Przemysł węglowy
,1]Jykonał plan roczny
Dalm lIIeldunkl z zakla~611/ pracy KlelecczYZR'

w dniu 29 bnt. na dwa dni zawodnictwa, któr~ obejmuje
pned terminem Przemysł Wę-- obe'~nie o 4,5 prJe. g6rnik6w
rtowY v:yltonaJ roc~;l:' plan więceJ ;mitell w f. ub, tj. 96,6
wydobycIa węgla kanuennego. proc. ułogi przodkowej. W cią~
W rb. uzyskany został dalsty
biez. roku zainicjowane
WZI'05t wydobYC1,'l \\:ę,la dzięki

rozbudowie
kopalń,
mech.8.nIZaC j i procesu ....rYdObyw·t
KIELCE, :PIĄTEK, 31 Gl\UDN1A 1954 R. ~go, u·josKonalenlom w orga·
ROK V, Nr 311 ((1731)
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-;:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-!.!.O!!iU~'!!.h..!'~':.":!Y:..t~ro~,~w~'!:J'~w~i..:w~'~pól
"
(
d&ls.zej.

,

przemv~t

,~'i::~I::l~:~,,;,~l':::~~;!:,::~~!;f

pl?n proC/U!'I·ji.
. Naji!'i~I;1'11 ud~iill w
(')1 ror:nl/tl! zadań llWjl1 ra/ogi lakll1dów hra.T1l .
Ul I~ub()nill, Wałbrzychu, Toruniu i Wirowie. Do końca br. zakłody tego prze17lJ/.~lu U_'lIprodukujq dodatkowo
kilka ty!ięcy
ton ~11'a~1l 8ia.rkotrl?Oo co umo±/iwi dn!~zq pOTladpl.o:nowq produkCję MWO~"W fosforowych ,j pozwoli na lepne zaopatrzenie
Przl'r>1I1S/U u'lrlkil!'n sztucznych Ul ten cenn!l 8urou::iec, Na Zdję

ciu: Fral1ment olbrzVmlch pil?Ców obrotowych w takladach
"Wlz6w",
CAF - fdt. Zyg. Wdowiń.l!ki.

Lel'llnIJI'iUI odpowiada Hiroszimie
MOSKWA. PAP. Przewodni' N. I. Smirnow sklerowB! do
Komitetu Wykonawcz~go burmletru Sil'ldz" Bamai list
Rady Miejskiej następującej treśc!:
sun!.n~. Płnl~ Bll"ml,trtu!
N. I. Smirnow otrzymał list od
List ~ń~kl t 25 !I ..... pnill !~~4 I":I~U
burmistrza Hiroszimy Sindzo "ru
d ł,tl"M d~ń d~klaratje po~c>ju
Hllmai, który komunikuje, że I ru~hjej~ uchwaloną ni wl~cu mluI
mieszkańcy Hirosum:. zwraca'
k.ńtÓw minIa Hlro~zlmy w ~l'r.,,·le
ją się z apelem o ukaz. stOSI)'
uknu br"nł alomo ..·~J I wc>dornwe!
wania wszelkich rodr.ajów bro- jako broni maso ....!J ughdy - otny
ni termojądrowej i o ustano- mAI~m. Wnyt<:y mlestkalky L~nlnir~·
wienie kontroli nad energi!i du orH jl osobIłcle calko"ide po·
czący

Leningradz~iej

atomową·

28 grudnia br. przewodnicu.·

cy Komitetu
Wykonawcugo
Leningradzki.ej Rady Miejskiej

Współpraca

Polski z NRD
II zakresie ~rzemysłu lekkjego
W Berlinie odbyła się II SeaJa KomL!;ji Współpracy GospodarClej Pol;kiej Rzeczyposj:;OJit",j Ludowej i Niemie-ckiej Repu
bliki Demokratycznej w zakresie przemysJu lekkiego.
Na Sesji ustalono dalsze zaciesnienie współpracy i ,naJem
ną pomoc \V dziedzinie naj waż
n'ejszych za[l;adnień przemysIu
włókienniczego, odzierowegn i
Gkórzanego.

dzie!amy l ~c>pleflmy Waue !%1~ch~l·
ne d4tenle l ~ragnltl1le ,,-nystklcn
mlenkRń~ó....
HlroSl(my ,.-y..... !ctenla
uh tU sI0"'''''11111 bron! Itomo"'!! I
"'odorowej.
.....lenkańcy Leningradu dobrt! ..-I.
dz(, jak nlullc%one clt.»I."l! "lute
narodom ... oJnl. Podcu$ {lrugieJ wojny ""Iatowa) , !anyslowsklml najddf
cami niemieckimi miasto nute '... cią
gu !.lO:l dnI InlJdowalo Ilę w pieride·
nlu blokady, I pokoJ" ..... ludność InO·
si!. tt'''ll1we cierpienia. Tak Jok cli y n~ród radlinki, mle'lk~ńcy LeMlng'.du poś,,'I~r.J. ,,'upl·
kle SIn .lły "'Alce O ~ok~l. "umr>Cl1le
"I~ plzyJu"yeh .1"~,,nk6 ..: mi:dlY n.
rod~ml. Dl8t.gn t c~l.go .~'~a wilam)·
I p"dPJn11Ji~rny p.ńsld apel ,,·~'~ta;ąe
ta n~irllnlpju • .arianie'" .l"ę

D . . ~H

brnnl 31c>m"w~) I "·,,dorowl'l. j~ko brn.
ni ma_owej l.,glady. walkę o pow·
<uchny pokr.)

Prosze prtyJ~f "de mn!~ i od wHy~l.
kich miuzhńcow _ Leningradu ty·
Ctenl8 dl. mienk~,;"ow Hi'o$limy dll~tych 5ukcesliw ". "alce" pok6j.
o prly)stń rnitdty narodami

gu

zostalo) \Ipowu.:echnio'ie w~p6ł.

13.wodfi1ctwo

l)

.ryklicZfl-q

&:;ian węglowych,_

w

pracę

którym

bierze UllZH'!! Juz ponad 360
brygad kianoWlch we wszyst_
K0palnJach.
Znaczne okich
slągnit:;cl'l.
prrgmoslo
wsp6ł.

Debata w Zgromadzeniu Narodowym ~~~1iff~,:ii:.';:::'wz~~
nad ukł

.adaml·

Powa1.ny jest

pargskl"mi·

udzjal

inteli-

t:~~:t'i~~~';i:~~W~ie;~;,;'::i~;;',;;
i sztygnr6w w tegmocZnydl
osiągnięciach

przemysłu

węg1o-

wego. M(,żna był') dziękj temu
'''win" ,d",d,w,", w.tkę o
dalszy pvstęp te<:hnh::fny', wpro.
w,d"j"
now",,,,,,, metody
""'Ybierania pokładów
węgloi P?,,,wić w,,,,oki p,,cy górników.

Na parzą dku dziennym: gł osowonie nad »nową« wersją ort, 1
~raz powl 6rne g Iosowonie no d pozoslo Iymi arlykułami połqczone z kwestią
'dl o rzą du Men des- France ' o - Tł umy Poryżon przed gmac'hem
zew Iania
por Iamenlu - Le bon kwesłionuje ważność uc hwoły komisji spraw zagranicznych
W sprawie »nowego« proje ktu ustawy ratyfikacyjnej

wy,"

Ro,po,,,'O "."

wyd,b,~.-

nie węgla z nowoczesnej, uru ..
,homt",) w dniu' bm, kop.'"ni "Julian" _o,:~ z 2. ,plytkieh
PARy2; PAP. W 'rodę 29 zglO6zony przez Mendes - Fran- ustawy
ratyfikacyjnej, prze- kich, dotyczącymi ,przyjęcia Nie- k,Jpalń ,.BMila I "Kasia.
grudnia li godz. 16 przewadni- ce'a, a będący w istocie rzeczy widującym remililarrzację Nie~ miec Zachodnich do paktu atlan
W dniu 29 \lm.
resort
cz.ący Zgromadzenia Narodo- nieco tylko uzupełnioną wersją miec Zachodnich i utworzeme tyckiego. Glosowanie to nie do- przemysiu dneWnego i papierwego Andre II.' Troquer otwo- ple-rv..otnego artykułu 1. Leobo:n "unii zachodnio _ europejskiej", tyczyło art. l zawierającego:z:a- niczego \\ykonal' roczny plan
rzyl kolejne PQsie<lzenie plenar! oświadczył, te nie wiedział o zostalo odroczone do czwartku sadnicze postanowienia w spra- produkCji globalnej wg. wartości
nI.' poświęcone układvm parys- 1 zwolaniu posiedzenia komisji i 30 grudnia godz. 17. Jak ""'iado- wie remilitaryzacji Niemiec.
w 'cenach niezmiennych,
Zgromadzenie Narodowe:z:aW dniJ 29 bm. wykonany zo..
kim. Porządek dzienny przewi- dlatego nie był na nim obecny, mo, Mendes _ France łączy z
duje glosowanie w dwóch spra gdyby zaś był obecny - głos(J- tą sprawą kwestię zaulania.
twierdziło wspomniane postano- stał roczny plan wydObycia
wach, z którymi Mendes-Fran- wałby przeciwko temu' projekwienia układów paryskich (t.zn. rud :f:elamych.
CI.' łllCZY kwestię zaufania do towi ustawy. Przewodniczący
Tak więc, premier Mendes- z ....'yjątkiem art, 1) 287 glmami
Nasz korespondent tow. Ga·
rządu. Odbyć się ma najpierw Zgromadzenia polemizował z France poniósł Jeszcze jedną przeciwko 256 tj. nikłą większo.. win telefonuje - W druu dti·
glosowanie nad "nowym" pro- argumentami Lebon'a l doma- porażkę w swych staraniach Scią 31 głosów. Należy przy- siejszym ZBM Radom - Ode!jektem ustawy,
wniesionym gal się przejścia do dalszej dy- mających na celu natychmia- pomnieć .te w nocy z 27. na 28 nek Budowy w S1tari:ysku od..
przez Mendes _ France'a a vd- skusjl..
stowe przeforsowanie ratyfikacji grudl'1.ia Zgromadzenie Na.rodo- dając do użytku mieszkańców
IwarzaJącym z pewnymi nieart.. l układów paryskich, sta- we p!'"Z}'jęlo jut te same postano miasta piekarnię !Dechaniczną.
znacznymi'
uzupełnieniami
PARYZ (PAP) - O godzinie nowiącego trzon tych układów. wlenia 289 glosami przeciwko Dom Zaopatrzenia Robotnicze..
treść art. l da\\.'11ej ustawy ra- l w nocy t 29 na 30 grud~la PARV2 (PAP). O godzinie 2 251 glO&Ów. Tak więc, poprzeod- go, dom mieszkalny i dwa
tyfilmcyjnej, który przeWiduje Agencja France Presse domo- w nocy z 29 na 30 grudnia agIo- ruo uzyskana przez Mendes- sklepy w bloka~h 25a i 56 wy..
remilitaryzację Niemiec Za- sla, że głosowanie w zgroma-I srono ~·yniki głosowania nad po France'a większość 38 glos6\\,- kimal w terminie roczny plan
chodnlch w ramach ,.unll za- dzeniu Narodowym nad art. l stanowleniami układów p3I'ys- ~kurczyła się do 31.
rzeczowy. Plan finansowy przed..
chodnlo _ europejskiej". Jak
'III.
siębiorstwo wYkonało znaczn1e
wiadomo, Zgromadzenie Naro...
W dniu 3 stycznia
dowe w dn!u 24 grudnia 00zakoncz.ona zostanie budowa no-rweilo ten artykuJ. Następnie
PARy2; (PAP). W czwarie:iZ slegO
nawią7.Bnia wszelkich metod. Jakąż jednak wartość wego ambulatorium w Skarży~
Zgivmadzenie glosować ma po po południu 30 grudnia 1954 ::-, 1 możliwych kontaktów, przede mie~ będzie gloS<Jwanie, jeieli sku.
raz drugi nad pozostałymi ar- na sle5nast~ z kolei pos!edz.e- wszystkim
z rządem ZSRR, :emilitaryzacja Niemiec zostanie
Załoga Kleletklej Fabryki
t~rkulami.
niu trancusklCgo Zgromadzem:. ażeby dop:o\"adzl~ do "ogólnego zaaprobowana wskutek odwrotu Kwasu Siarkowego popierając
W okoiicach gmachu Zgro- Narodowego w sprawie układów odpręj;",nia między
narodami p",wnej liczby dejlutowanych czynem produkcyjnym program
madzenia Narodowego wysta- pllryski{'h, przyjęto drobną wię- europejskimi".
którzy przed kilku
z.eledwi; wyborczy Frontu Narodowego
w!?n(! zostały na godzinę przed itszością
27 głosów
a4'Wkuł
Projekt drugiej rezolucji zgło dniami ""ypowiedzieli się prze- zobowiązała się \1,-ykon<:lć rocz~
pvsjerlzeniem silne oddziały po- pierw~zy. ustawy rat>,:f~tacyjne), szony został przez gruPf: 20 de- tiwko remilitaryzacji? Uchwala ny plan przed terminem i dać
licji _ w zwiąu<u z masowr ! ~:::e\\:lduJący
.remllltaryzacJę put?wanych z rótnych ugrupo- ta nie oznaczałaby bynajmniej, gospodarce narodowej dodatkom .'her~\l&C Zachodmch w ramach wan buriuazyjnych. Wniosko- że naród francuski zmienił zda- we tony: kwasu siarkowego. Zoprotestami llldnośc! przeciwko
planom wskrzeszenia milltaryz~ .. W\\I . :z:aC'h?<ini~ufOpejskiej" dawcy starają się usprawied1i- nie. $wiadczyłaby ona jedynie bowiązanie to :zaloga zrealizowa
mu w Niemc1.t'ch Zach. i od- Tak WIęC, nikła ~l~ZOŚĆ roe- wić przyjęcie układów parys- o t}'TTI, że niektórzy deputowani la wykonując W .dniu 26 grud!J.udowania Wehnnachtu. Przed cydowa!a o pmV'Z1ęc1~ ~chwały kich, choć przyznają, że debata zdrad~i.li powiermną lm sprawę, nia o godz. 8.00 roczny plan
gmachem parlamentu groma- spr;zecznej ze st~owisl{1em te- ratyfikacyjna "postawiła patno OPUklll swój sztandar, .. Ci, któ- prodUkCji.
dzą się tlum.v mieszkańców Pa gOl Zgromadzenia
tów francuskich wobec: powat- rzy obserwują nas z ugranley,
azo Radom wykonały plan
ryta, domagaj~cych-<się odrzu- k.tóre w dniu 24
nych problemów sumienia", Za- nie dadzą się '''-prowadzić w roczny ~ dniu ...20 grudnia o
cenia układów paryskich. Na_ do
pewniają oni dall!'j o "solidar- błąd. Amerykanie, Anglicy czy godz. lO-tej ilościowo w 101.2,
ph'wają liczne delegacje z cale- gwaloon.o w
ności członków wspólnoty atlan Rosjanie - wsz)'scy zgodnie u~ a wartościowo w 100 proc_
110 kraju. Wieje osób pragnie r7.eczyw15tą
parlam~tut tyckie]". Nie brak również w znają, że uthwala z ubiegłego
Wytwórnia Gazów Teehnia:·
pnedn.~tać się do gmachu par- Jak I wolę. narodu francuskleg-), tej ,rezklucji ogÓlnikowych za· piątku, odrzucająca remilitary_ nych - ·Skarłysko wykonała
lamentu.
który mamfestował ~tę!nie sU pewn.!,eń o pragnieniU "redukcji zację Niemiec,' jest właściwym ~rt-ościowo
plan roczny w
nowczy protest Prze<l~~k:o pla- zbrojeń".
'1;yrazem opinii większości par- dniu 9: grudnia o godz. 3.00.
Z anim rozp..){"z.ęło się głosowa !'.0n1 wsk. rze.szema mlh,t",.y:tmu
Z".m',enne J-t,
I amentu. O<l'
nie,
przewodniczący udzielIl memiecl(1eg I odbudowanla o d "
.... <- PO'~"_'
J ....... )
wro! dokonany w
WZPT Kielce ....'Ykonal plan
głosu kilku mÓwlom. ogranicza WMOWegO Wehnnachtu w Nle~
wniesiony został do pre- O1Ihitnej cht.\'11! nie będzie dla roczny w dniu 28 grudnla,
jącÓ jednak
C7.B.S k, atdego prze:- czech Zachodnich.
Zg~~zen,teabyP"ulod.t,~-~,~
nikogo oznaczał swobodnego,
BuskIe Zakłady Terenowego
I i d 5
t
>"" ....,
"'"
szu:erego przrstąpienia do ukla_ Pnemyslu Materiałów Budowla.,
nI wen a o
mmu _
Za ratYfikacją I Ul votum zauu~hwały na rzecz dów parrskich.~ ztnusić
lub nyeh 21 grudnia ""'-ykonaly roez·
. Na ~zątku środowego PD-I,lt tAnia dla Men?-e5 - Fra.nce'a wy- układów paryskich l wywołać przekupiĆ kilku deputowanych, nr plan produkcji cegły palosl~dzenla wynikła znów kwe- poWiedZiało SIę 287
wrni.enle,
jakoby ratyfikacja aby zaaprobowali układy par)'s- nej.
sila sporna na.tury procedur?l- nych, prze.ciwko tych ukladów nie miała uJem- kie to jedno. InnĄ rzeczą jest
Korespondent nasa Edward
n~j. Deputowany Lebon kwe- waż Zgromadzenie
nego wpływu na pozycję Fran~ doprowadziĆ do ich uznania nz- Mak!ela telefonUje załoga
5tlOn.owQI Jegałn~ć
~chwaly czy 627 członków
cji.
ród francuski",
kopalni .,EdWard" :wykonala
komlsji spraw zagranu::'Znych, wienia
Sens czwartkowego gł<l&Owak"." w. nocy, 28 g. rudn. la UI;- zację Niemiec
ni. oo-".-,.""J. t-""e •• "'.. .,. •
plan roczny wydobycia rudy że
tWierdZiła v.,·','"kSZClŚClą Jednego kaly aprobatę mniej
wa ......:;ępo,,·;;:. dzj~ika "':::
Należy zaznaczyć, te uch....'!!ła laznej w dniu 30 grudnla br. <>
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Wielka: manifestacja:

PRAGA (PAP). 29 bm. odbyła
si, w stolicy Czechosłowacji
Pradze potężna manifestacja po
kojov.'Q młodzleiy pod hll8łem
walki przeciwko rem!llta-ryzacH
Niemiec Zachodnich, przedwko
próbom tatpętanla nowej wojny

_I pokojową,

śwlatow~j_

w Pradze'

pracą _
',Ll&t do mlodrlezy Warsuwy·
zakoń~l~ . ' głosi m. in.:
Baleerza,k _ są otywlem meDrodzy pohq tow.rl)·u~! Młodztd
zlomną wiu" w triumf idei I'rł~kl pms~la W~m swe boJo"'~ po'

czyla

w

pokoju ł solidarno,cl młodego
pokolenia narodów w obronie
życiab mi~lonk6Wb6istn!~ńllUdzkIC~.,
w () !'Onle • ar w.,u tury og
noludzklej.
Rezultaty ~j
wspólnej walki o pokój, pneciw
ko układom paryskim będą tym

i

im

ldrow!<!nla.

Nlod~let

ludowo·d<!lttokr.·

~V~~tn:!SI'~~~~h::lt''':~~a~:ł z~WbIU~~~~

soeJalllmu w [lanych krajach. Aby ty,
de "un- byto r.dosne. I Hez~łll,,'<!
potru!>ny lut pokój, a nie wojna. Ola.
teRo Id w chwili. Idedy Imperlllllid
lAchO<\nl w po!t"nl u ~ysklm\ o;u E
nl~nawlkl do ZSRR I kujów dernokracJI lodo"'~1 MtI\lJ~ 'MI\'U !l1brolć
NI~m~y Z~cl1t')dnl~.
mlodtld Pragi
\'lod!lO~1 glns prot~~lu pr:tcl""ko ukladom parYlklm
Naęu manlfHlatja JI'~t ",~'nfrm
d,t~ń do ul""h1d~l1la "·ojnle. Wrn" t
mlHo!\llml rosl~pl1w)'th tl.ldtl n~ elll)·nt
'wl~~I~ blNtl'mr ~l'rQ":~ pokoju w ni'
ue ffC~. Mtodllt't Pr/l!fi łlubtljt W~m.
te Jena~ aklywnlej prar<:>wa~ będlle
dla umocnl.nlw $I!y I,,'e) <:>JerYln)·. My
flit IlfI:ulmy o pokój, lect o pokój WIIetynty
Niech h'J~ mlodtlet Polski I C~echo'l
.!<)w~~jll

głO$Owa-

~r:~";djZ:~~N~~~!~~:j
ra~~: p
układów

i. b,utaln..o ","ku WYWie".
nego do ostatniej 'chwili na parlament f'rancuskl l na po5tu:ególn}'ch deputowanych
przez
W.szyngtoo, Loodyn I 800n,
jak równie:! następ!ltw'em niesly
chanych manewrów francuskich
zwoleników ratyfikacji z Men~
des - Frante'em na czele, ktOrzy nie przeb;erali w środkach,
by poz}"skać dla swoich celów
jak najwIęcej członków par~
la~~~zenle trwa10 dokIadnie 25 minut. Rozpoczęło si, ono

lość

układ6w

nąd

ud",1 ,i, w ..tatnkh go- 'o - Rady RepublikI. S"j. Re
dzinach poprzedzających glosO- dr Republiki P<lŚwięc'vna tej
wanie nad remilitaryzacją Nie- spraWie odbędzie się w lutym
mio1'C do niedopul'lzczalnej presji, 1955 roku_ JeżeU Rada Republi
do niesl",h."",h m.ne_w, ki od","'1 układy ",..,.,kI. lub
do brudnych targów,.. Smutne v.rptowadzi do nich JakiekolWiek
jest, te wynik tak donlOSłe.J de-.I.tmlan y - cała sprawa powród
baty mate
być sfałszowany do Zgromadzenia NaNdowego
pFZCZ użycie tak 'ponitająeych dla ponownego jej rolpatrzenia.

O goQz. 17, a jut o
godzinie
n,lO przystąpiono do glosowanla. Wielu deputowanych ośwlad
u1'lo, te pragnie raz jeszcze
pnedstaw!ć swój punkt wldr.enla na haniebne układy p.arys~
kle. Jadnakie przewodnlcZllCY
Zgromadzenia le Torquer SPn:e-lki~~;ic;;;'"":I.""vi'-";;ku"i;;";
dwil się temu,
powołując slę
na względy formalne, I nie da.puścił dCl głosu i.a;dnego ",owcy.
Jak 1.:&powlada agencja' FranCI." PreltSe. Zgromadzenie Narodow!'! pt7MyskulOwnć
jesztl':e dwa projekty
Pierwszy 't nich,
jest depłJtowany
LQustanau - WCQU,
francus.kl
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NUMER 311

SLOWO LUOU

o stosowanlu

metod

przemysłowych UJ

budownictwie

o polepszaniu iakości i obniżaniu kosztów własnych robót budowl'anych
robetonowych w budownlctw!e wypróbowanej
w
praktyce
Towarzysze, chcę przekazać go wykończenIa wielu budYl\.
ków mllhzkalnych MOSkwy wy.
umożliwi maczns zmniejszenie przez szereg lakladów przodu- włm 6WOJe. wrażenIa i niektóre
arc;hltektów. nosi 15 - 20 proc., a nawet 30
ZWlęks7.ając
produkcję zb0- zużycia drewna j metalu. Trze- Jącej metody wypalania cegły, uwagi \ł pracy'
ba prz)'wać, towarzysze. te n'le Cegła w dalszym ciągu ~taje Pl1łltflę przede Wsz;Y8tklm zwr!).. proc. ogólnych kosztów budoża, stwarzamy warunkI dalsze·
go potętnego roz.woju wszyst~ nauczono Się Jeszcze u nas na· pochtawov!}'m materiałem ~cJen cić Blędo pt'eIle&a AkademII Ar· wy, zamiast normalnych 8 _ I)
kieh d%1ałów rolnictwa, Jest to leżycie B~nować I osu:tędnle nym. Dlatego tri poWinniśmy chltektury tow, Mordwinowa. proc.
Nle.którr.y budowniczowie ma
udoskonalać Często spotykalIśmy się, towa·
szczegóbu& koniecme ze wz.d~ %utywaCi tak niezwykle cenne wszechsłronrUe
du na roT.w6j' hodowli. Potrze.. materiały, jak drewno I metal, produkc1t: cegły, dop6kI nie zo· rzyszu Mordwinow, PrlY pracy Ją 7,,3m!lowanle do ustawlan!a
nie moina dłużej tolerować ta- stanie O'1a zasl1\plo-na przez wy- w Moskw~e, Znam wa~ jako do~ Iglic na budynkach I dlatego
waIiśmy
Wszechzwiązkowej ju nieraz słyszało się życzenia, buj6tnY przede wszystkim zbóż
roby betpnowe,
brego orianlzatora, \l,Tkazaliście budynki t~ slaJą się podobne do
Konferencji Budowniczych, to- aby w sprzedaży byle więcej piutewnych. albowiem zboża na kiego marnotrawstwa.
Podoba się wam wl_
Wielu uskarża alę. te nIe ma
Pomyłlne &tośo\~;anie metod to przy zabudowIe ulJcy Wiel- śwląt}'l)
też. odbycie takiej
konferencji cukru., obuwia, tkanin \velnia- chleb mamy pod dostatkiem. W
drewna.
miMę
zwI~ksun!A
się
ilości
I
rzeczywiścIe
me
wy~
przemysłOWYCh
l
usprawnit'flle
klej Kału~kiej metodą potoko- weta świątyni? Nie rhcę .
stało się koniecznością. Sądzę, nych, pr~y tym oczywiście wyzbóż Pastewnych, kołchozy J starcza go, Jed.nocześnle zaś działalności organizacji budo\\'- wo _ szybk'VŚtlową, W tym cza· "prlC!czać 1'8 tcma!
t.e obecna konferen.:.ja przynie- .sokh·j jakości. Wzrósł więc P<>- sowchozy
będą
produkowaly Wleje drewna .zużywa się w spo lanych w znacznym stopniu za- sie buduwnictwo potokowo~szyb nakże dld. budvni(ów
sie UlAcUly potytek nic tylko p)'t na towary wysokiej jakości.
riyci1 wy-glf\d inki !>lę nie
budownlCtwU. lecz także calej Jest to '\ynikiem faklu, że d0.- Więcej mięsa, mleka:. m8Q!a. Kib mB.n'lOtrawny. Wetmy 'np. leży od pl1Zlomu organizacyjno- kośdowe prowadzone było po
jaj,
WełllY,
Potrzebujemy
więcej Ml.nlstersiwo Korrlun.ikacjl.
Na technlcz.nego kierownictwa w raz pierwszy I realizowane by- je. Nie można WSp6lczesnt>go
CU%eJ pra.cy zarówno w prze- konane pruz partię i rząd poprze.
lo z udziałem towarzysza Mor- budynkll mIeszkalnego
przyczynily
się ~ zbota, aby, mleć poważne rezeT· torach utywa się tylko podkła. budownIctwie.
myśle, jak ! w innych dz.ledz.i- sunięcia
Silami drobnych organizacji dwlnowa, Po wojnie towarzysz kształcać przez architektoniczną
znacznego wzrostu zdolności wy zbożowe oraz, aby zwięk~ dów drewnianych, slupy kiloDaeh 80til'Odark! narodowej.
szyi! handel zbożem t. 1n.nym.l metrow" łP9uądu się wyfącz~ budowlanyC'h nie sposób doko~ Mordwlnow zmienił się jednak. oprawę \" coś na PodobIeństwo
nabywczej
mas
pracujących.
Pod kierownictwem partii
Nasze zadanie polega na tym. państwamI.
nlelz szyn. Mli4lzty, moslkl I ru· nać uprlemrsłowicnla bJ,1dow.
Referat towarzysza MordwI- Ś\\'lątyru lub muzeu~, Nie daje
komunbtrcmej naród radzie<:·
nietwa, przyspieszyć tempa I nowa i wystąpienia niektÓrych lo .żadnych udogodmeń mieszRealltowane przez partię i ry do przepuszczania wody ki O!llągnął wielkie sukcesy w aby w jeszcze Większym stop..
kańcom ! tYlko
komplikUje
niu zuSjlokajać wzrastające po- rZĄd posunięcia W kierunku rolo
uprzemysłowieniu naszego kra~
eksploatlłcję bud.:tnku olaz pod.
]U. Z lukcesÓW tych dumne są trzeby ludności. Dlatego też wal WO'ju przemysłu J rolnictwa ma~
nos!
Jej
koszty,
TymC'za..~em
ka o zwięk$zcnie produkcji z;bo ją na celu dalsze umacnianie
klasa
robotnicza,
chłopstwo
państwa
radzIeckiego, Dlaczego np. nie mielibyśmy się orgMliza;:je budowlane. W ei1wi dowructwa, "'nie "lnte;:;~j~ się niektórzy budownlczowle nie li.
kok.'1ozpwe
1
inteligencja ża, ziemniaków, warzyw, mięsa, potęgi
czą sIę z tym.
tkanin
l Innych towarów po- systematyCzne zwlękazanJe dokosr.lem metra kwadratowe.go
Zwią.zlru Radzieckiego,
lIukce\','lnna
by,!
prowadzona
również brobytu naszego narodu. Donio- we podklady
Czalowi działacze archJtektu... ,
kolejowe I osz- ejl budvv.. lanych.
powie1"Zchn! mieszkalnej.
fJ
cieszą naszrch pn:yjaciół
w
przyszłości
konsekwentnie
ł
sła rola na tym polu przypada
ry
- stwIerdza następnie N, S.
U ,ranlcą,
•
cl.ędzają w len spo.sób drewno.
Pov.·j.nnlśmy wicr'oczyć na draArchltekcJ, podobn!e jak I
wytrwale,
pracownikom rozwijającego się Powinni~cie 'IXljechać do nich I gę bezwzględnego scalanla or- wszyscy pracownicy budo'\\'l1ic- Chruszczow ciągle podkreUprzemysłowIenie Kraju Rad
Mamy dobre
podstawy do z roku na rok przemysłu bu~ zobaczyĆ to sam!. To są nasi ganizacji budowlallych. Bez te- twa mu.uą grunto"mle zająć sIę ślają stronę artystyczną I malo
Eostalo l'!(1konane dzięki -temu, zwlększc.'lia produkcJ! zbóż. Pro dowlanego - naszym budownimówią () ekonomicznej strnrue
M -part!a nasza nieustannie jektowano zagospodarowanie w czym. pracownikom przemysłu przyjaciele I chętnIe podzielą go nIe mote być mowy o tad~ lagadnieniamI ekonomiki bu· ora:z o wygodzie mieszkań l In.
wcielala w tycie wskazanIa Le- J954 r. 13 miłlonów ha ziem materlalów budowlanych, prze~ się z nami swoim doświadcze- nym uprJ:emysłowleq'\lu budow- downiclwa I wnikać w nie g!ę~ nych budowll. Rozumie się, Żł
niem.
nictwa.
boko,
Należy
:&awsze
pamiętać,
nina i Str.1ina. Bylo to naszy
nie upraWianych, a faktycznie myslu budowy maszyn, którzy
będziemy walczyli przecivtko teW czasie podcóży po Chinach
Bardzo wymow:le pod tl'm że jedną
:r; naj główniejszych
głównym zadaniem I pozostaje
zaorano 17.430 tys. ha. Tak po.- wyposabją budowle w sprzęt
go rodŁaJU odrywaniu archltek.
głównym zadaniem
na przy~ ważne sukce/JY na odcinku za~ techniczny, naszym aIThltektom widzieli~my z. towarzyszem Buł~ względem jest do~wiadczenie w ,qpraW je.1t koszt wznoRzonego tury od aktualnych Uldań bu.
ganinem, Mikoj3ll'lMl li innymi dzledzln:~ scalania organizacji budynku, koozt mma kwadrato
s.złoU, PowinnIśmy nadal roz.- gospoc!arowywanla.
ziem nIe i konstruktorom, talej nasze.J
downictwa,
wija!! w jak najszerszej mlerze uprawianych osiągnięte zostały licznej armJi budo:ynfczych. Oto członkami delegacji wiele masz_ budowlar,ych w Moskwie, gdzie wego powierzchnI.
Nlektón.y budowniczowIe us!.
Jeżeli archllekt nie chce poprzemysł eiężki. Prumy,ł cll;:ż dzięki ofiarnej pracy kołchożni~ dlaC':!:f.. go
Komltt>t CE<nhalny tów I słupów zrobionych z żela- z 56 zjednoczeń budow:anvch
łują;
us)Jraw1edl1wlć swoje nieobowiązany
ki 15t podstawą gospodarki na· ków, pracowników MTS i sow~ partii I Rada MInistrów ZSRR robllttoou, 1 to dobrze zrobló- rady mieJ~kieJ Orlll minIsterstw zo~tawat w tyle,
rodowej. źródłem potęgi ekono- choww, klasy robotniczej na· postanowily :t\.\rołM obecną kon nych, Powinniśmy naśladować I Ulrządó\': głównych stworzono jest 2ma~ ! umIeĆ stosować nIe słuszne nastawienie l nadmiar
ozdób
w projektach powolywa.
Jedną ol"{~anlzację "Glaw. tyiko formy archlteictoniewe,
mieutej państwa IOCjalistycz- ,zego kraJlL Cały naród zroru· fC'Tencję, aby wraz z wami 0- ten dob:y pomysł.
W czasie podróży po Dalekim mosstroj",
Gdy dyskutowano ornamenty I rozmaite elementy niem IIlę na konlecznosć zwal.
nego i jego obronności, tr6d~ mIał konlecznośt rozwiązania mówić pUne zagadnienia bu·
czlln.la
korutrukt;ywlllT1u. Jed.
lem dostatniego 1 kulturalnego tego problemu.
downictw<" ujawnić lstniejące Wschodzie obejrzeliśmy szereg nad kwestią stworzeTIia "Gław- dekoracyjne, ale powinien rów_ nakże pod flagą walki z kon.
żyt:la ma. praeujttCych. Jedynie
Możemy
z calą pe.'W1lościa, braki, ustalić konkretne posu- fabryk I zobaczylBmy, że wiele mOSlltroJa", mówiło się wiele o niei znać '6\<,: na now{l(:zesnych struktywiunem
toleruje 51'
pod warunkiem dalsrego rozwQ stwierdz:ć, te w 1955 r. zostanIe nll;:cla mające na celu radykal- z nich W7budowanych jest prze- tym, a Rada Moskiewska. nie I' materia/ach, k'0TlStrukcjath i
ju przemysłu ciętkiego będzie.. obsianych dodatkowO' co naj~ ne usprawnienIe pracy budow~ wamle l. metalu, • prefabryko-- potratl kIerować tak wielką or~ detalach żelbetowych, a przede maM1otn,wstwo środków pail.
wanego żelazobetonu nJe 11toso- ganizacją, wyrażano ObdWY, że W'lizystklm powinien świetnie stwowych.
my mogU pomylilnie rozwijać mnJej 2(! ml1lon6w ha dzięk1 nIeIwa,
wano prawie wcale, Dlaczego plan budowy domów mieszkaj. orientować lIlę W zagadnieniach
wszYlltkie dziedziny gospodarki
Nie moP.na dłutej godzl~ się .2
tak się dzieje? Diatego, że nie- nY:h nie będzie wykonany, Je. ekonomlkJ budownictwa. Towa~ [akfem. te wielu budowninl'!'h
narodOWej, ru&uJJ:tanrue podnoktórzy kierown!cy budują sT.kie tell mlmsterstwa nie będą Bię rzysza Mordwinowa I wielu je~ zasłaniając glę frazesami o v.:al.
sit dobrobyt narodu i zapewlety oddziałów fabrycznych cal· tym zajmowały. Moina było go kolegów T.a to wla~nie kry· re z konstruktYWizmem I o r~
ni~ nietykalność granic Związ
kowicie z metalu, dowodząc, -że przypuszczać, te w plel'wBzym tykowano w czasie obrad, te alizmle lIocjall!ltycznrm w ·archl
ku Radzieckiego, Jest to rzecz
uprzemysłowienia
umcżliwia Im to szyb!oZe zakoń~ roku
istnienia .. Gławmosstro~ projektując budynki zapomnieli tekturze, .szafUje rozrzutnie pfenajwatniejl:ta.
Oalszy rozwój pnemYlłu cięż
Budownictwo w naszym kra~ Ministrów ZSRR w ucllwale ,,0 czenle budowy, Ale to jest nIe- j~" wyłonJą sil;: pewne nledo- o najważniejnym - o kOS'ZCle nlędzmJ państwowym!.
kieso - twlększenie produkCji ju prowadzone jest na olbrzy. rozwoju proclukcji prefabryko- słuszne.
clągnięcJa organizacyjne, mogą- metra kwadratowego pvwlerzch
metali, węgla, ropy naftowej, mią. skalę. Aby scharakteryzo- wanych konstrukcjt I e1emen~
Towarzysze, należy zdecydo- ce spo ...:odować niewykonanie nI, te hołdUjąc nlepotrzebnemu
Walkę 2: konstruktywizmem
eneraU elektryc.tnej;- artykułów wać zaKres prae budowlanych, tów żelbetonowych dla budow~ wanie polożyć kres marnotraw· planu. Jednakże wszystkie te zdobnlc~wu elewacji, dopuścili trzeba prowadzić rozsądnymj
ustaliły obszerny pro- stwu'w ;cużywanlu metalu. Z obawy okazaly Ilę bezpodstaw- do przesady w tej dzle(jrlnle,
~rodkamL Nie należy entuzjaz",
ehłmicznych, r02wóJ przemysłu wystarczy przypomnieć, te w ructr'.\13."
budowy mau:rn eI/ilżklch, roz- okresie powoj&nl1ym na budow~ gram z:wil;:kszen.la produkcji metalu należy budować wyłącz.... r.e. Dyrektor "GlawmosslroJa"
N
l
mować się architektonicznymI
. a
~ ewacjach budynków cekoraCjamI,
estetyzującym
w6j produkcji obrabiarek I In~ nlctwo Inwestycyjne W gospo- wyrobów te1b&tonov."Yoo. Za4>e- nie to. co jest podykt.owane ko~ low, Ku('Zerenko zlożył tu spl'anych maszyn - . oto potę:i:ny darce narodowej państwo ra- wni to przejście do metod prze- niecUlośclą. W5Zyslko, co moż~ wozdanle o rezultatach scalenia mIeszka ,nych umieszcza .się nle- zdobnictwem. wznosIć na gma~,
na, należy T..Il8tąpić w budow.nic organlzacjr budowlanych I za' kl~1 wlele rozmaitych" &będ~ chach nJczym ,nleumotywowanł
fundament pomyślnego rozwo- dzle<:'kie wydatkowało przeszlo mysłowych w bud?,vnlCtv.-ie.
Stosowanie elementów prela- twie betonem lub teJa~o-beto- komunlłwwał, Iż zobowili!zanle nycn ozdób, 'wladc!.ących o bra wieże, lub ustawIać rzeiby. Nit
ju wnystklcb ga1ęz.j przemysłU 900 miliardów rublI. W okresie
tym odbudowano, zbudowano 1 bryiu)wanych w budownlotwle nem.
budo....'TIlczych Moskwy _ odda. ku smaku estetycznego u nje~ Jeste~my Pl"Zeciwnika~.płłkna,
i rofnktwa.
uruchomiono
ponad
8
tysIęcy
otwiera
przed nami wielkie
W ob'.otnej chwil!, gdy stanę- nla do uz}'tku w ble.tąC'ym roku których architektów, Budownl~ lecz pn:eC'lwn!kaml zbędnych
W oparciu o osiągnięcia w
kw,
powIerz- crov,:ie często nie mogą robie ozdóbek Fasady bUdynków po.
rozwoju przemysłu ciężkiego, wIelkieh państwowych przed- możliwości w dziedzinie oszczę- ly przed nami zadania szerokIe· 900 tys. m
z
roun!eszcl.enlem v.lnny mleć piękny wygląd dz!ę
partia i lląd przyWlązuJą dutą sięblorstw przemysłowych. Z dania ~rodków pienlęi.nych l go uprzemysłowienia budownic- chnl mieszkalneJ _ zo~tanle poradzić
oraz zwiększenia twa. należy maksymalnie r07:Wi~ wykonan~, a równocześnie wy~ tych oz.dób.
ki harmonijnym preporcJDm ca·
wagę do rozszerzenia produkcjI roku na rok buduje się coraz materiałów
co za tym jać przemysł cementowy, by za· konane zostaną prace wstępne
Duży wpływ w tej dzied.t!n!e lego gmachu, dZ1ękl dobrej proartykułów powsze(:hnego użyt~ więcej miesT.kań, szkól I szpJta. wydajności, a
11; w okresie powojennrm Idzie
_
rÓ"''nie:t
wielkie pewnlĆ
znaczuo zwiększenie w nkresłc budownJctwa na rok wywarld budowa gmachów wy- porcjI otwor6w okiennych 1
ku.
W roku bieżącym wiele doko wznieliionr) w miastach I osled~ rrr..>iliw0Ś(.1
wz.rutu
produkcJI betonu,
11155 w Ikali większej !llź w ro- sokoŚclowych, Projektując wy~ ~O'\"'Yt'h, dz!ęk! umiejętne.,
dzi,edzinle realizacji lach budynki mieszkalne dla ków
pracownlków budowla.Z tego jednakże bYfl:BjmnieJ ku ubiegłym.
sokoś:iowce architekci lntere~ mu rozmleBlCZeniu balkonów,
onych. Tal<; np. dzięki za&t.u>le~ nie wynika, te nie powmnltmy
Kraj nallz - oś\\'iadC%yl:' da." lIowaiJ II~ glównle stworzeniem wl<lśctwemu wyz)'skaniU faktu·
robotników 1* urzędników
łącznej powierzchni
przeflZlo niu konstrukcji slalowych te- s!ę troszczyć o zw:ększ.enie pro- l~j Chruu:cZQw _ realJzuj~.na sYI\\,'ety .budynku, nie zastana- rt! barwy mater]alów do ·lico-.
~~'~:~;j~~:i~~1~~1200
mlł!;mów metrów kwadrato lazobetol'lcwyml zutycie meta~ dukcjl ceRły dzięki wYKorzYlita·/lzeroką ~kalę budowę prudsllt" wiaJĄc 91-: nad tym, Ile koszta. "'anla, dusznemu uwy datnie1liu•.
wych, zaś na wsi _ około 4,5 lu w Jednopiętrowych bud>n. nlu rezerw, Jakimi dysponuje- bIorstw przemy,łowych, budyn- wać będl.le budowa l eksploata- e-IementĆ'\v I konstrukcJI śe1anomiliona
budynków mieszka! k.&ch pr:z.emyfiowych zmniejsZ4 ~y w czy.nnych obecDle ceglel· ków mit"szkalnych. szkól, &Zpl~ cJa tych gmachów.
wych w budownictwie wielka.nych dla kolchoinlków l Intel!. się co U!!.jmnlej dwukrotnIe. W nlach.
tall I Innych obiektów. Budow~
Skomplikowana rzeiba ścian. blokowym l Wielkopłytowym.
gencjl WieJskiej.
porównamu z betonem monoNa naszej konferenCji prze- nlctwo h) ma naJżyw{>tnlejsze Btv.'orzooa wył"cznle w celach
Każdy projekt należy opraco..
W roku"łŃĄtącym zakres prac litycznym pracochhmność apa~ mawiał .znany
nowator tow. Ul.aezenle.
Musimy znacznie zdobnlclych, powodUje zbytecz. wywać z uwzględnieniem oszbugowla.no _ montażowych
w ~ w pr.z:ybliienlu kZykrot~ Duwano...... Wykllz.ał on w IPO'" PrzYIPIMl')'Ć tempo, podnle6ć ne koszty ekłploatacyJne zwili. ~egQ ":ydatkowania fundu-'
carym kraju zwiększyi ,ię w me, Zapotrzebowanie na drew- sób hPrzekonuJłl.cy, te ,w czyn~ Jakość 1 obniżyć kont y budow_ Zllne z dużymi stratami ciepła. sww na budownictwo. Budynki
porównaniu z rokiem 1948 prze- n? w budownictwie mleszka- nyc obecnie ce~lelnlac.l motna nlctwa. Do r(Xr;Wiązania tego za· Z tego oa przykład powodu w powinny być t.twałe I ekono-'
szłl) 2.5 laza. W samym tylko NOWym unnJeJsZll Ilę o 20 _ 2S ~viI~~zyć pr~:Cję cegły o 50 dania jest jedn,a tylko droga; budynJ<;u na Placu Smoleńskim mlczM VI eksploatatJI. Budow~
roku 19M wydatki na Inwesty- proc. Ponadto konstrukcje że~ o
P!"OC,
n,a to osiuną.ć jest to droga jak flaJBT.erszego wydatki na opal przekracza alę nl~zowie powinni, ,ną.uczy6 się
cje rÓWnp. są wszystkim wydat~ la1'.ObetonClwe '1\ znacznie bar· p:zez za~tosowanre za~opono· uprzem.yl!lowIenll
budownlc~ co roku O 250 tYSięcy rubU,
szanowad grosz pubt(cany. Ta
kom na ten cel w okresie dru~ dZi;j wrtl'zymale na korozję, są \\anej pr.. ez tow. Om.l,anowa I twa.
Mało jest w budynkach wy~ sprawa :~!'t niezwykle poważna,
gle! pięcIolatkI.
trv;a!e 1 odporne na ogień.
sokośeJow}'ch powierzChni o za~
Niewlaśclwe podejście nlekt6Usunąć
ID
sadniezYOI p~l!:eznaczen1u I wle~ ryeł:! bUdownltizycllt do pl'ojekto
Nowy. znaczny krok naprzód M~~~;~~~a ~R~Z~~w~~~~
uczyniono w dziedzinie budowy wybUdowanie w dągu najblIt.
le .tzw. powlcrzchnl kOhstruk- wan!a I nadmiernego zdobnic·
przedsiębiorstw przemysiu clęt~ litych trzech lat
nowych
polepszyć pracę
~~~I ~k co tru
10 :klego ~ twa w aT'cnltektonleznej .opra-.
~~:rOgr!;~~~~. ~~::\t~:: zakładów i 200 placów typu po~
to pOWie':u;:::i
jYj~a? Jest wfe: bUdynków - podltre.m lit,
hgonowego dla produkCji proPostępy uprzemysłOWienIa, po biur projektów nie docenia ś I
I k
a za ę
przez S. Chruszczow - jelit nleslety
cym 1
przysz1o~e uwaga na~ fabrykow'lOych konstrukcji I e- lepIzenie jak04c1 i obnitenJe r;naC'zenld. typowego projekto- k~ l!.~y
o:ktje'h W budyn- do~ć 8Ul'oko rozpowszechnione.
~~~re:;:;c~l~ :=~~!:t'!; lementów' .telazobetonowych. W kosz:tów budownictwa w .z:nacz- warua.
ch~la ~j~st o I!';'ei~ za~~r: W zwl!1.zku z tym pralnQ
f)o
przemysłu węglowego. naftowe- ciągu łych truc.h lat prodllkej.a. nym stopniu zaletą od biur proMlalem sposobność
rotrnA- stosunku do normy na rz:&CZ powledzlt"~ o wratenlach, JaJde
go~ hutruezego, mastynoweao, prefabrykowanych elementów :e~;:trt~~!6~: budownlczych wlać % wieloma Intynier.rnl" stworzeni. sylwety' budYnku odnieŚl!tmy w czasie wizyty w
na budowle nowych elektrowni ielatobetonowyeh wzrośnIe ptęarchitektami na temat proJekło_ Na powler7.chnię tę można tYlk~ Swlerdłowrku. SwJ~J:dtowsk wodnych I Innych przedsIę- cloktOłlnle, • VI swiąlku Z tym
Przy nastych rozm1arach prac wanla. Wszyscy oni zgadzajĄ patrt~, jednak mlesz1tal1 1 prl- to wielkie I ładne mluto: w
blorstw przemysłowych. Rów. produkcj,. cement\l, Jak równie! w zakresie budownictwa przed. shł r; tym, te projektowllnJe ty.. cowaó na nl!:!j nie motna. Mote mleśc!e tym widzi ~.\~ potęgę
nocześme w eałym kraju' na- ma!erlałClw pomocniczych - Slębt01'1tW przemysłowych, bu~ pow. w znacznym stopr,lu upro- ktoś powiedzIeć te mimo wszyli Związku RAdzieckiego.' SI\ tam
biera rozmachu wielkie budow- wzrośnie przeszło półtora raza. dynków mieszkalnych,
szk6ł, kI I polepszy budownictwo, jed tko wysokoŚCIowce te 'Ą pięk.. wielkie zakłady produkujĄce d()o
nict~o mieszkaniowe. Wyxtal'~
Równocześnie z budową gma~ szpitali, InstytuC'Jl kul1uralno- nak w praktyce wielu archltek- ':Ie, te mate nlesłuJl?.nle 81ę fe bre mU1,yn)', Ale w budownlcczy lflwierdzić, te jedynie w rC)<> chów z zastosowaniem ścien- bytowych, nie mOźna godZić IIlę tów, kon.truktorów, a W bu- krYtykUje, przedtem prtecleż twle miejskim 1 w ~zenJach
ku bietąc;m WlItaną zbudowa- nych płyt żelazobetonowych po. z opóilllanlem w projektowa~ downlctwle przemysłowym Cl!R~ Je chwalooo. Naszym zdaniem komunalnych tego wielkiego ()ot
ne w mIastach I osledla~ ro- wInniśmy na szeroką skalę pro~ nlu.
sem I technolodZY, stara się two lepiej .krytykować braki je'11 środka 1'11nleją po\\'atne nlepoo~:~~1Z~;~':~k~;'~' kraju bu~ wadziĆ budowę gmachów II
Cały nan kra, pokryty Jest rzyt! tylko swoje projekty Indy- bowiem nie uctynlmy t~o te- rtądkl. Np. Prtf rekonstrukcji
"" -;;;;;.'",.....,~:.:,:..~:
o ogólnej po- wielkich l małych bloków kim budowami, Corocznie państwo wldualne,
raz, to Ila61adownłetwo wy.oko.. gmachu Miejskiego Komitetu
~,,'I••r~o;im
30 milionów nych.
radziecki.. asY/Pluje na budow_
,elowych budynk6w będzie 11
Wykonawczego rbudowano TlA
...
zaś na
Koszt budownictwa wiełJto.. nletwo WieI. m1lJard~ rubli,
Dlaczfłllo MOIUj. Ił, obwnle ror.pt"Zełtr~Jalo J .tbytnlo
głównej taladlle wiotę z laUcli,
budyn- blokowego w por6wll&tl1u .. bu- do.lown!e każdy :talnter"oWa~ 38 typowych projektów s~ pIeniały .Ię tzw
ierzchnt Budowa tej jednej Iglicy kOBz..
k6w
.'
d.ownlct·N'etn z: celllei unnlejłZa ny ,ut u nu w tym, aby bu. Czy jest to celowe? ~ ,I konatrukcy,łne",' r : . . l e W'l~ towahi prawIe dwa miUony ruAby dprostać zadaniom jakle Ilę o 12 proc" a stopień rm.mt&-- downletwl)
prowadzone byłl) ;~~;..!.~~~~e ~~:~~.d nIe po atlłpjeonla tow, MordwlnOWl py.. bU, • koezt rekonstruktjl calenChu wynl6sł Ił mlllonóW
stojl\ prted nnml w dil~z!nle. tu podn,,.,,! 61ę 2; 38 proc, do dobrze.
Nie
motemy
Ił()- ospod k d
talem ao o kostt WZl10111onego go
MOSKWA PAP. tv dniu' grudnia br, na Wneehr.wtąz
Konfereaclł BudownJc:r:ych\plerwu:y sekret&n KC
JrPZR N. S. Chms!.czow wyg łoslł rererat pt. "O lrosowamu metod pnemyslowycb w budnwni<'1włe, o polepszaniu
§akMcl I obnihnłu knntów własnych
robół
budowla.",.ch". ·
Od dawna już - oswladcL)'1 spotkań ! rozmów % kolcho!nj.
N. S. Chruszczow, nie z;\voly~ kam! w rÓŻnych częściach kra-
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ikv1l41ać ruuiz przemyłł budow wydajno&c pracy. W ciągu 8 'oIat'W. Trl..eba stanowcto łkOń-1 dzin dwójka murarzy układ, z
czyć % r.ttmleślnlctymł metoda~ ceg!eł mur objętOŚCI 3,5 metra
mi pracy w budownlctw:e. M.it.~ azeklennego. W tym um~m
dT.i' nietbędne warunki a~ c%asle dwójka, mo~tatystow
motlIwje
naJllzers1:ym montuje l wlelkle.l blOKÓW mur
",on"lu uprzemysłOWić budow. objętości 25 metrów udclennych.
Musimy zwrÓCić Izcucó1nłł
uwagę - podkreślll Cbruu~
c~w _
na
upowlz:echnllł1!e

~lU11& c1enlroścs!entlycb pro

łUowanych konstrukcji prefa..

brykowal'l)'ch. Takle konstrukcje odznaczają. Ilę wielkimi za~
letaml w pOrównapiu It masywnyml konslrukcjaml betonowy~
mI. Walila tmnlejU:1l .Ię w przy

.

Ilę z powodu opleszałotcl ,biur
projektów.; z tym, te ezęstułQ-oć
nawet proste budynki proJektuJe się dwa lata l wIęceJ. Intere
51 uprzemysł()wlenla budown1c.:
twa dy,kluj.!t konlecmpść zreO1'canlzowlnhli prallY blur pro..
jełctów • tynlt teby naczelnym
Ich zadaniem było opracowyWAnle prOj&łttóW tYPOWYch I
lf.(I$owanle 1I1tnlelą.cYC:l jut pro.
't4tt6w typowych,
SzerokIe 2'.asto&o\vAł\łe pretabrykowanych elementów telbetowych, koru:tJrukcjl, wielkich
blOk6w I nowyeh
wydajnych
materialów atanowi to nowe.w
technice budownIctwa, co beZ-

~~t~~O
t)3~ p~~., %~z:e_.c~~ :~l:;!':!d~h"'~ odrzuJc~
1$ proc,
- ,"WłmII1,
____ L.~

w.n

zasadnleń bu~ ~~~~c~ j~f)"~:t~1~t~,u~'r:\~~?: ~~~hl. w~~Z:t~~~le ~~!~do!~

o
Naleą wybral! ojJI'an1eum'ł
Ilość typowych projektów domów mluzk:alnych, szkól, upltall, przedszkoli, źlobkOw, fiklepów oraz- Innych budynków I
\JrU\dzeń I' prowadzić masowe
budOWnictwo wyłącznie według
Iych projektów, poWiedzmy w
ciągu 5, lat. Po upłYWie teg~ okriń" mł1t>i, om6wi6 to,tA.aa~
nlenl~, f jeteU nie będzie l(!łl-

Należy !I~Wlerd1Je, te tow Mordwlnow nie potostaJe '\\'. tyje
lecz d()trzymuJe kroku tym'
którzy
dopullu:zaJI\
nadmja;
zdobnictwa w archnt!któnld~.:
"oym ,wykończenIu ,budynku.
'Kont Jednego lTIelra kWildrato~
Wego pow!euchnl o' preeznaeze_
nlu za~:łdnlczym w no j w h
telu ;,tJkr.fni'j n&'~r~. w
r6wnlWlu z k09ztpm powierzch.
s~y(..h, przedłoty,~" .tosowąnle nI w,h')1.elu M akwa"
ty(!h ~rolektów 1'Ia' dllllle:'. "lat.'
" , : ", , 9 .
C6Ż w tym .tJego, towarzYBze?
~~ } .., tó dopuszczalne. te
Pozwoli t W nam &nacml ~ I
n. m I tym samym mll.~·
tn'ZY5pleltyt! budownictwo I
kC e, w Moskw!e, różnica w
"nltr~,jego kOł,;tr.
;:zci,er bbdOWY
budynków
ś(,' '"
't' ","
,esHNYc.
wzniesionych
<

o:'

r:::

zostala przez prace zWiązane z
dostosowllniem fasady d? wy..
IWkoścJowej częŚCI e:mac.1u ł
wznIesieniem wieży. Za pi,enllł~
dz:e wydatkowane na z:budowame IgIII'Y motna bylo zbud()o
wać dwie szkOły na 400 ue!-nlÓw: kai.da.
Na jednej II ulic Swierdłowska
stoi wiellu pięcloplę~ro\l.'Y budynek,
- To młyn -'" wyJltłnlł nam
sekretarz Komitetu Obwodow&o
go, tow. Kuttrle 11 I dodlllł PI'łY,
tytn: - Chcemy lednak łbudować nowy mlyn, a ten gmach
pr.tebudować na-hotel.
..;.. Jak to przebudować?
py

I

O:~~::!.·.wnr~'T:C:a
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ostosowaniu metod przemysłowych w budownictwi,e Rok 1954 był rokiem powainych

h

sukcesów mas pracuiących
i obniżaniu kosztów własnych robót budowlanych wszystkich wolnych narodów'
O
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- Po cót
przebudowywać
mtyl'! na hotel pOWiadamy
mu. - C.zr nie lepiej zbudować
nowy hotel?
OSądt~l~ samI'. ClY rozs~dnle
jest młyn przerabiać na hotel A
młyn budować na nowo? Pnedeż z.a lt:: pieniąd7.e można wybudować ladny nowhhotel, j to
będzie Jeplt'J j taniej. Gdzie wIęc
zc.rowy rozsądek, gdzl!!' celo~
'\'O~ć grvpodarcza?
Jedziemy dalej po Swierdlow·
aku, Sekretarz Komitetu Obwo·
do-,,,ego powiada'
- Jeu1flię zamierzamy rów~

jakości

referatu N. S. Chruszczowa

postępować

tylk!) pracownicy,
którzy stracili poczucie odpowlMzialności za pow!enoną Im
sprawę.
Wrat.t towarzyszami
Bułganl!'lt'm
I MIkojanem o8trzegliśmy k!er()wn!ków 8wler~
dlowski~h, że JeW będą nadal
tak postępowali j przeprowadzali n!~potrzebne przebudowy,
to zostaną ukaranI.
Po obecnej naradzie - powie
dzial Chru.'1.Czow - trzeba hę-dz;ie pl7.eprowadzić w mia<ttach
I ministerstwach narady bUdo<wnicz}'ch. konstruktorów i pracownlków budownictwa. po to.
eby ludzIe porozmawiali ze aobę, szczerze, I znaleźli wlPólny
język. Jestem przekonany, że
Wlększo~ć budowniczych w spo~
sób Właściwy zrozumie nasze
postulaty. A kto nie zrotumle,
tego należy zawrócić :r.: błędnej
drogi.
Tow. Winniewski w wyglo~
nonym tU" przem6wlwiu zglo.
sil wniosek aby zatwierdzić ce~
ny sprzedafY i ustalić koszt bu~
dowy budynków według rejo-nów i mlQ!t w oparciu o koszt
metra kwadratowego 1'lOwlerz~
chni mieszkalnej Mote to być
pomocne
w
~1ikwld0waniu
nadmiernego zdobnictwa w pro
jektach. Sądzę, że tego rodzaju
wniosek jest słuszny.
Trze~a P?łotyć kres poważnym nledocujgnięciom w projektowaniu l planO\llanlu miast.
Ns.qze org8~jza:Je partyjne lor·
ganr radw!ckle powinny co·
dllennle zajmować się tą ważną
sprawą. Jedną z przY~Lyn W}'·
mienionych nledoclągnlęt w pr9~
('y budowniczych Je~t to, Iż w
wielu wypadkach nte odczuwall
on! kontroli I pomocy U! strony
miejscowych organizacji partyj
nych I ndzieckich, Należy zwię

I
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(Artykuł

»Pro:wdy«)

ltOk 1954 byt okt'el!em dalsze..i
go zespOlenia .ił jedMHtego,""
MOSKWA (PAP). W artykule w krajaeh demokracji ludowej, potężńea:.o Obo~~ socjaHstycznewstępnym
pt. ..Rok wielkich kt6rych gospodarka jest rozbu- go. Rozszerzyła 'się I umocnlla
Z"'łIYCięstw na polu pracy" dZien dowywana w ceiu maksymalne- współpraca gos'POdarua między
nik "Prawda" podkreśla, te rok go zaspokojenia materialnych l poszczeg6lnymi krajami demOo<
1954 był rokiem. powatoych luk· kul turalnych potrzeb społeczeń itracll ludowej oraz: między tY ..
ees6w mu praeuJących kraJ6w stwa, produkcja przemysłowa mi krajami I Związkiem Ra..
demokracJi· -rudowej I wszyst~ p~zyl8.. w roku UI54 po-- dzieckim.
kich wotnych narodów.
ziom przedWOjenny 3,4 raza.
W pneddzień Nowego Roku
Kraje demokracji ludowej roz
lego, te przekrOczyliśmy znacz.. ki, budują możliwie najwięcej
W krajach kapitali!tYCZIlyeh, narody Związku RadZIeckiego
budynków
gospodarskich,
kultu
budowują w dalszym ciĄgu ctęz ~ie g06pod.a.rka jest podporzą
'.'Ślą kJ.agje robotniczej, chlop"
nie fundwz płac. Dane te wy·
kazują, te .. w przemyśle J budo ralno-bytowych ! mieszkalnych ki przemysl będący materialną kowana
monopolom dążącym stwu i inteligenCji krajów de-.

I

ciągu 4 lat wydlllno~ pr. materiałów budowlanych, procy w przemyśle wzrosła o 33 dukuje ;ię je bOMem w nieproc., a w budownictwie o 32 dostatecznej Ilo~cl.
proc. Realna wartość płac zwię
Pomy4lmy. towatt;Ył%e. rud
kIJzyla s!ę w tym okresie o 87
proc. tzn. te zostal Jut przekro- tym, jak unieruc! tę lytuaCJę,
czony poziom przewidziany na Niech kołchozy l kołchoźnicy,
okres całej l)·Jatkl. Wynika z którzy posiadają po temu środ·

w

i niech

budują je mozllwi~ nal~ bazą socjali1.mu.
do QSiąghięcia j~ najWiększy:ch
lepiej. Nalety zachęcać ludzi
WSiJaniale sukcesy osiągn~ w zyskGw, produkcja przemYsłowa
do budowania l pomagać Im w roku 1954 wielki naród chiń&ki. v.rzrosła 'w, poróv.-"TIanlu z ok.re~
tym. Po to. by budownictwo W roku tym w ChLnach wypro- sem przedwojennym zaledwie o
na wsi rozwijało .Ię pomyślnie dukowa.no 11 miliard6w ki1owa~ 76 ~.
Wiadomo, że w budownictwie należy usprawnić prodUkcJę togod2ńn energii eIekt.tyl2nl!!j, tj.
nleż przetobić.
W roku bIeżącym masy pra~
mamy olbrzymie, nledostatecz· materiał6w budOWlanych rów~ dwa i pól rata więcej niż w mo- A co chcecie zrobić?
nie wykorzystane możliWOŚCI nleż I dla celów budownictwa ku 1949, wydobyto 82, millony cujące krajÓW demOkracjI ludo:)- Pokryć Ją adaltern.
wej
walczyly zdeeydowanie I)
podniesienia wydajności praey, wiejskiego.
ton węgla - 2,6 ra:r.a Wi~ niż wcielenie
A jezdnia jest z kostki granJ·
w życie ustalonego
w roku 1949 i wyprodukowano
II więc I zwiększenia zarobków
towej. Przecież ta jezdnia wnu·
przez
partie komunistyczne i
Dlatego
teł.
władze
republi13.500 obrabiarek-8,5 ra:za wię
robotników. Jest lo mechaniza·
ków przeżyje,
podc7:as gdy·
cJa prac budowlanych, właści· kańskie j obwodowe powinny cej nlż w r. 19019. Chiny budują robotnieu programu roZ\\o'oju
asfallowa nie wytrzyma dłużej
we wykorzYstanie potętnego rozwijać miej~cowy przemysł obe.onte 300 wielkich zakładów rolnictwa, Dzięki temu w euro-nU dzi~!ęć lat. Nasuwa się
pejik!eh krajacb demokracji lusprzętu
technicznego, jest to materialów budowlanych. Ten pnemyslowyeh. Również masy dowej
';;!~c pyt8n~e~ po co psuć grani·
wyprodukowano więcej
przeHcle do prtemysłowych me pnemysi miejscowy pOWinien pracujące euro~jsklch krajów zboża I zebrano większe plony
t
~ jezdnH~.
produkować
nie
tylko
cegłę, demokracji
ludowej
pisze
lod praą w budownictwie, Jest
Kiedy przyjechaliśmy pod
rMBn
prz,emysłowych
niż w roto podniesienie kwalifikacji ro- ale prze<:le wszy5tkim - cement. ,.Prawda" - są slu.sZ!l.le dum· ku ubicgłym. Wzrosło takie pogma~.h KomJ~etu Obwodowego
botników, lepsze wykorzystanie Konie<:zne Jest, aby zarówno !'Joe ze swYch osiągnięć. W po.P"wtll , sel,tret.arz ~o.mltetu Obwo
głowie
zwierząt
gospodarskich.
prZodującego doświadcz~nja no organizacje republikańskie jak równaniu z okresem przedwojlm
do ego OŚWIadcz) I.
Rok 1954-pisze dalej "Praw~
wato rów i 'W'ZmocnJenje dyscy· i związkowe przystąpily do bu- nym Polska produkuje obecnie
- To gmach naszego. Koml·
Wówczas dr::lewięciokrotnie więcej ma· da" - mlnąl w krajach obozu
pliny pracy. O tym, Jak wielkie dowy cementowni'.
tetu Obwodowego. ZamIerzamy
kraj
będzie mial mi~eJ cemen~ szyn 1 sprzętu t~hnleznego, wy- demokratycznego
pod znakiem
mamy mo±liw~ci podniesienia
go pl"Zehudować.
tu na potrzeby budownictwa tapia trzykrotnie więeej stall 0- dalszego wzrostu dobrob}1u mas
wydajności pracy I pla(: robo·
ki;; ;:1~, t~l~;::~~?dowa~, w ja~
raz
Wydobywa
dwa
t
pół
raza
pracUjących.
DZięki
sukces"m
tników, śWiadezą dobitnie licz- wieJskiego.
więeej węgla,
_ Nie podoba pam Ilę fasada,
OSiągniętym
w rozwoju przene przykłady. Oto jeden z n!ch. - W naszym krajU czyni się bar
W
Czechosłowacji
w
przelieze
myslu l rolnictwa kraje demo-tI'2.eba to wszystko przerobić,
dzo wiele w celu rozszerzenia
Wezmę dla !porównania dwi~
nlu na głowę ludnośd produku~ kracji ludowej mogły ZWiększyć
Co znaczy przerobić'
Ile
szkoły ~po~ród wielu budynków produkcji artykułów masowego
je się obecnie Więcej energii ebędzie kosztować przebudowa
szkolnych zbudowanych w Mo~ spożycia. Wielu ludzi zalicza do lektrycznej nit we Francji i we produkcję wyrobów prz,emys~o
wych l artykułÓW ;l:ywnoścl<Ow
tych artykułów tylko takie, jak
G-piętrowego gmachu? Prawdo~
skwle w 1954 roku:
buty,
ubrania, futra l Inne Włoszech, a stali 'WYtapia się wych.
podobnie taniej kosztować bę~
Jedna o ścianach z cegły, a przedmbty użytku domowego. więcej niż we Francji ! Szwecji.
dzle zbudowanie nowego gma.
druga o ścianach z wielIUch bIo A czyż materia/ów dl) budO'Wy
ZnaC7.0le rozbudowały swój
chu niż pr7.ebudowa starego,
kÓw. Na wzniesienie ścian z domów Illle5zkalnych nie nale- przemysł
maszynowy
orM
Gdy Się sltlcha takich propocegły, zbudOWanie stropów, kla ży Uiliczyc do najniezbę<inleJ wzmocniły swą baz.ę energetycz
!YCJi, pnychodzi na myśl nie~
lek
.chodowych i ścian dzialo-- szych artykuŁów powsrechnego n" l surowcową Węgry i Rumutmiertelry Szcz!i'drln szydzący z
wych zutyto 7.360 robocz-odni6- użytku? Należy wszelkimi Środ· nia.
gubernatOla,
kt6ry burzyl l
Bulga.rla, k.tóra była jednym
wek, a na te Game prace przy karni rozwijać produkCję cenlszczyl wszystka, ca budowIIł
wznoszeniu budynku z wielkich mentu, h.1pku, dachówki I in~ z najbardziej zaooflU1yoh krajego popr<.ednik. OkawJf! się, te
t'lementów
zużyto tylko
1.7BO nyc"h materiałów bUdvwlanych jÓw europejskiCh, ma obecnie
pokutują
Jeszcze tu I ówdzie
na sprzedaż. w okręgach wiej~ pcnvatny przemysł budOWY maprzyzwyclajenia, które wy.~mle. kSzYć odpowIedzialność orga~ roboczodniówek.
Iklch. Na szeroką skalę należy .szyn rolniczych i przemysł Chewał wielki
satyryk
rosYjski nów terenowych za sprawę bu~
Przeciętna wartość produkCji
mlezny. Uruchomione 2::OStaly
Szezedrin. Ta s1.kodllwtl mania downictwa oraz urządzeń ko· dziennej robotnika na tych sa· zorganizować produkCję prefa~ pierwsze w Bulgarli Uik!ady
przebudowywania drogo ko~ztuje munalnych w miastach 'J osIe-- mych robotach wynosila przy brykowanych elementów I kon~ hutnicze. RównIei w Alba.nU
strukcjl
do
mon
latu
budynkÓW
pań~two. W ten s-pos6b mogĄ dlach.
budowle szkoly z cegiel 286 ru- gospodar.;kich i mieszkalnych wZirQSla
znaC2lrtłe
produk:eja
bli, zad przy budowie z wiel- na wsi oraz nlewielkieh domów przemysłowa.
Masy pracujące NIem1eddej
kich bloków - 1432 ruble, tj. w okolicach podmiejskich I
ja.kości
5,3 raza więcej, Uwzględniając s.pr.zedawac! Je l:Jd.rlom pracy. Republiki Demokratycztlej wszystkie prace prty budowie Będzie to korzystne zarówno pfB.ta- "Prawda" - PClŚwiętają
lllljwlIIŻnlejszych zadań
ukoly ! cegieł, wartość produ~ dla pań:itwa, jak.! dla ludno- 'W'I'lzystkie swe siły umocnieniu
t rozwojowi Republik! będącej
kcji dzienne' robotnika wyno- ~cl.
ostoj~ I nadziej!! wstyst!cleh misiła 142 ruble, w drugle1 za~
Zwlęks-zająe proo.ukcję mate-Izkole - 261 rubli, tj. 1.8 raza
łUjących pokój sił narodu n!e~
Umowa ta. 0:;;;~';i.~:P.'::
S7.czególnl"j uwagi wymagają rz~stokroć wiele do tyczenia. więcej. Wyzrskanle dźwigów riałów bud<Jcwlanych l dostar- mieeklego. W roku bieżącym pro
1. ~ząd.:
probl~my
podniesit'nia JakOŚCI Co więceJ, ""felu pract'lwnlk6w wieżowych: na budowie pierw· czając Je wsi przyspieszymy dukcja pnetTlyglowa w NRD by bliki Demokr-&tycwej
znacznie
przeksztalcanie
na~
budo\.... nictwa. Powinnl4my bu- tOleruje wyratnle niMum!enną, gzeJ szkoły zużyto 314 maszy~
la praWie dwukrotnie większa linię kolejową łączącą
Munank.wan na
.
dować nie tylko szybko,
lecz dą pracę przy wykańczaniu bu~ nozmlan. zaś na budowie dru· szvch wsi I osiedli, dzi~1d ue· od produkeji przedwOjennej.
staną II, ono! pięknle,sze l
Dane liczbowe i wykresy opu~ gkieJ Republiki
również bezwzgl~dnle soUdnie I dynków, Sluszn!e mówiło o Iym glej
164 rnaszynozmlany, piękniejSze będzie tycie cUGbllkowane przez "Pra\ltdę" wy~ Chińsitiej Republiki
ładnie oraz dbać o honor marki wielu towarzyszy na obecnej czyl! 52 proc.
wieka.
klWlją dobltn!e., te kończący dostarczy odpowiticlnieJ
przed!llt:b!orstwa budOWlanego. konferencJI.
WreszcIe wspomnlE"Ć trzeba o sWÓJ !ywot świat wymku. ue!- komotyv.' J wagonów
Oto, towarzysze, gdz:ie tkwią
Budynki powinny zapewniać
Zadania w dzledl!nle podnl~ na!ze możliwoŚCi zwiększenia budowie kin. Ilość kin w nUlI.- Iku I nędzy mas nie ma. d~ wmowlenia komunl.kaejl kole-mieszkańcom wszystkie WYIlO~
dr. Zle zbudOWAne gmachy wy· sieni a Jakości budownl(:twa zmu wydaJ noki praCY i podniesienia stach, a łZCZe-s61aie na wsł, Jest sU, aby wsp6łzawodn!czy~ :te jowej między obu k."'aJami;
szaJą do zwiększenia wymagań
jencze u nu zbyt mała. Trteba twiatem demokracji I rocla.Hz...
2. Od dnla 1 styeznJa 1935 to-maRl'lją po krótkim czule re~
placl
montu, co pociąga dodatkowe wobec Ministerstwa PrzemysłU
Jednym s najwatnlejszych budować więcej kin, rroduko- mtl. W Zwlątku Radzieckim j 1 ku, przywr600na tootan\e 1\C%koszty. Odnosi się to do -W51:YI· Materiałów Budowlanych, w~ warunków Wl:rostu wYdaJn04cl wać wię.:eJ fUmów. I to dobrycb
hec kierowników przedsiębiorstw
filmów. Jest to ważne Ikonleca
tkJch rodujów budownictwa.
produkujących materiały budo-- pracy jest specjalizacja robo-'thcę pl'€ede wszystkim !wr6tnlków, podnieSienie Ich kwa~ ne dla d.I..... ""kwitu kultu.
wlane,
ry narodu, dla rozwoju ducho-CI
&
t::IUf.4...
elć uwaBę na jakośe bUdowy
llilkacjl,
domów mlen:kalnych. Czy Iłela~
Podnlulenle jakodeI wszyst~
weliO ludz! tadzieckic:",
N, S, Chru.",ow p,...",edl
II
VlIJIłW
1'
1
1
nr lotropy w'l.nouonych pruz kich prae budowlanych-tat6w- naJtępnie
do omówienia zaga~
'I'owarZYIl:el Z roku na rolt
II
II li Uli 'ł
II U;
tJ
. .
nas budynków 814 trwałe? UWłl.- no w budownictwie przemyslo~ dnień budowy
dróg i budownl~ wuasta potęga państWll rad:tiee:
'L.
tam, że 114 bardzo trwale. W wym, Jak; I mieszkaniowym ctwa na wsi, podkreślając, te kiego. W uybkim tempie roz..
Cfił~
domach mieszkalnych, ,zkolach, to .prawa o donlo,lym znacze-.
należy rozWijać budowntctwo wija alę gospodarka narodowa
PARY'" I1'loAD\ _ Z mlej'C<>-jltak.
hotelach l w innych budynkach nlu pańltwowym. TrOlkę o wy~
h
naszego kraju, nieustannie roś&.o ~""-'1
laM
!klany 1 .tropy wykonywane są Bok'ł jakość robót powinni pne dróg cementowo-betonowyc la nie dobrobyt i kultura na1"oJdu, w")śei Bogor (Indonezja) dono-- n I· .... " •••,.,... ..
konajtrwalszych.
Droga
astal~
Jest
lo
rezultat
słusznej
leni~
szą,
ŻI! premie~y Indii, Burmy, "~tI~YJ«m. Tutc-'I'"L ...~ .. _, •••'..;,
tek Bolldnle. te przetrwaJą Be- Jawiać zarówno Jaml budownltki lat. Nie ulega to wątPliwo- c1!oWle - poez~wu;y od klero- ł.owa -powiedział N. S. Chru· nowsltiej polityki partU komu",., .1mlonezjI..Pakistanu.. i .CeJlona bUn' ~~
dcl, ponlewd w budownictwie wnlków mlnislerstw a kończąc '","','>YW,e:e:fo~:::tO:~wl:t ~~' nis.tycznej. Wszystkie nasze suk postanowill po kllkudnlowyC'h nlo'll'Y, Paldłtan, Indie.
t I t <..e!lY są dObi:tnym, świadectwem obradach U.proslć ·na Itonferen~ --. Złote wybndt.
BtOguje się w nerokim %lkre~le na katdym robotniku - Jak i
telazobeton. Trzeba Jednak po- wł1:ystkle terenowe organl7..Bcje dr()lla, która pn:~!rwa I l) a. calkowiłegl) tellpt..'llen!a narodu cję krajów afrykańSkiCh l ·ujllwiedzieć otwarcie, te wykoó· partyjne. radzieckie, ZWlątkowe Powinniśmy dążyć do rozwoju radr:!ec:klego, jego oddania wleJ tycklch, która alę od~1i. 1:
przemy.lu cementowego, by kiej łprttWJe komunizmu.
końcem kwietnia 1955 r. - Chicumie budynków pozOJ.tawta ti" komsomolskie.
móe budoWB~ drogi % betonu,
l'iY" 'Lud.owe, ante pnedstłlWi..
Jak powladaj~, ni. jesteśmy
W ciąau 37' lat, które upłynę.. ciela kliki kuom1ntlngt1Wlkłe.1.
na tyle bogaci, by budow ać ty od twyc:1ęstwa Wielkiej 50W planowanej
konferencji
tanio.
cjaUltyeMej RewolucjI Pażdziel' wym.. udział następuj_et! pań:Wielkiej pracy należy deka- nikowej, kraj nasI , kraju..... -.twa:
nać w ukresie budoWY pomle- cotaneso, jakim"był pod panGAf,anhtan, aUmla, C.Jloa, Cb.I~b
slczeil. produkcyjnych I budyn~ wan1em caratUt prultslttalcił I!,,~ tupu\1lk4. Ludowa. E,lpt., .Fad..-acja
k6w mieszkalnych w koleho-- w ~odUJ_c" pt>tętnł mocar. ttodkflwo-Ałtyluubka, Abttyn'l, Iran.
N. $. Chrunc!ow podkttltlllill cty Państwowy Komilet Plano~ 28ch, łowehotach, ośrodkach atwoAocJallstycUle. Historyczne
-000la
Mslfl!pnle, if! trzeba polotyć wanla ZSRR. I ,łun:nle. Oto, maszynowo-traktorowych, jak zy;fclęstwa naszego narodu do-kres rozpruzanlu 6rodk6w ft~ lowal1ly5%e, ile kOllztuJe ten ml~ równlei w zakresie budowy słownie wstr%f&snęty iw~atem.
,
.
Mnsowyeh w budownictwie, Ilimetr, Plany pruwiduJIL te za elewatorów zbożowych. I tu Jest to wynik ogromnej wyb.
fr.'lłl"l
Walkę ,t rozpu$l.anlem fundu~ rz~d główny budowy przewodów równlet powInniśmy pójść dra- !lei ustroju ,radzleckleg~.
..
II
.
lZóW powinni prowad21ć przede naftOWYCh powinien utywal! clen II' 8żeroklego zastosowania pre
WIelki Lenin ltwonył na.sĄ
\V8tystklm ministrowie I klcro- ko~śclennych rur nattoW)'ch, fabryk.owanego telbetu l, by6
artl~ komUJ\latyeanlł. uhafto..
'I
.._
wnicy w8tystklch resortów,
W rzeczywilll08c1 jednak prze- mote, budownictwa blokowego, ~al j" w bojach. rewO!tu:yjnych
POZ
",W,
NIekIedy nas! towartY5Ze pra myd dostarcza1 tur I) łrub)'ch
Po om6wieniu problemu wy- t 1'X>Wi6dt do reaUzaejl, "\ftl.e1k1tfLl'T WeOUYNJAkA
ćujll-c)' w organlneJaeh plano- delankach. Wskuf,ek te.o po-- ZSIkana miejscowych rnat-er:la.-I go dal4ła budO\Vt\!etwa komun!..
DO Bł!LOU$KU!OO tOkSIRA),
wan!a I uopattZl!Ola tapornlna· nadplanoWI!! Eutyele tlllala w ł6w budowlanYllh, jak np, we" atycanelo. Za parli .. poszedł caj4 że nawet najmnlej8t11. nle~ 19S3 \"} paea ten urząd wyno-- pniaka, tr:tcJny I In. ~, S~ Chru 1)1' naród. Obecnie «11 'wiat .lł
ścisłość w leh obliczeniach rno~ sUI) 3.400 ton, eo tWiękSlyłO lt.clOW podkreśUl, te naletr anlje potęft ZW1I\łkU RldZł~
te kosztować państwo wiele kOIl'.t prac l) 3,:U'-0 ty.lęey rubli. twróelć bacJtną uwa.gę na budo-- kl ••o jako Wielkiego moc.\rltwa
rnJ.1Jonów ,rubli.
Rzect JUM, t. telo rodzajU wę domÓW w kolchoueh I Ura:Il 'wlatowego, I tmpeN.aU'et IInUk
I
h
I ~I",
....
" marnotrawgtwo telllzJ!; I Innych
Pono~lmy wie Ikl e II t ra I y ws k u
te I ló
b dowlanych nie dzeń omuM. nyc na ws, n
s%tnl Iłt ·UCJYE- 81ę ł· tym. Nanru
tek tego że budowy nie zaWIle ma r Ił w, u
dy ludzie byU biedni - poWie- radziecki ośtun".t tó pod' do-' OII,la.
otrzymują 1oelazo I Inne mllte~ powinno mleć miejsca.
dział N. S. ChruslczoW - nlo śwladcrort>'tn
klerownle\wem
_ Pobyt ,n.naJ drułyny bok&mldtJ
rla1y w odpOWiednim lUortyTrzeba podkreśUł!, te mlnl,,- It.Ć leh było na lepII. mleszka..
Ut koMunle:t)tcr.nej.. J..t to 'Ił ae)rlI. '•. foOpuednlo Ttt' PraneJl.
me'nete, Podam dwa przykłady, tera twa i uraędy. PańslWOWY n/ł. na uplQlutenlo ,twego ty.. par
" ""ei łdł1 ull!OtOl:tlly potoyt ......ycll 'bokller6w
a budowniczowie mvgą pn:ylo~ Komitet do Spraw Budownle- C a, Obecnie sytuaeja Jeat inna, wynik wetelefila w lI>ł e"
'W PolJtt, wltlt Illn}'t:h lpotklllł 1111,·
czyć takich przykładów niel~ IWa, Państwowy Komitet Plano- PnoduJl\ce kołchOZY w wyniku Marksa - lCngelaa - Letlb,•.":"!t d'Yftłrod<!wJ'eh ł4 dOwMlIIt..--t! tyUto
końet:onl\ ilość, BudownlelYIl' wanla ZSRR l Mlnl.lerttwo FIM rOlwojU ich IGlPodarkJ maj .. -st1tUna.
:oi1~!~r::~.!r;:~:: ~~t:!:~l'
potrzebny jest do żelbetonu drut nan!lQw zaJmuj" alę nl!do5tat .. wleUde doełrud}'\ Ił kołehotnłk
Opterajlł;c 514 tUl. ~ nłł;nh o..
'fi )!łUII! ,t\ł;llln:lłj 'ff(jJII1" btd'f
o średniC)' ,6,5 mm. Takłe8odtu* clnl. źil.dnlenlaml ekonomiki otrr:ymuje wysokie wynalJtodze 11".nl"cli!1Ch. nada' waxeehatron.. młodym chlnptllM, mlrtyltl'll :.. lpor.
tu nie ma. Mówi alę Im: We!tle budownictwa,
nie .. dnlówkll! obrachunkOWI"
'" .
.....\ (1\.. , Alt łtłIllut bollk, ł~.
Jak przedatawla liII! u na. ,Mimo to domy wielu kOłeho~ nie 'roIWlj"f(C przemys1 elę-, um!ut' PI!klll'tll u'll'Od4w jjpnrr-ło.
drut O I mm grubn" o .radnl·
tly 6,& mm, 2!dawal~by .It, te sprawa podnlu1en14 ·wydajnO" nlk6w SĄ mało estetYczne.
btdzlem)!.nlewtAnnle,' uł'f!ac~at!
um ul naukt tupuwItlIla
nie jest to wielka r6tnlca prACY?
'b
•
kI d
potęA naHlj ojctfzllY, walcayć :fo)~:, MułłattN '''D.ttdH ttktłifllOłe1
nie
W
my't
dyrektyw
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ma et to się awanturowat. Tym
I
k I dowel, o \\'1:fust obłO)'lU nm Jako do ktllefl - lf)1n"I!)~. klófY
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mokracji ludo"feJ braterskie .PO'"
zdrowienia f· gorące tyczenia
dalszYch sukcesów w rozwoju
sil wytw6re%ych, w podniesieniU
dobrobytu I rozkwitu kultut7

Sukoeay rolnictwa
w Ludowej Ko.ei
PHENIAN (PAP) 'Rotru.
nvo Koreańskiei Republiki Luaowo ~ Demokratyeznej notuj.
w rolru bieżącym znaczne' suk·
cesy. Globalna produkcja' rot..
nictwa wzrosła ~ 8;1. proc. w po-o,
równaniu z roklem ubie.glym.
Obuar wiewu zwlęk$:r;ył aię o
42.000 tenbo {l lenbo - 0,99 hal,
a zbIOry zbóż - o 9,6 proc.
Podobny WU'OGt charaktery"
zuJe hodowlę zwierząt gospo.
daultich.
Obłur
Ziem
upraWl'lyeh
PGR-6w I państwowych ferm
hodowlanych
zwiększył
alę
lo...krotn1e w porównaniu :z. f'I)<I
kiem 1949, udów owocowyeb5 rRloY. Tlliktory "oraly pola
o obszaru 16 razy większyr:l
n1i w roku ubiegl)'m,
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