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Rok 1950 - pierwszy rok Planu 6-letniego
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Orędzie noworoczne Prezydenta RP - Bolesława
WARSZAWA (PAP) Prezydent
Bolesław Bierut wygłosił
przez radio następujące orędzie no
woroczne:
,.Obywatele! Sios,t ry i Bracia!
R~ :~ośnie witają dziś ludzie w
całej Polsce Nowy Rok 1950. Z dumą i zadowoleniem żegna.my pracowity, ale płodny ~ twórczy rok
miniony.
Naród polski z prawdziwą sa·
tysfakcją podsumowuje dziś wyniki swej pracy w roku ubie;łym.
El) czyż nle mamy prawa do radoś~l i dumy, skoro zakończyliśL~'
pomyślnie - już na dwa miesiące
przed terminem - pierwszy' nasz
wielki
twórczy Trzyletni Plan
Odbudowy Gospodarczej Polski!
:Gył to przecież plan śmiały, a.le i
trudny, wymagający nie tylko o!·

R. P.

Ibrzymiego

wysiłku, ale i wielkiego hartu. Dla pomyślnego wykoL.ania planu potrzeba było nie tyl.
ko . wytrwałej woli kierown:ctwa,
ale i głębokiej ufności, zwartości,
świadomości, zapału, patriotyzmu
wyk()Dujących ten plan mas pracujący;:h.
,
Pr.zypomnijmy sobie warunIn
naszego życia w okresie poprzedzającym Plan Trzyletni, w "krJs'e już pokojowym, ale ug:nają
cym się pod dężarami skutków
wojny, skutk.ów wprost przeraża
jących, Były to lata 1945 -1946.
Gdzie s i ęgnąć okiem sterczały ruiny. Miliony ludzi wędrowały,
wracając z obozów, zm: eniając stare siedziby, szukając pracy i schror.:,en:a. W roku 1945 połowa ziemi
ornej leżała odłogiem.

Szybkie tempo

uprzemysłowienia . Polski

Natomiast faktem jest, że szybki
wzrost produkcji przemysłowej i
roLnej W Polsce po"dnosi z roku na
rok poziom życia materialnego i
kulturalnego P?l?~ego lu.du pracującego w m :,eSC le l na WSl,
Na dalszy wzrost poziomu życia
materialnego i kulturalnego mas
pracujących, które stanowią olbrzy
mią wi·ększoŚć naszeJ::o narodu, wy
w : erać będz:e decydujący · wpływ

Człowiek

Bieruta

szybkie uprzemysłowienie Polski.
Od końca 1946 r. do poło~ roku
1949 liczba pracowników' najem'
nych w mieście wzrosła o 1,100,000
~~, o 40 proc. Młodz:,eż robotn:cza i
'chłopska w coraz większej liczbie
zdobywa możr. ość nauki w szko·
łach średn:ch i zawodowych oraz
uczelni.ach wyższych, korzyst,ają~
z pomocy państwa, samorządow l
organizacji społecznych.

- najcenniejszym skarbem narodu

fiarności ze strony mas pracują'
cych. Wylcollallie Planu G-letniego
przyniesie w rezultacie poważllJ
wzrost ogólnego dobrobytu materialuf.'go oraz oświaty i kultury
polskiego ludu pracującego. Prze'
ciętna stopa życiowa. mas pracują

cych będzie w końwwym okresie
Planu G·letniego około 2 razy wyż
sza w porównaniu z okresem przed
wojeunym. WzroslIą poważnie moż
liwości korzystania l)lZeZ najszer
sze masy pracujące z rosnącego do
roblm kultury, nauki i sztuki.

Najcenniejszym skarbem naro'l warunkach pntedwojennych, kaSłuszność
du w warunkach demokracji ludo- dry nowej inteligencji, wyrastają·
Rok który dziś witamy, będzie my wymaga "''Ysiłków, ofiarności,
wej są wyksdałceni politycznie i cej z młodzieży robotniczej i chłop·
pracy,
mObilizacji
wykwalifikowani zawodowo, lml· sk' ej, wzbogacają swymi talenta- \\ laśni~ jednym z najważniejszych \y~'teżon~j
turalni ludzie wyrastający z klasy mi i zapałem nasze życie i rozwój etapów, zabezpieczających zwycię· v.-szystklch naszych uzdolnień i ta
l'lbotniczej i 'chl-opskiej. Lud7!ie ci gospodarki ogólnonarodowej. Wa- stwo tego wielkiego przełomu, ja lentów, ale wiemy też, że pomnawzbogacają nasze kadry kierujące żnym przeto zadaniem jest przy- Iq wnosi do dziejow naszego naro I ża ona potencjał gospodarczy i bo
radości
życiem politycznym, gospodarczym śpieszyć wzrost liczebny tych ~vy· du Plan G-letni. O tym, że zadanie gactwa Polski Ludowej, podnol!i
W warun,ka.ch niesłychanie cięż. kraju mają więc prawo do rado- i kulturalnym naszego kraju, dzja.- kwalifiko-wanych kadr ludzk!ch to jest wykonalne, że przynie,sie dobrobyt ludzi pracy. pomnaża
kich zniszczeń wojennych, które ści i dumy, podsumowując wyniki łalnością naszego państwa. Wraz oraz podnieść wyżej poziom ich ono narodowi pomnożenie jego kulturę warstw dawniej upośledzo
mÓWi nam do- nych i trzymanych W' ciemnocit',
po(!hłonęły miliony istn:eń ludz- swej pracy twórczej w okresie z inteligencją
pracującą,
która świadomości politycznej, ich doj. sil i bogactw świadczenie i przykład
wielkiego że wzmaga naszą siłę i samodzielkich i około 40 proc. substancji ubiegłym.
dobyła wykształcenie jeszcze w rzałości ideologicznej.
Związku Radzieckiego.
uość gospodarczą i pulityczną.
całego pl>lskiego nt&jątku narodo·
W roku 1949 produkcja przemy.
Całe dotychczasowe llR5>Ze
do, ... ego - rozpoczęła się planowa słu w wartości globalnej była o
Sprostamy wszystkim trudno·
świadczenie świadczy o ;;,IUSZllości
odbud()wa gospodarcza naszego około 75 proc. wyższa, niż w ostaściom i wykonamy porywające pla
obranej
przez
nas
nie-tlomnie
i
raz
kraju.
tnich latach przed wojną, zaś w
awangardą.
I)a zaWS7.,e .drogi, dzięki któl'ej u- ny 1950 roku, jeśli w Jladchodzą
1'1- 0kresie opracowywania Trzy- przeli'czeniu Y.a głowę ludności
będziemy
gruntowanśmy
llasze miejsce w cym roku pracować
letniego Planu Odbudowy -1oSF)- przemysł nasz produkuje dzlś pra·
Wielka i zaszczytna rola przy· siły i bogactwa dzięki pracy mas lu obozie pokoju i socjalizmu. w obo jeszcze lepiej, jeszcze wydajdarczej wi·e lu ludziom plan ten wi~ dwa i pół raza więcej niż przed pada w tej dziedzinie przodowni. dowych i otwiera przed tymi masa . kt'
dz' . lk Z . nIeJ,
jeśli
będziemy
smla·
lepszą prz
l< yszłość zle,
oremu przewo l WIe i Wlą
m 'ln]udow'.'ml·
wydawał si~ zbyt śmiały i niewy- wojną (według wartości w cenach Iwm pracy, nowatorom i r a c j o
a - .J
zek Radziecld. Nie jest przypad- ło usuwali błędy i uchybienia w
konalny, Ale klasa robotnicza i przedwojennych). Również rolnic· Jizatorom naszego przemysłu i go· szczęśliwsze życie, Bez ofiarności, kiem, że obchód 70-lecia Józefa pracy wszyst.kich naszych illStytu
masy pracujące. w olbrzymiej wię. two, aczkolwiek rozwój jego jest spodarki rolnej, którzy dają wspa· bez głębokiego oddania dla sprawy Stalina stał się w Polsce potężną c.li i urzędów, jeśli będziemy twar
kszości zaufały władzy ludowej, powolniejszy od tempa rozwoju niałe wzory pracy, przyspieszają· ludowej, bez szczerego poś'w:ęcenia i żywiołową manifestacją IJrzyjaź dzi dła nieprzyjaciół i 'pełni seruwierzyły w realność planu i wy- przemysłu, osi ągnęło już ogólnie w cej rozkwit gospoJarczy i kultu· wszystkiclt sił ua rzecz budowy le· tli. polsko-radzieckiej
i gorących decznej życzliwości dla współbu
ko.naly go zwycięsko na dwa mie· obliczer.iu na głowę ludności, pro· ralny naszej Ojczyzny. Są to lu· pszego ustroju społecznego, n':e mo uczuć, jakie lud polski żywi dla d.owniczych nowego, pięknego ży
siące przed terminem. I\:Jasa robo. dukcję o 12 proc, wyższą od pro· dzie, którzy ze swego praktyczne· że być szczęśliwszego życia, W najwięl{szego człowiel,a i bOjoWIU cia, dla wszystkich prostych ludzi
tnicza i masy pracujące naszego dukc~' przedwojennej,
dźwigających
wzwyż budowaną
go doświa.dczenia w pracy wycią- walce o lepszy ustrój społeczny, w ka naszej epoki.
gają najlepszą naukę, czyniąc z walce o w()lność, o pokój i postęp
To. w .w ielokrotnie wzmaga na ich rękami Polskę Ludową.
niej zdobycz szerok;ch mas pra- najlepsi ludzie oddawali nie tylko sze siły ' - to gł~bokie przekonaŻyczę wam wszystkim,' najmilsi
Wyższość
cujących.
swój wysiłek i swoją pracę, ale nie, że droga, jaką idziemy, ' jest 'rodacy, siostry i bracia ~ pomyśl
gospodarką kapitalistyczną
Aby uczynić nasze życie lep- często swoją krew i życie.
jedynie shlszną, najszczęŚliWS7ą llości w waszej pracy codziennej i
szym i 5ZCZęśli-wszym, musimy pra
Dziś, gdy Polska dz;ęki bratniej .,drogą. Kt~ w -to. przedte~ ~ie w waszym życiu, w waszej działał
O czym św :adczą te cyfry?
kładami i środkami produkcyjny- cować _ ucząc się i uczyć się _ pomocy narodów radz'eckich od-o rzył,. umocmł w ~ObI~. to p~zesWla~ ności społecznej i w zamierzeniach
Świadczą one - po pierwsze - mi, powiększając o trzy czwarte pracując. Współzawodnictwo w zyskała wolność, gdy usunęła precz c~ełlI~. .Kto wą.tpd, me ~oze oP.l"Ie~ osobistych. Niechaj te ostatnie 0o wYŻSZOści gospodarki uspołecz- produkcję całego przemysłu i dżwi pracy jest taką szkołą nowej, wy. wyzyskiwaczy i pa.:;o':ytów obszar. ~ę llleodl.parte.J ,~ymOWle fak.tow .l ż~wia zawsze ja.k na.jściślejsZ3
nio,n ej i planowej nad gospodarką gając wzwyż również .rolnictwo. dajn'ejszej pra.cy, szkołą nowego niczo.kapitalistycznych, gdy budu- Sam .uab er~ tego prz.ekonarua. '. WIęź z ogól~YIJi naszymi zadania
kapitalistyczną. DI.:ęki czemu Pol. Żaden z bogatszych od r,as, stosuulm do pracy, wolnej od wy je nowy, socjalistyc.zny ustrój spo- Wle~y, ze droga, Jaką obrahs- mi społecznymi.
ska osiągnęła tak szybkie i pomy- mniej zniszczonych ltrajów kal ..i· zysku kanitalistycznego, pracy dla I zn
s tk· tys:ęcy przodowni Mł
ślne wyniki w odbudowie swego talistycznych, nie potrafił osi"O"nąć"
e~ y - e l.
.,., •
O
I
....
narodu, pracy, która podnosi i kow pracy SWOIm wys łklem I ofIar
kraju? Dzięki ustrojowi demokra· takieg( tempa odbudowy i r<>2:Wo,
uszlache~nia
człowieka.
Najbar.
nością
przyspieszają
budowę
tego
Do
was
zwracam
się
dziś
szcze
zyc sobie nawzajem na progu
1
cji ludowej, dzięki usunięciu ob· ju gospodarczego jak Związe - Ra- dziej uświadomieni i najofiarniej- nowego ustroju.
gÓblie młodzi przyjaciele, synowie Nowego Roku? Oto' te przedeszarników i kapitalistów, dzięki dziecki. Polska i kraje demokracji si, najbardziej doświadczeni i uspo
Im szersze i liczluejsze będą ieJl i CÓł'~{i ;ro~~niJ{?w, c~opó.w.~ pr~ ws~ystkim, aby przyniósł On careformie rolnej i unarodowieniu ludOwej. Kraje kapitalistyczne, łecznieni robotn:c" i chlopi stają się szeregi _ tym szybciej będzie rósł co.wrul.ow J lIlteli~l~ncJI, z ZYkucz~llla łej ludzkości dalsze ' umocnienie
podstawowych gałęzi przemysłu, m'mo tzw, pomocy marshallow- dziś w Polsce Ludowej przodow- w siły naród polski, tym lepsze i I mI nowego s~(',zę~ l\vego 1'0. '
pokoju, aby stał się dla ludu pra
komlln:kacji, handlu i bauków.
sklej, która kładzie się na nich łl.kami pracy, prawdxiwymi patrio bogatsze będzie stawało się życie
Przed wamI, swlat cały. stOI otwo cującego we wszystkich krajach
świadczą one - powtÓl'e - o ciężkim brzemieniem, nie mogą tami swego kraju, który rośnie w ogółu i życie l<ażdej 'ednostJd.
rem, . wSZYStkI«; !achy . l z?,~ody
wielkiej zdolności twórczej i pra- pokonać trudności i sprzecznlłSC1
.
~
według uzdohllen. zamIlowan l po świata rokiem postępu ku wolno
ści, aby był rOKiem nowych zwy
cowitości naszego n a.rodu. VI cią· rozdzierających ich gospodarkę,
rywu gorącego sercu.
cięstw i osiągnięć w naszym kragu kilku lat planowych wysiłków, nie mogą oprzeć się narastające.
Przed wami stoją dziś w Polsce
ju i wszędzie, gdzie lud pracują
naród nasz potrafił nie tylko odbu· mu kryzysowi ekonomicznemu,
Nowy rok 1950 rozpoczyna. no- sIu przeszło 5-krotuie w porówna Ludowej otworem przebogate źr6- cy sprawuje władzę. W tej mydować 7..niszczone warsztaiJ pra· któremu towarzyszy wzrost bez- wy, najbardziej doniosły i decydu niu z poziomem przedwojennym. dla wiedzy i myśli ludzkiej, (}.d was, śli przesyłamy serdeczne pozdro_
cy i narzędzia produkcji, ale rów· roboda i ciągłe obniżanie się sto. jący o przyszłości naszego narodu Oczywiście, osiągnięcie tak wyso- od waszej pracy, uporu, wytrwało wienia now"roczne bratnim naronież rozszerzyć je, usprawnić te- \ py życiowej mas pracujących tych okres wielkiego uprzem~~słowienh kiego poziomu uprzemysłowienia ści i zapału zależy, abyście te dom Związku Radziecldego i lm.cnn:cznie i uzupełnić nowymi za- kraJ'ów.
.
PolskI'. BędZl'e to pl'erwszy rok k '
ł·
k
nieocenione skarby posiecilli. A- j~m demokracji ludowej, wszyst"ra·J·u wp ~'1Ue z olei na szybszy
ludziom walczącym o pOkój!
~'Ja:a><.xxxuo '''«<»mCC ,()(.oexx> ..... t:c~XXX>oo.ccccexo· c::~·o c .c~ \ ~!:u s::j~~~~~~n:rr~J::!d:!:; rO~~;~I;:I~ct~:~czlla rozbudowa ~r:c~earj:du~utr::;~f;i toWw s~:::: kImObywatele!
Robotnicy, chłopi,
kraju. Plan 6·letni - to wieIl,i pro przemysiu jest warunlriem podsta ciu waszego powołania budowni- pracownicy umysłowi, żołnierze,
oram gospodarcz", społeczny l· po
o
11
"
czych nowego *ycia, socjalistycz- młodzieży! .
"W dniu 3 stycznia 1950 r. o godz. 17.00 odbędzie się w Komitecie
,..
"
w wyru ( a USulllęCla naszego za nego życia, opartego na szlach etŁódzk n PZPR. ul. Sienkiewicza Nr 49a plenarne posiedzenie Łódzkiej
lityczny, który stawia sobie za cel cofabia gQspodarczego i naSZyCI! nych zasadach moralności s(jcja- . życzę, ,!am najserdeczniej dll
zo radoscf, Powodzenia w pracy,
likwidację wiekowego zacofania i trudności, wynikających z tego
Komisji Szkoleniowej z naslępującym porządkiem dziennym:
w
nauce, w życiu rodzinnym i
wysUluęcie
Polsld
do
rzędu
przozacofania.
J:~!YCZr:lążektó~ier~zc::!~hu~sO~i;
l) Sprawozdanie przewodniczących dzielnicowych Komisji Szkolenio.
społecznym!
Zyczę wraz z wami
dujących krajów - w oparciu o
Jest rzeczą jasllą. że wykonanie szczęściem wszystkich ludzi llrawych o pracy 8zkół Ideczorowych.
naj milszej Ojczyźnie naszej dal_
socjalistyczny ustrój społeczny, tegO wieIldego programu prz.ebu- cy.
2) Spra~ozJanie kierowników Wydziałów Propagandy K.D. o wyni.
Wykonanie Planu G·letniego pod dowy gospodarczej, wymagać bę'
Jakie życzenia pragniemy zło. szego wzrostu jej sił i coraz
kach pncy kursów partyjnych I'go stopnia.
wspanialszego rozkwitu!
niesie produlicję naszego przemy- dzie dużego wysiłku i wielkiej 0-

Mamy prawo do

obranej przez nas drogi

i dumy!

Przodownicy procy - nowatorzy
socjalizmu

gospodarki planowej

.

nad

dzlez
. . _ . nasza no dzle/o
. . . . przysztosc
"

S
d' PI
S'· I .
tort o anu zesclo etntego

K O M U N I K AT

3) Sprawozdanie kierowników Wydz. Propagandy K.D. o pracy kółek
samokształceniowych studiujących życiorys Towarzysza Stalina.
4) Wytyczne dalszej pracy.

W posiedzeniu obowiązani są wziąć udział oprócz członkó\~ Łódzkiej
Komisji Szkoleniowej członkowie
11l'ezyuiów dzielnicow~ych Komisji Szko:
leni owych, kierownicy i instruklorzy Wydz. Propagandy oraz kierownicy
i wykładowcy. wieczorowych szkół politycznych.
Wydział Propagandy, Kultury i Oświaty

•

Komitetu Łódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
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Kto ' otrzymał nagrodę?

TVszystkim naszym Czytelnikom, Kolpol'terom,
Korespondentom, i Przyjaciołom
zasyła serdeczne życzenia

"'gniki naszeqo konl,ursu

Szczęśliwego Nowego Roku

",KTO TO JEST'1<l<l

Redakcja "Głosu"
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Zbrodnicza prow kac; a
ARMIA RADZIECKA URATOWAŁA lUDZKOŚĆ "L'Humanite"
ozamachu na
RP. w
od groźhy potwornej wojny bakteriologicznei
Wyrok na japońskich zbrodniarzy wOjennych w Chabarowsku

MOSKWA (PAP) - Po zakończe
niu postępowania dowodowego w t0czącym się przed Trybunałem Wojs·kowym w Chabarowsku procesie japońskich zbrodniarzy wojennych zabrał głos oskarżyciel publicz.ny prokurator Smirnow.
l'rokurator stwierdza, że z,n aczenie
procesu bynajmniej nie ogranicza się
do ustalenia osobistej winy i stopnia
odpowiedzialności
poszczególnych o-skarżonych
gdyż nici śledztwa
i procesu prowadzą ku kierowniczym
kołom imperializmu japońsldego, który na. przestrzeni wielu lat był głów
nym czynnikiem agresji na Dalekim
Wschodz.ie. Proces głównych japoń
skich zbrodniarzy wojennych w Tokio, który zakończył się w 1948 roku,
z całą oczywistością wykazał, że imperialiści japońscy w ciągu wielu lat
przygotowywali się do agresji antyradzieckiej i zagarnięcia radzieckiego
Dalekiego Wschodu.
Przez okupację Mandżurii zdobyli
agresOl'ZY japońscy dogodną bazę wypadową,
pokryli Mandżurię siecią
dróg strategicznych i lotnisk i tam
też przygotowywali wojnę bakteriologiczną. W 1936 roku Japonia zawarła
z hitlerowskimi Niemcami tzw. "pakt
antykominterllowski",
do
którego
przyłączyły się również faszystowskie Włochy.
W 1937 r. imperialiści japońscy
wtargnęli do Chin.
W 1938 r. imperialiści japońscy napadli na Związek Radziecki w rejonie jeziora Chasan - lecz próba sił
wypadła dla Japonii niekorzystnie.
W 1939 roku armia kwantuńska
dokonała ponownęgo napadu na Mongolską Repu~likę Ludową
i ZSRR,
lecz znowu spotkała się z druzgocą
cą od.prawą. Mimo to militaryści japońscy nie Zl'ezygnowali ze swych z~
, borczycłJ, celów i sięgnęli po nowe
środki walki przystąpili do przygotowywania i stosowarua nieludzkiej, siejącej masowe zniszczenie
breni bakteriologicznej.

Ambasadę

PARYż

(PAP) -

Dziennik "L'Humanite", omawiając zamach na Ambasadę Polską w Paryżą, stwierdza,
że był to akt zbrodni'C7iej prowokacji.
Dziennik podkreśla. że zamach zoo
stał
zorganizowany w przededniu
rozpoczęcia doniosłych l'okowań handlowych, w wyniku których przemysł
francus>ki może otrzymać zamówienia wal.'tości 30 miliardów franków.
Zamach miał na celu dalsze zatrucie stosunkow polsko·francuskich pisze "L'Huma.nite", - ktOre pogorszyły się ostatnio z winy dyplomacji francuskiej, rojącej się od szpiegów, oraz wskutek oburzających
prześladowań demokratów
pols,k ich
przebywających we Francji.
"L'HUIffi!anli.te" Sltwieil.'diza DJastę
nie, że we Francji działa organizacja, nosząca nazwę "stowarzyszenie
lrom'batam.tów polskiJch". Jest to organizacja półwojskowa, pozostająca
w ścisłej łączności z czynnikami gaul
listowskimi i prowadząca wr.az z tymi czynnikami wspólną akcję przerobotni·czym,
ciwko organizacjom
przede wszystkim w zagłębiach górn.iczych.

"Chcielibyśmy

Paryżu

wiedzieć

-

zapytuje "L'Humanite" kto w ministet'e
stwie pracy popiera tych ludzi?"
"Władze francuskie stwierdza
"L'Humanite" protegują faszystów polskich we Francji oraz całlł

sza ~ n!ch specjal~~zowała. się w roz- I .~yrok.- powiedział prokurator - I oskarżeni - po czym Trybunał udaje
~migrację kontrrewolucyjną, zgrup~
mnazamu bakterll wąghka, cholery wlruen me tylko orzec karę w sto- się na naradę,
i dżumy, hod.owli pcheł i gl'yzoni, sunku do oskarżonych odpowiednio
waną na nas1;ym terytorium. Jak siO
druga natomiast "studiowała" spo- do stopnia ich winy, lecz również być
WYROK
więc można dziwić, że terroryści dogroźnym ostrzeżeniem dla podżega30 grudlllJia ub. It. w iPómydh godzisoby zarażania zwierząt i roślin.
konUj!!: zamachów? Mieści się to
przecież w ramach polityki pah."tu 3~.
W dalszym ciągu prokurator opisu- czy do nowej wojny światowej. Nie- nach wieczornych, Trybunał Wojsk-;lantyckiego. .Jest to bezpośredlUa.
je n:esłychane w dziejach ludzkości chaj wiedzą wszyscy ci, którzy knują wy w Chabarowsku ogłosił sentencję
konsekwencja polityki zdrady, która
znęca;ue się nad ofiarami "ekspery- no~~ sp!ski, i ~brod,nie przechyko ludz wyroku przeciwko byłym WOjskowym
przekształca Francję w kolonię am-ementow naukowych" w więzieniu kOSCI, ze SWlat me zapomruał nauk armii japońskiej, oskarżonym o przyformacji nr 731 oraz skutki wojny drugiej wojny światowej. Na straży gotowywanie i stosowanie broni bakrykańską i w główną bazę lłodżega
czy wojennych. Zamach jest wynibakteriologicznej prowadzonej przez pokoju i bezpieezeństwa narodów sto- teriologicznej.
kiem spisku przeciwko Polsce, li:tza.militarystów japońskich pl'Zeciwko ją miliony prostych ludzi, potężny
Oskarżeni: Yamada Otozoo, Kadziciwko krajom demokracji ludowej,
narodowi chińskiemu w latach 1940 front sil demokratycznych z wielkim cuka Riudzi, Takachasi Takaacu Ol'az
1941 i 1942.
' Związkiem Radzieckim na czele.
Kawasima Kiosi skazani zostali na
przeciwko Fl'3ncji i pt;zeciwko poko-Jest to potężna i zwycięska sił.., 25 lat wIęZIenia. Oskarżeni: Sato
jowi.
Zgodnie z planami japońskiego szŁa
Oburzenie wszystkich uczciwych
bu generalnego, armia kwantuńska która potrafi okiełznać i surowo uka Siundzi oraz Kal'asawa Tomio - na
rać wszelkich podżegaczy wojennych, 20 lat więzienia, zaś oskarżony Nisi
miała po wybuchu wojny z ZSRR zaFrancuzów i patriotów - pisze w za,.
niechaj wyrok wasz _ sędziowie _ Tosihide - na 18 lat więzienia.
stosować wobec radzieckich miast na
kończeniu "L'Huma.ntte" jest cał"
zabrzmi, jak groźne ostrzeżenie! _
Mitomo Kadzuo skazany został na
Dalekim Wschodzie
(Woroszyłow,
kończy prokurator.
15 lat więzienia, Onoye Masao - na
kowicie
uzasadJnioue.
Powinno
się
Chabarowsk, Błagowieszczeńsk i Czi12 lat więzienia, Hirazakura Dzenprzepędzić z naszej ziemi wszystkich
ta) bomby, napełnione zarażonymi
ZBRODNIARZE PRZYZNAJ,! SI:{il saku- na 10 lat, Kurusima Yudzi
dżumą pchłami co zostało udowodagentów podżegaczy wojennych i wro
DO WINY
- na 3 lata, wreszcie Kikuczi Norinione na mocy ujawnionych w toku
gów naszego kraju".
micu - na 2 lata więzierua.
rozprawy dokumentów.
Po przemówieniu prokuratora Smir
Z oburzeniem piętnuje prlYkurator nowa zabrali głos adwokaci: Biełow,
,;naukowców", ],."'tÓl'ZY zamordowali Prokopienko i inni, którzy prosili
tysiące Chińczyków i Rosjan w "wię Trybunał o uwzględnienie okolicznozieniu eksperymentalnym" formacji' ści łagodzących, w szczególności
IPmyZln.aII.1iiJa się osikarnonych do wUny
nr 731.
Prokurator przypomina Trybunało i ich szczerej skruchy.
Oskarżony Kawasima Kiosi w o-wi, że prokurator radziecki w MiędzS
narodowym Trybunale w Tokio prze, statnim słowie oświadcza, że zrozumiał cały ogrom swego przestępstwa,
MOSKWA (PAP), - Prasa m.os-I nych sukcesów potężnego obozu po sób aJdywnie walczących o pokój.
kazał ·prokuratorowi amerykańskie
zbrodnię
przeciwko kiew~ka w ostatn~, dniu 1949 roku koju, I'!e~okracji i socjali~mu. Je- Wokół Zwią.zku Rl,dzi~ckiego zespa
mu w tymże Trybunale protokół ze- stanowiącego
ludzkości i gotów jest przyjąć najsu- pOŚWIęca wiele rrueJ~ca
podsumo- dnoczesme rok ten przymósł nowe la się cala postępowa ludzkość. Hiznań oskarżonych Kawasimy i Karawaniu wyników ubiegłego roku.
klęski obozowi reakcji imperialisty storyczne zwycięstwa Związku Rasawy, świadczących o nieludzkich rowszą karę.
Oskarżony Yamada Otozoo
przyDziennik
Prawda" w artykule cznej, obozowi podżegaczy woJen- dzieckiego, krajów demokracji lueksperymentach na żywych ludziach.
znaje w całej pełni swą odpowiedzial wstępnym z~tytułowanym
"Rok nych, dOlItro,wad~ do dalsrtego zao- dowej, sukcesy obozu demokratycz
ność za wzmożenie przygotowań do wielkich zwycięstw" pisze:
Strzenia wszystkich sprzeczności ' im nego są ni.erozerwalnie związane z
AMERYKAŃSKI OSKARżYCIEL
perializmu.
imieniem Wielkiego Stalina - Wo.UKRYWA DODATKOWE DOWODY wojny bakteriologicznej.
"Złotymi zgłoskami wpisany zoOskarżony Kadzicuka
Riudzi oNarody na całym świecie - kon dza i Nauczyciela całej postępowej
ZBRODNI
ten
;rok
do
historii
bohat-erstan1e
świadcza: "Uważam za hańbę, że bękluduje "Prawda" - nie chcą woj- ludzkości.
Istniały jednak stvvierdza pro- dąc lekarzem, a więc przedstawicie- skiej walki naszego narodu o zwy- ny. Jednym z największych sukcePod genialnym przewodem Towa
cięstwo
wielkiej
sprawy
komukurator pewne wpływowe czyn- lem zawodu humanitatnego zasów 1949 roku było utw.orzenie po- rzysza Stalina naród radziecki wkra.
niki, którym zależało na tym. aby miast wypełuiać swój święty obowią nizmu. Pod kierownictwem Partii tężnego zorganizowanego frontu
cza w nowy rok 1950 pełen przeko
potworne zbrodnie japońSlkiej kliki zek wobec ludzkości wkroczyłem na bolszewickiej, pod genialnym prze brońców pokoju, skupiającego w nania w zwycięstwo wielkiej spramilitarnej
nie zostały ujawnione drogę niszczenia narodów śmierc1o wodem Tow. Stalina ludzie radziec swych szeregach 600 milionów
wy lkomuni7llnu".
cy npamiętnili rok 1949 nowymi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. . . . . . . . .ł
przed światem i dlatego, wbrew żą.. nośnymi bakteriami".
wspaniałymi
sukcesami
w
pracy
dla
daruont Międzynarodowego TrybunaOskarżony Hiraza:kura Dzensaiku,
łu, amerykański oskarżyciel publicz;. wyrażając swą skruchę oświadcza: szczęścia ukochanej ojczyzny. W
ny nie przedstawił posiadanych do- "Surowa kara dla nas będzie ostrze- 1949 roku osiągnięto ogromne sukwodów dodatikowych o analogicznych żenient dla tych, którzy usiłują przy- cesy w wa.lce. o przedterminowe
ARMIA RADZIECKA
"eksperymentach", !Stosowanych na gotować nową wojnę. Mam nadzieję, wykonanie powojennego planu pię
URATOWAŁA LUDZKOśĆ
dzień
żywych ludziach przez nankińską for- że nie tylko my będziemy ukarani, cioletniego, Produkcja. całego przePRZED ZAGŁAD4
mysłu ZSRR w i;t'1tl roku przewrimację •.Ej".
lecz również główni winowajcy Gdy zwycięska Armia Radziecka
szyła produkcję
przedwojennlł
e
RZFJSZÓW (!PA!P). W trzecim dnJiu rodowa. O.r.g1alnizac1a Wojsko~). ZeProkura.tor stwierdza, że na ławie ja1pońS'ki cesarz Hirohito, generał więcej niż 40 proc. Nieustannie roz- lI.'orzpra.wy OSIk.aIr!ŻJ(mych o współpra tlk;nął . się on w lOOiku 1945 IZ ' ballldą
łamiąc opór armii hitlerowskiej szła
na zachód - napotykała na swej dro oskarżonych :nie zasiedli tacy czoło- Isii i generał Wakamacu, którzy nie wija sIę j krzepnie socjalistyczne cę IZ dYlWersyj:no - a-ahultJllwwyml. ban "Mewa" podlQZaJS odip:rIa!wy dowódców
dze dymiące zgliszcza Treblinki, ko- wi zbrodniarze, jak ba.k.tel'iolodzy zasiedli tu z nami na ławie oskarż~ rolnictwo. Dzięki sukcesom prze- darni NSZ Sąd pl1Ze'SWClhaa św.iladik.a kiliku band. Pnywódea bandy NOW,
za,konny Jan. proponował
mysłu i rolnictwa podwyższa się po Ka.zJiim.ie.tTza StoClkiego. Św.ba.CJek ten ojciec
mory gazowe Majdanka i piece kr~ Jsii Siro, Kitano, Wakamacu, orga- Dych.
Oskarżony Kit.-uCzl ł{oimicu ośwlad ziom Zycla ludzi pracy w naszym jest b. c:zŁ~ Mndy NO~ ·!Na- wowcZas "Mewie", atbY p~pdrZądko
matoriów oświęcimskich. - W labo- nizatorzy ł inspiratorzy wojny bakteriologicz,
n
ej,
gdyż
znajdując
się
po,.
eza:
"W
duszy
mej
zaszedł
przełom
wała swoje g(L1Upy Na.rodlowe.i Orga- .
kraju.
ratoriach
Poznańskiego
Instytutu
za granicami ZSRR korzystają z po-- na całe życie, żałuję, że na ławie on:iJza1Jlj1 WlQskowej. Ną . py1;.;l1J.1ii.e prol3akteriologicznego hodowali hitlerow parcia
i opieki. obozu imperialistycz- skarżonych nie zasiedli Wl.'az ze mnlł
Wielkie sukcesy naroda radzieckuratore śwń.adek wyjla'śnd!a, Ze NOW '
er ba.kterie dżumy, przygotowując się nego, który sam marzy o czasie, gdy najważniejsi organi.zatorzy i inspira- kiego w budownictwie komunistycz
było ikontynuacją
pnz.edwodennego
do ·z astosowania brontL baiktedoJ.ogicz będzie mógł zaa.taltować ludzkość torzy wojny bakteriologicznej. Pobyt nym świadczą dobitnie o wyższoś
Stronnictwa Narodowego. iktóre po
Itle.i przeciwko milionom bezbronnych bombami atomowymi i śmiercionoś- w Związku Radzieckim dopomógł mi ci ustroju socjalistycmego, o jego
wye:wotl.eIrlIU, WY51tąpilo pnz.eC1i.w«to \1- ,
ludzi. Tylko druzgocący cios radziec
nymi bakteriami. Nie umniejsza to do zrozumienia, jak zbrodnicza była niezrównanej przewadze nad zgoistrojowi Polsikd Ludowej.
kich sił zbrojnych zadany armii hitjednak winy tych zbrodniarzy, kt&- obrana p~zeze m~e. droga~'.
Iym .ustrojem kapitalistycznym.
Jedności
Ze v..-zględru Dla konieczność p:tV.elerowskiej, uratował ludzkość od 0Analoglczne ?sW1!dc~e~na, pełn:
Rok 1949 - kontynuuje "Prawsiłuchania [JO'Wy<ch świJarlików orarz. ~
kropności
wojny bakteriologieznej. l'zy zasiedli na ławie oskarżonych i.
BERLIN (!pAiP). W odeemie, ~ bl'an1li.:a dal.szy,ch dowodów, Sąd przer
ponieść muszą. odpo\,'iedz.ialność za ' skruchy składaJą rOWlllez pozostah da" - był rokiem nowych poważGdy z kolei Armia Radziecka rozgrosa'nej pil'll€>z p1TlJeiWQdl!li.ozących SEn W.aH: xO'Z!pJ.'awę, wyz;nRJcrz:ając 11:enmill
popełnione
przestępstwa
przeciwko .............................. Ul . . . . . . . . . . . . . . ._
. . . . . . . . . . . Ił l ' . miłl1- szturmową siłę imperializmu ja- WriJlhelma P.iIoolm i Otto Grote- je; W0no!WjeJllia na 3 styooJllia 1950
~udzkości.
pońs'kiego armię kwantuńs,ką
wohla, SocjaIli'Sty.cema PlaJrtia Jednoś ·ook;u.
ponownie uratowała ludzkość od groź
Prokurator wnosi o skazanie OSkal'lo
ci Niemiec, st'Wliel'dlZla, że rok 1949
by wojny bakteriologicznej.
żonych:
Yamada Otozoo, Kadzicuka
był <l'OIkiem wy1tężon~j walki, która
DW
Proces sądowy wykazał - podkreŚ" Riudzi, Takachasi Takaacu, Sato P-Z"ł?
wydMiłltie iłsłabibt PO'zyoje podżega
Siundzi oraz Kawasima Kiosi - na
..
J
.J;}
....... _ •••••••••••••••••••••••
la prokurator że militaryści jaczy wlOjelmych, wzmocniła na.toW ..óJlSZAWA (PAP). _ W uchwa. powstawaniu nowych remanentów z miast poważnie siły światowegO 0pońscy
czynnie przygotowywali się najwyższą przewidzianą przez rachińskich
do prowadzenia wojny bakteriologicz;- d~ie~ki~ usta:\'oda.wstwo kal'ę 25 lat le Rady Ministrów w sprawie reali. dostaw bie2ącycb, Państwowa Komi· b071u pokoju. Na.r ód naemieckli wniÓSł
nej, usiłując cofnąć ludzkość ku cza- ;męz~ema; .. os~a~z?nych: Kal'as~:"a zacji zadań oszczędnościowych w sja Planowania Gospodarczego zarzą do tej wal·ki swój udlŁlrał, WYI\lOlWliaPEKIN. .Jaik poda.je Agencja Sinbom groźnych epidemii dżumy i cho- r?lmO, NISI 'loslJllde, ~nore Ma.sa'l,
r. zostało m. in. stwierdzone, że clziła, aby na podstawie dokonywą, dając się w bemw,ględnej :większości hua, w dzielI Nowego Roku iPO :raz
lery, ku nlljbardziej mrocznym eza- Hlrazakura Dz~nsaku l ~l~omo Ka- w gospod~r~e . mat~~iał~wej kryją się nej inwentarvz·acji zostaly ujawnio- 'lAl jedności.ą i pQkojem, a. przooiWlko }l,i erwszy od lat 13 W2IIlowi{}llY 'Zosta
auze m.ozhwoSCl oszczedno. ne wszelkie nadmierne remanenty, polityce ro2!darda Niemiec, propago nie ruch kolejowy na magistrali Pesom śrl"dniowieeza. Oddziały bakte- dzuo - na kaIę pozbawlema wolno- dalsze
.
riologiczne armii japońskiej przygo- ści od 15-20 lat; oraz oskarżonych: ~C'iow~
przede w~zystkim te, które nie zosta· wa;nej przez amerykańskI imperia- kin-Hanlwu, długośOi 1.212 Ikm.
Vlob'ec tego, że illwentaryzacjd
li7m1. Ode'ZWa określa powsta.Illie Nie
towywaly w ciągn lat broń bakterio- Ki!mcz1 Nodu1i?u. i Kl:rllsima Yudzi,
W dniu 28 grudnia. w dWlS. mi~'I'S\ią
ły ujęle w spi"ach społecznych komieckiej Republiiki Demokmtyc.z nej ce po wyzwoleniu Kall1Jt.onu wfZlnOWli·o
logicz.ną.. której zastosowanie w woj- J.,,"'torzy odegral~ Jedyme. r,olę, wyk~- przy koń. cu Toku daje cluże możliwo
n1e rozprzestrzeniłoby działanie bak- nawczą - na 3 lata wlęzlema kaz- ści ujawnienia lladmiernych relll1lUen llllSji przeglądu renianentóv.', w po .. jałto faJkt {} doniosłym ma~relliltl dla ny zosiał ruch kolejowy ltJa iJ,>l'1l€utrwalellia światowego pokoju.
tów, a równocześnie przeciwdziab łowie ubiegłego roku.
terii chorobotwórczych również na dego.
sirro:en.i 1.384 km. Urucho.m.i....onle ko7 dM
rejony, znacznie odległł od terenu
munikacj,i !kolejowej na tych dwóch
działań wojennych. Analizując mate~
odcinkach, umo.żliwia IPr.zejaoo bez
rial dowodowy, prokurator' kreśli
przes:Ladki :le st.aqii Man:dżtmia do
dzieje pl'zygotowań japońskiej kUld
Kantonu ,pl'Z& Charbin, Muikd~, Pe
wojennej do wojny bakteriologic:tnej,
kin i Halll!kou.
wskazując, że jakkolwiek broń ba~kte
Na ~cl'aiSie Peldln-łlaailrou 1wT$oo:io~ogiemą z,an:nieaWcłJiL lITIi.liiIta!l"Y'Ści &oawa.e bęil!z;ie codrziennie ekspress.
pańscy zastosować w pierwszym rzę-Wy;ty~ 'W tej SiIJil'iaJWie dJatj.ą: III I że i!l;ie należy 'Wj'lbierać do władlZ nie wy.slta!l'czy. B,h.lJl'o OrglanWacyjne I Na zebrama:cm tych wysuwano kanUruchomienie nowyCh :magistrali
dzie wobec ZSRR - to jednak liCZYli Plenum KC ~ar:tii OII'atZ. pow.zięte na paa'tyonych dobrych, wy~óż.n!j,a,jących KC ZWl'l3.lCG u.wagę jeszcze na to, że ,dydatów, od!p()'\;V:iad'ających wymaga ikolejowych .jest wielkim osiągnię
sie również z możliwością. jej zasto-- roh lPodJstJalwJiJe - uchwały BiUlI'a Qr- się pmcowl1'lików umysłowych, ro- sITvla'!i ludzi. ronajdujących się 'we amIOm pos,hmvIDnym :pme~ uchwały cielu koleja.rzy Mińskicn, 'którzy
Bowania. wobec innych krajów, t któ>- gIaillJiZi3\C'yjnęgo KC ~ 18 lislto,pada botmJlików podl\vÓlnz.owych, crz.y ma,g a- władzach pail.,tyjnycl), okreśLa w kierownJic'Uv\ra pa.Tttyjnego, żywo dy- przystą,plli do pracy nad ~o-wie
rymi Japonia była w stanie wojny, ub. Ir.
e;j'lIlJowy~h, Wytyczille OIkreślają za'w- 7.nacrlil1ej mierze oblicze .'allnc-:j orrga- skuw'\oooo lINld tyrn;\ kandyda±uira~ mem ikom'UllliJkiICdi iklole;jf)wej nam~
'tj. wobec Stall1ÓW Zjednoczonych
W myśl tych wy<L"YOZll7rch i u- sze ogóLne zasady. PraktYCIZ<tlra realj~ UJirLacj:i li jej zdolność do real~owa- mi, .zasia<nl!iiwiano s.i.ę n 'a d JiJcIh życio- ju.t rz po wyllJWlOlleniIU tyeh obszai Anglii.
ch'Wlall: wtiJnnlliśmy prrz.ed:e wszystkim zacja tych zasad mUSli uwzględnić nia uchwał najw~'ŻJS;zego kierownic- rysami, bad'3 M SIll'lnieillnre ach prze- rów.
dążyć do wrzauocn:ienia iWzonu proJe- konkretn.e waJruTllki terenowe.
twa Pail.'titi. Winniśmy więc pallll~- s:zJ:oś(::i. 'ich zdo.bnOlŚć do ItQ€!OO"v:nicWYTWóRNIA śMIERCI
tald~cik;jego w kiero<WltJ;l~.twle oil'ganiBiuro Organimcyjne u~a[,iło mi- tać o tym, aby wYb.1erać (10 wla.(!z twa iyoiOOl {)rg>a'Ilirz:a,e ji lPaD.'tyjlnej·
Małz'onltow,'o
Na podstawie Ujawnionych na pro~ 'lacjli iP'aIl.'tyjnych. Bliu.r:o Orrga.n.i'lia- I1limum ętażu palI'tyjnego, wyma·g a- towa1'ZYszy 2dolnycb do relllJizGwa- Zebl'anma wyboiJ.·cze Qda."Zucały kan1\
eesle dokumentów oraz zeznań oskar- cyj;ne :poileca., aby w tZ:aJkł;adach pro- nego od lcall1,dydatów na SI1;a,no'\1V'i~{a nia. itini~ Partii.
dyda.w1')' ludrz.i. któriloY lnie porwJnilli
żonych i świadków prokurator cha- dUlk.cj'1jnyc'h i PGR-.adJ. Il'()bo~nicy Z2,- sekre,t3<J:zy podstawow'ych org3lniw- A jacy to tOW3Il''ZYsze zdolni· są do wejść w skład wladlZ pa!I'tyjnydh.
rakteryzuje działalność olbrzymiej wodowo c.zyn:nd sbanowHi więk·S1Z0ŚĆ oji Ol'az s~kiJ.·etall'zy i c:clonków ko- real!irz:owania linii ~a'l'Hi?
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LUBLIN (\PAP). Rada Wyooału
ludziach wszystkie rodzaje broni bak- I Pa'l'tii-~f,anlO!W!i'H co naJ'mnie·].' J'celna. ~ kich 'w w'.. 'sokości od .J'ednego do wod;'
. , te
' . .s~'
. oddani 'Partii , uCrlCilwi i p~'.zy"otowane
nIe lZapO'lnan ogołu
teriologicznej, takie jak bakterie wą- tl.'lZecią.
'trzech i czterech lat. Słuszność tej szczeny, że są świadomymi i przo~ ~.
P~"
h ał o
' . Matema,tyczl1.1() _ Pil'Zy;rodniczego 0~.lika, dżumy j inne, Cała działalność
Jeśli wy·bo~y .odb.Ywają się 'np. na; uchwały nie wymaga wyja<l'llień. duJący~i ludźmi w Pa<J'tii, że są nie- ~IZ '~: ~v: KC 'll z uc 'w: ą ~b 0.. l raz Senat Akademicki Uniwersytetu
!mpal.nli, to .ie.s1t Il'ZeoZa, pi€<l"wszo,rzęd- . T,v:nU.l·ąC i w)'bli'e~·a.iąc kandydalów ubłagani wobcr wl'oga kl!\sowe.go. że J 1So ~u Olą
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kierowa{' orga~li:z,acją i WY- Ta'kil
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się na ta:inych J'ozlmzae cesarza. Ja- glallliz.a.CJ.ii kOp'3JJ.niG,nej byli w należy- . stażu pa,rlyjnym. I to jes.t druga tyczać je,i wdania. :i'-e potrlłifia pro- me wp: Y!l.1ąc oCZy\W<lCl~ na pr.zebl~g Lublinie llchwaJIHy jednomyśl'l'lii.'e IO~
pońskiego Hi rohito i ja,pońskie,go tym stopniu reprezentowani robot- w.skazówka na temat tego. kogo na- wad!Dić za scba bezpartyjnvch 'że lJie zebmma wybo·rCtlego 'l na vly;mk danie s.to.,pn1 dOJ,tO'nl honOirowego
sztabu generalnego.
nicy 1Pl'a.C1.1jąCy ,p<.lll ziemią. jak rę- leży wyhierać.
boją. się krytYki swej (lziałal~oś\'i ze wyborów.
łó!:~~~:fa~~~gcid~o;l~!~r~r s.t3ctef~; bac:ze, ł.adowacze li ;ian podobni. Jeśli
B'iuro Organiz-acyj.ne wska.zuje rów strony robotni,k ów i n,i e tylko nie
Stąd w:niosek, że o.rga.ni'laclie pm-_ wiclkim uownym prof. Fryder.YIk.omowa Q fa!hrye~ m.etaJowej d elektro nież. kogo nie na,leży wybiel"ać alIli będą jej tłumić, a.le będą ją pODU- tyjne winny z całą. starannością i wi ,ToUot i lrenie Joillot - Ourae.
Na.danie dokto,ratu honOll'i.;; causa
100, prokurator wskazuje, że pierw- techmicZilwj, to ta'oską całej pa"tyj- do wladrz., ani jako delegatów na (173i-, będą. a.k.tywizować pal'iyjnych db3lłością. PTZygol.ował zehr3il1ia wYnej mg'oalIlieacij-i rzsikładowe,i będrzie, konfel'enc.ie. Nie wybieramy byłych i bezpaTtyjnY('}l robotników.
borcze.
jęs't wyrazem uznani·a dla zaSług, :PO
aby w jej kderow1ll!ictwie byli w Y ezlonków BBWR, OZON-u, Nn, ONR.
Wybieramy wi~c do wladz parI to jeSt piąJł.a wyt.YC!Złla w toczącej lożo;n.ycll przez małżo\!lJk6w Joli!ot w
dzied~i[lJie badań nad ener~ią aookwaliWikow<lni tokaiTcze, :DreZeil.'lZY, szli aktywulsItów ZZZ, sjon,iSl(ów. funkcjo tyjnych na.jlep.s.zych tO\l,7IlH"ZYS<ZY, ldó
wvkonali plan
:lliene.
nal'ius'zy burżuazyjnego aparatu 11- rzy rozwijając demo:krację we\'.rnątw. się obecnie kampanii wyborczej do mową oraz nad rzaswsowaJl'lIiOOl jej
J
IdZlie -jednym &łowem o to, cisku, a więc: policjantów, prokura- p-all'tyj.ną, w o,pall'ciu o nies.krępowa- władz party;jnyeh.
dla celów pokoj<l'wych.
WARSZAWA (PAP). W aiby w ~iJe~'I()w:nictwie [)airtyjnym by- t<)t'ów. Iliwiąllanych z sana'cją Z<lWO- ną kry1yikę, o oddolną kontrolę mas, :-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dniu 31 grudnia, () godzinie 9
liI w lPierws.zecj ·iliindli ~'0prezentowall.1ii dowych ofi.ce!l:ów, pou.tyc.znej i wy- p.o1;rruf.ią !>l'up,rowadzi{, w swoim 'Za
---------------.\
m. 15 polski przemysł węglor<JIbooniClY czy;nnl'i w głÓW1l1ych og,n1- wiJadowcrej ~radry AK, o5i:ce:rów i kła.dzie pl'80Cy Iinii'ę lderownictwa na
lYszystkim włókniarzom biol'ącyln udział
wy wykonał roczny pian wy_
wach [)l"Od:ukc.jd. darn.ego zakŁadu, Tyl podoiu'c erów arllnriti Andeo:sa. którzy S".tej Pa.rtii, I to jest c~arta wYt.ycz
dobycia na .1949 rok.
ko w6wcz;as b.o'\Viiem PIa,rtiJa będzie byli ~wiązam.i z obozem londYllsJdm na, którą. kieru,iemy się w kampanii
we współza.wodnictwie, mszystkim przodomnikom,
!Zdolna w·~..v,..dć SIWOÓą roJ.ę, .iaa;:o :iltp,
wybO!l'Cze.i do wla(lq; partyjnych,
kl d ~
d
Najbard7iiej wyróżniły się
ozj'1n[lJ!fk O'J~e.diZJiJrull!1lY roo. IPToduI;:Wybory p.t·owadzOl11e Są,pod haJak w~kaclJują dotycłlm.asowe do~
pracy s n a· a. ser eczne życzenia nomOl'oczne
pny wykonaniu planu zjedcję li lży<:ie c,SIl:ego !Zakł;acLu,
~łem: ' wunacniaJnia pl·oleiJa.rj'a ckiego świJadcz.enJi'a, w wię1(sz~ści m-gal1~~anoczenia: Rybnickie i DąbroiW
Taka jest !pieil'WSiLa 'wy'tyczna rw trzonu w kierownJi.ct,wie naszych ·o r- oji 'Pa.rty~nych, w ktÓryclI oobyły si'E)
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skie oraz kopalnie: !im. Stali- karrIl!Pam IWYbOll'CiZej. Nl3Jtul"ailinie, w,y ga.niiJzaeji!, wybie.rania. ludzi z odpo- już 1WYIh0ry--<WYiyc7inePłenumiB!iu
Da, ..,Karol" ora2i "Marcel",
tYOZJl1ęj ~ ~ 1D.a1~y &UtY'Wlllie SIto~ wiedn'iIm ~em lPariyJnym i lud7.i: ze l'a Orgwnlilmcyjnego zostały IW spoWspółzawodnictwa
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Stopniowy

wzrost produkcji
przemysłowej w okresie planu 6letniego zapev<mi znaczne podnie
sienie stopy życiowej ludności
pracującej, przez dostarczenie od
powiedniej ilości artykułów bez!pośredniego spożycia. Dlatego też
produkcja tkanin bawełnianych w
roku 1955 podniesie się w stosunku do roku 1949 o 50 proc.
Podobnie, jak wzrost produkcji
tkanin, kształtować się będzie
również
zwiększenie
produkcji
przędzy
bawełnianej,
zarówno
dla potrzeb własnych, jak i dla
innych przemysłów.
Wykonanie planu 6-letniego w
!przemyśle bawełnianym wymaga
poważnych inwestycji, toteż przewiduje się stworzenie wielu noośrodków pnemysłowych

wzrastać będzie ilość zainstalowa
nych aparatów czujnikowych (lamelek), wprowadzona zostanie
sygnalizacja elektryczna
przy
o~słudze wielowarsztatowej. Prze
wIduje się również urządzenie
dźwigów w oddziałach przygotowawczych tkalni, które o'Sraniczą WYSiłek fizyczny robotnika
itd. W wykończalniach wzmoże
nie produkcji nastąpi dzięki far
bowaniu metodą ciągłą i skróconemu procesowi bielenia or!lZ za
stosowaniu urządzeń odeni.glają
cych.
Celem polepszenia warmlk6w
socjalnych, w trosce o bezp~ec,~;:ń
stwo i hi'gienę pracy, szereg zakładów
zostanie wyposJżonych
w urządzenia klimatyzacyjne i
oświetlenie jarzeniowe, ;:0 przyczyni się w dużej mierze ÓO ptid
niesienia wydajności pracy.
Jak z tego wynika, 6-letni plan
dnwestycyjny przewid:.1je rozbudowę :i przekształcenie istnieją
cych zakładów w ce1u zracjonalizowania procesu produkcyjnego,
p?wodując tym samym poza podnIesieniem produkcji
również
zwiększenie stopnia uszlachetnie
nia wytwarzanych tkanin.

W ostatnim roku planu 6-letnie
go (1955) produkcja tkanin bawełnianych, przypadająca na gło
wę ludności wzrośnie w porówna
niu z rokiem 1936 przeszło dwu
krotnie, a zarazem zw!ększy s:ę
odsetek produkcji gatwlkciw tkanin szlachetniejszych, jak popelin, batystów itp.
Wiąże się z tym również bez
pośrednio wzrost produkcji tkanin z przędzy odpadkowej, dla.
pełniejszej realizacji
planów oszczędnościowych.

Węzłowym punktem
planu 6letniego przemysłu bawełnianego
jest usprawnienie techniczne pro
dukcji przy pogłębiającym i rozwijającym się ruchu współzawod
nictwa pracy, racjonalizators~wa
i ruchu oszczędności()wego, co
znacznie podniesie wydajność pra
cy maszyn i ludzi oraz obniży ko
szty produkcji, zezwalając - zgod
nie z założeniami okresu budowy
fundamentów socjalizmu w naszym kraju
na wypełnienie
zadania, którym jest służba dla
mas i w interesie mas pracują
cych.
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Rok 1949 zamknął okres planu
3-letniego i wprowadził przemysł
wełniany na drogę wypełniania
zadań planu 6-letniego, zadań któ
re mają przebudować i zmode~
wać nasze opóźnione w rozwoju
życie gospodarcze, a tym samym
przystosować je do socjalistyczne
go systemu gospodarczego.
Już

w drugim roku planu 3-let
przekro
czył iPoziom produkcji przedwojennej. Osiągnięte wyniki oraz do
świadczenia, uzyskane przy realizacji planu 3-letniego, a wynika
jące ze stałego wzrostu sprawności i pracy ludzi i maszyn, służy
ly jako przesłanki do ustalenia
zadań planu 6-letniego.

niego
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przemysł wełniany

dące oszczędności
w gospodarce
surowcowej.
Budowa nowych zakładów i
na szeroką skalę zakrojone remon
ty maszyn, staranność pracy robotników, oraz celowe dyspozycje
stanowią
podstawowe elementy
w realizacji zadań, stojących
przed przemysłem wełnianym w
planie 6-letnim.
Dalszymi środkami dla urzeczywistnienia postawionych zadań jest umasowienie i sprowadzenie do wyższych form indywidualnego i zespcł()wego współza
wodnictwa pracy, dalszy rozwój
akcji racjonalizatorskiej
i jej
upowszechnienie, szersze zastosowanie systemu "O" o.raz sź]mlenie
kadr dla wszystkich zawodów

Przemysł wełniany w planie 6- przemysłu wełnianego.
letnim poza wzrostem produkcji
Opracowany już plan technicz
stawia sobie za zadanie produkcję ny obejmuje usprawnienia orgatkanin o wyższej wartości użytko nizacyjno - techniczne, które bę
wej, () bardziej estetycznym wyglą dą miały istotny wpływ
na

cizie,

kształtowanie

, Surowce stanowią 75 proc. kosz
tów naszych wytworów - więk
szość ich spl'owadzamy za wolne
dewizy. W związku z tym przepro
wadzone zostaną jak najdalej :i-

techniczno - ekonomicznych. Do
usprawnień tych należy w pierw
szym rzędzie komasacja rozrzuconych w terenie małych obiektów
produkcyjnych, zwłaszcza przę
dzalni
zgrzebnych;
automa-

na terenie całego kraju, ze specjal
Ilym uwzględnieniem okolic mało
uprzemysłowionych. Pozwoli to
przede wszystkim na zainstalowa
znacznej !ilości nowych ma- dyr. nac:zelny CZPJedw.-Galanteryjnego
Szyn przy r~nym wyko
orzystywaniu nowych metod produkcji, a w szczególności doświad
ezeń, zaczerpniętych _ przemysłu
radzieckiego.
Poza tym VI 'PTZędzaln:iacli plalnłje się wymianę obecnych wrzeeion na wrzeciona o większym Pnany:sł JedwabuiC!(io - ~a.nłe się w pie-rwsz.Ym ~ olbrzymi czcśnie w dążeIlliu do wszechstronskoku nawijania,
zastosowan~e ryjoy wYkonal plan 3-1etni już w wkład pracy amóg fabry~ych, ro- nego zmni.e,isze.nia, ka9dów produk.
pneumatycz.nego ~zyszczenia zgrze ditJill 29. IX. 49. pod \WgIlędem wall'- :1lWój w5IPó1:z'8woooiotrwa p-l'aCy i dl?Jie di i rlWiiększenla tą drogą produkcji,
blarek i aparatów wysok-owycią tościowym o In'l--e.siąc ~ieJ .. siątki. poTn:v' ław ~c~za or- prowadzona b~ s.tała walka e
gowydl dla przędzarek obrącz lościow.ym, ~ des!:, 2e do o- sklid1.
m:l'l'11otmwstwern surowca, (któty
koWl'ch. :w; 'tkalniach corocznie siągn.~ tych wymkÓ\v pmyczyn.ił
OZPJG grUpuj ob c,lllie _klauy zt"eS7.jtą w COIt'QZ wyższym od~etku po
produkujące jedwab, tkaniny pluszo chodrzić będ~Je !Ze źródeł krajowych).
we,
d;ywany i chodl1'Hci, pasmante- Alby ulatwdć S2lkoleree tk.amy li rmpo
EdUlard l..eUlandoUJs'"
rię, koroniki, firanki, tiule, tkanilny crzatkować produkc~
m.amlOJr1;ową,
d~. na~'Y CZ? Dziew-.i<aJ:'sIciego
koronkowe oraz ga!Zę młyI'iską. Jak 7.aUnicjowann już w r,*u ubiegłym
z tego wy,n,ilka, przemysł na z ma przerzltt>ame tego samego typu i mM
cha'fakter wybitn'ie włe-IobraniowY. ki krosień do jednYCh ood~iałów pro
Zwycięskie wypełnienie planu 3- dukcyjnycll.
letniego pw,woJiło na odbudowę i uWielItą :,:,oilę prz;y autol'r1?,'!;yzacji ~
parku n1aSe.ynowego, mod~rni!Zacii ty.nku 'lla~7,:I'''lOW( go od
Przemysł dziewiarski przystępując dzone zostanie unowocześnienie ma- ruchomi<ę<nie
do wykonania planu 6-letniego w szyn, założone będą urządzenia kli- wy:nisv-cooncgo przez okUpainta. a grjować będą wnioski t':1cjO!!~!i.z.ator
myśl hasła "Plan 6-letni - pla- matyzacyjne i oświetlenie jarzenio- produkcja przernysłu jedwabniczoIlem rozbudowy", jako naczelne za- we, co zapewni robotnikowi odpowie- galanteryjnego w okr~ie planu 3-let sIcie.
Zwjęk~zen ie vv"aclllarm, a~ortymen
gadnienie wysuwa zadanie zmiany dnie warunki pracy, a zarazem zwię
eharakteTU przemysłu dzim,viarski~ k~zy jego wydajność i podwyższy za- n1ego przyczyniła się nie tylko do towego pozwoli rzucić nn rvn(''< b-a
7..a pokojenia pot,rzeb rJ'lllku we- joWY większą ilość t.k:m;n irvlw~b
go, który przed wojną. nosił charak- robki.
ter przeważnie Cllału}}niczy, a obecUruchomiC'nie I'e-ntralnych \\'ursztn wnętrz.nego. a/le zdobyła r6wnicż dla nych dr 'Jkowa nv<,h. ko. ">'e l l l zmniej
nie przekształcany jest w ,\ ielki tów rt'OlontO\\ YC'!1 ul11o:::liwi planowe naszych wyrobów wiele rynków zaS2enia ilości tkan;n f:1l'bowanych
przemysł.
.
P"!i\y,t;otowuJlie c1.(·~d zamiennych :)graJlirzn:v<'h.
gładko, '
Ujęte w planie ~letnim zagadnie- la!i\ \l'~l}1'aWlli wykonywanie l'emontów
Dążen iem planu 6-letnil'go je. t d~J
Zamicl7.enia planu 6-letn,i~go idą
nia, które hędą wypełniane w tym zapohi('~aw("zych i kapitalnych.
W planip (i-letnim przemysł nasz S7.a rozbudmva na,q,f'go pl-zernyshl. w kierunku zwiękl'7enla produkcji
oln·esie, w pierwszym J'zęclzie wpły
ną na kierunek rozwojowy
naszego urnchomi nowe obiekty, nowocześnie W tym celu zostaną wyhudowane jedwabiu naiul'a'lnego i gazy młyń
we wszystkie urządze
przemysłu, Urzeczywistniając zada- wypo. ażone
nowe 7..aklady na terenach, dotych- skiej. CO poq,woli nam na całkowite
nia planu 6-letniego będziemy ('elo- nia socjalnt'. W zakładach tych znajczas
zacofanych ekonomioznde, uleg- unleTAlleinienie się od dost3IW za8'ra
wo dążyć do usunięcia wszelkiego dą zatrudnienie tysiące pracowników,
nJie unowocześnńen!i1U park ma Z)'no- niC'Zl1ych.
rodzaju usterek i niedomagań, będą. przt'de wszystkim kobiet.
cych jeszcze pozostałością okresu ka.W celu podnieilicnia estetycznego wy, rz.większoma:z.ostanie produkcja
W planie 6-letnirn zwr600na hę
pitalistycznego i okupacji. W tym "e- wyglądu naszej produkcji, sze-roko t-k8'll!iln szlachetnych orarz. podwyżsrz.o d~ szczegó1na uwagta na rozbudolu zamierzamy przeprowadzić daleko rozwiniemy nasze laboratot'ium i
na ich jakość.
wę placówek socjalnych.
Zrulc~n.ie
idącą
specjalizację
zakładów, tzn. wzorcownię dziewiarską, która z cza.stwc,rzyć
typowe fabryki o małym 8ern przekształci się w Instytut NnW okresie planu 6-1et.niego nastą zwiększona zostanie ilość 7..łobków,
wachlarzu asortymentowym, produ- ukowo-Badawczy Przemysłu Dziewiar pi wielOkrotny wzrost ilościowy i pnzooszkoli, świetlic d'lJiecięcych, am
kujące w zamian za to swe towary skiego. Co się tyczy surowca, to proi lekanzy przemysło
wartościowy dotychczasowej produk bulatoriów
w dużych seriach.
dukcję naszą oprzemy w pierwszym
cji. Jerehi. pnzyjmiemy rok 1949 ?Ja wych, zwiększony zostanie odsetek
rzędzie
na
surowcach
krajowych.
Zakłady, podległe Centralnemu Za·
rządowi,. administrują
wieloma odDalszym zadaniem, które będzie podstawę, to w chwili ukończenia korzystadącycll z wczasów pracow'll!i
działami, co utrudnia w pewnym sto- wypełniał
przemysł dziewiarski
w planu 6-letniego produkcja w~i crzych dorocrz.nycll i świątecznych.
pniu kontrolę wykonania planów i planie 6-letnirn, jest szeroko zakro- się następującymi wskaźnikami: dJa
JeżeLi chodzi o tak ważny odcistwarza niedomagania na odcinku jona akcja szkoleniown. Przeszkoleni tkanin jedwabnych 248,8 proc., dy- nek, jakrim jest szkolenie zawodowe,
zaopatrzeniowym. Zdarzają się rów- zostaną l'obotniey - na km'sach do.
!o zamierzamy w pierwszym rzęd:zlie
nież wypadki, że pewne oddziały znaj skonalenia zawodowego, personel tech wanów i chodn!iików 218,8 proc., pasdUją się w nieodpowiednich warun- niczny na kursach dokształcają manterjli 149,4 proc., kOorOtIlek, tiulu umasowić akcję szkolenia p;:-acownikach lokalowych, co pociąga za sobą cych i w Technicum. Ze względu na to, i firanek 301,2 proc.
ków, me wykOlIlujących b~ akordozłe rozmieszczenie maszyn i ich nie- ze obecnie istniejące Technicurn nie
Powyższe OSiągnięcia będzie moż wych, zorganliwwać szereg kursów,
odpowi.ednie
zabezpieczenie,
oraz rozwiązuje całokształtu wymagań na
stwarza zle warunki pracy dla za- szego przemysłu, celowym będzie na uzysikać w pierwsrz.ym l'flę(Wie kSZJtałcących miStJ.-ww tkackich we
stworzenie specjalnego Technicum dzięki 7JWiększenlu pal'lku maszyno- własnych liceach, prrzeszkol1ć potrudnionych tam robotników.
Zamierzamy zlikwidować to drogą Przemysłu Dziewiarsko - Pończosz wego, wzrostowi zatrudnienia i pod- trzebną hlość techników włókienni
komasacji drobnych oddziałów, tym niczego. Wobec tego zaś, że przemysł niesieniu wyd3ljności maszyn. Jedno czych. W ramach inwestycji, planuje
samym zwięk!;1.ymy również rentowo dziewiarski nie posiada techników z
ność naszych zakładów. W celu u- wyższym wykształceniem, pożądanym
sprawnienia pracy w zakładach pro- będzie otworzenie na Politechnice odukcyjnych oraz zwiększenia wydaj- bok Wydziału Włókienniczego, Wy·
ności i jakości produkcji, przeprowa- działu Dziewiarskiego.
••••••••••••
••••••••••••••
Jeszcze jednym z poważnym za••
••
gadnień, stojących przed nami w pla- "
••
••
••
•
••
nie 6-letnim, jest kwestia opracowa.••
••
••
••
nia odpowiedniej literatury fachowej,
tłumaczone; przede wszystkim z bogatej literatury radzieekiej.
Reasumując przemysł dziewiarski postawił sobie w planie 6-letnim
za zadanie prześcignięcie poziomu
produkcji w krajach kapitalistycznych, mając naturalnie na uwadze
~
,~
potrzeby konsumanta krajowego.
....................................................
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~ Sf1\VOL'.zende $IlęCIj~egO ośrotlka
srlik.oJ.enia mWodowego. W:z.u:-c8t wykwalllilfikowalIlyoh sił, dostaroz.anych

S2ikoln!ictwo zawodowe dla
przemysłu jed~bn!iClZlO - gaiJJanteryj-

pme'Z

nego, 1kwi.:ałtOlWa6 m~ będ!ziie w roku
1955 w stosunku do Ir_ 1949 jak 6-1.
Plan G-letni w drodze Iroobudowy
zakładów 1P1'lZ.cmysłu
jedwabniczo gallarnooryjnego :iJ ich modernizacja
drogą e:więk zen1a wydadności pJ;acy
i utrwalenia systemu oszczędm.ośdo
wego zat>e\\I1lli św.iatu pracy dostateczne zoa.o.])atrzenie wc w,;zystkde a;r
tykuły, produkowane [Jl'lZ.ez wn prze
mysł.

I
tyzacja
krosien
kortowych,
celem
zmniejszenia
obsługi
i zwiększenia
wydajności
maszyn; zespolenie i synchronizacja pracy wszystkich urządzeJl
pralń wełny, przez wymianę po.
szczególnych maszyn; automaty za
cja i mechanizacja transportu;
prt:ebudowa urządzeń klimatycznych i świetlnych; przystos!)wa ·
nie zakładów do prodl.lkcjipo~
szczególnych gatunków i rodzajów towaru oraz ujednolicenie
wyrobów wełnianych
według
cech użytkowych; zastosowanie
regulaminów
technologicznych;
organizowanie laboratoriów fab.
rycznych i wprowadzenie Urzą
dzeń
pomiarowych.
Poza. tym
iPlan techniczny przewiduje sze
reg prac naukowo .. badawczych,
które przyczynią się do podniesIe
ma poziomu przerobu technolo-

gicznego tworzywa.
Plan przewiduje równi~ W'Jtwarzanie nowych rodzajów tka.
nin, jak tkaniny czet-iankowo bawełniane, czesankowo - baweł
niano - zgrzebne, oraz zastosowa
nie do niektórych gatun1tów \kanin steeloTIll.
j
Plan B-letni przewiduje budowę wielu nowych fabrYk, które
pod względem rozplanowania i
konstrukcji będą w pełni uwzględ
njały !postęp techniczny ostatnich
iat. Zakłady te zostaną wypasażcne w najnowocześniejsze maszy
ny i urządzenia, co pozwoli lJa
wprowadzenie. w życ\e zasad soCjalistycznej produkcji.
Projektowane
nowe zakłady
będą oczywiście
wyposażone we
wszelkie niezbędne urządzenia. Za
pewniające robotnikowi pełne bez
pieczeństwo pracy.

PRZEMYSŁ ODZ1EŻOWY
na

nowyDł

etapie rozwoju

W odniz'lieniu od innych przem y -, 'W ramach realizacji Planu r,·let·
pr7emysł odzieżowy w Polsce niegIl, szczególny nacisk bądzle p ł:>
Odrodzonej rozpoczął swą dzial'll- żony na racjonalizację procesu plOnosć nie od odbudowy, lecz pn:ede tlukcyjnego i na podnietlienie go Oil
WS7.) stkim od tworzenia podstaw dla wyższy
poziom techniczny. Jedno
swego rozwoju. Pomimo tych specy- cześnie specjalną uwagę zwracać ~it
ficznych warunków, przemysł odzie- będzie na tworzenie praktycznych i
żowy, . wzorem in_nych od~udowu,ą- estetycznych modeli i fasonów, na po
.
cych su:. przemysło~\, spelmł nało7.?- wstanie i us stemat zo ani
ne na Illego zadama, albowi<>m me
y .
y . w. e raCJo
tylko wykonał Plan 3-1etni pod wzg1ę nalnego ustalama wymlarow i nurne
dem warto~ciowym i ilościowym, ale racji odzieży. W teu sposób przemy,
podniósł
takie
jakoiŚć produkcji, zoslanie ściśle powia.zany z kOllS1T
przyczyniając się tym samym do I'OZ- mentern.
powszechnienia
swych
wyrobów
w~ród konsumentów.
Ponadto w okresie realizacji Plan
Do uzyskania tych osiągnięć przy- 6-letniego zostaną wybudowane r.
czyniło się w pierwszym rzędzie za- wzór noweczesnych, jedynych w sw
taczające wśród załóg robotniczych im rodzaju w EutO}rie _ Warszaw.
coraz szersze kręgi racjonalizatorstwo
oraz potężny ruch współzawodnictwa, skich Zakładów Przemysłu Odzieże
które w trzecim kwartale 1949 r. ob- wego, nowe fabryki konfekcyjne, kU
jęło już 61 proc. zatrudnionych pra- re stanowić będą widomy wyraz ro',
cownlków.
Wysunięte na czoło zagadnień 7a- machu i mocy budownictwa socjalidanie organizacyjne przemysłu zo- stycznego.
stało
w pełni wykonane i w roDla przemysłów: guzikarsI<o-galan
ku 1950 przemysł odzieżowy posiadać teryjnego i l{apeluszniczego, Plan
~lów,

już

będzie jednolitą strukturę.

Osiągnięcia Planu 3-letnlego są pod 6-letni jest punktem zwrotnym, zas:tawą i gwarancją, że zadania :;toją- pewniającym im
całkowitą zmianr

ce przed przemysłem odzieżowym w
lamach Planu 6-letniego, planu budowy fundamentów socjalizmu w Polsce,
zostaną w pełni urzeczywistni.one.
Na czoło zadań i zamierzeń przemysłu odzieżowego w okresie Plann
6-letniego wysuwają się 4 zasadnicze
zagadnienia, do rozwi:v:ania których
pl7;emysł odzieżowy
przyst<;puje w
pierwszym rzędzie: - przystos!>WiJnie planu produkcyjnego pod wzglę
den} jakości i ilości do potrzeb i ży
czeń
szerokich rzesz konsumentów;
obniżenie kosztów własnych wytwarzania; dalsza poprawa jakości i produkcji oraz obsługi klienteH, wzmożone szkolenie
kadr robotniczych, z
szeregów których zostaną wysunięte
na kierownicze stanowiska najbardzieJ aktywne, warłościQwe 1 twórcze jednostki.

przestarzałych sposobów
wytwarzania przez unowocześnienie parku ma

szynowego 1 zastosowanie, szczególnie w przemyśle guzikarskim, nowych surowców.
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PALMIRO TOGLIATTI

Centralny Ośrodek
Szkolenia Partyjnego.
.

-wśród rohotnikó~ War~zawy
włoską iklasę Il'obotniaą do walki o
wolność, pokój i StPrawiedliwość spo
łeCTlJlą·

Palmi<ro Togliatti, sekretarz generalny Włoskiej ParW KozuU[listycznej, iPrzywódca włoskich mas ludowych, siPotk·a.ł się :z. robołnJiJkami War
6Zawy. W saN czerwonej od sztanda
;rów, setki wars.za\v&kich robotników
powitały tego. który od [p.nzeszło 30
lat iPrOwadzb masy ludowe Włoch,

W,,-niki

przez s.tojącego w cieniu amerykań
skiego gauleitera Włoch - Zellerbacha, lud włoski rmreagował strajPałmiil'o Togliał.ti jest jednym z kiem generalnym i masowYltli wYzałożycieLi Włoskiej Partii Komuni- stą.pieniami, składając dowody zastycznej. Od 1921 Il.'oku prowadzH ją ufanda i miłości do Palmiro Togliaido wallcl Il faSrLystami Mussoliniego, tdego.
nasttępnie do walki z lI1ajeźdźcą hi"Stalin, Bierut, TogliattL - skantlerowskim, dziś prowadzi ją do wal duje sala. TogliaW, Togliatti, Toki z tanglo - amerykańskim okupan- gliiatti". "Bandera XQSsa, Bandera
tem li jego chadecką agenturą de r05s·a" - śpiewają zebrani ,.CzerGasperiego we WłosIlech.
wony Sztandar" w .i~zyku wielkiego
Palmixo Togliatti ,jest prawdzi- rewolucjonisty wIoskiego. Polski ro
wym trybunem ludowym. W arty- botnik d'a1je wyra,z radości. że n3w;ą
kułach i
wys,tąpieniach
przepojo- MI bezpośredni kontakt z tym. o
nych miłością do ludz,i [pracy. z nie- którym tyle słyszał. którego znał
zachwia.ną pewnością w cz.wycięstwo jeszcze pod pseudonimem Ercole Errewolucji, mobilizował i mobilirw- coli.
je masy ludowe Włoch do walki o
Wśród grzmotu oklasków Tcgliatti
wyzwolenie. KochaH go ;i ikochają ro wchodzi na trybunę... Zaczyna móbotnicy włoscy. Nienawidzi.ły go czar wić. Przez parę sekund wSllyscy nane Koszule Mus!;QJiniego, ruenawidlli &l:uchu,ią. Tcgliatti mówi po rosyjgo dziś ;irmperialis·ta amerykański, sku ... Widzisz. on mówi językiem innienawidzi go i boi go się chadek tern a cj:m-ali·,ty" - słyszę głos sweczy saragatowiec, za,przedający kraj go sąsiada. T,',! T.JgliaHi pnzemózagranucrzmym lTl{)nOlj)olistom. "To- wH do robot.n ików warsrzawskich ję·
gliattliego nienawidzi burżua.zja wło zykiem, który - jak to trafnie ocenił
ska - lPowjed:ział tow. Aleksander właśnie warszawski robotnik - jest
Zawadzki - ale. kocha go włosI,a języldem internacjonalisty, językil'm
klasa r(lbo.tnic~a, kocha go lud wło kraju będącego nadzieją setek miliJ
ski".
nów lmlzi, językiem Lenina j
Lato 1948 - Toglia·t ti pada ofiarą Stalina, tych, którzy ludzkości ponikczemnego zarmachu. Na zbrodni- ka.zaJi dTcgę do socja.lizmu, drogę do
czy zamach, dokona·ny przez fas,zy- wolności.
stę,
a niewąbpliwie inspirowany
Palmiro Togliatti mówi. MÓWi o

opłaciły ~i~ ~owici~

bohaterskiej walce włoskiej klasy ro
bOltniczej, mówi o nieugiętej 1P0stawie chłopa włoskiego. Co !{>a<rę chwil
przemówienie jego prrzerywane jest
burzliwymi oklaskami. Robotnik 1P01
ski. żywo <reaguje lI1a wiadomość o
każdym szczególe waliki. jaiką łoczą
jego bracia lI1a Półwyspie Apeniń
skim. Zywo Il'eaguje, gdyż to są jego bractia, gdyż walczą ond. o tę samą
sprawę, gdyż każde Ilwycięstwo metalowca. turyńskiego czy bezrolnego
z Apulii jest zwycięstwem naszego
górnika. n.a€'Zego chłopa i na odwrót,
każda tona 'węgla wydob~' ta ponad I
plan przez naszego górnika. każdy I
kwintal z'voża, wyprodukowany ponad plan przez na'zego chłopa, jest
zwycięsl wem ,\'laskiego
robotrJka, '
włos.kiego chlopa.
TogEltti mówi o roli, j3ką odegrał
Dnia 28 grudnia ub. r. w Wa.rsz awie zO&tał otwarty Centralny Ośro
Zwiazek Radzi cc·ki w wvzwoleniu dek Szkolenia Partyjnego przy ul. M oliOtowsldej 25.
Włoch spod jarzma h itlero~ców. Mó Powyżej dom, w którym mieści sil; Centr. Ośrodek S7Jkolenia Partyjnego
wi w imieniu m:,lbnów tych T'7.esz
narodu włoskiego. tak jak w ich imieniu przed 8 miesiącami wyraźnie
i dobitnie powied:>.iał podżegaczom
wojennym. że "naród włoski nigdy
nie będzie walczył przeciwl,o związ
kn·wi Radziec.kiemu".
Zebrani sa jeszcze pod wrażeniem
ostatnich !'łów Toglia.tt'ego. gdy na
trybune wchod-za delegacje młod:zie
ży szkolnej i ZMP, wręC7...ając
mu
wiąM1nki. kwiatów. I nagle. Kolejno
każde z dzieci znajduje się w l'Umionach wielkiego rewolucj<misty
Włoskiego.

Spotkanioe robotników waTSzawsMch rL Pa.lmiro Togliattim, wielkim
przywódcą włoskiej klasy robotniWysiłek opłacił s:ę stokrotnie. ezei jest wYdarzeniem, którego nie
Zespól tow. Miroszewsk:ej otrzy- zapomina się szybko. Było ono mani
mal ll'a,grodę 150 tysięcy złotYch. f2Stacją mi.ędzynaradowcj solidarnoś
Współzawodmctwo jakościowe w ci proletariatu, ldórej nie :zdołają ro
"Bawełnianej Szóstce"
rozwinęło zerwać intrygi i szczucie potHegas'ę i uzyskało perspektywy dalsze-l QZy wojennych.
.
i.') ,TOZWOju w przyszłości.
tr.

Jak zespół tow. Miroszewskiej zdobył nagrodę 150 tysięcy złotych

Fragment

wnętrza;

jest

gabinet, w którym O'beC!llie
"Wys.taIW'a Stalinowska.".

TWÓRCA PIERWSZEGO
Prace i

zwycięstwa

urządzona

ZESPOtIJ
KONKURSOWEGO

tow. Balcerzaho

spół konk\l.!'oowy.
Nastąpiło to natychmiast,

ZIl1ano go w fabryce już od dawna.
tkacze, jak tow. Skaliński i tow. }CZątk\l ~dawała się czYmś nieosią.
Zawsze uwijający się skrzętnie za
gdy tyl- Szulcowa, oraz młodziutka tkaczka, galnym, stanowiła coraz większy odswymi krosnami, zawsze punktualrty ko zapoznał się z warunkami kon- członkini ZMP Janina Ciźyck/l, od 1 setek całej produkcji. Z początku 20
sumienny, uczciwy pracownik. kursu. Już na pierwszym zebraniu, września rozpoczl!ł już etap 1vstępny, procent, potem 80, 40, 50 i więcej.
Gdy tylko powstało współzawodnic poświęconym omówieniu tej sprawy, poprzedza~ący ~onkurs.
Gdy w pierwszych dniach paździertwo, od razu wziął w nim czynny u- nie mógł spokojnie usiedzieć do koń
~a razl.e. me szło łatwo. Tkacze nika ogłoszono
wyniki pierwszego
dział. Mówiono o nim: Balcerzak ca. Obmyślił sobie dokładnie, jakich ~yl~ prz;clez doty;hczas. p!zyz,:·y.cz~: etapu, zespóŁ tow. Balcerzaka znalazł
Zesp6ł tow. Miroszew skiej 2 pzpn Nr 6;
przodownik. 'Wraz ze swym zespo- tkaczy pozyska dla swego zespohl. Jem dbac. tyl~o o Ja~ n.aJwlększą Ilo.~c się wśród 5 nagrodzonych. Na urołem zdobywał nagrody,
przekracza- I oto 27 sierpnia na szpaltach gazet produkcji, me unllel~ d?s.tateczme czystości, jaka odbyła się yrówczas,
Gdy we wrześniu rozpoczął: się ekstry. Mijała już połowa wrze- j'lC znacznie swój plan produkcyjny. pojawiła się wiadomość, że zespół czuwa.ć . zarazem nad JakOSCll} tow~: tow. Balcerzak i jego tkacze postaLecz nazwisko jego, dotychczas po- tkacki Wojciecha Balcerzaka z PZPB ru. Clęzko był~ z początku pogodzlc nowiU sobie, że muszą zdobyć również
wstępny etap konkursu na 15 naj- śnia, gdy po długich 'l'ozwalŻaniach
zespól tow. Miil'oszewskiej zdecy- pularne tylko w PZPB Nr 7, obiegło Nr 7 stanął jako pierwszy do konkur- te d~a warunki .. NIeraz czoła I?okr~- jedno z pierwszych miejsc w następ
lepszych zespołów tk.ackich, nikt
dował się wziąć udział w konkur- w sierpniu wszystkie fabryki n:e su. Piękną inicjatywę podjęli tkacze ly ,Sl.ę potem! meraz b:akło, clerph- nym i ostatecznym etapie.
tylko w Łodzi, lecz w całej Polsc~. z innych fabryk. Z dnia na dzień WOSCI, lecz sll,ua. wola l chęc rze~elnie słyszał jeszcze wtedy o tow. .
Co 10 dni zamieszczaliśmy w "Gło
Sle. Od pierwszego dnia przystą- Tow. Wojciech Balcerzak pierwszy
Miroszewskiej z PZPB Nr. 6. Dwa piono do zaciętej walki o każdy cdpowiedział na apel Zarządu Głów wzrastała ilość zespołów konkurso- n~go wYl?ełmema. swych ObO.Wl:;!Z- sie" wyniki pracy zespołów konkurwych.
ko,w, odnOSIły Z\V)'<;lę~~WO. Z dma na sowych. Zespół Balcel'zaka znajdó.
zespoły otrzymały wówczas nagro metr bezbłędnego towaru, o to aby nego Związku Zawodowego Włóknia
Zespół tow. Balcerzaka,
w skład dZlen wzrastala llosc dobr~go, bez- wał się stale wśród najlepszych. Prametrów było jak najwięcej. l'zy, pierwszy zorganizował tkacki ze- którego weszli starsi, . doświadczeni błędnego towaru. Ekstra, ktora z po- cował równomiernie: około 50 proc.
dy w "Bawclii.ianej Szóstce" - ze tych
_________________________________________________________________
ekstry, reszta primy, a plan produkspoły tow. Miichalakowej i Bańko
cyjny zazwyczaj przekroczony o kilwskiej. Dlaczego zespół Miroszewka procent. Wyniki takie mogły poskiej już w tym czasie nie wyróż
wstać tylko dzięki zgranej, harmonijnej współpracy.
nił się? Odpowiedź jest !prosta Tak minęly październik i listopad.
zgłosiła się do lronkursu dopiero
Do Zarządu Głównego napływały z
!przed 1 października. - Zar6wcałej Polski wyniki wszystkich zespołów konkursowych. Z dniem 1 gruSt.,
goniec,
Łódź,
11
Listopada
42;
Nasz
konkurs
rysunkowy
wyl~O tow. Mi.roszewskiej, jak i współ
32) Ciszek Feliks, robotnik, Za- dnia konkurs został zamknięty. Tkapracującym z nią tkaczkom zabra- wołał olbrzymie zainteresowanie
kłady
Odlewnicze w Końskich; cze z napięciem oczekiwali, czy z.najwśród
czytelników
"Głosu".
Dość
kło odwagi. Nie wierzyły, że sprodą się
wśród owych
15 wyróżnio
33)
Traczyk
Mieczysław, robotnik,
powiedzieć,
że
oprócz
należycie
stają warunkom konkursu. Nie
nych, czy przypadnie im w udziale
Łódź,
Gdańska 27;
34) Jałkie tytuł najlepszego zespołu oraz wy3) Helena Walczyk, robotnica,
wierzyły we własne siły i możli wypełnionych kuponów cały sze15) Zygmunt Konarzewski, urzę
serw~s do dnik, Łódź, Zgierska 40 m. 24 ~ wicz Anna, uczennica, Łódź, soka nagroda. A tymczasem zbliżała
wości. A tymcz'atSem wszyscy do- reg uczestników konkursu nade- Ł~dź, ul. Nowotki 65 Lokatorska 15;
35) Ciołko Mie- się doniosła rocznica: 70-lecie urokoła namawiali tow. Miroszewską: słał do redakcji dowcipne komen białej kawy;
"Napoleon" E. Tarle'go;
czysław, robotnik,
Centr, Szkoła dzin Towarzysza Stalina. Robotnicy
tarze,
określające
polityczne
obli
- "Brałaś przec:eż nagrody we
16) Mieczysław Sosiński, robot·
cze "figur" konkursowych, saty4) Regina Pietka,
robotnica,
Związków Zaw" J:,ódź, Traugutta przedsięwzięli wspaniały Czyn Staliwspółzawodnictwie.
Produkujesz
nik, Łódź, Milionowa 23 - "Ma- 12; 36) Sfefański Zbigniew, u- nowski. I znów nazwisko Balcerzaka
ryczne wjerszyki, uwagi itp. Do Łódź, ul. Napiórkowskiego 65 zawsze dobry towar, masz wszystbyło na lIstach wszystkich,
Wraz z
ria Curie" E. Curie;
czeń, Łowicz, Mostowa 18; 37)
tej "lHeratury
konkursowej" zegarek na rękę;
innymi zespołami "Bawełnianej Siókie dane na to, a,by wyróżnić się
17) Krzysztof Górny, uczeń,
Starosielec Jerzy, urzędnik Sądu
powrócimy jeszcze w jednym z
5) Leonard Nosowicz, pracoww konkursie".
Łódź. Karola 21 "Faraon" B. Grodzkiego, Piotrków, Czarniec- demki" zespół tow. Balcerzaka zobonajbliższych numerów "Głosu", nik PKP,
Łódź, Sienkiewicza 6
wiązał się do dnia 21 grudnia podPrusa.
kiego 8 m. 4, 38) Rakowska Tere nieść o 3 proc. jakość swej produkI to była prawda. Jeszcze zanim na razie jednak chcemy zdać spra m. 1 - wieczne pióro;
18) Weronika Gajewska, urzęd
wszedł w życie T_OWy regulamin o wę nasz~/m Czytelnikom z wyn:·
6) Zbigniew
Nowaczkiewicz, niczka, Łódź, Wróbla 1 m. 3 - sa, uczennica, Łódź, Łęczycka 42; cji i co dziell pół godziny czasu po39) Witkowski Tadeusz, robotnik, święcić na szkolenie słabszych tkapremiowaniu za jakość, tkaczka ków Konkursu oraz podać listę uczeń, Warszawa. ul. Okopowa 27
"Pasja życia" 1. Stone'o..
Tomaszów Maz., Szeroka 34; 40) czy. Wśród oczekiwania radosnego
Miroszewska produkowała 90 pro- osób nagY0dzonych za prawidłuwe m. 5 - wieczne pióro;
19) Kazimierz Jeleńczak, woź
Larczyński
Piotr, uczeń. Łódź, święta mijały dni.
cent towaru pierw.szego gatunku. I'ozwiązar.'!l.
,
7) Kazimierz Rakowski, robot- ny, Piotrków Tryb., ul. Jagielloń
I nag'le w połowie grudnia gruchPrzędzalniana 105 m. 16; 41)
Do pracy zespołowej przystąpiła
Ilość czytelników, którzy traf- nik, Zgierz, ul. Stempowizna 26 ska 1 "Przygody dobrego wo Przędzelewski Michał, śrubownik, nęła wiadomość: 15 najlepszych zejeszcze w II kwartale ub. r. - Ale nie cdgadli, iż rysunek 1 prz.::d:~l·a _ wieczne pióro;
społów tkackich
otrzymało
po 150
jaka Szwejka" J. Haska;
Lódź, Nowotki 83,8.3;
42) Grz" tysięcy zł. Wśród nich znajdował się
początkowo wspólpracownke jej
20) Jan Kurc, urzędnik, Łódź,
wia - Mocha, 2 - Czang-Kai8) Henryk Kujda, urzędnik,
bowska Maria, tkaczka, Pabi.anj- równi,,!ż ztspół tow. Wojciecha Bal·
zmieniały s:ę. Jedne przechodziły
Szeka, 3 - Bevina, 4 - ChurchiI Łódź. Traugutta 10-8 _ "Pustel- Ogrodowa 28 - "Manhattan" J. ce, Żytnia 4;
43) Mastalerz E., cerzaka.
do innych fabryk, inne rozpoczy- la, 5 - Mikołajczyka, 6 - gen. nia Parme6ska" Stendhala;
Dos Passosa;
tkacz, Łódź, Pogonowskiego 68;
Spotkaliśmy wszystkich podczas unały pracę na ir.nych krosnach.- Franco, 7 Adenauera, 8 - Tito,
21) Anatol Szumlewicz, tech44) Lewiński Bolesław, robotnik, roczystości, jaka odbyła się w Tea9) Jadwiga Equer, roqotnica, nik, Łódź, Poznańska 15 m. 12 Najlep:ej ułożyła się współpraca 9 _ Bluma, 10 - Trumana _
trze Nowym. Widzfeliśmy na ich
dopiero z tkaczkami Gawrollską, jest doprawdy imponująca. Sporo Łódź, Piotrkowska 53 - "Siostra "Przygody dobrego wojaka Szwej Łódź, Limanowskiego 15; 45)
Rudka Stanisław, tkacz, Łódź twarzach wyraz radości i dumy, że
Gwizd·ałą i Raczkową. Od p~erw kuponów zostało zdyskwalifikowa- Carrie" T. Dreisera;
ka" J. Haska;
9, Sieralwwskiego 4; 46) Bait· oto dopięli swego," że dowiedli, jak
szego września, gdy tylko Z'a,częły nych przez komisję konkursową z
10) Zygmunt Wybrański, uczeń,
można i jak należy pracować. śmia
22) Henryk Cichy, uczeń, Łódź,
kowska
Krystyna, urzędniczka, ły się oczy tow. Ba1cerzaka, kt6ry
pracować w myśl nowego regula- powodu błędnych odpowiedzi (doty Konstantynów, ul. 1 Maja 144 Lelewela 3 m. 6 - "Faraon" B.
Łódź, Dowborczyków 9-11;
47) właśnie tego dnia został szczęśliwym
minu, stale ulepszały metody swej czylo to głównie rysunku-zagad- "Janosik Nędza-Litmanowski" K.
Prusa;
Zabłocki Mieczysław, IPracownik ojcem dwóch córek-bliźniąt, promieprodukcji. Powołi wzrastała :lość ki Nr 7), bądź ze względu na nie· Przerwy-Tetmajera:
Ponadto dalsze nagrody książ- PCH, Łódź, Zachodnia 64-6; 48) niała zadowoleniem twarz starej
czytelne czy anonimowe wypeł11) Mieczysław Krystera, ro- kowe otrzymują: 23) Szulc Mie. Studziński Marian, majster, Łódź, tkaczki tow. Szulcowej i tow. Skaliń
czysław, woźny,
Łódź, Nowotki
Uwaoa, zwiedzający
nienie kuponów. Odq;ucone zosta botnik, Pabianice, Piękna 1
skiego. Ale najbardziej rozradowana
]30
m.
9;
24)
Maciejewski
Ta
Barska 10; 49) Kubańska Jadwi- Dyła kol. Ciżycka. Prawie najmłod
po
ly również odpowiedzi nie zawie· "Maryna z Hrubego" K. Przerwy
IV W"stawę
.
tki
h
k
'
(lel~SZ, uczeń, Pabianice, Kościusz ga, prządka, Łódź, Różana 12; sza wśród tej licznej gromady tka;r
h
raJące wszys
c
uponow.
Tetmajera;
P o przeprowa dzemu
. 1osowama
.
G azetek Sciennyc
25) Jugowicz Leonard, 50) Cichoński, uczeń, Łódź, Wól- czy. Dyplomy, nagrody pieniężne,
12) Irena Pałczyńska robotnica, ki 18;
kwiaty słowa pełne pochwał i uznaRedakcja "Głosu Robotniczewśród uczestników, którzy nade- Łódź. Wierzbowa 44 _
"Cichy straż przemysłowa, Łódź. Daszyń- czallska 159 m. 18.
nia - ~to, na co zasłużyli sobie swym
skiego 67; 26) Kazimiersl.i stefan,
. .
go" zawiadamia, że w dniacb l,
słali bezbłędne odpowiedzi - na Don" M. Szołochowa;
Wszystkie wyżej wynllemone nieugiętym, wytrwałym wysiłkiem.
2 i 3 stycznia 1950 rolm Wystagrody przypadły następującym otkacz, Zgierz, Limanowskiego 7;
Konkurs odegrał olbrzymią rolę·
wa mieszczą,ca się w lokalu Spół
sobom:
13) Bolesław Ruciński, robot- 27) Dębski Jerzy, milicjant. Łódź, osoby proszone są o odebranie
Wykazał on
że moina produkować
dzielni Artystów Plastyków -:.
I' d'
J
l'
16
33
śląsim 26;
28) Wa]as Barbar!}, nagród w Redakcji "Głosu Robot zawsze tow;r bezbłędny, a imię tow.
ul. Piotrkowska 102 będZIe
1) Czesław Patykowski, robot- lllk, .JO z,
ose e~cza
m:
·eczynna.
'k
P
b'
.
S
'łd
'e1c'a
Nr
71"Przygody
dobrego
WOJaka
robotnica, Ozorków, ul. 37 P .. P.; I niczego", Łódź, Piotrkowska 86, Ba1cerzaka i jego tkaczy, którzy
D!
nl,
a lamce, po ZI - S ' k " J H ka'
pierwsi zapoC'Zątkowali tę sz.lachetną
Począwszy od dnia. 4 do 10
m. 18 _ zegarek na rękę;
zweJ a
. as ,
29) Kowalewska Irena, urzędnlcz- d d· 5 I 1950 r
rua.:.
.
rywalizację, pozootanie na długo w
stycznia. Wystawa będZie cod.zit;n
2) Henryk Ząbecki uczeń Sule
14) Stanisław l\'Iłodzianowski, ka, Łódź, Gen. Sowińskiego 62; o
:~O) Stefan Wilk, robotnik, Zgierz.,
ZatnleJscowym nagrody zosta- pamięd wszystkich włókniarzy.
nie otwarta w godzinaCh pomu:
jów, ul. Górna Nr 3 ~zegar'ek na rob.otr:ik,. Ł?,dź, Rokicińska 22 .~sam)
17 Stycznia . 101;
31) Marczak ną przesłane przez pocztę•
...._d_Z_Y_l_0_l_9_._ _ _ _ _ _ _ _~. ;rę~ę; .
I "MIckieWiCZ
M. Jastruna;

Wyniki konkursu
pt."

"Głosu"

· 1"
Kto to Jest.
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Kronika m. Radomska Plang na rok -'9&0

Gospodarka roi. ana dr ze postępu

W AZNIEJSZE TELEFONY
Straż Pożarna

10 11 , ,1 2 -

Osiągnięcia

Urząd Bezp. Publiczn.
"Głos RadomS2czański'~

Zwiększy się

obszar upraw, pszenicy

R. S. W. "Prasa"
Powiat. Komenda M.O.
Rozpoczynamy nowy rOk, który jest zarazem pierwszym rokiem pla
Komitet Powiat. PZPR.
nu 6-letniego. Rozpoczynamy nowy rok:, w którym głównym d'l!żeniem
51 - Miejski Komisariat MO.
będzie przebudowa struktury rolnictwa, btdzie budowa lepszego jutra
wsi, będzie ,budowa pod,staw socjalizmu.
91 - Starostwo Powiatowe
50 - Szpital Powiatowy
ZgOdnie z za!ozeUlalll1 planu ti-let.TAKIE MAMY GLEBY
163 - Pogotowie Ratunkowe niego, w planie na rok 1~50 na ob. Przy opracowywaniu płanu 6·letnie_

12 13 35 -

• •

•

I .WZrOSDCe

junaków S,P

..,., jesiennym współzawodnictwie
pracy P. o. "Służba Polsce" w pow
wiecie radomszczańskim przekroczy
ła swój plan wykonując w ramach
trzydniówek 75 tysięcy junakodniówek. Poza tym junacy naszego powiatu zebrali 20 ton złomu oraz zaprenumerowali 2 tysiące pism S. P.

slan pogloVl ja

(Kt.)

i' ·czas 6{) procent wszystkich pól or- dwie rasy czerwona polska oraz
nych, pod okopowe prawie 22 procent czarno.biała nizinna. Ze względu je_ Z'~'.
gruntów Or1tych. W półuocnej części duak na nieumiejętne żywienie, zły
g,r U
regionu łódzkiego upraWa pszenicy do stan obór oraz llienależytą opie~ę,
chodzi do 15 procent ogólnych upraw wśród bydła szerą się choroby, 5'11an
mpędzybraDżowe~o
zbożowych, zaś w części południOw~j pogłowia nie jest , zadowalający.
W
W świetlicy "Metalurgii« w Ra..
tylkO do 3 procent i to przy znaczme roku 1950 oprócz tego, że musi się
PCK.
szarze WOjeWÓdztwa łOC1Zklego będZIe go oraz plaml na rok 1950 obszar wo gorslIlych plonach, jak w obszarze pół I podnieść stan żywieniowy, podniesle domsku od~yło się zakOllczenie mię
się d~żyć do zwiększenia upraw psze. jewództwa. łódZkiego został w nastę. nocnym. Podobnie uprawa buraka CU·Il!tę róvrnież stan pogłowia o 19 proc. dzybranżowego kursu szkoleniowe·
nicy, roślin okopowych i przemysło· pujący sposób scharakteryzowany. _ krowego w· części północnej jest znacz Przyrost ten uwzględnia w pi~rwszym go, zorganIzowanego przęz Powiąt"
KIN A:
wycll oraz do zwiększenia ich plonów, Pod względem glebowym region łód%. nie większa. i dochodzi do 20 procent rzędzie jakość bydła. W ZWIązku z wą Radę Związków Zawodowych.
Kjno "WOLNOŚĆ" wyświetla do zmniejszenia areału upraw żyta na ki stanowi zbiór szczerków i bielic. ogólnego obszaru upra.w o.lt0powych, tym przewidziany został w planie -'\, 34-god?;inny kurs ukończyło 47 0film produkcji rad~ieckiej (w wer rzecz pszenicy, przy jednoczesnym je. Najlepsze gleby bielicowe występują ila południu zaś spada całkowicie do. rok 1950 wzrost lllleczności krów. Prze sób, ~l'ekrutujących się z miejscozakładów
pracy. Wszyscy
sji polskiej) p. t. "Sąd Honoro· dna·k zwiększeniu plonów żyta, do w zwartych kompleksach, głównie w zera,
ciętna. roczna. mleczność będzie więk vlYch
sza o 135 litrów u jednej krowy. Obok kursiści otrzymali zaświadczenia u
wy". Początek seansów o godz. zwiększenia produkcji użytków zielo· północnej części. Gleby te zaliczone są
przyrostu pogłowia bydła wzro.snie kończenia kursu oraz nagrody W
17 i 19. W niedzielę i śWięta o nych, jako bazy paszowej ,Ua zwięk- do n klasy gruntów ornych, Nie ma Z MYśL..1- O DOBROBYCIE WSI
(Ki.)
Na podstawie tych daDYch jasno. również pogłowie trzody chlewnej o :'1 postaci książek.
do m~omń.ast gleb k.1. I, Srednie opady
szonego pogłowia. zwierzęcego,
godz. 10, 12, 15, 17 i 19.
powięksąenia prOdukcji ogrodniczej te atmosferyczne
są niższe od średnich widzl.'n1y, że iI'óŻ!!lOll'odnej i wydajnej procent.. owiec o 3 procent, kóz o 6,3 ... ,.......... tt... Uł
lęm mS[lOlkojentiJa dl;OTlSlUlucji ludności opadów na. obszarze całej Polski. Od. produkcji rOŚlinnej obszaru północnego prooent oraz drObiu (). 41,1 procent w
LITOGRAFICZNA
Adres Redakcji i Administracji pracującej regionu łódzkiego. Zwitksze powiednio do' wymienionych warun- naszego województwa, przeciwstawiają stosunku <to roku 1949.
SPóŁDZIELNIA PRACY
nia J?~gło~ia by~a., trzo~y ora~ pro.. ków, a. więc jakości gleb, klimatu itP. się słabe, żytnio-ziemniaczane zbiory
Przy jednoczesnym wzroście pogło.
.,BARWODRUK"
"Glosu Radomszczańskiego"
RadoDlskos ul. Reymonta Nr 39 dUkc~l zWlerzęceJ, do zwIększellla me kształtUje się na. tym obszarze woje- powiatów południowych. Wobec -~o wia plan na rok 1950 przewiduje rów
z od)? u.dz.
c~anlZacji rolnictwa przez. POwiększ~ wództwa kultura rolna, oraz stosowa~ plan na rok 1950 został ta,k opracowa nież WZrost 'produkcji .żywca zwier~ę·
nIe parku maszynowego l WTeszcle nie upraw poszczególnych rOdzajów ro ny, by wyrównać stan produkcyjny cego, mleka, jaj, drObIU, wełny, nno·
ŁóDt, UL. JARACZA NR 40
Administracja -:" teL Nr 12, do zwiększenia. ilości zelektryfikowa. ślin użytkowych. Pod rośliny zbożo· obu części WOjewództwa a jednocześ-I d~ oraz ryb słodko.'Y0dnych. I tak zy
Telefon 276.27
~zynna codziennie od godz. 9 do 16. JJ:ych wsi.
we wykorzystywanych bywało dotych- nie przebudować strukturę gospodar- ~ec WOłowy wzrośnIe o. 13 procent,
wykonuje:
CZ!l1 i podnieść dobrobyt wsi.
I, clelęcyt ob12 procent,
Wieprzowy o 22
'
1
7
t
l'
l
k
wielobarwne
etykiety.
plakaty wszeIOgólna powierzchnia reJl:lonu wyno.. procen , aram o
procen
roc u-·
si 2 miliony 24 tysi!!,ce 118 ha. Zgodo c.ja mleka powiękllzy się o 18 procent kiego rodzaju, opakowania oraz różne
nie z wytycznymi Ministerstwa.
"01. Jaj o 45 procent, dro biu o 41 procent,' I prace wchodzące w zakres litografii
nictwa i Reform Rolnych w roku 1950' wełny o 23 procent. miodu Q 113 pro- ...........................................~?:.'!
wzrośnie powierzchnia upraw zbóż o. cent i wreSZcie ryli słodko-wodnych "
lOOOOOOOOOOOOOCO
W sali Powiatowej Rady Naro~ ków ch\vytają się agenci wywia_ Nie znaczy to jednak. że walka zimych i jarych. Wzrośnie również PO 17 procent w stosuul{lt do roku 1949.
SPóŁDZIELNIA PRACY
doW'eJ· W Radomsku
,
odbyła sl" du, aby z·dobyc· m· fO!!l1ll"cJ'e d'o ty. kI
.
t ł
W lk wierzchnia sadów i lą,k trwałych, ko·
Plan rozbud.owr rolnictwa na rok
'"
.
'""
aeowa na "WISI us a a
a -a sztem odłogów l ugorów.
Zmniejszy 1950. popraWIenIe strnktury upra·w.
PRACOWNIKóW MALARSKICH
konferencja prz,edstawicieli Wo· czące naszej gospodarki narodo- trwa i wróg klaso'w y za wszelką się również o l procent powierzchnia zwiększenie pow!erzchni obsiewów rO.,F ARBA"
jewódzkiej Rady Narodowej Ze wej.
cenę usiłuje prowadzić dywersję nieużytków, a 405 ha pOddanych zo- ślin przemy~łowych, pełne umaszynoz
odp. udziałami
wszystkimi wójtami i przewodni.
Inspekto1' Wojewódzkie,i RadV na każdym odcinku. Czujność kła stanie zalesienin. powierzchnia npra. wienie•.wz,ros.t pogłowia. ma.i~ ?a ~.
ŁóDź, UL. P.K.W.N. NR 20
czącymi Gminnych Rad NarouQ. Narodowej ob. Bartnkki \>mówił sowa obowiązuje każdego radnego wy pszenicy ozimej wzrośnie o 10 pro lu po~eslellle dobrobytu wsi Iskle.
9-u
wych .~ terenu całego powiatu. wytyczne planu pracy Gminnych i każdego pracownika samorzą.rlu. cent, natomiast pszenicy jarej o 25 rowame gospodarkl rolnej na drogę
Wicep;rzewodniczący' W'ujewódz_ Rad Narodówych na najbliższą
Ob
lb
'
procent, Powiększy się również po_ stałego postępu.
Tasz. ~
kiej Rady Narodowej tow, Lorek '0_IzyszłoŚć. ' Stwierd'Ził
on.
. O ryclruwski mowiąc rów- wierzchnia uprawy jęczmienia nato.
ze nież o trwaiącej walce klawwej miast zmaleje obszar upra""" ~yta ozi
\vygłOSlł obszerny referat politycz członkowie Rad
Za mało wagi
. tw' d · t ·
. kt·
. '.J
na ws~ 6 ter Zl, ze w me 0- mego o G procent kosztem zwi.ększeny, W Ic,tóMTlll
omówił SZeTerr
• . wnio przywią~ll]·ą do plan('Wanl·a n/l"zez
l . lma
· ch w nip upraw pszenicy, Nast'l!Pi także,
~I
>I
li·"·
'....
rycb G·
.mmn yeh S po. ł (Złe
sków, WypływaJących z uchwał co zadania. realiz'uwane przez po- naszym powiecie takie artykułY chociaż
nieznaczny, wzrost up!'::w
III Plenum Komitetu Centraln . qo szczególne
Komisje
Gminnych pierwszej pot.rzeby, iak nafta i mieszanek zbożowych. gryki, prosa., _,ll
PZPR, wniosków, które przed apa Rad. są w',terenie wykonane Z3_ mydło są wykupywane prze?; spe kurydzy. ro~liu strączkowych jadaL zespół świetlicowy ,
ratem administracji państwowej ;edwie częściowo. Za m·alo uwagi kulantów i bogaczy Wiejskich. uych, buraków cuk.rowych i innych ro
Życie kultlH-al.~e 1'0botnik0w ZjeOstatnio praca świetlicowa zwią
i samorządowej stawi'ają nowe za przywiązuje eię do prac Komisji Jest to winą Komitetów Członkow ślin okopowych, wreszcie roślin ole- dnoczonych Fahryk Mebli Gi~\ych zana jest 'l wielu trudl1ościami, kto
dania.
Konroli Społecznej i Komisji 0- ski ch, które nle potrafią być do istych. konopi i roślin pa;rtewn'-'Ch. W w Radomsku kO~lcentl'lIje się we re wypływają z braku lokalu. Lokal
'p ed
k'
. '1 . .
.
.
stosunku zaś do roku 19-!9 zmaleie po własnej świetlicy. Istnieie tutaj do świetlicy j€>st :z powodu remontu
rz ·' ~fl
wszyst lIn ..... mowl swrato·wel.
statecznie czuine.
wierzchnia zbiorów owsa. ziemniaków
brze zorganiZOWany zespół świetli niece:yn.ny." a rrrimo tir sekcje pratow. Lorek - llal'eży zwiększyć
Te wszystkie spra\"''''
porusza.r
Ob. K~"rczowa 'o stro skrytvko- i Inu. Ogólnie lliorąc powierzchnia za cowy, pOSiadający sekcję chóralm1, cują . Sekcja chóralna odbyła swoje
CZUJ·ilOŚĆ klasową. Należy rów- no [ównież w dyskusji. jaka się'
I
Sl·ew'W
· OZlll1YC
.
h POWię
. k szy Slę
.
wała niektóre
Komisje Oświato·
o r o··
Slln
muzyczną,
;O:portową. I- próby w Zakładzie Nr~ 2, sekcja ta
nież dhać o zachowanie tajemni- wywiązała pa refeTatach.
G·
h
d h
w roku 1950 w stosunku clo roku lt· teatralna,
stnieje l'ównie~. biblioteka licząca neczna. nadal ćwiczy, sekcja artysty
ay służbowej. Zdarzają się jeszO Clujności klasowej mówił ob. we przy m1l1nyc Ra ae Naro- biegłego o l procent.
263 tomy książek. Nie jest to ilość czna w lokalu Rady Zakładowej, a
kt'
. d·ł . dowych. Nie przejawiają one żad
·
cZe wypadki, *e zarówno Wójt{)-/ B a:rtk O"M> k l,
ory 6't:WI€r 21, ~e
W zwią.zkn ze zWiększeniem pogło- wystarczająca na potrmby świetli kurs dla analfabetów odbywa się w
wie, ..itJJf-r.
, . j
Plij'll)o-w-nicy .Z. al,ządów l'I pLęnYszy:ch Iątaqh po wY~Jwolc nej działalności. W Bręrzeczycach wia bycUa w roku 1.950 wieIb. wag~ cy obijt~ :ęll~aM~:Jtctq~ ~~
.·~tQ:1ł5'~$~~tJ~m~ ·f;Ycll· ·tl:U<{l;10~i, lo~
b'
. G'
R d
N
d
i w Brekach 'ZitpiS'tfto się BG dzi:e
'
....
Gm~11W~~, zupełnie niep'otrze we mu
nUllne. a. y
aro owe w ci do· przedszkola. a p.l"2:edszkOla połozy się na rozrost; użytków ,Zielo· nad tY"śiącj:ir7fą"óWtlrRo''W'Tedli.~·
~atowych. młQdzież chętnie garnie
rozg!ił~~<W!{ dane doty'czą,ce ro'l_ nas z yp.l p01.l I1eCle moooo były za
.
,. " .
nyc~. W na~choclzącynl roku ilosć łąk najbliższym czasie część 'fundtlb"ŻÓ\'l
się
do ·pracy świetlicowej pocieszamiarów prodJnkcW !'Olnel, CZy za~ niecryszcz,))ne '~leme'l1tem' KlthlC- dg te. L, poty :T;J,~ę <?twp~zon9"
.. 1l 0w1 ększy Slę o 1 pr??ent, obszar 11- z akcji kulturalno - oświ"tDwej ma
jąć srę tym; ze 'remont świetlicy
być
przeznace:ona
nti
I:ałnlp
·1~slc1żeK
m:ierza:nych inwestycji. Musimy kim i wyzyskiwaczami wiejskiOb, Krawczyk i oib. Rygi€lski pra\v polowych.
ro~llll pastewnych
jest już na ukończeniu.
Rad Narado zwrócili uwagę na to że w tere- o 3 procel~t. obszar nnędzypHmó:w t po do biblioteki.
P amiętać o tym, -Ze dane te są mi. , Obecnie w skład.
. .
.
..
'..
plon6w o ,,4 procent JeduoCZeSJlle ze
objekrem zainteresowania agen- ~ch w~hOdzą chłopI :nało. l s:e~ ,n~e ':'Tog. klasowy przystąplł ~o zWiększeniem ogóln~j powierzchni U_
tów obcego wywiadu. a ost.atni dmorolm oraz beZ!rolTIl. Rowmez ozywlO·ne] propagalldy przecIw praw wzrosna. plony wyżej wymienio.
HA~K INWESTYCYJNY - OnDZIAŁ W KALISZU
proces szpiegów francuskiclt we ze spół<1 z ie!c2)ości wiejskiej wy- spóld.zielnlom produkcyjnym i im nych roślin . .
. . k'Ieh . w i ęcej ·s u k cesów osiągają cz ł on·
poszukuje"
Wrocławiu p'oka:zał,
jakich środ- elim1'llowano bogaczy wleJS
W roku 1950, celem zaspokOjenia
k0wie spółdzielni produkcyjnycil wzrastających potrzeb luclności miej_ INSPEKTORA. TECHNłCZ)l"EGO -specjalność inwestycje budowlane j
w naszym powiecie, i im bard7iej Ski~j obszaru województw'l' lódzkiego, maszynowe
podnosi się ich poziom kulturalny z,Wlększy ~ię znacznie pOWierzchnię u.
Warunki, wynagrodzenie i mieszkanie do omówienia w Dyrekcji
'Przez zakładan ie b ibli ote k, two · praw warzyw oraz powstan~ nowe sa- Oddziału Banku Inwestycyjnego ... Łodzi, ul. Al. Kościuszki 63.
2423-k
rzenie grup artyslycznych, tym dy.
.
więcej oszcZer·stw
rzuca wroga
, TROSKA o STAN POGŁOWIA
propaganda na ludność wsi pro.
Z. w. L. E. ZL·I w P \BL\ 'lICACH posznku,je:
dukcyjllv ch . Obowiązkiem radW ci~g11 ubiegłych ± lat stan pogło
wia zwierzęcegO na. terenie wojewódzw
IN? rrvmu ,4. Fif,}<;{('fRY KA ua stancHvj"ko Szefa Działu Klontroli
nych jest prz,eciwdzialanie tej pro twa lódzkiego osią,gnąl już pOziom
Techointlt'j i
pagandzie
i
pokazanie
całej
lud'
przeclwojenuy,
Lecz
numo,
iż
pod
UJ
Ef\()"VO:llTSTY na 'ltntlo"·j,,ko S7.f'ra Działu Planowani. i Orga·
noścl wiejskiej osią(j1!lięć spójdziel względem ilościowym potrzeby woje.
ni produkcyjnych.
wództwa - gdy chodzi o stan zwieposzukują natychmiast:
Pt>rs(,ualny. Pabianice. uL
Z~l'''l,'·lIia przyjmuje ZL·I
Wi'ceprzewodn iczący vVojewódz rząt - zostały zaspokojone. pocl wzglę
Grftbclll<l 4,
bej Rady Narodowej tow. LOLek dem jakościowym pogłowie zwjerzęce
2319
B KSIĘGOWYCH
podsumowując dyskus tę sl wier- pozostawia wiele do życzenia. Zwlasz_
----.------------------~!
~
---------------------------------dził, że prace p0szc7ególnych Rad Cza Ulocno J:ysllje się to. gdy chodzi
1. INŻYNIERA MECHANIKA
«;I konie. których ras notuje1Xly kilka_
Narodowych w ykcl'lUją jeszcze dł.l naście na obszarze naszego wojewódz
ZJEDNOCZONE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BARWNIKÓW
:1 lNzYN1ERA ENERGE'l'YKA
że brak;i, za co w dużym stopniu twa, zamiast dwóch ras· przewidzla-

k"n" c.zen.-e kursu

.. UUU ... U .... UIIW ...... ullI'n.uIIUltlu. .

I

!ryl Jra[y ~minnJ[~ fta~

naro~own~ · ulegnie

lmianie

Mimo braku lokalu
lFM G pracuje bez przerw

w

=-____

Państwowe Zakłady
Przemysłu Bawełnianego
Rudzie Pabianickiej

...

pOll06Zą winę

ich przewodniczą- nych przez rejonizację. Spotyka się
wykaZują również na terenie naszego wojewódzsię p08zczegd1ne Komisje Rad Na twa powiaty pOSiadają.ce nadmiar koni
rodowych, a ich działalność nie jak np. ' w powiecie łowiCkim: Toteż w
jest kunlrolowana puez prezydia całym planie
B·letnim ilość koni
Rad. Styl pracy we wszystkich zD1l1iejszy się o 4,3 proc., (na skutek
Gmi n n ych Rada ch m LIsi ulec zmia zwiększonej mechanizaCji rOlnictwa),
nie. Muszą. być zrealizowane wy- w stosunku jednak do osią,gnięć w roku 1949 liczba koni wzrośnie o 59
tyczne, poslawione przez III Ple· procent,
'
mun KC. Radni muszą zbliżyć się
Gdy UlOWa. o pogłowiu zwierzat na
d'o ludności wiejskiej, mu.szą trzy terenie województwa łódzkiego " nie
mać rękę na pulsie życia gromad, mOŻM pomiuąć i bydła rogategd. :Ja
których ludność l·eprezentują.
na.szym obszarze, występnją, zasadniczo

15 ROBOTNIKO'VV TRANSPORTU

cy.

10 CZYŚCIARZY KROSIEN
;10 ROBOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH

lo

TKACZY.

Z'głoszen~a. przyjmuje Wyoział

Personalny.
1-\1

ZGm SKIE

ZAKŁADY

r•• _•••••••••••••.•.••,....•..•..•..•......•.••.........

PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO
w

Zgierzu

za.trudnią

e1<

S;;

..:.:..:.:..:..:.:..:..:.:..:.:..:..:.:..,:..:.:..:.:..:..:.:..:..:.:.. I

ZA~ŁADY

PRZEMYSŁU

W

·ul.

WEŁNIANEGO

Nr

30

II

ZGJ.ERZU,
Nr 6. Tel. 30

Waryńskieg1>

INŻYNIERA

RUCHU
TECHNIKA BUDOWLANEGO

2.
3. KREŚLARZA
,. WYKWALIFIKOWANĄ MASZYNISTKĘ·
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny Zakładów w godzinach od 8 -

-:-

...

z' siethi1ią;

w Zgierzu
zatrudnią

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Inż. chemików

"
"
"

natychmiast w Zgierzu
9. Inż. elektryków

mechaników
fizyko-chemików
architektów budo
wlanych
łł kons'truktorów
tI
technologów
ł' el ergetyków
,., planistów

10.

Ili

"

hydraulików

11. rob. fach. spawączy
12.
elektromOll'
terów

I

13.

robotników :i.wykłycb

Dojazd zapewtlwny własnym autobusem, na odcinku Lódź
"Boruta" Zgierz, oraz 11:3, trasie Zakiady "Boruta" _
stacja kolejowa Zgierz.
Podania wraz z życiorysami. naJeży składać do Wydziału Per.

sonalnego .,Boruty", Zgierz, ul. Andrzeja Struga Nr 30
w gOdZl:l:1ch od 8-ej d _ I6-ej. Warunki do omówienia
na miejscu

~.•......•......••......................••.••.. ~

zatrudnią natychmiast~

t.

-

Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

7.
8.

W oparciu o alt. <16 ust, 1 U~ta\Yy o SpóldzielniHch (jednolity tekst
z dnia ~o. XII. 49 1'.), Zarząd Rejonowej Spóldzielni O~1"orlnic:zei ". Siera.
dz;u ogłasza zbycie z dniem 1. 1. 1950 roku pl'zcd:;iębiol'~twa pl'o\vadzoneg-o
pl'zez !1e~. Spóldz. O~l'odniczą w, Sie1"~d:m .na rzecz C'cntmli Ogrodniczej
Prze.dslębIOl"Rtwa Pan~twowo-Społdzlelczego w \\' al'sza wie Rejonowa Delcg'atm·.a w Sieradzu, powołanego do 7.ycia, z dniem 1. L 1950 r.
ZAUZ ,}.D
,
REJ. SPÓŁDZIELNI OGRODNICZEJ
2420-k
W SIERADZU
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PA~STWOWE

11. IlUWIlIIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~04.. 1 1' • • • 11 • •

OGŁOSZENIE

natychmiast:

Kierownika działu planowania
Technika budowlanego d.o Oddziału Inwestycj;
Starszego księgow3g'o
Referenta sekcji sta~ystyczncj
Krawców-kontrolerów między-operacyjnych
Zgłoszenia osobiste z życiorysem i podaniem przyjmuje
Wyw.Jał Personalny VI.: Zgierzu ul. Dąbrowskiego 35.

"BO R UT A"

Małą aklywnością

ę

16.

·11

p ANSTWOWE

Z AK Ł A D YwP R Z E .l\1 Y S Ł U W E Ł N I A N E G O
ZGIERZU,
Terenowa Baza· Remontowa
zatrudnią natychmiash
5 ŚLUSARZY
10 TOKARZY
3 ELEKTROMONTERÓW
3 STOLARZY
.
10 ROBOTNIKÓW
Zgłoszenia przyjmuje Wydz. Pers. Zakładów,
Zgierz, ul. 17 Stycznia 43 w godz. od 8-13

Nr.

31

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

I

spółdzielczości

Nataliii
Innocentego
Marty

A!rify

Jak~pa

Apolinarego
Krystyr.y

30 N Julity
31 P Ignacego

24 P
25 W
26 Ś
27 C
28 P
29 S

I

LUTY

-

MARZEC

~-

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

6
7
8
9
10
11
12

N
P
W
S
C
P
S

27
28
29
30
31

N
P
W
S
C

Rajmunda

Sc.:ęcie św.
Róży

J.

P. reI. Sw. Kr.
Augustyna

25 P Ludwioca
26 S M. B. Często

2? S Filipą
24 C Bartłomieja

Bernarda
Joar.ny
Tymoteusza

Heleny
M:ail'iana

W. P.

Hipolita
Dobrowoja
Wnieb. NMP.
Rocha. 1945 - Podpisanie umowy w
sprawie granic między Polską a
ZSRR.
Jacka. 1944 - Sfo<rmowarue II Ar.m.:i

Przemien. P.
Kajetar.a
Cypriana
Romana
BogdWla
Zuzanny
Klary

1 W Piotra. 1944 - Wybuch powstania
warszawskiego
2 S M. B. Aniel.
3 C Eugeniusza
4 P Dominika
5 S NMP. Snież.

SIERPIEŃ
Bronisławy.

Urodził się

Napaść
Polskę

Juliusz

hitlero-

C

S

W

P

24
25
26
27
28

23

21
22

17
18
19
20

Mi,kołaj 1a. 1939 - Śmierć M. Buczka
w walce z N:iemca.m.:
Piotra i Jacka
Im. N. M. P.
Filipa
Podw. Sw. K. 1944 - Wyzwolenie
prawobrzeż. Warszawy od Niemców
M. B. Bolesr.ej
Cypriana. 1944 - Utworzenie przyczółka I Armii na Czerniakowie

Michała

Stygm. św. Fr.
Tomasza
Januarego
Eustachego. 1946 - KRN uchwala
3-letni .plan odbudowy
C Mateusza
P Tomasza
S_3'!kli
N NMP. od w.
P Pela'giusza
W Justyny
S Kosmy i D.
C Wacława. 1864 - Założenie w Londynie I Międzynarodówki
N
P
W
S

15 P
]6 S

11
12
13
14

10 N

5 W Wawrzyńca
6 S Zachariasza. 1944 - Dzkret PKWN
o ref. rolnej
7 C Reginy. Międz. Dzień Młodzieży
1939 -Padło bohater. Westerplatte
8 P Nar. N. M. P.
9 S Sergiusza

Słowacki. Święto lotnictwa

3 N Szymona
4 PRozali:. 1809 -

1939 wskich Niemiec na
2 S Stefana

1 P

WRZESIEŃ

o

Stróża.

Swięto Pokoju

Anioła

Bitwa pod

Mięlzynarodowe

1943 -

-

29!j Chr. Króla
30 R Zenobii
31 W Lucylli

22 N Filipa
23 p. Seweryna
24 W Rafała. Dzi eń Narodów Zjednoczonych
25 S, Kryspina
26 q Ewarysta
27 n Sabiny
·2t S Tadeusza

15 N Teresy
16 P Gerarda. 1942-Powieszenie w Warszawie 50 bojowników PPR
17 W Małgorzaty. 1849-Zgon Fr. Chopina
38 S Wiktora
19 C Piotra
20 P Ireny
21 S Urszuli

N Danuty
P Bogdana
W Franciszka
$ W,incentego
C Maksym :il ~ ana.
Lenir.o
13 11 Edwarda
14:3 Kaliksta
8
9
10
11
12

3 W Teresy
4 $ Franc. z As.
5 t P1a<cyda
6 P Brunona
7 S M. B. Różańc.

2 P

1 N Remigiusza

PAŹDZIERNIK

S Wszyst. Sw.
C Dz. Z3idusz.
P Huberta
S Karola Bor.

N
P
W
S
C
P
S

Józdata
Gertrudy
Edmunda
Grzegorza
Odona

Stanisława

Witolda

Wielka RewoI. Paź

26 N Konrada. 1855 - Zmad Adam Mickiewicz
27 P Waleriana
2& W Zdzisława. 1942 - Smierć M. Nowotki
FeEcyty. 1830 - Powstan:e listopad.
Andrzeja

19 N Elżbiety. 1942 - początek ofensywy
Armii Czerwonej pod Stalingradem
20 P Feliksa
21 W Ofiar NMP.
22 S Cecylii
23 C Klemensa
24 P Jana od Krz.
25 S Katarzyny

12
13
14
15
16
17
18

5 N Elżbiety
6 P Leor.lM'da
7 W Salome-i. 1917 dziernikowa
8 S Gotfryda
9 C Teodora
10 P Andrzeja
11 S Marcina

l
2
3
4

LISTOPAD

N
P
W
S
C

Ambrożego

Mikołaja

Franciszka
Bal'bary
Saby

N
P
W
S
C
P

Łucji

NMP. Lor.
Damazego
Aleksandry

N
p
W
S
C

Łazarza

Urodził się Józef

24 N Wigilio. 1798 - Urodził się
Mickiewicz
25 P Boże Narodzenie
26 W Szczepana
27 Ś Jana
28 C SS. Młodz.
29 P Tomasza
30 S Eugeniusza. 1944 - Utw'o rzerue 'Zw.
Samopomocy CMopskiej

Ocz. NMP.
Urbar.a
TeofHa
Tomasza. 1879 Stalin.
22 P Zenona
23 S Wiktorii

17
18
19
20
21

Spirydiona
Wa<leriana. 1948 - Zjednoczen:e ruchu robotniczego w Polsce i utworzenie PZPR.
16 S Adeli

10
11
12
]3
14
15
,

9 S Leok. Wiesl.

8 P Niep. Pocz. NMP.

3
4
5
6
7

1 P EIigi usza
2 S Aurelii

GRUDZIEŃ

1 C Jakuba
1 S Ignacego
1 S Albina
l ~ S Zbigniewa
1 P Filipa i .Jakuba. 1889-Uchwała. ~ię2 C M.B.GrolTUl. 1943 - Zwycięstwo pod
2 C . Heleny
,1 •
•
d:zyn.arodowego Kongresu SoCJIl.l!i_
2 P Marcelina
Stalingradem
3 P Kunegundy
2f t. FranCISzka
.
stówo świętowaniu dnia 1 Maja
3 S Eryka
l P Ryszarda. 1849 3 p Bł a~eJ'a
. .
4 S Ka'
.
3
Zmarł Juhu.sz SloSwięto Pracy
zuruerza
k'
.
.
4 S Andrzeja. 1947 _ Otwarcie I S e s j i .
wac l
2 W Zygmunt~. 1945 -. Zdobycie Berlina
4 N Sw. Trójcy
S·
Ustawod Od:rodzonej Polski
5 N EuzeblUsza
4 W Izydora
przez wOjska radzaeckie
5 P Bonifacego
eJmu·
6 P Wiktora
5 S Zenona
3 S Marii. Dzień Oświaty
6 W Norberta
5 N Agaty. 1947 - Wybór Prezydenta
7 W Tomasza z Akw.
6 iC Celestyna
Rocz.nica Konstytucji 1791 r.
RP. Ob. B. Bieruta.
8 S Wincentego. 1917 - Wybuch rewo7 ,P R u f i n a 4 C Flo!'~ar;.a
7 S Roberta. 1935 - Zmarł Iwan Miczu6 P Doroty
luc}i w Rosj i. Międz. Dzień Kobiet.
8 ·S Dionizego
5 p Pi.usa V. 1818 - Urodził s;ę Karol
rin - wybitr,y uczony radZiiecki
7 W Romualda
9 C Franc:szki.
.
9:N Wielka,noc
Marks
8 C Boże Ciało
8 S Jana ..
10 P 40 Męcz.et;. ~ ,1947 ~awaI~e układu
10 P Wielkanoc
6 S Jana w Ol.
9 P Felicjana
9 C Apolonu
o przypzru l wzaJemneJ pomocy
11 W Leor a
7 N D
. r
10 S Małgorzaty
10 P Schol.astyk~. ~837 - Z~inął wielki
międz.~ Polską i Czechosłowacją
12 Ś Juli~sza
8 P S;:'::ł:~a
S ioe~a rosYJ.skI A. Pu.szkm
11 S Pelagll
13 C Herm:meg.
9 W Grzegorza. Dzień Zwycięstwa
11 N Barna,by. 1905 - Krwawe starcia na
11
uCJusza
12 N Grzegorza
14 P Justyna..
10 Ś Izydora
ulicach Warszawy
12 N Eul.alii. 1746 - urodził się T. Ko13 P Krystyny
15 S AnastaZjI
11 C Mamerta
12 P Onufrego
ściuszko
14 W Matyldy. 1883 - Zmarł KM'ol Marks
16 N Benedykta. 1945 - II Armia W. P.
12 P Pankracego
13 W Antoniego
13 P Klemensa
15 S Klemensa
sforsowała Odrę i Nysę
13 S Serwacego
14 S Jolanty
14 W Walentego
16 C Eufrozyr.y
17P Rudolfa
. .
14 N Bonifacego. 1943 _ Utworzenie w
15 C Wita
15 S Fau,styna
17 P .Jana
.
18 W Apoliinar~go. 1892 - Uro~Slę PreZSRR I Dywizji im. T. Kościuszki
16 P Aliny
Hl C Juhanny
18 S Arch. Gabr. 1871 - Powstanie Kczydent R. P. Bolesław B.erut
15 P Zofii. 1942 _ Wymarsz w pole p:er17 S Adolfa
17 P Juliana
muny Paryskiej
19 S Tymona. 1943 - Powstanie w warsz.
wszych oddziałów Gwardii Ludowej
18 S Kor.stancji
19 N Józefa
gheodtto
16 W Andrzeja
18 N Efrema
19 N K
d 1947
U h I 'e Małej
20 P J
h'
20 C Te ora
17 S Sba,w omira
oma a...
c wa enI
oac una
21 P Ar.zelma. 1945 - podpisanie układu
18 C Wniebowst.
19 P Gerwazego
KonstytucJI
21 W Benedykt,a
z jażni . wzajemnej pomocy
20
W Sylweriusza
1473 _ Urodził się M. Kopernik
22 S Katarzyny
o . pr y P Isk ~ ZSRR
19 P Celestyna
21 S Alojzego. 1941 - Napaść
20 P Leona. 1846-Powsta.nie krakowskie
23 C Feliksa
ffil;!dZ y . ~ . i9~5 _ Boje I Armii
20 S Bernardyna
h itlerowskich na ZSRR.
21 W Eleonory
24 P Szymona. 1794 _ Powstanie kośc.;u22 f3 So Era l~ . aj.
21 N Wiktora
22 C Pau1iny
22 S Popielec. 1810 - Uroddł się Fr. Choszkowskie
w er irue
22 p Julii i Heleny
23 P Wandy
pin
25 S Zwi ast. NMP.
23 iN Jerzego i Woje. 1870 - Urodził się
23 W Dezyderego
23 C Piotra. 1918 - Pows1lalIlie Ar~ii ~a:
. Wł. Lelliin
24 S Joanny. 1543-Zmarł Mik. Kopern ik
24 S Jar.a Chrz.
dzieckiej Swięto Armii RadzIeck.:eJ
26 N Emanuela
24 P Grzegorza
25 C Urbana
24 P Mac.:eja
~7 P Ernesta
. ,
.
25 W Marka
26 P Filipa. Drień Matki
25 N Łucji
25 S Wiktoryna
23 W Jana MPo 1947 - Smlerc gen. bror.!
26 p Marcelina
27 S Juliusza
26 P J . . P
ł
K. Swierczewsk.:ego ("Waltera")
27 C Teofila
ana l awa
26 N Aleksandra
29 S Eus~achego
.,
28 P Pawła
28 N Z.esł. D. SW.
27 W Władysława
27 P Leandra. 1936 - Zmarł w:'elki uczo30 C KWIryna. 1945 - Wyzwoleme Gdan29 S Roberia
29 P ZIelone Sw.
2298 Sc Ipr~nteus~ap ł Eo • t M
. . Iwan Płk'
. gO' d o PolskI'
30 W Fel'dynand·~
10. ra
T.y radZleckl
aw ow
s a l przył ączeme
"
..
.. l aw a. o::tWIę o orza
28 UT
f'l
31 P Balbiny
30 N Jakuba
31 S Ameh
vv T eo:.:.:l:.;;a:.....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----;.....-_ _ _ _ _ _ _ _---:~--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;._______
_____
~__;...3_0_P_E_m_1l,_Il_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9 N Weroniki
l{) P 7 Br. Męczen.
11 W Olgi. 1943 - Akcja Gwardiii. Ludowej na "Cafć Club"
.
Jana Gwalb.
Anakleta
Bo!r..a wen t.
13 N
Henryka 1410 - Zwycięstwo pod
14 P
Grunwaldem
• 15 W
16 S
16 N M. B. SzkapI.
17 P Westyna. 1945 - Konferencja trzech
mocarstw (ZSRR, USA i. W. Bryta17 C
nii) w Poczdamie
18 W Fryderyka
18 P
19 S Wincentego
19 S
20 C Czesława. 1948 - Zjednocz. org. ml.
w ZMP ..
20 N
Praksedy
Marii Mag. 1944 - Swięto Odrodze21 P
nia, Manifest P.K.W.N.
22 W

2 N Naw. NMP
3 P Anatola. Dzień
4 W J6zefu
5 S Antoniego
6 C Dominika
7 P Cyryla i Mar.
8 S Elżbiety

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

l S Haliny

LIPIEC

Marty 1948
Ustawa o utworzeniu
.
Ol' anizac'i
,Służba
Polsce"
J,
.g
31 W PlOtra

Zdzisława

23
24
25 Ś Pawła
26 C Poli~arpa. 1948. - Umo~a po1s~~radzIe!ka o wzaJ . dostaWIe towaro\l
Jana Złoto
Walerego. 1905 - Krwawa demonst:ra{!ja na pl. Grzybowskim w W-wie

22

16
17
18
19

~eroniki
Hilarego
Pawla Pusto
P Marcelego
W Antoniego. 1945 - Wyzw. WarszaJWY
S K. św. Piotra
C Henryka. 1945 - Wyzwolenie ::ra.
kFO'Wa i bŁodzi
a b . Se ast.
Agnieszki. 1924 - Zgon Wł. Leruina
~==:..=:=::.....::==---=~~-~ N Wincentego. 1863 Wybuch powstania styczniowego
P Zaśl. N. M. P.
W Tymoteusza

lini~ Wisły

1 N N. Rok. 1944 - Powst. Kraj. R. Na.r.
- - 2 P Makarego
3 W Genowefy;
1946 - Ustawa o unaro. .
dOWleruu przemysłu
4 S Tytusa
5 C Telesfora
6 p Tniech Króli
7 S Lucjana
8 N Se
9 p ~~~~
10 W Wilhelma
11 S Teod . za
12 C Arka~~a. 1945 - Początek wielkiej ofens. Armii Radz. i Polskiej T..a

STYCZEN

na
1950
rok
----:-------:--

KALENDARZ
';,G :ŁrDSU"
-

