'l1 u ~~ a
zów, stawianych przez Plan S tesc10letni.
· Sta nisła w I\:os lcki.

Sześcioletniego".

~--~------~----------~----~----~~

Rozwój nowatorstwa
wymaga planowej pracy

Dlaczego lokal klubu racjonalizatorów przy ZPW im. Gwardii Ludowej świeci pustkami?
Klub racjonalizatorów przt Zakła
dach Przymysl u Wełnianego . Jm.
Gwardii Ludowej rozporządza p1Eik·
nym lokalem. Można więc było b y
p1z ypuszczać, że pomieszczenie urn?żliwia racjonalizat;:irom stałe zeb ra;u a
i uła twia wzajemną wvrnianę mysli.
doświJ.dczei1,

za cieśnia

wspólpra Lę.

Tak jednak byna jmniej nie iest. LoRE. I jPst rz<idko uczęszczany przez racionali7.il torów.
Jeden z nich na ząpytanie , czy by ł
ki'"dy w siedzibie klubu, od p ow ie d ział
~zcze rz e:
„Piz ecicż ja wogóle nic
wiem, ż~ taki lokal istnieje".
Lokalu nłe wypo s ażono w podręciz
nlld fachowe. Oprócz pięciu starych
miesic:czników. technicznych, bibliot~·
ka dosłownie niczego nie zawiera.
To wszy stko świadczy, że pomieszczenie klubu nie służy swym wlaści
wym celom.

Brak iniciatyw v
i planowej działalności

n iosły

znaczne oszczędn oś ci, to jednak
nich ten nie rozwija się planowo. Tutejszy klub racjonalizatorów ---:- trzeba
to stwi erchi ć - nie prowadzi n;:ilcży lej propagandy ani nie zaj~ uj :i sit;
popularyzacj ą
wynalazczosci i nr1w a tors\wa.
Chocia ż klub istnieje j n~ od kllkt:nastu mi es ięcy, urządził dolychcza;
tylko jedno zebranie - i to zeb rc1nie wyhcrc7e,
.
.
Czbnkowie zarządu zbieraJ ą s;<~
wówczas tylko, gdy napłyni e pewna
i lość wniosków. Wtedy roz;:alru; ą
ich przyd atność i p rz esyłaią do zaklr.dowej komisji usprawnień.
\Vnioski nie są przeds tawiane na
o~ólnym zebraniu członków. Tym ~a
mym więc racjonalizatorzy nie maJą
m c.żności usłyszenia
oceny swy ch
wniosków i nie wiedzą, jaki jest stopień ich przydatnoś<A. Tego rodza.iu
system pracy zniechęc'.1 :acjonal!zatorów do dalszych wysilkow. Wezmy
dla przykła du tow. Czaplil\sldcgo,
jcdn<!go z czynnych· racjonalizal~ir~ w.
Zło żył on wniosek przed paru m;es1 ą
cami i do dnia dt::siejszego nie wit!,
ew i jak został on zakwalifikowany.
P11dc.bnie wygląda sprawa inny ch racjonalizatorów,
tow.tow. Bergielo,
P1 uszyńskiego itd,

Chociaz ruch , racjonaliza torski' w
go, g·dyz pasy są
gumowane
zwłaszcza zaś, gdy mają one na ZPW im. Gwardii Ludowej przyspo ·
przyp. red.) w Łodzi nie zatroszcn- względ zie tak dohiosłą sprawę, jak r::ył zakladom wiele poważnych ulep
ły się o to, ażeby dostarczyć w ter JJOm oc dla wsi.
szeil, które wydatnie V(płynęły na
minie ośrodkom maszynowym odpo(Mal.)
pc• dwyższenie produkcji oraz przywiedn~j i~ści puów p~ny~. A~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
czas nie notowane u nas tempo. przecież uchwała Rady Ministrów z l.
Sprawiło to za stosowanie po raz dn ia 3 czerwca br„ dotyczą.ca 11kcji !!ł l odeD'I DOtłZQ lf'; h lloresoondencji
p ierwszy planow ośri przy robotach żniwno -omłotowej określiła również
żniwnych oraz wydatne ich zmecha· i obowiązki poszczególnych branż
n izowanie.
przemysłu w dziedzinie sprawnego ·
~UW81ll"
oc1ngn1~CI8
Obecnie przystąpiono do omłotów, doEtarczenia rolnictwu niezbędnycil
eJ
'
-~
"'
które zgodnie ze wskazan iami u - artykułów potrzebnych przy pracach
·a lipca br. tow. Woj tyniak podawdł kµ, że inspt>ktor nie mi11ł, 0ezywlś- p1trowozowyrh, kłól'ym prócz tego
chwały Rady Ministrów winny być żniwnych.
w korespondehcji pt. „Niewykonane ci e, pre.wa kazać czekać kier owcy uddtila się policzeń na 01lprawach.
zakończone do dnia 20 sierpnia br.
Już w kwietniu br. PZGS złożyły zobowiązanie" fakty lekceważenia po na siebie aż do zakończenia meczu". J edniik te wszystkie starania nic 7.d ·
Akcja omłotowa musi pr')ebiegać nie zapotrzebowania w CHPCh w Łodzi ó::jlnowany c~ zobowiązań przez nie* * *
pewniają. stupr ocentowe!JO bezpiemniej sprawnie i szybko, niż prace na odpowiednie rozmiary pasów pę- k tóre dziciły Centrali Handlowej Prze
c;i;eństwa. Dopiero n owe wynalazki
żniwne. Należy tylko zmobilizować drwch. To globalne dla całe.go ,..,-oje- mysłn Skói ;i:anego.
Odpowiadając na korespondencje i usprawnienia mogą przynieść pozą.
wszystkie rozporządzalne środki, a wództwa zamówienie zostało ponoPismo, nadesłane n!lm w tej spra- tow. Sobczyi\skiego z ZPB im, Dzier- dllny sl(utek. Do dyrekcji KP wpły ·
zwłaszcza młocarnie i motory, znaj- wione w czerwcu br. przez CRS „Sa w ie, wyjaśnia, że Oddział Organiz~· żyńskiego pt. „P(ikające łańcuch1 " nęło już kilkanaście pomysłów racjo.
dujące si~ (w wielu przypadkaco mopomoc Chłopska" w Łod7.i. O- cyjny CI-IPS, którego dotyczyła- ko- przeałdno nnm wyjaśnienie, w kto- nalizator skich w tej dziedzinie. Są
bezprawnie) w rękach bogaczy wiej kazuje się,
że
w magazynach respo '.ldencja, pracował wówczas w rym m.in. czytamy: „Napotykamy na one obecnie p oddawane próbom·.
skich. Organizacje polityczne i spo- i w terenie _ znajdują się pa- ;zdekompletowanym składzie
i t o duże trudności przy ,sprowa-Oza.niu Po
*
łeczne oraz rady narodowe powinny s~r, ale innych rozmiarów, niż te J·a- opóźniło wykonanie zołiowiązań, Je- trzebnych nam łańcuchów. Po w ielu
* pt.
· „Nieplanowa
·
,_,
'
c
·
"
·
d
·1
·a'
aby
t
I
h
t
t
t
t
l
W
korespondenci
'
i
zaos~i'zyc
ZUJnosc I op1 now c,
kich potrzebują SOM. Kierownictwo dnalt po 6-godzinnej zwłoce zo- s aran ac o!l il PC7n e us a ono, ze
każda młocarnia, każdy motor, bę- CE:PCh o~-wiadczY.ło, ie właściwe st ały one w końcu wv_ pełnione.
łai1cuchy wykonil Odłownia żeliw . w gospo~arka", tow. Chęciński wymie· d anm
·
b ogaczy w1·e3' - rozmiary pasów są dopiero w proD raws It Im Ml yn Le. z e swej s t rony nił . fakty nieprzemyślanego operod ący w poS1a
*
*
skich, zostały wykorzystane w ra· dukcji. A tymcza sem młocarnie, po*
interwcnimva.liśmy, aby przysi;tieszyć wania transportem w PPB. W oclpotnach pomocy sąsiedzkiej i oddane do siadane przez SOM, mają stać bezW zwią7.ku z korespondencją tow. wykonanie łańcuol1ów".
wiedzi dyr ek cji PPB czyta'Q'ly : „W
~!~~~y~h~łdzie!czych Ośrod~ów Ma czynnie.
;~~ ~k:;o;e~~P~tr~~;:!i~~;;s~~~::~
·*
·*
~r:ik; :~~~i~~~ad~~~=~oG~,~~Y sę~~
Spółdzielcze Ośrodki Maszynowe
A oto charakterystyczny wypadek, pujące wyjaśnienie: „VV drodze poW odpowiedzi dyr. OKP, dotyczą- spektorat Kontroli, została ustalon a
przygotowały do ay<cji omłotowej 600 świadczący 0 dziwnej beztrosce kie- wrotnej z Warszawy naczelny in spek cej kornspondencji tow. Jacaka pt, wina pracown ika Oddziału Produkcji
młoc11rń z motorami w dobrym sta- i·ownictwa CHPCh. Instruktor pawia tor k ontrali CHPP , t ow. Jędl'7.ejew- „z; wiiikszyć bazpleczeńs lwo przedw- i RefabryJrncj i. ob. Muszyńskiego,
nie. Liczba ta stale wzrasta, gdyż do towy SOM w Końskich zwrócił się w s ki, będąc w posia daniu biletu na po:larowe !la kolejach" ro.in. czytam\· . Ob, Muszyński zobowiązał się poSOJ\'.I napływają wciąż, w ramach po kwietniu br. do hm·towni CHPCh m ecz piłka m>:i:nej w ł,odzi, polecił „w trosce o zwlc:I,&zenie bczpleczcń- k1yć wszystkie koszty, wynikłe w~ku
mocy sąsiedzkiej, nowe młocarnie i w Piotrkowie z· prośbą 0 dost,arcz~· kierowcy samochodu służbowe&"o od siwa przcclwpożarowr.go ni\. lrnlejach, tek złego rozdziału 1 wagonu koksu,
m otory, zgodnie z zarządzeniem Mi- nie pasów pędnych do młocarn.
· wieźć !iię na stad ion ŁKS-u. K oło wydano j uż szereg 7.arząd;ień I wska- co spowodowało zbędną jazdę po
nister stwa Rolnictwa i Reform Rol- powiedziano mu, że pasy te b~dzie związkowe CHPP s toi n a stanow is· :i:ówek dla maszynistów oraz p alac:i;y 111ieśde samochodu ciężarowego".
nyeh z dnia 10 J.ipca br. Nie wszyst- mqgł odebrać w czwartym kwar tale
kie jednak młocarnie moga zostać br„ tj. już P? zakończeni~1 omłot?'~ł
wyk<rrzystane ze wz.ględu na brak 'Yobec tego mstrukt_or ow :nyroc1
a!µ}w pędnych. Centrala Handlowa się ~o <?HPCh w Kielcach,' kto~·a z
łu Ch micznego (Chemiczne kolei s!c1erowa:ła go do hu1town.1 w
rzemys
e
nadomm, gdzie otrzymał lakomczn~
. ocpowiedź: „Pasów pędnych do chwi
li obecnej nie posiadamy'" w rezulą
tacie pow. konecki, obok wielu in nych do chwili ob eon ej nie posiada do
I
st&tecznej ilości pasów pędnych, co
uniemożliwia wykorzystanie wszyst·
łJmvPUN l!OZJJUllJ liOSPOll\l.>1'7.IJ~l
kich młocarń.
im llOH\ POllSHW SOf.l\IJZ\lL „ l'OLM't:
A czas nagli. Do dnia 20 sierpnia
Ruch współzawodnictwa pracy
ko ści prncy adminis tracji :r.aklaft
br. mus imy zakończyć omłoty. NaleNiera z narzeka się na ni edocią
roz wija się cornz pomy ślniej w
dów za w~ze wpływa dodatnio na
H
ży przygotować odpowiednią ilość
gn ięcia
w pracy poszczególnych
Przed. Rem. Min. P rzem. Lekkie
pracę odd z iałów produkcyjnych.
·
ziarna
siewnego
dla
pierwszyrh
w
w~rd z iałów zaopatrzenia. I stotnie,
!fZaDST IL03 Ct llQNO.tT EK
P lan ie 6-letnim siewów jesiennych,
go. Ostatni okres przyniósł poJ . Wa ~.ilewsk i
tn:cba przyznać, że wydział y t e
ważny sukces zespołowi
ob. Ił.
które również powinny być przepro
P
rzed.
Rem
• .Min. Przcm. J_,e'<. I
c zęsto
tn·acują
jako ś
dziwnie
Zaparty,
który
uz
y
skał
w oddzia
tOO~ . ~
- , ..
• wadzone w terminie, gdyż zabezpiele silników pierwsze niiejsce. W
czymy ·w ten sposób zasiewy przed
dziale czyszczenia kot łów współ
J,
-wymarznięciem .
zawodniczy już ze sobą 16 z espo
• \,•.::;;;:«c,- """i -~
-~- -t..-·".•
Winna to wziąć głęboko pod uwagę
łów.
Współzawodnictwo indywi~.11949 ~#il i;;:_
..-:'.j955 •......_
- "" ,
Centrala Handlowa Pl'zemysłu Chedualne ogarnęło działy: spawalnimicznego
w
Łodzi i najrychlej usu·
Okupant
podczas
panicznej
pracownicy z działu technicznego,
WZROSi N OŚNOŚCI
czy i transportowy.
mić dotychcza1;owe n ied ociągni~cia,
swej u cieczki z Łod zi. pozostawi!
j ak i gospodarczego. A warto o
aby w jak najkrótszym czasie Spół
Niemniej trzeba stwierdzić, że
na d z ied z iń c u ZPB im. J . l\'Iar·
nim sobie prrz.ypomnieć. V Plenum
dzielcze O środki Maszynowe mogły
jeszcze nie ws7.ystkie działy prochlewski eg-o oknznly diwig, który
KC w sposób a ż nadto wyraźn y
u z yskać pasy pędne.
dukcyjne zostały objęte szerokim
m i ał b yć u żyty do celów
trans·
podkreśla konieczno ść pełn ego wy
nurtem wyścigu pracy.
Poza
po1•towych. Mija jednak już piąty
...,.........
Organizacj? partyjna przy CHPCh
kol'zystunia ka ż dej . z naj du jąc ej
współ za wodnictwem
po zo stają
rok, a d7.wig wciąż leży , rdzewi e
·~ ' powinna zainteresować się <lziałalno
si ę w naszym posiadaniu maszyrównie ż do t ej pory pra co wni c ~·
.i:J.c, i jakoś nii;t z kicr o\vn iclw.i
ścią swej placówki i bacznie czuwać ,
ny.
;mklad6w na to nic zwraca uwa umysłowi. J est to z gruntu nie- 1
ażeby zarządzenia wtadz zwierzch Cz. frQotli b
słuszne, uonieważ uodnoszenie ~a·
gi. Zapomnieli o di wigu :z;a1·ówno
nich były w terminie wykonywane,
ZPB im. J. Marchlewskiego,
żniwa w województwie nas~ym zo
staly już zakończone. W rek<rrdowym czasie, gdyż w przeciągu n ieca
łego miesiąca, skoszono około 820
~L ha~żn~h zbó~ Je~ to ~~c~
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klubu zamkn ął się w swym
gronie i nie wy stępuje z
przed szernzym ogółem ,
n ie stawia eacla11 członkom klubu.
T;:ikie postępowa ni e zarządu wpł y
wa ujemnie na dal szą pra cę klubu.
Ob ojętność zarzadn prze jawia si ę tak
że i w tym, że kl ub nie zahi1>ga wca:e
o szyhRze przyznanie
premii w
CZP'iV Sekrelc;rz klubu, lo w. 5ikt>rs11i, stwierdza, że CZPW przez długi
c1as p rr.etrzymuje u siebie wnioski
bc:z odpowiedzi. Wielu czło nków klu
bu czeka miesiącami na p rzyznanie
im premii (np. tow. Gorząd),
Na oddzi ałach produkcyj nych nie
umieszczono ani afiszów, ani plakatów, które p ropagował y by wśród robotników ruch racjonalizatorski i po·
b udzały do zainteresowania się n!i;1,
Za rząd

szczupłym
i nicj a tywą

Racjonalizatorstwo
drogą do postępu
tec~nicznego
Jest konieczne, aby zarząd klnbu
najrychlej przys tąpił do ożywieni&
swej działalności i uj ął ją w ramy
pl ąn o wych poczynań.

Dziwne 5ię wydaje, iż do obecnej
chwili nie zwróciła uwagi na ospaly
tok pracy klubu an.i rada zakładowa,
~.ni organizacja partyjna, ani co
szczególnie jest niezrozumiałe - dy·
re k eja techniczna, która pow inna p rze
rir>ż r "'-•: er ząć rzło nkom klubu różne
za dania i za zn ająmiać ich z istn i eją
cymi jeszcze trudnościami w dziedzinie produkcji.
Uchwały
V Plenum KC PZPR i
V Plenum CRZZ podkreśla j ą wielką
rolę w Planie 6-letnim ruchu racjonalizatorskiego, k tóry ma się przyczynić do usprawnienia
cy klu produkcyjnego, qo znaczn ego rozwo]u
p ostępu technicznego.
O tych wska·
zaniach winny pamiętać stale: rada
zc:klad'.Jwa , organizacj a partyjna i
w1 esz::ie sam zarząd klubu.
A wtedy niewą tpliwie klub bQdzie
mógł się poszczycić novrymi. wynika·
jącymi z planowej pracy osiągnięcia
mi, p rzyczyniającymi się do podwyż
s1enia produkcji i do uzyskania po·
w a żnych o~zczędności.
M. K.

I
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Rozszerzajmy

współzawodnictwo

Nie można się doprosić drabiny

I

288 %

Marnotrawstwo czy biurokracja?

sztYWno i s ą zbyt zbiurokratyzowane. Np. w ZPP i m. L , Szenwalcla jeszcze w maju bi!. zło żono
w wydziale zaopatrzenia zapotrzc
bowanic na z wykłą drab i nę, n ie:i;bącl ną w m aga zynie got owych to
Wl\l'Ó W (odclziat Nr 3), gdzie kobiety n ie mogą bez drabiny uk ła
rl l\ć towaru na wyż s zych pólkach.
Od maja upłynęło już wiele ez'.l·
~u, a drabiny \vciąż nie wjdać.
S ądzę, że ten dro.bny przykład w y
starczy, aby sobie upl'zytomnić,
jak wielu jeszcze zmian wymaga
styl pracy naszych wydz iałów zaopatrzenia, Nikt chyba nie spróbuje nam wmówi ć , ż e o drabinę
trudno się postarać .
J. Ratajczyk
ZPP im. L. Szen walda

•

;

~'!'· 2lł_

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

Vc zq...q
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Laureaci nagród pa ństwowych

ZEBRANIE PARTYJNE .
szkołą

m. Łodzi oraz nagrodę
Warszawy.
W roku 1949 Broniewski zdobył I
Domu Wojnagrodę na konkursie
ska Polskieiw za poemat „Opowieść
o życiu i śmierci Karola Waltera

dę literacką
literacką

socjalistgczneg o mgchomania

świ.erczewskiego' '.

W roku zeszłym ogłosił taKZe poe
mat „Słowo o Stalinie", za u twór
ten autor przedstawiony został · do
Nagrody Pokoju.
Za zaslugi na polu literatury, Bro
niewski odznaczony został orderem
Sztandar Pracy I klasy.

pominać ani na chw;iilę w walce o I zrozumiały, treściwy i r.zecrz:owy, w
oparciu o konkretne fakty, dane i
realizację Planu 6-Ietndego".
Zdarzają się u nas, niestety, wy- przyikłady. Dla dopomo.żenfa refepad.ki, że bardozo waiżne zagadnienia rentowi wskazanym jest, aby kopoli tyczne i produkcyjne nie są te- mitet partyjny omówił z nim tezy
matem zebra1'i. partyjnych, lub też referatu i wniósł niezbędne poprawnie są ze sobą należycie powiązane. ki i u7Jupełnienia.
Wywieszenie ogłoszenia z po.daNatomiiast prawildłowo postępują
'Zakłady pracy, które ostatnio orna- niem ;porządku dziennego na kilka
w:iając zagadnienia Planu 6-letnie- dni przed terminem rzebrania jest
go wskazały na jego znaczenie po- tlalszym warunkiem dobrego jego
lityczne i gospodarcze i powiązaly przygotowania. Umożliwia się w
je z własnymi rzad.aniami prodak- ten sposób członkom Partii zaporznan:ie się ze sprawami, które będa.
cyi·ny1ni.
Omawianie na zebraniach wszeJ- przedmiotem obrad i przygotowanie
kich spraw produkcyjnych w po- się do rzecrz:owej dyskusji.
M. Podugolnikow podkre$la, że
wiązaniu z zadaniami ·politycznymi° mobilizuje członków Partii do systematyczne pn:epro.wad2anie pa.r
wykonania Planu. Pozwala wykryć tyjnych zebrań, dobre ich przygotone>we rezerwy produkcyjne, uowe wanfo zapewnia ich wysoki pozie>m
kadry itp., . ujawnili; jednocześnie ideofo~ic.zny i szerok~e stos0<wanie
. .
c~arakte: po.lityczny 1 kl~sowy w~l- ·, krytyki. 1 samokrytyki......
Prawidło.we pr:zy~otowarue i ;irze
k·i o ri:a.1Q7l!WJC: tyc~ zadan. .
„Po.ziom zebrania . pa~tyJnego :=-- ~r~wadzeme zebrania wymaga p~zy
e>z.yt~my. w „~o1szewiku - zalezy ~~c1a konkretn!ch uch"'.ał. Wy!az~~
w w~elk«ei mierze ad doboru J>rele- Ją one stanowisko całe.] organn.acJ1
gentów. .Tuż w 1924 r.„. Centralny partyjnej i wskazują jej ja'Sną 1 wy
Ko-mitet Partii (WKP!b) - przyp. raźną linię da1'szej pracy. Komi1:ety
recl.), 7Ał•lecił i>artyjnym organiza- partyjne winny również systemawykonywanie
cjom z całą powagą odno~•ić się do tycznie s.prawdzać
sprawy wyznaczania referentów„. uchwał i in.formować członków Par
przygotowania ich do wygłaszania t ii 0 przebiegu ich realizacji na zereferatów drogą odPOVl<iedniego in- braniach. Wy rabia to w każdym
struowania, zaopatrywania w ma- partyjniaku poctucie odpowiedziałności z a wykonanie przyjętych zo·
terialy„.".
·
:
Istotnym jest, ażeby prelegent p~ bąwlązań.
Partia nasza prowadzi ~zc!'oką
trafił postawiony przed zebranymi
problem omówić w sposób ja.sny, pracii socjaloistycznego wYChowania
członków. Doniosła rola w tej pra·
•11n1111111111111111111111•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111
cy przypada zebraniom partyjnym,
•
·
·

okresie międzywojennym był inicja
torem i głównym przedstawicielem
nurtu proletariackiego w poezji. Za
czasów sanacji był kilkakrotnie wię
ziony. Niektóre jego utwory podlegały całkowitej lub częściowej kon!iskacie. Pierwszy tom poezji Bro„Wiatraki" ukazał
niewskiego pt.
się w roku 1925, następny, zatytuło
wany „Dym nad miastem"-w roku
1927. Wydany w r. 1929 poemat „Ko
muna Paryska" uległ konfiskacie.
w utworach tego okresu występuje
poeta jako gorący trybun rewolucji.
Szczytowym osiągnieciem tego okre
su jest tom wie~szy „Troska i.
pieśń" (wyd. w rok'u 1932), w którym zamieszczona zost;;iła m. in. zna
komita „Elegia o Ludwiku Waryńskim". Ostatni tom poezji wydany
przed wojną-„Krzyk ostateczny"cechuje przeczucie zbliżającej się ka
W roku 193Q
tastrofy wojennej.
powstaje słynny wiersz „Bagnet na

na wysokim P?·
ideologicznym i odegraiJą
właściwą funkcję w żyoiu podstawowej organizacji partyijnej, zakła.du pracy i w żych1 ka.żdego członka
·
naszej Partii.
B. Troński.

wojny przebywał Broniewski na
Bliskim W:,chodzie, a następnie w
Anglii. Do kraju powrócił poeta w
roku 1945. Po wojnie wydał „Wiersze wybrane", „Wi.~rsze wa~szawskie" oraz tom poezJi „Okop 1 bary
kada". W roku 1946 otrzymał nagro

V Plenum Parłlii postawiło przed ne zwoływanie llebrań niejednoM~a.niza.oja.mi partyjnymi zadanie krotnie stanowi swoistą formę ogra
wewnątr'l dociągnięcia naszego poziomu pracy niczania demokracji
organizacyjnej do PMiomu wielkich partyjnej, ograniczania krytyki i sa
za.dań Planu 6-Ietniego. Dla realiza- mokrytyki. Osłabia c>no wychowawcji •t ego koniecenym jest m. in. czy wpływ organirz:acji 1p artyjnej na
US}>Tawnienie pracy podstawowych komunistów".
•M imo dużego podniesienia się orga.nizacji partyjnych. Wielką rolę
w tej d·ziedz:inie odgrywa wlaśeiiwe szC1Zególnie po III Plenum - stylu
przygotowanie i prowadzenie ze- pracy naszych organizacji partyjbrań ipartyjny~h, które winny być nych, zdal'IZają się jeszcze u nas wy
prawdziwą szkołą wychowania so- padki nieregularnego ilWOływa·nia
zebrail.
cjałistycznego.
nadaje
Zebranie pa.r tyjne bowiem
Np. na terenie Warszawy egzekuł
.
kierunck pracy wszys tk im · cz· ond 0 tywa przy Beton - Stalu, Oddział
ł
b
0
Inżynieryjny, nie przestrzega ter~
kom, wskazuje na. sła e . ~cmki '
ddrzida a~nosci, t _uczy minów zebrań partyjnych, a niektótychczasowej
członkodów i_ kadn Y atodw. ~ar YodJDeg~ re egzekutywy, jak np. przy Napodch zema , _o dzaga ~ien, P no~i czelnej Dyrekcji PDT w ogóle nie
i.eh świadomosc i teo1o~czną i bc:z;~J- rz:wołują zebrań partyjnych w okreność klasową., uak ywma i mo ihzu sie letnim, tłumacząc się urlopami
je c'tłonków Parbii do wykonania C'lłonków. Nie należy chyba wy jaśaktua.lnych zadań politycznych i niać. że organfaaoja. partyjna, w któ
produkcyjnych. -Wreszcie wyrabia i rej istnieje taki stosunek do zecechy brań, nie może spełnić swej wycllokształci ono niezbędne
P2'PR-ow.ca: hart, b~koonpromiso- wawczej roli wobec członków
·
.
wość i czujność w wailce, krytycyzm
Drugu~ warunki~m. dobrego p~zy
wobec siebie, dążność do coraz lepszych wyników pracy, aktywność, go~owam~ 'lebrama Jest od·p o·wieszybkość w Iikwidowandu braków i dme. ułozenie porządku dz~ennego.
Komitet partyjny powinien ustalić
niedociągnięć w pracy i.td.
Jakie warunki mus'Zą być spełnio P?rządek dzienny zebrania w oparne, aby rzebranie partyjne rzostało cm o aktualne problemy polityc:zne,.
w oparciu o bieżące i przyszłe zadobrae przygotowane?
„Pierwszy warunek - czytamy w dania produkcyjne zakładu. Towa,.Bolszewiku", w artykule M . Podu- rzysz Bierut powiedztiał, że „o zwią,z
golnikowa - to regularne zwoływa I ku zadań eko-nc~micznych z zadanianie zebrań p111rtyjnyeh... Nieregular- I rni politycznymi nie wolno nam za-

I

GOSPOdarka kOmUnaIna
.

ność, że stać będą

źłomie

Mimo dotychczasowych os-iągnięć
Warto dodać, że postępujący proludowej w :;.akresie poprawy ces urbanizacji Potslci podnosi znakomunalnych warunków bytu lud~ czeni e gospodarki komunaLnej w ca

Do niedawna gospodarce komunal
nej · brak było jednolitego kierownic
twa, ponieważ zajmowały się nią Io
kalne władze samorządu terytorialnego nadZ-Orowane tylko przez pań

obecnie zaś, według szacunko
wych danych, odsetek Ludności miej
skiej w zrósl: do 33 procent . Silny roz
„Izwiestia" i „Trud" zamies1c::zają
wój przemysłu w najbliższych latach )·ecen zje antologii „Współczesnł poktóra ukazała się
przyśpiesziJ j eszcze i pogl:ębi mbani ezja horeańska",
zację Pol ski. Cor az wi ększy zatem ostatmo w przekładzie rosyjskim. Re·
procent obywateli korzystać b ędzie cenzent „Izwiestii" , poeta, Aleksander
z działalności nowego ministerstwa. żarow, po dkreśla szczegolną aklualGospodarka komunalna w PoLsce ność t.ej pozy cji wydawniczej. ~ieru zyskala po raz pierw szy centralny sze tętnią życiem narodu koreanskieorgan kierowni czy. J est to jeszcze je go, który toczy bohaterską walkę o
den dowód troski wladzy Ludow ej o wolność, niezawisłość i zjednoczenie.
Recenzen t gaze t y „T ru d „ , Roma
czlowieka pracy, świadectwo dążno.
.
omawia wiersze wyrazające
długość przewodów kanalizacyjnych ści do zapewnienia mu jak najl ep - n:ow
wzrośnie o 18 procent, wodociągo- szych, j ak n aj kult1lralniejszy ch w a- wcl :r.fęczność narodu koreańskiego dla
wielkiego kraju radzieckiego oraz
wych o 15 procent. Dzięki wybudo runków bytu.

~twp.

Logicz..r1ym następstwem ustawy o
jednolitych organach władzy pań
stwowej w terenie, które m. in. prze
j~ły kompetencje dawnych samorzą
dów, było powalanie do życia Minist~r1twa Gospodarki KomunaLnej.
Pr~ed kilku dniami Rada Ministrów
u.~talila zakres dzialania i strukturę
organizacyjno, nowego ministerstwa.
.Będ.zie ono kierować, koordyno_
wać i sprawować nadzór nad gospo
da.rką komunalną miast i osiedli
or11-z opracowywać zasady racjonaLne
go. zagospodarowania terenów miejilci.ch. Do zakresu dzialania minister
1twa należy nadzór i kontrola planńw zagospodarowania terenów miej
skjch, budowy i konserwacji ulic,
dróg, placów i „wstów, rozbudowy
sieci kanalizacji, wodociągów, studni, publicznych, przewodów elektrycz
nych i gazowych, melioracji w mia
stach, urządzenia terenów zielonych,
nadzór nad przedsiębiorstwami komunikacji lokalnej, zakladami oczy-

1zczania miast i osiedli itp.
Już to niepełne wyliczenie kompe

tep.cji Ministers.twa Gospodarki Komunalnej wskazuje, jak wielkie zadania stoją przed tym nowym urzę
dem. W dziedzinie zagospodarowania miast bowiem musimy odrabiać
wielkie zaniedbania, odziedziczone
po ustroju kapitalistycznym.
W 41 miastach polskich brak w o.
góLe urządzeń wodociągowych. Pery-

feryjne robotnicze dzielnice wielkich
miast różnią się w sposób iaskrawy
od burżuazyjnych dzielnic śródmiej
skich. Pozbawione są kanalizacji, wo
dociągów, bruków, oświetlenia ulic,
zieleni, zabudowane ruderami, czę
stokroć oddalone od głównych szlaków komunikacji miej skiej.

pozostało jeszcze
wiele do zrobienia.
W najbLiższym sześcioleci~ uczyni
my wieLki krok naprzód w racjonaL
nym zagospodarowaniu miast i liktpi
dacji upośiedzenia dzieLnic robotniczych. Na inwestycje w tej dziedzinie wydamy 187,2 miLiarda zlotych.
Za pieniądze te wybudujemy m . in.
d ·
wo ~ciągi w 41 miastach, .kanaLizację w 36, 41 miast zaopatrzymy w
gaz. Sieć tych urządzeń w innych
miastach ulegnie rozbudowie, tak, że
w roku 1955 w porównaniu z 1949

ności pracującej,

waniu

loksztakie spraw publi cznych nasze
go kraju. W roku 1931 mieszkańcy
miast stanowili 27 procent ogółu lud

Antologia

ności,

tysiąca kilometrów gazocią-

BRONIEWSKI W"ADYSŁAW
„
W

Urodził sie w 1898 r. w Płocku.

w

~2~~ ~Pi:::~o!ri.::ob::e_ ~~g;~°;, ;~i~~ws~~wa~~j~źd~~ą.walk~o~c!~~

Gospodarka komunaLna ma oLbr?<J
mie znaczenie dLa poprawy warunków bytu i .kultury mas pracują
cych. Zasadniczym jej celem bowiem
je~t zaspakajanie specyficznych potrzeb ludności miast i osiedli.

władzy

LEON KRUCZKOWSKI - Uror. 1900 w Krakowie, gdzie
ukończył studia wyższe. W r. 1932
ogłosił powieść „Kordian i cham".
Jest to próba rewizjonistycznego u
jęcia sprawy chłopskiej . w Polsce w
przededniu powstania listopadowe
go.
W r. 1935 wydał powieść „Pawie
pióra", w której rozwija zagadnie:..
rie chłopskie w pierwszych latach
XX wieku. W 1937 r. ukazuje się
trzecia po\vieść Kruczkowskiego „Si
drobno
rozkład
obrazująca
dła",
mieszczaństwa w okresie kryzysu.
powieściowej
twórczości
Obok
Kruczkowski związany ściśle z obo
zem lewicy chłopsko - robotniczej
uprawiał również działalność publi
cystyczną i wydał w r. 1936 zbiór
artykułów i essayów „W klimacie
dyktatury". W r. 1939 dostaje się do
niewoli niemieckiej i przebywa w
niej do końca wojny:
dził się

I

współczesnej
• k•eJ•
I. .
k oreans

poeiii

Po wyzwoleniu powołany zostaje
w r. 1945 na stanowisko wice-min .
kultury i sztuki, na którym przeby
.
wiersze o zycm mas pracu1ących Po. wa trzy Iat a.
W okresie powojennym napisał
łudniowej Korei. Ostatni f!agmE'.nt
Odwety"· i Niemksiążki pt. „W kleszczach impena-1 dwa dramaty:
lizmu amerykańskiego" demask~je cy". „Niemcy" "są najwybit:Uejszą
dramatopi
zdradziecką klikę .Li Syn Mana, ktora pozycją współczesnego
zaprzedała imperialistom amerykan- sarstwa polskiego. Wy dal również
tom szkiców „Spotkania i końfronskim bogactwa narodowe kraju.
.
. .
żródłem natchnienia noetów kore· tac.ie".
Kruczkowski Jest posłem do Se~- k' h je t walka przeciwko amerymu Ustawodawczego. Od stycz.ma
s
ans ic
kańskim agresorom. Wiersze tchną 1949 r jest prezesem Związku Lit"
.
Czynny Jest r6na- ratow Polskich.
niezłomną wiarą w zwycięstwo
ro.du .koreańskiego w ~więtej i spra- wni.eż _w. akcji obrony pokoju na t~
reme sw1atowym.
wiedhwej . wojnie.

. ·

I ,· .
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N1ezmierrue wazną dz.iedzmą dz1a
1
łalności Ministerstwa Gospodarki
Komunalnej jest kierowanie sprawa

_ . . ._.,

·między

mi Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej. W wielu miastach Polski

znaczna ilość domów mieszkalnych
wyma,ga ~atychmiastowego, gruntow
nego remontu. Dbałość o majątek
n arodowy i właściwe warunki miesz
kaniowe klasy robotniczej powodują
konieczność sprężystego i racjonalne
go przeprowadzenia akcji remontowej, na Mórą w Planie 6-letnim
pre.eznaczono 86 miliardów rzł.
Dotychczasowe doświadczenie wykazuje, że akcja ta w wielu miastach
nie była należycie przeprowadzana. 1
W wielu wypadkach nie potrafiono
funduszów przyzna- 1
wykorzystać
nych na ten cel.
Niewątpliwie

podporządkowanie

Ministerstwu Gospodarki Komunalnej przedsiębiorstw remontowo - bu
dowlanych, jak również cegielni, be
toniarni oraz innych tego rodzaju ża
kładów prndukcyjnych o znaczeniu
lokalnym ułatwi sprawne i termino
we wykonanie planu remontów mie
szkalnych.

.::::;;-

Nazim Hikmet, największy współ
czesny poeta turecki, a jeden z uaj
większych poetów świata, po 13 latach opuścił więzienie, do którego
został wtrącony przez faszystów tureckich za swe postępowe przekona
nia.
Naziro Hikmet urodził się w Saio
nika ch w 1901 r. W lat ach 1914 1918 podczas wojny światowe.i pow
stały jego pierwsze poem aty. Poeta
staje w pierwszy ch szeregach walki o wyzwolenie społeczne n arodu
tureckiego. Wielki \.vPływ n a ukszt ał
towanie się jego światopoglądu wy
w.iera Rewoluc ja Październikowa. W
1920 r. wyjeżdża do Związku R adzie ckiego, gdzie studiuje historię
literatury i ekonomię. W tym okre
sie powstaj ą również nowe w iersze.
Poematy swe posyła H ikmet do i stniej ących jeszcze w Tu rcji nielicznych postępowych pism i - zostaje
zaocznie skazany n a więzienie i
grzywn ę. Mimo t o w 1928 r ok u wra
ca do kraju, aby walczyć o wolność
ludu. Odsiaduje karę więzi enia ; od
te j pory więzienie st aje się dla nie go codziennym chlebem. W okresie

Hikmet nie ugiął się w więzlen1u. driewiętnastu dniach przerwał ją n&
Pisał dalej i jego wiersze, które od prośby przyjaciół przerażonych staczasu do czasu udawało mu się wy nem zdrowia. ciężko chorego na ser
Zamiast niego·rozpoczęło
słać z więzienia, rozchodziły się po ce poety.
głodówkę czterech pisarzy tureckich
całym świecie.
Rząd turecki, uwalniając dziś Na znajdujących się na. wolności. Kier.ima Hikmeta nie uczynił tego dla dy Hikmet głodował, jego adwokat
tego, że uznał niesprawiedliwość wy złożYł w imieniu poety następuj1\ce
r ządzoną wielkiemu poecie. Rzą.d tu oświadczenie: „Wiele ostatnio pisze ·
recki ugiął się pod presją mas ludQ się w prasie całego świata o Naziwych, ugiął się pod presją postępo- mie Hikmecie, ale wielu pisarzy po
wej opinii publicznej całego świata. pełnia błąd. Nie rozumieją postawy
Apelują
Cały postępowy świat wziął udział naszego wielkiego poety.
w walce 11 uwolnienie Nazima Hik- do Iitosci Judzkiej: Hikmet jest chometa. Protest przeciwko uwięzieniu ry, jego stan jest tragiczny, jego
kańskiej:
Nazima Hikmeta złożył rządowi tu matka oślepła . . Zapominają, że Hik„Ty, k~óry mówisz - no pasaran - reckiemu Związek Pisarzy Radziec- met walczy. Nie cłicemy współczu
fgdzieś kich.
Do apelu tego dołączyły się cia. Dobroczynność i litość są udzia
pisarzy Polski, Czechosło- Iem tych, którzy się upokorzyli.
związki
U wrót Madrytu,
wacji, Rumunii, Francji, Domagały Hikmei zaś jest nieugiętym bojoIstniałeś przedtem.
.
Kim jesteś, jak się nazywasz, ile lat się uwolnienia poety zwią.zkt stu- wnikiem".
Uwolnienie Nazima Hikmeta to
[liczysz sobie? dentów, związki prawników, tysią·
ce osób prywatnych. W Turcji stu - wielki triumf myśli demokratyC'tllej,
Może nie miałeś zawodu,
denci wydali nielegalną jednodni6w to wielki triumf postępoweJ optnii
Miałeś może piękny głos,
kę, domagają.cą się uwolnienia Hik świata. Walka. o uwolnienie Nazima
Może byłeś studentem,
meta; odbywały się liczne manile- Hikmeta była jl'.dną .z ·bitew o postacje, W maju br. Hikmet przepro kój. Bitwa ta została. wygrana..
A może robociarzem.„
Ewa Fiszer
Po
wadził protestacyjną głodówkę.
Może nie wierzysz w niebo,

1928 a 1938 rokiem jest kil
kakrotnie aresztowany. Nie ma jesz
cze w ów czas paragrafu w prawie
tureckim, który pozwoliłby na skazanie poety za to, że pisze poematy
przepojone miłością do swego naro
du. W ciągu tych dziesięciu lat WY
daje N azim kilka tomów wierszy,
dwie pO\vieści, trzy sztuki teatralne,
dwa zbiory essay'ów. Jednym z ostatnich utworów, n a pisanych przez
Hikmeta jeszcze na wolności, jest
poemat o Hisi.panii, opiewaj ący b~ 
h aterstwo żołnierzy ar mil republi-

I

A może ncsisz na. szyi
Krzyżyk zawieszony na. nitce?
Nie widziałem, nie zobaczę nigdy

[twojej twarzy
Ale wiem, że wszystko co istnieje
[wielkie i piękne
Smieje się w twoicq oczach„."
W 1938 roku Nazim Hikmet wsta j
0
j e skaza.ny przez sąd wojskowy na
28 lat więzienia. Faszystowski rząd
tur ecki znalazł ·sposób, aby pozbyć
się niewygodnego poety. Posi~dze
nie sądu było tajne, adwokat i:1e zo
stał dop u szczony. Jedyną winą Naziro Hikmeta było to, że w ~ier
szach swoich walczył o sprawiedliwość społeczną dla swego luc;Iu. Zo
stał skazany za to, że oficjalnie w y
dan e i r ozprzed awane t omiki jego
wier szy znaleziono podczas rewizji
wś ró d r zeczy uczniów Wyższej Szko
ty Marynarki Wojennej. Ale Na.zim

Nazim Hikmet

,

Za czasow

sułtana

Hamida

Za czasów sułtana Hamida, mój ojciec Jemen, syn paszy,
Nie musiał odbywać sŁużby, która by trwała lat dziesięć
On, który pochodził z klasy wysokich urzędników.
Ja zmieniłem klasę i stałem się komunistąOto lat dziesięć mojej więziennej śłu7,by
Upływa.

Zachwyc~jące

czasy r epubliki.

I nikt nie wie

Jak długo potrwa jeszcze
Ta patriotyczna powinność.
1948 rok

Tłum.

Ewa Fiszer.

i
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DworMC &.olejowy
Milicja Obywatelska

Zawsze dziwilismy się, czemu
nie ma współpracy pomiędzy
Straż Pożarna
P DK, a świetlicami f abrycznyCł.()Q - Straż Pożarna (dzwonić
mi; kontakty te dotychczas
tylko w wypadku ipożaru)
ograniczały się do wypożycza
8&3 - Pogotowie PCK
nia sceny i kostiumów do jakiejś impr ezy. ·
Obeenie ten stan i·zeczy uległ
ADRES REDAKCllt
zmianie. Instruktor artystyczny
Plac Kościuszki 23, tel 290
·Redakcja przy1mu1e łnteresantów Domu Kultury prowadzi pr~ce
szkoleniowe pięciu zespołów zapo rodz. 14.
kładowych :
czterdziestoosobo-

ADRES ADMINtSTRACJh
:Rozdzielnia Dzienników 1,Ruch"
Kościus~J.ti 16,

Ob.
Dyonizy
ma głos...
Wracałem zamyślony

Przed Kongresem Pokoju

tel. 250

W całym kraju trwają 1nten
sywne· pfaygotowania <llO Kra jQ
WegQ KungTesu Pokoiu. W tej
Wielkiej akcji biorą również udział mie~zkańcy naszego miasta. W najbliższych dniach zapo
CZtJtkQ~ana zostanie akcja wyborczą dclęgatów na Konferencję Miejską Obrońców Pokoju.
Pierwsze zebranie odbęaz-ie się
\\·e wtorek dn. 8 sierpnia o godz.
18, w budynku Szkoły Przyspo
Sobienia Przemysłowego Nr 50.
Wezm1; w nim udział mieszkat1
cy ulic: Krótkie j, Lima nowskie
go, Fabrycznej, Poprzecznej, Cie
sielskiej, Górnej - Fabrycznej i
z pracy, k11;1.ly Placu Narutowicza.

grupy z F ilców Technic~
nych oraz mniejszych, kilkuna·
stoosobowych; z Fabryki Dywa.
nów, Zakładów im. Nowotki,
Samorządowców i Poc~towców.
Oczywiście nie zapomina on
przy tym o własnym, licznym
zespole PDK. W por ównaniu z
węj

członkami zespołu PDK człon
kowie zespołów świetlicowych
mają bardzo niewiele doświad
czenia i umiejętności. T rudności nie zrażają jednak instruk-

tora Domu Kultury. P r ojektuje
szkolenie jeszcze kilku innych zespołów, fabrycznych i
tylko świetlica F'abryki Sztucznego Jedwabiu, mająca najlepsze warunki - będzie musiała
sama dawać sobie radę.
Dla kierown!ków świetlic - informuje nas prof. Wilczyński
pr zeprowadzane są w Łodzi
kursy, uzyskamy więc dla zespołów fachowców _ instruktorów, a wtedy praca na pewno
pójdzie sprawniej.
Prof. Wilczyński przyjął zobo
y;'iązanie: nie będziP. święta bez

· się

i

urządz~nia śmietnika.

części

pominięcia

w

impre~y ! Każdy z istniejących
ze~połow fabrycznych - a bę

nami trudne zadania. którę re a!ll

do mobilizowania
wszystkich
mło docianych pracowników do
tei kampanH.
Z dniem IO sierpnia będziemy
ju ż mieć 12 zespołów młodzieio
wych na tkalni. Ale nie chcemy
się tylko ograniczać do tkalni,
Q"dyż o po prawę jakości produk
cji t rzeba walczyć na wszystkich

młodzi, pelni etnuziazmu to
hotnicy.
Nasza młodzież. młodzi tka
cze, przędzalnicy. ślusarze i hi
ni będą i chca ksitałtować socja
listyczny styl pracy. Totez bojó
wvm hasłem młodzieży Maro „
wleckich Zakładów sta ie sięt

nasza go
spodarka narodowa . S taja przed

Henryk Stawlcki
koresp. z Mazowieckich Zakł,

zować będziemy w ramach Pla'
nu Sześcioletniego. A zadania
te będzie można wypełnić wte
dy, kiedy poszerzać będziemy do
~,!yw świeżych sił do współza
wodnictwa. ł<-ledv \V walce
dzi~ż pracu j ącą i przystępu,iemy ilość i jakość, znajdą się wstYs

oddziałach.
Ro śnie i potężnieje

niszą

szewskiej placówce Centrali Handlo biurowe. Z mieszkaniowych

w zaopatrzeniu.

Zarząd Nieruchomości spełnił
0 zaopatrzeniu, zapotrzebowaniu i
żądanie lolrnlorów. polecając spo trudnościach tego odcinka
na narz;1dzeni~ dodatkowego kosztory szym rynku mówimy z kierowni~u na WYbutlowanie 11
komó k~em · sklepu CHPD - tow. Rónrek, lecŻ kosztem pominięcia kiem.
W jakiego rodzaju meble moż
części rcmdntu
budynków mie

korzqsta „040 c zqtelnihóaw
Iten wzrasta

zawsze w okresie je-1 książek niszczyć nie twolno. Służyć
one mają ogółowi czytelników.
sienno-zimowym.
Sprawa druga - to przetrzymyZe względu na stałe rozrastanie
si-; biblioteki jej obecne pomieszcze- wanie książek. Książka jest własno
Ilia stają się zbyt szczupłe i należy ścią społeczną i w okr-eślonym cza
sie winna być bibliotece zwrócona.
jak najszybciej znaleźć dla niej więk
A niestety są osoby, które przetrzy
sze i obszerniejsze lokum. Odpowiemują nieraz książki po dwa lata, sa
dnie czynniki winny się też zająć
mi nie czytając i drugim nie pozwastworzeniem czytelni przy bibliotelając czytać.
ce. Biblioteka bowiem po"siada boga
Naszym zdaniem kierownictwo bi
ty wybór pism i periodyków, posia
blioteki wykazuje w ,tych wypadda książki z których można korzy·
kach zbyt dużą pobłażliwość. Przestać na miejscu, a nie posiada czycież niezwrócenie ;publicznej włas
telni, której brak poważnie daje słę ności kwalifikuje sprawę jako prze
odczuć mieszkańcom Tomaszowa.
stępstwo i zwrotu można dochodzić
Dysponując czytelnią kierowni· bardziej drastycznymi sposobami ni!
ctwo -biblioteki może w pewnym upomnienia.
stopniu oddziaływać na czytelni- Tomaszowska biblioteka ma przed
ków, zwłaszcza na młodocianych. sobą szerokie perspektywy rozwojo
których pęd do czytania jest w1el- we. Powtarzamy jednak: trzeba ,jej
ki, a którzy nie zawsze potrafią zapewnić lepsze warunki lokalowe
wybrać sobie · właściwą książkę. i mocniej niż dotychczas popularyPrzez podsunięcie czytelnikowi wła izować :znaczenie dbałości o książkę.
ściwej lektury, skierujemy jego zaln
(p)
teresoy;ania na pożyteczne tory.
Kiedy mowa 0 bibliotece: _ nie <XJOOco : „DCOOC.,.,.,,,,..,."*'00CX'""""or.0JCJ:l0000000
sposób pominąć dwu spraw. Pierwsza, to spr_a wa szanowania wypoży
czonych książek. Książki, oprawione w płótno - są prócz tego jeszcze obłożone papierem. A jak wyglą
dają. one przy zwrocie?...
Papier
brudny, poplamiony. podarty, na
niektórych widać ślady naczyń. dl r
których książka stanowiła podkladkę itd. itd. Nie wspominamy tu już
o zaginaniu rogów, czy umieszcza- ....,..,...,..,...„„.,..„.„.,.„„„„.„„.„-.„.
niu na kartkach ksiażki napisów:. -~-·

Każdy

ZMP-owiec
prenumeruje i czyta

„Sztandar

Młodych"

cy

,,ilość! jakość! oszcz.edność!",

Ma.zow ieckich Zakładach

e

I

najwię

się dużym

popytem. Z mebli biurowych sprowadzamy biu.r ka i stoły
biurowe, a ostatnio nasza centrala
przesłała nam kilka szaf biurowych.
- Czy sprowadzacie meble luksu
sowe i jakim one cieszą się popytern?
- Sprowaci2amy również i tego ro
dzaju męble, ale już w mniejszych
ilościach. Są to przeważnie umeblo
wania pokoi sypialnych i jadalnych .
Popyt nu nie jest mniejszy. Mieszkań~y Tomaszowa wolą meble tanie
i proste.
. - Jak wygląda technika sprzeda
ży?

- Sposób sprzedaży w naszej Cen
trali, tak jak i w naszym sklepie de
talicznym jest bardzo .i,>rosty. Meble
sprzedajemy na raty z tym, że kupu

jący wypełnia ankietę i zobowiązuje
się co r.iiesiąc spłacać część sumy,
wykupując wystawione w tym celu

Zap~sy d~
·Zarząd Oddziału Grodzkiego
Towarzystwa Burs i StyJ}endiów
w Tomaszowie Maz. pada je do
\Viadomości, iż przyjmQwane są
zap:sy wYchowanków do miejsco
wej bursy,
Do podania kandydaci Winni
załączy{:: życiorys, zaświadcze_

- Czy w związku z Waszą pracą
napotykacie m1 jakieś trudności?
- Specjalnych trudności nie mamy, poza drobhyrni niepor-0zumienia
ini z niektórymi zakładami pracy.
W ramach bowiem um.)w dostarcz.:i
my zakładom sprżęt ·''.u rowy. Niektóre jetinak zakład~· nie chcą przyj
mować stołów bimowych, · ~ądając
biurek, których otr?ymujemy ograni
czoną ilość. :?\. przecież nasze stoły
. · praktyce doskonale zastepuja cięż
kie i o wiele drożs7 ' ;: ' w.rka.
- Staramy się zadowolić wszystkich nabywców. Mamy nadziej~, że
ud.a nam się to w pełni, gdyż przemysł drzewny zwiększ ::.
z dnia ha
dzie1'1 produkcję. A zwiększona produkcja - to likwidacja ewentualnych trudności, powodowanych zwię
kszonym zapotrzebowaniem na nasze
mebl~,...
·
Wl

sp1

bursy TBS

Iczenie,
budujemy
iż

Warszawę", zaświad·

rodz ice sa

członkami

fBS, zobowiazanie rod'ziców

w

sprawie regularnego uiszczania
opłat za bursę, zaświadczenie le
karza, że kandydat iest wolny
od chorób zakaźnych.
Zainteresowani winni złożyć
podania wraz z załącznikami w
sekretariacie zarządu TBS (Ale
·ie Woj~ka Polskiego 57) do dnia
15 Gierpnia b.r. W terminie pÓź
nieiszym podiania nie będą przyj
mowane.

Rewelacyjne wyniki konkursowef uprciwy
ziemniaków
Centl'a!ny
Przetwórciiych

przemysłowych

Zwiątek

Plantatorów
Ro§lin Okopow-ych
podsumował ostatnio . wy11iki, prowlitlzonej w roku 1949 konkursowej
Upt·awy ziemniaków p1·zemyslowych,
Spośród 1772 plantato1·ów, bio1·ących
udział W konkursowej upnwie zieniniaków,
kilkudziesięciu z
nich,
dzięki starannej uprawie, nawożeniu
i stosowaniu nowoczesnych metod
pielęgnacji, uzyskało niezwykle wysokie plony.
Największą wydajnoś6 ziemhiaków 2l 1 ha uzyskał małorol ny
chłop ze wsi Bi11lozyk na ziemi Lubuskiej ob. Bolesław Ucha1isld. Stosując się do wszystkich wskazówek
instruktorów uprawy ziemniaków,
uzyskał on z 1 ha plon w wysokości
462 q ziemniaków, blisko 4 razy więk

Do kina •
czy do c yrku?

weksle.
- Czy sprzedaż ratalna przysparza Wam klientów?
Albo - albo!. .. Albo idziemy
- Oczywista. Właśnie stosując
sprzeda.: rn.talną, chcemy umo7Jiwić dziś do kina - albo idziemy do
ludziom pracy zaopatrywanie się w bawiącego w nasżYm
mtesc1e
sprzęt domowy. Amatorów na kupno
Cyrku
Nr
4.
Chociaż
iest
i trze
mebli . est du żo. Na p.rzykład w chwi
li obecnej mamy ponad 200 zapotrze cie rózwiązanie: można iść
do
bowań na komplety kuchenne. Chwi
cyrku
i
do
ki.na.
Można,
gdyż
Iowo nie jesteśmy w stanie ich zre
aliwwać.

-

rownictwo organizacll partyj_ 1wrganizować kom~tet redakcyJ
nej, które s prawie tej poświęca ny, wciągn ą ć doń aktyw partyj
zbyt mało uwagi i które nie po ny i związkowy, w pierwszym
trafiło zorgani zować odJJQwied- rzędzie spośród robotników pro
niego kdmitetu redakcyjnego. dukcyjnych, gdyż nikt tak Jak
Kierownictwo Qrganizacii par oni nie będzie umiał w pełni ó<l'tyjnej nie potrafiło zlecić troski zwie1'ciedlić życia naszego za~
o ten odcinek naszej pracy lu kładu i mQbilizować poprzez swe
dziorn, którzy nie są przeciążeni artykuły załogi do walki o pro·
pracą społeczna . a do komitetu du kc ję ...
we.i ągnięto zespół, który jest ob
Sprawy nie nalezv odkładać.
ci~żony różnymi innymi
funk Ambicją naszą, największego na
c jami, stad tez nie iest w stanie terenie miasta zakładu przemy
ż wszystkich prac wywiązywać stu wełnianego winno być, a•by
się w należyty sposób. Kierownic · śmy mieli ga zetkę
fabryczną,
two organizac ii nie zrozumiało vazetkę ukazu ją.cą &.ię system a
je~zcze <Jbowiazku rozdzielania tyczn ie i postawioną na cjobrym
pracy między szeroki kolektyw, pozi(Jmie. Naszą załogę stać na
a ogranicza sie do stosunkowo to. Jest wicie spraw na naszym
wąskiego grona osób.
terenie, Q których w gazetce trze
Ze staim tego należy wyciąg ba i należy pisać.
nąć odpowiednie \\·nioski. Nale
Stefan Wal.czak
ży w jak na i krótszym czasie
koresp. z Mazowieckich Za~ł.

Rozmawiamy o.•• meblach

trltdności

„
o

•

nie gminy lub innego urzędu o
~tanie malaikl{)\vym rodzi·ców,
zaśwJadczenie przynależności do
organizacji. mlodzlieżowej, za
świ.ndc·zenie przynależności kal1
Wraz ze wzrostem stopy życiowej r na.zaopatrzyć się w Waszym skle- dydata do szkolnego koła „Od-

., Z tomaszowskiej b iblioteki m iejskiej

'9

Do dnia 1 sierpnia na terenie
naszych zakładów międiy zespo
łam i na jwyższei ja.kości mieliś·
my osiem zespołów młodzieżo.
wych.
Stanęliśmy jednak na
stanowisku, że kampanią walki
o j akość n ależy ob jąć całą mło

Komitet redakcyjny gazetki sc1enne1
, .

remontu w budynkach wej Przemysłu Dtzewnego są okre- ce.i sprowadzamy kompletów kuchen
mieszk.alnych, a uwzglę<lnlienia sy, w których popyt bywa większy nych, które ze względu na swą taod podaży, co stwarza przejściowe niość (35 tysięcy zł komplet) cieszą
budowy kon1ó.rek.

kresu filologii, ,astronomii, języka:znawstwa, geodezji, biologii. rolni-=twa, pszczelarshva, jedwabnictwa
ltd. itd. Jest tu również literatura z
:Zakresu towaroznawstwa, rachunko
~ości, księgowości, choci~ż te dzia
ły nie są w dostateczny sposób zaopatrzone w najnowsze wydania. Na
wet sportowcy mają tu swój dział.
bo literaturę mówiącą o historii spor
tu, rekordach świata itp.
Biblioteka liczy obecnie 5 tysięcy
tomów, które w większo~ci zakupio
ne za.stały z .funduszów. Rady Naro
~o':"'eJ i budzetu ~imster~t~" Osw1a_ty. Od stY_~zma. hr. ~1.blioteka
pow1ększyła swoi ks1ęgozbt0r o 2
tysiące eqiemplarzy. a do kot'lc'l ro
ku powiększy go jeszcze o dru~ie
tyle.
W chwili obecne j korzysta z niE"j
1.040 osób. w tym 75 procent stan0wi młodzież robotnicza i ucząca
się. Dziennie wymienia książki oko
140 czytelniI<ów, przy <:z:vm stan

Mazowieckich Zakład6w przystępuje
do walki o jakość

,

Zarząd l\icruchomości poinfor
mowa! Komitet Domowy, że ze
Wtg!ę<l'lt na szczupły · fundusz
- p-omini~to budowc komórek. szerokich mas pracujących - wzraNa decyzję lę Komitet wraz z sta rów·nież poważnie zapotrzebowa pie?
- Sklep nasz - mówi kierownik
kilkoma lokatorami nie zgodził nie na meble, powodując, iż w toma - sprowadza meble mieszkaniowe i
się, domagając się

Młodzież

Nasi "orespondencl

„yv

„Wszystkie psy winny być zaopatrzone w: trwale umo.cowany na ouroży ząa,c;:zek
rozpoznawczy ważny w
idanym. roku kalendarzowym .. :·.
Stawiam piwo i serdelka temu, klo
{lokaże mi spośród dziesiątków psów,
biegających
po Placu Kościuszki 1
okolicach, óednego - izaopatr.zonego
rw taki znaczek. A przecież znaczki
te są równoczesnym świadectwem, iż
piesek poddany został szczepieniu
ochronnemu. Więc co?.. . Dowód,
5ż większość właścicieli
czworono·gGw, do zarżądzenia si-ę nie zastosowała. •J!feskl
nie są szczepione, a
właścfciele obiecanej
grzywny nie
:iapJacili.
Uważam, że słusznie przypomniano
~szystldm o niebezpieczeństwie śtnier
telnej choroby,' Słusznym również
~ędzie, jeśli zarządzenia będą przelStrzegane, a omijanie ich karane tak,
~ak obwłeszczenie obiecuje.
r dlatego chciałbym, by chocia!i!
ola „prnyldadu" zaaplikowano niektórym z naszych obywateli obiecany
miesiąe 1 aresztu lub 50.000 zł. grzy:wny. Może wtedy ulice nasze będą
wolne od niebezpieczeństwa, jakie
ttanowią bezkarnie hasające pieski.

~arksistowskiej, literaturę dziecięQą,
literaturę naukową. literaturę z za-

demie z okazji uroczystych
obchodów będą, przygotowane
przez każdy zespół na własnym,
zakładowym terenie, a następnie - wspólnymi siłami na
scenie Domu Kultur y. Oczywiście, program akademii będzie
wówczas jednolity dla wszystkich zespołów.
Trzeba przyznać, że plany te
zasługują na największe poparcie. Zmieniłyby one całko wicie
oblicze kulturalne naszego miasta, nie bylibyśmy zdani „na
łaskę i niełaskę" „Artosu" czy
Teatru Częstochowskiego. Co
tydzień nowa sztuka - t o pr zećież tak, jakbyśmy mieli własny
stały teat r .

Prezydium M.RN odpowiada

~iela .

N a terenie naszego miasta nie , ma
sny zbyt wiele bibliot~k. Po llkwida
~ji biblioteki Z'J'. Zaw. Włókniatzy .- ?ozostała nam w zasadzie
jedna biblioteka, dostępna dla szero
kich rzesz czytelniqych.
Jest nią
biblioteka miejska. Bogato (jak na
. riasze tomaszowskie warunki) zaor>atrzona, posiada wszelkie Jziały
l obok beletrystyki i literatury pięk
bej, mamy w ni~j dział literatury

rt'Mńt tt o

J ak wiielka role do csp.ełni-eni a
dzie ich 6-8 - musi wystawić mają w naszym fabrycznym ży
co sześć tygodni jakąś sztukę ciu gazetki ścienne - pisano
sceniczną. na centralne.i scenie. ju7; i mówiono wielokrotnie. Ga
Oprócz tego wszystkie aka- zetki -to jeden z oręży walki o
jakość i ilość pm du kc ii, <i'o walki o oszczędność, dyscyplinę pra
Ślode.u na§zqc„ ąrtą"ulów
cy, do walki z marnotrawieniem
naszego społecznego dobra. Ga
zetka - to zakładowe czasopismo organizacji partyjnej i zwiaz
Z Prc~y_cl'ium Miei~_kici Raąy / .-Jzkalnych, co w konsekwencji na ko we i.
Niestety, na terenie naszego
~1aroc.lowe 1 olrzyma.hsmy . wy i a raziło na Z\Ylokę zlecenie wyko
srtleme następu1ące1 tresc1:
nania remontu gdyż koniecz miasta nie we wszvstkkh za
Z\~1 lązku z arlvkułem z ?n. nym je t zatwie'\'dzenie zmiany kładach pracy rola gazetek zosta
I s1erpnrn b.r. p.t.
„Roootmcy kosztonsu przez Lokalny Komi la w pełni zrozumiana r>rzez po
czclrn ia na remont dornu" tot FGM
·
wołane do tego czynniki.
Nie
wyjaśniamy: . .
.
· Przed l~ilku dniami zQ!osiła się zrozumiała jeszcze też w pełni
N1cruc~nmosC: p~zy ulicy Pol do Zarządu Nieruchomości dru
nej 6-8, 1ako .m1e1rn;~ ?Pu~;-czone, ga grnpa lokatorów. zamieszka doniosk1ści gazetki organiz,acja
przy Mazowieckich
~ulega atll1}1r:'is~racn. Larz<Jdu łych przy ulicy Polnej 6-8, doma partyjna
N1.e.rucJJQmosc1, 1ako 1edna ca gając się natychmiastowego re Zakładach Przemysłu Wełniane
łosr. .
.
.
.
. montu dac9u. z pominięciem bu go.
Z U\"..c!gt na duze zrnsz-cz~me do\YY komarek. Zarzad Nierucho
Od I ma la w zakładach na
budynk_o_w mieszkalnych. rneru mości zaproponmYał im, że go szych nLe ukazał się nowy nu
chomosc zgto::;zona została
do tów jest naivchmia~t wydać ma mer gazetki, a i wtedy ukazała
remontu k.apit•lrteg~ z _dotacji te1:fały dekarskie.. icśli zaintere się jedynie gazetka młodzieżo
F_undu~zu (Jospodarki M1cszk~ · sowani ręµ1ont dachu wykonają wa, a nie fabryczna. Młodzież
n10we1 . Zapła.h~wano wvko~ame własnymi silami. Lokatorzy Ci równir7. wwia!a :-iwa gazetke z
rernoi1lU \\' b1cf ącym sczorne1 o zgcdziii sic chętnie na tę pro po okazji Swięta Odrndzenia, a tym
~zy1~1 tak Konut~t Dof!JO'_V)', Ja~ zyc ję, lecz po materiał do
tej czasem gazetka fabryczna „J~d
1 .lo;;atorz~ powiadQtn1en1
byh wry nie zgłosili sie.
ność" jak nie ukazywała się.
wielokrotnie.
Wobec takieao stanu rzeczy, tak da lej się nie ukazu ie.
. \V koszt<.irysie sporza~zonyi:n wyiw11czenie r~m:ohlu zlecanie
Zachodzi pytanie, kto jest od
prz~z technika, uwzględniono ie będZ:.e przcdsiębiorsh\·u Remo n- powiedzi.alny
za to. Przede
dynie podstawowy remont bu to\Yo. Budowlanemu.
wszystkim winić tu należy kie
dynków mieszkalnych, pralni,

wzrok mój padł na jakieś nowe obwieszczenie wywieszone na rogu ulicy. Zatrzymałem się i zacząłem c1yta~.
Obwieszczenie przypominało o
niebezpieczeń!;twi·e wśc;ieklizny i formułowało ca,ły szereg zarządzeii, którym mieszkai'1cy naszego szanown"!go
g rcdu winni się podporżądkóW6Ć\
.Nie wolno więc naszych czworurtogów spuszczać z uwięzi. , Prowadza
ne ulicą pieski wszelkiej maści i iasy winny posiadać kagańce i uwią1ane być na smy1:zy ...
Ledwie. odczytałem . ten fragmcntt:a spodnie coś ni.nie poclągni:;ło. Odwracam się, patrzę: pies. Bez knganca i bez smyczy'. Krzyknąłem a pójdziesz\ . . . i piesek w potlskokach uobiegł .sobie na najbliższy k\l'iet
nik uliczny. Zacząłem cr.ytali dalej;
„Psy :i koty będą wychwytyWahe
przez czyściciela miejskif'go i nat-y r h
miast zgladzane ...". Tymczasem !ld
rpółtora roku na terenie Tomaszowa
nie wldzialem ,.urzqdującego" czyAc1·

t

praca dramatyoznych zespołów świetlicowycb
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Nareszcie rusza z m i ejsca.

Kronika Tomaszowa
4t. ~7 51 -
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szy od przeciętnej wydajności ziemniaków w kraju, która wynosiła w
roku 194d - 121 q ~ i ha.
Inny z przndujQcych plantatorów
ob. Zdzisław Cfoczyński z Sierpca W
woj. warszawskim z 1 ha uzyskał
435 q ziemniaków, a ob. Jan Popiczyk z Kluczborka w woj. katowickim - 410 q ziemniaków z 1 ha.
Wydajność ziemniaków kilkudziesięciu innych plantatorów, biorących
ud ział w uprawie ~onkursowej WY•
nosiła od 320 do 390 q z 1 ha.
Należy podkre8lić, że ziemniaki
wyhodowane przez plantatorów w
ramach upraw konkursowych poza
ogromną wydajnością odznaczają się

również. wysoką zawartością.

skrobi,
cennego surowca przemysłowego. I
tak np. 462 q ziemniaków z pola
Bolesława Uchańskiego za\vierało ok.
88 q skrobli• ziemniaki wyhodowane przez ob. ob. Zdzisława Goczyń
skiego i Jana Popczyka dawały
przeciętnie e 1 ha 76 et skrobi.
Ziemniaki, wyhodowane przez pla"ltatorów w ramach konkursowej upr!l
v.ry ziemniaków, wysadzone zostały w
r . ubiegłym na obszarze 1000 ha dla
dalszego rozmnożenia.

Z e s p o r6u

.

seanse kl.nowe ro zpoczynają się .,Wcza§q••
,
o godz 16, 18 i 20. OprÓ<:z tego
wygry ~aJ ą
o godz. l l, jak w każ<l'ą nied'zie
Ję, odbęd zie csię
popularny po
W ~pale gościł ostatnio najsilniej
ranek, zaś cyrk da ie dwa przed s zy ttójkowy zespół tomaszowski
sportowego „Związkowiec",
stawienia: fedno o godz, 16, a klubu
który rozegrał spotkanie w piłkę siat
drugiie o 19,45.
kową z reprezentacją tamtejszego ł
wypoczynkowego,
Co sldada się na program prze.dl ośrodka
Zawądy zakończyły się niespodzle
stawienia W cyrku? ... Samemu wanym lecz zasłużonym zwycię·
trzeba iść i zobaczyć. A w stwem wczasoWiczów, po pięcioseto
wej,
i ;,~ojącej na wy
„Przed\Vlośnlu"?„ .
.,Prz.edwio sokimemocjonującej
poziomie walce. Wyniki pośnie" daje do~konalą
komedię szcze5ólnyt.l1 setów: 15:7, 15:11, 11 :15,
produkcji radzieckiej p , t. ,.Jas 7 :15 i 15:10.
Zawody odbyły się przy licznym za
na droga".
ir,teresowaniu wcza~ owiczów i wyDokąd więc dziś idziemy? ... cieco:kowiczów. Nadm: enić należy,
ŻP. sukc~s ośrodka je3t już trzecim z
Do cyrku, do k·ina. czy.,, nad Pi kolei
i jest wynikiem poważnych

znow

lice?~

-

ora<: nad rozwojem WF.

W,

S.oale,.
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·
real~zacji Planu 6 ·1et nieqo
Z posiedzenia li plenum Głównego Komitetu Kultury Fizycznej
..,

Co pisało proso łódzko w dn. 6 sierpnia 1930 r.

I

.SAMOBÓJSTWA W RADOMSKU
Radomsko . żyje pod znakiem szeP-OQ:>elnionych
samobójstw,
regu
prrzei bezrobotnyeh mieszkańców te
go miasta. W d~u wczor.a-j~ym jeelektro$zCŻe jeden bezrobotny f.echnik Władysław Rypctński- wy
:p-R trz~ flasz.ki esel:'lcji . octowe.j.
Odwieziono go do szp1-ta-la w stame
mocno· osłabionym.

KAMIEiNICZNICY CHCĄ
ZLIKWIDOWAC DOZORCOW
Trwający od dłuższego czasu r!.atarg między dozorcaml a właścicie
lami nieruchomości wszedł w ostre
stadium. Kamienicznicy iz;amierzają
pNedsi-ę
utworrzyć ogólnomiejskie
biorstwo dla SiPmątania w domach
oraz eaopatrzyć lokatorów w klucze
do bram, by Gmpełnie wyeliminować
dozorców. Groziło by to bezrobociem
wielu tysiącom dozorców łód'llkich.

STRAJK TKACzy RĘCZNYCH
W TOMASZO'WlE
W fabryce .Bornszteina powstał KATASTROFALNA SYTUACJA
!Zatarg e. tkaC'Zami ręczn_Ylni na t~~ SZKOLNICTWA t>OWSZECH~EGO
redukcji. Wszyacy tkacze porzuc11·1
Od szeregu lat - pistze „Republipracę.
ka" nie prrz.ybył w Łodzi ani jeden
SENSACJE DLA GŁODUJĄCYCH nowy gmach szkolny, podcizas gdy
Na chybił ' trafił poda•jemy kilka ilość dzieci ciągle w'zrasta.
,.lepS'IZ.ych" tytułów rz gazet łódtkici1,
Początkowo władze szkolne radziqla iz;ilustrowania, jakimi to sensacjami karmiono w owych kryrzyso- ły sobie w ten sposób, że w s!Zkołach wprowadzono naukę na dwie
wych czasach publiczność łódzką.
zmiany. Nie dawało to żadnych re,,Narrzeczony zniewolił ją w obec- zultatów, gdyż dzieci rz popołudnio
ności kolegów!", ,,Potwor.na .zemsta wej rzmiany nie uaz.yły sią prawie
porzuconej"! „W iz;acisznym gniazd- wcale, przychodząc do szkoły ~ę
ku Andrzi.ulki ok.ra.danp gości", „Na- czone.
. .
pad na ińkasenta firmy Cukrum", I
Obecme, od nowego roku srzkolne
"itd ·-1.-.
go, w Łodtzi wprowadzona iz;ostanie
l , ·• lvt'·
~UNT WOJSKOWY W BRAZYIJl nauka w szkole na trzy zmiany.
· W mieście 'Parasida _ w ~razyl~ Ministerstwo Wyzna1'i Religijnych i
wybuchł bunt · !Załogi WOJSkowei- Oświecenia Publicznego wydało JUŻ
Wojsko wysłane dla poskromienia w tej sprawie odpowiednie tZarządrz.enia.
bttntO\Wlików - rzostało pobite.
.

TEATRY-.
.

\

l'EA'l'H .,AKLEKlN''
PA.tiJS'l'WOW l'. .
(ul. Piotrkowska 152)
TEATR IM. · STEFANA JĄRACZA
Teatr n:eczynny.
(ul. Jaracza 27) l'EA'l'H L.l!:TNJ „OSA"
Leona
Godz; 19,15 „Odwety"
{Piotrkowska 94 tel 272·70)
Kruczkowskiego.
Tylko kilka ·dni. Zniżki \Vażne dla
Dziś o godz. 19.30 przedstawienie
członków zw: zaw., wojska i uczącej
Gozdawy i W.
komedii muzycznej
się młodzieży. Dla. wycieczek z tere
Stępnia pt. „śluby murarskie" z go.
nu województwa specjalne zniżki.
ścinnym występem Mieczysława Woj
nic kiego.
: PAf.iSTWUW'\' l'EATH NOWY
\.
l'EA'J'.l{ „PlNOKlO"
rut. Dasz.vńskli.'IZO 34. tel 181 ·Sł)
{ul. Kopernika 16)
~eatr nieczynny.
'reatr nieczynny.
l'ANs'l'WU\Vl'.
l'EATK KOl\11!:011 MUZYCZNEJ
'rEA'f.R POWSZECH N Y
„LUTNIA"
(Ui. ObrotJCOw Sta.Iwgradu 21,
Teatr nieczynny.
tel. 150-36)
P AŃS'l'WOWY TEA'fR żYDOWSKI
(ul. Jaracza 2, tel. 217-49)
Godz. l.9.15 ~,Wielki człowiek do
Teatr uieczynny.
małych interesów", AI. 'Fredry.

z.

~.;....~.::::.:i~~~---~--

KJ[N A
1) REKORD (Rzgowska 2) „Pnybrana.
ćórka" godz. 15, 17.30, 20
16,
(Dla 1~1łodzieży powyżej lat 18)
::l'fYLOWY (Killnskiego 1~3)
BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Kłopoty referenta Tl'Ziszki",
„Czerwony ruma.k", godz. 17, 19, 21
. godz. 15, 17,30, 20
poranek god·z. 11
(Dla młodzieży powyżej lat 16) ,
'(Dla dzieci powyżej lat 10)
„Powrot
śWIT (Bałucki Rynek 2)
„Baryłeczka",
BAJ'I~.A do domu", godz. 16, 18, 20 ·
~odz. 15, 17.30, 20
(Dla dzieci powyżej lat 7)
(Dla młodzieży powyżej lat :!.8)
„śluby
TĘCZA (Piotrkowska 108)
GDYNIA (Daszyńskiego 2) .
kawalerskie", godz. 14.30, 16.30,
Program Aktualności Krajowych
18.30, 20.30
i Zagranicznych Nr 29", godz. 11,
(Dla dzieci powyżej lat 1~)
• 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, .21
Kmo nie TATRY (w ogrodzie) „Opowieść o
HEL· ' (Legionów 2) prawdziwym człowieku",
czynne z powodu remontu.
godz. 16.30, 18.30, 20.30
MUZA (Pabianicka 173) „Narzeczoporanek godz. 10.ąo
na z . T.urkmenii", godz. 16, 18, 20
•
(Dla dzieci powyżej lat 12)
.
poranek godz. 11
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Maszen·
(Dla dzieci powyżej lat 12)
Iia", godz. 16.30, 18.30, 20.30
POLONIA (Piotrkowska 67) poranek godz. 11
godz. 16,
„Cztery pokolenia" (Dla dzieci powyżej lat 7)
18.30, 21, poranek god:i.;. 12
WŁóKNIARZ (Próchnika 1€) „Dwa
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
ognie", godz. 16.30, 18.30, 20,30
P'R.7'EDW10SN1E (żeromskiego 76)
poranek godz. 11
· Kłopotliwe alibi", godz. 15, 17.30,
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
.
·poranek godz. 11
•;, ()L~Ość (N apiórkowskiego 16)
(Dla młodzieży powyżej lat 18)
„Maaret", godz. 16, 18, 20
ROiJOTNIK - „Dziewczęta z balegodz. 11
poranek
tu", godz. 16, l~,120
(Dla młodzieży powyżej lat 14)
(Dla dzieci powyżej lat 10)
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Ostatnia
ROMA (}J.zgowska . 84)
„On.i mają. ojczyznę", godz. ·16, 1~, . .noc", godz. 16, 18, 20,
·poranek godz. 11
20, porą.nek godz. 11
(Dla dzieci powyżej lat 12)
(DJ.a.. dzieci powyżej lat 10)
młodzieży (Stalina
„Podróże aulivera", godz. 14,
18 · p~ranek godz, 11.30

ADRIA dla
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Gniew nie jei>.t dobrym doradot.'
Irytacja w obozie podżegaczy wojennych. spowodowana niepowodze
niami awantury koreai'lskiej, poj)y
cha ich do wysuwania cor~z to nowych ' planów i pomysłów, które
miałyby zatrze.:: gorzki smak klę
ski i przywrócić militan~y splen·
' d~r · Jandsknechtom Mac Artl:iura.
W senacie amerykańskim oraz
w prasie poruszono już nawet jak wiemy - kwestię zastosowania przeciw narodowi koreańskie 
mu bomby atomowej, w cbarakterz~ środka. zapewniającego Amerykanom_ szybkie i r;łdykalne zwy•
Ponieważ oddziały amecięstwo.
rykańskie wojują na Korei pod
przykrywką flagi ONZ, dokonanie
atomowego eksperymentu było by
jednocześnie - w mniemaniu prousankcjonowajektodaw'c ów
niem broni atomowej przez ONZ
na przyszłość.
Lecz te ludobójĆze projekty, nie
cierpliwie hodowane przez co gą·
n:;tszych wrogów rodzaju ludzb icgo, nastręczają bardzo wiele róż. norodn ych trudności, gdy chodzi

twa i podnoszeni.a potęgi Waszej socjalistycznej Ojczyzny. Zapewniamy
Was, iż sportowcy polscy nieugięcie
bronić będą. sprawy pokoju, któr·ej
przewodzi nieśmiertelna idea marksizmu-leninizmu.''

Przewodniczqcy GKKF
poseł Moty.k a
w sali Wojewódzkiego
Fizycznej
Komitetu Kultury
w Warszawie odbyło się II plenarne
posiedzenie Głównego Komitetu Kul
tury Fizycznej, poświęcone zagadnie
niu kadr i roli kultury fizycznej w
realizacji Planu 6-tetniego.
Wszechzwiązkowego
okazji
Z
obchodzonego
„święta Sportowca",
uroczyście dzjsiaj w ZSRR, plenarne
posiedzenie Głównego Komitetu Kul
tury Fizycznej postanowiło przesłać
Komitetu
do Wszechzwiąukowego
Kultury Fizycznej przy Radzie Ministrów Związku Radzieckiego rezolucję, w której zasyła pozdrowienia
wszystkim sportowcom bratnich na1·oclów radzieckich.
~li/ piątek,

.YY

SPORTOWCY POLSKI LUDOWEJ
- SPOI~TOWCOM ZSRR
„Sportowcy radzieccy - czytamy
którzy
w uchwalonej rezolucji tak pięknymi 'zgłoskami zapisali się
w historii walki z faszyzmem, dziś
stoją w pier\vszych szeregach budow
niczych komunizmu i obrońców pokoju, stanowiąc dla nas wzór sportowca, obywatela, budowniczego i
żołnierza.

r
'"'o

po~

żadnym

nie
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D zisiejsze imprezy
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Program impreQ; sportowych na
d!lień dzisiejS.Zy upły.nie pod IZl'lakiem piłki nożneJ·. Zawody kolarskie na tome, które się miały odbyć również w dniu dzisiejszym eo
stały odwołane, poniewa.ż odmówiła przyjari:du na trlljmecz Łódź Kraków - Wrocław drużyna Wrocławia.
O godz. 11 odbędzie się interesui·ą

~inotkanie o mistmostwo . drugieJ·
ce ~.ligi pańs.b.l\ToWeJ· pomiędtzy Wjdzewem a Gwardią ze Szciz;ecina. Łodzianie po kilku kołe1"nych rzwycięstwach winni i w dniu dzisiejszym
nad przeciwniwyka~ać przewa!!ę
~
kiem i zdobyć dwa dalsze punkty.
O wejście do klasy A okręgu
łóookiego w dalszym ciągu odbędą
się następujące mecize: w Bełchatowie tamtejszy Włóknfa.rz rz.mier.z.y

.:„:....;:______·--.---- ---------- - --
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boją się!

-

przy-

kształtów

rzucając bombę atomową na
te obiekty, można oszczędzić lu·
dzi. skoro nie znajdują się one prze
cież na pustyni.
Bardzo ciekawe rozważania na

sób.

i bardziej wydajnej pracy, że sport
zmobilizuje masy pracujące do wykonania zadań postawionych przez
Plan 6-letni.
„Mimo wielu braków i błędów dotychczasowej pracy postępujemy sta
Je naprzód. Toteż jesteśmy pewni mówił na zakończenie przewodniczący GKKF - że kultura fizyczna godnie spełni swe zadania w realizacji
Jesteśmy pewni
Planu 6-letniego.
dlatego, bo rośnie masowość '7yc_howariia fizycznego, bo mamy coraz oar
dziej rosnącą opiekę Partii i Pań 
stwa, bo mamy wielki przykład i po
moc Związku Radzieckiego, bo rosną
coraz większe kadry ofiarnych działaczy, bo mamy słuszną ideologię kul
tury fizycznej."
DŁUGOTRWAŁYMI OKLASKAMI
PRZYJ~'l'O REFERAT POSŁ:A
MOTYKI

~i~~~t~~~ ::1~teifu~tm~~h fiz~~~;:r~

usi."v szvmv n•zez •adi·o

względem

dla podżegaczy wojennych pożądanych. Wprost przeciwnie. I dlatego nawet gen. Eisenhower wypowiedział się przeciwko
zrzuceuiu bomby atomowej „na ludzi", doradzając natomiast zastosowanie tej broni przeciwko koobiektom wojskowym.
reańskim
Szkoda tylko, że „humanitarny"
generał nie wskazał, w jaki to spo

jak najwięcej korzyści dla
dobra sp•>rtu i Waszej Ludo,·:ej Ojczyzny.
sport,
k t
. h - . d
N 1ec
zy3e emo ra yczny
walczący 0 pokój.
Niech żyje i umacnia się przyjaźń
między Zwil).zkiem Radzieckim a Pol
k L d
s ą u ową.
Niech żyje Wódz światowego Obo
zu Postępu - Stalin."
kierownik
przemówił
Nastę'pnie
drużyny rumuńskiej Buncan, 'który w
imieniu Rumuńskiego Komitetu Kultury Fizycznej pozdrowił plenum
GKKF. Podkreślił on, że spotkania
sportowców Polski i Rumunii przyczynią się do umocnienia przyjaźni
„Jesteśmy
między obu narodami.
wdzięczni, że mieliśmy okazję spotkać się ze znakomitymi zawodnikami radzieckimi i czołowymi tenisistami krajów demokracji ludowej" - po
wiedział mówca i wzniósł na zakoń
czenie okrzyk na cześć Polski Ludowej, przyjaźni krajów demokracji lu
dowej, Związku Radzieckiego i Generalissimusa Stalina.

·Na r z ecz ofiar
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o realizację. Ci spośród Amerykanów. którzy nie osiągnęli jeszcze
forrestalowskiego stadium psyc;hozy wojennej, mają jednak - w
związku ze strategią atomową _...,
mnóstwo obaw, wątpliwości i za·
strzeże6. Nie chodzi tu, oczywlś·
cie, o skrupuły natury moralnej i
humanitarnej, brane są natomiast
pod uwagę polityczne i wojskowe
konsekwencje ewentualnego zastosowania broni atomowej.
A te konsekwencje

abyście z dzisiejszych obrad sportu pomaga w osią.gnięcm lepszej

wynieśli

PLENUM P01'J:-:PIA IMPERIALI,
S'l'óW AMERYKAŃSKICH
przedstawiciel
W czasie obrad
ZMP zgłosił rezolucję, która została
jecinomyślnie przyjęta przez plenum.
W rezolucji tej plenum GKKF skła
da jak najostrzejszy protest przechv
ko zbrojnej agresji imperialistów amerykańskich wobec Ludowej Republiki Koreańskiej oraz protestuje
nrzcciw bl'Utalnemu pogwałceniu sta
ti;tu ONZ i wykorzystywaniu Rady
dla imperialistyczBezpieczeństwa
nej polityki rządu Stanów Zjednoczonych.
Plenum napiętnowało z oburzebombardowanie
zbrodnicze
niem
Referat posła Motyki przyjęli ze· .
miast i wsi Korei przez samoloty adh1gotrwałymi oklaskami .. Na.·
bi-ani
mE=rykańskic i wezwało sportowców
stępnie rozpoczęła się dyskusja, do
polskich, aby r.a przykładem .mistrzy
której powrócimy w najbliższym
ni świata - Rakoczy wzięli czynny
czasie.
udział w zbiórce na rzecz pomocy oPlenum MIERNIKIEM NASZEGO WZROfiarom agresji w Korei.
orzesłało wyrazy najwyższego uzna- STU BĘDZIE NASZ
WKŁAD W
nia bohaterskiemu ludowi Korei . w REALIZACJĘ PLANU 6-LETNIEGO
jego zwycięskiej walce o wolność.
Mówiąc o roli kultury fizycznej•w agresji amerykańskiej
TENISiśCI RADZIECCY I RUW dniu 6 sierpnia 1950 r. o godz.
realizacji Planu 6-letniego przewodn,
MUŃSCY NA SALI OBRAD
GKKF pos. Motyka, stwierdził, że 10 na boisku sportowym „Tęcza;• w
W toku obrad na salę przybyła e- w wykonaniu planu winna ona speł- Łodzi, przy ul. Wólczańskiej Nr.
w piłkę n.:>ż
kipa tenisistów radzieckich, bawiąca nić ważną rolę, jako niezbędny ele- 244, odbędą się zawody
ment wYchowania człowieka, wycho- ną ZS Gwardia Kolo Nr. 6 -ORMO
obecnie na występach w Polsce.
wania nowych kadr. W wychowaniu „Tęcza".
Przybycie delegacji wywołało na socjalistycznym kadry mog·ą spełnić
Całkowity dochód z powyższej lm
sali wielka manifestacje na cześć swe zadanie tylko wtedy, jeśli będą prezy przeznaczamy na rzecz walprzodującego w walce o -pokój_ Zwfąz stały na odpowiednim poziomie, stąd czącej Korei.
k11 Radzieckiego i Wodza światowe·
Ge·
go Obozu Pokoju i Postępu * * *
neralissimusa Stalina.
Onegdaj na stadionie ŁKS Włó·
l'olsce Ludowej będzie jej wkład w
przewodniczący realizację Planu 6-letniego.
powitał
Gości
kniarz odbyła się niecodzienna u GKKF - po~. Motyka, który oświad
Mianowicie pracow-ruZadania stojące przed kulturą fi· roczystość.
czył m. in.: „J estem głęboko p11ze- zyczną w Polsce Ludowej sformuło- cy Zakładów Przemysłu Dziewiarświadczony, że na-sze kontakty spor wałfl uchwała Biura Politycznego KC skiego im. Głażewskiego otrzymali
towe pogłębią naszą serdeczną przy PZPR. Z zadań tych wynika przede nagrody za współzawodnictwo w
jaźń, która umacnia się na bazie s~o wszystkim konieczność umasowienia drugim kw!rtale. Przemówienia w.y
łeczno-ideo\vej współpracy, na baz.ie i zbliżenia kultury fizycznej do kla- głosili:
przedstawiciele związków
walki o te same ideały, wilki o po- sy robotniczej, konieczność intensyw-1 zawodowych, Partii, Dyrekcji Przestęp, pokój i s'ocja!iz;m. Bo.gate do- nej pracy nad umasowieniem wycho mysłu Dziewiarskiego oraz Dyrekcji
świadczenia sportowcow Z:iv1ązku ~a wania fizycznego na wsi.
Trzeba Zakładów im. Głażewskiego. z ·azna
dzieckiego są dla nas mesłycha~1e stwierdzić, że mimo ni~wątpliwych o- czyć należy, że w firmie tej 88 proc.
wielką i ważną pomocą w . budowmc- siągnięć na tej drodze, mimo stałe- pracowników
uc;iział ·' we
bierze
twie nowej, socjalistyczneJ ,kultury go i żywego rozwoju kultury fizycz współzawodnictwie.
fizycznej. ' Witam gości radzieckie~ nej zadania t~ ~ie są w pełni :VYko-.
Rozegrano również mecz pilki noż
w przededniu ich święta Kultury Fi nywane. V'\'.łasc1~va form~ or~~mzaCYJ nej pomiędzy pracownikami . umy...
z~·rznej." Przewodnfozący Motyka za na powiązanie orgamzacJ1 sporto słowymi Zakładów im. Duracza, okończył powitanie, wznosząc okrzyk wych z masowymi organizacjami spo raz Zakł. im. Głażewskiego. Wynik
na cześć Generalissimusa Stalina.
łecznymi - stale rosnąca pomoc ide 2:1 (1:1) dla Zakładów im. Duracza.
Odbyły się również występy .swie
owa. i materialna .Państwa i P.ar~ii
TOW. BIRIUKOW POZDRAWIA
stworzyły_ w~runk1 do umasowiema tlicowe. Podczas uroczystości puyPOLSKICH SPORTOWCóW
grywała orkiestra. Całość imprezy
W imieniu ekipy radzieckiej prze· wychowama fizycznego.
\'fYpadła dobrze i pozostawiła miłe
który
mówił kierownik Biriukow,
MIMO BRAKóW I BŁ~DóW
wrażenie.
przekazał serdec:me pozdrowienia od
POS'fĘPUJEMY NAPRZóD
się · około
zebrało
Publiczności
sportowców radzieckie~. ~ó~vca pod
Naszym zadaniem jest więc wyka 1000 osób. Całkowity dochód z imkreślił serdeczne przy1ęcie 1 ,bratt;r
zanie - oświadczył w swym refera prezy przeznaczono na rzecz waljaką spotkali tem.
ską atmosferę,
ze uprawianie czącej Korei.
„ży~zę cie pos. Motyka
radzieccy w Polsce.
siści
Warn. drodzy przyjaciele, - ośw13:d
czył przedstawiciel tenisistów radzie

la Kapela Ludowa ·
Program na dzień 6 sierpnia 1950 r. ca. - gra p ol s'
Czechowa.
humoreski
Dwie
14.45
Sygn.
6.53
audycji.
Początek
.
6 50
Cz asu. 7.00 Aud. dla wsi. 7,15 Muzy- 15.00 Lekkie melodie fortepianowe.
• "etl1"c dziecię
- dl a sw1
·
.
ka„ 8 OO Dziennik poranny. 8.25 Pol- 15.15 A udYCJa
9.00 Koncert cych. 16.00 Dziennik popołudmowy.
Ska' n'iuzyka ludowa.
Rozgłośni· Wro ·
,
k 16.20 K oncert ehoru
Or·gano"'y (Rok Bachowski) w wy·.
· k" kowskiego. 9,30 Muzyk.-a: cł aws
·1eJ.· 16-50 „Wale"y Wro'blew
F. Rącz
. .
. Konce1·t Or'klestry
pog. 17, OO
1 10,20 Fel ieton literacki. 10.30 „ Wies· sk"'
k' · 17,57 !'Ks1ązc
· · p omors·1eJ, .
t un'czy 1· s'1i1·ewa". 10.55 Duety for~ ::- Rozgł osm
'
"
· - sz t u k a wg. po\v"1esc.1 M :
i żebra k"
Pl'ano'"e. 11,20 (Ł) Muzyka po.Isk.a.
19.OO A u d . z cyklu·· „ Stam
·
T warna.
11,45 '(Ł) Aud. dla wsi' - omo,_v1e· k·o" · 19,30 „ Czechosło ·
ruomi;sz
nie nowych wydawnictw chłopskieh . s ław „...
11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.04 wacja przemawia do Polski". 20.00
20 ,40 (Ł) Kon•
·
'k· wieczorny.
·
Przegląd Czasop ism. 12_,15_ Konc_er.t D z1enm
' wiata" 1 d'1e s.
, 21 . OO „Meo
śląsk1eJ. cert życzen.
Małej Orkiestry Ro-zgłosm
13 -00 Gawęda przyrodnicza. 13,15 21,25 Muzyk~, 22,00. !Y1uzyka taneczz
.
' Niedziela na wsi". 14.00 „P1eb an z na. 22·15 W18domosc1 s.portowe
C·hodla" 5 odc. poematu St. Skonecz- z całej Polski. 23,00 Ostatme w1ado
· · 23 l!'i Na dobra.noc"
d t • I
nego. 14,20 Melodie ludowe 0 an.- mosci.

I chcieliby

brałyby

osiągnięcia

Wspaniałe

sportowców kraju Rad są dla nas
skarbnicą. przykładów i doświadczeń
w dziele budownictwa socjalizmu w
IH'szyn1 kraju, w dziele umasowieni11 kultury fizycznej i sportu - po
mas
tężnej dźwigni przygotowania
pracujących do pracy i obrony. Przy
kład Waszych osiągnięć wiedzie nas
do walki o przedterminowe wykona
ni;.., Planu 6-letniego.
W dniu Waszego sportowego świę
ta przesyłamy Wam w imieniu wielotysięcznych rzesz sportowców Pol
ski Ludowej wyrazy naszej wdziiCZ
ności za pomoc, jaką stale od Was
otrzymujemy w naszej pracy.
Gratulując Wam sukcesów, życ_zy
my Wam nowych wspm~iałych. os~ą
gnięć w pracy sportoweJ, w w1elk~'l1
dziele komunis<tycznego budowl'l.lC'-

ck1ch -

tematy atomowe snuje komentator
wojsk()wy „New York Times" Baldwin, który występuje stanow·
czo przeciwko użyciu bomby Trumana na Korei. Swą negatywną
uzasadnia Baldwin zapostawę
równo względami politycznymi. jak
militarnymi. pisząc m.in„ że za·
stosowanie broni atomowej „skon·
solidowałoby ludność Korei i prawie całej Azji przeciwko USA i
przyprawiłoby nas (tj. Amerykanów) o utratę ostatnich przyjaciół
i resztek wpływów "!' tej części
A jest to przecież spraświata''.
wa nie bez znaczenia, skoro - - jak
melancholijnie stwierdza Baldwm
- „mobilizacja opmn publicznej
dla napiętnowania USA,
ś'viata
jako agresywnego podżegacza wo.
jennego i sprawcy totalnej wojny,
u czyniła ju ż zbyt wielkie post<.:·
PY·· ·"·
Baldwin wysuwa

następnie

szc-

reg innych zastrzeżeń co do uży
cia broni atomowej i w końcu dochodzi do wniosku, że „lepsze" są
bombardowania „typu klasycznego", tj. zniszczenie za pomocą
bomb lotniczych zamiast otwartych · i masowych mordowań spokojnej ludności cywilnej.

I

z Kutna, a Włóknia~
[lOdejnnuje Kolejanza rze Skierniewic. Oba mecze wyznaczono na godtz. 17.
Ogniwo organirzmje w dniu d!Zisiej
szy.m wyścigi szosowe w trrzech kategoriach: do lat 18 .zawodnicy .f>o:
i'adą na 10 km., od lat 18 w. zwyz
po3'ada. na dy<>tansie 20 km., a z.a-.
wodnicy zaawall'lsowani na dyst. ,do
30, km. Dla rzwycięrzców priz;ewjdrzia-.
ne są cenne nag rody w postaci
sprze.tu kolarskiego.
O mistrzostwo pierwsze3· ligi

się

rzimną

i cyniczną

kupiecką,

obliczając

skrupulatnie rachunek st rat i zysków.
Szczęściem dla ludzkości, ten ra
chunek przedstawia się dla podże
gaczy wojennych coraz mmei koB. D.
rzystnie,

grają:

ZwiązkowiE;c

Garbarni a z Ruchem o prowadzenie
w tabeli, Legia e. Górnikiem Ra.
dUn, Z'Yiązk?wiec Wa1't8: z ·Ogm·em Craco:r1ą,_
pz 1K~leB t
G · kBudowląru
Y o.m !Z o omą.
1arrz.em a , on:1
Ł~ Włokma~ WYJechał d? K;itow1c na osta.t m mec1Z o nuiStrzostwo Palski w szczypior.m aku rz tam
te}szym AZS.
w_

G t. O a
Organ Ł6dzklego Komitetu l Wo)ew6dzklego Komitetu Polsk1eJ ZJednoczoneJ Partll Bob11tnlczeJ
BedacuJe:
'
E OLEGIUM

REDAKCYJNE.

TI le to D J'I

218-14
'
Redaktor naczelny~,
:118-U
Zastępca rel1. naczell"ego
21M5
Sekretarz odpowledzlaln3'
2111-19
Dzla I partyjny
Dział korespondentów robr!..;
nlczycb 1 cbłopsklch oraz
redak~or6w gazetek łcltn•
211-ł2
ntcb
:zu.29
Dział mutacjl
IM-21
Dział mlejsld I sportowy
wewn. 11 ~

Dyskusja, racj.y i argumenty ame
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na uwagę: po
ją niewątpliwie
pierwsze wskazują one, że ludobójcza buta i pewność siebie, manifestowane jeszcze do niedawna
przez pretendentów do panowania
nad światem, należą już do prieszłościi po drugie, wszystkie te wy
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