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korespondentów robotniczvch i chłopskich
.•„ ............................................................R-•••······························
w wal~e 0 P?kój i wykonanie Plan"? 6 •letniego W5 rocznicą zwycięstwa nad hitleryzmem
Na

zdjęciu
głębi

w

- rzeźba „Przez pracę do pokoju" prof. K. Bieńkowskiego;
Foto AR Zygmunt Wdowifaki
pawilon budownictwa.
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Rozhazą

Rezoluc1a I kra1owego zlotu korespondentow terenowych

Zebrani na krajowym zjeździe
robotniczycn
korespondentów
l chłopskich z radością stwierdzają,
fż ruch koTespondentów roboloiczych
i chłopskich rozwillął się jui w na·
szym kraju do tego stopnia. iż .konieczne i możliwe stało się zorganlzowa
nie krajowego zlotu dla OQiówlenia
zadań w dziele umasowienia i orga·
nizacyjnego umocnienia ruchu kore·
spondentów 1 sposobów ulepszenia
ich pracy.
wolę i pragnienia
Wyrażając
armii koresponden·
poważnej
tów, Uczącej obecnie już 12.000 korespondentów stałych i dziesiątki tyslę
cy korespondentów dorvwczycb, zebrani na zlocie postanawiają:
Jeszcze bliżej związać się z szero·
kim! masami pracującymi naszego te
renu, aby móc coraz lepiej i trafnie)
wypowiadać ich opinie, życzenia, U·
wa!Jl i p1 opozycje, aby móc coraz lesygnalizować
i
piej spostrzegać
w~zystkie prejawy ich twórczej inf·
cjatywy.
Jeszcze mocniej, niż dotychczas
włączyć się do walki o zmobilizowanie robotników, chłopów i inteligencji pracutąceJ do pracy i walki nad
wykonaniem wielkich i pięknych za.
dań Planu fi-letniego, planu budowy
podstaw socjalizmu w Polsce, do wal
kl o śmielsze wysuwanie robotników
na kferownkze stanowiska.
niż dotychczas
Jeszcze mocniej,
~racować nad zacieśnieniem sojuszu
robotników i chłopów, podstawy Pol.
ski Ludowej.
Jeszcze mocniej. niź dotychczas,
zwalczać ciemnotę i zacofanie, toro-

f
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mieście i na
o kulturę ł oświatę.
Z wielokrotnie spotęqowaną siłą
walczyć o zorganizowanie i umocnienie ogólnonarodowego frontu obroń·
ców poko.fu, lvyjaśniać milionom lu·
dzt, że walka o rozwój naszej gospo·
darki planowej f kultury jest walką,
o pokój. Doprowadzimy każdy na
swoim terenie do tego, aby jak najszersze masy wzięły udział w podpl·
sywaniu apelu o zakaz stosowania
bomby atomowej i o uznanie za rbrodniarza rządu, który odważy się za.
stosować pierwszy broń atomową.
Postanawiamy dołożyć wszystkicll sił, aby zadość uczynić
przodującego
godności
wysokiej
przedstawiciela opinii publicznej oraz
brać jak najbardzief czynny udział w
walce klaso·
toczącej się w Polsce
wej. Dla wykonania tego zadania bę
dziemy popularyzować przodowników
pracy, aktywistów społecznych, najwać drogę postępowi w

wsi,

walczyć

3

Pod

hasłem

wli.

go, by ani na chwilę nie tracić z oczu
o jak najwyższe działalności wroga klasowego, by w
plony w rolnictwie, o jak najwyższy walce klasowej zawsze zajmować
poziom hodowli, o wprowadzenie rol- czynną postawę, bezlitośnie demasku
nictwa na nowe tory gospodarki uspo jąc 1 zwalczając wrogów Polski Lułecznionej i zmechanizowanej, o sy. dowej.
(Dokończenie na &tr. 2-eJ)
bogaczy
wypieranie
stematyo:ne
Będziemy walczyć

pokoju i

przyjaźni

ze

bliki

cięstwa

nad Niemcami faszystow

skłmł.

Demokratyczne

By uczcii

Dzień

ZWYclęstwa

rozkazuję:

Do Pana Premiera rządu
Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
OTTO GROTEWOHLA
BerUn
Z okazji Swięta Wyzwolenia Na
rodowego zasyłam Panu, Panie
Premierze, serdeczne zyczenla po
myślnego rozwoju dla Niemieckiej Republiki Demokratyczne)
oraz osiągnłęda celów. ll05tawio·
nych przez naród niemiecki w
swojej walce o zjednoczone, pokojq,we i demokratyczne Niemcy.
nieżbędne ogniwo trwałego po•
koju świata.

WARSZAWA (PAP). - Z okazji
narodowego Niemieckiej Re·
publiki Demokratycznej, ustanowio·
nego w dniu 8 maja - w dniu klęski
Hitlera, premier Józef Cyrankiewicz
przesłał do premiera rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto
Grotewohla, .depeszę treści następu
święta

jącej:

Konferencja departamentów branżowych SFZZ
iedność :Związkową

BUDAPESZT (PAP). - Ogłoszono w miejs<lach pra~y komitetów po11 haseł Sw:iarowej Federacji koju: ni«:~e.ł "'.alki o międzyna
Zw!ąr:ków Zawodowych w zwia~~rn rodową Jednosc zw:1!łzkową ! o?płe·
rania atak6w rozbijaczy i ka.pitaU·
.
.
.
z l'02!pOCZYllaJącą SJe w dniu 10 l>rn stów, usiłujących nannclć ustawo·
bran- 1 dawstwo antyrobotnicze, demasko·
konferencją departamentów
wa.nła zdrajców spod maku żółtej
żowy<:>h SFZZ.
Hasła te domagają się od pr.icu· międzynarodówki: obrony Swia.to·
Związków Zawooo·
jących caic~o świata popierania ru- wej l<'ederacji
chu :r.wolenników pokoju i uchwał WYch i wspierania wa.lki wyzwoleń·
ses.li s~okholmskiei oraz tworzPnia czej ludów kolonia.lnych.
tu

20-lecie budowy
"Turksibu"
•
t lina. W budowie w~ęli

ndz:iał

in-

• •
ołlcero

W Marok.ku

iynierowie, technicy i doświadcz.e·
ni robntnicy ze wszystkich krańców
Związku Radzieckiego.
„Turksib" jest oboonie jedną -a naj
łą~ceJ bezpośrednio Syberię iz nowooześniejszych 1 najlepiej wypot
.
A'ZJC! Srodkową.
Budowa tej olbrzymiej magistrali. sazonych w nowOC'Zesny sprzęt ~h
długości ok. 1500 km. rozpoczęta zo• nlczny, maK}stra.li kolejoWYch w
: '1nwi~ka
stała z inldatvwv Tow. Józefa Sta· ZSRR.

nad Nlemeami faszystow

Niech żyje wielki nar6d ra
dziecki i jego Marynarka. Wojea
na! ·
Niech żyje nasz ftl\d radziecki?
Niech żyje partia Lenina. .:o.
Stalina, inspiratorka 1 organłza•
torka naszych zwycięstw!
Niech żyje nasz wielki wóck
nauczyciel i dowódca - Genera
lissimus Związku Radzieckiego-'•
Tow. Stalin!

Przesyłam wam pozdrowienia
składam życzenia w związku z
piątą rocznic!\ wspaniałego zwy

Wieczna . chwała bohaterom,
którzy polegli w walce o wolnogA
'
i niezależność Ojczyzny!

I

Minister Marynarki Wojennej ZSRR
(-) -\dmłrał JUMASZEW

Bohaterski' naród radziecki

uczcił . Dzień . Zwycięstwa
nowymi sukcesami produkcyjnymi

I

przygotowano dzle·
formularzy Apelu
Sztokholmskiego, rozdzielając je mlę
dzy wszystkie związki zawodowe i
które
organizacje demok:ratyczne,
przystąpiły do akcji zbierania pod· Podżegacz
pisów.
W ARGENTYNIE, pomimo mkazu
policji odbyła się konferencja ~bro11c.ów pokoju w prowincji Buenos·
Aires, na której zobowiązano się ze·
brać 300 tys. podpisów pod Apelem
Sztokholmskim.
W FINLAl'ffilI zebrano w kwietniu
300 tys. podl>isów.
W TRIESCIE zebrano dotychczas
ponad 30 tys. podpisów.
W PAKISTANIE. oo niedawnej
konferencji w Okara, która wyraziła
solidarność z Apelem Sztokholmskim,
rozkolportowano Apel na terenie całego kraju i zebrano dz ie'liątki tysię
cy podpisów.
Pmewod'Iliiozący Komitetu Obrońców
poseł na seim, członek Polskiego Komitetu
Pokoju w INDIACH ogłosił , .t.ezwę,
w której wzywa „wszystkich ludzi
· Obrońców Pokoiu · .
dobre.I woli w Indiach, bez względu
na poglądy polity~zne i religijne do
wygłosi odczyt
podpisywania Apelu Sztokholmskie·
qo".
, „0 uchwałach Sesji Sztokholmskiej
W piątek i w sobotę odbył się w
Ouesseldorfie kongres obrońców po·
Komitetu Obrońców Pokoju"
Swiatowego
koju z udziałem ponad tysiąca deleWstęp
qatów.
wolny
Kong.res wyraził pełną solidarność ~
z Apelem Sztok.... n'r·- '·'„, •ir;:i z uchwa
WOJEWÓDZKI KOMll'ET OBRONCÓW POKOJU
m protest przeciw odwołaniu prof.
.Joliot-Curie z dotvchcrz.asoweJ?o sta·
ŁODZI
s!ątkl

cłęstwa
skbnł.

wie ł admirałowie! '
Naród ndziecki t jego siły
zbrojne odniosły pięć lat temu
pod kierownictwem parm bolsze
wickiej i pod przewodem wielkie
go wodza 1 genialnego dowódcy
Tow. Stalina najwspanialsze, hi
storycme zwycięstwo nad impc
rializmem niemieckim, obroniły
wolność 1 niezależność naszej so
cjalistycmej OjCzYZDY i uwolniły narod,Y Europy od taszyzmu.

MOSKV(A. - Naród radziecki uro wy robotników zaciągnięte z okazji
czyśc~e obcho~ dzień 9 ~a.ja - .5 1 Maja stachanowskie warty pokoj-.x
Codziennie
roczmcę zwycięstwa nad h1tlei·o·.vsk1• przedłużono do 9 maja
mi. Nie~1cami!. rocznicę bczwarunko-1 ze wszystkich ośrodkó~ przemysło·
•
.
we3 kapitulacJt III Rzeszy.
„Dzień Zwycięstwa . _ ~ nasz wych ZSR~ ~ap.ływaJą meldu.nk1 o
dzień" _ mówią z dumą ludzie r'a- nowych os1ągmęc1acll produkcyJnych.
J0ZEP CY~ANKIEWICZ
W zakładach włókienniczych w
prezes Radv Ministrów RP. dzieccy, żołnierze bohaterskiej Armii
Radzieckiej; któ:r:zy przebyli si>:lak bo Tbilisi. b1-y.gada majstra Kracaszwili
jowy o~ brzegów Wołp do 'brzegqw - uczestnika bohaterskiej obrony
Łaby, niosąc .~oleme narodnm ~ Stalingradu, wykonuje normę w 170
czącyn1 pod Jarzmem faszyzmu, ratu- ·p rqc
w Londynie
.
jąc ludzkość przed zagładą.
O nowych sukcesach produkcyj.
Wielomilionowe rzesze robotników
We ,{1:orek przybył do Londynu
· · ra dz"ieccy Im.1
'
· rowmez
sekretal'.z stanu USA Acheson. Od radzieckich witają , rocznicę zwycię- nych meIdUJą
z Bevinem, a stwa n··' ·fas"zyzn""'m hitlerowskim nicy, kolejarze, górnicy, kołcl1oźniey
będzie on rozmowyudział
'"
....
w konfenastępnie weźmie
·
rencji trzech mocarstw zachodntch. wzmożonym udziałem we wspó~a, itd.
W przefidzień święta Zwycięstwa
W Paryżu Acheson naradzał się t w~twie socjal~stycznym. nowymi
· z im · ty masy pracujące ZSRR zwiedzają ·ntu
~ 1· prriduk ·
•
Schu"'lanem.
zea Annii Radzieckiej i miejsca bo-r-~~~~~~~~~~~~~~s~~=a=m=~~~~cy=1=n=yrm==v-=·~ CJa • hate1·s}\ich
walk w obronie ojczy~)·.
fl-- l!!!!t
Byli . żołnierze i oficerowie wymie.
, • • niają między sobą listy i depesze
Dziś, dnia 10 maja o godz. 17 ·
gratulacyjne.
w sali ORZZ ul. Traugutta. 18 .
1

pod Apel Sztokholmski

rt

'towanyaze marynarze.

Premier tow. I. Cyrankiewicz

Na calqan
rozwija się akcia · zbierania podpisów

Spraw Wojskowych ZSRR
(-) Marszałek WASILEWSKI

Niemieclti9j Repu

Z frontu walki o pokój

GENEWA (PAP). - Z Paryż5 do· I Apelem Sztokholmskim. W ciągu jenoszą, że sekretariat Swiatowego dnego dnia zebrano 3 tys. podpli.ów
Kongresu Obrońców Pokoju ogł'lsił w mieście Vięaie w departamencie
komunikat o przebiegu akcji w obro· Isere. gdzie do akcji przystąpili m.
in. dwaj radni MRP, trzej - SFlO i
nie pokoju na całym świecie.
We FRANCJI rozwija się nadal przewodniczący Związku b. Partyzan
kampania zbierania podpisów pod tów I Wolnych Strzelców. ·

Młnhkr

ł>emokrat~ej.

.

MOSKWA. - Społeczeństwo Re·
publiki Kaizaohskiej obchodziło nie codrzienny jubileusiz - 20-Iec.k> zakończenia budowy turkiestańSKo •
kolei:>wej,
magist~aili
syberyj~iej

z

z ZSRR

do premiera Niemieckiej Republiki
Demokratycznej

llcy naszej Ojczyzny - Moskwie,
w stolicach republik związko
wych oraz w Kaliningradzie, we
Lwowie i w bohaterskich mias
tach Leningradzie, Stalingradzie.
Sewastopolu i Odessie.
Niech źyje naród radziecki I
jego bohaterska armia, bronią
ca pokoju l stojąca na straży bea
pieczeństwa naszej OJczyznyl
Niech żyje rząd radziecki!
Niech żyje Wszechzwiązkowa
Ko,munistyczna Partia Bolszewi
ków - inspiratorka I organiza„
torka naszYeh zWYcięstw!
ukoehanr
Niech zyJe nasz
wódz - Generalissimus Związ
ku Radzieckiego - Tow. Stalin!
Wlecma chwała bohaterom,
którzy polegli w walce o wolność
I nłerależność naszej Ojczyzny?

piątą roczniclł wspaniałego zwy-

Akademię rozpooi:ąm odegrandem
hymnu Niemieckiej Republi.1ti DeW 1o2y honorowej Mjęli miejsce mokl'etycz.nej oraz hymnu Zw.tąmi
przec:foswwi.clele Radrziecltiej Komisji Ra&iecltiego.
ObSlreme przemówienie o macz.eKontroli - Semi~smow, lliCllew,
Kaibanow i płk Jelizarow. Obeoni by niu Dnia Wy,z·wolenda dla Niemiec
li róWlliież przedstawiciele wszyst- Demokratycznych wygłosiJ premier
kich misji dyplomaitycznyeh, alU'edy Otto Grotewohl. MOIWa jego była
towanycll przy mądrrle Niemieckiej przerywam wielokrotnie humliwy.
I ini oklaskami
Republiki Demok.racyClJllej,
członkowie ~d~t

Dziś w dniu 9 maja oddać sa•
h1$' 30 salw artyleryjskich w sto

Towarzysze żołnier:re, podofic~
ofice.r-ollie i generałowi<'
Armii Radzieckiej!
Przed pięciu taty narÓ<l radziec
ki i jego siły zbrojne pod kle,
rownictwem panii bolsze.wi<1kiej
i pod pr7.ewodem wielkiego wodza J genialnego dowódcy To·
warzysza Stalina, odniosły blsto·
ryczne zwycięstwo nad Imperializmem niemieckim, obl'tllt!ły wol
ność i niezaleiność naszej socja
listycznej Ojczyzny i wyzwoliły
narody Europy apod jarzma ty
ranił faszystowskiej.
Przesyłam wam pozdrowienia
i składalll życzenia w związku
łowie,

Swięto Wyzwolenia spod jarzma hitlerowskiego

Sandor Rona i

nawolur e do walki o

ministra Spraw Woisk9wych ZSRR i ministra
Marvnarki ZSRR

tywne.

o~chodziły łliemcy

BERLIN (P,Al>). Dnia 8 bm. ma
sy pracuJ~e Niemieckiej Republiki Demokrałyeme1 uron.yiicle
obchodziJy Swlęto Wyzwolenia
spod jarzma hitlerowskiego.
Gmachy publi.ozne i domy m!esLkałne we Wschodnim BerUnie były
odświętnie udek-0rowane flagami o
barwach Niemieckiej Repubillti Denowym prz:ewodniczqcym mokrat~ej. Na li<!?Jllych transparentacll widniały hasła, wzywające
Węgierskiei do utrwalenia pokoju i pogłębienia
Związkiem Radzieckim.
przyjaźni
BUDAPESZT (PAP). - 'Y'l środę
U stóp ·p<nnniika, W2JllieS>!()nego ku
przed południem odbyła się sesja
parlamentu węgierskiego, na którą cze.i żołnierri:y radrzieokich, li''!Mle deprzybyli owacyjnie witani członko legacje parlid demokl"Gtycmych i or
wie rządu z premierem Dobi i wice- ga,n.i'Zaeji masowych, w tym rówrueż
dęlegacje z Bel"liala Zachodniego, premierem Rakosl na czele.
Sesja urzyjęła do wiadomości dy· złożyły wieńce.
dotychczasowego przewodnimisję
Centralna akademia odbyła się w
czącego Preeydium Republiki Aiipada gmachu Opery pa(lstwowej, udekoSzakasitsa oraz jednomyślnie wy· rowanej eielenią, ~erwonymi sz;tan
na to stanowisko SANDORA daa:"ami o:rae; flagami Niemieekiej Re
brała
RONAI, kt6rego kandydatura •wysu- pubbld I1emokratyazmej.
przez węgierski front
nięta została
W aikademid wzięli udział prrzewo·
ludowy. Sandor Ronai zwolniony zo• dniczący Tulby Ludowei Diec:kmam,
stał w związku z tym ze stanowiska premier Grotewohl,
W'iceiPremiemy
ministra handlu zagranicznego.
Nuschke, Kastm.er i Ulbricht, orarz

Prezydium Rep.

załogi fabryk, kopalń i budo· wfojskich z naszego życia, o rozwój
które
produkcyjnych,
nrzo_<luj:i,c~rch PGR-ów. wsi l spół spółdzielni
dzielni produkcyjnych, oddających przyniosą chłonom kulturę i dostatek.
demaskować i
śmiało
Będziemy
najlepsze swe siły dziełu przebudobiurokratów i kacyków,
zwalczać
wy naszego życia.
lekceważą potrzeby nowego
Będziemy walczyć o jak najwyższą którzy
wydajność pracy w przemyśle i usu- człowieka i rzucają kłody pod nogi
nięcie przeszkód w ulepszaniu metod ludziom pracy. Będziemy bez litości
pracv I organizacll nro•'····~•i, o pod- wobec wszelkich przejawów dygninos7e111" fl"~t:vpl!n" nr~····' i wytępie tarstwa i kumoterstwa.
wykrywać i bezlitośnie
Będziemy
nie łazikostwa. i bumelanctwa, o wY
konv".hr>ic wszystkich rez„. w pro- zwalczać spekulantów, szkodników i
marnotraw- sabotażystów. Będziemy zwalczać z
usunięcie
dukcyjnych,
stwa sił i zasobów, o upowszechnia- całą energią reakcyjną plotkę.
mobilizować opinię pu·
Będziemy
nie przodujących doświadczeń, o zwy
postępowego życia bliczną l każdego człowieka pracy do
cięstwo nowego,
nad wszystkim. co stare i konserwa· stałego wzmagania czujności, do te-

lepsze

dzienne

tysięcy

wojenny USA
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S~kretarz

Europejskiej

Komisji .Ekonomicznej ONZ
przybył

do Moskwy

MOSKWA' (PAP), - Ja.k donosi
Agencja TASS do Moskwy przybył
dnia '1 b. m, sekretarz wykonawczy
Europejskiej Komjaji Ekonomicmej
O~ T?' G. MYTdal. Na lotnisku witali
go: członek kolegium radzieckiego
MSZ Arutunia.n , zastępca. szefa pro·
tokółu Pastojew, ambasador szwedz
kl w ZSRR Sulman i dyreittor ośr~
ka informacyjnego ONZ w Moskwie

Wawiłow.

p

ięć

in nrocznice wie ie ozw~cies Wl

lat minęło od pamiętnego
dnia zwycięstwa nad Niemcami
Mtl.e:rowski!mi. Jak żywe Stają diziś
w pamięci ludzi owe radosne dni
majowe, kiedy 'z ust do ust szerzyła
się loitem
błysikąwiicy
wiadomość
o kapitulacji ck>wództwa hitierowskiego, · o składaniu broni i od·
dawaniu się w niewolę oddziałów ar·
mii hitlerowskiej. Na ulicach miast i
wsi gromadziły się masy, by dać upust swej radości, że oto skoń:zyła
się
wojna. największa w dziejach
wojn& narodów przeciwko ciemięż·
com faszystowskim.
Radość z powodu zwvcięskiego zakończenia wO<jny przepla:tala się z na
dzieją i wiarą, że zaczyna się w ży
ciu narodów nowy okres, okres pokojowego rozwoju i budownictwa.
Vviara ta wiązała się wówczas z faktem istnienia wspólnPrw frontu :laro·
dów wa•lC'Zćjcych z hit1ery7mem, na
czele którego stał Związek Radi:iecki. Jeśli państwa o różnych ustrojach
społecznych potrafiły się porozumie.'.:
w czasie wojny, to potrafią również
działać wspólnie dla zbudowania trwa
łego pokoju. Tak myśleli wówczas
ludzie, wierząc, że koniec straszltwej
wojny oznacza zarazem początek
sprawieclliweqo, trwałeqo POKOJU.
Tak się jednak nie stało.
Rządy Stanów Zjednoczonych, An·
glii i innych państw kapitalistycznych, które i podc1as wojny prowa·
dziły dwulicową grę,

uniemożllwiły

trwałe
i sprawiedliwe rozwiązanie
zagadnień okresu powojenneqo.
Koła imperializmu Ameryki, które

wzbogaciły się nlesłychanie

na ostat
niel wojnie, zaczP.ły slę przygotowywać do nowej wojny, podjąwszy c;za.
leńc:i:v nlan Hitlera zapanowania nad

tylko Stanach Zjednoczonych ponad
14 milionów ludzi jest całkowicie albo częściowo bez pracy. Przy porno·
cy planu Marshalla, amerykań~cy
bankierzy eksportują kryzys i bezrobocie do uzależnionych od siebie
krajów'. W świecie kapitalistycznym
jest obecnie co najmniej 45 milio·
nów bezrobotnych, co łącznie z rodzi
nami stanowi 150 milionów ludzi po·
zbawionych pracy i środltów egey.
steneji.
Imperialiści amerykańscy
szukają
wyjścia z trudności
gospodarczych,

nieuniknionych w ustroju kapii.ali·
stycznym, przez przyqotowam: nowe:; wojny przeciwko Zwią~owi Ra
dzieckiernu i krajom demokracji ludowej. Cynicznie depczą przy1ęte
przez siebie zobowiązania, łamiąc umowy poczdamskie i inne, doprowa·
dzili oni do rozbicia Niemiec i starają się rz. ich czachodn•i ej części utworzyć
przy pomocy neohitlerowców,
adenauerów i schumacherów, bazę
dla napaści na wolne narody w Eu·
repie.
Podobnie postępują imperialiści amerykal'lscy na Dalekim Wschodzie,
gdzie uzbrajają japońskich militarry
stów, nie:dobitków reżimu kuomintangowskiego i wszelkie kliki reakcyj·
nc przeciwko walczącym o wolność
r,arodorn kolonialn,vm.
Panowie imperialiści ~rzellczyli
się jednak. Ponoszą oni klęski w Eu·

rocznicę

W 5

wszwolenia

Czechosłowac;i

Prezydent Gottwald ślubuje wimieniu narodu
wieczystą przyjazń dla ZSRR i niezłomną walkę
PRAGA (PAP). - Pod-cza~ uroczy1Stości na plaC'U św. Wacła'Wa \V
Prad;ze, w związku z 5 roC?-nicą wy'l'Wolenia Cczechosłowacjl. prezydent
Republiki tow. Klement Gottwald
wygłosił przemówjenie.
w !{tórym
omówH donio..c;łe 7.l03C!7-€'Die rej l'OCZ.·
n1cy.
·
Dz:ień 9 ma.j.a 1945 roku - oświad
czył m. in. preeydent za'kończył
o.kres okrutnej zykupacj.i hitla-ow.
skioej, która groziła całkowi.tym 1mi6'Z'C!Zeru1!'Itl na•rodów crzeskiego i sło
w.aoklego. Był to równocześn1e po~
cz.ąitek nowej ery w dziejach tych
narodów - ery prawdiziiiwej \V'Oliności a niepodległości narodowej, e1·y
rządów ludowyob i wolnej pracy
ma·s ludowych, · ~ry budowY sooja.-

wobronie pokoju

moc Zwi111!Lku Radzietkiego.
Mówca r&aikońez.ył następującym

na.rodom trwałego poko)u i nieślubowwiiem:
Obchodząc dzi.siaj 5 roc:z.nicę pazawodnego bezpieczeństwa
w
miętnego dlllia 9 ma-ja 1945 roku ii
przyszłości.
Zadanie polega nie
myśląc o prayszłości naszego odczytylko na tym, żeby wygrać woj·
stego kra•j u, ślubujemy uroczyści~,
nę, lecz również na tym, żeby uw obJiiczu pNied~tawfoield wielo.minlemoillwlć wszczęcie nowej a·
liO'!IDwyclt mesz świa·toiwego frcnttu
gresji i nowel wojny„."
·
pokoju i demokracjd ludo1Vej, że 'POCała polityka Związku Radzieckiezostaniemy za.wsze wierni ideałom
go ma jako podstawę to stalinowskie
i dziedzfotwu dnia 9 ma.ja 1945 rowskazanie i zmierza do tego, żeby za
ku, ie będziemy za.WMe kroczyli
pewnić narodom trwały pokój i bezwiemie u bo:ku naszego wielkłe10
piE:czeństwo. Wskazanie Towarzysza
WYJ!WGliclela., obrońcy i nauczycieStalina przyświeca też tym, którzy
la - na.rodu radóookłeco, że poświę
na w,szystkich kontynentach i we
cimy wuystk!ie IP'We siły budowie
wszystkich krajach powstali dla czyn
socJalianu w na&eym kraju i jego
nej walki o pokój, dla obrony tego
obronie, ~ będziemy walczyli nienajcenniejszego dobra ludzkości.
zmordowanie w szeregach świato
Pod sztandarem obrony pokoju Liznm.
Najba.rdzieJ donioełym i l'O't- wego frontu pokoju tak, by wreprzed imperialistycznymi podżega·
strzyga.iącym czy.nniklem w wy- S?"..cde zwyclę.iyła na. całym
świecie
czami, wygrażającymi bombami bakkona.n:iu tego dzieła byla potęga. wolność nu-odów i by uczniów fa...
teriologicznymi i · bombą atomową,
radzleckioh sił zbrojnych, mlłdra uyMów hit1erowskloh spotkał ten
gromadzą się dziś
wszyscy uczciwi
polityka Sta.lin• i braterska po- sam Io.s, oo ich nauczycieli.
ludzie na świecie. Pod Apelem Sztok
holmskim kładą swe podpisy mlliony
i ciężar tych podpisów przygwożdzi
atomowych szantażystów.
W piątą rocznicę wielkiego zwycięstwa
bojownicy, o pokój je-.icze
T9•ląca.n1I ton węqla pod•
mocniej zwierają swe szeregi. Slm.plszen19 się pod /łpelent
i;iają się· oni wokół wielkiego Związ·
ku Radzieckiego, kraju wolności i po
Czołowy górnik polski Jóuif
zumiemy i cenimy jego pokojopowiedział:
st~pu.
który uratował ludzko&ć od Ciszak z kopalni „Bolesław-Chrową działalność w walce o udare
„Wygrać wojnę z Niemcam! -- bnmałne110 b.ubarzyńshva, Skuviafą
bry" oświadczył:
mnienle dążeń
imperialłstyczznaczy . to spełntć wielką misję się wokół wielkiego chorążego spra·
Ludzie pracy nie chcą wojny.
nych podżegaczy wojennych, któ
historyczną. Ale wygranie wojny wy pokoju, wodT.a mas pracujących
Nową przyszłość naszej ludowej
rzy pragną wzniecić nową krwa
nie oznacza jeszcze zapewnienia TOWARZYSZA STALINA.
ojczyzny chcemy budować pra·
cą rąk i mózgów. Solidaryzuwą woJnę. My, górnicy, pod
jemy się z uchwałami stalego
Apelem Sztokholmskim podpisze

ropie i w Azji, Powstanie Chińskiej
Republiki Ludowet i Niemiooklej
Republiki Demokratycznej, to były
ciężkie ciosy zadane wrogom pokoju.
lmperialiści
przecenili swoje siły i
nie dooenlli mo'iliwości, jakle posiadają naTody dla pnecliwstawlenia się
ich wojennym planom.
Imperialiści nie docenili sił i moż
liwości
rozwojowych
potężnego
Związku Radzieckiego, który rozgro·
mił hitleryzm, a obecnie realizuje gigantyczne plany budownictwa. po·
mnażając z roku na rok swą pot.::gę.
Imperialiści nie docenili możliwości
twórczych krajów demokracji ludowej, kroczących wiernie u boku
Związku Radzieckiego na drodze bu·
dowania u siebie podstaw socjalizmu
1 pokoju n::i świeciP..
Imperialiści nie docenili ~ił ruchu
wvzwoleńczcuo
narodów kolon!al·
nych, nie docenili woli utrzymania i
zapewnienia pokoju, która o.tywia
całą ludzkość i która, uj~ta w ramy
organlz;icji i działania staje się patęż
ną silą,
zdolną
obrócić
wniwecz
w~zelkie awanturnictwo wojenne.
•
Jeszcze w czasie trwania wo1ny,
6 listopada 1944 r. Towarzysz Stalin,
oceniaj~~c
dalekowzrocznie sytuaqi:

Wypowiedzi bojowników o pok6i
Górnik:

•
I
k
•
I
RezoI.UCJa raJOIDego.Z otu Kompozntor.

~~~~~~~ ~'::::1~~·e:: d!::~~s:-' ::as~ia::siącami łon węgl•

korespondentów robotniczych

światem.

ze str. 1)
korespondentów
robotniczych
l
Naclziein na pokojowy rozwój i po
Będziemy shzec, jak oka w głowie chłopskich zapewniamy Tow. Bole·
kojowe budownictwo rLiściła Się n.ie
dla wszystkich ludzi. Spełniła się ona tajemnicy państwowej w zakładach sła.wa Bieruta, że udziesięciokrotni.
dla narodów Związku Radzi~~'·iego i pracy, w których pracujemy i będzie my nasze wysiłki, by nasz~ odważną
rzeczową postawą coraz skuteczdla narodów, którę dzięki Związkowi my uczyli szeroki ogół, lak strzec ta- iniej
służyć sprawie pokoju i socjaRadzieckiemu stworzyły u siebie no- jemnicy pa1istwowej, aby sparaliżo Iizmu.
''IY ład. u~tról demokr&cll ludowej. wać działalność szpiegów i dywersan
l;ebrani na zlooie postanawiają
Inne narody, które pozostały w jarz- tów.
~ozwinąć
pracę nad welągnięZdajemy sobie w całej pełni
mie kapitalizmu, wnet spostrzegły. że
sprawę, iż odpowiedzialne za- ciem do pracy nowych za.stepów koich sytuacja nie uległa poprawie w
porównaniu z okresem przedwojen· dania, jakie na nas ciążą, mogą być respondentów - bojowników o do·
wvkonywane tvlko przez stałe i u· brobyt i socjalizm. Szczególną uwanym.
gę zwrócimy na to, by rozszerzyć
Minęło pięć lat. Związek Radziecki, miejętne stosowanie i bud7.enie kry
sieć korespondentów na wsi, by do
który poniósł największe ofiary dla tyki 1 samokrytyki.
szeregów korespondentów wciągnąć
sprawy wyzwolenia narodów, którego
.Jedną z form działania wroga kła·
znaczne ob!lzary zostały doszczętnie sowego, lub ulegania wpływom wro· jak najwięcej młodzieży, kobiet, któ
zniszczone przez okupanta, szybko za ga jest tłumienie i zwalczanie kryty- rych dcświadcrzenie i dbałość o dobro kra.ju winno przynieść ogromną
leczył swe rany. Naród radziecki o· ki, a zwłaszcza zwalczanie inicjatykorzyść naszej sprawie, Będziemy
siągnął wspaniałe sukcesy,
realizu- wy i aktywności korespondentów ro·
jąc powojenną pięciolatkę stabnow· botniczych i chłopskich,
którzy są pracować nie tylko z prasą codzien·
ską. · Przemysł radziecki daleko już wyrazicielami opinii publicznej mas ną, ale ubojowimy również zakłado·
przekroczył
przed-ivojenny poZlom pracuJ~yclł, Zapewniamy, ze nieu- we gazet.Ji:i i prasę fabryczną i wiej·
produkcji, w rolnictwie 7'.biera '>ię plo straszenie walczyć będziemy z wro- ską.
Korespondenci robotniczo ny wyższe od prze<Iwojennych. W giem, gdyż wiemy, że w walce prze·
chłopscy w Polsce postanawlaja
Związku Radzieckim
miała miejsce ciwko tłumieniu krytyki l aktywnotrzykrotna zniżka cen, rośnie dobro· ści korespondentów korzystamy i ko. w swej trudnej i odpowiedzialnej
byt narodu radzieckiego, a rubel stał rzystać będziemy z jak najszerszej pracy wzorować się na koresponden
si~ nałmocniejszą walutą świata.
pomocy i opieki Partli i Rządu Polski tach prasy radzieckiej, którzy ode·
Bardzo poważne są również osiąg Ludowej. Oświadczenie przewodnL grali i odgrywa.ją nadal ogr{)JJUlą ronięcia wolnych narodów krajów de· czącego KC PZPR, Prezydenta Rzeczy lę w życiu kraju, będąc potężnym ra
rnokracji ludowej, które wstąpiły na pospolitej tow. Bolesława Bieruta, mieniem Partii Bolszewicldej,
My, polscy korespondenca _ chce
droqę ~ocjalizmu.
o ko.respondentach robotniczo-chłop·
W Polsce i w Czoohosłowacjl, na skich, złożone na III Plenum KC PZPR, my byó podobni do korespondentów
Węgrzech, w Rumunii, Buł)farii i Al przyjete zostało przez nas z najwyż radzieckich. Chcemy • jak oni _:.. nie
bani! w ~ybkim tempie rozwija s:ię szą wdzięcmością i stanowi dla nas
gospodarka narodowa, powstają no- poti:~ną pomoc w codziennej pracy I
we fabrykli, podnoSi się p07Jiom ży walce.
ciowy i kultura mas pracujących.
Dumni jesteśmy z zaufania, jakle oni - zagrzewać do budownictwa
Jakże inny jest obraz w świecie nam okazuje Polska Zjednoezona po.koJowego 1 do walki o pokóJ.
kapitalistycznym, gdzie rozwija się Partia Robotnfoza i jej prrewodnfChcemy - jak onJ - •tale pod nokryzys, gdzie człowieka pracy drę· czący. Zaufania tego nie zawie<Izie- si6 poziom naszego uświadomienia
czy zmora bezrobocia. W samych my. Z sali obrad I krajowego zlotu politycmego, dos.zkalać, uczyć się
-----------------------------------------------(Dokońezenie
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W}' Siłki

Wielka akcja protestacyjna we Francji
przeciwko pobytowi Achesona. w Paryżu

d

uczniów
radzieckich z Krasnoturiańska
I k. h k I ,
z· h

cy w Polsce pokochał głęboko pierw
szy na świecie kraj zwycięskiego
O
S IC
O
socjalizmu. Pragniemy, aby każdy
waraza.wa (PAP).
Ucrmiowi~
zrozumiał, że Związek Radziecki, szkoły podstawowej w :2'.arac:h na
który przYWr6cił nam wolność - tn Do.lnym Sląsku otrzymali list od
nasz najlepszy przyjaciel I opiekun, ue:miów SZlkoły w Ifrasnoturiańaku.
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W

S7.łość, ponieważ

W dniu wczorajszym w świetlicy cowane zostały w :roku 1948, ale już
wówczas nie od0wierciedlały tego
wielki.ego .-."""""łomu i przeJ'ścla na
zesp~fowe systemy pracy, jaki nastą
pił w drugiej połowie 1948 r. Nie u·
Budowlanur-h, w które1' udt1.iał ~ę- W"'..ględniały one dwó3'kowych i tró3'
"v
li przed.s.tawiciele Zamądu Główne- kowych metod pracy, nie ':lwzględgo, Mil?listerstwa Budownictwa, KŁ niały masowego zastosowania sprzę
PZPR, kieT'OWlldcy robót i prz.odow- tu mechanicznego, jak' - lcopaczki,
nicy pracy, Zo&tała na niej omówio windy, betoniaa:k.i., ilrarJSiPOrtcry. ·
na i przedyskutowana sprawa wpTOW konsekwencji, a z tego zdawał
wadzenla nowych norm w budowni- sobie sprawę ka.żdy uświadomiony
ctwie, a liczni dyskutanci tak z te··-"- b d 1
:...
renu Łod~, J'ak i wo3'ewództwa w pracOvv>J.WI\.
u ow any, powst awa~.r
-•eu""'raWl'ed11·~,.;ńne
ro'"'u
"'-'ce
n:""""ym
swoi'-"dali
dowAA
''"""'
iu
~·.' „ ...
1
wypoWl'ed....iach
'"
"'
vu., w wy""'koś ·
bkó
go·1
że z zadowoleniem prrz.yjmują ten
_.., =
Cl !krza.ro
twj !)()Szcze 0 e samej s,pen-emysłu
ny.,,.
pracown
·
<>i.ii
Przełomowy dla całego ...„.
'ał oś"" · ż
· w rozny
"
eh
nre
budowlanebrso fakt - wprowadzenie C.J ·nd ·......,b' JU t ·nawet
-"' a· na t ycu
~.... sa
P
łusznych,
odpowiadaj<>rze
s·1ę
iors1
wau1,
noWYch. S
„
h b d
eh
wymaganiom myc
u owa ·
Cych rzeczywis..._
•.uu
norm.
Stare normy były szezeg6lnle
·
k nie·li
kik
orzystne dk. pracowników wy wa ,_
Czołv~wym zagadnieniem wysunl...
>Tjeźclzie Budo· f owanych. Stąd wynikał więc bra"'
tym na 11 Kraiowym
...,
EJ.
d
d'
d
k 1 i
wnlctwa była sprawa jak najS1Zyb- ostatecrzmego bo zca o sz o en.a,
szego opracowanfa I wprowadzenia do podnos.zetl!la kwalifikacji x.awodo
w życie nowyoh n<>rm w miejsce do wyc:h.
tychczasowych - przestarzałych, nie
Przestarrz.ałe, nie odpowiadające
sprawiedliwych, nle e.apewn'.iających rzeczywistym warunkom normy, nie
w.srzystkim robotnikom budowlanym pozwalały również na pełne wykojednakowego startu i sz.ans we ws.pół rzystam13 osiągnięć płynących ize
zawodnictwie.
wzrostu wydajności pracy w budow
W opracowaniu nowych norm, po nictwie.
'"'-' d t
ł
za sztabem specJdllm~ o e~ ce u
Jednak już od dłui'm.ego czasu 08
powołanych pracow~ów, wzięło u- ły aktyw budowlany zdawał sobie
dział
aktywistów
bud?wla sprawę, że stosunki te ffi""""
h około
mod300
wników
i racjonaJ.irz.ato
........-. ulec
nyc . P
o
zmianie, że nie można -iezwalać na
rów. Ich obecność i współi>raca daje to aby P_,.„~--•e ru·esnr~wi·ea11·
w normv są spra
•
·
......,,.a.L~tlll '
' ••
gwar~ncj ę, ze no e
. •
• we normy hamowały dalszy r!lzwój
wle.dl.1we.t dobrze
obmyślane
i
s
łusz-1
współzaw-"'ntctwa
1 rac·Jon&ii:iacjl,
rz on
e
tawy
uu
ne 1 ze 8 wo ą
e mocd~ 1100
.
r
hamowały na pewnym odcinltu PO·
pod ogólny wzrost wy aJnnsc1 P acy sf"n gospodarczy kraju.
a co za tym idzie i realnych płac ro·
..,...
botnlczych.
Po '1.3kończeniu obrad II Krajowe
Dla~ego stare normy były niespra go Zjazdu Budownictwa, opracowawiedliwe?
no nowe normy, które wejdą W· ży·
DotYch~ Mosowa.ne normy, oJ)l'Q cie z dniem 15 maja.
~-:V· Zaw. Prac. Budow~anky~~„ pray
U!l. Nawrot 23, odbyła Slę
uauerencja rozsze:rv.onego Plenum Zar~ądu
Okręgowego Zw. Zaw. Pracowników

„

9

I

Na czym polegają nowe normy?

Rm.&lerzają one wyda.tnie 1.ak.res

„___

prac pI'!leprowa'-="'uYCh sys»emem a
kord""mnm, wprowadzaJ·ą na::my dla
~······
prac zespołowych, czego do~ąd n.ie
było oraz przeprowadzają ścisły roz
dz.iał prac na wykonywane sy;;temem
'ZespołoW)'m i il?ldywidualnie. Obniżo
ne zostają te normy, które nie zape•
wniały pracownikowi w PoPrzednim
układzie sprawiedliwego wynagrodzenia, a podwyższone zbyt niskie,
nie odpowladaJ""e obecnemu stano·
„V
wl mechanizacJ·1· 1· or„a.nizacJ·i
lludo.
„ one o;;ryższe
wnlctwa. ZapewniiaJ·ą
wynagrodzenie robotnikom w,ykwali
fikowan"""'
dot..,.chczas
uo.ośledzoJ""
J
n"""'.
względem zarobków ! pod·''" ~""'
IJV"'
noszą wymagania w •tosunku do ar
.,.
chitektów i projektantów
ln;;talacji,
co przyśpieszy dostarczenie doku·
mentadi technicznej, a tym samym
uspra.wnl tok pracy na budl)wlach.

nych i uciskanych ludów świata, o respondencję.
stoja wszystkich bojowników o po
„Krasnoturj:ańsk _ pisze młokój i sprawiedliwoś6 społeczną.
dizie.ż iradzliecl<a _ ~Sit cen1n'ulm rew walce o pokój będziemy kler'.> jonowym, położonym na bmegu wiel
wać wzrok ku Związkowi Radzlec kiej rzeki syberyjskiej _ Jenisej.
klemu
i wielkiemu chorążemu
polrn Dokoła
rozciągają się ogromne pola
ju,
Generalissimusowi
Stalinowi.
kołchowwe".
Niech żyje Rząd Polski Ludowej!
„Uważnie obserwujemy życie po..
Niech żyje Prezydent Rzeczypos· , Iityczne całego śwdat.a _ czytamy
polltej tow. Bolesław Bierut!
dalej w liście - i!. l'adość s.praiwia1·ą
N'1ech zyje
•
wielki
c h orąźy pokoju nam wieści o czwyoięstwach sił demo
p
- •
•-- ~„
·-"" w·
· na;ród
1· w'd
0
z ostępowej l u d zk osci
- J6 .u·a
.•,c:im.r
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kie dane: a prrz:ede wsrtystkim mło·
de siły, które potrafią twardo bronić pokoju i wielką przyjaźń na•
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postępu ,. szybk1'ego rozwo1'u przemysłu budowlanego
Nowe normy gwarancJ

w wycbowa-

n10 nowvch kadr muz„k6w

Profesor Jan Maklakiewicz, wy·
lecznej, dla podniesienia pozlo•
mu kulturalnego mas pracuj".
1ru1.rksi2mu • leninizmu - niezwy• bitny kompożytor, profesor Konser
ciężcnego oręża. mas pracujących.
watórium warszawskiego, ośwladcych. W odpowiedzi na zakusy
Nie powinno być w kraju ani jed· cza:
podżegaczy wojennych, my na na
nego zakładu pracy, a w wi~l{Szych
Dla ustróJu kapitalistycznego
szym odcinku pracy otoczymy
zakładach ani jednego cdd7liału, ani
wojna jest ostatnł111 deski! r•tun
młodych muzyków jeszcze wlęk•
jednej instytuc-ji, czy szkoły bez ko·
szą opieką, zdwobny wysiłki w
ku przed kryzysem I upaclldem.
nauce t wychowaniu nowych
respondenta
prasy
robotniczo · •
Nam potrzebny Je1t pokój. Po
kadr kompozyt()rów t w stosowa
chłopskiej.
Nie powinno być ani je<Inej gro·
trzebny jest dla zbudowania unlu realizmu socjalistycznego w
mady, lub spółdzielni produkcyjnej,
stroju pełnej sprawiedlłwości spo
muzyce.
ani jednego PGR. lub ośrodka maszynnwego - bez koresP"Ondenta ro·
botn.ic~ - chłopskiego i własnej ga·
zetk1 so1enneJ,
Korespondenci robotniczo • chłop
scy, wszędzie, gdzie jest ich kilku
w jednym miejscu pracy, powinni
tworzyć koła korespondentów, aby
GENEWA (PAP). - Z Paryża do- Pokój departamentu Sekwany we•
wspólnie pracować i uc~yć się, dzie noStZą, że w ndediziel~ rano pt'ltybył zwał wszystkich Franouz6w d11 ak•
lić się doświadczeniem i wiedzą, po tam minister spra,w 1ŁagraniC2.<llych cji )>l'otestacyjneJ.
Zwią1.ek Kobiet Fral?Q.tskrlch i
ma.gać sobie wzajemnie. Kola te po USA Ache80U,
winny utrzymywać stały J bliski
Na drodze, 1>rowad2ącej z l<>t·niska llJWlląmi z.awodowe ~ęgu pacyskie•
kontakt z wojewódzką redakcją lub Orly do centtum miasta ludność Pa- go rówmeż wai:wały gwych CllJłOID.-.
z prasą centralną, a ·na miejscu ryża umieściła napisy, wyraiające ków do akcji protestacyjnej.
We wszystkich <Wielnicach Pary.
pracy być w stałym kou.takcle z or wolę pokoju i p~JllCe prseciwganizacją party.fną i radą narodo · ko przybyciu do F.rancJl pned&tawi- ża odbyły się liczne manifestacje
wą.
ciela amerykańskich podżesaczy wo protesbacyjne pnzecLwko przybyciu
Korespondenci robotniczy i chłop jennych. Limuzyna, którą jechał Achesona, połąCZQll'le z !)Odpisywascy uważają za swój obowiązek Acheson dokonała mru:rz.nego objarz- niem Apelu Sztokholmskiego.
Do siedziby paryskiego oclddału
współpracować w ukazującej sic: du, poniewa* władize
francuskie
na nńejscu ich pracy gazetce ścłen chciały ukryć przed amerykańskim Zwi.ąnru Bojowników o Wolność i
nej i fabrycznej.
sekretaniem stanu protesty lud· Pokój napływają setki telegramów i
~luoji
protestacyjnych iz całej
Będziemy w pracy naszej popula· ności.
Firancjd.
ryzować Związek Radziecki, a
w
Związek Bojownlk6w o_W_oln_oli_c_I_
_ _ __
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W zakonczemu listu czytamy: „Ze
&pół nauczyciel.ski nasiej srzlkoły
prrzesyiła serdeczne pozdrow.i~ia
wa
sizym nauczycielom i żyoz.en:ia owocnego służerua narodowi polskiemu.
P.rizesyłamy gorące po.zdrowienia
od wS!lystkich ucmiów na~ej $2.koły
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premiowano wielu pracowników handlu uspołecznionego
WARSZAWA (PAP) W 'lWYci"
•
·
.....
skirn ataku na elementy ~pe!culacyj
ne które na po~ątku br wy·~upy
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W Blał'""'•toku
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....., ;ua -~e
pracownicy Centrali Tekstylnej, ··' -'e
~
pu nr l - Wiesława Koea~!r~ I Wła
- - Zu·
dysława Bekier, ~klepu nr 2:
za.nna Kościuszko oraz skl<?"'U nr 10
„
- J&Jlina
Skokowska i Jaroslaw
Re
ł
wiek.
WS!Z.yscy oni aktywnie w~pół
działali z Komisją Specjalną 1 ORZZ
przy<:."lyn~ając się do ujewni:rua spe
kulanitów, którzy posługiwnli się wy
pażyczonymi legitymacjami zwiąe
ków z.awodowych.
Ponadto premie I nagrooy otmy·
mało wiele jesrwz.e pracowników 1
pracownic z PDT 1 CT w Rzęszowie,
Lublinie, Bydgoea:czy, Łashu~. Chel
mnie.
Premiowani 2l03tal:I również tlv.ej
inspektorzy wojewódzkiego :'nspektoratu ochrony rynku w Bgdgosrecrzy - Wincenty Kłosowski, Zy1munł Bohcla.n I Wacław Walicld,
któmy u.l awnlll S'Zereg wypadków po
bierania nadmiernuch cen, fawor"·
"
"
zowanła kupców prywatnych w bu.r
towni!ach państwowych i nielegaJ•
nego handlu w sklepach k:óml&o-

handlu
us~Ałeczn!onego Zda1"C so.
'JJV1
·
• ·".
bi~ sprawę .z gospodarazej
po1itycz
Wiele elementów
wpływa
na neJ roli prob zakłócania ró :.vnowagi
~ WYdajnoścj pracy - lepsze na .rynku, licz.ni prarovi:nicy sklepów
WYkorzystanie maszyn, podni<?sienle 1pan~~owyoh 1 spół~elczyc:h włądyscypliny ·pracy, oszczędno5ć, roi:- I czyli 81~ do oz,walczama spe!mlantów,
wóf współllawodnictwa i racjo~allrza i wskazu3ąe osoby..które w:,r:knpowatorstwa. s1'kolenie, - a;l e podstawo , ły masowo. tekst:ylta, p~slu~tweły. się
wym warunkiem są prawidłowe nor fałszywyrm legitymacJaIIl! ZWląZmy i prawidłowy system płac. BE!'L , ków zawodowych itd.
tego nie ma mowy o wzro.ście ~rydal
Mlnib"1:1erstwo Handlu Wewnętmności, ~ t:ym samym podm::sleniiu się , nego zatwierd7Jlło ostaitnio większą
sto
. py. zyoiowej mas pracu. 1ących.
liczb~ wniosków. 0 "'remiowa.-iite
pra
...
ZdaJ·ą sobie z tego snrawę pracow cowruków h~dl? uspo!ec:z;n,
. ionegow,
,,.,
którzy ·-egolme wyróznil1 si'"
nicy budowlani i dlatego
ii !ltębokim
"':"""
'
"
zadowoleniem przy3'm" oni ...,prowa zwalczanm spekulantów.
dzenie nowych norm, "norm s•ravne
W Łochl sprzedawcy z.aitr'.ldnieru·
dliwych, które ...rayśpieszą rwwó.• ra w sklepach Centra:ld Tekstylnej "
.1
cjonalizatorS'twa i współzaw0dnic- Jan Krzemiński, Janina Robaczktetwa, które pozwolą na właściwe wy wicz I Maria Urbańska or-az
PDT
nagrodzenie każdego pracowruka, w - Maria Jaszczak, Józef Wo>..niakow
myśl socjalistycznej zasady - każ- ski i Maria Kujkowa zostali premio wyc:h,
demu według jakości i ilości pracy. wani za to, że dzięki n.im za11-zyma
Wśród
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aktywnych

war&lawsk.ich sklepów Miejśk.iego
Handlu Detalicznei;(o wyróżntli się i
OltrzymaH premie Leon Smuszko i
Józef Kozłowski, którzy "vskazali
konkretne wypadki wyk~1nywan.ia
tekstylli do dalszej sprzedaży.

ł. Burski
wyiechał na konferencię
departamentów śFzz ·

Tow.

WARSZAWA (PAP). W dniu
10 maja br. rozpoczyna się w Budapeszcie konfere!'lcja prezydiów 12
branżowych zrzeszeń związków zawo
doWYch (departamentów światowej
Federacji Zwiazków Zawodowych).
Na konferencję wyjechał sekreta1~
generalny Międzynarodowego Zrze·
szenia Zw. Zaw. Pracownik6w Przemysłu Włókienniczego i Odzieżowe
go, wiceprzewodniczący CRZZ
t<.w. Aleksander Burski.
WiceprzewodniCZlłCY
CRZZ tow.
Aleksander Burski weźmie również
udzlał w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego ś:!fZZ, które r<>zpocznie
pracowników !ie 15 hn1. w Budaneszcie.
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Nasze
miejsce
w
obozie
pokoju
- stwierdza nauczyclelstwo ł'ódzk.ie

' W obszernej sali „Ogniska", ze-1 rodowego frontu walki o pokój, po
ł:>r~ł się. wc~oraj aktyw. nauczyciel- tęźniejącego z dniem każdym w na
l!lk1, w liczbie około tysiąca osób, a szym kraju".
by ~amanifestować ni~ugiętą w~lę
Witana burzą gorących oklasków
walki ? po~ój. Przybyli nauczycie- wchodzi na salę delegacja młodzie
le szkol ogolnokształcący~h,
P?d- ;;;y IV Gimnazjum i Liceum TPD z
stawowych, zawodowych i specJal- Czerwonego Widzewa.
Młodziutka
nych.
uczenica Ewa Zawadzka oświadcza
Na mównicy staje przewodniczą- w imieniu kolegów;
cy Wojewódzkiego Komitetu Obroń
- My, młodzież Czerwonego Wiców Pokoju, rektor Uniwersytetu
Łódzkiego,
prof. dr. J. Chałasiń dzewa, przybywamy, aby zameldo·
ski, zagajając krótkim przemówie- wać, ł.e powołaliśmy już do życia
Komitet Obrońców Pokoju.
Nie
niem zebranie.
chcemy wojny, chcemy pracować i
„Na wyższych uczelniach-stwier uczyć się. Mówimy to twardo i be-i
dza mówca - akcja obrony pokoju względnie. Do 'Was, wychowawcy,
trwa już w całej pełni. Zwróciliśmy przychodzimy z apelem: pomagajcie
się i zwracamy do wyższych uczel nam walczyć o to, co mamy najdroż
ni, w krajach kapitalistycznych, a- szego - o pokój, o wolność, o ży
by pomóc · naukowcom w ich szla- cie".
chetnej walce o pokój.
Na mównicy staje sekretarz kt.
Teraz kolej na nauczycieli. Ich PZPR
wiceprzewodniczący
W o·
zadaniem jest zmobilizować wszyst jewódzkiego Komitetu Obrońców
kie dostępne im siły i środki do Pokoju, tow. Edward Uzdański. O
wzmocnienia wielkiego o;ólnona- mówił on w swym przemówieniu

zadania, stojące przed nauczycielstwem na obecnym etapie walki o
pokój. Zadaniami tymi są: mobili·
:zacja najszerszych mas do ogólno
narodowego frontu obrony pokoju,
oraz demaskowanie
imperialistów
11.ngloamerykańsltich i ich satelitów,
gotowych rzucić ludzkość w nową
otchłań wojny.
Celem akcji stwierdza mówca - jest ugruntowanie w całym społeczeństwie prze
konania, że zjednoczenie sił pokoju
jest w stanie zorganizować taką si
łę, wobec której podżegacze wojen
ni będą musieli skapitulować. Musi
my wobec tego stworzyć wokół pod
żegaczy wojennych atmosferę,
na
j;,ką zasłużyli atmosferę pogardy i nienawiści. Musimy wykaza~
słuszne stanowisko światowego obo
zu obrońców pokoju.
Trzeba w
świadomości każdego obywatela u

gruntować słuszne przeświadczenie
potędze tego obozu. Trzeba, aby
każdy obywatel miał w sobie w peł
ni patriotyczną świadomość l llumę
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do obozu pokoju,
któremu przewodzi niezwyciężony
Związek
Radziecki. Trzeba uświadamiać każdego obywatela, że siły
obozu pokoju rosną z każdym
dniem, również i dlatego że włącza
ją się doń coraz szersze masy pra.cu
jące krajów kapitalistycznych.
-„Stają przed nami poważne za
dania organizacyjne. Przede wszyst
kim zbieranie podpisów pod Sztok
holmski Apel Pokoju. Podpisy te
zbierane będą drogą indywidualne
go przekonywania o słuszności naszej sprawy. Sieć Komitetów Obroń
ców Pokoju ogarnie cały świat pra
cy. W tym celu powołuje się komitety dzielnicowe, obwodowe i blokowe.
Trzeba, aby komitety te zasilone
zostały aktywem nauczycielskim, trze
ba, aby nauczyciele z caiym entuzjazmem i zrozumieniem odnieśli się
dl' tej akcji, uświadamiając 0 maczeniu walki o pokój nic tylko tych,
do których iść będą po podpisy, ale
również tych, z którymi razem po
podpisy te będą się udawaU.
We wszystkich szkołach powln·
ny powstać komitety obrońców PO·
koju. Należy otoczyć należytą opie
ką piękną inicjatywę młodzieży. Nie
wątpię, że nauczycielstwo, które da
ło tyle dowodów ofiarnej pracy dla
kraju, dla postępu, dla pokoju, włą
czy się w potężny nurt obecnej ak··
kt ·
•
CJi, na
orą
zwrocone są oczy
wszystkich miłujących pokój narodó;~·· zakończenie zebrania nauczy~
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HAZARD

Tak się, proszę mis, złożyło, ie od clluisi:ego czasu straciłem, ja/o to się
mórci, kontllkt z pr::yjacielern moim, Ka::iem. Toteż bardzo bylem zado·
k ł
wolony, kiedy 11a niedzielnym kiermaszu u1 Al. Kości11szki spot ·a em jego
najbliżs:ą krewniaczkę, ciocię Genię.

Cze~ć -

-

powiadam -

ośu:iacie, książce i prasie, cze§ć drogiej cioci!

Cóż porabia kochany Ku:io?
_ Zgryu>a się _ odparła lakonicznie ciocia. -

Hazard uprat~ia.
· f ormac7a.
·
T ak'·i spok·07ny
·
chłopak'•
nwie troc11ę ta in
I w ogóle racze1' bez nałogów. 1"eśli, 11aturalllie, nie liczyć niewinnej manii
zbierania znaczków poc::tincych. A tri mas:: babo placek: „hazard upra·
u:ia, zgrytm się"!
- Czyżby wpadł w szpony bilard11? - pytam ostrożnie.
- Nie - mruk11ęla sucho cirn;ia.
- A zatem domino? - indaguję to dals:rym ciągu. - A. może - karty1
Bridż, pre/erami, stukólka, oczko, azmendefer. d::iewiqty wal.„
_ żaden bridż ani s:mendefer _ burknęła ciocia Genia. - Zeby to
N l
1
były k(lrty - pół biedy, ·ale on się zgrywa jeszcze gor:rej.
a oterii.
- Na loterii? - zaiartou:alern. - E, to nic :lego. W najgors:ym wypulku :•.1ta11ie milionerem.„
Na to ciocia spojrzała na mnie t.zw. 1wsym okiem i, wzrum1j1Jc ramionami, wycedziła przez (sztuczne) zęby:
- Bibliotekar::em ::ostanie, a nie - milionerem. Gra przecież, fra·
jerska p~1lka, nie o picniqd=e, 11/e o ksiąiki. No, na tych tam loteriach
kierm(lszol('ych.„
Oszołomiła

- To świet11ie! - zawołalein z uciechą. - Nie rna szlachetniejszego
hazardu, niż zapał do książek .••
- Książek? - przerwała z obtrr';eniem ciocia. - Ja sama bard::o lubię
ksiqżlci, ale c:y w, co wygrywa i kupri.ie Ka::io - można nazwać ksir1ikami do czyta11ia? „Trędowata" - to rozumiem, „Król a1Jaszów" albo
„Tajemnice Paryża" - to owszem, ale czy teraz się wydaje jakieś piękne
i ciekau·e romanse? Nic, tylko Mmych „Panów Tadeuszów" jakichś tam
„klasy~•ów literatury" i tym podobne.„
A 110, ni"b y rac1a
· po s.rome
• · c1oc1.
· · Fa kt
w Po'-ce
Ludo1"ei'
· ycz111·e bo„..:en•
~~
•
""
v
ukazują sie miliony książeh (w b. r. np. ukaże się ich ponad 85 milionów
tomów), ale w tej liczbie ani jednej s::miry, ani jednej bzdury, ani jednej
ta11dety dla przedwoje1mych sanacyjnych ciotek i wujów bęcwalskich.
Straszne.
E. 1'am.
·----

Już za kilka dni, bo 15 bm„ wejdą cą dokładnie każdego murarza, beto-1 wych norm jest ich pełne wykorzy·
w życie nowe normy w budownic- niarza, zbrojarza, cieślę i robotnika z stanie dla dobra całej klasy robotni
twie.
KATALOGIEM NOWYCH NORM i czej. A o tym, czy tak się stanie i
Podyktowane troską o podniesienie wyjaśnić wszelkie ewentualne niepo· w jakim stopniu - zadecyduje nie
wy daJ·ności pr'acy, a tym samym po- rozumienia.
wysiłek poszcz~gólnych
pracowni- cielstwo łódzlde podjęło rezolucję, w
tencjału go:>podarczego kraju, ::;zczeKażde kierownictwo musi posiadać ków, a lepsza organizacja pracy, za której postanawia włączyć się czyn
gółowo opracowane przez kadry spe nowy plan zagospodarowania budo- którą odpowiedzialne jest p;:zede nie w akcję pokoju oraz zagadnie
cjalistów przy współudziale licznych wy, ze szczególnym zwróceniem u· wszystkim kierownictwo budów
nie walki o pokój uczynić podsta•
· h
.
dn' ·
bk"
·
brygadziści, technky J wowym elementem wychowania w
przodownikow pracy, oparte na ie
wagi na zaga 1en1e szy 1ego 1 jak majstrowie,
inżynierowie.
szkole.
doświadczeniach,-= przyczynią się najspra vniejszego transportu. Dzie,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - one do wydatnego podniesienia p.ozio ne harmonogramy pracy powinny
mu pracy w budownictwie i wprow.i- ulec rewizji," a zapoznawać trzeba z
dzenia doń zespolowych metod.
nimi robotników wcześniej, aby nic
Nowe normy zmobilizują dziesiątki było wypadków, jak to się często do
tysięcy pracowników przemy;:;łu nu· tychczas zdarzało,
kilkugodzinnego
dowlanego do tych wielkich zadań, oczekiwania na przydział pracy. To
Jakie przed całą klasą rob-Otniczą sta sumo dotyczy sprawnego zaopatrzePraca Komitetu Współzawodnictwa ska o V.'1'lliki pracy poszczególnych wodnictwie i czuję się na siłach zdo- ba tłumaczyć, że zadanie to nie po·
wia Plan 6·letni. będą stanowić nia w narzędzia i materiały budowla
w PZPB Nr 16 nie p1-zynosi O!ltatnio uczestników współzawodnictwa. Ko- być dobre miejsce w orólnej punkta lega na rejestrowaniu wyników, na
gwarancję ich pełnej, zwycięskiej re ne. J;'1·zy rozdziale pracy trzeba papowazniejszych 1·ezultntów. Nic dziw mitet nie bada przyczyn niższej V>Y· cji. Tymczasem nic nie mogę poraalizacji.
miętać o utrzymaniu właściwego sto nego _ zebrania odbywają. sie przy dajności, czy gorszej jakości danej dzić z pcwodu braku przędzy, który stwiel-dzaniu faktów, że taki i ta~i
robotnik osiąga 120 czy 130 proc. ba
prządki lub skręcarki. Nie analizuje powoduje ciągłe postoje.
Wprowadzenie nowych norm 11akla sunku liczby pracowników wykwaliniepełnym składzie członków, posie· co powoduje zdarzające się tak czę
zy, a inny bazy w tym miesiącu nie
da szczególne obowil!zki na !derow· fikowanych do niewykwalifikowa- dzenia nie są odpowiedn,l.4 przygoto· sto postoje maszyn. A tymczasem
.Trzeba zacieśnić
wyrobił, lecz na stałej walce o podnie
nictwa robót oraz na organizacje par nych i w pełni wykorzyt=:tywać znajo wane, tak, że często d,piero w trak rozmawiając z uczestnikami współza
kontakt z robotnikami
sienie wyników pracy każdego 1e
uzupełnia saę niektóre wodnictwa, dowiadujemy się, że na
tyjne i zwh!zkowe na poszczególnych mości fachowe poszczególnych pra- cie obrad
Komitet Współzawodnictwa nie z:i
punkty w celu oceny pracy współza· skręcalni brak przędzy, że brakuje interesował się ani towarzyszką wspÓł;mwodniczących, drogą usuwa•
budowlach.
cowników czy brygad.
Trzeba mianowicie w jak najkrót·
Olbrzymie rezerwy w ludiiach ,i wodnicząc>~·ch. ~ np. było na O\\tat pewnych części teehnicznych i za- Smus, .ani wielu innymi prządkami i nia prreiszkód technicznych i organi·
nim zebraniu. f Poważnym brakiem mien1'Jch. Skutkiem tego 1·obotnicy,
szym c:asie przeprowadzić wśród za materiale, kryją się jeszcze w prze- jest mały udział w obradach robot· biorący udział we w;;półzawodnic· skręcarkami, które z przyczyn od zacyjnych oraz drogą. bezpośredniej
nich
niezależnych
nie wyrabiają pomoc.y.
Osiągnąć to można tylko
łóg akcję uświadamiającą, zapoznają myśle budowlanym. Zadaniem no- ników. Oczywiście, powoduje to pew twie. nie mogą osiągnąć swych baz swych baz.
dzięki bliskiemu kontaktowi z robot·
ne oderwanie Komitetu Współzawod akordowych, a tym samym wypełnić
Komitet Współzawodnictwa nie
nictwa od spraw, z,~;ązanych ści~le warunków współzawodnict'"a. Pl'Z')d spełnia roli opiekuna współzawodni·
nikami, poprzez interesowanie się
.::Jll
z produkcją, z robotnikami, biorący· ka, tow. Kaczorowska, skarży się na czących, nie analizuje wyników ich trudnościami, na jakie napotykają
7
mi udział we współzawodnictwie.
złą pracę majstrów, którzy zbyt dłu
prac3'.
'" swej pracy, poprzez interwencję
przystępuje do akcji walki o pokój
Brak pomocy
go reperuja rnas-zyny.
Jet to po;;tępo\vanie z ~run tu nie u majstrów i kierowników o us unię·
dla wspo'Izawod Dtczącyc
•
b w -ostatnim
Na 190 roboczo-godzin miałam słuszne. Nie trzeba przecież chyba cie przeszkód, hamujących rozwój
Wczoraj odbyło się w Łodzi nad-, legowanie swych przedstawicieli do
czasie 66 godzin postoju wyjaśniać towarżyszom z PZPB Nr
z-:ycz~jne zebran_ie Komitetu Woje poszczególnych komitetów na wszyst
Jednym z głównych braków w pra - skarży się prządka tow. Srnus - 16, jakie są. zadania Komitetu Wspól współzaw·odnictwa.
"'.odz.Juego Strcnmctw~ Pracy łącz.- kich szczeblach.
cy komitetu jest niedostateczna trJ· a przecież biorę udział we współzn· zaiYodnictwa pracy, Nie b:zeba. chynie z aktywem partyJnym z t e r e n u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przykładem, że zainteresowanie się
województwa łód~ktlego.
współzawodnictwem zapewnia lepsze
Zebranie to poświęcone było wy·
wyniki ws.półzawodniczących, r.:: ±e
łę.cznie prowadzonej akcji walki
o
służyć koło ZMP przy PZPB Nr 16.
pokój, a szczególnie zbierania podpi
sów pod Apelem Sztokholmskim.
Podcgas, gdy dawniej współza.wod·
W zebraniu wziął udział sekretarz
nictwo wśród młodzieży stało na nią.-esortowy Głównego Komitetu Wyskim poziomic, ponieważ sprawą tą
konawczego Stronnictwa Pracy nie iJl.teresował się przewodniczący,
ob. mgr. Kluczyński.
ani radni młodzieżowi, to obecnie,
Zebrani postanowili jednomyślnie
odkąd na czele koła stanął energicz
powołać do życia Komisje Obrońców
Pokoju przy Stronnictwie Pracy, w
ny kol. Kozielewski, odkąd sekcja
Racionalizałor winien znać rysunek techniczny
skład której weszli następujący ob.
młodzieżowa zaczęła brać czynny Ll"
ob.: Kazimiera Skomorowska, pr1e·
Vf reku ubiegłym studenci PoJi.
Sklepy Spółdzielni Gminnych
s1eroką skalę
czne musieli na jesieni
również w innych dział
wiosną
w
zakładowym
Komitecie
wodnicząea Wydz. Kobiecego Strontechniki Łódzkiej wystąpili z ini·
dzitidzinach przemysłu. Wydaje 'Vspólzawodnictwa,
.,Samopomoc Chłopska" mają do·
jeździć do Brzostówki lub Budzi·
wyniki
pracy
nictwa Pracy, Józef Tomczak i Jan
cjatywą zorganizowdnia kursu kre
się bowiem celowe. aby wszyscy
niosłe
szewic i innych spółdzielni.
zadania dostarczenia na
bardzo się podniosl.v,
Gajderowicz, 1>rzedstawiciele rzemio·
śleń technicznych dla racjonalizawarsztatowcy i instalatorzy otrzy młodzieży
sła zrzeszonego w szeregach Stron·
wies tych wszystkich artykułów,
lorów w łódzkich zakładach pra·
mdli l10dstawowe wiadomo:ici z ry świadczy o tym najlepiej fakt, że ·.v
Łatwo sobie wyobrazić, ile taka
nictwa Pracy i Zygmunt Seweryniak
cy. Pierwszy taki kurs powstał
kt~e są jej codziennie potrzebne.
sunku technicznego, którego zna- ostatnim kwartale 16 młodych robot
,.organizacja pracy" spółdzielni w
- członek Zarządu Głównego Związ
przy PKP.
jomość jest dla techniką równie
Nie wszędzie jednak personel
ników i robotnic otrzymało premie
ku Włókniarzy.
Żywocinie kosztuje cennego czasu
Frekwencja, wciąż wzra5lające
ważna, jak umiejęthość czytania i
spóld7:ielni dba o dostateczne zaopieniężne i tytuły przodowników pra.
Ponadto zebrani postanowili włą·
zainteresowanie i duże postępy
pisilnia dla każdego człowieka.
i pracy chłopa, zwłaszcza w okre·
patrzenie sklepów. Na przykład,
cz:1-·ć się bez reszty
w tok prac Kokursi$IĆW najwyraźniej dowiodły,
cy.
Współzawodnictwo objęło prawie
sie nasilenia robót polnych.
Kurs pozwolił JUZ niektórym
mitetów Obrońców Pokoju, jak rówże akcja,
zapoczątkowana
przez
chłopi w
Żywocinie.
nie
są
90 procent młodzież~.
prac•Jwnikom
PKP
na
opracowaniP
nież wziąć jak najczynniejszy l.:dzhł
studentów, jest słuszna i ma duże
7adowcle11i z pracy swej spół
nowych, ciekawych ulepszeń. Tak
Wiktor Latocha
w akcji zbierania podpi~ów przez de
widoki powodzenia,
zwłaszcza,
Wzorując się ~a osiągnięciach mło
np. ob. Stanisław Kacza.la, pracow
diielni. W sklepie jej nie ma
korespondent „Głosu" z PMS
gdy będzie ona naśladowana na
dzieży
Komitet Wsf>ółznwodn"ict-.1 a
nik d1lału ekonomicznego, jest w
herbaty, Q\voździ, nie było przez
trakcie opracowywania wlącrnika przy PZPB Nr li) powinien zmienJC ·
długi czas szeregu innych artykuautomatycznego własnego pomy- styl pracy. Wtedy bez wątpienia
łów. By kupić gwoździe, chłopi jesłu _do silników elektrycznych. Na
chali do Wolborza, Ujazdu lub To
tom1ast ob. Wł~dyslaw Frętczak, zwiększy się ilość współzawodniczą·
maszowa Maz .. a po nawozy sztu·
Wciąż jeszcze napływają• od na
Zobowiązania wykonały wszystkie
gospodarz kursu, poczynił szereg cych, ulegną poprawie wyniki kh
szych korespondentów meldunki d1iały Zjedn. Przem. Art. i Tkanin
uspr~wnietl. w stolarni i myśli o· pracy i współzawodnictwo w •.Szebecnw nad nov•ym urządzeniem snastce" zacznie spełniać swą wla·
o wykonaniu przez załogi fabryk Technicznych. Pracownicy f<llrnu
Polskiego wyremontowali dodat·
piły do cięcia desek.
łódzkich Czynu I-Majowego.
ściwll rolę.
kowo
2 dojazdowe kina wiejskie.
Mirosław Dąbrowski
PZPD
i
G
Nr
4
wykonały
zobomężów
l\l. K.
W Czynie !·Majowym 30 proc.
„Politechnika
Łódzka"
wiązania w granicaĆh od 106 do 5klepów MHD wzięło udział w ak·
W PZPB im. Marchlewskiego
137 proc. Wysoko przekroczyły cji „wzorowej obsługi konsumenrozpoczął się _ drugi z kolei kurs
swe zobowiązania PZPJG Nr 1, tów".
dla mężów zaufania, zorganizoZZPG - Wytwórnia Nr 5, PZPW
Wspaniałego wyczynu dokonali
wany przez Radę Zakładową, Na
Nr 37, Zakłady Dziewiarskie im. towarzysze z Bazy Remontowej
kurs ten, prowadzony na dwie
Ofiar 10 Września, PZPB Nr 7,
PZP\V Nr 36, remontując w ciągu
zmiany (dla pracujących rano i
PZPll Nr 4. W Łódzkich , Zakła
10 dni' maszynę parową, mimo, że
popołudniu)
uczęszcza 150 osób.
dach c;:'.ewek Przędzalniczych ze·
,,fachowcy" obliczali, że remont
Wykłady, obliczone na 38 godzin,
spół ob. Juliana Szczęsnego
wytaki musi hwać co najmniej 4 ty·
odbywają się w odpo\viednio na
konał
zobowiązania w 148 proc.
godnie.
ten cel przystosowanej sali.
Kurs znajduje się pod troskliwą
opieką
Rady Zaldadowej.
Tow. Marciniak, przewodniczący
Rady, przemawiając na otwarciu
Kursu, nakreślił zadania, stojące
Wzorem budowlarzy warszaw·
Od chwili wprowadzenia tej in·
przed mężami zaufania podkreskich, ostatnio na placu PPB nowacji dyscyplina pracy znacz·
ślając konieczność utrzymywania
Oddział 12, ustawiono 2 tablice.
nie ~ię podniosła. Spodziewamy
stałego
bezpośredniego kontaktu
Na jednej widnie1ą nazwiska sze- się, że „ośla tablica" będzie nadal
ze wszystkimi członkami związ
ściu naszych najlepszych przodow
idealnie c;zysta,
Jeden z najlepszych tk;aczy w ku zawodowego.
ników pracy. Druga tablica jest
PZPW Nr 2 tow. Adolf Prokop
zareze:wowana dla łazików, niero·
Chęciński
zcbowiązał Rię do stałego wykonywa
bów i pijaków. Nad tablicą widnie
Tadeusz Saar
W Tygodniu Oświaty, Książki i Prasy w parku Sienkiewicza w Łodzi ko1espondent
„Głosu" z PPB
:nia normy w 132 proc. Obecnie tow.
ją słowa: „Pracowniku, oto twoi
korespondent fabryczny z PZPB
~nna b:vb Okręgowa Wystawa Oświatow:i, która cieszyła sic nie•
Oddział 12
Proko.o wykonuje nonne w 133 p1·oc.
;wrogowie!''
im. J, Marchlewskie.e:o - ..,.
. ;owykłą frekweno.ia zwiedzajacych.
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Aleksander Szczerbakow
"'!J rocznicę zqonu

5 lat temu, dnia 10 maja 1945 r.
wybitny działacz partii bolsze
wickiej i rządu radzieckiego sckre·
tarz Komitetu Centralnego i Komite
tu Moskfows!dego WKP (b) szef
Głównego Wydziału Politycznego Ar
mii Czerwonej, deputowany do Rady
Najwyższej ZSRR, generał-pułkownik
Aleksander Szczerbakow.
·
Aleksander Szczerbakow był wiei-nym uczniem i współbojownikiem
wielkiego wodza narodu radzieckiego,
Józefa Stalina, jednym z najbardziej
uta.lerłfowanych działaczy bolszewie·
kich, wspaniałym organizatoreu pra
cy partyjno-politycznej w armii i w
całym kraju, świetnym propaga+o"d
I · •
pł
rem l ei marksizmu- enm1zmu,
omiennym 1•atriot.1, który całe swe ży
de poświęcił socjalistycznej ojczyźnie.
urodził
·Szezerbakow
"k 1
k
Rsię
b.,10k paź·
(
d z1erru a 901 rn ·u w y ms u o·
hecnie przemianowanym na Szczerba
• kowo) w rodzinie robotniczej. Jalrn
12-letni chłopak zaczął ciężko pracować, aby wyżywić
ro
·
la siebie
h
ł i dpomóc
· •
h
tac m o z1enczyc
d zinie. J uz w
Szczerbakow wiąże swe losy z partią
bolszewików i do ostatniej chwili 7.y
cia służy jej z bezgranicznym poPrzez wiele lat Szezerbakow pelni
funkcje kierownicze w organizacjach
komsomolskich i partyjnych Azji
środkowej, Niżniego Nowgorodu, Leningradu, Syberii Wschodniej i Zagłę
bi:1. Donieckiego.
Przez '1 lat, poczynając od 1938 r.,
>.t.ał Szczerbakow na czele moskiew-;kieJ orgnnizaeji partyjnej. Na tym

w

BATOR

ne, produkowały broń i amnnicię,
broniły Moskwy przed atakami lotni

zmarł .

święceniem.

l

UŁAN
.lądowanie
..:.~~~;~~~~e:~~;~;!;l:~~~~i:~~~l,kiej Republiki ludowej
Prz„musowe

stanowisku pod bezposrednim kierow
nictwem genialnego wodza partii, mą
drego budowniczego komunizmu, .Józefa Stalina, wzbogacił on' swe do5wiadczenia i pogłębił umiejętności
org.anizacyJ·ne, stał sie w.vbitnym
dzialaczem partyjnym i - znakomitym
mężem stanu. z imieniem Szczerba
kowa związane są sukce;;y bolszewików moskiewskich, osiągnięte w dzie
dzinie realizacJ·1· stalinowskie".
.„ o pia·
nu generalnej J>!'Zebudowy Moskw)',
w dziedzinie rozwoju przemysłu i rol
nictwa obwodu moskiewskiego, który
z rejonu konsumującego stal ~•ię rP
jonem produkującym towary dla całego kraju.
· W 01..•·esic \Viclkicj Wojny Narodo
wej Szczerbakow był jednym z organizaoorów obrony .Mo~kwy. Pod
jego to kierownictwem masy pracujące stolicy radzieckiej formowały
się w oddziały pospolitego ruszeni.i,
w pulki strzelców, w oddziały party
zanckie, budowały fortyfikacje obron

jej wchodził między innymi dyrektor naczelny „Centrali Tekstylnej"
tow. .Jarosław Stroczan •
czymi nieprzyjaciela.
Delegacja polska, odbywająca drogę 1>owrotną samolotem, zmuszona była zatrzymać się na krótko na terytorium l\longolsklej RepuSzczerbakow był jednym z najbliż bliki Ludowej. Oto co pisze specjalnie dla „Głosu" tow. Stroczan, o
szych pomoeników Naczelnego Wo- niespodziewanej wizycie w stolicy Mongolii - Ułan Bator.
dza, Józefa Stalina, w dziele reali·
I tak zupełnie
n1espodziewame l!
zacji genialnego stalinowskiego płaZawarczal motor i samolot oder
nu rozgromienia Niemców pod •fo- wał się od ziemi. Szybko znika nam jesteśmy gośćmi tak odległej i ma.
Io nam znanej, bratniej Republiki
skwą.
z oczu krajobraz Pekinu, i oto juź Mongolskiej.
W latach wojny 8zczerbakow łą· lecimy nad górami.
czyt swą wielostronną działalność,
związaną ze stanowiskiem sekreta- Mijamy gratticę Chin i kierujemy U gościnnvch gospodarzy
Oficer dyżurny monogolskiej służ
rza Komitetu Centralnego i Komite· slę na. terytorium Mon!folskiej Re·
tu Moskiewskiego Partii, z funkcja· publiki Ludowej. Według rozkładu by graniczne.i, zorientowaw;;zy się
mi naczelnika Głównego Wydziału jazdy powinniśmy lądować w stoli w sytuacji, rozpoczął wypełnianie
funkcji, wynikających z przysłowio
Politycznego Armii Czerwont'j oraz
· f R d · k.
n·
I f
• cy Republiki dla zaopatrzenia się wej tutaj gościnności. Zanim zdą
sze a a z1ec 1ego mra n ormacYJ
żyliśmy się dobrze rozejrzeć, na lonego. Komunikaty Radzieckiego Biu- w paliwo.
i-a Informacy;nego, które rozchodziW miarę zbliżania się do celu wł tnisko podjechały dwa samochody,
Stolica
Mongolii. liczy
około
wysiadła
towarzys7.kll 100.000 mieszkańców, posiada olły się po całym świecie, pomagały doczność staje się coraz mniejsza. z których
Solia Dzund~· wice - minister brzymi clektro • kombinat, fabryki
mobilizować
siły duchowe i· fizycz~e Mamy
d'
ju:i: teraz przed i pod sobą Handlu Mongolskej Republiki
1co wro
Lu włókiennicze, pralnie wełny, fabry
naro ow, wa1czącyc h przeciw
J?:owi ludzko:;ci - niemieckiemu fa- tylko gęste chmury. Nasza załoga dowej w towarzystwie urzędników ki konserw itd.
szyzmowi.
ma - wydaje się - do wykonania M. S. Z-u.
Niestrudzona owocna działalność dość trudne zadanie. Wypada jej
Następnego
dnia do godcciny 10
wiernego s'.·na naroclu radzieckie.,.o,
· b ard zo sprzyjających wa.run·
... w me
niezmordowanego i ofiarnego bojow
10
ni ka, doczekała się wysokiej oceny. kach atmosferycznych lądować na
Aleksan'.ler Szczerbako'v odznaczony tnisku,
otoczonym z~ wszystkich
zo;;tał trzt'ma orda-ami Lenina, or- stron górami. Ale widać nie pierw
derem Suworowa I stopnia i orde· szy raz spotyka podobne przeszko
rt>m Kutuzo,va
· I · stopnia.
Al k
d s
dy, bo w oznaczonym czasie samo•
S z Iach etne zyc1e
e san ra zczer
hakowa, wypełnione twórczą pracą, lot nasz dotyka miękko ziemi. Jeśl.l
tchnącą bolszewicką żarliwością, za· jednak kierownictwo lotniska zgo
palem i nie"'.~rusz'!ną wiar:i w triumf dziło . się na wYlądowanie, to w ża·
flprn.wy partu Lenma-Stabna, stano.
wi wzór dla mas pracujących kraju dnym
wypadku me zezwala na
radzieckiego. w ich walce o zwytię- odlot tego dnia. Wypada więc zacz!:?
stwu komunizmu.
kać do następnego ranka.

l

Zlot korespondentów robotniczych i chłopskich

Na ogromnej przestrzeni, o!lej·

Dnia 6 bm. w Warszawie w Tealrze Narodowym odbył się Pierwszy Zlot
K:oresoondentów Robotniczych i Chłopskich. Na zdieciu - oaólnv widok

aa1L

mującej 590 tys. hektarów, ·wyro··
sły ju:i: w ciągu 1,5 roku młodziut
kie órzewka. Jednocześnie buduje
się zbiorniki wody i prnwadzt ro·

boty hygacyjne.
Nadeszła wiosna

'

lingradzkiego i saratowskiego.
Pas ten ciągnąć się będzie na
przestrzeni około t.100 kilome·
trów, na terenach niejednolitych
pod względem gleby i klimatu.
Drogą badania ju:i: istniejących tu
plantacji leśnych ekipa uralska
\\inna ustalić sposób prowadzenia
racjonalnej gospodarki leśnej, nakreślić środki walki ze szkodnika·
mi leśnymi i oddać w służbę o·
chrony lasów sztucznie stworzoną
nową faunę: takie gatunki ptaków
i zwierząt, które są przyjaciółmi
lasu.
\V
obwodzie
stalingradzkim
przystąpił już do pracy
oddział,
któremu
polecono opracowanie
najlepszych metod sadzenia o·
chronnych pasów leśnych, o znaczeniu przemysłowym. Zagajniki
dębowe mają nie tylko
chronić
pola przed posuchą, ale dawać je- ,
dnocześnie cenne drewno.
Z i·óżnych zakątków kraju radzieckiego napływają do sztabu
ekspedycji Akademii Nauk ZSRR
wiadomości, że poszczególne ekipy, korzystając z wczesnej wiosny, prowadzą już w szybkim tem
pie 'zaplanowane prace. Na wszyst
kich odcinkach frontu walki o
przeobrażenie przyrody obok pracowników rolnictwa pracują
przedstawiciele nauki radzieckiej.
W. Trew1bow.

-
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GlJOS KUTNOWSKI

ra ·

Wkrótce składać będziemy podpi~y
wiosenny
siew
o
bitWP
Wyorano
Sztokholmskim
pod
'l
.
6

Kronika' m. Kutna

Apelem

zasiewów orat spółdzielnie produkcyjne, Domagwny się stanowczego zakazu bliższych dniach do naszych domów
powierzchni
Wiosenna kampania siewna nie
~ostała już zakoi'1czona. W wo- upraw, które dla naszej gospo- również w pracach, które obe- produkcji bomby atomowej, jako orę zawitają przedstawiciele Komitetów

WA.ZNIEJSZE TELEFONY:
K
p
22
ow. om. M. O.
31 - Starostwo Powiatowe
32 - Pow. Zakł. Elektryczny
33 - Mie.iski Pos,l:erunek MO
41 - Straż Pożarna
50 - Zarząd Miasta Kutna
102 - Prezydium Pow. Rad:v
·
Narodowej
91 - Urząd Zdrowia
Wza.
10& - P
N
. ow. Zhakł• lUbezp.
arutowiJemnyc , u·
cza Nr 20
Szpital Powiatowy
20
34 - Ubezp. Społeczna
7 - Walenta, Apteka
52 - Chacińska, Apteka
106 - Apte~a „Pod Orłem'' .
89 - Polski Czerwony Krzyz
(PCK)
90 - Pogotowie Sanit. PCK

Jewództwie łódzkim plan zasie- darki mają szczególne znaczenie
wów został nie tylko wykonany, a więc pszenicy, jęczmienia ora~
lecz przekroczony. Zlikwidowa- roślin przemysłowych i pastewprzewidzianą nych. W tym zakresie szczególIlt' jednocześnie
·
"k"
'l
·
6
·1 '' dł ' ·
I
p anem I osc o ogow I ugor w. me pomys ne wym i os1ągnęły
Pomyślne zakończenie bitwy Państwowe Gospodarstwa R?l0 nowe, większe i lepsze plony ne; Wykon~ły one pl~n zasie·
zawdzięczamy nie tylko warun- wow pszenic~ W 110. procenkom atmosferycznym które na tach. Trzecim wreszcie faktem
lecz w zasługującym na podkreślenie
ogół były sprzyjając~
e jest to że po raz pierwszy w te' t •
d ·
pie ws
'ł
.
.
k ··
' ·
r zym rzę zie - S arann mu przygotowaniu akcji siew- ~o~~c~neJ ~ ~ 1 . siewneJł spo nej w zakresie zaopatrzenia w zie i,ne pro u cyJne mog J W'!(;
na.wozy sztuczne, maszyny i na- ks.7ac w praktyce ~wą ~'YZSzosc
rzędzia rolnicze, siłę pociągową, n~d ą-ospoda:ką mdyw1d!1ali:ą.
ziarno siewne i sadzeniaki za- Vt ywią.zały się one z zadan w10pewnieniu pomocy kredyfuwej sennych wzorowo. Dość zaznai pomocy sąsiedzkiej. Stworzo- CZY,Ć,. że niektóre z , nich już z
no taki"e 'va.r·unki" dla rolnic+wa koncern marca zakonczyły całko
•
• •
•
v
•
które
,
J . prace siewne..
. na czas wyko- w1c1e
, . porn+uli'ły
uz w roku ubiegłym spałnac siewy.
. k .. dzielnie produkcyjne miały w
t
:M:. .
. ow:ąc o. egoroczn~J, .a cp tych samych warunkach glebos1ew_neJ na~ezy podkresl1c, _ze wych i klimatycznych większe
pow!erzc?-ma ?bsi~nych w ~~ 0 ; zbiory od gospodarstw indywi~ewodztv. ie. 'od_zkim h~~taio:" dualnych. Rok obecny przynie.iest znaczme :vięks.;:a mz. ~ la·· sie w tym względzie widoczne
tac~ p~przedruch. Ni.e ~meJ. 1~~- osiągnięcia gospodarstw zespo1lfYS!n~·.m f!ł~tem Je.st P9d. m..,.. k•wych. Likwidacja drobnych.
Slf'llle Jakosci upraw 1 Z\'P(!lcR?.:e wąskich działek, da.J·e możność

I

Na zapłatę kazano czekac
w Domaniewicach pow. łowickiego chłopi, którzy dostarczyli przed
kilkoma dniami na plac spędu zakon
traktowaną ilość bydła i trzody ch1ę
„Sagminnej spółdzielni
wnej dla Chłopska",
stanęli wobec
mopomoc
przykrej niespodzianki. Mianowicie,
zarząd GS w Domaniewicach nie wy
płacił wszystkim należnych im sum.
.Tałt stwierdzono, około 30 proc. kontraktujących, nie otrzymało wypłaty,
co łącznie stanowiło kwotę około 1
•
miliona zł.
Zarząd przyobiecał chłopom uregu
lowanie należności tego samego dnia
po poludnlu. Chłopi zgłosili się pono
wnl.e, lecz llUmo przyrzeczenia l tym

razem z. S. Ch. nie posiadał potrzebnej sumy i zamówiono chłopów zno
wu na dzień następny.
Następnego dnia należności zostały
co prawda całkowicie uregulowane,
jednakże chłopi stracili wiele cennego czasu, co szczególnif w obecnym
okresie wiosennym ma znaczenie.
Mamy nadzieję, że gminna spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w
Domaniewicach zabierze głos w tej
sprawie i wyjaśni, co iJyło powodem
nieterminowego uregulowania należności.

s. Zwotiń.~kł
korespondent „Głosu".

Biegi ,Narodowe w Aleksandro.wie
Do biegów narodowych w
Aleksandrowie, które odbyły się
w Par~u Narodowym, . stanęło
118 oso?, w. tYpl 32 dziewcząt:
l!czestmcy ?1~gow re~r~towab
s_1ę z m~o~z1ezy szkolneJ 1 czło;1k?w !;llleJscowego klubu „Włok
n1arz •
Pierwsze miejsce w biegach
(wiek od lat 15 do
dz;ewcząt

16) na dystan~ie 500 metrów zajęła ob. Szadkowska uzysku•

•

'

Ją<' czas 1 mm. 52 sekundy. W
grupie dziewcząt w wieku 1718 lat pierwsze miejsce zajęła
.
•
'
Barbara Rosi.ak, uzyskuJąc czas
1 munitę 39 ..ekund. W grupie

19-29 lat - Dymek II czasie 3 min. 6 sek.

w

w

cnie stoją przed rolnictwem, te
właśnie organizacje go~podarki rolnej muszą być przykładem
dla innych.
.
.
t
Sta
J.>l'Zygo o~ame I
ranne
przepr?Wa~ze~1e wszelkich pi:ac
w rolmctwie Jest w roku b1ezącym szczególnie ważne i dlatego, że Narodowy Plan Gospodar
cz11 postawił pr7.ed rolnictwem
wielkie zadanie _ podniesienie
d k .. l ·
pro u .CJi ro nedJ ok6 '.4. proc: •.z cz~
go wz~9st pro u CJl ros1_mneJ
w~nosic ma 3,7 proc:, ~ z:vierzę~eJ ~0,8 procent. Jezel~. się ~~azy, ze wzrost produkcJ1 roslmnej musi nastąpić nie tylko
P.1·ze~ zwiększeni~ obszaru zasiewow o prawie 3 procent,
yf"k
· t
· ·
,
l
erz
,' rn ens.d L . a. rowmez przez
omoCJę, ?Praw,-. \\?Wcza~
słosc: zadan, Jakie s~oJą przed
rolmctwem, występuJe z całą
wyrazistością.

Z

'"Y

Związkowcy obradują

·
kobiet w wieku 19-25 lat.
Domzajęła
miejsce
pierwsze
żalska w czasie 1 minuta 42 sek.
W grupie mężczyzn dla zawodników w wieku lat 15-16,
-na dystansie 1000 metrów
pierwsze miejsce zajął Brodalko w czasie 3 minuty 33 sek. W
grupie młodzieży w wieku 17- Mimo, że pierwsze Ludowe Ze18 lat pierwsze miejsce zają.ł społy Sportowe poczęły powstaDymek w czasie 3 min. 11 sek. wać na wsiach jeszcze w roku
W grupie mężczyzn w wieku 1946, okres właściwej organizacji
LZS-ów przypada dopiero na dru
gą połowę roku 1948. Do tego
czasu Ludowe Zespoły Sportowe
zakładane były przez rozmaite organizacje działające na terenie
Powstawały więc LZS
wiejskim.
Poznańskie przy Związku
jadą
WiejMłodzieży
Z terenu powiatu łódzkiego wy- skiej ,.Wici", przy Związku WalOMTUR, ZSCh
Młodych,
jeżdża na Targi Poznańskie 144 przo ki
d~wników. z poszczegó~n~ch _zwlą~- itd. Nie dawało to pożądanych
kow .bran~ow?ch. W ekipie teJ znaJ-1 rezultatów, często jedna i ta sad~ się włokmarze, budow~a!ze, che- ma młodzież należała do kilku
·
db"· ł
·
j
kl b,
m1cy, metalowcy, szwaczki 1 tnnt.
u ow._ co u emme o IJa o się
Koszty przejazdu i utrzymania w
Poznaniu pokrywa akcja socjalna n~ WJnikach sportowych, a. sp~
przy poszczególnych zakładach pra- c3at:i1e na. rozp~wszechn1am~
cy. Wycieczka trwać będzie dwa wspołzawodmctwa i rywalizac11
zespołamiędzy poszczególnymi
dni. (J. M.).
mi.
Kres temu położyła reortzanizaPodziękowanie
cja sportu wiejskiego w druglej
Wszystkim którzy odpołowie 1948 r., kiedy to Ludowe
iali ostatnią przysługę
Zespoły Sportowe przeszły w rę
:zmarłemu
ce jednego kierownictwa, to jest
Związku Samopomocy Chłopskiej ,
Stefanowi
Zorganizowano wówczas w każ
Brzezińskiemu
dej gminie Gminną Radę Sportu
a przede wszystkim
Wiejskiego przy ZSCh, w każdym
Komitetowi Fabrycznepowiecie Powiatową Radę Spormu PZPR, organirzacjom
tu, które już miały bezpośredni
zawodowym i s.połeot
nym oraz Dyrekcji Pań
wgląd w teren i których zadaZakładów
słrrowych
niem było oplękowan.ie się już
MaszYTI Elektrycznych 1
istniejącymi i powstającymi Ludyr.
Transformatorów
dowymi Zespołami Sportowymi.
A. Ekertov.rl, ~. StaOd tamtej pory LZS-y organizochowskiemu, A. Jęd~j
wane są na wsiach wyłącznie z ra
w Żychlinie
~kowi
mienia ZSCh, przy czym już nie
składa tą drogą podzię
chodziło o ilość a.le i o jakość tych
k<>wanie
zespołów, chodziło o to, by one
Zona i Ródzina.
swą postawa soortowa i ideoloeicz
10642-G

Ludowe

Zgierzu. Jak wiadomo, Zarząd miasta Zgierza otrzymał na ten cel 60
milionów złotych, jednakże suma ta
nie jest wykorzystywana. Nie wyko
rzystane są również kwoty na budowę sieci kanalizacyjnych.
Po ożywionej dyskusji zebrani
związkowcy_p?stanowili d~żyć do tego, aby w biez,cym se~ome budo~la
nym dostarczyc robotnikom m. Zgierza jak najwięcej wyremontowanych
•
domów mieszkalnyl'h, (J. M.).

Zespoły

Przodo.wnicy pracy
na. Targi

•·
na -w1es

dziesięciu paru lat, są to więc lu
przyjeżdżamy oko dzie, którzy dzieciiistwo i wczes-

* • *

Do Zawady

Io godz. 11. Przed budynkiem
s zkolnym, w którym pracować
będą lekarze, zebrała się już po
każna ilość chorych z Zawady i
Stoją
kilku okolicznych wsi.
wzdłuż drogi furmanki, na których rodziny przywiozły ciężej
chorych i dzieci. Lekarze pod
„dowództwem" dr. Jana Jaranowskieg<j szybko rozlokowują
szkolsię w pomieszczeniach
nych. Na parterze pracować bę
.dą internista i ped<iatra, na pię
trze chirurg, stomatolog i gin€kolog. Brak jest, niestety, laryngologa, który miałby wielu pacjentów.
Przy drzwiach, wiodących do
„gabinezaimprowizowanych
tów" lekarskich, usadawia ją się
długim rzędem potrzeb u ją cy po
mocy. Wśród oczekujących uwijają się kierownicy ekipy fabrycznej PZPB Nr. 8, tow. tow.
Kiełbasiński i Wie~zorkiewiczo
wa, „sortując" chorych i lderu·
jąc i!;..h do właścjwych lekar:oy.
Niejedną ptzy tym utną sobie
rozmówkę z oczekującymi na po
radę chłopami. Wysłuchują ich
skargi i bol ączek, starając się
na nie zaradzić .

ną młodość przeżyli w wafonkach ucisku i wyzysku kapitalistów i obszarników, stąd też
po~hodzą ich cierpienia. Wielu
spośród starszych pacjentów jest
u lekarza po raz pierwszy, mimo,
ie od lat choruje na poważne
deleg!iwości.

*

*
wypadu le
Bilans niedzielnego
karzy na teren powiatu radom
szczańskiego

iest

powa ż ny.

W sumie więc na początku 1949
roku mieliśmy 132 LZS-y, liczą
ce 2 tysiące członków. Ilość kobiet w LZS-ach była znikoma, wy
nosiła zaledwie 5 procent.
Rok 1949 upłynął na organizowaniu nowych zespołów, na zaopa
trywaniu ich w sprz~t, na wdą
ganiu do nich młodzieży a specjal
nie dziewcząt oraz na organizowaniu imprez o charakterze masowym. Rezultat był bardzo dobry, czego najlepszym dowodem
jest udział w tym czasie 16.303
młodzieży wiejskiej w Biegach Na
rodowych oraz około 20 tysięcy
w marszach jesiennych. Przy każ
dym zespole powstawały sekcje
siatkówki, tenisa stołoweg o oraz
Niektóre zespoły
piłki nożnej.
mają na swym koncie kilkanaście
meczów, rozegranych w s:izonie
Prawie wszystkie LZS-y nawią
zały w tym czasie łączność z klu·
bami robotniczymi, które p1·zyjeżdżały na wieś nie tylko po to,
by mecz rozegrać, ale równi eż po
to, by dać imprezę art.vstyczną
lub pokaz gimnastyczny. Zespoły
fabryczne przywoziły bardz.:> czę
sto ze sobą biblioteczki, które wrę
czały LZS-om, np. w Tkaczewie
pow. łęczycki·ago.
Do końca roku 194~ na cbszarze woj ~wództwa t'.)dzkie!{o zostało zorganizowanych ?,05 Ludo
wych Zespołów Sport".>wych, zrzeszających 6.712 członków w tym

W

samej tylko Zawadzie dr. Jara
nowski zbadał 58 chorych, dr.
Laudańska, dr. Mal€nd'a i dr. Adamski przyjęli równi eż po kilzaś
pacjentów,
lmd<ziesięciu
dr. Ko<:hmaczewska - lekarz sto
m,atolog, usunęła 77 bol ących zę
bow.
Trud lekarzy był niemały, je
śli się weźmie pod uwagę, że do
pracy było tylko 8 godzin, a nie
nawykłym do leczenia się chło
pom lekarz m!.lsi nieraz kilka
krotni~

powtarzać

i , wyjaśniać

ilecenia, aby były dobrze zrozu
miane i zapamiętane. Nie mniej
pracy miały pozostałe ekipy le
karskie, rozlokowane na terenie
powiatu. Ekipa w Bąkowei Górze przyjęła około 300 chorych,
* •
w Konstantynowie - 310, w Du
W ci ągu ośmiu godzin długi bidzach - 360 i w Lgocie Małej
szereg cierpiących przesuwa się - 170. Niezależnie od tego, po
przez gabin€ty lekarskie. Prze- zakończeniu przyjęć, lekarze od
.waża ją przeważnie dolegliwości byii szereg wizyt domowych u
narządów trawiennych. Nie brak ciężko chorych.
silną
również zachorowań na
W Konstantynowie zdarzyło
anemię i gruźlicę płuc. Wiek pacjentów waha się w granicach się nawet lekarzowi ginekologo
od trzydziestu kilku do osiem- Wi ~sy_stować przy przyjściu
członka
nowel:!o
na sw1at
spółdzielni
konstantynowskiej
prod·ukcyjnei.
Ponad 1,5 tysiąca zbadanych
na terenie powiatu radomszcz ań
skiego chorych, to poważne o•
siągnięcie ekip lekarskich. Czyn
Pierwszomajowy, godny uznaki 12, łowicki 19. łódzki 8, opo- nia. Rezultatem tej akcji będzie
czyński 21, piotrkowski 35, raw- nie tylko
podniesienie poziosko-mazowiecki 13, radomszczań
wśród chłopów
zdrowotności
mu
ski i wieluński po 9, skierniewicki 19 i sieradzki 3. Największą powiatu radomszczańskiego, ale
liczbę członków osiągnęły LZS-y i d'alsze zacieśnienie
trwałych
powiatu łowickiego, bo aż 1200, węzłów sojuszu robotników i in
następnie powiatu piotrkowskiego 900 i wreszcie brzezińskiego teligencji pracującej z chłop.
Kar.
stwem.
824.
Ale niech nam się nie wydaje, że LZS-y nie borykały się z
trudnościami, że ich organizowanie przychodziło z łatwością. Bo
Wobec ujawnienia licznych
gacz wiejski przecież nie spał. p,..zypadków pomoru kur i droZorientował się on szybko. jaką
biu, Wojewoda Łódzki wydał w
rolę spełniają LZS-y na wsi, że
dniu 4 maja br. podleglym mu
przyciągają młodzież, która grorozporządzenie, aże
madzi się w świetlicach na poga- starostwom
drobiu nadsyła
hodowcy
by
danki nie tylko sportowe, all:"! i o
zaprzypadkach
o
meldunki
li
że
ideologicznym,
charakterze
chorowań drobiu. ·
młodzież należąca do LZS-u wstę
w myśl tego zarządzenia każ
puje masowo do ZMP. Toteż bogacze, a wielu ich było w tym cza de zaehorowanie kury winno
sie jeszcze na przeróżnych stano- być niezwłocznie
meldowane
wiskach w ZSCh, zwalczali wszel
weteryna
władzom
miejscowym
kie próby organizowania sportu
;
na wsi. W ostrej więc walce kla- ryjnym.
sowej rodziły się LZS-y.
Obecnie lekarze, instruktorzy
Dopiero w tym roku całkowite hodowli drobiu i gromadzcy
oczyszczenie aparatu ZSCh z ele- p,..zodownicy wetery,naryjni pro
mentów kapitalistycznych, wyrzu wadzą intensywną akcję . szczecenie bogaczy z Gminnych Rad Na pienia drobiu t. zw. szczepionka
rodowych spowodowało, że LZS-y indyjską. Złożony w porę mel:
mają warunki najlepszego rozwodunek .może przyczynić się do
ju.
uratowania pozostałego drobiu.
wojeW 1950 roku na terenie
Celem zapobieżenia pomorowi
wództwa będziemy mieli 366 LZS,
liczących około 27 tysięcy człort w czasie od dnia 1 sierpnia br.
ków. LZS-y te staną się ośrod d0 31 stycznia 1951 roku przekami wychowania fizycznego ł
masowa
będzie
ideologicznego młodzi eży wiej- prowadzona
drobiu.
szcze:Dienia
akcja
TadeuS2 Szewera
skiai.

*

wiejskiej

ale również wychowywały.
Dane cyfrowe rz Toku 1949 ~
pierwszych miesięcy obecnego roku dają nam gwarancję, że raorga
nizacja sportu wiejskiego w połowie 1948 roku przyniosła ipomyślne wyniki. Powstało w tym
czasie wiele nowych LZS-ów, mło
coraz chętniej i liczniąj
dz:ież
garnie się do sportu. Tym rozwi
jającym się LZS-om na wsiach z
olbrzymią pomocą przyszły ostatnie uchwały Biura Politycznego
KC PZPR. Sport na wsi rozkrze
wia się jeszcze mocniej, staje się
Młodzież
naprawdę masowym.
ZMP-owska, na którą uchwały Biura Politycznego KC PZPR
położyły
w sprawie sportu
wielkie obowiązki, z energią zabrała się do pracy rozumiejąc, że
świadomość społecznej wagi wychowania fizycznego i sportu mu
si być rozpowszechniana szeroko.
Juź dziś obserwujemy, źe tam
gdzie żywotnością tętni koło ZMP.
tam rozwój LZS-u postępuje we
właściwym kierunku.
Aby mieć pełny obraz rozwoju
LZS-ów cofnijmy się do polowy
roku 1948. Istniało wówczas na
terenie województwa łódzkh'!go około 100 wiejskich zespołów spor
towych przy przeróżnych organizacjach. Zrzeszały one 1200 człon
ków. Kiedy nastąpiła reo:rg~~iz'l
cja sportu przeszły wspomniane 1311 dziewcząt.
Ilość LZS-ów w poszczególnych
zespoły pod zarząd ZSCh. Reorga
nizacja wyszła LZS-om na do- powiatach przedstawia się nastę
bre, gdyż już do }tońca 1949 ro- pująco: brzeziński 29, konecki i
ku pcwstałv nowe 32 zespoły. kutnowski oo 6. łaski 17, łęczycrywkę

zdecydowaną odprawę podżegaczom
Jet.
wojennym.

Sportowe

ośrodkami ~ychowania młodzieży
ną promieniowały na społeczność
wiejską, by nie tylko dawały roz

głady ludzi. żądamy ustanowienia
ścisłej kontroli międzynarodowej nad
wyk?n~niem tej uc~wały. B~dziemy
uwazah za zbrodniarza woJennego
ten rząd, który by pierwszy zastosował broń atomową przeciwko jakiemukolwiek krajowi - oto podsta
wowa teza Apelu światowego Kongresu Obrońców Pokoju. w imię tego
żąda1'_ia. odbyw~ się obecnie _na całym swiecie wielka kampania solidarności znajdująca swój wyraz w
zbieraniu podpisów dziesiątek i setek
milionów ludzi.
Małej garstce podźegaczy wojennych przeciwstawiają się miliony ludzi. w stanach Zjednoczonych, Fran
cji, Argentynie i dziesiątkach innych
kraj~w rozwija się akcja zbierania
po?pisów ~od Apdele_m ksłztodkjhollmskim Podpisy po mm s a a ą upoglą. „ 10r odn·e·szych
i · o naJroz1
dze
i J
dach, ludzie różnych wyznań, tak
uczeni jak i półanalfabeci.
I my składać będziemy pod Apelem Sztokholmskim podpisy. w naj-

ekipą lekarsl~ą

W ubiegł<J nicdzi€lę, wczesnym
rankiem, sprzed gmachu 'Wojezastosowania na s~er<;>ką skalę wódzkiego Szpitala w Lodzi wy
uprawy mas~y~10weJ, siewu. rz~- ruszvła kolumna cieżarowych sa
zaopatrzonych w
dowego. własc1w~go naw~zerna mochodów,
- c~, w !-°ez~lltacie podnosi wy-, transparenty z napisami: Ekipa
LeJ;arska w akcji łączności mia
sokosc zb10row.
wyjazdu:
Pomyślne wyniki akcji siew- sta ze \\'Si<), kierunek
nej spó1dzielnie produkcyjne za po\l:iat radomszczariski. Lekarze
wdzięczają w dużej mierze po- Szpitala Wojewódzkiego zadekla· I ".v spo Ieczn e J·
· · ud z1a
' rewa l"1 swoi
P an·
· k ą. ok azal y im
mocy, Hl
stwowe i Spółdzielcze Ośrodki akcji ni€sienia pomocy wsi. W
Maszynowe. Również znaczny w,ypcłnienill tego tadania dopo·
mogły lek arzom fabryc zne ekipy
,
.
~pły_w na. pomysl~y prze}:>ieg łączności, deleguj ąc swoich przed
siewow nuała ak':!Ja wspołza- stawi cieli i priydzie!a jąc środki
\\'Odnictwa, która objęła więk- transportu. w ~l\cii \\"zi1'ł v rów
b
produkcyj- nież ucl zial ambulatoria .fa ryc:?
szość spółdzielni
ne ·
nych
Do !€karzy Szpitala Wo jewódz
·
Główna bitwa O siew wiosen- kiego przyłączyli się lekarze ze
Szpitala Ginekologicznego • Nr.
ny została już zakończona i
grana. Obecnie rolnictwo woje- 7 i S zpitala Ortopedycznego Nr.
wództwa łódzkiego musi się 5 oraz ki lku d€ntystów. Łącznie
wvi€chało na teren powiatu ra
przygotować do zbiorów,
I tak, jak na czoło tegorocz- dom~zczańskiego kilkuri ziesięciu
nej kamJ?anii siewnej, od pierw lekarzy różnych specjalności, w
szych jej dni, wysunęły się Pań~ asyście pielęgniarek i laboran stwq.we. .• Gg..sP.odarstwa. . R?lne tów.

trzeciej grupie startujących mężczyzn r~worYt:em biegów bY.ł Lesław · Kaczmarek,
który jednak wskutek zderzenia
się ua finiszu z Dymkiem, wywrócił się, przez co osiągnął dopiero drugie miejsce, w czasie Przed paroma dniami odbyło się
w Zgierzu zebranie aktywu związ3 min. 9 sek.
kowego z terenu powiatu łódzkiego.
czasie tr.wania biegó~ Na odprawę przybyło około 200 akty
W
•
przrgryw~ła or.k1est~a Ochotm- wistów związkowych.
W czasie obrad tow. Brzezinski,
CZPJ Strazy PozarneJ w Aleksandrowie. Biegi Narodowe by- przewodniczący PRZZ wygłosił reły bardzo dobrze zorganizowa- ~erat o Tygodni~ Oświat?', Książki
ne zaś publiczność zdała egza- 1 .~1·asy, rozpatruJą_c przebieg tej ak·
CJi w naszym powiecie.
· wz 0 r
·
h
mi
W dyskusji międty innymi omaowo:
n, zac OWUJąc się
M. Lepsk1 1wiano sprawę remontów domów w

Pokoju, przedkładając
nam do podpisu Apel.
Wśród nich ujrzymy najbardziej
autorytatywnych i cenionych przez
nas ludzi: robotników, chłopów, inteligentów, naukowców, artystów,
rzemieślników, kupców, duchownych,
nauczycieli.
Komitety Obrońców Pokoju obsłu
żą każdy dom w mieście, każdą, nawet najodleglejszą chatę na wsi. W
tym celu powstały 11a wsiach gminne i gromadzkie Komitety Obrońców
Pokoju, a w miasta.:h miejskie, dzielące się na bloJrnwe. Kaźdy z Komitetów obsłuży mniej więcej tysiąc
mieszkańców, nie ma więc obawy,
ażeby trójka, zaopatrzona w legitymacje i znaczki Komitetu Obrońców
Pokoju, do nas nie dotarła.
Co kilka dni podawane będą w
prasie i radio wyniki akcJ"i zbierania
podpisów pod Apelem Sztokholmskim.
Wciąż potężniejący obóz pokoju da

ża napaści wojennej i masowej za- Obrońców

Uwaga hodowcy drobiu!
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Ze sportu

Program Turnieju
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Podwójny s·ukces kolarzy CSR
na ·t rasie Brno - Pardubice
Co pisała proso łódzka w dniu 10 maja 1930 r.
NIKT NIE CHCE ZATRUDNIAC
BEZROBOTNYCH

.

..

. .

M1msterstwo Pracy 1 Opieki Spo
s~morządy
p~wia~omi~o
łe~mej
m1ast polskich, ze me pos1ad~. fanduszów na prowadzenie robot publicznych, celem zatrudnienia tysiacznvch rzesz bezrobotnych. Zatrudnianie bezrobotnych, miasta mu
funduszą prowadzić z własnych
szów.
Na okólnik powyższy Związ~k
Miast Polskich odpowiedział, ze
również nie posiada żadnych funda
szów na zatrudnianie bezrobotnych.
W takiej sytuacji życie tysięcy
ludzi, pozbawionych pracy - zawi
sło na włosku .(Rep.)
STRAJK OSTRZEGAwczy
W ELEKTROWNI
WARSZAWSKIEJ
Pracownicy Elektrowni Warszaw
skiej przeprowadzili w dn.iu wczorajszym trzygodzinny stra~k .ostrze
gawczy, żądając uwzglęqmema s~e
regu postulatów ekonomicznych. W
czasie strajku elektrownia obsadz<?
na Została Przez silne oddziały poh

nia w chwili, gdy przebywała w
1zience.

l

Dopiero

przybyły

Jubileuszowego P.Z.B

Y.'

Drużyna Czechosłowacii

nie odda iuż chyba zwycięstwa
24,28 min. gorszy od CSR), Rumu-

nią, Bułgarią,

la

Węgrami,

POLSKĄ

(CZAS o 1:26,53 GODZ. Gorszy
OD CRS), Polonią. Francuską, Nie-

„na odsiecz"

oddział żandarmerii wojskowej po

Republiką
miecką
Francją, Finlandią

wyważeniu drzwi, wprowadził pu\kownika z powrotem do mieszkania.

Demokratyczn~,

i Triestem.
EMBORG NIE CHCE ODDAć KOSZULKI LEADERA.
W klasyfikacji indywidualnej prowadzi nadal Duiiczyk Emborg z cza.
sem 38:52,31 godz. przed Br. Kłąbiń
skim, który ma czas o 7 min. 25 sek.
gorszy od Dul1czyka, Ruiiczką (CSR),
Veselym (CSR), Dimovem (Bułga
ria) i Nicul~scu (Rumunia).
Polacy zajmują następujące miejsca: 17 Wrzesiński, 19 Gabrych, 23
Siemiński, 26 Sałyga, 27 Królikow·
ski i 35 Wand.or.

WALKA O ZALEGŁE PENSJE
Przed Sądem Okręgowym w Ło
dzi odbył się proces pracowników
firmy Baumgarte11, którzy nie mogąc się doczekać od firmy ~płaty
zaległych zarobków - zabrali ze !'O
bą do domu część maszyn fabrycz
nych.
zoOskarżeni robotnicy skazani
stali na karę po trzy miesiące więzie
nia.
PODRZUTEK w PROKURATORII
W TOMASZOWIE
Do Urzędu Prokuratorskiego w
Tomaszowie zgłosiła się jakaś kobieta, domagając się zwolnienia i~ę
ża z aresztu, ponieważ "ama me
może wyżywić dziecka. Gdy pre-ku
rator odprawił petentkę z niczym
_ nieszczęśliwa zostawiła mu w
k
przedpokoju dz!,ec -o.
Nazwisko kobiety nie jest znane.
SAMOBÓJSTWA z NĘDZY
Na dworcu Kaliskim rzucił &ię
pod pociąg niejaki Stanisław Hele.

Prasa Bułgarska
owyśmgu War§zawa-Praga

uozestnicrząc:y

w JuTurmeJU PZB,
We©ma ud'lliat w czas.ie siwego pobytu w Warszawie w zwJed2aniu m"iasta i i~rezac-h s:port01wych i kul~u
rnJnych.
·W dl"iu 13 bm. uczestni'CY iturn:eju oglądać będą mecz ten.irowy ~?l
ska - Rumunia na ikortach CW1\.S.
Ur0C2yste otwarcie turnieju od14 bm„ o
będ:zie się w niedzielę,
godz. 16, na. Stadionie W. P. Tego
samego dnia, o g~dz. 20,30, za.wodnicy wezmą ud"Ział w zabawie ludowej
na Rynku Mariensztackim.
W godz. 11 - 13 w pop:iedziałe..'lc
goście z.wiedzą A WF Jim. gen. K.
Swie1·crzewsikiiego1 o godz. 17 zaś rozdniu tur.
poczną walki ·w drugim
n:ieju.
W rannych godzinach we wtorek
drużyny izagrarnicrz.ne !ZJWiedrzą Wa>
sza.wę. O g-0da:. 17 :rozipoczną się wa:kiii ćwlerćf.i!IlałOIWC. Dail:.size :z..wiedza11.ie Wars:r.awy odbędrzie się w STO·
dę rano. Tego dnia bokserzy rt:agn1niczn.i udadzą · się na Żo.\iobór7„ gdzie
ziwledz.ą robotni{;Zy dśrodek mie.%1-:a
nio\vy, a o godz.„13 - Wysta.wę Pl:lstyk~ w Mll!l.eum Na~-odowym. Walki półfinałowe iroopoaz:ną się o go·
dzinie 17.
a;wodrnicy.
Z bileuszowym

finałowych
Rozpoczęcie spotkań
nastąpi w czwartek, o godz. 10. Uro-

Jubileusrowa,
Akademia
czysta
dzienniki łącznic z rozda111iem nagród, odbę
bułgarskie, a zwłaszcza pismo ,,Na dzie się w Teatl'U W. P., o go·
·
Rużiczka (CSR) zapoczątkował serię swych zwycięstw we Wrocławiu.
dzinie 17,30.
roden Sport", zamieszczają codzien
Zł
,
d
0
nie obszerne informacje o przeb:e
PARDUBICE (obsł. wł.) - Wyścig. Pokoju zbliżpa sidę b!' wrodtłu,, • •
k
g'!~c1
ar u 1ce,
tel Pragi". Wczoraj rozegrano na trasie 8 rno wręczenie
olarskiEgo Warsza144 km, przedostatni etap tego wielkiego wyścigu. Etap ten przynio.31 gu wyścigu
znów sukces drużynie Czechosłowacji, która jest już niemal stuprocenth- wa - Praga.
cji. (Rep.)
Prasa bułgarska ze specjalnym u
wym kandydatem na zwycięzcę. Drużyna polska zajęła 5 miejsce, z cza·
EKSMISJA Z HOTELU SAVOY
znaniem podkreśla, ciepłe przyjęcie, czołowym działaczom
sem o 8,07 m. gorszym od CSR.
Dyrektor hotelu Savoy W Łodzi
Indywidualnie wczorajszy etap wygrał Czechosłowak Rużiczka w ~za
eksmitował w dniu wczorajszym ro
i sportowcom
sie 3:34,35 godz. przed Duńczykiem Nielsenem i Bronisławem Kłą~1ń- z jakim spotkali się na terenie Pol
* * .,.
dzinę pułkownika .Adolfa P. za nie
Dzienniki
ostatnio przez GKKF
bułgarscy.
wyróżnieni
kolarze
ski
N1cu·
Fr.),
(P.
Sowa
(D),
Andersen
przybyli:
kolejności
dalszej
W
skim.
opłacenie czynszu mieszkaniowego.
bułgarskie wskazują na wielkie zna
Przed domem Nr. 10 na ul. Fran lescu (R), Perie (CSR).
Eksmisja odbyła się w sensac~JnY
trenerzy, sędziowie i zawodnicy
. k
.
.
Pierwszym z Polaków był Gabrych, który sklasyfikował się na 9
Sposo'b _ m1·anowicie pułkowmko- ciszkańskiej, napiła się jodyny koia o ogromnej mię otrzymali przyznane nagi-ody pic
· :.>3 dczeme wyscigu,
„ 1•1,
· k - - - ; miejscu. Pozostali Polacy zajęli miejsca następujące: 12 Wrzesms
d
__n_a_z_wi_s_u_.
W a P. została usunięta z .nu,;.;;;.·c;.;s;;;z.;.;k;;;a;..-...;;b;.;;i.;,et.;.;a.;..;o...;.n_i_ezn_a_n..;y;..m
imprezy pokojowej. niężne 9 bm., o godz. 16, w Wojezynaro owej
k' · 4- Siemiński.
27 K Tk
5 S ł
W d
•
'Ne wszystkich wydawnictwach z
ro 1 ows 1 1 a
a yga,
an or, 2
podkreśla się ogromny wódzkim Komitecie Kultury Fizycz
Trasa wczorajszego etapu była CZECHOSŁOWACJA NIE ODDA uznaniem
bułgarskich, którzy, nej w Warszawie. Po uroczystym
kolarzy
sukces
A...
ZWYCI~STW
JUż
nie mniej ciężka od trasy z dnia po '
nagród, 30
od II etapu,
etapach w klasyfikacji
Po
musiali
I przedniego. Kolarze
J,
~<; ca . \ wczoraj na drodze do Pardubic wiele drużynowej prowadzi w dalszym ch.ł· się na jedno z pierwszych miejsc sportowców i działaczy sportowych
wzniesień, a na licznych zjazdach wy gu Czechosłowacja w łacznym czasie wśród ekip, biorących udział w wy udało się do Teatru Polskiego na
sztukę p. t.: „Bóg, cesarz i Chłop",
Program na środę, 10 maja 1950 r. kazać naprawdę wysoką technikę i 117:18,31 g·odz. przed Danią. (czas o I ścigu.
l'BA l'lt POW8ZECHN y
opanowanie maszyny. Pogoda kolad 21 t I 150 36)
r
12.04 Dziennik, 12,25 Przerwa. morn wczoraj dopisywała, toteż hu(ul. ~br. ~tn mgra u • e · . · "
neki
.
Codzienme o godz. 19,15 ,.Niemcy ,
. .i• mory były o wiele lepsze.
Leona Kruczkowskiego, z Włodzimie 13,20 (Ł) Chwila muzy , 13' 25
DRUŻYNA FRANCUSKA
rzem Ziębińskim w roli prof. Sonnen zerwa. 13,55 Literatura w kraJu STANĘŁA NA STARCIE l..EZ
wykład. 14,20 Muzyka kameralna Mo
brucha.
HERBULOTA.
i'EATR im. STEFANA JARACZA zarta. 14,55 Koncert solistów. 15,30
Na starcie w Brnie zabrakło wczo
_ Aud. dla świetl. d,;iecięc, „lOO-lecic
(ul. Jaracza 2~ .
„
raj doskonałego Francuza Herbulot.
R
"
Dzis o godz. 19,15 komedia M. Ba
znaczka pocztowego 15 •50 ezei:va.. Francuz zrezygnował z dalszej jazłuckiego pt. Dom otwarty",
f rancuska p o W"CO
·
'k, 16.'40 (Ł) Recital d y, g d yz· d ruzyna
·
••
„
16,00 D zienm
TEATR NOWY
PAŃS'I'\. OWY
faniu się jej kapitana Garniera prze
sh-l·zypcowy Franciszka Jamry
(ll:•~r..vń,..!<ie"o 34 . tel. 181·30
Taki skład Komitetu daje gwaranJednym z ważniej.szych Wy.darze_ńf Upowszechnie_n_ie.kultu.ry _fizy.·c.znej,
1 45 Prze
. . - stała już, .odgrywać poważniejszą roGodz. 19,15 '"wznowienie - .,Bry- skrzypce. 17 ,00 K oncett · 11''•.
z zakresu przem1an„orgamzacy3- a (!:o za tym !P<lJtl!zJie, obJęc1e JeJ za- cję, że źaden z odcinków kultury fi.
•
lę w wysc1gu.
d 1 k 3,
R
nych naszej kultury fizycznej i spor ~ięgiem itias młodzieży uczącej się i zycznej, nie będzie, z zaniedbaniem
HISTORIA WCZORAJSZEGO
gląd J;il:asy młodz. Zw: a z. ru. ow5
gada szlifierza Karhana".
tu jest powoływanie do życia Pawia-I pracującej, wymagać będilie właśnie innych, faworyzowany. A oprócz teETAPU BYŁA KRóTKA.
t'ANSTWOWY l'EA'l'K ż~OOWSKI demokr lud. 18,05 Pog. sport. 18,1
Zespół Wrocł.awski. , 17•49 (Ł) 27 zagadka muzyczna. w opr. B. Niemal zaraz ze startu, barwr-a towych Komitetów Kultury Ffzycz- znacznego udziału czynnika społecz- go skład Komitetu daje jedyna gwa18 40 Wszechnica Ra· grupa kolarzy pomknęła z zawrobą nej. PKKF, jak je w $krócie nazy- nego, rLatrudnionego w pracach orga rancję dopilnowania wykonania po> B . k' ·
(ul. Stefana Jaracza 2, tel. 2
· 19 15 szybkością w dół krętymi serpentyna warny, stanowią bo~iem najbardziej nizacyjnych, w komisjach imprezo- wziętych uchwał.
' .
Dziś o godz. 19.30 „Sen Goldfa- u5'la iewicza.
9
Delegaci PKKF uchwalają i oni też
mi. Po 10 km. tej szalonej jazdy zu- oddolną, a równocześnie najbliżej z wych, .sędziowskich i wyszkolenio'.
diowa. 1 .oo Audycia dla wsi.
denie".
4
2
czuwają nad wykonaniem uchwał.
-Koncert. 20.00 Dziennik. o. o ,,Pie- pełnie nieoczekiwanie wyskoczyli do ruchem sportowym stykającą się, ko wych.
fEA1'R ,,OSA„
7
2
2
1
śni polskie'". 121,00 (Ł) Audycj~ przodu Bronisław Kłąbiński i '..lek· mórkę organizacyjną naszych władz Przykładem i doświadczeniami z te To stanowi właściwie największą zdo
<Traugutta • tel 7 • 0l
sportowych. Zadania PKKF są bar- !!o zakresu służy nam Związek Ra- bycz ostaitn.ich p1'1Lemiian organizacyj
sk·a w wyk-. z• S zymonow1- sander Sowa. Naszym jednak
wznowienie
żądanie
ogólne
Na
.
. radaChopinow
19,30
godz.
••Romansu z wodewilu"
cza _ fortepian. 22.00 Opowieść o kom z Francji nie udało się uciec. dzo specyficzne. O.bok planowania, dziecki, gdzie olbrzymia większość nych naszych władz kultury fizyczWkrótce puścili się za nimi w pogoń nadzoru i kontroli maj~ one obowią- pracowników kultury fizycznej re- nej i sportu. Dzięki temu obserwup
„A RLEK IN••
22 20
(Ł) tog. spor Vesely (CSR), łlużiczka (CSR) uraz zek aktywizowania życ•a sportowego, krutuje się spośród ludzi poświęca- jemy od kilku tygodni polepszenie
·
A. Mickiewiczu.
ul. Piotrkowska 152,
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota towa. 22,30 (Ł) Muzyka aneczn:i. Duńczycy Emborg i Andersen, pocią udzielania wszelkiej pomocy lwlom jącyth bezinteresownie swój czas, stylu pracy i polepszenie wyników w
23,00 Ostatnie wiadomości. 23.10 gając za sobą trzech Polaków ;:-rze- sportowym, klubom i Ludowym Ze- obok normalnych zajęć w swoim za- pracy sportowej, dzięki temu widzirybka".
Progr. na dzień jutrzejs•zy. 23.15 „IV sińskiego, Siemińskiego i Gabrycha: spolom Sportowym. Obok roli kiero- wodzie, rozwojowi i usprawnieniu my zwiększoną aktywność terenu,
„PlNO.KlO„
( ul. f\lawrot 27, tel. 135·74)
dzięki temu związki sportowe, rady
sk' Przed Pardubicami, w czołówce, znaJ wniczej muszą w wielu wypadkach kultury fizyczneJ'.
aud. Z cyklu ,,SY.mfonie Czaj:kow · ie dowala się już 20 k o1arzy.
Zdanie się w takim w:ypadku je- zrzeszeń, .kluby i koła zaczęły żywbyć organizaotoraimi S!Zk?~eniia, a na·
Dziś, o godz.•12 widowisko pt.
go". 24.07 Zakończenie audycji.
„Nowa szata krola".
20 KOLARZY WPADŁO NA STA. wet imprez masowych i imprez spe- dynie na etato\vy (płatny) personel szą działalność. System zespołowej
cjalnego charakteru. PKKF są wła- PKKF nie pozwoliło by na szeroki pracy i odpowiedzialności za dopilno
DION w p ARDUBICACH.
Przy wjeździe na stadion I?ardu?i· dzą, w której zasiadają pracownicy rozwój ruohu sportowego, a nawet wanie terminowego jej wykonania
musi wkrótce dać pozytyWłle wyniki
ćki zrobił się duży ścisk. Ofiarą Je- etatowi i społeczni. Tych drugich mogło by go srz.ybko 'rzaham(}wać.
W składzie Powiatowego Komite- i po stronie wychowawczej.
go' padło kilku zawodników. a mię- jest zresztą olbrzymia :;->rzev:~ga. To
To zagadnienie jest szczególnie wadzy nimi, pechowo jadący w tym ro znowu nadaje spe::jalny charakter tu Kultury Fizycznej znajdują się
ADRIA - dla młodzieży (Stalina l) WLóKNIAR~ (Pr6ch~ika ~6~ • ,,
sposobowi pracy PowiatO\vych Ko- przedstawiciele wszystkich organiza żne i od dawna czeka na rozwiązanie.
ku Vesely, który wpadł na mur.
Finisz, jak już wspominaliśm~ n.~ mitetów Kultury Fizycznej. Mi?to cji, w obowiązku' których leży opie- Na terenie województwa łódzkiego
„Zakochnm są sami na swiec1e
„Zwariowane lotnisko"
początku, wygrał Czec_hosło~ak ~.uzi s~olecznego charakteru pra~ow?ic~ ka nad sprawami kultury fizycznej. mamy zorganizowanych już i działa15 30 18 20 30
godz. 16, 18, 20
czka przed Duńczykiem Nielsen.em, meetato':Vi PKKF są odpowie~zialni Mamy więc tam delegatów ZMP, jących jedenaście Powiatowych i je·
'
•
• •
godz.
16
BAŁTYK <Narutowicza 20)
> - Kłąbińskim i Andersenem (Dama). za terminową, systematyczną t wy- ZHP, Szkolnictwa, Związków Zawo- den Miejski (w Tomaszowie Maz.)
(Napiórkowskiego
WOLNOŚĆ
„Hrabia l\fonte-Christo" II sei·ia
Leader wyścigu· Duńczyk Emborg za dajną p1·acę„ Stanowią oni klasyczny dowych, SP, ZSCh, Klubów, Zrze- Komitetów Kultury Fizycznej. w trak
„Strój galowy" godz. 16, 18, 20,
godz. 17. 19, 21
ZACHĘTA (Zgierska 26) ,,Gl'Zeszni· jął wczoraj 20 miejsce;; czasie o 1,16 przrkład woorowyoh ipraco:Wl.ików szeń działających na danym terenie cie powoływania zn;ijdują się pozoBAJKA (f.'ranciszkańska 31)
bez winy" godz. 18,
"':W7'o":js~ka":"'._:-'".7''."""'""".'"":'.7"":"-::":""--ll stałe trzy, w powiecie sieradzkim,
_ _ _...,:_:m:,:1;,;"n;,;._!,;;,or;:.;s;:.;z:;y.;,,m;;;..""o.;,,d_zWY...;.._c_1ę:mz"."c;;.y_e"."ta.;p;.u"."._ _s.;.poł-:ec'.':"."'zn..;,y_o_h_.
'.~.2,::!_,:~:._~~~~.,:2~0:._
l.cy
radomszczańskim i łęczyckim.
,,Syrena" godz. 18, 20
Pierwszy w historii kultury fizycz
fryzjerski, stołówkę, ba!Z'S.kład
Wachmska
Dol.ina
Wieczorem
Zruikały stopniowo żółte traciWiele j~ w kraju radzieokim
GDYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
nej w Polsce rok planowej pracy po61Porl-0We.
boiska
i
migoce tysiącami śwW.teł'. Głów· sen pływacki
ny nadbrzeżne, coraa: dailej uciemiejscowości., któ~ych l~ta. li~zy
aktualności krajowych i zagranicz·
przez powołanie do życia PKKF zy.„Pewnego razu na drzwiach
ny:m ośrodkiem DOiliny jest Kurkały tygirysy. Rrzeka Wachsz zosię dopie.r-o od pleTWSTL.eJ p1ęc1<?
skał mocne fundamenty organizacyjjednego a; domów pojawiła się ta~
gan - Tiube, miasto, które polatik.i. stalinowskiej. W tym włas stała ujarzmiona - jej wody ponych Nr 19".
ne, które pozwolą nam na szybkie
blicz:ka „Sta.o,ia doświadczalna
W'Sta!o na mlej°seu d.a.wnego kisz·
nie Olk.resie powstały i wemły w płynęły kanałem im. Sta.lma.
- godz. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21
rozwiązanie wielu jeszcze palących
upraw podzwrotnikoWYch". Wilaku. DaW111e oz.asy p.:raypominia
W.zdłuż nowych magistreli wodużycie takie nazWy, jak DnieproHEL - dla młodzieży (Legionó'.\ 2)
problemów z zakresu naszej kultury
norośl, cytryny, trzcina cukrotu jedynie w:z;noorzące się prey
nych powstały miasta i osiedla.,
ges eDnieprowska Elektrowni.~
,,Szalony lotnik"
fizycznej i sportu wyczynowego.
wa. i eukaliptus znalazły w doliwjeździie do miasta wu.góree 7. poWodna), Magnltogcrsk, a w A7JJ1 drogi pokryły się asfaltem. W onie WachS7l.!lkiej nową ojozymę.
tw.ierdzy.
zostałościami. dawnej
'kresie pięcńola.tek s.tailinoiW'skich
„Waclis:istroj" Srodlk:01Wej godz. 16, 18, 20.
!Mia:sto rosło równOO'le€.nie z kaw dolill'rie Wachszskiej wybudoWodna.
Zapora
WachS!llSlka
Na działkach stacji doświadczalnałem ,;an. s•-'in·~ ~koły, zak;a.
MOZA (Pabianicka 178) „Przeczucie"
odne 1· szk o·
n.ej, w sadach kołchozów i sow·""" """
•
W r. 1913 jeden a: badaczy Arz.i'1 wano elektrownie w
godz. 18, 20
pną się młode Ia;torośle
chozów,
in
mleczarskie,
i
włókiennicze
dy
fabryki.
i
park.i
ly,
Srodkowej, geograf rosyjski, W.
Ot.Ol
POLONIA (Piotrkowska 67)
•••••.•••..••••••..••••.•.•••.••••••••••.•••••••••••.•••..••••••.•••.••••••••„ ••••••••
zwisają kiście doijrzalych,
winne,
Mas.salski, pisał: „Dolina neki
Organ f.ódzklego Komitetu l WoJe·
„ ....................„ ..„ .••. „ •••••„.„.............„„.„.-.„„.„.•„.-.--„„·-··~ i
„.„.„ •••„.-„.„..„ .....•
..
i
:
soczystych winogron. W głębo
„Koncert Beethovena"
w6dzklego Komitetu PolskleJ ZJa·
Wa.4Jbsz należy do słabo załudnio
I
dnoczoneJ Partu BobotnłczeJ
kich rowach rosną drzewa cytryi :
: i
nych t mało manych okolic.
godz. 17, 19, 21
Redagajei
nowe, w cieplarniach hoduje sie
Wzdłuż b~ów neki ciągnie się
PRZE l>W I Oś N IE (Żeromskiego 76)
KOLEGIUM BEDAKCYJN&
nasiona upraw cytrusowych.
dżungla, 1kiszfaJd (wsie) spotyka
Te le: ODlFI
,,Hrabia Monte-Christo" I seria
kosza.m i
między
targowiskach,
się bardzo rzadko".
118-14
Redaktor naczelny
arbuzów ,dyń, orzechów, pdętrzą
godz. 18, ::o
Rzeka, kapryśna i burzliwa,
218-23
zastępca red. naczelrego
z winogronami.
się skrzynki
koryto, kryła
często zmieniała
219-05
cWBOTN !K (Kilińskiego 178)
Sekretarz odp<>włedzlalny
podzWl"<J'tnikowe
owoce
Wkrótc.e
się w jarach, występowała z br.ze
218·19
Dział partyjny
'o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
„Dro~p do sławy" godz. 18, 20
nfo będą tu już nikogo dziwiły.
gów tam, gdzie s·ię tego najmniej
Dział korespondentów robr!bibliote~
pedagogi~ny,
stytut
bud<>w:ruiczymi,
pierwsz:Yml.
Za
84)
ROMA (Rzgowska
nlczych I chłopskich oru
sood'l!iewaino i 01a.lewafa nędzne
Prace w dolinie nie ustaJą, BuszpiltaJ., teatT m~yczno - dramazes:zJ:y rz gór w doliny tysiące roredak.orów g:izetek ścten•
pi>Ia dechltanów - chłopów tad- drziln Tadżyków. W a.lejach .mło
,,Nowy dom" godz. 18, 20
dn.te się dzd.e.siątkl kilometrów
2tll·ł2
tycmy - nie wyczerpuja je.w.cze
nych
w
się
preenos:iłi
Ludizlie
życkich.
223·29
Dział mutacji
„Powrót
REKORD {Rzgowska 2)
nowych kanałów. remontuje .iuź
listy przedsiębiorstw i insit)"tucji
dych klonów i topoli, za zielony254·21
góry. W kiszlakach powstawały mi żywqpłoitami, wYI'OSły domy
Dział miejski I sportowy
I nawadnia. COToomie
istnieją.ce
K!Urgan - Tiube.
lrulturailnych
do domu" dla młodzieży godz. 16
wewn. 8 1 11
legendy o złośliwej rrrece, którą
nowe dziesiątki tysięcy hektarów
W Domu Kultury u.rriąd~ się wy
hodowców ba.wełny,
ZtB-11
Dział ekonomiczn,y
„świat sję śmieje" godz. 18, 20
narz:wano „Wachsz". tj. dzika.
ziemi
254-21
rolnY
ozlał
·tadżyc
stawy obrazów artystów
perła.
Dolina Wachszska
STYLOWY (Kilińskiego 128)
G
wewn.
W okolice te praybył pewnego
kieh, w salach odcrz;ytawych od·
1'12-31
Redakcja nocn:
stała się w kraTadżykistanu Dolina \.Vaebszska stokrotnie
dnia twórca nowej geografii ~
„Zakazane piosenki"
naijleps.zyc-11
by;vają się od<Xlyty
Ko Jp orłał.
odpła.c.iła ludziom radzieckim za.
ju radzieokirn jedną z n.ajwai.niej
człowiek radziecki. - który krok
wykładowców Sta1Ji.na:badu ·(stogodz. 18. 20
tel. 222-22
Łódt, Piotrkowska 711.
ich pracę i męstwo, odwagę i
dz.ie·
!Zdobywając
2lł krokiem,
szych baz hodowli bawełny. Tu.
Tadży.kiisitan.u).
licy
260·42
Administracja
śWIT (Bałucki Rynek 2)
wyłrwało:ść. Na zboczach gór, ota
siąt.ki. setki i tysiące hektarów
na ogromnych, pokrytych dawt.ódt, PiotrkowDział ogłoszeil:
Gdy przyjrrzymy się z kolei oczających dolinę, pasą się stada
„Bohaterowie pustyni" godz. 18, 20
ziemi, ujarzmiał dziką rzekę.
ska tata, tel. 111-511 I llł-75
niej ostarrni, obsizarach uprawia
owiec ka:rakulo.wych, w wonnych
siedilu mieszkalnemu sowchmu
Wydawca RSW „Prasa"
·Nie łatwe było życie pierwTĘCZA (Piotrkowska 108) „Za siesię noaj:lepsze, cienkowłókniste ga
ogrodach kwitną zimą migdały i
zobaoiymy,
Nasion"
„Hodowca
Adr. Red.: f..ódt, PIOLrkowska SG,
earówno
budo•wniczych
wachsz·
szych
Sława
ba.wełny.
tunki
dmiomą górami".
otwierają się pąc7!kł drzew brzo·
UJ-cle piętro.
tych, któmy (>;esrmi w doliny z
jak mcierają się różnice między
skioh hodowców bawełny wybkskwiniowych.
godz. 16.30, 18.30, 20,30
Druk. Zakł. Graf. RSW „Prasa"
górski
gła W!.leko poza łańcuch
górskich kiszłaków, jak ii. łych,
miasitem a wsią. SowchOIZ zajmuf..6dt, UL żwirki 17, teL 200·42.
TATRY (Sienkiewicza 40)
którrzy prrzyjech3ilii a; wielkiej
otaczający dolinę. Pracownicy tuje stosunkowo n'iewielki obsrzar
Naród tadżycki nazywa Dolim;
Prenumeratę przyjmuje
bratniej republiki - z Moskwy i
tejszych sowchozów - Bohatero·
,,śpiewak nieznany" godz. 16, 18, :?O
- 400 ha. Ale osiedle, w którym
SZCZĘ·
DOLINĄ
\\'aehszską E».P.K. „Ruch" na konto P.K.O.
LuKurska.
i
Orłowa
RaTambowa,
Socjalistycznej
Pracy
wie
klub,
posiada
rodz:iin.
300
bolwo.Ii
mies.z.ka
z
Pneobraźona
SCJA.
WISŁA (Daszyńskiego 1)
Nr. VU-863S.
dz.ie ci przywieźli Il sobą maszychimow, Zakiwlajew i inni zbie~
przedd'l.i.esięcioletnią,
szkołę
szewików, przebudziła się ona z
„Za kochani są sami na świecie"
rają ponad 60 cetnarów bawehty
ny i na•rzędzia; wśród 1LSMśli .zascicole, świetlicę. radiowęzeł elek
ranowego,
do
snu
odwiee?mego
~odz. 16. 18,30. 21
bie.lały namioty.
'Z ha.
dosnego żyt.i.a
śrownię, ambulatorium i S<lJ):tal.
!>-1-16217
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SOFIA. -

Wszystkie

Uroczyste
nagród

począwszy

ośmiu

pokonać

wysunęli wręczeniu

wyróżnionych

I

~~rawna ~liałalnoit Powiatown~ Komitetów Kultury filJ[lDei

rozwiqfe wiele palących problemów związanych
z rozwoiem wychowania fizycznego i sportu w Polsce
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