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akt .solidarności

mas pracuiqcych całego świata
Setki nailionó1t1 pro§tqch ludzi

podpisują wyrok na podżegaczy wojenn.Ycb
WARSZAWA (PAP). - Pod orze- nych. Tow, Starewicz zaznaczył. że
wodniclwem wiceprzewodn.icz:i,cego każdy, skła<Iający podpis pod ApePolskiego Komitetu Obrońców Poko lem, powinien być przekonany o słu
ju posła Cwilka, odbyła się dnia· 19 szności swego stanowiska,
bm. w Warsmvv:ie odprawa wojePodswnowując obrady pos. .:'.:wilk
w6dzikich pełnomocników PKOP, w stwierdził. że odprawa dała wyczer
której vn;:ięl:i udział również przed- pują.ce informacje o nastroja('h ludstawiciele masowych organlzac,i1 s:po ności. podpisującej Apel. która roełew.nych. Odprawa poświęcona była cydowanie pragnie bronir sprawy
analizie pnrebiegu akcji zbierania pokoju. Odprawa wykazała duże opodpisów pod Apelem Sztokholm- siągnięcia ruchu obrońców pokoju w
zakresie podnoszenia świadomości
skim.
Pełnomocnicy podkreślili w swo· społeczeństwa, we wzmocnieniu mię
!eh snrawozdani·ach wielki entu- dzynarodowej solida.mości wszyst·
7.ja.z:m: z jakim spotykają się zbiera- kich ludzi dobrej woli w walce o
podpisy wśród najszerszych trwały pokój.
jący
Poseł Cwik w;vt.yczył plan dalszej
mas społeczeństwa. Bardzo serdeciznie przyjmowali „trójki" mieszkań pracy pełnomocników Polskiego Komitetu Obrońców Pok<tju. kradąc
cy wsi.
• Liczny udział w pracy komitetów szczególny nacisk na konieczność po
I „trójek" biorą kobiety. Ok. 40 pro- głębienia pracy uświadamia,jąe.ej, arent czlonlców Komitetów stano'rią by każdy, podpisują.cy Apel, stał się
kobiety, Wskazywano również na świadomym bojawnikiem pokoju.
bardzo czynny udział obywateli nie
8 50 tysięcy głosów
należących do partii a.ni stronnictw
politycznych.
w Lodzi i woiew6dztwie
W obradach u~tnicz.ył kierowPOXAD 8:50.000 OBYWATEJ,l W
nik Wydziału Propagandy Masowej
KC PZPR tow. Artur Starewicz któ LODZI I WOJEWóDZT\\Tł·~ Lt\DZt'Y podkreślił w swym pl."7..emówie-1 KIM ZŁOŻYŁ'? JUż PODPIBY POD
niu poważne sukcesy w akcji zbiera APELEM POKOJU. WEDŁUG DO·
ni:J podpisów, przyczyniającei słę do NIESIEŃ KOY.:lTETóW OBROŃ
uświadomienia na,jszerszych mas J CóW POKOJU W MIASTACH 'I
uaktywnienia ieh w walce o pokTzy WSIACH WOJEWóDZTWA ZE·
inwanle pla.~1!w podżegaczy wojen- BRANO JUż 480 'l'YS. PODPISóW.

W szeregu miejscowości akcję
całkowicie

JUZ

jak na przy
zebrano
gdzie
podpisy
czyli

zakończono,

kład w Ozorko>1ie,
podpi:i\w,
10,030

wszystkich dorosłych mieszkańców
Ozorkowa. Dobrymi wynikami poszczycić się mogą miasta Zgier7. i Pa
bianice. Szybko i sprawnie rozwija
się akcja zbierania podpisów w powiede kutnowskim i koneckim.

Mełdunki

z całego świata

RUMUNIA
BUKARESZT !PAP).- Akcja zbie
rania podpisów pod Ape1em Sz.itokhołm.~kim w Rllmuńskiej Uepubl:ee
Ludowej dobiega ko1"1ca.
Do dni.a 18 maja pod A?elem
Obro11ców
Swiatowego Kongresu
Pokoju zebrano 8.040.000 podpisów.

CZECHOSLOWACJA
PRAGA (PAP). Akcja 7jbieT3nia
podpisów pod Apelem Swiato'""ego
Kongresu Obrońców Pokoju r07.poczęta w C?.echosłowacji 14 maja. oga·rnia coraz Slrel"Sl1.e Vl."!lrstwy spoleozeńshva. a przede wsreystkim mas
w Czemłodzieży
pracujących 'I
chach, na Morawach, \V Słowacjj i
na Sląsku. Do chwili obecnej i\1>el
podpisało około 3 milionów abyw~tc
•
11 c~b NV

W obronie prof. Joliot - Curie

ALBANIA
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Delegacja. polska, która ba.wiła. w ZSRR na. uroczystościach 1-Majo:wycb
Leningrad. Na ilustracji - delega-Oja, na tle krąliown~
ka. „Aurora" - słynnego z erna.sów Wielkiej SoojalistyC'.llDej R~woluoji.
zwled?:iła również
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P~zed sesją Rady llajwyższej
Radziecki świat pracy podejmuje

zobowiązania

ZSRR

produkcyjne

MOSKWA. - Napływające do Mo współzawodnictwie dla uczczenia PB·
skwy ze wszystkich krańców Związ sji Rady Najwyższej ZSRR, setki toa
Akcja :Zbierania podpisów daje tak ku Ra.dziec.kiego meldunki, św!adczą surówki ponad plan.
że pozyt~e wyniki na wsi.
W Leningradzie tysiące robol'l.lków
o olbrzymim rozmachu współzawodpodjętego "\\'łączają się do współzawodnictwa o
socjalistycznego,
nichva
HOLANDIA
przez radzieckie masy pracujące dla oszczędność surowców i materiałów
HAGA (PAP), - Rob'Otnlcy porto uczczenia zbliżającej się sesji Rady pomocn!czych.
w:i Holandii walczą w dalS'Zym c'.ą- Najwyźszej ZSRR nowej kadencji.
W stolicy ZSRR - Moskwie, robot
Załogi licznych zakładów \HZP.my- nicy zaciągają warty stachanowskie
gu w obronie pokoju, odmawia.ląc
wyłailunku amerykańskiego sprtętu słowych i kopalń zobowiązują sią do dla uczczenia sesji Rady Najwyższej
wojennego, przysyłanego w rama.eh przedte iminowego wykonania plar:ów ZSRR.
• k.tego" · l p10dnkcyjnych .pierwszego pólr:>cza.
ktu Atl·an t 3'C
ag r esywnego " P a·
O podjęciu zobowiązań . meldują
VI' wiPlkich zakładach hutniczych również radzieccy kolejarze, górnlcy,
W Amsterdamie utworz<tno specjalny komitet, który organizuje PO- im. Dzicrżuńskiego w Dnieprod.t.ler-1 pracownicy przemysłu naftowego o•
moc dla rodzin rGbotnik6w, "<imaobsługujące w1el- raz chłopstwo kołchozowe i pracowwiających prac:y przy wyładunlm żyńsku bry9ady.
kie pil"c-e hutnicze wytapiają we nicy sowchozów.
statków z bronią amerykańską.

Niemcy Zachodnie

nie będą kolonią
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

imperializmu

Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności wzywa naród
do rozwinięcia szerokiego frontu walki o pokój
BERLIN (PAP). - Jak donosi diieo
nik „Neues Deutschland", Biuro Polityczne Niemieckiej Socjalistycznej
P'artii Jedności na posiedzeniu w dn!u
16 maja omawiało decyzję londyri·
skiej konferencji ministrów spraw za
qranicznych mocarstw zachodnich i
w związku z tym ogłosiło oświad
czenie, które stwierrlza m. in.:
imperialistyczne z:nm<;u
Państwa
wymierzyły ci~ narodo'l'łi niemiec·
ki emu.
Podano do wiadomości narodu niemieckiego z nieporów11anym cynizmem nowinę. że statut okupacyjny
w swoich zasadniczych punktach nie
ulegnie zmianie, ale że będzie prze·
dłużony na czas nieograniczony. W
myśl instrukcji swoich rządów imperialistycznych Acheson, Bevin i Schu
man stwierdzili, że najwyższa władza
w separatystycznym państwie Bonn
pozostaje w rękach zachodnich so·
jusmików i że imperialistyczne wojska okupacyjne pozostaną w Niemczech Zachodnich.
Ten nowy wyraz reakcyjneJ, imperialistycznej polityki gwałtu wyczerpuje realne znaczenie komunikatu
w sprawie Niemiec.
londyńskiego
Cała reszta to puste słowa i próby tu
manienia. Ministrowie cl wystąpm z
twierdzeniem przeciwnym faktom, ja·
kc.by Związek Radziecki ponosił winę
za rozbicie Niemiec. Ta demagogiC7na gra zawiera w sobie świadome
zmierzające do określo
kłamstwo,
nych celów. Cele te polegają na tym,
ąby stworzyć przynajmniej pozór 11ra

sunku do Niemiec politykę urzeczy·
wistniania decyzji poczdamskich, powspólnie przez wszystkich
wziętych
<;ojuszników celem zabezpleczenld po
kojowcgo, demokratycnego rotwoju
Niemiec. Rozbijaczami Niemiec są im
perialistyczni podżegacze wojenni,
kl6n.y pragną przek~ztałcłć Nię01cy
Zachodnie w arsenał nowej wojny
światowe I.
W dalszym ciągu oświadC'lenia
Biuro Polityczne Niemieckiej Socjalistycznej Parlii Jedności wzywa robot
ników i pracowników, wszystkie siły
demokratyczne i patriotyczne Niemiec Zachodnich, aby działali lak,
jak tego żąda obecna sytuacja, tj.,
aby manifestowali czynny opór naro.
dowy i rozwijali szeroki front wałki
o pokój.
W odpowiedzi na układ londyński
należy stawiać przeszkody tran!:portowi sprzętu wojennego, wzmóc opór
przeciw rozbiórce fabryk I przeciw
neGfaszyzmowl, walczyć o istótne pra
wa narodu i prawo do pracy, by w
ten sposób zabezpieczyć całym Niem
com dr,ogę pokoju i demokracji, która

Niemiec i lepsU\ dla nich przyszłość.
Walczmy wtęc z:e zdwojonl\ 1łłą:
o jedność Niemiec, o zawarcie demokratycznego traktatu pokojowego z
całymi Niemcami, o wycofanie z Nie
miec wszystkich wojsk okupacyjnych, o jednoutą, miłującą pokój,
Niemiecką Republikę Demokratycm,.

Maniłestacyjny

poerzeb

TIRANA (PAP). - Ja>k donos.i Al
batiska Agenoja Telegrafic.zm1, akcja
podpisów pod Apelem
~bierania
ofiary faszystów włoskich
Sqjtokhol.mskim, d{)magającym s'ię
RZYM (PAP). - W piatek odbvł
b~ględnego zakazu broni a·tomosię w Mantui pogrzeb robotnika r~l
wej, prrebiega pc-myślnie w .:alej
nego Veronesi, zabitego na rozkaz
.
WARSZAWA (PAP). Prof. Stefa.n ruje się - jak to uczynił już mzeJ
Anelu Sztok- Alba•niI.
obszarników przez bojówk~ faszy·
Pod.PI.sany - po s~-onie
"
~
Pieńkowski zwrócił się do Polskiego bGlmskiego
W Tiranie zebrano d<ttycbcza.s pne
w sprawie ene..rgdi a.tostowską.
!nło 60 tys. podpisów, w Va.Jonie
Tow, Fizyków z oa.st~pu,1ącym ape- mowej.
W pogrzebie wzięły udział dzi3·
27 tys., w Korczu - 20 tys.
(-) prof. S. Pieńlcowski".
przedstawicMc
siątki tysięcy osób,
\em:
Włoskiej Konfederacji Pracy, Związ
„z głębokim obuneniem i świadoku Robotników Rolnych, szereg
mością obrażonego poczucia sprawie
posłów i senatorów komunistyczny~h
dliwości polski świat naukowy dowie
i socjalistycznych. Robotnicy rolni
,.,. całej prowincji przepro,vadzili 6-cio
d>;iał sie o usunięciu prof. Joliot - Cu
rumuńskimi
między
godzinny strajk generalny na znak
rie z zajmowanych przezeń stanoprzeciwko tej krwawej
protestu
wisk naukowych.
może zagwarantować dźwignięcie się. zbrodni.
Placówki, lttórymi kierowa1. rozsw
WARSZAWA (PAP). Jednym zl 'podkreślając, że stały się one możli
rzył i podniósł na wysoki p07liom o- pmejawów corall bardziej e;acieśnia- we do;ięki zastos-owanilOm prrwdiują
„Jągnięć. z czego Fra.ncja może być jących się kontaktów robotn·ików pol cej teclmi:tti 1 metod pracy robomiis.."\;:i.ch z ro-botnikami kira.jów demokra ków radzieckich.
•łusimie dumna.
życzymy Wa.m, Drodzy T-0wan.yc.ii ludowej są li.O'l.ne listy, jakie nad
W szczególno~ci fizycy polscy. któ- syła ją załogi hut, fabryk, koipalń i sze, nowych sukcesów w wYkona>niu
rzy za wsze dozna.wa.li tak wiele ~z<:re zakładów pracy z bratnich krajów de Waszego planu państwowego. Niech
mokracji ludowej do swych po1- żyje przyjaźń narodów Polskiej Re·
ł'ej i pny,ja.711ej pomocy którzy 7aw
publiki Ludowej i Rumuńskiej Res.klch towarzyszy
w walce z imperialistami
'tt'R \viążą postać .Toliot • CuriP przyM. in. hutnicy poJttY otrzymali o- publiki Ludowej. niech ż;vje wielki
W prowincji Bak-Dziang w pol.11oc•
PEKIN (PAP). - Jak donosi Viet·
.}aciela naulti polskiej z wielką posta·
sta.tnio list «>? robotników .kombina- Związek Radziecki _ ostoja pokoju,
oburzających zarządzeń namska Agencja Informacyjna, vlet- nym Vietnamie armia demokraty;zna
womocności
Marii Curie . tu metalurg1cmego meta.Ii kolorocią naszej rodaczki
.
„
.
. _
demokracji 1 soc;ia.Uzmu - brzrru. w imperialistów. skierowanych przeciw- namska o.rmia wyzwoleńcza odniosła
Skłodowskiej. są głęboko wo;trząśnię wych w Ba.jama.re w Rumunii.
szereg poważnych sukcesów w róż· wyzwoliła miasta Traithan i Anctau.
liście tym robotn:icy rumuńscy !lak-0ńczeniu list robotników rumuń ko narodowi niemieckiemu.
W
ei tym faktem.
Koło Lienbad, na południe od HaZwiązek Radziecki prowadził w sto nych częściach Indochin.
o-pisują i;we osiągnięci·a produkcyjne, s'kich.
dongu wojska vietnamskie odp:irły
Jako członek Komitetu Obrońców
spadochronowych
oddziałów
ataki
Pokoju apeluję do' Polskiego Towafrancuskiego korpusu ekspedycyjnerzystwa Fizyków. aby zwołał zjazd
go, zadając nieprzyjacielowi znaczne
swych członków. który da wyraz sto
straty.
sunkowi fizyków polskich do wielkie
W Vietnamie środkowym wojska
lfo uczonego - fizyka.. przyjadela PolWojna jest tfajwięl.:szq zbrodnią. Wysiłek umysłu ludzkiego w kierunku
„Pod Apelem Sztokholmskim podpisuję się w głębokim przekonaniu, se
vietnamskie zaatakowały umocnione
ski. Jołiot - Curie.
apel ten, odwołujący się do rozumu i sumienia, jesi wyrazem trosk o pr.i;yu·yszuf;,iwania mzr::ędzi masowego mordu i z11iszczenia flkrywa hańbq imię stanowiska francuskiego korpusu eks
Nie wą.tpie. ż1· l.1at.d ta.ki 'Uldelcla· ,:;1„.M ludzkości i jej lcultury.
pedycyjnego koło miejs cowości Dżi·
Słusznie akcję wyrażania solidarności s Apelem Sztokholmskim podejmuje
ring, zdobywając wielką ilość broni
się we tcszystkich krajach, jako akcję przekonywania, a nie meclwnic:mego
Wszyscy uczciwi ludzie powinni dać najmocniejszy wyraz protestu pr:eamunicji.
i
zbierania podpisów.
ciu„ko zakusom podżegaczy woienn.ych - chcących czerpać z,·ski z morz.a krwi
Kogo trzeba pr:iekonywać? Przekonywać trzeba tych, którym propaganda
Na południowy wschód od miasta
wojenna wpoiła poglqd, że wojrui jes' nieu11iknio11a i tych, którzy nie wierzq,
i łez.
Hue, vietnamskie wojska wyzwoleń·
NOWY JORK (PAP). Cztery ber- że wojnie możno zapobiec.
Mocna postawa milionów mas pracujqcych i wychowanie młodego pokolenia cze rozbiły francuską kolumnę -;amo
W sprawie walki o pokój jes' wspólny język, lqczqcy wszystkich ludzi
linki naładowane materiałem wybusocjalistyc:mym, w duchu międzynarodowego braterstwa i pokoju _ chodową i zniszczyły kilka wozów
duchu
w
chowvm wyleciały w powietnze w dobrej woli. Ci, którzy w marksizmie-leninizmie widii1 dl<i siebie idee przepancernych i ciężarowych.
in•
zwolennikami
będąc
ktlm:y
ei,
i
socjalizmu,
zwycięstwa
do
dqiq
i
r.r:odniq
miasteczku Amboy w stanie New
wuemoiliwi zbrodniarzom rozniecenie poi:ogi trojennej.
Jak donosi komunikat vietnamskie.Tersey, wyrządzając olbrrz;ymie szko- nych poglądów nie cha, dopuścić do wybuchu wojny - majq wspólną platformę
go sztabu głównego, wojska wyzwoE. SENlóW
MGR.
rói·
ludzi
jednoczy
Sztokholmski
Apel
to postaci Apellł Sztokholmskiego.
•
dy.
leńcze w ciągu ubiegłego tygodoia
Kurator Okręgu Szkolneso .
nych przekonań politycznych, jeieli tylko pragną oni szczerze walc:;yć pr.i;e·
Około 300 osób zostało rannych.
francusk;ego
atakowały stanowiska
agresji.
i
wojnie
ciwko
Liczba ofiar śmiertelnych n:ie je&t
Jest jeden argument, który dobrze by było, gdyby zrozumieli podżegacze
Zdaję sobie doskoMle spTawę z tego, ie wydajniejszą pracq walczymy o po- korpusu ekspedycyj'lego w prowincji
znana. ale władze miejskie prz:ypuS!l u:o1enni. Tym argumentem jl'st fakt. że żaden szantaż atomowy, ioclne wyTravinb na południe od Sa 1::vnu.
l•ÓJ. Dlatego też staram się tak pracować, aby daf: przykl.ad naszej młodzieży.
cza.ją. że około 30 osób zginęło wsku grażanie bombą atomową i strasze11ie wojną nie jest w stanie wpłynąć 1U1 poWoiska francuskie poniosłv dolkliw~
tek wybuchu. Dwie trzecie dornów
Ponieważ mieszkam daleko od miejsca pracy, przyjeżdżam o wiele wcześniej,
stau;ę krajów obozu pokoju, ani na postmvę mchu robotniczego.
<;~raty w zabitych i rannych.
lictzącego 10 tyslęcy
m.a<>teczka,
nii:by należało, gd,•ż wiem, :ie następnym pociqgiem spóźniłabym sie. A ja
Uoświadczenia zaś dwóch wojen poprzednie/i dowodzą niezbicie, :e z
u·
mieszkańców zostało poważnie
Armia wyzwoleńcza zniszczy}a 28
nie chcę się spóźniać, ani opuszczać pracy, gdyi wiem, że niedbała praca wpływa
;;z.kodzonych. Z okoliC!Zitych rotejsco- każdej z nich obóz kapitalizmu i imperiali:mm wychodził coraz bnrd:iriej osła
samolotów, 52 czołgi oraz ldobyła
gdyby podżegacze wojenni poważyli się ją mimo wszystJro
wości werz:wano od.dz.fały straży o- biony. Wojnn v.jemnie na wynilci pracy całego mojego zakładu. Pracą walczę o pokój i dla- 500 karabinów maszynowych i rt<CZgniowej, bY ~anov.rać szalejące nad ~prowokować - nie zmieni zaso.dniczego kiemnku drogi, jaką ludzkość idzie
tego podpisałam Apel Sztolrho(mski.
nych oraz znaczną ilość sprzętu i .,._
rreką w becz.pośredniej bliskości wydo socjalizmu".
ZOFIA WAWRZONOWSIU
municji.
buchu pożary. Przybyły także oddrt.i.a
PROF. DR JóZEF CHAŁASIŃSKI
tkaczka, przodownica UTDDY : PZPB Nr 8
ły wojska. kltóre usiłują opanować
rektor Uniwerwtetu Łódzlcie10
panikę Srtemaca się wśród ludności.

Apel prof.

Pieńkowskiego

do Polskiego Towarzystwa Fizykow

I

Zacieśniają się wiązy przyjaźni
robotnikami polskimi i

List metalowców z Baiamare do hutników polskich

Dlacźego podpisuję

wy'~»uch
amunicji w IJSil

Pol\Yorny

No-we z-wyci~~twa

vietnamskiej armii wyzwoleńczej

Apel Pokoju

Ir.I

Nr 1'39

van

~~u~~j~~.! współzawodnictwa Pod roz'!agę
~stnienia I

J
n1ł. f~ualną

U:.1:ipierw:zrmkl rjokuL
emn _wy~u
. zy ra z1ec e
idet współzawodnictwa
SOCJ!iistJ>;cznego najsze~szy~h. Jl!aB
nar u~ Jako metodę. wc1ągmęc1a ich
do udziału w budowie nowego ust!o
Ju s~ec:mego. T?warz~KZ Stahn
r~zwinął tę ogrom~1e wazną. dla Io~ow budowy socjalizmu len~nowską
1d~ę, opracował '!szechs~ronme kwe:
sbę współzawodnictwa, Jako komum
styCIDlą metodę budownictwa BOCjaH
stycznego.

Współzawodnictw?

socja~istyczl!e

I ruch stachanowski rozbudziły twor

cza siły narodu, zmobilizowały do energicznej działalności na niwie pro
d~~cyjnej, s.pote.cznej i państwowej
miliony radz!ec k1ch l u d z1· pracy.
współzaw?dnic·
„Or_gamzacja
twa. powmna zająć poczes~e "!nejsce
wśrod zadań władzy radz1eck1ej w

Na margine.!!!,

Kuszenie

pielgrzymów
odhywa•ją się obcho
uroczysrt.ości, organie:owane

W Reymie
dy i

z oka:z.jd t. izw.
w którym 'biorą
udmirał pielgrzymi 2 różnych krajów świata. Jak donosi dziennik
rnymski „Glornale d'Ita•liia", wokół te; reHgiojnej imprezy roo·winęła ~ szczególnego rodzaju ...
spekulacja. Oto „agenci" e krajów, granimącycli rz. Włochami,
„wabią" oo zamożniejszych piel.
grzymów do Paryża, Wiednia i
Genewy, rozta~jąc przed nimi
lrusrzące obra!ty rozrywek i rozko
tllriY turystycznych, jakich mogą
~ć te zagraniczne miasta, piękn.iejs.ze, mniej kosztowne i bardziej pra:yjemne ni>ż
Rrzym".„ Ze S'T.Cflególną zaJWIL'ię
tością ci „a.tienc-i" P<llują podobno
na boga:tyeh pątruików "- U. S. A.
1 Ameryki Południowej.
Oczywiście, n1e .iest to ładnie
ze etrony „agentów", że odWTaca

"-·

ją

świętego,

uwagę pobożnych

mów od

pielgrzy~

„&więtoroct>:;nych"

wycie

C:llek.
„Giomaile d'Italia" ma tym
bardriej powód do rui~dowole
nia, że w rz:wiązku z tym kusrzendem, l'lllnrriejSUlją się powaiżrrie

dochody ·organ.i.7.atorów ~
siki.eh uroczy~-ci: hotelany, re9tatla'3ltolrów, wfaścicieli s'kl0$>óW
! t. p., ponieważ crzęść przywiellJl.o:nych pieniędzy pątniicy potZOłtawiad ą w r<>T.rywkowych lokala'C'h Pairyża, Wiedrui·a, cu,y Genewy.
Wydaje nam się jednak, że wina rt.a te „k:ompli!kacje" spada nie
tylko na ow:vch, at.akowanych
p1V.e'L dziennik włoski ,,agentów". Widocznie program uroCl'liY\!fX>ści rzyrnskkh jest zbyt mo
oot.onny i mało atrakcyjny, bo
pmystosowany do potrizeb ,,ideolQiPiic:z:nych" osi Waotyikan-Waeeyngton. Tego wszystkiego poboż
ni pie1grrz;ymi ma0ją na ogół dość
u siebie w domu. Zagraonicą
chcleliby zobacrzyć ii u~łysr1.eć raCl:lle!I coś mnego. Czy wobec tego można się dziwić, że .szukają
pewnych urozmaiceń 1>0Zll grandQa!IDi Brz:ynnu? ..•
B.D.

współzawodnictwa, zwracał uwagę

•-1

ap~ I

d~iedzinie' ekonomicznej" nm w roku 1918.

na każdą nową inicjatywf. Na wnio
sek Lenina IX Zjazd Partii włączył
do tekstu rezolucji na temat kolejnyclt zadań budownictwa gosl)Odar·
czego, specjalny rozdział 0 wspóba·
określił
Zjazd
wodnietwie pracy.
współzawodnictwo, Jako „POT:t)żN~~
SU,J;'l W ROZWOJU WYDAJNOśCI
PRACY".

f.fJ
pisał Le

Ustrój socjalistyczny po raz pierw
szy stwo1'7.ył możność „wciągnięcia
naprawdę większości mas pracuj!)·
cych w orbitę takiej pracy, gdzie mo
gą one wykazać swojlJ wartość, roz·
wlnąć swe zdolności, ujawnić talenty. Lud stanowi niewyczerpane źró·
dło talentów, których tysiące i mi·
liony kapitalizm deptał, dusił, dlawił" - stwierdzał Lenin
·
•
o · Ja wspołzawodnictwa
we
planów Lenina winna była umo
długrgi.ntzac
żliwić najszerszym masom robotni·
ków nie tylko wykazanie swych zdol
ności, ale i porównywanie swoJ'eJ' p··a
•
cy z prac• innych, prze]'mowani"e <lo
świadczeń„ wyróżniaJ·ących się pracowników. Lenin przypisywał wi"elki'e
znaczenie publicznemu ogłaszaniu
osiągniętych sukcesów, porównywa·
niu wyników pracy. Domagał się od
prasy, aby publikowała systematycz
nie wyniki pracy poszczególnych za·
łóg i popierała załogi, przodujące w
dziedzinie budowy nowego ustroju
społecznego.

przea; Watykan

Roku

s..,, r n o
N

przykładu S iłaktóra
nie mogła

pisał

Ze szczególnym rozmachem rozwi
współzawodnictwo socjalistyczne w okrt~Jlie realizacji pięcioit-tnich planów budowy socjalizmu
w ZSRR. W kwietniu 1929 r. na
wniosek towarzysza Stalina XVI Kon
fU"encja Partyjna zwróciła się do ro
botników i pracuJ·a.cych chłopów z
apelem, wzywającym do podjęcia
współzawodnictwa o pomyślną reali
zncję zatwierdzonego przez Konfe·
pierwszego planu pięcioletnie
rencję
ur
go. n odpowiedzi na to wezwanie
w przedsiębiorstwach Leninooradu,
..,.
Moskwy, obwodów południowych i
Uralu powstały liczne brygady przo
downików, jako powszechnie uznana
forma współzi.wodnictwa.

n~o się

W tym samym roku towarzysż
Stalin sformułował podstawowe zasa.
dy współzawodnictwa w artykule pt.
„WSPół,ZAWODNICTWO A ENTU
MAS".
ZJAZM PRODUKCYJNY
„ ..Współzawodnictwo - pisał tuwa·
stanowi dźwignię,
rzysz Stalin przy pomocy której klasa robotnicza
na bazie socjalizmu poruszy z posad
całe życie gospodarcze i kulturalne".
„Zasada w;·iiólzawodliictwa socjali·
stycznego, to koleżeńska pomoc przo
rlu,iących pozosiuJąc:nn w tyle. w ce
lu o!!iągnięeia ogólnego rozwoju".
Tezy lenincwsko • stalinowskie o

Lenin -

się unaocznić

w
kapitalistycznym, na·
bierze ogromnego znaczenia w społe
zniesie · pryy1: •ią
czeństwie, które
rlie tylko
własność ziemi i fabryk,
dlatego, że wszyscy będą tu - pra·
wdopodobnie - kroczyć za przykła
dem najlepszych, lecz również i dla
tego, że dobremu przykładowi orga·
nizacji produkcji towarxyszyć będzie
nieuchronnie ułatwienie pracy • i
ze strony tych,
wz.ro~t konsumcji
ktorzy tę lepszą organizację prze·
prowadzili".
Rozwijając ideę organizacji współ
zawodnictwa, Lenin brał za pu:tkt
rodziwyjścia konieczność rozwoju
mego przemysłu, aby można było
w krótkim okresie czasu przebyć od
ległość, która dzieliła pod tym wzglę
dem Rosję od głównych krajów kapi
talistycznych. Za klucz do rozwią·
zania tego zagadnienia uważał Le·
nin wzmocnienie dyscypliny pracy
oraz maksymalne zwitkszenie jej wy
dajności.
uczył LENIN
Wydajność pracy - odgrywa rolę decydującą, jeśli i·
dzie o zwycięstwo nowego ustroju
Wil
upatrywał
społecznego. Lenin
współzawodnictwie potężną siłę naro
dową, powołam1 do podniesienia wy
dajności pracy na taki pozior.1, ja·
kieg·o nie znała i nie mogła znać ani
jedna z poprzednich formacji spolei:z
nych.
ozbudzone przez rewolucję ra·
dzieckie masy pracują,ce pewnie
wskaz:ił
wkroczyły na drogę, którą
im wielki wódz. Wkrótce dały się za
pierwsze przejawy noobserwować
wego, komunistycznego stosunku do
pracy. „Wielkim poczynaniem" na·
zwał Leniu „sub„tnik" komunistyczny, w którym wzięli udział kolejarze
moskiewscy dnia 17 maja 1919 r. Za
ich przykładem poszły tysiące. Przez
cnły kraj przeszła fala „subotników",
znamionujących świadome i dobrowol
ne wkroczenie robotników na drogę
nowej dyscypliny pracy, na drogę
tworzenia nuwych, 1ocjalistycznych
form gospodarki.
rozwi.>'J
śledził
I Lenin bacznie
społeczeństwie

współz:iwodnlctwie przeniknęły głę·

boko do świadomości ludzi radziec·
1,;ich. Obecnie na całym terytorium
ZSRR ni~ znajdziemy ani jednego
przedsiębiorstwa, ani jednego kol·
chozu czy sowchozu, gdzie nie wzra
stale liczba uczestników
stałaby
wspólzawoilnictwa. W ZSRR istniejia
obeenie setki oddziałó"w fabrycznych

i całych przedsiębiorstw, w których
wszyscy bez wyjątku robotnicy są
stachanowcami, w których powszech
ne współzawodnictwo puzwoliło zwi~k
s:ryć wielokrotnie produkcje towa~
najwyższej jakości.

niemal widzimy w
Codzio11nie
ZSRR nowe przejawy twórczego, peł
nego inicjatywy :::tosunku mas pra·
cuj~cych do swych zadan produkcyj
nych. Praca w ZSRR stała się spra
boba
sławy itraktu
i dzielności,
wą honoru
radzieccy
pracownicy
terstwa;

I

tu

przytoczyć

W WALCE O POKÓJ
rodzi sie; nowy aktyw
I

. ,,Proklamo~na !>"ŁaA.nio .wiel w saimej Dzielnicy Sr6dmiejskiej Le ną kraju, w wa.Jce o twoiv.enie funka akcja zb1erema i>Odt>Is6w wej na 3.600 osób czynny h w akcji damenrtów jego potęgi gospo1arezed,
pod deklaracją sztokholm.15ka nie zbierania podpisów, chlubnie wyróź- poprzez masowy udrz:iał w ruchu
Jellł zwykłą akcją podplsową. nia się kilkuset obYWatell. W szere- ws.pólzawodnfotwa i racjonaliza+.orMusl się ona sta.ć potężną mobi. gu tych „pl'!Wdowników wallti o po- gtwa, :poprrz;erz; udział w Wartaeh
Mieczysława Kożu- StaUnowsklch i Wartach Pokoju llzacją milion6w łudzi dla i>OO- kójl' wid.zimy
niesienia ich świ.a.domoflr.i I aktt chowskiego, uraęd.nika Elekt;.-ownr - uaktywniły sti: jut tysiące bezpariyJ
1n1ośei społecmef i politycznej„. członka Dzielnicowego Komitetu 0- nych alctyWl'"'t6w z honorem wypeł
-Na ~all tej ~ zdobędziemy brońców Pokoju, Helenę Strzelbie- niających swe obowiązki !IJIOlecme t
nowe siły z glę}>i mas ludOwYCh, ką - tkaczkę "- PZPB Nr 4, crzłonka produkcyjne. Akcja !Zbierania I\Odpi
pomnożymy siły Po15kl Lndo· Komitetu Bloko~go nr 14 i wielu sów pod Apelem Sztokholmskim oinnych robotników i inteligentów. tworzyła dopływ nowycll sil z głębi
wej"."
.<Z referatu 'fxlw. Bolesława \V Dzielnicy Sródmieście wyTóżnia mas ludmvych.
B1eru1:a, wygłos1.7,onego na IV Ple Się ofiamtiścią pracy Danuta l\iance
Zdając sobie scprawę rz: dontosłości
wlcz - 8.ll"tysiJka Teatru Nowego num KC PZPR).
faktu, S1ZCZególniie w chwili wy
tego
Podczas arkcji ir.bierania podpisów członek Komitetu Dzielndcowego. W
pod Arpelem Szt.okholmskim wystąpi Bioku Nr 444 tej d~ielnlicy powainą. tężonej walki o nowe kadry, ole wul
low całej Polsce, podobnie jak i w ł..o pracą organirzacyjną wykazał się no zapomnieć nam o tych lud?liacb
dml nowe, doniosłe zjaw.isko - maso Wła.iłysla.w Marczewski - mechanik. w momencie złożenia ostatniego pod
umędniczka pisu w Łodzi pod Apelem Pokoju.
WY, entuzjastyczny napływ do KomUe Ja.nlna Skrzyńska tów Obrońców Pokoju tysięcy ludzi. Banku Komunalnego, członek 1I Ko Giganotyczny aparat organizacyjny,
zglasza.iących czynny udmal w ru- m.iltetu Obwodowego, prrz.epi·.:>wad·ri- który powstał w tej aawjd, musł być
ehu pokoju. Ludzie cl, 1xl w znacz- ła szereg dnspekoji w terenie, dzięki w pełni wykorzystany i w przyS'dotlej częśd bea;partyjni, w wielu wy~ czemu zostały uaktywnione komire· ści a najlepsi aktywiści, przodujący
w tej akc,ti, powinni być wysunięci
padkac:h nie rz.aangażowant dotych-· ty blokowe tego Obvrodu.
Tych killka przykładów nie da je, na stanowiska, giblie poh'afią wyka
czas aktY'h-nie w żadnej pracy spolemnej. Icll udzdał w akcji 2bierania rze<:ll jafilla, wyo'braQ:en.ia o pracy 2- zać swe zdolności i umiej~tn-OŚci pra
podlpisów stlmowi pierwszą próbę crz;nych rrzeStZ robotników i. urzędnir cy orga.nizacy jnej, zas:i,'laJąc kadry
pracy społet.'7.Ilej, pracy organizacyj- ków, naucrz;yoiell i studentów, któ- naszego aktywu społecznego, 'l.Wią'1'
neJ. I trzeba stwierd~ić, że de:ies:iątki rzy ostatnio, pmy boiku PZPR-ow- kowego i pairtyjnego.
tysięcy agitatorów pokoju i crMOłl· ców, pracowali na niwie społecz
ków komitetów obrońców pakoju nej w sposób ofiarny, a zararz;em u·
zdały na ogół egzami.n orgamzacyj- miejętny.
Przec.iei w Łochł taldch bezt>artyjny nadspod7liewanie dobne.
Faikt v,rystąpierria na ao.-enie !ycia nych akt:vwłsłAiw jest wiele tysięcy.
społecznego tysięcy i dziesi!.ltków ty Przyikłady te świadczą jednak o pos-ięcy nowych, bezpartyjnych akty- ważnych procesach, rz:aohodzącyeh
wistów, wskazuje na. wielkie, niewy wśród be.zipairtyjnych.
W środę, dnia 24 maja rb., o godzi·
korzystane dotąd rezerwy, tkwiące . Nie po raiz pierwmy szerokie rzew szeroldeh masa.eh narodu 1 na ogro srLe ludzi pracy, naukli i smuki ri:ama nie 16 w sali „Ogniska", przy ul. Mo
mne mO'.iliwości wyłonienia 11łę no- nifestowa.ły, że stanowią ofiarne ri:a nluszki 4 a, odbędzie się nadzwyczajplecrz.e klasy robatniozej. Nie ?<> raiz na sesja Miejskiej Rady Narodowej
wycb kadr aktywu gpołecmiego.
Trudlilo w tei chwiili ol{reślić, kU>- pierwsrzy betziparlyjni stanęli wes.p6ł w Łodzi.
Na posiedzeniu zostanie wygłoszo·
rzy z tyOO tysięcy „nowona.iodizo- z partyjnymi do wspólnej pracy dla
nych" aktywistów ~SłttJ,'Ują na spe- dobra PO!lskd Ludowej. W walce o od ~1 ny referat o zadaniach i funkcjono·
cjalne :wYiróżmenie. jeśli na przykład budowe nasa.ea:o iauin~o woj wanili terenowych oraanów iednolitej

Apeiei°n

H' I ECZ OR PON o •IJU
•
' f a Sta 1ina
• Joze
w PZ PB 1m.

....,

.

Nie akademia, nie zebranie, na którym wygłasza się referaty i nie uro
czystość, na. którą przychodzi się w
odświętnym ubraniu. Po prostu wieczór pokoju.
J't'.st akurat po pracy, zapada
zmierzch. Zamiast do domów, śpia
szą robotnicy do Domu Kultm·y. Szyb
ko zapełnia. się sala. Nie brak nawet
dzieciaków, które przybiegły posłu
·
chać śpiewu i muzyki.
Wieczornica pokoju. Pierwsza tego
zorganizowana
impleza,
rodzaju
przez zel!pół świetlicowy PZPB im.
Stalina. W miłej, swojskiej atmosfe
rae · shlchają robotnicy pieśni i
wierszy, ułożonych na. cześć pokoju.
Przypomną sobie lata wojny i niesz
część, spojrzą. na ogromne osiągnię
cia ubiegłego 5-cio lecia. Szerokim
spojrzeniem obejmą światowy fro.nt
obrońców pokoju. I jeszcze mocmej
zacieśnią swe szeregi.

*

*

- Rozpoczynamy „v;ielki wieczól'
pokoju" w naszych zakładach - mó
wi 1-y sekretarz dzielnicy fabrycznej tow. Lewandowski. Twarde, śmia
łe słowa o 'pokoju, o podżegacza~h
wojennych, o klasie robotniczej, która. pokój wywalczy - padają na sale. Zebrani wznoszą okrzyki. Na cześć
Żwiązku Radzieckiego, na cześć tow.
Stalina, na cześć przewodniczącego
PZPR tow. Bieruta. Potężnie brzmią
okrzyki, bijące 2 robotniczych piersi, 'Z robotnktzych serc.
Na scenie, na tle dekoracji, gdzie
wśród czerwieni wije się wstęgą. sło
wo „pokój", we wszystkich językach
świata. zjawiają się trzy OS-Oby: aktor i dwie robotnice. Aktor czyta
tekst. apelu Polskiego Komitetu O:
Pokoju. Jakże szczere i
brońców
prawdziwe l!łowa! Tra!iają wprost
do serc shtchaczy.
,,Jest taka sprawa, która łączy ol
brzymią większość ludzi wbrew wszel
kim ró:l.nicom".
Jest taks sprawa. .. „. wszyl!Cy wiePokój. ,,Walczymy o
dzą jaką. To Pokój każdym dniem naszej pracy,

Wybór nowego prezydium MRN wlodzi
odbędzie się wnadchodzqcq środę, 24 bm.
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PooJllżsrzy ańykuł, będący p:rrz.ed.ruk1em z „Tey- na~'bc4ej p:rzy'll1l.esie E powrotem wypełndone HMy er;
buny Ludu" t odnoszący &ię do Warrs7awy ma A.Pelem? Gdy i;ię oboot"wuje mechanmn zbierania podr:nacz.enie bu'dzlej ogólne. Przyit:oc:zxme fakty i pisów w niektórych blokach Wa>r&Złlwy, - odnoai się

set ' '

Id powstałych ostatnio w toku ws pół
'l;awodnictwa socjalistycznego pomy·
sl1)w racjonalizatorskich i wynalazków. Wszystkie one razem wzięte
miet'ze
przyczy.niły sie w znacznej
do tego, że w ostatnim kwartale br.
przemysł socjalistyczny przekroczył
pr,ziom przewidziany pnez plan pię
cioletni na rok 1950 i wyprotlukował
o 41 proc. więcej towarów, niż w
roku 1940.
Takie oto są wspaniałe owoce od·
krytej przez Lenina, opracowanej i
wcielonej w życie przez genialnego
kontynuatora jego dzieła, towar~ysza
Etalina, idei współzawodnictwa so·
cjnlistycznego, idei, która opanowała
masy.

R

Zna.n•ennq qlos z terenu

uwagi są ektm1lne rówlllieź dla innych ośrodków wrażenie, że mamy do mynienda rz jakimś daJl.W'a~
w kra1u. Artykuł ten winien być dokładnie roz- współza'Wodlnictwem wyląc:z;nie o ilość podpisów.
Takie n.astawlen:ie WY'Pacza charnkter kampain:i:i, ~
ważony Pl'Ze2 n.ais.zych agirtatorów pokoju.
n:liżając jej poziom polttyw.ny. Czy ddzie nam o rzeRed.
branie jak lllaljn.Wę-k$1Zej 111.ośct podpisów w najlkirótsriym
Do redakojd naszej wpłyI14ł list następującej treści: czasie? Nlewą~pliw.ie :!drz;le o }alk 111ajrwięks0ą .iilość. Ale
idzie nam ~ nile tylko o to. Pnzecleiż w k:ampanid
tej wy•tknęliśmy sobie ~ cele. Dążymy do tego
[)o Redakcji „TRYBUNY LUDU"
Gorący stosunek oałego społecreńSltwa do sprarwy by w toku zbieraJll!i.a miiliooów podipisów w całym kira~
podpisywania Apelu Sztokholmskiego sikła,itia mme ju - P17JelP'll(>wadzlć wielką m&roWll robotę u.św.Laa...
·
miającą. ·
do napisania tego listu.
Idzie nam o 1xl by ka7xJy obywatel składając swój
Mieszkam w Warszaw.ie na żoliborzu w Warsrzaiw
SetokhOllmsldJrn uśw1.adomtt sobie w
Jestem mfl,tką podp:is pod
ski.ej Spólooelni Mie50kamoweJ·.
dwojga dzieci, praouję również Cl'JllJWOdo,..,"O. PodipL ~ że czynem swym o.strzega podżegacrty wojensan.ie Apelu Sztokholmskiego jest dla mnie sprawą nych, iż jet.li il'O'llpętailiby e.rwaniturę wojetllną, czeka ieh
pierWS'l.Oll'Zędrnej wagi. Ostatecznie ud~ło mi się los Hitlera i Mu61SOliniego, że czynem ewym włącrzia
w~:raj podpis złożyć. Nie było to jednak: takie się do ś~o oboru pokoju, któremd nJieugięde
·
·--' potę2iny ZWliąrzeik: Radllliecld.
· ·1Y pri7.eWuu~i
·
·
· o b ywatelkl
z.Ja,wr
po dp1sy,
· .., rzb':era1iące
pros te . D w1e
·
·
~ ·
b
•
·
·
z1ka
·
·
obejmująca setki mi·
po<ljpdlsów
zbieremd>a
Kampania
moJeJ
eeno.,c„
meo
crzas·1e
w
.ruu
s1ę u nas w mtes
'
..___,_ 'jest
~~ "wi.:cie
'··-'-' n11. oa'J'"'
__ · JJUUWJ.
~.1 do blo k oweg o „~wu1ow
· izg1--'·'~"
i mo.za·
etaipem
do.n1~ini
v.»~my "'ę
"' . GdY nasitęp<Ill1e
...,...i,.ó
-- 1
· · lista
· · · dowi'e<:12:lel''JJSmy się,
komiitetu
w w ...ce o P""' j. Walka ta trwia d 1'1:'wać będal!e da.lej.
ze .
rr.e w z11wtenrem
była tylko dwa dni i już w reko;rdo~ temp.ie zo- Niezilicu.ooe !l:'Tl.'eSlle ludrz.i, których ~Y świadczyć
stała ~dana rz. po:v1'~ d? <Wi~1n1~we_; rady na- będą o ZlllStiram:ająoe.i dla podil.egaCIZ'Y wojennych po~~]. Dowdedzieliśmy się rov.;n~ez, :ze. ~isy tędze &R pdroju - me er.demobilizują się po kampanii!
zbierane były praeri: obywatelki, ktore zgłosiły się na Aipeilu, lem wprost ~wn1e nie przestaną walcreyć
ochoir,t:ika na z.ebra.niu w dniu 11 bm., o którym o to, by OOTrz.Uqić imperia1ist:o~ pokój. $wiadomość tej
niesultY n:l.e wszyscy mi~ńcy byli powi·adomieni. perspelrtywy poowo]:i Składającemu podpis pod ApeW efągu kilim dni wiele osób zwraoało się do go- Iem Pokoju w pel:n:I rziroaumi.eć celowość i sikut.emność
apoda.Tza koloni:i o zrobienie dodait<kowej listy. . Wie- jeg::> pod~i$U.
Tę persipektywę pow:irnn.i mu jasno ukazać wł.aśn!e
lu twierrda:iło, że <W nich ndlkt z listą nie przychod'Zlł. W ree.ultacie, na prośby gospodarz.a kolonij i agitatoa."zy pokoju. Ale jeśli trójQci, :llbierające podpisy
:Lrmych ~:i;nt.eresowia.nych, ob: Wróbel'. który zł~ył gaJ~em pęd.zą z jednego m~ia do drugiego i me-'.
Vf termnue dwudni~wy~ p1erwszą listę,_ P~Y'!ll~ł cha.na•cznrle podia.ją Apel do podpisu, jeśli tak się śplel.Wtę dodaitko"".ą, rimow Jednak. z a:as,trzezeruem, ze srzą, że tJ.ierarz: lt"e(lygnrują z ponownego odwredizen'la
tylko na 3 dm. O stoSlllnku miesrzikanców WSM do mieS'lkan. w któryeh nie zao!ltają wszystkich mies:zikań&prawy podpisywani!.a listy pokoju niech świadczy ców - to rzecz jasna, że nie spełndadą o.ne wówczas
fakt, że po ponownym przyniesieniu listy w c'ągu swej podstawowej roli
Jesz~ jedna uwaga. Popularność kampan'id szrokdwóeh g~n zgłosiło się 20 osób.
C~y ktoś 11: J:Comit~tu .ob.rońców Pokoju n'!e ze- h?lmskiiej stwairza u niektórych nastroje, że nle warto
chciałby ud!z1el1ć wyJaśnienta, dlaczego sprawę pod. nikogo pnzekonywat, że i tak wsv.yscy podpiszą samt.
pi~ywani~ list! pokoj:1 w. W~~<-i~j ~półdz.'elni Ta:lde n'81Staiwielllie jest fałszywe. Wbrew pewnym poro~fi:eSZJkamowel traktuJe ~ę me~wa~1e 1 lekcewa- l'?m, wróg klasowy, stanowiący u nas agenturę impeząco? l siało ~ę- oowi:otru.e - ~ue komi.te~ pr~kony- ri'Crlisrtycznycti podli.egamy wojennych, WYłazj rr.e &kóry,
wał obywateh, ze k32dy podp'IS wzmaoma S'lły waJ- żeby saobotować wielkie poopolilte rusrientle spolecu.eń~i o pok~j, lecz o?ywatelc przełtonywal!i komitet, że stwa Polskiego w <>brome poltoj.u. TyJ.ko nańlwn'i nie
zdoają sobie rz. tego S'[Yfawy.
icll podpisy są n:iea:będ!lle.
Wrtiosek z tego wsrzystkiego dla akcj;i w Waa'SZal\VUe:
Maria Nowłcka, XII kot WSM
- rorzJSrz.erzyć, zruaoC1Wtie roesOO'l"ll:yć &Z&egi agiltatO'rów
LJ.:st ten n.ie jest oclo!obnionym głosem. Jesteśmy w pcikaju; Waxsrmwa pod tym wrzględem jest niewątpliwie
posiada.niu całego srzeregu podobnych sygnailów.' Jaka w tyle w porównantiu er; ii.n!nymi okręgami kraju. Zna.cznie l"O'Z!S1Jeraona sieć trójek rz;blerających ipod.oisy pozwojest lich wymowa?
Warsz~wski Komitet Obrońców Pokoju pierwszy w li, nie 1J!lllliejszając tempa akcji :i;bierarnia pod!Pisów,
kraju przystąpił do kampan:il sztokholmskiej i ir.ebra- podnieść ją jednoczześnie na wyżsrz.y po:zliom polityczrry.
na dotyclie7.i8S w stolicy iJ.ość podpisów pod Apelem Pr.i~inst.rnować rozbudowaną arm~ę agitato:rów poko.ju
i prrz;es;tawić ją na wytrw-.iłą robotę uświadam:ia.jącą.
jest nriewątpliwie :Imponująca.
Nie OS'W'Lędrzać czaS>u na ro?mlowy ze składającymi
Ale już można :i;auważyć, że popularność, a.: falką eikcja ta spotkała S'ię wśród ludności sprawiiła, że wicie swój podpis pod Apelem S?Mkho1m..~! ROILinowy te
obwodowych i blokowych kcmiitetów obroi1ców pokoju - to poważna crzęść istotnego wkładu w mobi:lizaC'ję
obrało w swej pracy Unię najmniejszego opol'U i prze- narodu palskiego do da!lsrej, ri:wyoięskiej walki o sprastawHo S'ię na mechani<:zną pogoń~ osiągnięciamd cy. wę bliską i d?'ogą dla każdego Polaika, - o sprawę po, _ _ _ _ _ _...,_ _ _ _ __
Kto koju. _ _ _ _ _ _ _
frowymi. Kto najwięcej drziś rz:b.i.eme podpisów?
,,_-

!io:~~ep~~~~:::~!~~osprawęodonio·

Można byłe> by

agitatorom pokoju

władzy państwowej

- oraz dokonany
zostanie wybór Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej.
Liczni przedstawiciele świata pracy, delegaci organizacji politycznych,
społecznych i zawodowych otrz:ymaja
specjalne zaproszenia na to hlstorycz
ne ])OSiedJenie łódzkie.i MRN.

każdą cyfrą

Planu 6-letniego".
Apel Polskiego Komitetu Obroń
ców Pokoju budd twórczy entuzjazm,
zagrzewa do dalszej walki, wykazuje
jak potężny je!ft front pokoju.
A potem tow. Jagielska, robotnica
ZakłndÓ\V Stalinowskic;h wspomina
swe wojenne przeżycia. Dość nacierpiał się naród, dość przeżył niedoli.
po to, żeby doczekać takich czasów
jak dziś. O tym dniu dzisiejszym mó
wi tow. Maria Trawińska, o olbrzymich osiągnięeiach gospodarczych i
kulturalnych, o szczęśliwym życiu
człowieka prncy w ustroju demokrae;ji ludowej. Klasa robotnicza nie pozwoli zburz:rć tego, co zbudowała z
takim wysiłkiem.
Przodownicom pracy odpowiadajlł
niemilknące okrzyki.

zować wiedzę

marksistowsko - lenł

r.owską. Wzywamy wszystkie świetli
ce do podjęcia zobowiązań".

•

•

*

Entuzjazm sali był najlepszą odpo
wiedzii na piękn4 inicjatyw') zespołu
świetlicowego.

A potem piękny repertuar pieśni,
wierszy I muzyki, poświęconych spra
wie pokoju. Występy chórów świe·
tlicowych i zespołów recytatorskich.
Słowa pełne głębokiego uczucia, sło
wa tchnące prawdą. Piękna deklamacja w wykonaniu małych dzieci.
Głębokie wzruszenie maluje się na
twarzach obecnych. „Wieczór Pokoju" dał im niezatarte wrażenia. Usta
same powtanają słowa poety: „z
* "' •
„świetlica PZPB im. Stalina wzy- wysiłków naszych rośnie powoli na
wa wszystkie świetlice robotnicze i ziemi pokój".
wiejskie do włączenia się w wielką
akcję walki o pokój".
świetlicy odczytuje 8 sportu
Kierownik

z

poIska-IzraeI 2•o

tekst apelu.
„Wzywamy świetlict do wciągnię11
cia nowych tysięcy aktywistów, by
centralnym CWKS
korcie
Na
W}'ższy poziom akcję
podnieść na
Warszawie rozpoczął się mię·
uświadamiającą, by spotęgować &w6j w
mecz tenisowy o
wkład w dzieło mobilizacji maa pra- dzypaństwowy
cujących do walki o pokój! Postana.- puchar Davisa: Polska - Izrael. Po
wiamy w naszej codmiennejl pracy pierwszym dniu prowadzi Pol$ka 2:0.
Skonecki (Polska) pokonał w 3
propagować Plan 6-cioletni, współzawodnictwo i racjonalizatorstwo, zw1ą setach Weissa (Izrael) 6:3, 6:2, 6:~
zać pracę świetlicy z produkcją. Za- a Piątek zwyciężył Brautmanna 'fi
cieśnić współpracę z wsią, populary- 1czterech setach 4:6, 6:0, 8:6, 6:1.

Nowy numer pisma

„O

trwały

pokói, o demokracją ludową"

BUKARESZT (PAP) - Dnia 19
bm. ukazał sie tu 20 numer pisma
„O trwały pokój, o demokrację iu
dową", organu Biura Informacyjne
go Partii Komuni!ltycznych i Robot
niczych. Numer poświęcony jest w
WYZwoleńczeJ
dużej mierze walce
narodów krajów kolonialnych i zależnych. Artykuł 'Wstępny nosi ty.
tuł: „Na.rody krajów kolonialnych I
zależnych w walce przeciwko pod:ie
gaczom wojennym". Dalej pismo za
mieszcza przegląd prasoWY pod tytułem ,.Fiasoo angielskiej awantury
wojennej na Malajach", artykuł sekretarza Narodowego Frontu Vietaamt. Dina pt. „Vietnam walcz:v o
swą niepodległość", artykuł sekreta
rza generalnego CGT Benoit Fracho
na pt. „CGT a Jedność działania w
walce o chleb l pokój", artykuł sekretarza generalnego Komunistycz•
nej Partii Włoch Secchii pt. "Konie
rcncja czarnej międzynarodówki" Na pierwszej stronie oismo zamie

ściło doniesienia z szeregu krajów
o przebiegu kampapil zbierania pod
pisów pod Apelem Sztokholmskim.

G6rnicy otrzymali
nowe mundury

:E:~rta
W.\RSZAWA (PAP).
Górnicza lJOZa znanymi juz przy..vile.
jami górniczymi, jak premiowanie, do
datko~e urlopy, ulgowe przejazdy ko
lejowe itp. wprowad ziło. również jed
nolite umundurowanie dla wszystkicll
górników.
W ostatnich dniach przemysł kon.
fekcyjny wyprodukował pierw51.ą pu
tię 3.000 mundurów, które pierwsi otrzymali przodownicy 1 racjonalizato..
rzr, pracUjłCY na. dole W kopalniach_
Mundur jest koloru · 1zaro_niebieskiegot
ze złotymi guzikami. Różne funk(je
górnicze wyi·óżniane Bił odrębnymi dy
stynkcjo.mi w formie złotych pasków
i ema.liowanych .znaków.
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Omawiaj:rriy, studiujmy i

uchwalą

zgłębiajmy

Ili Plenun1

Zprzemówienia wyełoszoneg~ na Plenum Komitetu ludzkiego przez członka Biura Polityczneeo KC PZPR
toH'. Aleksandra Zawadzkieqo
współzawodnictwa pracy,

nowatorstwa, ruchu racjonalizatorskie
go itp., a ostatnio - potężna akcja zbfo.rania podpisów pod Apelem Pokoju, W tych akcjach, w
tych poeyływnych politycznie i
społecznie pracach -wyrastają nowi ludzie, wyrastają wciąź nowe,
cenne rezerwy kadrowe. W toku
powyższych akcji i iprac zmieniają się, przekształcają i uaktywnia
nawet tego nieraz nie doją szerokie masy rostrzegając botników. chłopów i inteligencji.
Naszym obowiązkiem jest to dostrzegać i wyciągać twórcze wnio

ski.

· .rv. Plenum wyłqµiło jako zagad
n1erue centralne - zagadnienie
kadr. Cóż to oznacza? Oznacza
to, że · warunki (iojrzały, aby je
ipostawić jako zagadnienie central
ne i tak zostało ono postawione
w referaci-e tow. Bieruta.
Co nam daje referat tow. Bieruta? Najełębszą jego treścią jest
wielki ładunek optymizmu, wielkiej wiary w siły Partii, w siły kła
sy robotniczej, w siły i moc całe
go narodu.

Tow. Bierut dokonał gruntownej analizy sytuacji międzynaro
dowej i wewnętrznej rpod naczelnym hasłem walki o pokój. Jak
w soczewce przełamuje się w tym
zagadnieniu wielki optymiZJll i głę
boka wiara, że można zapobiec
wojnie, jeśli potrafimy zmobilizo
\Vać wielomilionowe masy do wal
ki o Pokój. Jedną z fonn tej
walki jest akcja zbierania podpi~
sów pod Apelem Sztokholmskim.
Akcja ta ma ogromną wagę ideologiczno-polityczną i wychowawczą. Mobilizuje ona najszersze ma
sy narodu do ~arcia szeregów
wokół naszego rządu ludowego,
wokół naszej Partii, wokół Polski
Ludowej, kroczącej ramię w ramię ze Związkiem Radzieckim i
krajami demokracji ludowej. W
tej akcji uwidacznia się w prakty
ce nasz stosunek do Związku Ra
dzieckiego, ostoi pokoju, nie2:1Qln
nej twierdzy, przy której skup•
ją swe siły milionowe masy wał
czących o pokój, postęp i szczęście
ludzkości.

My zwłaszcza, Polacy, mamy spe
cjalnie dużo do zawdzięczenia
ZawZwiązkowi Radzieckiemu.
dzięczamy mu dwukrotnie odzyskanie niepodległości, zawdzięcza
my mu wyzwolenie spod okupacji
faszystowskiej i nie powtarzającą
się wielką szansę historyczną zdobycia władzy ludowej, zawdzięcza
my mu rozbicie oporu burżua:.iji i
założenie fundamentów nowej Pol.
ski, Polski, zrodzonej z rewolucji
socjalistycznej i idącej ku socjalizmowi.
Toteż stosunek nasz do Zwiaz·
ku Radzieckie,;o to nie tylko zwy·
kły sojusz i zwykła przyjaźń: to
najserdeczniejsze więzy przyjaźni
z wielkim krajem, któremu zawdzięczamy wszystko, czym jesteś
my. I nie ma w naszej Partii miej
sca dla ludzi, którzy by tej naj·
głębszej istoty stosunku Polski Lu
dowej do Związku Radzieckiego
nie rozumieli, którzy by usiłowali

W najbliższym czasie będą prze
prowadzone wybory do prezydiów
rad narodowych, w związku z usta
wą o ujednoliceniu organów władzy terenowej. Przewodnią myślą ustawy jest wciągnięcie rnilio
nowych mas do rządów krajem.
I oto powstaje jeszcze jedna praca, która będzie zmieniała i przekształcała ludzi, szkoliła ich, tworzyła z nich nowy cenny aktyw
kadrowy.
Padały w dyskusji głosy kryty
czne pod adresem zw. zawodo·
wych. Rze.:zywiscie - tu, w t.odzi, sytuacja na odcinku związko

W wiecznym, braterskim sojuZwiązkiem Radzieckim,
ku socjalizmov1i pod
zmierJ:ając

szu

ze

przewodem polskiej klasy r '1otni
czej i jej awangardy, PoJ.Skfoj Zje
dnoczonej Partii robotniczej, zwar
tej i skupionej v kół jej przewodniczącego, tow. Bolesława Bieruta, najle1>szego i najwierniejszego ucznia tow. Stalina
Polska Ludowa może poszczycić
się szeregiem wspaniałych osiąg
n· ć polityczno-społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Ale
trzeba sobie też uprzytomnić, iż
mamy /jeszcze ;różne dysproporcje na rozmaitych odcinkach naszego życia. Te dysproporcje wy
stępują również na odcinku kadr.
Aby zlikwidować poważne bra
ki, istniejące na tym odcinku.
przede
stworzyć
powinniśmy
wszystkim wielki, szeroki rezer·
wuar kadrowy. Ten rezerwuar już
istnieje, stworzyliśmy go i tworzy
my mobilizując i organizując
szerokie masy do szeregu konkret
nych. pozytywnych prac. iak akcja

I

ła

na boczny tor sprawy central·
nej - sprawy ·ludzi, sprawy kadr.
W polityce kadrowej - co już
znalaztó swój wyraz w dyskusji
trzeba postawić jak należy
trzeba wzmóc
sprawę szkolenia,
troskliwą opiekę nad ludźmi wysuniętymi na wyższe stanowiska.
Jeśli będziemy omaw\ać,

stu·
i zgłębiać wytyczne IV Ple
num, zawarte w referacie tow.
Bieruta, jeśli wyciągniemy z nich
twórcze wnioski do dalszej swej
pracy - pokonamy trudności na
odcinku kadr, trudności, które
już - jak to sygnalizowano w dy
stanowią pewną prze·
skusji szkodę w realizacji naszych par·
tyjnych i państwowych zadań.
W wyniku realizacji tych zadań, pod kierownictwem Komitetu Centralnego i Pi·zewodniczące.
go PZPR, tow. Bieruta, wyrośnie
jeszcze bardziej nasza Partia, na·
sza klasa robotnicza i polskie ma
sy pracujące, żmierz2jąc zwycię
przełom.
sko ku celowi, jaki sobie wytknę
Jeśli mowa o złej czy niewłaścl liś?1y ku Polsce Socjalistyczwej polityce kadrowej na terenie neJ.
łódzkiej organizacji partyjnej, to
trzeba sobie od razu powiedzieć,
diować

I

Jak donosi agencja „United PreJs", pod patronatem. rządu amerylro1'1kiego w St. Louis tworzy łię ,,międz)llłarodowa brygada lotnicsa", dojona ::: rozmaitych uwantumików i rozbitk6w wojennych, którzy smnier:wJ11
Czang Kai-sze1:ow&,
odd6ć swe mługi chwilowe11m władcy Formozy Członkowie tej „brygady", instruowanej przes oficerów USA wyTaźajq 10
rozmowa.eh s przedstawicielami prasy blogq nad~eję, se pr~ pomoc,y,
Departamentu Stanu jus w lipcu bfdq mogli •tanąi do Jy,pozycji huomint<mgowsl.-icli bankrutów.
„.U'iędzynar~m~ 'brygada lotnicza"', rak aamo, jak inne, podobnt
•
im~r~zy ratownicze p • .Acheson.a, tyle akurat pomoie klice kuomintangmo1kze~, co .'~":'1rłemu • przysłowiowe 'kadzidło. $wiadomo§~ ostatecznego,
s::yb~o zbliza111.cega_ S:ę kr<rchu nie jest obca narvei samemu herutowi tej
· zgrai, bo oto, 1ak sunadczą doniesienia s Japonii - Czang Kai-szelc ściele
już sobie przytulne i spokojne gniazdlco w pobliżu Tokio, pod opielwńczym:i
skr~ydlami su•ego przyjaciela i protel>tora - gen, Mac. Arthura. Na Czang
Kai·szel:a, gdy „sZC1:ęśliwie" 11cie1mie s Formozy, czeka już luksusmDG
tt'illa, będqca datmiej wlamo3cią japońsk.iego milionera - Kuhary. Willa
znajduje się w miejscou10$ci wypoczyrtkowej Oiso i sqsiaduje s rezydencJ11
premiera Yoshidy.
Niezależnie od łego Btłiazdka dl.a „ftihrera" chińskich reakcjoni!t~
j sbrodniarzy wojennych wynajęto w Tokio i okolicach jui; wiele innych
lolwli dla głównych przywódc6w kuomintangowskiej szajki. Przybycie
„go.ki" z Formozy oczekiwane jest niezadługo, a umowy najmu will i po•
mie.~zr::eń dla tych „gości" mają, charakter... długoterminowy.
Jest u·szalcie rzeczą bardzo możliwą, ie terminy tych kontral>tórv zostanii
moc110 skrócone, naród japońsl.-i, który coraz donioślejszym głosem domaga
się odejścia ameryhańskich olmpantów i żąda wolno§ci, pokoju i możli
tvości tu·órczej pracy, nie będzie z pewnością tolerował długo na swojej ziemi
dolarowych puvill.ów, auW1t11mików i przestępców w rodzaju Czang Kai•
szeka i jego &krachowanej bandy,

B. D.

.1.•1robotn1.cy w0. ew 0,dztw3 0,dzk1•eg0

ł
tego zagadnienia od- Chłop
iż nie daod się
się zaszczególnie
kształtuje
wym
złego stylu pracy. Oczy
ten stan dzielić
Ale winę
niedobrze.
jewiele,
b.
marny
pracy
wiście,
zawo
rzeczy ponoszą nie tylko zw.
dowe, lecz również łódzka o,rga- steśmy niernz nią zawaleni, manizac/ja partyjna, której zada- my do zrealizowania szereg poO„OJU
..- !!iU 1ą
.niem jest kierowac i opiekować ważnych akcji, przypadających
Akcja rzb~ani.a ![Xldiplsów pod drli.eń 19 biei. mies. rrebrano ogółem prowad7.ą.cy akcję nokojową.. W a~
się pracą zw. zawodowych. To często jedna po drugiej, ale akcje
zadanie musi być postawione z te - a będzie ich coraz więcej na terenie wojeiwódozti.va (nie licząc cji wiierania Podpisów biorą u<Wtaa
należytą ostrością, zwłaszcza, że trzeba umieć wiązać, trzeba je Apelem Sztokhoilmsllclm jest na tll!'re- m. Łodzi) około '50 tysięcy podpi- r6Wll1.!eż i księża - patrdod, kt6my
w zw. zawodowych obok dotych.- sobie właściwie podporządkować n.ie wojewódziw.a w ~ym toku. sów.
l!lkład „1:iró.
częstokroć wchodrlą w
czasowych funkcji mężów zaufa· 1tak, aby żadna z nich nie spycha- Jak wynika rre 61?Mrwozdań, już na
Na coolo wyisunęło się miasto O· jek" jak to ma miejsce ina pmykład
zorków, które ulmńceylo jui akcję w smlnłe Bą.ków powiatu łowtck.łezbierania podpisów, 11ebrawszy Scb go,
Oczywiście, :!:e WUJmożona aiklty.w·
10.131. Wziąwszy ROd uwagę liczbę
mieso!kańców ' Ozorkowa sięgającą 12 ność mas pracujących w walce o po.
utecza1ośc~ ty..sięcy, stw.i'E!'l'drz.ić tnz:eba, że pro- kój nie podoba się 71Wolennikom pcd
gwarancją
norią ustawą
załogi
żegaozy wojennych, kułaet,vu i e>leMężowie zaufania w myśl instruk że usta,va. zapewnia pilnym, sumien we wtorek - wyjaśnia ob. Lisiecki cenit zebranych ~!p'.isów jest barnzo mentom spekulacyjnym. W;róg klaso
cji rady Zakładowej „Bawełnianej nym pracownil~om pomoc i opiekę. a musiałem sobie co3 załatwić i dlate wysolcl.
Spo.~ród powiatów naszego woje- wy, pragnąc sparnliżować aikoję poósemki" ·organizują obecnie krótkie uderza w leniuchów i nierobów, go nie mogłem przyjść do pracy.
odprawy z grupami związkowymi, za p1·zez których cierpiała cała załoga. Proszę, aby mnie również zwalniano wódrzitwa ~a""•"'at.„~~ hlość ~,.,.i~1„..:.w kojową, srzenzy różnego rod.z:aijU
l"""l>"""
JW•~
Trudności maji tylko ci mężowie po każdej następnej ;vypłacie.
poznając je z ustawił o zabez11ieczekdiurne ;plotki.
- A czy wy, obywatelu Lisiecki riebrał dotąd powia.t wieluński, bo
niu socjalistycznej dyscypliny iira· za.ufania, h"tórych grupa rozdzielona
Notowano na terenie powiatu lło-..
cy. Akcja konieczna - każdy z ro jest na dwie zmiany. Rada zakłado- zdajecie sobie sprawę, że wyrządza· ponad 45 tysięcy. Obok JPOwiaitu Wiebotników musi bowiem dobrze znać wa powinna wglądnąć w te sprawy ci<· szkodę zakładom i całemu Pań- luńskiiego do najlepszych należą po- Wlckiego, brzeo::ińsklego i innych
dwuzmianowe stwu? - pyta mąż zaufania tow.
wrogie wystąpieinfa kułalt6w, któmy
nową ustawę - jednak aparat związ i zlikwidować takie
kowy „ósemki" trochę za późno grupy, które nie mogą. dobrze praco Malinowski - że nie przychodzenie wiaty: kutnowski, łowiiclti ł si-eradz- usdłcwali wmówić chłopom, że akcja
zaufania tow. do pracy opóźnia nasz marsz do so· ki, k;tóre 1Z€'briały po o!koło 30.000 !POd
przystąpił do zapoznania robotników wac. I tak np. mąż
pisów. Najsłabiej akcja. przebiega w zbieranila podpisów dowodzi słabOścl
z treścią nowej ustawy. Przecieź u· Leokadia Kwapisiewicz nie może czę cjalizmu?
Rada zakładowa, kierownictwo o· powiatach oi>oczyńS.kim 1 slderniewic obozu pokoju, nakłania1ii ich do wystawa weszła już w życie 17 bm. od sto organizować odpraw w swej grutego cza'su minęło kilka dni - a :ta· pie, pcmieważ trudno jest zebrać lu· taz mąż zaufania stwierdzili jedno· kim. Pows.tale nr.w!iaty ~ebrały do- kupywarua towairów ~ sklepów spół
„~
łoga PZPB Nr 8 jeszcze nie wie do dzi, zatrudnionych na dwóch zmia- głośnie, że ob. Lisiecki jest dobrym
dzielczych i rozsiewali inne bzduTfachowcem, ale często nie przycho- tąd od 20 do 25 tysięcy podpisów
kładuie, o eo chodzi. Nic więc dziw· nach.
plotki. Nędzne te 2abiegi dzięki
ne
Szt-Okhol.msddm.
Apelem
pod
wypłacie
po
zwłaszcza
pracy,
do
t!zi
*
* *
nego, że dniv 17 bm. nia stav:iły się
Ze siprawozdań powi•atowych komi wy<sokiej śwliadoroości mieszkańców
W przędzalni centrali trafiamy Ob. Lisiecki, nie przychodząc do pra
do pracy z przyczyn nicuzasadnionych 53 osoby. Dziś v1rprawdzie wpły właśnie na „sąd", który się odbywa cy, opÓźnia remont maszyn. Zgodnie
7
nęło do kierowników oddziałów kil· nad ślusarzem ob. Eugeniuszem Li· z ustawą postanowiono po wspólnym tetów obrońców ![Xl<koju wynńka, że nas .ego wojcwódrz:twa .i pracy agiita~
ka usprawiedliwień, jednak to nie sieckim. Kierownik przędzalni, rad:iy zastanowieniu, na początek potrącić akcja zbierania podpisów pod Ape- torów pokoju ~ły jednak na pazmienia faktu, że załoga „ó~emki" oddziałow; oraz mą.:i: zau:fal.lia gru· mu zarobek za jeden dzień roboczy. lem Sztokholmskim pre.ebiega s.praw newce.
Wbrew stanow.isku pa!triotycznie
Viypadek PO'fYŻ.Szy powinien. ~yć 1 nie wśród szerokich rzesz robotni·
nie została na czas przygotowana py, do której należy ob. Lisiecki,
ikt
h ks' ·
k
t
proszą go o m;prawiedliwienie się, przestrogą zarow110 dla ob. Lis1ec-, k'
do realizacji nowej ustawy.
Ki·ótkie odprawy, organizowane dlaczego nie przyszedł w środę do kiego, jak i dla wszystkich tych, któ ow 1 pracującego chłopstwa., ehęt- us osun owanyc · lęzy, z ' órych
rr.y lekkomyślnie opuszczaję. pracę. nie składającyeb swe podpisy I wy- w.!elu, jak to miało miejsce w poprzez mężów zaufania, przebiegają pracy.
Janfająeych spośród siebie aktyw, wJede kutnowskim., wyigłasw.ło ka.
M. S.
- Po · wypłacie, 'która się odbył:i.
dość sprawnie. Robotnicy rozumieją,
rz:anla, OOIW'Ołujące mjieS!Z'kańców do
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · , . . . , . . . - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • po<llpisywan!ia
Alpelu Sztokholmskie-

„odara.„

Spóźniona
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akcja -,.r PZPB Nr
-
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Zapoznanie

jej s

I

I

gc, zdamały się wypadki!. ~aootowa

nia akcjd pl'Tl.E!2 reakcyjne jednOSJt!d
spośród duchow.ieńsitwa.

Wypadki reakcyjnej

drzlałalnośm

wroga klasowego są jednak odosob·
niooe i na tle ogólnego entuzjatz.m.u

I

Robotnicy
Targi

tę najserdeczniejszą przyjaźń mą

cie bądź zdradzali ch(}ć wbicia kii
na w nasz stosunek do Związku
Radzieckiego.

nia wprowadzono również funkcje zakładowych społecznych inspektorów pracy, delegatów ubez
pieczeniowych i referentów kultu
ralno-oswiatowych, wskutek cze".
go aktyw związkowy w kraju po
600.000
większy swe szeregi do
ludzi.
Wciągać ludzi do pozytywnej
pracy, ujmować ich w pewne ramy organizacyjne - to rzecz niezmiernie doniosłej wagi, to sprawa całej naszej Partii.
Słusznie zwracano uwagę w dy
skusji, iż w Łodzi. środowisku o
wybitnej przewadze kobiet pracu
jących - zbyt mało było dÓtąd
poczynań, aby wciągnąć kobiety
do pozytywnych prac społecznych
i politycznych, aby dobre, rewolucyjne aktywistki wysuwać na
odpowiedzialne sta.nowiska polity
czne, społeczne i zawodowe.
Słusznie podnoszono tutaj spra
wę otoczenia w:iększą niż dota.d
opieką kadr nauczycielskich i mio
I na tym odcinku
dzieżowych.
winien być dokonany gruntowny

Niepewny przyin ek

&lęczne :r.ze&Ze robotnilkÓl\V i chło
pów, którzy j~ ?:Wiedziły.
Q,to, oo mówią uc:zes•tnicy wy~

do ~nainia - przodowni
ey pracy z PZPB im. lUaTehlewsklego: tow. J6zef Włodarczy: · I
cie~

-

Smłyga,

Wtedy! kiedy

c:z.y o Pokój, a

cały świat

każdego

wal
dnia pod

Apelem &tokholmski.m podpisuje
corarz w:ięce1 1L1dz'I, MTP są
clę,jalko gymbolem naszej pokojo-

się

wej praey.

I jesrz.aze jedno - barrdrzo waż·
ne: Targi Poonańskie, to nie tylko prrz.egląd o,.<;iągnięć państw demokracji ludowej w 5 lait Po woj
me, to również: gpojrzente w
ipra;ys7.ilość,
Prrz.ysiłość,

jący

to ogromny, n!fl ma

sobie równeJZO -

Wyniki 'vspółza wodni ctw a
muszą h,ć

Poznańskie

Wiprawd:zie dlZiś rz.ostaną jui
zamknięt.e XXII! Mi~y;na.rodowe Targi POIZlllailski.e, lecz długo
o :nich będą pamiętać wieloty ~

M.a.rJa

zwiedzają

pawilon

kra.ju soeóaJ.i=u -

Związku Ra-

d:zieokiego.

Tadeusz Saar
ikoresiponden.t „Głosu"
e PZPB im. Marchlewskiego

publikowane

Na pr~nd. od.padkowed w··i
tablica do notowania wyników
zespołów.

wspól:1Awodn0Czących

Dotycllcria•s jednak nie ukazały
się na niej żadne wyniki.

Niedbalstwo w składach „Paged"
Niejeden mieszkaniec nas.z~go
miasta miał możność zapoznać 11ię
z placówkami P:tństwowcj Centrali
Drzewnej ;,Paged", które i11tnieją,
w kilku dzielnicach Lodzi. Są. to
składy drzewa budowlanego, meblo
wcgo, a na.wet opnłowego. Każdy
klient, który przypndkowo naby.
drzewo na. kilku składneh,
wał
mógł zauwaiyć, że składy to róż_
nie są. prowadzone. Trudno byłoby
porównać prace kierownictwa skl:\
du Nr 6 przy Limanowskiego 41,
czy składu Nr S przy ul. Armii
C6erwonej 7 z pracą. kierownictwa
składu Nr '1 przy ul żeromskicrro
92, czy Nr i, przy 'ul. Srebrzyfi.
ski ej.
Wchodzą.c na pl'Zykład. na ekład
Nr 6, z daleka ujrzeć można nale_
życie, równo ułożone drzewo na
specjalnych podkładach betono.
wych, tzw, „poduszkach", eo za_
bezpiecza drzewo nrzed ~niciem. ·

szczególnie rażące.
Akcja. rzbiera.nia poilptsów J>Od A„
peiem Sztokholmskim. zmohlllzowala setkd tysięcy uczciwych obywateli
nas:c.ego województwa do prowadzoNle chodzi tu ocZYWjście tylko nej przez całą postępową lucbkooó
o rzas;pokojenie ciekawości, kto ile wa.Iki o pokój,
(Kar.)
wyprodu'k<YWał ~. leca: o coś
ważniejsa:ego. Publikacja wyników VJSpółzawodniot>wia jest e jed
nej strony b'odźcem dia· gorrzei1
pracujących, ii drugiej zaś strony

Kierownictwo składu Nr 7 togo nic
stosuje i w miejstle betonowych
„p.oduszck" układa grub~ze kawał
ki drzet.a. pod „sztaplami".
Prace. w skłndnch „Pn.ged" trwa
do godz, 16. Niest~ty, w sklndzie
Kr 7 bywa tak, że jedynie J.icrow
nik likladu uznaje tę godzinę za
koniec swego nrz~dowania. Na
składzie Nr 1 wchodząc do szatui,
w której rozbierają. się robotnicy,
zauwni.yć można niesamowity nie.
ład.

W

ką.tach

szatni

leż~

cnłe

komplety butelek od wódki. Kie_
wirnik składu wcale uio ukrywa
tego, że robotnicy piją. wódkę na
terenie pracy i tłumaezy to tym,
że czę~to przypadnjq. imieniny prn
cowników. Sądząc ze zbioru butelek, to blde imieniny przypadają
szdć razy w tygodniu,
J. Myt

korespondent

„Głosu"

z „Pagedu".

umożli!iwia pewną kontrolę społeci

Traktory elektryczne
na polach bawełny

MOSKWA (AR). - Korespondent
ną nad wYSokością PrrLY??31awanych premii rt.:a wspólrlJaiwodn:ic- „Prawdy" pisze z Taszkientll (Uzbe
ltistan), że w tych dniach na pola
two.
Istotne konyścl, jalkie .z tego kołchozów „Awangarda", „Komu•
Refe::-at nista" i kołchozu im. Swierdlowa
płyną, powinny skłondć
traktory elektryczne „Unl
Współzawodnictwa i Radę Zai'kła- wyszły
dową do stałego, codziennego wpi wersal", należące do parku maszy•
sywania I111?ldunków z :kontu nowego Jangi - Julsldej Sta-Ojl l'tla
Jest szynowo - Traktol'owe~. Wykonały
WSf.>Ó~aw<>dnictwa pracy.
one prace, związane z uprawi\ ba
nGec~ą jasną, że w ciągu najbliżwełny.
szych dni przyniosło by to ju;i. reTraktory „Uniwersał" zostały do
z.ulitaty.
stosowane do trakcji elcktryczneJ
A. Pilecki
przez Taszkienckie Warsztaty Rekorespondent „Gło;:;u"
montu Motorów. Ruchome elektro
rz PZPB :!an. Dzierżyńskiego
wnie, obsługujące traktory, wypro
dukowano również w jednej z fa
brYk taszkienckich.
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Ciekawa un1preza
Kilka dni temu z inicjatywy i na
zaproszenie Koła Ligi Kobiet, przy
była do naszego zakładu instruktor
ka PSS l..1:6ra przeprowadziła wykład, połączony z zajęciami praktycz
nymi na temat racjonalnego odży
wiania.
Ta ciekawa i nowa w swym rodzaju impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Na zajęcia przy
były ws~kie kobiety, a nawet wie
lum~.

Powodzenie wYkładu. nie powinno
powodem samozadowolenia
członkiń naszej Ligi Kobiet, a bodź
cem do organizowania podobnych
imprez i to jak najprędzej.
Pouczającym byłby wykład o .pie
krótkie stulęgnacji niemowląt,
dium kroju którego znajomość jest
każdei kobiecie w gos
niezbędna podarstwie i td. Aby jednak kursy
spełniły swą r-0lę - i objęły jak naj
~zerszy wachlarz słuchaczek, Liga
Kobiet powinna na nie zapraszać
również nigdzie nie zatrudnione żo
ny pracowników naszei instytucji,
a tym samym wciągać je do pracy
w naszej organizacji.
stać się

J. l\:ossowski
korespondent .. Głosu" T. O. R.

Koła

Kobiety w

Przoduiące
W akaji r1Jbieranfa podpisów p11d
Apelem Pakodu biorą udział liczne
rzesze kabiet Łoiht i województwa..
Z odda.niem i ofiarnoścdą zb1erają one podpisy, zdaijąc sobie sprawę, ie
w ten sposób włączaJą się w szeregi
obozu pokcxiu, który pod. przewodnie
twem Wielkiego

Zwią'lku

Radzieckie

go WALCZY O POSTĘP przeciwk-0
podżegaczom wojennym.
pokWti
Wśrótl kobiet - agitatorek
na. Dzielnicy Sródmieśeie Lewa wYróżnia. się TOW. KALINOWSKA. ro
botnica z PZPB Nr 4.
- „Gdy zbieram podpisy - mówi
- wiem, że bezpośredn:io Pl'2YC2Yniam się do ut·l'W31lenia. pokoju świa.
towego". Na.jlepszego :1Aania są t.eż o
niej towarzysze z Dzielnicowego Komitetu Obrońców P~ojtt. - „Tow.
Kal:inows·ka. - móW'i o jej pmcy tł}W.

mają do spełnienia poważne zadania

po'vVSta'\vać zespoły głośnego czytiania.. NaJeży także e.w.róoić bacrl.lllą uwa.gę na. zorga.n~e ~eduiej opieki nad maloletnim! ~t
Nie zatWoSZ.le blrlsko jest dJo przed5'7.Jkola, siieć ~ódków jordainowskloh
także jesrz:cze nie wszędzie dociera.

dni, może być rz; Poży.tiltiem w-ykomystany na pracę nad sobą, czyitialllie
książek, garziat, az;asopilSIITI.. Pru.lodownice sipołecame w kołach terenowyoh
miałyby duże pole do popisu na tym
odcinku prM!y.
Koła .tereoowe stainowlą s.pecytimną ko.mórikę or~jną L'lgi, Iliie
~z ~dem pra<:y. Dlaitego
oa:gan.ilzacja pracy w kole terenowYm
~ azic:ziególneij ;tirook;ii. Konkret
ne !Pl"8iOe w.lmJiy poójąć kola bl<l<kowe, kltórych sieć rrorganirzluje da:ielnd:Ca li~ Opiekę nad kołami blokowymt ol>e.Jmą pnDOdownlce spo-

W tych warunlkach w~ra-ca ldllku matek, mającycll dtzieci. mniej
więcej w ,tym samym w:ielru, morte łecrme.
W ten sposM> 1ro11ranirwwane koła
być bardoo pożądana. Woln<y crzas,
uzysk:any w wynikJU Ji;olejno OO.by· ierenowe sfla.ną się żY1W11Di i łwól'IO'zy
wanyC'h dyrurów ri dziećmi na sip.a· 1mi oriraaatnł I.llgd.
H. Obuchowska· Pysiowa
cerze :ziwła5rllCl'llll te.rarz:, gdy są ciepłe

agitatorki pokoj a

Jni.k - dest pełna. mpału. Mimo star
S"iego wieku chętnie pracuje na obwocblie. Ze swą „trójką" wyrusza w
teren, nie lieząe się z czasem. Rozu·
mie, co znaczy lrażdy PO!lpis i sta:ra
się zebrać ich jak na.jwil(ccl''.
Tow. Klflinowska jest z zawodu
pęczk:irką. Obecnie zaś jest zastępczy
nią przew.odniczące.j koła l;igi Kobiet w S\\.'YCh zakładach. Wiele w
czasie wojny uclerpfafa i dlatego
d"łliś tak chl(tnic pracuje, uświada
miając innych o tym, co nam daje
władza. ludowa. Nie zrażając się zmę
czenlem cłu1d7J z piętra na piętrQ. w
'11\tieJ.ldm pięciop-iętrowym domu przy
ul. Narutnwicza 56 i zbiera z dumą
i zadowoleniem tal( ważne dla obozu
obrony pokoju podpisy.
„Na każdym km-ytarzu - mówi z
wita.Io nmiie miłe słowo
radością i uśmiech. Czy st.a.ry, C"EY młody, lmż
dy chętnie s.p'ieszył. by podpisać listę. Nawet z innych mieszkań przycbodrriH i przypominali, by i do nich
wstąpić. Ka.idemu oczy się śmiały,
gdy mówił, jak nasze pndpisy zwal~
czą pocliegacizy wojennyclt, jak a.i do
zwYclętswa będmiezny bronić sprawie
dliwego pokniu".
Setki oddanycli spra.'Wlie obr1>ttY
pokoju agita.tOI"ek - kobiet P&godziło
swą pracę za.wooową ze swą pracą
sp."1oomą. Międrzy
~wspomnieć o

innymi

trzeba

Do najba.rdzlej ofiarnych a.gita.t.Qt'ek
pok0oju rzalfozyć tu trzeba OB. MARIĘ URBANSKĄ z Centrali Teksty!
nej (Bhtro Lnu). oraz OB. lUARIĘ
FUSICKĄ z Dyrekcji Poc-i;t i Te1egirafów, które nie ust«.wa.ły w pracy
Czy TOW. ORZECHOWSKA z
Państwnwyclt Zakładów

Arty>kułów

i Tkanin Technieznycb. czy TOW.
ROJSKA z Zai'Ządu 'Nieruchomoś

ci, czy TOW. OLGA CYWI8SKA z
Dzielnicy Bałuty - wszys:tk,ie razem
- !kobiety, robotn'ke i inteligentki,
parlyjne i bezpartyjne stoją dzJś na
ti"j samej pla;tformie, platformie wy
trwalej walki o pokój.
próby• sla.n.ia. niewiary
Nędzne
przez niedobitki reakeyjn~ llkwido~
wanc są z mie-js.ca.
Wszędrie, gdzie tylko slię pójd.zie,
słyszy si~ wypowiedz>l pełne mocy i
przekanauia., że pokój śwla.towy bę·
d:zie utrwa.1-0<Ily, bo rz:a Mm.i są miliony, a. przecltwko nam - garstka. pod
żega-Ozy wojennych. Gwara.nciją utl'Walenia pokoju jest nasza pra.ca i
wykonanie pr.zedtermi.nowe planów
prooukeyjnych.
JANiINA WASZAK

I

Stalina.bad: w Domu Dziecka. Młode 1llllllU O.~ I A. ·Wle
sonow8i - ~ sivłd ~

laobietq

TOW. JANINlE
H:ERBA. so.ttysle rejonowym w Sta~ P6łnOC1Dym, kt6ra. w dużej
mierze przyczynia się do sprawnego
f11nkcijon:owa.nla K'61Dl'tetu Obwodo·
wego li sama z ,;trójkami" praieuje w
Ustawa o zabezpieczeniu socjali·
terenie. Dużą Qlkitywn«>Ść wyka.wa. styc:mej dyscypliny pracy powitana
taikłAl TOW. SABINA KARPitiJSKA została z należytym zrozumieniem
z Browairu Mieszczańskiego.
przez tysiączne rzesze . kobiet łódz.·
Na Dzielnicy Sródmieście w ob- kich, pracują.cyeh w fahrykach i biu
woduie 1ilil WY'Tóżn1ły się także pn- rach naszego miasta. Zdecydowaną
oow:nioe umysłowe, które nie rarz i walka z lazikami, kt&rzy lekceważąc
nie d"Wa odwiiedza.ly swoje bloki, by- "-Wą pracę, utrudniają i opóźniają
I leby tylko o nilldm nie za;Jcmnieć. wykonywanie planów produkcyjnych
- podjęta została przez ektyw ko·

H'

walce

o socjalistyczniJ,. dyscypline. pracy
I
słus:mią miały one PTetensję do tych

lekceważyły
współpracownic, które
sobie swoje obowiązki, przez co wie
udział we
le zespołów. biorących
tradł-0
pracy
W3J>Ółzawodnictwie

cenne punkty.
Na wiadomość o uchwaleniu ru>tawy o zabezpieczeniu socjalistycznej
dyscypliny pracy odbyły się· masów
ki, zorganizowane przez koła oddzia
Zebra.ne na nich
łowe Ligi Kobiet.
kobiety wyraziły s.wo;iil zadowolenie
wszyst- z uchwafonej usitawy.
napływające co-dziennie do
Na masówce w Zakładach im. 1
kich wydziałów personalnych, wska.·
Maja, aktywisilki Ligi K<>biet posta.·

Coraz W ·1ęce·1 kob·1eł w·1e·1sk·1ch ~~eet~~y~~~j~~~~cli~~kła~b~n~~
bl.erze udz1·ał w pracy

zarządach gminnych o 5 proc.
Poważny również udział biorą kobie.
·ty wiejskie w powołanych ostatnio

czasie ilość kół gospo
w;~e.ostatnim
wiejskich oraz stan liczebny

Z obrad

znacznie się zwiększył. W
ko11cu ubiegłego roku województwo
nasze liczyło 1.217 kół, zrzeszających
około 23.000 kobiet. Obecnie kół tych
jest już 1.337, a stan członkiń prze.
kracza liczbę 25.000.
Tak znacznemu wzrostov.1 szeregów organizacji kobiet wiejskich, w
stosunkowo krótkim okresie czasu,

W tych dniach zakończyła obra
dy I Krajowa Konferencja Ligi Kobiet, poświęcona zagadnieniom opie
ki.
Wśród długo niem.ilkn.ących okrzy
ków na cześć pokoju, Związku Radzieckiego i Generalissimusa Stalina, uczestniczki konferencit uchwa
łiły teksit listu db Palskdiego Komiiteo.
tu Obrońców Pokoju.
W liście ty.ro uozesitmicnki obrad

towarzyszyła

aktywność.
masowy udział

wzmożona

Dowodem tego jest
wsi w akcji podejmowania zobowiązań 1.~Majowych. Nie było takiej rez<;>IUCJI, podeimowanej P.rze.z gromadz
lne koła ZSCh„ w które] nie było by
pun~tu,

o?ej!llującego zobowią7Ałniił'

ko,b1et. wie1sk1ch. Do Zarządu Woje·
wodzkiego ZSCh. ~lyn~ło ponadto
120, o<J:ę~mych zobow1ązan koł gospo
dyn Wle]skich.
Zobowiązania te, które między in·
n)'llli dotyczyły większeg~ u~ziału
kobiet w grupach plantatorow i ho·
dowców oraz w kontraktacji mleka
i jaj, zostały w pełni zrealizowane.
Mówią o t)'lll liczby, świadczące o
wzroście ilości kobiet, naleiących do
grup plantatorów · i odstawiających
produkty nabiałowe. W końcu grud·
nia ub. roku województwo nasze li·
czylo 2.598 plantatoręk i 2.496 odstaw
czyń mleka i jaj. Obecnie zaś liczba
kobiet w pierwszym dZiale produkcji
wzrosła do 4.397, a w drugim do 4.250.
o poważnej aktywizacji kobiet
-wiejskich świadczy również masowy
ich udział w akademiach 1 manifesta.
cjach t·Majowych; W delegacjach
chłopskich, które udały się na obcho
dy 1-Majowe do Łodzj. i miast powia
towych, kobiety stanowiły około 70
proc. W przybliżeniu określić można
ogólną liczbę kobiet wiejskich, kt~re
v..-zięły udział w obchodach 1-MaJO·
wych w roku bieżącym na 70.000.
Stanowi to olbrzymi wzrost, w porów
naniu z rokiem ubiegłym.
Odbywające się ostatnio wybory
władz Związku Samopomocy
do
Chłopskiej wysunęły wiele kobiet na
członlą>w zarządów gminnych i gro·
madzkich, W porównaniu z rokiem
nbieqłym udział kobiet w zarządach
aroroed1.kicll ZSCh. wzrósł o 7 proc.,

społeczne1·

0?:C~
~:'tał~ie~~;~'.:~eif1iwi~~;i{~!
notowano w tyc11

działach, \V

ności

zarówno zan:ą.dów kół których pracują w przewa'iaijącej
gospodyń wiejskich, jak· i szerokiej liczbie kobiety.
Zdarzały się więc v:ypadki, że
rzeszy ich członkiń. Do dalszego U·
d.o życia Komitetach Obrońców Pako. sprawnienia pracy społecznej wśród' majstrowie nie wiedzieli, w ja:ki spo
ju. Udział ten wyraża się przeciętną kobiet wiejskich, głębszego i pełniej- sób obsadzić wszysbki,e krosna, ze
nieobecnych
cyfrą 30-40 proc. Ponadto w każdej szego realizowania uchwał Biura Po· względu na dużą. iloś~
„trójce", która zbiera podpisy pod litycznego KC PZPR, przyczyni się robotnic. Kobiety, które w tych
Apel Sztokholmski, bierie udzlal jed· niewątpJiwje zaplanowana na dzień dniach pracowały, chcą.c wykonać
21 maja br. Wojewódzka. Konferencja pl!lill dzienny - oddziału cą.y fab:ryna kobieta.
Biura Politycznego KC aktywistek ZSCh., które obradować ki - nadrabiały za. te, kt6re ~.ie
Uchwały
P_ZPR o pracy wśród kobiet spotykaJl\ będą wspólnie z przedstawicielkami p1·zybyły do pl"acy. Nie więc dziwne
się na wsl ze zrozumieniem I aktyw· Ugi Kobiet i związków zawodo'\\'Y<:h. go, że sruszne było ich oburzenie i
---------------------------------------------a w

Niezbyt wiele czasu upłynęło od
chwili powzięcia przez Biuro Polityc.z
ne KC PZPR uchwały o pracy wśród
kobiet, a już na terenie wojewódz·
twa łódzkiego koła gospodyń wlej·
skich Związku Samopomocy Chłop·
skiej mają do zanotowania poważne
sukcesy na odcinku aktywizacji ko·
biet wiejskich.
W dniu 20 kwietnia odbyła się od·
prawa kobiecego aktywu wojewódz·
kiego ZSCh., poświęcona uchwałom
Biura Politycznego KC PZPR. Wytycz
ne uchwały, po przepracowaniu na
konferencji, zostały przeniesione w
teren i obecnie są planowo realizodyń
członkiń

SoejaU~ffH:J
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tereno-we LK

Kobiety - członkinie kół teren-owych mogą sh.""Uteczn~e i owocnie
diziałać w dziedzinie kulturalno. o"""'iatowej, wyszukując i ~kolą-o a.n.al
fabetów. Tam, gdrz:ie istnieją odipo-w".ednie ku temu wartmiki, powinny
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Konferenc1·; Ligi Kobiet

rady narodowe w planowaniu i kon I cjalnej oraz poświęcić wiele uwagi
troli opieki społecznej, dopilnować walce o socjalistyc1J1Y stosunek do
staranniej, niż dotąd, należytego pracy i o przestrzeganie socjalistycz
wykorzystania funduszów akcji so nej dyscypliny pracy.
••••••••••••••••••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••c.•••••••••••••••••c•••••••••••••••
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Jak ubrać

nasze córki
"' _.....,. . ":

wyraziły swą całkowitą solidarność

-r~

z Apelem Sztokholmskim i zapewni
ły 0 jak najaktywniejszym swym
udziale w walce o pokój.
Aktywistki Lig! Kobiet, dając wy
raz solidarności z postępowymi kobietami całego świata, wysłały rów
nież list do przewodniczacej Swiatowej Demokratycznej Federacji Ko
biet - p. Cotton.

ne nym do p. Cotton - że żvcie i szczę
ście dziecka uzależnione jest przede wszystkim od wYWlllczenia trwa
lego pokoju przez miliony ludzi
pracy. Dlatego kładziemy swe pod
pisy pod Apelem Swiatowego Kongresu Obrońców Pokoju".
Dwudniowe obradv konferencji i
ożywiona dyskusja stały się przeglą
dem osiągnięć i niedomagań działa!
ności opiekuńczej L. K.
Aktywistki L. K. brały czynny u
dział w inicjowaniu, iorganizowa~
niu kontroli społecznej żłobków,
przedszkoli, poradni i innych zakła
dów opiekuńczych. Poważne rezulta
ty osiągnięto w szkoleniu kadr wiej
skich przodownic zdrowia. upowsze
chnieniu higieny oraz w walce z al
koholizmem, prostytucją i analfabetyzmem.
W czasie dyskusji kobiety wysu
nęły dezyderat pod adresem władz
pańs1mowych 0 'IJ!jęcie problemu wat
ki z alkoholizmem w ramy ustawy.
Po przeanalizowaniu dotychczaso\vych WYników działalności opiektlń
czej, aktywistki L. K. oostanowiły
zwiększyć swój udział w szkoleniu
nowych kadr dla zakładów opiekuń
czyć. brać czvnnv udział onez

W szeregu organizacji masowych,
lrtóre wzięły utlział w imprezach
Tygodnia Oświaty, Ksiąj:ki i Prasy,
nie zabrakło i Ligi Kobiet. 10 wystaw o tema.tyce kulturalno - oświa.
towej, 19 stoisk z ksiażkaml, 3 im
prezy artystyczne, - uroczyste za
analfabetów,
kończenie kursu dla
pogadanki, odczyty - oto dorobek
Ligi Kobiet w okresie Tygodnia.
234 kurSY dla analfabetów wzię
!a obecnie Liga Kobiet w Łodzi pod
stałą opiekę. I to jest trwały doro
bek Tygodnia na odcinku pracy Li
gi Kobiet.
Wydaje się jednak, że z doświad
czeń Tygodnia, który -wykazał, jak
bardzo masy pracujące Łodzi pragną postępowej ksiażki i nauki, L~
,ga Kobiet w naszym mieście powin
na wyriągnąó wnioski dla dalszej
swej pracy. Trzeba wziąć pod uwa
,gę fakt, że wiele jeszcze kobiet pra
zawodowo, a prowadzą
:cujących
cych jednocześnie gospodarstwo do
mowe, ma poważne luki w wyksztal
ceniu. Wiele z nich przoduje przy
warsztatach pracy, walcząc o ilość i
jakość produkcji, budując w ten spo
sób trwały pokój wraz z masami
Kobie
pracującymi całego świata.
ty te z pewnością pragnęłyby uzu·

ramię

głęboko przeświadczo
czytamy m. in. w liście wysła

Podajemy dizisńtaj modele 4 suicieneooek dla dziewczyinek w wieku od
4 do 6 lat.
l. BlruzeCZlka ri cien\k!iej bawełln'Y
wra:z rz; t. rf!W· prl~ce.ską rz; ja~iegokolwiek bą~ gładkiego maiter:rialu.
1 2. Suki~eoika łą.crz;ona u.. dwóch
I r~"'c:t?k. ktore ~;taJą nrun po spraw1e.mu sobie S'UKID. lub S·PQt"Z<\dzons

dwóch „wyrośn:ięty<:h" sukieneczek dtziedęcych.
3. Inny fason sukieneazkd, spotrrządwnej w ten sam Sjp()Sób, co sukienka Nr 2.

Il

4. Sukieneczka w kratkę u.. kolnier2~'k;em · bebe. Rękawy i wyk!'ńcrt..e
nJe z gladki,..go

materiału

czeniu socjalistycznej dyscypliny pra
cy i prowadzić energic2lną. walkę z
wszeikiego rodzaju objawami lekee·
ważenia pracy. O tym, że zobowiąza
nia swoje wykonują, świadczy fakt
malejącej z dnia na dzień nieuspTa
'1'"it''.Hiwionej nieobeoności.
W dniu 16 maja. br. nieuspl"a.wiedli
wiona nieobecność wynos.iła w Zalkła
dach im. 1 Maja. 1,4 pr.oc., a już na
stępnego dnia. tylko 0,4 proc. przy
czym w dniu tym nie zanotowano
(bie)
ani jednego sp@f.nienia.

Organizujmy indywidualne nauczanie

Nauczycielki

„Jesteśmy

now1ły uświadamiać wseysł.3cie kobie
tv o znaczeniu ustaJwy o .za'bezipie·

pełnić swą wiedzę, pragnęłyby roz
szerzyć zasób swoich wiadomości.

Dla tych kobiet Liga winna 21or
nauczanie indYWidualnPw domach tak, by jak najszybciej
i w sposób jak najbardziej dogodny
kobiety te mogły skorz-ystać z dobro
dziejstw oświaty, co umożliwiło by
im nie iylko uzupełnienie wykształ
centa, ale jednocześnie pozwolllo by
im na zdobycie a'Wansu 11H>łeezne
go.
W zakładach pracy koła ligowe
winny wszcząć akcję werbunkową
zarówno wśród kobiet pragnących
uzupełnić l pogłębić swe wykształ
cenie, jak i wśród tych, które mo
gą zająć się nauczaniem indywidu
by
Jednocześnie nalE\Żało
alnym.
zorganizować komisję, w skład któ
rej powinni wejść przedstawiciele
Kuratorium Łódzkiego, któ:t;zy kon
trelowaliby postępy kobiet, korzyw
stających z nauki, prowadzonej
ten sposób.
ganizować

'Upowszechnienie oświaty wśród
najszerszych rzesz kobiet łódzkich
to jeden z poważnych odcinków na
szej walki o pokój, naszej walid o
budowy socjalizmu
przyśpieszenie
(m. z.)
w Polsce.

I

budują

lepsze jutro

w ramię z robotnicami

Realizacja ~torycznego zadania
budowy sacjali>z.mu w Pol.c;<:e zal~y
w dużej miertre od Vwór~eh, niezmordowanych wysiłków nauczyeiell
w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. w duchu nowych zadań.
W rp:aństlwi.e ludowym 111.a:uczyciel od
girywa ;wiełką, sipołectl!lą :rOilę, st.aijąc
się jednym z bud1>wniezych nowego s;poleczeństwa.
W zaJWodzie nauozy'Cielskim w Poł
sce Ludowej pracuje ponad 75 proc.
kobiet i one to stanowia główny
trzon armii o.§wiatowcliw: walczących o pokój i pootęp i wychowują,cycll młodzie-i; na. budowniczych socjalizmu.
Mamy już dziś na terenie ł.Q{IBi
wiele kobiet _ naucz..vełelek, !.{tóre
diz\ęki o31tre; wake z przeżytkami
:deologii b~uazyjnej, drzięki serdeczm.emu preej<:::du się 100.uką marksi:zmu - lernini=u, dizięki samokontrol>i. i ~;,amoik::ryfyce - .WYPraeowały
w sobie .a.ktywny, powiem nawet żarliwy - stosunek do swych obo~
wią.~ków „inżynforów dug: ludzkich",
zdobywając się na. wzmożoną energię
i twórczy wysiłek - w ramacll jak
na.llepiej zO'rg331irowanej pracy.
Soo ś eód szere!!u ofiarnvch. m<)'hych

- naum.ycde
Iileksumiennych tupedagogów
Zao
wspomnę

llroleżankacll:

wilowej, Szym~1mwej i Badow·
skiej z II Szkoły TPD, o lkol. Sameckdej z V S7lkoły TPD, <>kol. Za.jąców
nie z VI Szkoły TPD, o k<ol. Waśniew
skiej z V Gimn. i Liceum. Wy!IJX'aOOwały one metodę naiu~. dosros.owainą do oblicza dmego :respolu
ucrz:nil~kiego, ,iego warunków ży.
<?a, :p~Yg°!o'Yain:i~ n.au_!mwego i :moi
~i~sc1,, P?SWięca.Jąc W!lele c:zasu zaJęciom swietlicowym, reałneJ pomocy
m~~zieży. Z:t>a;JarziIY ~ne wspóln'
~ęz. z .młodzie'~, wza,temne. ~o-_.z.u
JDl~Ie ~ ~ufame, a to i:zooi.ez Jest
n.a:Jcenm.eJsrze dla pediago,,,a.
WsP?~nę t~ż o _koleżan'kaeh J~bowsk1eJ, Pesko i Bande;rze z Di.ee:
um dla _:wychowawczyń Pnedszkol1
TPD, kto~e ~łcą ?rzy.s.złe wych~
"".'aiwczyme de.i~ na1mlod.srz,ych, da..1e
c:i matelk praooJących.
K'obiety _ nauceycielki ze s7Jkół
lód'lkbiJt jalko p.rzod.ownfoe pra.ey
w swoim za.wochie ,idąc ramię w,
ramię ze SWYmi koleźa:n!kami i
włókniadmmi
robomicami,
prządkami, budują. JepsT.e jut.ro
naszeJ Ojczymy,
R. GerlooU.

________ ___
....,;.
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„Podciągamy się''-powiedziała za tym idzie, premie dla przod(.

ników, ale i poprawa własnych za
robków, ale co najważnięjsze, socjalistyczny stosunek do pracy.
Plany oparte są na wyliczeniach
zdolności produkcyjnej maszyny
i dotychczasowej wydajności rąk
roboczych. Przekroczenie zaś p1a
n?~ jest dowodeIJl nowego, sot.]ahstycznego stosunku do pracy.
Pojęła to załoga PZPB w Zelo
wie. Coraz więcej robotników
przystępowało do współzawodnic
twa pracy, stopniowo też wzrasta

z uśmiechem ob. Kazimiera Kar
b?wniczak gdy ją spytałem o wy
niki pracy. „Podnosimy produk
cję", skasowaliśmy braki, teraz
tego rodza1u
już lepiei jest'' wypowiedzi można usłyszeć na
wszystkich sa}ach produkcyjnych
~ PZPB ~ Zelowie. Każdv się
c<eszy z widocznych rezultatów
lep~z~j i ~zybszej. pr~cy.. Tkac:z~
WA2NIEJSZE TELEFONY;
lepieJ tkaJą, czyśc!ark1 ma1ą mnie]
22 - Pow. Kom. M. O.
p~ac;y, a brakarze .nawet gdy!J~
mieli k~ _ter:iu chęc coraz mnie]
31 - Starostwo Powiatowe
dyskwahf1kuJą t.-Owaru.
32. - Pow. Zakł. Elektryczny
To są wyniki dobrze ujętego,
33 -·Miejski Posterunek MO należycie
rozpropagowanago
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Straż Pożarna

Zarząd

M;asta Kutna
prcfcy oraz troski o wyproduko
Rady wanie dobrego towaru, troski o
dobre imię fabryki.
Narodowej

-

Prezydium Pow.

"""7 Urząd

mówią

Pokoju

dzieci

się mogą wyłącznie małorolni i
średniorolni chłopi oraz członko

\vie grup plantatorów i hodow ców ZSCh. •.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolny ch przyjdzie chło
przy
pom z pomocą również
suszeniu pasz zielonych. W tym
celu zostaną wyremontowane i
uruchomione mechaniczne su szarnie w gospodarstwach pań
urządzeń tych bę·
stwowych.
dą mógll korzystać okoliczni ho
·
N' 1 · · 0 d t
dow~y.
teza, ezme • ego,.~stru1d?rzy p~nstwowe1 admin •
strac11 rolne1 będą rozpowszech .
niać wśród chłopów racfonalny
parowanych
c:pmób kiszenra
ziemniaków, które przedstawiają duią wartość, jako pasza tre' ·wa Hf tym celu Spółdzielcze
0

Nad morze i w lasy

pojodq dzieci robotników zgierskich

~

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
'Z6iei-.i:u po~tanowilo zainiciov:ać tegoroczny sezon kolonijny wysyłką
~50 dzieci nad morze oraz 200 na
wieś. Wszelkie przygotowania ku temu zostały już Zilkończone. Budynki
są już przyszykc.wane, obsługa oraz
wychowawcy wytypowani. Obecnie
we wszystkich szkołach podstawowych w Zgierzu pl"'J.eprowa.dza się re
dzieci z uwzględnieniem
krutację
chorowitych oraz znajdujących się w

z.

gorszych warunkach materialnych.
1~ad morze, do flliejscowości Stegny, k. Gdańska, wyjadą dzkci w
dwóch turnusach, w lipcu dzievr.;zyn
ki, w sierpniu - chłopcy. Podcbnie
wyjadą dwa turnusy w lasy szcza~
wińskie do Jeżowa.
W porówna·n:iu z rokiem ubieg•
• .w
' Zgierza wyśle na kolonie SC}
łym TPD
450 dzieci, tj. trzy razy więcej. Poza Osrodk1 Maszynow~ wyposazo
tym dla 200 dzieci z przedszkoli ne zostaną w spec1alne kompie
ly ma szyn.
•,;ądza się półkolonie na miejscu.

Nowe normy
maja na wszystkich
Piętnastego
budowach i we wszystkich przedslę
iorstwach budowfanych wprowadzor:e zosh1ly nowe normy. Przerlys.
ltowane przez krajową naradę pra
cowników budowlanych, uchwalone
przez plenum Zarz~du Głów:iego Ich
nowe i spra
z·wiązku zawodowego wiedliwe normy staną się ważnym
czvnnikiem dalszego rozwoju budow
ni etwa.
Nowe normy usuną przede ws~y~t
kim krzywdzące różnice w pła)
socjalistycz·
cach, które wbrew
nej zai:adzie - „każdemu według je
go pracy" - były -„;yższc dla niek.
tórych pracowników niewykwaliflko·.va'1ych. niż dl i fachowców. Uzazarobków od
wysokości
leżnienie
stopnia kwalifikac.ii. potrzebnych dla
wykonywania danej pracy, stanie 51<:'
po•.adto pownżnym bodźcem dla ro.
botników niewyk";valifikowanych do
zdobywania wiedzy fachowej. Robot
nicy niektórych działów. l1okrzywdze
ni dotychcz:i~ zbvt wysokimi normami. b')dą mieli moz"ość uzyslrnnia
wyżs·zych 1tarobków.
Ale wielkie znaczenie nowych

norm nie ogranicza się tylko do usu•1i;::cia poprzed•~ich dysri;"ooor~.ii w
płacach rozmaitych grup pracowni.
h.6w budowlanych. Normy te stają
s' l czynnlkic n mobilizującym do dol

sze~o zwi~kf<Tenl:,i wvdajno~cl prący

i usprawnfonia organizacji pracy na

budowach.
Na ostatniej naradizie referentów ra
c.ionalizacji pr7.edsieblorstw budQ\vl_a
nych dużo uwagi poświęcono właśc1·
wP.j organizacji pracy na budowie.
W toku dyskusji st\\,ierdrrono, że wie
le jes1 ieszcze do uobienia w tym
r.akresie. Poruszano sprawę niewłd~
ciwego rozmieszczenia materiałów na
pl1:1cu budow~. złegc wykorzystania
ma;izvn. v•adliwego ro-z:fl7lału funkcji itp. Stwierdzono, że dla prawidło
wego wykonania prac koniecrz.ne jest
ustal~nie i ścisłe prze trzeganie WY·
lcor1ania planu dostaw materlało·
wych l harmonogramu robót.
Usunięcl<' wi:z.ystklch ws)omn1anych braków jest koniecznym. warunkiem dla stworzenia możliwości
wykonywania nowych norm. Na od
bywających się ostatnio zebraniach
robotników poszozególnych l:mdowl1,
członkowie załóg· W3kazywali na istniejące niedociągnięcia w organirz;&·
ej! pracy, które należy usunąć, aby
nowe normy mogły b:yć wykonyw~
Ht1CIH
ne i przekraczane. Wprowadzenie
nowych norm przyczynia się więc
do większego zainteresowania zało
Tow. Buzuk, - Nadesłaną ko gi organizacją pracy na całej budo:
wie i do szukania środków dla jeJ
respondencfę częściowo wykorzy u!'prawnlenia.
staliśmy. Prosimy o nadsyłanie
Nowe normy uwzględniły po raz
11ierwsozv zesoołoWY system t>racy
dalszvch.

KORESPONDENT A

mę.

są

dobry

kład

ozorkowsłtie

w racjonalnym konserwowaniu
Odpo\Vioonie przygotowanie I Dla ułatwienia małorolnym i
pasz na okres zimowy posi:::da średniorolnym chłopom, a przedla rozwoju hodowli szczególne de wszystkim iczłonkom grup
znaczenie, toteż Ministerstwo producentów ZSCh, budowy si
Rolnirtw'a i Reform Roinych losów, na zlecenie Ministerstwa
zwra::a na to zagndnienie spe Rolnictwa i Reform Rolnych uśrednioterminowy
cjalną uwagę, udziela fąc chło- ruchomi ono
pom wydatnej pomocy w budo kredyt oraz przygotowano 4 tys.
wie urządzeń konserwacyjnych, ton cementu i 200 ton żelaza.
Kredytu na zakup materiałów
suszeniu pasz zielonych i kisze
potrzebnych do budowy silosów,
niu ziemniaków.

ską. Są

Lecz nie tylko kobiety

W Koluszkach

chl'?pom

Nowak, Marią Pierzyń
to przodownice pracy, osiągająca wysokie wyniki.
Na oddziale I przodownica pra
cy, Helena Czech, była bodaj już
11 razy nagradzana dyplomami
i ipremiami. Na równi z nią kro
czy Józefa Pierzyńska.
Na „Dwójce" dzielnymi tkaczkami są - Ulańs~a Sabina i jej
córka l\'laria. Ponadto: Antonina
MichaJgka, Genowefa Topolska.
nor·
wykonują swą bazę ponad
Franciszką

mi tkaczkami w Zelowie. Na przy

Dzieci, zbierajace się w świe-1 nowisko wobec toczącej sie n:
tlicy w Ozorkowie, uchwaliły re całym świecie walki o pokój.
A oto jej treść:
7.0lucję, w której zajmują sta
„My, dzieci świetlicy TPD w
powstaje
OzOi·kowie, pamiętamy dokład
nie straszne przeżycia ostatniej
Czapnicza Spółdzielnia Pracy
Onegdaj odbyło się w świetlicy wojny, do dziś dnia oglądamy
ZZK w Koluszkach zakończenie kur na własne oczv pozostałości
cu kroju, szycia i modelowania, pro.
"radzonego przez Zakład Doskona- zgliszcz i ruin. Pomiędzy nami są sieroty, które utraciły rolenia Rzemiosła w Łodzi
Kurs, obejmujący 320 godzin, ukoń dziców na polach walk, w krema
czyło z wynikiem pomyślnym 21 ko- toriach i więzieniach faszystow
biet, żon i córek miejscowych kole- skich.
jarzy.
Dziś kra i nasz rozkwita, dzię
Absolwentki powyższego kursu za
t'°udnione będą z dniem 1. 6. rb. w ki milionom chętnych do pracy
Wytwórni Czapek, produkującej dla rąk. Dziś, kiedy w oparciu o po
potrz~b DOKP Łódź. Lokal dla no- tężnego sojusznika ZSRR bud'U
wej Spółdzielni Pracy został już przy
nie chcemy, aby
gotcwany, Dyrekcja Łódzkich Kolei iemy socjalizm,
dzieło rąk robotniczych zostało
n:idesłała również zapotrzebowanie
prz~kreśl~ne." !'Jie. chcemy, a~y
na większą ilość czapek.
nasi r?dz1ce gmęh na froncie,
czy tez w domu, ale chcemy wy
chowywać się w zdrowiu, ~zczęściu, w coraz lepszych warunkach. Chcemy kształcić się w
spokoju.
Dlatego wszyscy składamy pod
pisy na rzecz trwałego pokoju
udziela Bank Rolny, na podstawie skryptu dłużnego, zaopinio i wzywamy do podpisu całą na
wanego przez agronoma pawia; szą młodzież''.
towego. O kredyt ten ubfogac
Następują 62 podpisy.

Zdrowia

Rządowa pomoc

I

Z~damy

Jeszcze w styczniu współzawod
objętych było w
~ Pow. Zakł. Ubezp. Wza- nictwem pracy
zelowskich zakładach 53 procent
jemnych, ul. Narutowi- załogi. Z tego zespołowo współ
cza Nr 20
zawodniczyło z sobą 36 procent ro
botników. indywidualnie 22,15 pro
Szpital Powiatowy
20
cent. Plan miesięczny wvkonano
Ubezp. Społeczna
34
w 103,3 procent przy jedr cze7 - Walenta, Apteka
snym wzroście iakości produkcii
52 - Chacińska, Apteka
W następnym miesiącu liczba
współznwoclniczącvch obejmowała
106 - Apteka „Pod Orłem••
89 - Polski Czerwony Krzyż już 69 procent. załogi, plan orzekroczono o 6.6 procent. zanotowa
. (PCK)
no dalszą poprawę jakośei tka90 - Pogotowie Sanit. PCK nin. W marcu zaś produkcja się
gała ponad 107 procent, zespoło
współzawodniczyło 42. procant
Redakcja i Ac.:ministr. „Głosu wo
załogi, indywidualnie 29 procent.
Kutnowskiego" m1esc1 się w
Te cyfry, dowodzą, jak wiele
Kutnie przy ul. Narutowicza 2. włożono pracy w uświadomie'lie
załogi, że współzawodnictwo to nie
tel 217.
tylko przekroczenie planu, a co

91
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I la produkcja. W kwietniu fabry
ka wykonała Czyn 1 Majowy, co
dało 'Produkcję wartości 9 milionów złotych. PZPB w Zduńskiej
Woli zama1dowały ponadto o
wykonaniu planu w i23 procentach, przy czym jakość znów
w2ll'osła o 10 procent, a braki spa
dły o 15 procent.
Kim spośród załogi najbardziej
się mogą poszczycić robotnicy zelowscy?
W „Centrali" - Heleną Przepiórkowską, Zofią Szafrańską,

•

wśród załogł wspóiłzawodl1'ictwa

.-.z~s

Kazimierz Przepiórkowski
na t.zw. ,.ciężki'ch artykułach"
wykonuje 104,7 procent normy.
Nierzadko młodzi zupełnie •tka
cze, czy tkaczki są przykładem dla
innych, troszcząc się o jakość tka
niny, dbając o maszynę, pracując
w sposób przemyślany, uczą innych socjalistycznego stosunku do
pracy.
PZPB posiadają wiele uczniów
tkackich, już przyuczonych, zrze
szonych w Związku Młodzieży
Polskiej. Na „Centrali" stworzyli oni tkacką brygadę młodzieżo
zdaniem majstra,
wą, która tow. Mariana Ledera - daje sobie radę zupełnie dobrze.

wóz z umieszczoną na przod;zie
tablicą. Już z dala informuje
ona, że parowóz ten obsługiwa
ny je~t wyłącznie przez ZMPowców. Szczególnie radośnie
witaią go na wszystkich stacjach
ZMP-owcy i SP-owcy.
Obsługa parowozu spisuje się
bardzo dzielnie, małe, tego
w.:a!e nie ustępuje swym starszym towarzyszom. Pociągi pro
wadzone przez nią, nigdy nie
spóźniają się, (czego niektórzy
bardzo się obawiali), nie mają
oni również „zrywów" itp., prze
winień na swym koncie.
Parowóz ZMP-owski prowa dzi kol. Józef Szadkowski, po mocnikami jego są kol. kol.: Ze·
non l(rawczytj_skłi, LucJan Stachurski i Wiesław Jedyk.

Siedziby Komitetów Pokoju
w Skierniewicach
Sekretariat Powiatowego Komitetu Obrońców Pokoju w Skier
niewicach mieści się w gmachu
Starostwa Powiatowe-go, gabi nd prezesa PRN, telefon, 108,
lub 131. Sekretariat Miejskiego
Komitetu Obrońców Pokoju w
Skierniewicach mieści się w budynku Zarządu Mielskiego, gabinet prnewodniczącego MRN 111. Rynek 1.

Kolejarze Koluszek
walczą

z

absencją

Ogłoszenie dekretu o zabez.pie st. ((oluszki - doceniając zna
czeniu socjalistycznej dyscypli cze nie usta wy o zabezpieczeniu
•
socjalistycznej dyscypliny pracy,
ny prai:y, znalazło Z'f\VY od- zobowiązujemy się przestrzegać
dźwięk wśród kolejarzy Kolu- ściśle postanowień dekretu. P'l
szek. Na Jicznych zebraniach dejmiemy walkę z wro1<iem kia

I

uchwalili oni rezolucje, wyraia sowym, który by usiłował podwa
jące zadowolenie z wypowiedze żyć powyższą ustawę".
Podobne rezolucje uchwalili
nia walki wszelkiemu łaziko
stwu i niesubordynacji w pracy. również k~lejarze wszystkich
Treść jednej z nich podajemy: służb na stacjach koleJowych:
Słotwiny, Andrzejów, RokiciAY I
niżej:
„My, pracownicy służby ruchu Gałkówek.

Nieużytki i grunty porolne

wnaszym województwie

będą

•

zalesione

Dużą wagę przywiązuje się obec. I nad pracami zalesieniowymi i zadrze I Dzięki wydatnej porno.cy Państwa,
tegoroczne zalesienie nieużytków I
nie do zagospodarowania wszelkich wieniowymi.
Niezależnie od tego, administracja słabych gruntów porolnych przepro
•
. .
meuzytków 1 słabych gruntow porol lasów państwowych przeznaczyła na wadzone będzie, zwłaszcza w woj.
nych, stanowiących własność drob- ten cel około 100 mil. sztuk sadzonek łódzkim i warszawskim, w dużo
nych rolników. Na zalesienie tych drzew liściastych i iglastych, pocho- większych rozmiarach, niż w roku
ubiegłym.
obszarów Państwo przeznacza corocz drzących ze srz.kółek własnych.
n'e znaczne sumy. Z pieniędzy tych
zakładane są przede wszystkim szkół
ki które zaopatrują chłopów i posi~daczy małych lasków w materiał
sadzonkowy, przy czym małorolni i
Towarzystwo Burs i Stypendiów wo 200 zł„ przyczynią się w znaczś~ednioroln~ chłopi otrzymują sa~on powiatu rawskiego wystąpiło obec- nym stopniu do napływu nowych
ki bezpł~tme. Poza ~ym P.oszczegolne ni~ z prog~amem rozbudowy sieci członków do TBS.
n.adleśructwa wypozy~zaJą bezpł~t burs i udzielania pomocy meterialZaspokojenie potrzeb Planu 6-letme gromadom narzędzia do sadzenia, nej. Dla osiągnięcia tych zamierzeń
zaś personel terenowy Ministerstwa oddział powiatowy TBS pragnie niego pl'.'zez wychowanie nowych
dla przemysłu, szkolnictwa, uLeśnictwa przychodzi chłopom z po- umasowić swe szeregi przez zorgani kadr
rzędów, spółdzielczości handlowej i
mocą fachową, roztaczając nadzór zowanie szeregu nowych szkół w gro
produkcyjnej wymaga od całego spo
madach, instytucjach i zakładach łeczeństwa wydatnego niesienia popracy. Kierownicy szkół zajmą się mocs; uczącej się młodzieży. Należy
organizowaniem kół TBS - przy się spodziewać, że społeczeństw J po
Komitetach Rodzicielskich. Gminne wiia.tu rawsk!i.ego w 5 tygodni TBS
Rady Narodowe ora-: organizacje popierać będzie występy artystyczmłodzieżowe, są również mocno zain ne, zbiórki na prowadzenie Interna.
te.:esowane rozwojem TBS.
tu l stypendia, licznie wstępując w
Należy się spodziewać, że niskie
W pierwszym opłaty ::złonkowskie po 20 zł. mie- szeregi Towarzystwa Burs i Stypendług nowych norm.
diów.
dni~ pracy wykonali oni 108 proc. si~crznle, lub ryczałtem jednorazonormy, w drugim - 134 proc„ a w
trzecim - 158 proc. normy. StWłer
dzili oni, że dobry wynik osiągnęli
dzięki właściwej organizacji pracy
swojego zespołu I prawidłowej orga
w pow. brzezińskim
nizaoji pracy na budowie.
Powiatowa Rada Sportu Wiejskie łów Sportowych de mistrzostw poW najbliższym czasie doświadcze
nia murarzy lubelskich zostaną z pew go p1·zy zarządzie Oddziału Powia- wiatowych w piłce siatkowej.
W związku z tym, wyznaczono w
nością potwierdzone doświadczenia towzgo Związku Samopomocy Chłop
ml wszystkich robotników budowla skiej w Brzezinach urządza w dniu powiecie 6 punktów, w których zo21 bm. eliminacje Ludowych Zespo- s aną przeprowadzone rozgrywki.
nych w całym kraju.
Punkt pierwszy to B:atoszewice.
OdbędĄ się tam spotkania LZS-ów
z Kalinowa, Wyskoków, Tymianki,
Pludwin, Dobrej i Białej.
Na boish'1l LZS-Roltictny rzagra1ą
FABRYKA, W KTORE.J WSZYSOl! sw11i włedzf.J zawodową. w szkołach LZS-y z Ujazdu, Olszowej, Zawady,
stachanowskJcb i w l!lzkole technicz Sługocin, Łaziska, Łaznowskiej Wo•
SIĘ UCZ.I\
li I Niewiadowa.
MOSKWA (AR). - Fabryka Ma- i1ej.
LZS ~óżyca przyjmie na swyn. bo
* • *
szyn im. Kirowa w Tyraspolu jest.
isku LZS Gałków, Gałkówek, kol
MIASTO - UZDROWISKO
jednym z najwiQkSZ}'Ch przedsię·
Gałkówek, Justynów, Redzeń Stary,
biorstw Mołdawii. Załoga fabryki
MOSKWA (AR). - Uroczy zaką
wykonuje pomyślnie plan produk- tek kraju radzieckiego, miasto - uz Borowa ł Bedoń.
W Lipinach rozegrają mecze LZS
cyjny i osiąga znaczne oszczędnoś drowlsko Soczi, staje sle z każdym
ci surowca oraz materiałów porno rokiem piękniejsze. W roku bieżą Lipiny z LZS Paprotnia.
cniczych.
W Rogowie miejscowy LZS gościć
cym zostaną oddane do użytku 2
W fabryce tej uczą się wszyscy ro nowe palace - sanatoria; prowadzi będzie LZS z PGR Rogów i LZS z
botnicy I urzędnicy, technicy l in się prace przy budowie dalszych 7 Przecławia.
Na boisku LZS Długie rozegrają
żYnierowle. W Instytucie Zwiększa wielkich sanatoriów.
mecze drużyny ~ Katarzynowa ł
wkr6t
ozdobi
Soczi
parki
l
Ulice
nia Kwalifikacji pobiera naukę Ił
ce 100 nowych rzeźb; ostatnio zasa Wierzchowa.
techników i majstrów; 8 osób kształ dzono tu 15 tys. palm, cyprysów o- ' Sędziowie zostaną przysłani przez
cl si~ systemem korespondencyjnym raz krzewów róż 1 jaśminu.
Zarz. Pow. ZSCh w Brzezinach.
w instytutach Moskwy, Leningradu
Początek zawodów we wszystkich
W roku 1949 w Soczi przebywało
i Kijowa. Llczna ll'UPa młodych ro 120 tys. osób. Przewiduje się, i:i: w punktach o godlz. 15.
St. Krakowiak.
botników uczęszcza do wleczort> roku bieżącym licz1~a kuracjuszy bę
koresoondent „Głosu"
wYch szkól średnich, oraz 1101debia dzie znacznie wvższa.

5

tydzień

TBS w Rawie Mazow.eckiei

obowią zują

w budownictwie. W ten sposób przy
czynią się one do sze1·okiego rozpo.
wszechnienia zespołowych form pra
cy, które stanowiły i stanowią nadokonuj(\cego się
dal podsfawę
w naszym budownictwie przełomu,
W czasie dyskusji na poszczeg61
riych budowach robotnicy zgodnie
podkreślali, że nowe normy mogą
być wykonywane i przekraczane w
warunkach dobrej organizacji pra
cy i przy ścisłym prze~trzeganiu
dyscypli-ny pracy. Jest rzeczą jasymulanci nie połaizicy i
sną:
trafią wykonać nowych norm, które
równomiernego
wymagają stalego,
i zorganizowanego wysiłku.
Niemal równocześnie z wprowadzeniem nowych norm w budownictwie wchodzą w życie postanowle.
nia o socjalistycznej dyscyplinie
pracy. Postanowienia te były jui: po uchwaleniu projektu ustawy
przez Sejm - szczegółowo dysklltowane na zebraniach pracowników
wszystkich dziedzin gospodarki l uznane za jeden z podstawowych czyn
ruków, umożliwiających realizatje: za
dań Planu 6-letniego. Tak więc przy
całkowitej eliminacji łazików i nierobów nowe normy w budownictwie
bEJdą mogły być wykonywane i prze
kraczane.
Mimo, że nowe normy zostały
wprowadzone powszechnie 15 maja,
mamy już pierwszy dowód ich całko
witej realności. Oto, jak podała prasa, „dwójka murarska" - Wł. Kasprzak i St. Szczerba, pracujący przy
budowie szkoły w Lublinie prz.vstą
oili 9 bm. ochotniczo do pracy we-

Eliminacje LZS-ów

do mistrzostw w piłce siatkowei

Wieści

z ZSRR

I

Nr f§9

~.6

,.Tak jak miliony ludzi pracy

Ze .sportu

•

Czołowi
walczą dziś

Dzl.S"laJ"

lekkoatleci
na stadionie LKS

łódzcy

jo pragnę pokoju„
mówi nasza popularna dyskobolko

JADWIGA WAJSÓWNA

Włókniarza

zdobyć się na. budowę 11olidnej skoez..
na. stadionie ŁKS Włókniarza. odbędzie się pierwsza. rUI1da. drn..
ni wzwyż. Trudno więo w skoku
żynowych mistrzostw Polski w lekkoatletyce, w której startują
wzwyż spodzie,vać się rewelacji. M:imo
w :poszczególr-:-ch okręgach. Zwycięskie drużyny walczyć
drużyny klubowe
tych mankamentów, wyczuwa •ię a.tak
w czterech grupach, z których zwycięzcy spotka..
później
tydzień
~ą
na kilka rekordów okr~. Kto wie,
CZARNA SMmRC
Za.wody obejmować będą konkUrencje 10.boju, z tym, że
mysłoWYch. Również właściciele nie ją się w finale.
a może i Polski.
W KOPALNIACH
1000 m i 3000 m, a. to celem wyszu.
ruchomości sprzeciwiają się ostro zamiast 1500 m będą dwa biegi
Celem zorientowania publiczności i
Na skutek dzikiej eksploatacji ko wszelkim próbom regulacji miasta, kania talentów na dystansa<:h długich. A więc odbęda. się na:itępujące kon
'100 m - 1000 in - 3000 m - skoki
pl, - 100 m m
110
kurencjc
(Glos
własność.
ich
by
uszczupliło
palń polskich przez konsorcja zagra co
samych zawodników, pożądana. jest
)
p
aktualna tabela rekordów naszego 0 •
w dal, wzwyż -· i o tyczce, oru rzuty dyskiem. oszczepem, i pchn:i~cie
oranny niczne - gazety co parę dni dono
kręgu. Spra,wą. tą. winien zająć się co
" - Chemii, Unii - Boruty ze Zgierza..
kulą. Udział wezmą druż~y:
NOWA REDUKCJA
szą o wypadkach w kopalniach wę
.;..•_:;#,.
.
~·
rychlej zarząd LOZLA.
Włóknia.rza z Pabianic i ŁKS Wlóknia rza..
\V TOl\IASZOWIE
gla. W dniu wczorajszym w niepod
stE'mplowanym należycie chodniku
Fabryka sukna H. Rubin w ro_i
Zawody rozpoczynają. się o godz, fl
W ka'1:dej konkmencji może starto- Szczepaniak, :Mnnios, Tu!ecki, Brzosko
kopalni „Piast" zwały węgla zabiły maszowie ogłosiła upadłość. 300 ro
~'S.: ·:::-·_.;:..; - ""-.&·~~"::::~~
Unii,
;\-1.
przy
stadionie
na
:Ą~ff~~.:.: . _s;_~~B~~jednego górnika - drugi odniósł botników znalazło się znowu na wać po 5 zawodników z każdego klu i inni.
Sądzimy, że ta poważna. impreza.
Zawodnicy marzą. o pełnej trybunie,
bu, z tym, że liczy się "Yl'Yniki czte_
ciężkie rany. W kopalni „Maks" w bruku.
a sza popularna. dpkobolka, repre_
o dobrej bieżni i skoczni wzwyż oraz ściągnie liczne rzeszo sympatyków
BEZROBOTNI z PABIANIC
Michałkowicach zginął w podobny
lekkoatlcty)tl,
rech pierwszych. W biegach długich, o tyczce bambusowej. Niestety, Łódź królowej sportów
PRZED URZĘDEM
zcntantka. naszych barw państwo.
sposób górnik Jan Balicki. W kopal
gdzie nie biega się po torach, może mimo posiarlania w swych szeregach tym bindziej, :ie zawody zarowiadają. wych na. olimpiadach: w Los Angelos,
WOJEWÓDZKIM w ŁODZI
„Richthofen" w Janowie Sląs
ni
Bezrobotni miasta Pabianic przy- startować po 6 nawet zawodników. W utalentowanych zawodników, nie może I się naprawdę b. ciekawie.
kim węgiel zasypał czterech górm
Berlinio i Londynie - Jadwiga Wa.j1l.
ków - dwóch z nich odwieziono byli w dniu wczorajszym do Łodzi skokach w dal i w rzutach zawodnicy
Marcinkiewicz, złożyła swój podpis
do szpitala w stanie cieżkim, dwóch i zgromadzili się przed Urzędem oddają. tylko po trzy skoki i rr ty,
pod Apelem Pokoju w środę.
1:ginęło na miejscu („Głos Poranny") Wojewódzkim, żądajac pomocy żytak jak przewiduje regulamin 10. •oju.
wnościowej lub zatrudnienia.
- Jestem wrogiem wojny Nr 1 Poszczególne konkurencje zapowia_
Przedstawiciel Urzędu Wojewódz
FABRYKANCI NIE CHCĄ
móWi nam p. Jadzia.. Wo.lny to n'~ do
0
kiego oświadczył im. że w tej chwi dają. się niezwykle ciekawie. w biegu ner obradach Zrzeszenia sportowego „Budowlani
REGULACJI MIASTA
brego, przekonałam się o tym na. wła
Wyłożony przez magistrat do pu Ii Urząd Wojewódzki nie rozporzą- na 100 m dojclzie do rewanżu między
rad7Jieckiej:
Członkowie dele.gacji
War
w
rocipoczął
bm.,
19
piątek,
W
skórze. W 1939 r. stracilam 'bra.ta,
snej
blicznego przeglądu plan regulac1i. dza żadnymi funduszami. ale skoro Kunem z Pabiamc i Antonowiczem.
Zjazd De- dyr. Departamentu Wyszkoleniowo się znajdą - życzeniu Nalei;y spod1.iewać się niezłego wyn1. S>'la.Wie obrady I Krajowy
drugi brat został inwalidą., ja. zd
a.
miasta Łodzi - spotkał sie z ostrym fundusze
ku. Za plecami tych dwu zawodników legatów Zrrzemenia Sportowego Bu- Sportowego Wszechzwiązkowego Ko przeżyłam również bardzo wiele pod.
sprzeciwem sfer kupieckich i prze bezrobotnych stanie sie zadość.(!)
m.itetu Kultury Fizycznej ZSRR - - - - ' rozegra się b. za:i.arta walka o miano dow lan:i.
1 trzeciego sprintera Lodzi,
Na rz,jazd przybyli prrze<lsta·w'ici.e1e Gromadzki i przedstawiciel radziec- czas okupacji 1 powstania w Wrurszai.
Kozłowski,
Wdowczyk, Pawłowski, Dylikowski, GKKF z dyr. iJ.\fol:yką i wicedyirekto- kiego Zrzeszenia. Sportowego „Stro- wie. Wojny pragnq. tylko a.wa.nturniCJ
legit.y _ rami Szembergiem i Kosmanom na itiel", znany d'Łiałacz bokserski i b. i zbrodniarze, ale nie doczeka.jq. 819
Tułccki, Jarni., Marczewski Ogurienkow, wśród
od ll ,4 do 11,6. czele. Obecny był również sekreta.re zawodnik
mują się wynikami
generalny Wydizia.fu Kultury Fizycrz- hurzliw~·cb okla.~ków zebranych, iz.a.- jej, gdyż Pokój obronił miliony ludZi
'fEA'l'lt „PINOKIO"
Walka więc będzie b. emocjonująca.
PANSI'WOWY
(ul Nawrot 27}
W biegu na 110 m pł. Bzykują. się nej i Sportu CRZZ - Dołowy. W o- proszenl zosta.li do prezydium 71jatz- pra.cy, którzy dziś w obronie jego jed
l'EATH i>OWSZEt:lłNY
Godz. 12.00 widowisko otwarte pt. do walki: Tu lee ki, Pńwłowski, Dnraj- bradach w,zięli ud>zki.ł także prwdmv du.
noezą, się na całym świecie, bez różni
<uJ. Obrońców Stalingradu 21)
„Nowa szata króla".
ski, 'ryfa i kilku młodych zawodui_ nicy pracy i CtZoło>vii sportowcy Zrze
Oba.j delegaci ra.<bieccy Gromadzki cy na swe przekonani\ polityczne.
(tel. 150·36}
k6w. t\a 400 n• startować będą.: V1uow szenia.
i Ogurienlmw przekazali serdeczne
\V czasie obrad przybyła. na sa.lę, i braterskie pozdrowienia od sportow
TEA1lł „ARLEKIN"
Ostatnie dni!
czyk, ,Jarua, Derwinis, Pawłowski,
sportow
wszyscy idziemy na
delegacja
·wita.na,
uwacyjnie
152)
Piotrkowska
(ul.
Manio~. W biegu na 1000 m rewelacyj
ców radzieckich. Przemówienia. goś Dziś
Godz. 19,15 „Niemcy" L. Krucz·
Godz. Hi i 17,15 widowisko pt. ny mistrz Polski juniorów - Gajew- ców radzieckich, bawią.ca w Warsza- ci radzieckich przerywane były o·
ko wskiego.
"Złota rybka".
ski walczyć brcfaie z Grabem, Iwnu_ wfo z okazji Turnieju Jubileuszowe- krzykami na cześć prezydenta Bie- Łódzkie
ceru, Abramskim, Na 3000 ro - :i:mie go PZB. Przybycie delegacji rad'Diec- ruta, Generalissimusa Sta.lina i na
P Al"i'S'l'WOWY
kiej wywołało na. sali spontaniczną c.ześć solidarności mas pracujących
TEATR KOMEDIJ MUZYCZNEJ
które w~łonią
rzą. swe siły: Kowalski, Jasiniak, No
'fEATR IM. STEFANA JARACZA
na cześć pn;Oilującf'go
.,LUTNJA"
wak, '1'. Jania, Stępień, Poselt, Szew. manifestację
całego świaroa w wa.lee o poki>j.
walce o poikó.i Zwią7..ku Radził·~kie
(ul. Jaracza 27)
(ul. Piotrkowska 2ł3)
reprezentację Łodzi
czyk, Barauski. Nie wiadomo czy tu_ w
go i Wodza światowego obł}Ztl po·
Następnie przodownicy pracy Zrze
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba Godz. 19.15 „Królowa przedmieścia". taj właśnie nio pe>jawią. się nowe taGeneralissimusa srenia wręczyli delegacji 1•iu1zieckie,j na biegi wojewódzkie
postępu
koju i
lenty, Biegi dostarczą. wielkich emocji, St.aUua..
łuckiego pt. ,,Dom otwarty".
upominki.
TEATR „OSA''
gdyż stawka zawodników jest b. wy_
o godzinie 9 na sta212-70
Traugutta I. tel.
rzutach ujrzymy
równana i silna.
PAMlT\,OWY ·rEATR NOWY
dionie ZS Włóknia<rZ,
Godz. 19.30 komedio·farsa Wt. Grzclskiego, Prywera, Szulca, Rytcza.
ul. Da>=7vńsklego 34, tel Hll-34
przy ul. Y.:ili!iskiego, odbędą się
„Romans z wodewi· ka., Brzoskę, Jerzaka i wielu młodych
Krzemińskiego
,,Brygada szlifierza lu"
~dz. 19,15
łódzkie ,,Biegi Narodowe", z któ·
zawodników. W sk-0kach popisywać
Karhana".
Zniżki ważne.
rych wyłoniona zostanie reprezen
się będą: Antonowicz, Woźniakowski,
PIŁKA NO~A
Na boisku Unii przy ul. Piotrkow_
tacja na biegi wojewódzkie.
skiej 180 odbędą się zawody siatków
Stadion LKS Włókniarza, godz. 17 ki o mistrzostwo klasy A, konkuren.
Dobre na ogół wyniki pierw·
- zawody <> mistrzostwo drugiej l'gi: cja. męska: godz. 10 AZS - - Stal,
szych biegów eliminacyjnych. kt6·
godz, 10.45 Unia. (Łódź) - Zwią.zko_
Popularny pięściarz łódzki m!odc::;o Widzew - Lechia (Gdańsk).
re się odbyły trzy tygodnie t~mu
Zawody o mistrzostwo klasy A ukrę wiec, godz. 11.30 LKS Włókniarz pokolenia Jerzy Debisz na mistrz-0st_
ADR.t.A - dla młodzieży (Stalinn 1) :-'! Y I.OWY ( Kilińsklego 123)
pozwalają przypuszczać, że biegi
Do
uległ k-0ntuzji ręki,
Polski
wach
łódzkiego: g-0dz. 11 boisko Zwią.z_ Spójnia.
gu
„Pieśłl Tajgi"
„Zakochani są sami na świecie"
dzisiejszego dnia nosi on jeszcze gip~ kowca w Parku Ludowym: Zwią.zko.
dzisiejsze będ!!- o wiele ciekawsze
W siatkówce 7eńskicj o mistrzostwo
godz. 14, 16, 18, 20
godz. 16, 18, 2o
i„. nie zamierz.a. już wrócic na. ring.
wiec (Łódź) - Concordia. (Piotrków); Łodzi odliędą. się zawody po południu
wyników sportowzględem
pod
poranek godz. 11,30
ś\VIT <Ba!uck1 l!ynek 2)
boisko Kolejarza. przy ul. w następującej kolejności: klasa. .A Czy Debisz okaże się stanowczy, godz. 17
BAt:1'Y K l Narutowicza 20)
jaka się toczyć
wych, a walka
„Wesoły sublokator"
przekonamy się. Gdyby jedna1~ tak Nawrot 73: Spójnia - Włókniarz godz. 17 Związkowiec - Unia, godz.
„Hrabia ~.iont"· Christo" Il se; ie
godz. 16, 18, 20
dziś będzie na stadionie przy ul.
Zgierzu:
w
boisko
ujrzelibyśmy
18,
nie
że
Godz.
istotnie,
(Zgierz).
być
miało
Spójnia,
17.45 LKS Włókniarz
godz. 16, 18,30, 21
I .'\ I'!{ Y ( S11•nkH•w1cza 40)
Kilińskiego do;;tarczy liczn"; w!·
go już na ringu - boks na.sz poniósł Boruta - Emjeden (Żychlin); boisko godz. 18.30 ŁKS Włókniarz - Unia,
poranek godz. 11
„Koncert Beethovena"
.(Kolusz.ki)
Kolejar.z
:
Koluszkach
w
by niewątpliwie dużą. stratę, g lyż
downi o wiele więcej emocji. mz
g<idz. 19,15 Związkowiec - Spójnia.
( t<'ranciszkańska 31)
BA.I\ A
godz. 16, 18, 20
przed łodzianinem otwierała się na. Zwią.zkowiec (Tomaszów).
„Droga do sławy"
w biegach poprzednich.
poranek godz. 11
prawdę duża przyszfość sportowa.
ZAWODY SZERl\llElł.OZE
godz. 16, 18. 20.
l'I;;CZA ( P1otr ::owska 10&")
Po czątek biegów, jak już wspo
ZAWODY BOKSERSKIE
GDYNIA (Daszynsłciego 2) „Program
„Czarodziejsh'i kryształ"
minaliśmy, o godzinie 9 rano!
aJ..'"tualności krajowych i zagranicz·
W sali Ogniska przy ul Traugutta 4a
godz. 14,30, 16,30, 18,30 20,30
O drużynowe mistrzostwo klasy B odbędą. się mistrzostwa Polski w kia.
nych Nr 20"
WISŁA (Daszyńskiego .l)
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ku!turalno-oświato wi! okr~gu łódzkiego odbędą się następu_ sie B: o godz. 11 w szpadzie, 11. o godz. Ze sportu motorowego
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
.J-.I'
ją.ce spotkania: boisko Legii przy 17
Dwa oirnie"
El!:L - dla młodzieży (Legionó':' 2)
w sz"'+' i •
Zarzą.d Łódzki ZMP Wydz, KF
',
Reprezentowane są okręgi: Gdańsk, Dziś
.Świat się śmieje"
d · Placu 9 Maja„ godz. 10: Legia (l.6dź)
·
· d ·
S
god z. 14,30, 16,30, 18,30 20,20
11,30 Kraków, Lublin, Łódź, ś1"sk, Szcze_
amia,
i
oranek godz. 11,30
godz. 14, 16, 18, 20
d 17 ze w1'1 mu -. Gwardia. (Piotrków)·, godz.
· bzawia
"4 portu
P
0 go z.
sa k-··•lll w Piotrkowie: Korab - Legia. (Sie- cin, Wrocła.'W 1 Warszawa."t
wŁ'd
'" maJa· r,
.OKN IA.rl.Z (Próchnika 16)
poranek godz. 10, 12
Konkursowa
d
0 z tego radz); godz. 13 w Kutnie: Spójnia. f erencyJnOJ
arzą u
„Nieod rodna córka"
:MUZA (Pabianicka 173)
Dzisiaj o godz. 8 odbędzie się cie
ZAWODY LEKKolTLETYCZNE
ZMP, odbędzie się ogóln&6d zka Stal (Łódź); godz. 16 w T-0maszowie:
godz. 15,30, 18, 20,30
. l)om r.a Pustkowiu"
kawa impreza samochodowa dostęWłók_
odprawa wiceprezesów kultura1no. Związkowiec (Tomaszów)
poranek godz. 11
godz. 16, 18, 20
")Or;rnek 1·odz. 11
oświatowych kól:, klubów i . zrze_ niarz (Pabianice).
\\ltt1.NO$ć (L-lapiór;wwsldego 16) N a st.adionie ŁKS Włókniarza., o pna zarówno dla kierowców amato
rów, jak i zawodowych, a mianowi
PO LO N I A ( J:'1otrkowska 6'1)
szeń spor t owych z nast ępu3ącym
„Trzy spotkania" (film w natura!
godz, 9 odbędą się drużynowe mistrzo ci'e Jednodniowa Jazda Konkurso
PIŁKA RĘCZNA
porządkiem dziennym:
nych kolorach)
,.Dni lmmu Czechosłowackiego"
1
etwa. w klasie A: ŁKS Włókniarz, wa.
1. Referat pt. „Walka. o pokój".
godz. 16, 18 20
,,Dwa ognie"
JJK obe.imuje jazdę okrężną na
Na boisku Bawełny przy ul. Ogrodo Unia. - PKS Włóknia.rz (Pabianice),
2. Dyskusja..
godz. 15, 17, 19, 21
poranek godz. 11
porant>k godz. 12
wej 28a. odbędą. się ze.wody szczypior. B<lrnte.. Na bojsku Widzewa o tej sa trasie ok. 110 km z następującymi
03.bBpr~"l'ćY b<>rg~nizkacyjne.
ZACHĘTA (Zgierska 26)
próbami:
niaka męskiego o mistrzostwo Łodzi:
ecno~ o owiąz owa.
l7.e.r<m1skiego 76)
„SlrÓJ galowy"
PR~~!·:l>WllJśNIE
t h .
l) B d .
g-0dz. 17,30 Związkowiee - ŁKS Włók mej porze spotkają. się: Widzew
Za.rząd Łódzki ZMP
godz. 16, 18, 20
„Pan Habetin odchodzi"
ee mczne zgłoszoa ama
Spó.inia. - Związkowiec - AZS.
Wydział Kultury Fizyc-nej niarz, godz. 18,30 Unia - Kolejarz.
poranek godz. 11
godz 16, 18 20
~OHO'f'NI R ( Kil!ńslde1.1:0 178)
do jazdy wozów. (rozruchu sil
· - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych
2) Próby te.chniczne
„\,r·1i:..:.;1p1cv he:? v1iny"'
pokoju j Jli)stępu z prośbą o ko'l
czasie której minister Wyszyński
w lodowatej wodzie. Do l\łakroni
nika i zmiany koła zapasowego).
Z lat panowania Hitlera znana
t!'O<l7. 16, 18, 20
tynuowanie cennej pomocy ZSRR
w dwóch przemówieniach napiętno
sos, który zyskał sobie mi<mo „a.wst we wszystkich krajach nazwa
Próby sportowe (przyśpiesze
3)
R· >.\1 A ( Rigowsko 84)
dla narodu greckiego. List do to·
wał faszystów greckich i te rzą
Dachau", nie s~
merykań<1kiego
obozów w Dachau, Buchenwald i
nie, regularności jazdy, jazdy tere
„H 111!') 'vlrontP·C'liristo" I seri;:,
wyrazem
jest
Stalina
warzysza
szermuktóre
kapi"alistyczne,
dy
przed
ani
lekarze,
ani
dopuszczeni
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