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WTOREK 23 MAJA 1950 ROK:U.

Nr

14ł

(1422)

l&on1itetq Obrońców PokojU

przechodzą
·1.100.000

do realizacji nowych

mceszkańców

Do godz. 21 dnia wczorajszego do
Wojewódzkiego 'Komitetu Obrońców
Pokoju wpłynęły meldunki, z których wynika., że liczba osób. które
pGdpisały Apel Pokoju WYNOSI W
ŁODZI
416.141. W WOJEWODZ·
1.'\\'IE 672.793
ŁĄCZNIE
1.088.934. \V tej liczbie nie uwzgłc:d
niono 011óź11io11ych meldunków z 5
pcnvia.tów. W r-zeczywis togCli więc i lość podpisów jest macznie- wy is7.a
od podanej.
P1'2eb:eg akcji zb:erania podpisów
pod Apelem Sztokholmskim na te.
t·enie wujewództwa łódz.'-.iego j~t
jak naijb'ardz:ej pomyślny. Wszyscy
obywa.tele ..:.. mieszkańcy mia~. o:;ad i '.'J;;i, robotnicy i chłopi, iuteLgeflcja z pełnym entuzj;,:irz.mem J 1.ro
i.umieniem składajq podr,>isy, mani-

lodzi i województwa

podpisało

zada_ń

Apel Pokoju:

9 1nilio11ów podpisów
. w
zebrano .
całym k1·a.iu
I

bra!li.e sprawoztla•WC'Ze przedstawicie

~;~~l~~~~~~~~?1~!v)!a o~f~:
0

ou domu do domu. od miesz!.ania do
1.aieszlrn:iia, 1;·zn~ag:ifoc . .:.wiadom?~~
rni;c~e~1~ czynneJ . walki o pok?1·
Ol»• asruaJą one doniosły
ens akc31,
~
ł · ·
·zez każdego
człm...-ie
"a„ ę z ozcma pr
,
ka dobrej woli podpisu pod apelem
i mobilizują milionowe masy 110
ti.wiadomej, solidarnej walki o po·
kr zyzowamc zbrodmczych .11anó·v
por!Legac z~w<tjennych.
Ludn~ć
przyjmuje t rójki serdecznie, wyraza
jąc w najrozma its~ej for.mie g~ę~o:
k;1• uznanie
dla ich dz1ałalnosc1 l
cz~·nne poparcie dla
uchwj!-ł s zi oi>-

~ iami.

Nowy eta.p pracy, jalk.i otwii!:ra
przed k omitetami obrońców
poko,lu, pasta.wi p1'7Jed nimi równie poważne zadania, j a.k i dotychc:iasowe.

s.ię

łtol mskich.

przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu i kraiom emo racji u owej

r;~: :~~~. ~~~~!~~-d'e!~~o~ ~! Znamienne oświadczenie delegata Brazylii na XV zjeździe KP Urugwaju

dnia.eh akcja zbierania
podpisów pod Apelem Pokoju jest
na. ukończeniu, Iooz nie znlł.<lZy to,
że pasiazególne komitety obrońców
pokoju zakończą. na tym swają pra.-

NOWY JOR K f,PA P ) - J uk do1msz~ z l\lonte\·ideo, na cant!':ilnym
y,lacu miusta odbyło się dnia 18 bm.
urcczystc otwarcie XV zjazdu K omu
ni:;t~.·czuej Partii Urugwaju w 1Jbeccę.
11:oeci około 6 tysięcy robotn*Ó\'i sto
P.r-zed dzie1s.1:oowyariJ, obwodo1vy- lic!' t h11gwaju.

sw·1,t (i} 1ICZY I pokOJ.

Finlandia
HELSINKI (PAP). Na posied!l.eniu
Komitetu Wykonaim:rz.e.go Komurrlsły02!11ej Pan:otii F.i.nil.andii referat o
udtziaile Partii w walce o pokój, wygłosiiła posłanka na sejm Herta
Kuusinen.
K uusihen podkreś:liła, że głównym
zadanietn Partii Komunistycznej w
chwili óbecnej jest walka. o pokój, o
zjednoczenie w tej wa.lee wszystkich
sil klasy robo.tnierej i mas pracują
cych.
StwierdrlaijąĆ, Ze obrońcy pokoju w
Finlandii zobo'\\>i!l!zali się do zebrania
co na.jm.niej miliona podpisów pod
Apelem Sztokholmskim, Kuusinen
podkreśliła, że w F1nla.ndli istnieją
\V&zelkie przesłanki nder.i:będne do wy
kc>.nama tego zadania.

Albania
TIRANA tPAP). J ak donosi Albaf1ska Agencja Telegraficrzna, kampain.ia t'llb ierania podpisów pod apelem Stałego Komitetu Swiatowego
Kongresu Obrońców Pokoju w spra\'1rie za.J~aro brond aitomowej przebie.

•

Po słowie wst~p.ny1~1 pi;_ze·wot:n~cz~
ccgo, sekretar z 01·gam zacJ1 pmtyJneJ
clepa·1·tamentu ::1-iontovideo odc;:yiał
depeszQ powitaln~. nadesłaną pa·zez
Kcmitet Centrelny K omunistycz:tej
l'arfi Zwi~cl'? Rud;.' l{icg.~~ po.dpiS!.111~ przez sein·etarza Partu - Susłowa. W depe,;zy czytamy 111. in.:

et Centralny
nei,.Komit
P ai-tii
Z wiązku Komunist
Radzieek ycz·
iego
przesyła bra terskie pozdrowicuia , XV
zjazdowi P artii Komunistycznej Uru
gwa·ju oraz życzy komunistom i ~ta
ga pomyśln'ie w całym kra.ju. Robot- som :i>racującyrn Urugwaju sukcesow
nicy \Vie1u ośrodków przemyslo- w walce o jedność klasy r obotniczej
wych jednomy~lnie podpisali apel w i jej ścisły s-0jusz z chłopstwem pra sprawie
pokoju. Według niekomplet- cującym. o suwererutość na_rodo~ą
nych danych,
dotychozas Apel Sztok I Urugwaju, przeciwko knowamont im
holmski podpisało 15'7 tysięcy Alban / perialistów cucl::oziemsikich, w wake
ezyków.
o pokój przeciwko podżegaczom do
nowej wojny".
Odczytanie depeszy pow_itane. zosta
ło przez zebranych burzh wynu okla
L ONiDYN (PAP). Na dowcznej kon skami oraz okr zykami n a cześć Związ
feren<!lji Zwi~ku Zawodowego Ro- ku Radzieckiego, WKP(b) i Genera·
'bom:iiltów Przemysłu Elektroteclmioz Iissimusa 8 talina.
nego, 3'?5 głosami przeciwko 30 uN a zjeździe odczytano również de·
chwalono rezolucję, wzywającą rząd
angielski do poparcia żąda.n.ia. w s:i>ra pesze powitalne, nadesłane przez pa
wie zaka.7lu broni a.tomowej, zn.iszcze r t ie komunistyczne i robotnicze: Pol·
nia istniejących za.pasów bomb a.to· ski, Bułgarii, Francji, Włoch, Anglii,
mowYCh i rozciągnięcia. kontroli mię Hiszpanii, USA, Kolumbii, Paragwadzynaa-odowej nad produkcją energii ju, Kuby i ~icrniecką Socjalistyczną
atomowej. Rooolucda podkreśla, IZ
tego il'odzaju krok konieczny jest dla Partię Jedności. Uczestników z.jazdu
powitali przedst awiciele Komunistycz
utrwalenia. pokoju na. świecie.
nej P artii Brazylii, Argentyn y i Pa·
ragwaju. Oświadczenie pr zedstawicie
NOWY JORK (PAP). J ak donoszą la Komunist ycimej Part ii Brazylii, że
~ Mo.ntevideo, w Urugwaju zebra.no NARóD BRAZYLIJSKI NIGDY NIE
ju:i: 110 tysięcy podpisów pod Ape· RE DZIE WALCZYŁ PRZECIWKO
Iem Sztokholmskim.
ZWL~ZKOWI RADZIECKIEl\IU I

W. Brgtania

Urugwaj

KRAJOM DE)IOKRACJI LUDOWE J
IJi)Witano b urzliwymi oklaskami oraz
doświadczenie
okrzykami na cześć przywódcy komu
nistów br azylijskich - Prestesa. Na
inżynierskie
wykszta~"cą
zakończenie
uroczystośei
otwarcia
XV zjazdu partii z abrał głos - serdecznie witany - s ekretarz generalW.ARSZA WA (PAP) . ~adania wie:
szkolnictwa wy:i:szcgo ZSRR, ny Kom. P:ti·tii Urugwaju - Gornez.
*
*
postawione przed narodem w zwilj.zku dr pro.f. Fo~lin i pro~. Riezczykow•.
NOWY J ORK '.PAP). Z Rio de Jaz Planem 6.letnim stwarzaJ~ kouieez
Prof, Fomrn wygłosił obszerny refe_
noś~ wyszkolenia w jal' IHt.ik"•>tsz~-m rat, w l~tó~ym. zap?z~ał ~ebranoclych z neiro dDnoszą, że Kredowa Rada
.
.
. . . ,
_
clbrzynnm1 os1ągm~c1a1n1 nar u ra Związku Studentów Brazylii jedno.
c~a~ie wielu ~owyc~ .rnzymero~v - s~e dziee.lciego na odcinku szko'Lni<:twa myślnie zaaprobowała Apel Szt~kCJalt~t6w,
N1ezale:.m1e od pulttcchmk
. g
.
.
wyzsze o ..
i wyz.szych u~z~lm techm·i;:r~y~h, ~a
~astępnie prof. Pomin dokladnie za
kt6rytJL młodz1ez zdobywa w1euzę, a poznał zebranych z programem naucza
1izelna Orgaui:iacja Technicz.aa prawa uia ornz ze struktura szkolnictwa
i redaktorzy gazetek
?z~ s~eroko zakrojo?l!-. akc.:jg ;:1.~olenia technic~uego w Związk~ Radzieckim.
rn~yz;:i~r6w - . specJahst6"'. sposr6d lu
Dziękujq.c 11· imieniu Knczelnej Or.
ściennych!
d~1 JllZ. pra~nJących w pizem~~e, . a ganizacji 'l'echnicznej,
profesorowi
W
piątek, dnia 26 maja b.r.,
m~ pos1adaJących dyplomów inzymer Fomino~i <lU wy.-.łoszenic refel'atu "t·
skwh. . •i<>
_
„ k„etarz geu. ·~OT inż. Czarno;~sk: o godz. t 7, w świet!icY RSW
W ~mu „ ... 1;11:l.J~. br', w ~mac~u .N<t. ~twierdzit.- ~e jest to jeszcze ;ied-ell. . ,Prasa" , przy ut. Zwirki 17,
czelne~ O:gun1zaCJl 'Iech.m~zn~J ?~· dowód 01:~tevrkiej j przvj11,neM::rj odbędzie się ODPRAWA KObył się ZJnzd re~tor6w mzymersk1c,1 omocv
której udziela. nam rzvil i
RESPONDENTOW .,GŁOSU "
szl:ół NOT. z ~.dz1ałe:m .prez~s:i. ...~. ~e; ~ ołec;.~iistwo radzieckie,
·
l REDAKTOROW GAZETEK
neJ OrgamzaCJl Techn1czneJ tow. im P
SCIENNVCH.
Doświat~c:zenie Zwiazk u Radł:i$1..l!.~e
nistra Rumińskiego, przedRtawicielki
Na odprawie zostaną wrę:
wydziału nauki i szkolnictwa wyższe . go" stwierdził m. i~„ inż. Czarn:iw
go KC PZP R, t ow. Okrętowej i dyrek ski . ułatwia nam przygotowanie w y ;zooe nagrody wyróżnforlym ze
t ora
Departnruentc Studiów Tech. sokokwalifikowanych kadr nowe j in spotom na VI Wystawie Gaze}.fin. Oświaty, dr. 'rurskiegc;. Na teligencji t echnicznej, t ak potrr.a:mej tek Sciennych.
zjeździe obe1ini byli równ:oo r.rzed~ta nam dQ. reallzac.ii Planu 6-letni~o".

W

ZSRR

oparciu o

szko·ly

NOT

kodry ludowej inteligencji technicznej
I

„

Uwaga, korespondenci

I

oupowit>clnie druki

cji zbierania. podpisów, aby móc nale-fycie oceni ć ich pl'a.<'ę i WYodręb
nić nowy aktyw sp~ecmy.
Kom1tetv obro1iców pokoju w!inny slę róv'Tlież zająć urząd7.eJJliem
masówek w zakładach pracy ora.2
imprez świetlicowych i sportowych,
poprzedzanych odpowfodnimi prelek

Pned •iedzibl,!
o.jewó·dikiego Komit etu Obrońców ~1.oju trwa ruch het
przen T· Przybywaji,i i od<'hodzą w teren „trójki" -- agitatorów pokoju.
Przyhy.waji,i gromadnie podpisywać Apel Szlokholru~ki 1.;i, których tróiki nit
mogły zastać w domu.

brazylijski nigdy nie będzie
walczył
d k Id

dziesięciu

C

or;i~

l'\ależy również u})-Ol'ządkować ewi
dencję wszYStkiclt agitatorów pokoju , którzy brali e'Z)'DilY ud'lliał w ak

llłZ

~~~~~~E~F~aj~: Naród

· ałq

.;kierowania d o 'l\ła~ciwych Komitetów D:r.ielt1ico\\)Ch
i materiały propagandowe.

mi, blokowymi, srz,ko1nymi, zakłado- , nłe skontrolowania wyników swej czy „trójki" dotarły do wszystkiiell
wym.i i uczelnianymi konli.tetami pracy-. Na·leży ~raiwdzić, jaki prae- obywateli i czy nal yeie prowa.ddobrońców pokoju stoi obec~1ie zada- bieg miała praca , trójek" w terenie, ły prace agitacyjne. ' Należy równie~
zebrać i skontrolować zameldowane
pr.zez agiitatorów pok<tiu bolączk!i,
życzenia i postulat y obywa.te ll i PJ.V.e
kazać je właściwym władzom i instytucjom.

Akaja zbierania podpisów p.ctd Ape
Iem Sztokholmskim rozwija się w ca.iym kra ju coraz bardziej. Jak wy·
•
•
·
1 •
1.
tiaza ły o:statme
. . .., 1 obd1czema,
. ?O bzam_.•mę·
d
t~ Cl 7°, zime „ w ' mu ~
m. sm~a
podp1so\1 z obszaru całego kraJU
wyniosła 8.946.106. Xa tak znaczny
1·: zrost liczb) podpi-ów 11 :1łynęły ostatnie wyniki z województwa kra·
fe&f:>'J jąc je<lnomyślność całego ~połe ko1n,kieg·o (wzrnst o pół mi.liona pod
czeńs twa i włączając się ~\·a t'cie do pisó,.,·) , śląsko-dąbrowskiego (1~·„rost
potężne.ao fro.n1u pokoju, który uda- o :?.OO ty;; i ~y). pozn ańskiego i ;;zcze·
renml e. rod1nicze plamy r:ozpę'.an.ia ci ń<;lde go. Trójki zbieraj ące podpis;,.
a·~omowe.j pożogi
pod Ap elem Sztokholmskim t>hodzą
* ~ *

-

W ~~kretariacie \\ oje"ó<ltkiego Komitetu Obrońców ł'oko.iu p rzeł.i dzien
trwa OZ)"l\iony ruch. ZgłaszaJą ;1~ obywatele, któu~y pra!!-uą wzi~ć c..:yuny udział w akcji 'l.bierauia podpisów pod \pclem Poko.iu. - Otri~ mujł t u
utły

I

Młodzież akad·emicka staje

szeregach

budown1ctwa SOCJO. 1·IStycznego wpoIsce
I

h?1mski i '':ezwala ~tu<!entów wszysi
kich nC?.elm bl'a:lylijsk1cb d'O podpis ania apelu.
I GDA:N'SK (PAP). _ Na zakończenie
8'.?-letni uozony brazylijski Cesare
J:B t~ który zadmu.ie ~isko dy ·I naukowego zjazdu D'lłodzier.: aka·
reklora. Braxylijskie.gu Jlls;tJtutt1 B a.· ctemli mcdycznjch uczestnicy obrnd
dań Atrona\vYćh, złO~·ł public.zne o- ucn.walili następujące zobowiązanie:
śwfatlczenie p-Ootępiające użycie bro„Konsekwentnie i smiało reali·

Konsekwentne stan owis ko zsRR
ni arom.owej.

r;owac

będZiemy zasz~zytne

W Sprawte" be•praWneCJO
6

zada-

udzi"ału

deleaata
kliki Kuomintanau
w obradach
&
&
MOSKWA (PAP.): Jak donosi z
Bangkoku Agencja TASS a"Oz:poczęły
się :tam obrady VI sesji Ko.miillji GospodarcrLej ONZ dla spra.w Azji i Da
lek.i.ego Wschodu.
Przedsta1wiciel ZS.RR w.niósł o wyk·1uczenie delegata Kuomiinta;ngu rze
składu Komisji i o uzm.anie aelegata
centralnego mądu Chińskied Republi
ki Ludowej jako legalnego pmedstawiciela Chin. Delegaci Indonezji i
Bunny poparli w.niosek przedstawiciela. ZSRR.
iDe1€gat SYliam.u ruipr-OiPOTio~, b y

w

nakłada wielka epoka budown ictw" !iocjalbł_yC'Lnego w P.olsce. B~

dziemy pogłębiać metody socjali·
stycznego podejścia do nauki i

walczyć

so<;jalistyc.z:ną i:resć.

o jej
Stworzymy nowa kadry lu dzi od·
danych socjalizmowi",
Obrady zakończono spontanic~ą
n;anifesta~j~ na rzec3 udział~. siuden
tow polsk~ch w walce 0 P.OKOJ.

oli Z·1 m1"l"1on 200 t.ys. ·o.„.u.

wniosek radziecki IP.rrz.ekazany rz.ostał .
do rozpaitr:z.enia wyższyrrn organom
ONZ. Dzi~ki poparciu tej propozycji
p:zez przedsilia.wicieli· ?8ństw iko1oru:a.łny.~. - Stai:?"w ZIJ~dnoc.z?;nych,
F~~<:J1 l Hol_and:h -- wa~os~ KoIIllSJi uchwaliła proip~yc1ę SYJamu:
Pirzeciiw.lro otej prqpoeyoji głooowa.J,1
delegaci ZSRR, Bui'illly i ·Indii, a dele
gaci Wielkiej }3rytanii !i · iPa:ldstanu
wstrizy.ma[i; się od gioou.
Wobec nieprzyjęcia wnics-lm radzieckiego praedMaJWicie!l ZSRR opuścił !POSiedizenie Ko:rnisji.

I

nia, jr:kie na. młodzież inedyc1.ną

~

•
• ·
zw1edz1ło tegoroczne
POZNAŃ (PAP)._ W dniu 21. 6.
br. 0 godz. 19
Mię&yna.rodov:e
.Targi Poznańskie zost~~' zamknię,te.
W ciągu 23 dni przez tereny„ Młę
dzynarodowych Targów Poznanskich
przewinęło sii;:, według t>rzyofi':fonych obliczeń około 1.200.000 osqb,
'w tym około 5.40.0 cudzoziemców z
25 krajów europęjskich i zamor&'li:ićh.
Jest to największa dotychczas w Jiistorii targów i wystaw w Pols~e.
frekwencja zwiedzających.

MT.P

PoproUJadzin11j H'ie.ś Polshą

do socj.aliz•n u

Obrady WojewódzkiegQ Zia~du ZSCh .w łodzi
W dniu wczorajszym w sali „Ogni
ska" odbył ffiQ W ojewód7i1d Zjazd De
legatów Zwi:j2'ku Samo)'.><>mocy Chłop
skiej, przy udziale około 700 uczestników z tere:m województwa łódzkie
go.
Na zjazd przybył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego z. S. Ch.
ob. Piotrow::Jd. W imieniu PZPR
zj::-,zd powitał I s ekretar z K. W. tow.
Władysław Nieśmi:iłck, który podkre
ślił rolę z. S. Ch. na odcinku wiej·
sl~im , życz~c delegatom pomy:'lnych
obrad. Następnie :.:jazd powitali, ży·
cząc zwią.zkowi jak najlepszych wyników w prac~' : z ramienia W. K.
ZSL - I sekretarz oh. Dragan, ORZZ - tow. P awlicki oraz przedstawiciele Zarządu Wojawódzhiego
Ligi Kobiet, Z::.UP. Okręgowego Zarzadu 'l' P Pil i ZNP.
Sprawozdar.ie w imieniu ustępują·
cego zarządu złożył przewodniczący
Z:.::-;.~ciu O ddziału Wojew. ZSCh. ob. Wila:uowsl:!, w;;kazując na zanied
bania, wynikłe z dotychcza.sowaj pra
cy. Omawiając o.:siąg1iięcla s·twierdził,
:;;~ ZSCh. w swej kilkuletniej pracy
pct:mfił w poważnym stopniu zmienić oblicze wsi. Związek liczy dzisiaj
okoio 135 tys. członków, zorganfaowa
nych w 3.474 kołach gromadzkich.
Trudności i braki w pracy w pierw
szej bazie działalności wynikały z te
go, że w wielu wypadkach zasiad::ili
we władzach tel'enowych bo;l."acze

,V.

wiejscy, któr?.y prowadz.i.li s~kodni- r.i(: świadomo:Sci szerokich mas chłop
czą działalnoś~. W późniejszym cza- skich, a szczególnie kobiet wiejskich
sie działulnoilć ich w z.nacznym ;,top- i wreszcie przez zakładanie spółdziel
niu została sparaliżowana dzięki ni pl'Odukcyjnych.
wzi·ostowi czujności.
W czas'ie dyskusji rozbrzmiewały
Stopniowa eliminacja wpływów entuzjastyczne okrzyki na cześć so·
ku~i.ckich jest wynikiem coraz bar- juszu robotniczo - chłopskiego i przy.
<!ziej wzras.tajQcej śmadomości kła· jaźni polsko - radzieckiej.
sowej chłopów mało i średnioro1r.ych.
Dyskusję podsumował ob. Piotro-wDzięki temu praca uległa poważne- ski. udziela;ąc wiele cennych wskamu uspruwnicniu. W I-szym h'l'>'ffi'ta zówek i wytycznych na przyszłość.
le br. zorganizo·wano więc 3.950 grup
Na zako1iczenic zjazd wysłał dep!!
hodowców i plantatorów, założono 66 sze do Polskiego i światowego Koświetlic, z czego 3G w spółdzielniach mitetn Obro11ców Pokoju, wyrażaj:ic
pi'Ociukcyj11ych. Założono 259 ludo- w nich niezłomną wolę walki o po·
'l.vych zespołów >;portowych.
kój oraz podjął rezolucję, w której
Po rc:>femcie · wywiązała s:ę oży • między innymi czytamy:
wioua dyskusj&. l\fówcy podkl'cślili
,.Ilfy delegaci, obradujący na Woje
szereg trudnofci, występujących w wódzkim Zjeździe ZSCh. w dnhL 21
pracy, ,v-kazując na zaciekłe <>.!:ald maja 1950 r„w;yrażamy swą niezło1;1
wroga klasowego, W1.Illagające się r:ą wolę budowy socjalizmu na wsi i
szczególnie teraz. w czasie zbiera.ni,a obrony pokoju. Zor~anizujemy w każ
podpisów pod Apelem Obrońców Po- i dej gromadzie spółdzielnie produkcyj
koju. Dys.kutanci w swych wypowie- j ną. Front pokoju budować będziemy
dzi~ch naświetlili konkretu~· zad&l}ia, pracą, zwii;:kszając produkcję rolną" •
stoJ._ce pi·zed ZSCh. na o<lcmku wiejW wynih."U wyborów do nowego za
skim, w:;ka~uj~ na konieczność opa:: i·ządu oddzialu Wojewódzkiego ZSCl1
cia się w pr:u:y o PZPR i ZSL oraz weszli ob. ob.: J an Król, J ózef Dolena konieczność wzmocnienia sojuszu ciński, Jan Karbowiak, Marta Lobian
1·obotniczo-chłops.kiego.
ka, Henryk Donecki, Stanisław Do·
My jesteś.my flWiązkiem klasowym- brodziej, Józ~f Matera, Francisze!;;
stwierdzali dypkutanci. OJ.iowiązkieni Rebza, Wincenty Kozula, Leon Pę·
wlęc naszym jest budować lepsza dziwiatr i Maria Grandzik. Jako zaprzyszłość dla chłopów pracujących. stęp:!y wybrani zostali Janina FraBędziemy ją budowali przez padnie- m1:~zczyk, Eugeniusz Kwiatek i :Masienie kultury r olnej. orzez podnies~e ria .W ó 1cik.
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POKOJ ZWYCIE%Y!
'J'Yd'r.leń zbierania podpls6w pod

Komitet w województwie bydgo
skim np. zorganizowany .iest na bar
dzo szerokiej platformie sPołecznej,
czego dowodem jest chociażby fakt,
że na około 10 tyslecy działaczy
PZPR i ZSL prlypada 26 tysiący
bezpartyjnych działaczy społecz
n;vch.
To jest zdrowy, właściwy styl
pra-0y.

Apelem Sztokholmskim, jaki
. mamy juź za sobą, pozwala. na wy
elągnl~cie wniosków 1 naprostowanie błędów, które u.Jawnlły ałę tu
I ówdzie. Miniony t:vdzleti dał n am
około 40 procent podpisów wszystkich ludzi uprawnlonych do udzła.
ICaidy
lu w plebiscycie pokoju.
dzlen, każda godzll\a przynoszą no
we cyfry.
Przeglądając geografię dotychcza
sowych WYnlków zbierania podpisów, nie sposób nie zwrócić uwagi
na fakt nierównomierności nasilenia.
akcji. Takle np. województwa, Jalr
krakowskie, białostockie, wrocław
skie I poznańskie znacznie pozosta
ją w tyle, podczas gdy olsztyńskie,
kieleckie, bydgoskie i
gdańskie,
miasto Łódź przodują, osiągając wy
nlki znacznie wyższe ponad przecię

Dotychczasowa akcja ujawńila,
że .,trójki" nie wszędzie pracują
.dobrze. Nie zostały one w wyst'l!'czającej rąierze przeszkolone i nie
dostatecznym. materiadysponują
łem propagandowym. W tych „trój
kach" występuje niezdrowa tenden
cja spychania akcji na tory mecha
nicznego zbierania podpisów.
A nie o to przecież chodzi. Chodzi
o to, aby „tró.iki" były prawdziVl."Y
mi agitatorami pokoju, aby przeko
nały ludzi biernych, aby agitowały,
aby wskazywały na ogromne znaczenie plebiscytu pokoju, aby przed
stawiły już osiągnięte wyniki, aby
na przykładach zaczerpni~tych z
pra~y pokazały, że akcja zbierania
podpisów już miesza szyki podżega
czom wojenuym.

tną.

Jakie są
mierności?

przyczyny tej nierówno

Przyczyny nierównomierności na
silenia akcji zbieran ia podpis6w na.
leży szukać w złym lub dobrym i;ty
lu pracy poszczególnych .Komite
tów Obrońców Pokoju.
Stwierdzono np„ że w wojewódt
twie krakowskim nie we wszystkich gromadach są już Komitety.
Podobne zjawisko wystepuje w
wo.i. wrocławskim. białostockim i
warszawskim, gdzie Komitety wyż
szych szczebli dotychczas nie wiedzą
dysponują
dokładnie, jak licmym
aktywem, jacy ludzie nai1 się skła
dają. Zdarzało się, :że w gminach i
Komitety powstawały
gromadach
zywlołowo, ale nie mogły nawiązać
kontaktu z Komit~tami wyższych
tzczebli. To jest błedny styl pracy.
Natomiast w wo.iewództwach przo
dująoych zorganizowano silny aktyw
społeczny, stale 11zlC'olony, lnstruowa.
ny i kierowany przez Komitety wyz
·
s_zych szczebli.

Należy

że

pamiętać,

imperialiści

Ale Komitet urządził Jedno 7.e bra
nie i dru1le, wyjaśnił cierpliwie
• naczenie kaider,o podpisu, rozbił
ideologicznie wrogie podszepty I
chłopi ttozumlell głęboki sens akcji, stall się cz:vnnyml obrońcami po
koju.
Musimy również bacznie uważać,
by akcja zbierania podpisów nle
przekształciła się w zgniła pacyfi-

styczną

demonstrację,

działającą

na i·zecz wrogów pokoju.

Trzeba
nie wystarcza nłe
choleó wojny, ie nasz wkład w &wla
J.owy front obrońców polmj u, t o r ea
gos:podar
lizacja. naszych planów
czych , to zwiększona produkcja, k(ó
ra wzmacnia naszą 11iłę gospodarczą,
i obronność, a więc siły pokoju.
wyjaśniać, że

zwalczać podszeptywany
Należy
przez wrogów pokoju pogląd, źe
wojna jest nieunikniona. Nlepraw
da, że wojna Jest n ieunikniona!
Sprawa pokoj u zależy od nas samych, od nas wszystkich, którzy
nie chcemy wojny, od naszej posta
wy, od nasyj aktywności. ,
Szczególna r ola przypada orga.n i
za.cjom społecznym i 'Zawodowym,
jak Liga Kobiet, Z.Ml\ zw. Samopomocy Chłopskiej itp. Ich działał·
no~ć nie może ogranic'zać się do po
K omitetom .
udzielonego
parcia
Winny one pracowali swoim plonl"nt
organizacyjnym według planu uzgo
dnionego z Komitetami Obrońcow
Poko1u.
Jak udoskonalić prace Komitetów w dniach 1rnjbliższych?

i 'PQdżegacą,e wojenni uruchomili
swych agentów ,aby przeciwdziałać akcji zbierania podpisów. Z kil
ku stron sygnalizowano takie próNależy:
by, które . zreszta w zarodku zosta
ły sparaliżowaM i rou.hiie ptzez sawzmocnić ilościowo i jakośc·m·
mą ludność. Ale sz.vbkie ich rozbi
wo aktywy Komitetów Obroń
cie 1.ależy od sprawno~cl działania r ów Poko.iu, . tale szkolić .ie, instruo
„trójek". Np. chłopi jednej ze wsi wać I zaopatrywać w materiał pro
pow. augustowskiego, podburzeni pagandowy:
przez wrogą agenturę odmÓ\.\'ili posprawdzić 1 uzupełnić Komiteczątkowo składania podpi5ÓW. Gdy
ty Gminne i Gromadzkie oraz
by Komitet tam działający rezumiał mechanicznie swa rolę, zado zreor«anizo~a1• Komitetv o niewła~
·
waliłby się stwierdzeniom odmowy. ciwym składzie;

J
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WZMAGA SIĘ WIĘ2
łqczqca

masy z

władzq

ludowq

1

wszystkie formy pro
pagandy z uwz1lf:dnit>nłem śwle
tllc, imprez s portowyoh, kin obja:rdowych l t p.;
w;vkorzystać dla akcji oświada.
zebrania i
miającej wszystkie
.
zjazdy, pn.ede wszystkim $więto
Ludowe;
mechanłcz
zlikwldowa6 błędy
n ego :tbler ania podpisów przez
„trójki" na r zecz pr zekonywania, a.
gltowanla, wskazywania roli Związ
!l;u Radzieckiego, ,fak o czołoWeJ slly
pokoju, dokoła. któr ej gromadzą. się
narody miłujące pokó.i i roli Stan ów Zjednoczonych, jako głównego
podżegacza. wojennego.

3

uruchomić

4

5

Wyzyskajmy

•

*

•

J esteśmy

w

pełnym

każdy

godzinę, każdą okazję

akcji. ,

toku

dzień

i

każdą

i każd e śro ·

mobilizacji szeregów
świadomych żołnierzy pokoju.
POKÓJ ZWY·
Naszym hasłem:

dowisko

do

„Współpraca"

CIĘŻY !

anglo -amerykańska

Znaczenie i zadania komisji rad narodowych
kada narodowa zbiera się na sesje
plenarne co pewien czas. Ciągłość
prac rad" gwara ntują powo ływane
p1·zez rady narodowe komisje, zapew
nlają one także ciągłość 1>racy każ·
de~o radnego.
Komisje są pocbtawowymi orga·
nami rady. Rady narodowe utrzymu
ją stałą więź z masami pracuji!cymi
i wszechstronnie wykorzystują ich
inicjatywę m. in. przez przyci:~ganie
obywateli spoza grona rady do w~. ;1
pracy w komisjach, co !ltaje się t: ta
wowym obowiązkiem rad.
W ten sp05ób rady narodowe mo·
i:ą i powinny wielokrotnie zwiększyć
5wój aktyw, w ten sposób w społccz
nej szkole n1d narodowych wychowy
wać się będą działacze pai1stwowi.
Przez tworzenie komisji rady nw
l'Odowe maj~ możność ~11nik1mia w
1·óimorądne dziedziny życia publicz·
nego, sprawowania kontroli nad dzia
łalr1ośc!ą urzędów,

zakładów

przedsiębiorstw,

i instytucji. Wciąganie Jo

bezpośrt>dnieg-o

w5póh·ządze11i11

pań·

stwem nie tylko członków rady, nie i
os.Jb spoza grona 1·ady, jest charnkte
rystyczne dla dr.lszego procesu de·
mokratyzacji naszego kraju.
Komisje poprzez swych delegatów
badają ponczególne sptawy na miej
scu. Ta i'orma - be.zpośrednie pl'ze·
nikanie komisji do mzęd6w, insty·
tt1cji, za.kładów i przedsiębiorstw,
be~pośrednie kontakty i roz:mowy z
p1·acownikami lub osobami, korzy·
&tającymi z usług danej instytucji,
zast<>sowuna jest po to„ by blęrly I
niedociągni~ia w pracy urzędów,
wroga działalność i szkodnictwo, nie
n:ogly '\\')'mknąć się kontroli rady !la
rodow j.

Przy tych zadaniach komisji szcze
gólnie ważny jest skład klasowy ko·
misji .. Jest on oczywi1'\cie zale:iny od
składu same.i rady. Nn~ycenie komi·
sji elementem robotniczym i właści
wym klo.sowo elementem chłopskim,
czyni z komisji wa;i;ny <>rę;i; " reali
zacji stojących przed ni~ zadań. N'ie
.wystarczy tylko wyeliminowanie ży
speku
wiołów wrogich lub obcych lantów, kułaków 1 <'O w zasadzie w
wyniku 1·eor.iranizacji rad już nash~
piło. Pod!!tawową wa<l:i dotychczaso
wego składu rad narodowych jest
nieproporcjonalnie duża liczba lll'zę
dnik6w. Rob<>tnky, chłopi małorolni
i rm~dniorolni, robotnicy rolni i cało
pi zrzl'szeni w spółdzielniach produk
ryjnych, winni stano\'\·ić zdecydowaną większość w melach narodow~·cn,
winni nad<!wać ton pracom rad, pra
com komisji.
Rady narodowe, ich prezydia, Win
ny zatroszczyć się o to, by trudy ko
misji nie szły na marne, by prac.a ich
nie była bezowocna. Działacze rad
narodowych skarżyli się często na to,
że ic-h wnioski nie by~' rozpatrywa
ne, że wnioskom z ich prac kontrol
nych nie ńudawano biegu. Komisje
organami rady,
:;~ pomocniczymi
nic mogą bezpo ' rednio wydawać za·
rządzeń organom wykonawczym ra·
dy, ani innym urzędom, Rada na;:o·
dowa, względnie jej prezydium, win
ny reagować na wnioski ke>miaji. Pra
ce komisji winny być referowane i
poddawane ocenie na plena1-nych se·
11jach.

„Pogłębienie codzieruiego, pra.ktycrmego powiązania. organów rań· do wypowiadania swo.K:h .boląU!.E!k.
.twa z masa.mi pracuj:\<'ymi miut ł wsi pnyczyni .U: niewątpliwie do „Trójki" te nie w~iły ~adanilł 1
pewnym stopniu ?.Jll3rnO'Wa ty
wmwłenia aikt.vwn~cł na,Jszerszych mas ludowYch, do wci!łlnięcla nu· w
wyCh setek tysięcy robotnil<ów i cblOJ>ów d-0 eorarz ezynnłejsz.ego M1pt'1l· wspani'<l<łą okazję posurzenia i r"'·
udziału w wielkiej, twórrze,j, przeobrażającej całe na.'!ie ~:vMe pracy po. głębienia wpływu obyWateli na :ipa
litycznej, sl)Ołecmej, o8wla1.owej, ku Uuralnej, Pl'84JY, którą tętnią d.zl~ fa. rat administracyjny, okaa.J~ moen:i~ 1bryk{ i pola, W&nztaty l ur.1..elnie, praoy, ktOra. tworzy nowe talenty, n(l- srego powiąza·nia władz PaiJ.Stwa Lu
we ldłY, nowe !:Mlobyc1..e, lttóra km,pl i wlewa w serca radOl!ć, ~ał t dowego :z masami, pclnego realizoWtl!l'llll zasady ludO'Władżtwa .
w.tarł! w sprawiedliwą., świetlaną i s z~ęśliwą przy :7.łl>Mć."
banlzie.t więc, cl ac-lta:tor.ty,
Ilość
łowa te e refera.tu tow. Bolesla· tl ilewcz.,vnkę. Ml\tka jej, 1·1>botnica a
którzy wysh1cball uwaJ obshigi
Rnt,
ob.
Marchle\Wklcgo
im.
PZPB
działają stale, w czasie
K'.omi~je
wanyclt przez nich obywateli, winni
wa Blentta wnto.tt.one nl\
1
se;1ji plenarnych i w r>rzerwach mię
IV•tym Plenum KC PZPR, odnos;:ą• kowBka na;potyka la przect.~em na b 11 dopilnować, aby WS'i;ystkie zażalł.'nla
wyraźne
ce sie do ziadań &tOtjący<:h pr!7,cd or• rokatycw.e tt'Udności w 17,ałatvvfomu J pDl'lłul&ty Zólitały nal&.ł.ytlie rowadzy sesjami. Rady na1·odowe wykt>nu
trronfl 1 zała.iw1o.ne p r.iez wlatictwe
·ganami wylronaiwczymi Pańf1twa Lu tej !;?NwY.
ją przy wydatnym wsp6h.td7>iale i po
W więks2ości \vypadk6w zebrane czynniki. ·
~o - cba;ralcteryrllt.lją najlep;ej
mocy komisji a.we liczne uprawnienia
warunków
złych
dotyezą
Rzecz prO!ria, 1e „tr6Jld" dnała.jące
, 'l.vyty{1lne pracy nas.7J:!oj włath.y ludo. skargi
i obowiązki w chliedzin1e kierowanfa
b<;·
komL~ji
kontrolna
Działalność
tem11a
powolnego
mieszk-.mi.owych.
j~ze w t.erenie winny w tra.licie
iwej, zmierza.Jące do wcdąinięcla w
działalnością, gospodai·czą, flpOłeczną
rtądzenłe państwem wsa;ystkłch oby• romontów domów na. n~których uli- awej pracy uwa:i.n.le wsłuchiwać lflę dzie skuteczna wówczas. gdy będzie
i kulturalną. sw<!go terenu, uc~wala·
miała wyraźne ost:r;ze klMowe.
~Po•
Ube0pl.eeza.Inl
PNCJY
ora.z
ca.eh,
sk!lir•
w
,
d~lu
z
napływ.i.j~e
głO!ly
w
wa.tćM.
W pi'aikityce na..~zego ludowładz· łł!C:'ZneJ. Wykryto również analfabe- ai na biurokra.tr.an, nieu dolnol!ić uy
nieujawnionych. ldó azkodILwą działalność talde10 czy in
twa w ogromnej ilości wypadków o- tów, dołyrbC7.3
~jęła się żadrna z !Jnsty-ta- ne10 aipa.raiu. , .Tró.fkł" w l:.odd l w-0
nie
rymi
,
rzaH;ładoY1e
rQdy
popraez
bywntele
jew64ztwie ~'linny z wą ... ,..-aflł wn1. z okazli 60 rocznicy urodzin Ho Szi-minha
wprowadtt..all nowe !otmy pracy, re· cjd do teao powołanych.
Niestety Ątwlerd~Ać ;trwb'a, że fakt knąó w troski i zmariwienia obyu :aalizowall pomysły racjonaJizator kie,
Republikł
SZANGHAJ (PAP), - Agencja In szozegiilno8ci uzna.nie
pr7A>Z teli, z którymi rozmawiają i pneusprawniali całe gałęuje prz.emy.;ł'\l, <mtuzjastyc.znego składania
formacyjna Vietnamu donosi, że z przez Zwliµek Rad~lecki, Chłńską
W ten &J)OSób braili udział w raądze wseys.bkiclt ob~cll PodPlsów za- ni8'ć swe SPOSTRZEZE'NIA DO
okazji 60 rOC!l:Ilicy urodzin prezyden Republikę Ludową i kra.Je demokra
niu swoim zakładem pracy, w l'Zą• chęcił niektóre „trójki" do mecha- WŁASClWYCH URZĘDOW POGM~ ta
Dem<>k1·a.1yc.z.nej Republiki Viet- dl ludowej.
SWIADO•
SAMYM
TYM
BIA.JĄC
iroi
akcji
potraktowania
nicznego
dzen;Lu godlfPOdal'lką noWLeio kraju„
W rozkazie podkreś10tto koniecz·
namsklej R o Szi-mlnha, głównodowo
P.rzed$f.a!Wiagąc swoje pogtulaity 1 u. nftwy za U°'cl4 podpisów bez pr-i·~ MOSO MAS, UMACNIAJĄC WIF:t
~ący armii Vietnamu, generał vo nośi: wzmocnlenia sił llll'mJł l przyro
~i terenowym Radom Na1rodo- prowadzenia poważn j roboty poli- MAS Z PA'~STWEM LUDOW k'l\I,
ogłmolł rookaz do armil towanla rezerw biJ,łoWych, w celu Po
wym, jak r6Wtrle* pls:ząc k09:'eS'Pon· fyttmC!J. Wiadomo wi~c, ~.e w n iektó- PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO LEPSZE łN1uen-;da.p
ludowych sił rtbroJny<.h, w którym łcnenta kre u u!llłowllil1iom kolonit!.eooje d<> pism· robołinkeyclt 1 chłop r~h dómnch „tr6tlct" !)Odsuwały GO ZAPOZNANlA WŁA~CIWYCB
twlerdza wzmocnłenie mlędzynaro- :zatorów fran(lU!lklch i rcakcJl między
skich obyWaif.ele ws.kaeywal'i no nlc· 1 Illleszkańoom lisiy do poóplsu, nie CZYNNIKÓW Z BOLĄCZKAMI, doweJ
sytua('jl Demokratyczne) Be. narodowej pragnĄCYm opóinłenła
SPOSTRZEŻENIA•
J
ŻĄDANIAMI
obo
agiteitorekilch
a.woldi
w;vkonw.1ąc
dociągn~ęcia w pracy aiparaitu adtni·
w„8WeJ
pOdkreślaJąc
publłkl Viletnamu,
OBYWATELI.
Ml__
____________________""'
„...porażki.
„ „.........
,.....................
obywa:e1i
i ni~ zach~ając
.........„ „............___________________
................
„ ....____
.-......--................
nliet1rac;v'.inego, handfl.u uspołecr.n~one wią2ik:ów
;o, luzby zdrowia, ~o1n:iclM'a, samorLądu, na niedociągni~ia w wie.
lu innych drzliedllli!nach.
Formy ludowładztwa w Polsce ule·

Tym

S

komisji

O
oblicze klasowe
komisji

Rozkaz

gają stsłemu

rozwoj<iwi -

CZi:!gO

najłepszym

dowodem jest osta tnia
usu11wa o terenowych organach jtd~

noliite:I władzy pańM'WOWeJ. W:ra~ 2
tCZ!."OSll:em ~ec21l'lego aktywu C()rerz s:wrmy i głębsey jeat udrz;Lał maa
Ludowych w rządrzeniu Państwem

Nie4!iale:iinie od nadr62miejsrLycb fOTm
tego WSlpóŁmądtz.enia, ciąży slq do j!łk:

pełnego wjkonyt1tD.nła
inicJa.tywy mas pracuJącyclt orat
uttzymanla z masami malej wlęU na
szych wła.dz prze.z r(ll.1Jl)lltrywardc po~
lltula.tów, życzeń ł ~a.żaleń ludnółci.
ria~"bardziej

TrWaJąea obecnie gigantyczna akcija zhlerania )>Od.pilów pod Ape
letn Pokoju w zna<J1ZneJ mie:tze pr-iY11ltiyla się sprawie pogłębienia. l rO'.l

szerzenia ludowładztwa w Pobce.
Obywatele nie tylko mogli WYPOWiedzieó się w sprawac>.h w~jny I po
ko\ju. lecz r6wnleż przedkładali agi·'
aitorom swoje bolą-OZki i spostr:ze·
zenia., zmiel"LaJące do usprawnieu1a
prac w szeregu ul"lęd6w I instytu ·
cji. Dotychcrzas tJrudno jest j~czc
nałeżyoie ocenić maiteria.ły !lebrane
~ agitatorów pokoju. M~na 1ut.
jednak Mwlierdizlć. że wiele drzielnieo
wych komitetów obrońców pókoju w
Łodrz:I posiada ' maiteriałY. kt.ore w najbli~m czatie, po należytym spraw
dzeniu, zostaną wła.śclwie wykomy1t::ine.

W wielu wypadlknch „trójki'' l.ntor

weniowały doraźNe z rmej11ca r.aratwlając ap wy. Na preykład na
28 deięk.1 in.
uL Mie-l~md.ego 16

m.

terwencji agitatór6w umi~no w
sparal.d!owaną
szpiltalu 5-letnią

-

głównodowodząceRD

armii Vtetnamu

pracujqcych
mas
wróg
Watykan-zaciekły
„ „„„ „------------------------1"-----------..J
„ ...... „ ..........„ .....

,,___________________.............„ .......
„Trud" zamieszcza arlyh.-u.ł pt.
„Wa.tykan - zaciekłym Wlt'ogiem

nias

pracujących".

Reakcja mlędzynarod<>wa
czytamy w artykule - zlękła. się
nie na tal'ty rozwijaj1~cego się w
krajach ka:;>it.nlistycznych ru~hu
mas praeujących w w.alce przeciw
ko kataghcfalnej zniżce stopy 'i.':!
ciowej. Wu.ll;a ta łączy siQ c'lrl\z
ściślej z walką. o pok6j, z walkrt
przeciwko prowadzonej przez im·
per:ialistów unglo·nmerykańsklch
polityce przygotowań do wojny.
Dlatego wio.śnic Watykan cor'lZ
biednycn,
do
częściej apeluje
sln·zywdzonych i poniionych, wzy
wając !eh, nby z p<>korą i bez szem
rania godzili się na awą nędz.ni)
egzystencję.

Na priestrzcni całej swej histo
rii Watykan bronił inte1·esóv: klas
wyzyskujących. Niedawno je11zcze
był on filumn faszyzmu wło!!kic
go i niemieckiego, mAfltęp11ie szyb
ko zmienił orientację i za\łnrł so
jusz polityczny z imperializmem
amerykańskim.

Ob!lenie Waty-kan błogosławi
plan Marahalla 1 1:1gresywny pakt
atlantycki, biorąc *YWY udział w
oażezllrczej kampahii przeciwko
ZSRR i krajom demokracji Judo·
wej. Górna lllera1·chia katolicka
zrzuciła ma~kę niemi&szania siQ
do walk politycznyeh i otwarcie

„ ....

„ ..........................

zaczęła popierać politykę WallStreet, wykorzystując religię dla.

celów walki przeciwko i.·uehowi
obrońców pokoju.
Niedawno' ukazała się w Pary·
żu k11iąika pióra znaneg·o francu
skieg·o historyka i filozofa, aktyw
nego uczettnika ruchu obrońc6w
pokoju, :Rollera Garaudy pt. „Ko
8ci6ł, komunizm i chrześcijanie".
Książka za.wiera bogaty materiał
demW!kUjący Watykan, jako o8to
ję reakcji międzynarodowej, jako
za.ciekłego wroga mas pracują
cych.
,,Watykan - pisze Ga1·ti.udy to olbrzyn1le mocarstwo kapitali·
styczne, to olbrzymi trust, czy
tez, ściślej mówiąc, gigantyczny
koncern międzynarodowy„. Fakt
ten wpływa na charakter konkret
nych działań Rzymu, na politykę,
prowadzoną przez wyższ14 hierar
chię kościelną. Określa ją: sojusz
polityczny z najeie1nniejszymi Fii
ł11rni, najbardziej ngresywnynti w
lementami kp,pitaiizmu imperiali·
stycznego i krucjata przeciwko ko
mun izmowi.
Faktycznie cały włoski system
finansowy :imojduje si~ w ręk:ic'1
Watykanu lub też pod jego koir
trolla. Za poired?Jictwem 40 cen·
tralnych i setek drobnych banków
Watykan rozpor:złdza sumą 400
miliardów lirów z llłcznej sutu:v
600 miliardów. która wynoszlł

r.rr

włoskie oszczędności

narodowe.
Op!'ócz banków Waty!<an kont.roluje znaczni) część przemysłu 'N10
skiego l funauszó1v ubezpleczenio
wvch 1Jra'.Z Powszechnego T.um·
rzy11twa NiemchomOŃci.
Watykan nie poprzestaje na fCO
spodarowaniu na terenie \Vłoch.
Ta gigantyczna ośmiornica kapita
listyczna rozciąga swe macki na
znaczną część globu ziemskiego.
W pogoni za zysk-iem Watykan
· nie cofnął się nawet przed zain·
westowaniem wielldch 11u111 w do·
my gry w Biarritz, Deauvllle, Vi
chy, a zwła~zcza - Monte Carlo.
W ten spos6b Watykan - wr
znawca etarożytnej maksymy „po
cunia non olet" (pieniądz nie cu·
~hnie) ciunie dochody ze wszyst
l;iego, poczynając od datków \':ier
l!ych, a kończ~e na ka11ynach g1•y
itp. spelunkach.
Garaudy przytacza również rla
rie, dotyczące działalności Watyka
r.u, skierowanej przeciwko ZSRR·
i krajom demokracji ludowej,
W Rzymie miesr.cZI} eię trzy fo
stytucje, kt6re pod kierownic·
twem Watykanu zajmują się organizacją, szpiegostwa i dywersji.
.Przede .wszy11tklm należy tu wy·
mieni~ „Kolegium papieskie do
spraw rosyjskich", na którego cze
le stoi jezuita francuski Philippe
de Rein-. Znalazły tu schronienie

wszelkiego rodzaju n1ęty, które w
obawie przed zemstą ludu zbiegły
z krajów demokracji ludowej i
przechodzą tutaj specjalne prze·
szkolenie.
Inny ośrodek tej działalności,
to „Papieski Instytut Wschodni",
który specjalizuje się zasadniczo
w kampanii propagandowej prze·
ciwko ZSRR i rządom ludowo-de
mokratycznyn1, zajmuje l!ię szko·
leniem szpiegów, dywersantów i
terrorystów.
Wreszcie trzecie ogni~ko kre::iej działalno§<!L- to „Szkoła Je
zuitów''. W krajach demokracji lu
już jako
dowej zdemaskowano
szpiegów wielu wychowanków tej
szkoły, p-0tajemnie przerzuconych
przez granicę na różne tereny.
Obecnie Watykan przygotowuje
si~ do dalszego rozszerzeni~ za.kresu swej działalności szpiegow·
sklej w ~łu żbie agresywnych ce·
lów imperializmu amerykańskie·
go.
się cytat, z
Artykuł kończy
książki Garaudy'ego:
„W dni, kiedy na całym ~wiecie
imperialistyczne ciły reakcji ł woj
ny toczą walkę z siłami postępu,
pokoju i demokracji, papież wy·
brał ntiej~e w tej walce. Miej·
!!cem''tym jest imperialistyczny o·
bó:t: podże~aczy woj~nnych, obóz
~·rogów pokoju. demokracji ; po·

stepu."

nia terenowych pła.nów gospodarczych, budżetów i danin.
Nie będzie dobrze pracować ta. ra
da narodowa, która nie potrafi za·
ktywizować swoich komisji.
Rady narodowe powołują stale ko
misje dla poszczególnych dziedzin
i:.wej dzia!Hlnosci. Zgodnie z uchwałą
Rady Państwa z dnia 12 maja 1950
r. gminne rady narodowe oraz mkj
skie rady narodowe w miMtach, nie
stanowiących powiatów miej3kicb, po
wolują. jako obowiązkowe następuj~
ce stałe komisje: 1) zdrowia. pxacy
i pomocy społecznej, · 2) gospodarki
drogo\fcj, · 3) finansowo-budżetową,
4) oświaty i kultury, 5) urzłj.dzenia
osiedli. Gminne rady narodowe per
wo!ają ponadto komisje rolne.
· Większa ilo~ć komisji będzie p<l'WO
łana przy wojewódzkich i powiatowych radach narodowych.

W szvstkie komisie
pełniq funkcje
kontrolne
Najwni.niejszą

dotychczali

w rndach narodowych była

komisją.

komis.j:l

kontroli.

Doświadczenie

dotychczasowe wy-

kazało, że powierzenie kontroli sp<>"

łecznej jednej komisji nie jest słu·
szne, że k<>misja ta nie jest w sta·
nie objąć dużej liczby instytucji, za.•
kładów i pi-.tedsiębi<>rstw, a także nie
moze ogarnąć licznych problemów.
które się przy kontroli nasuwają. Po
nadto ten stan rzeczy ograniczał
aktywno~ć innych komisji.
Obecnie wszystkie wymienione wy
żej komisje będą pełnić funkcje kon·
trolne, każda w zakresie swej dzi;i
łalnośei. Dla przeprow1tdzania kon·
troli w dziedzinach, nie objętych zakresem działania wymienionych wy
zeJ komisji, może rada narodowa U()
wołać osobn!! komisję kontroli !:>po·
łecznej.

Poza komisja.mi stałymi mon ra.·
dy narodowe powoływać komisje nie
stałe dla ściśle określonych doraź·
nych zadań.
Poszczególne komisje wojew6-0z·
kich rad na1·odowych mogą liczyć naj
wyżej 15 członków, powiatowyrh rad
narodowych najwyżej 12 członków,
gminnych najwyżej 9 członk6w. Oczy
wista t zecz, że przy żałatwianlu kon
1."retnych spraw, w szczególności zaś
przy dokonywaniu kontroli, komisje
będą wyłaniały kilkuosobowe kon1pla
ty.
Racjonalna prara w k<>młsjach win
na być tak rozłożona, by z reguły
ł<ddy członek rady narodowej brał
udział w pracach komisji, by żaden
radny nie był obciążony udziałem w
zbyt dużej ilości komisji.
Dobra praca komisji zagwarantuje
zaktywizowanie zerokich rze&z spo·
łeczeń~twa i pobudzenie ich twórczej
·
inicjatywy.
Adam Wendeł.
(„Trybuna Ludu")

Cenny dar
dla biblioteki im. Lenina
w Moskwie

•

Peń&twowa
(PAP). Biiblioteka im. Lenina w Moekwie
otra:.ymała cenny dar od biblio.te!lci
księgoobiÓ'I'U,
pekiński.ej w postaci
Złożonego rz: kilkuset tmnów wydanych ostatnio w Chiillach dzieł rz; dzie
dzi·ny ma·rkS'i~u - leninizmu i lite..
ratury pięknej. ·
Na sq;czegćlną uwagę zashlguje pią
kne wydanie rz:bioru dzieł Józefa
Stalina.
~OSKWA

Katastrofaeórnicza
w

Zagłębiu

Ruhry

BERLIN (PAP) . - W kopalni wę
gla. w Gelsenkirchen.Rotthausen (Za.
do firmy
należącej
głębie Ruhry)
Dablbusch, nastą.piła. w sobott eksplo..
Zja gazów~ po4czona z pożarem. W ka.
tastrofie zginęło pona.ci 60 górnik'6w.
42 osoby, przeważnie kobiety, odnio..
ały ciężkie oparzenia., Akcja. ratunko.
wa jest utrudniona. wskutek wydoby.
wa.jących si@ z szybu gazów. W ·opal .
ni w ćhwili WYbuchu · znajdowało lit
120 osób.

„

.,.
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IV Pl enum

Realizuiąc uchwały

z prze boga.tych do· wiadczeń WKP (b)

będziemy

korzystat

•

Przebieg Plenum.· Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lodzi
Jak jttł P~'vali'śmy,odbyło się w ubiegły t'.7J\Vattek Ple.dum Komitetu Wo.jew6W:kieif-O', na którym referat o zada.n:iach weijewótlikiej urg<afiimcji tnirtyJnej na tle wytyezuyoh IV Plenum KC-PZl'B. wygrosił

to\v, Wł.AU'tSŁAW NIESMIAŁEK,
'.l'OW. NlESMIA.tEK w' pierw sze,f części sweg-0 referatu Ol'n6wil sy
~ację tmlityczną I ge>spoda:rezą na aren.le międzyna.rodmve,J o.ra.z osiąg·
lfięcła. Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludowej, po czym
pne&Zedł do zagadnle6 ot-ganlucy jnych, stwierd7.ająe co następuje!
Uchwały i wytyC©"le III Plew.un
KC wywairły dohiośły w.pływ na j':)tra
~ wojmvódtzlkiej orgainWaoji partyj.
riej lńiędrt.:y il'lnymi na odcinku polityki kadir. Drz.'lś, pb IV Pllen;um KC
\vlr'acamy m6w cl-O i;;agadnieti po.Utykii kadI'. Wraellrny dłatego, bo nasrle
organizaąje peirtyijne nile Z'!lwsze po·
tiraftly dosił:osować politykę tę do
1

.tniajętnoscl do.braltlia, ro~en1a1
kw!;ałcen:ia, wysuwania kadr i ap·ie•
kowania się nimi. Pot1wtierotzeniiem
tego jesit obecny efa.n kad!r klerow!ll.1·
C1i.ych poszc.zegó1nych odcinków żY·
cia polilt:r~ne.go, sipołettnego i gos[llJ
woj~

da<rczego na terenie rt~!iego
wód.wwa.

P>rzy:patmmy siię bi~1 danym, dotyp;racowmlkhw poiti~y~y~
klał się u nas <.-zęsto odwuć brak u. nasz)"Ch ogn.11W partyjn~h.

zm:ienfo.1jącycll filę

~adry

i rosnącycih zadań.

aparatu partyjnego ·na terenie
woiewództwa

Biorąc ptJd uwagę s.taż partyjny
praco'Wlllików poli;tj"CiZ[lych KW, należy stwierdzić, że jest on dobry. 86
proc. praco'WrtlkóW ma Sttae pmesz<ło
3-letin'i. 41 p:ro<!. ma wyim>tałcooie
~edlrrl(:), 11 proc. ukończyło kurs
Cehltralne1 Szkoły, 31 proc. - Szkoł~ Woj.ewódllką. . .
Wśrod praoowmt.'kow KP i KM tylko 66 proc. ma 3..J.etn1 s>taż partyj·
ny, kuirsy WO'jewódzklej ~koły ukoń<:zyło 34 proc. tawanyszy. a Centrailiną Szkołę - 25 proc. 69 proc. t-0warzyszy SlpOśród sekref.a'1.'!"ly Komite
tów Gmiinnycih i etatowy•cb sekretamy J,JO'd'Sltawowych organizacji parfyjnych Ukońc.zyfo kursy Szkoły Wooewód.zk!eij i Cen•trałnej.
. 50 J;i1·oc. pracowników KW pracule ,d()p'iero od f'Oku w a[ljlaracił'! par·
fy3nym, naitomiast ~ a lat 1>:11cdw!e
lit n:iroc. W Kormtetach Po-wiato~
W'<:h i Miejskich - 47 proc. pracow
ftl.k.aw ma roczny sta.ż pracy •.v npt:ra
ile parlyjnyim, 11 ·proc. sta/. 3~1 ~11i.
Z cyfr tych wyn1kn, że nowi liutl't!e
l!ftainuwią ponad połowę ogolnej lriczby pracowników po-Htycznych w cal3'rn na&zym apa1•a<:Je partyjnym. rtaś
~ &eizehilu dołowym pg.·awie d-iliie

trzeci(!.
-

czącym

1

a.pairacle KW pracuje 73 proc. pra"
cow:ruików poohodzetla robotnietl.ego,
a 5 proc. - C·hłoPSikiego. W arpwac!e
KP praoownilkótv pochodzenia robólt
njczego jest 77 proc., a ohłt>.pskie'!il'<>
· 15 proc.
Cyfry te wsk.azu.ją, że skład sot}jaii·
ny ar,:iaraitu parf:ytjnegt> pa:·ll!dstaitvfa
się na ogół zadowalająco. Nie znaczy
to je<lna'k. aby rozbudowując aparat
można było zatracić cz;u.jność

i db'a-

Nie będ'tienty
w doborze do
trudnych i odpowiedrz;iia•linych zadań
organlza-cyJnych ~ Właśclwyeh htdz'l,
łość o nasze kadry.
srzozędzić wys'ił!ków

a.k itywistów,

ma.jących już

Na terenia naszego W<>jew6d~t.wa
je§li idzie
o wysuwanie kadr w PGR. Ogółem
w PGR 50 proc. pracownikt>w na. tzw.
ś;.·ednich stanowiskach sitattowia lu·
dzie, awansowani 11połec1mię. Więli:·
szość dyi-ektorów zespołów PGit 1·e·
krutuje się z robotników l'()}nych,
Wysunic;,t;vch na te stanowiska. Wysu ·
nięte kacky zdały na ogół egZatnln.
Robotriicr rolhi postawieni na kia·
PGR,
w
stano·wiska
t(;nvuicze
n:e ihaie~li jednak odpl>wiedniej .ap1eki ze strony KP i rolnych tad za
kładowych. Wyjątkiem w tej mierze
może być KP Wieluń, otaczający opieką tow. Sawickiego, który wysu·
nięty na stanowisko dyrektor.a zestm
łu W Rudzie, p-0 odpowiednim prze·
szkoleniu, J>rzeszedł następnie na stu
nowisko i·eferenta Wydziału Rolnego
ti:lstąpił poważny pr:bełónt,

KW.

:M:6wiąc o polityce kadr PGR wspo
mniec należy że o ile obseT\-v1.1jemy
v.-yeuwanie roboimtków rolnych nas.ta
nowi&ka w PGR to w apa.racię Za·
rządu Okręgowego PGR na wyż~zych
stanowisikach mamy zaledwie 5 proc.
pracowników awa~wanych · społecz

nie.
Odnośnie

pa'.ł'ty:Jne·go.

W

:iąginięć, ciągle 'było

niedoceniane i
e.anJedby·w ane piv.ez nieh.-tó
re ogniw.a partyrJne.
Kursóiw I slf:O!Pnii:a manny 219 ix 5.285
8JCJb~am1, krurisów n &il.U?l'lda ma·
my 123, na których sz.lmli się 3.472
semokslz.itałceniogfuc!haczy grup
35 rz. 775 studtu1ącywyt:h
m:i. Szkół wiemorowyciłi jes-t 23, a
kei~tałci się w nich 731 słt.foha~y.
poważnie

ismrleae

cza

Poznawać

:J,

Więcej

<ki wielkiego

"tn odcłuku,

wagi poświ~cać euo.leniu, ~1ja.Jąd
je cią~e. Pw.ede wszystkim na.łeb
zwł~kszyć frekwencję na. zaJ~cłt.
wzmocnić QPiekę 1vad
i popl"'łle:A &~a.tytla
ne szkolenie ieb, podnosić pł>lliom
Należy

równiei

wyktadowł!aml

kursó~r.
~u 1my pnymać, te n~a woje•
wod~~a. organ~a. »arlYJJUl za ma•
ło -OJJiekowala się \Vetjew6d1lką 8zko·
łą, Pa.rtyJną w Pabla,nl•cacll, a jut pra

~-.e ~vełn.le nie łinł.eresow~ st~

to-1 oirJ

wać wzr05~ lud11i, po.magać, aby szylJ
rośH - oto fajrunnica. wyprobow.med p(}Mty,ki kad.rowej, p·o!!lt~·ld IenLnowtko • S<tal:lnow!!il«łt' j.

Nasza pol.Jityka ka~r ll'lie. ctawe;:te
była g-łęboko przem1yslarui 1 nasta•
W:iona na troiłkę o aparat partyjny.
Dlatego też: te~&111. mt1;,'timy bacZ11!~j

s~ uwa1gę ,posw1ęc!6 to•~~1-zys~oin.

ktorych szkcl'imy i u~.taw1c 1c.h po
prz~o-Ieniu. rprnede \~"S~YG1h-im; w
~·paraee p~rty?nym. o ile oc2Yi~·isC'ie
ich kwaJmkacJe na to pozwail~Ją.
Do aipa1·atu pairtY'.1111.ego będzierov

prz~·jmo~rnli. ludzi. wypróbowainyc'h g
p11lynajmnie.j 3-lefarim i;.t.a·żem i>artyj
...
b J~ma~ą }l•ll ~a so ą 1
nvrn. 1t lórz
wien okre~ pracy' orgnnilrn(!:vi.Jne-1
oraiz mają p0'7.);tywną cha•rt1icl.~r;·sty
kę 1ej pruc~' ize strom' 'kOllnltefu partyJti.e'.go. Joż(Hi sltier~wimy do praćY
p::irtyjnej kandydat n'ie pr,zesze-1'ł
przeszkolenia partvj.nego, winien być
przed objęciem no:We.j iunkcj:i skiero
wany na ku1·sy partyjne, lub .se.kolę
partyjn1'!.
Zgodnie ?i uchwałami IV Plenum l
. celem doraźnego wzmoenien.ia. a.pl\•

„ · •"

ratu part;vjuego i administracji

pań

stwowej pr:ieprowatlzić musimy d„
1-go uatd'Llf't"l1ika akl'ję na.boru oko.
fo 250 kalfl(lyd·wtów s.pośród a.M.yw„
n~ch. sp1·ruwtlz11t1yc-łt towariyszy, wyróżntających się we wi;.póhawoou.ł.c
twie }l·racy oraz pad względem ideolo
gicznego ha•rtu, zdolności organiza.
cyj.nych d odda.niia. PartM.

zainteresowania
kadrami młodzieżowym.i

Nieśmiałka,

dysku·

otywitma

11ja, do kMrej llłllt:J1!!ało się po11ad

35 n16m:6w.
Wyp~Mzl 'tlczesttliików dyaktt
$ji obr11e1Hy ait J)t•ietle W&!iiy>Stkim
wok6ł zllg'lidnień

polityki kadr.
dY'tfku.tantuw omówiło
wyniki tego odci111ktt pracy, wska
1uj-.c na ol!lłlJll'llł~lrt, a jetluocze•
inłe kl'ytycl'.ni0 i s11m1>krytycznie
Wielu

wojewód,l!tJWa pracuje w trhn tylko

na. t

pl'ze

dzieła przebudo

Po ret'erade tow.
wYWi~zała ~ię

kadr

ZMP -

k dry lcobiec

Sprawy szkol niówe

· Racjonaln wykorzystanie kadr
jest najpilniejszym zadani rn

około 6 pruc. kobiet. .Jut 1111ijblQ8.za
zmłałlY

W1•6a; klAsowy ~daje l'ltible 11 tego
i obijauie się CJbńi' d\lsko1ude sj.'Jrt\W~ i częstokto6 u.s nu
je oddziaływać na 1'nniej swiacltmiyeh
za z11rubek uczciwie prac1tjących ro tobot11łk6w,
wykol'zYl!łtuJą(l ni~kiedy
wy rolnictwa. Szybki jedlna:k roz· botników i przynosi olbrzymie szko· zbyt. m11łą czttjno' ć niekt6rtdt dol<>wój państwowych gospodars'Gw rol• dy Państwu.
wych łltganilll:tc.ll pnrttjrtych.
nych i rozwijający się proces przecho
gog,podarki
indywidualneJ
dzenia
kuźnici
tory spółdzielczości
chłopskiej na
Mówił o tym tow. ~Iicl111lkfewici, ptiftStWowej i 1m:emyśle l'ozi;-tawie·
prndukcyjnej, stawiają w niezwykle
ostry spos6b z11gadlilenie przygoto· wicep1~zewodniczący Znrządu Woje· nie kndr odbywało się r11Mie,j be;iplawótlzkieg·o ZMP. - Zdawali~my se- nowo i źtwiołowo. Przeszk(}li!i1%my
wahill now,ch kndr w rolnictwie.
Jeśli chodzi o odcinek pt·zem:·słu ble r6wnież dotychczas sprawę z te- spot'o młodych ludzi, kt6rym datych
winny nasze organizacje partyjine go. Ale nie dołozyliśmy starań, uby cza. nie przydzieliliśmy konkretnej
t~'nl odpo·włednio
wysuwać 11ow-ych towarzysty,
wychowue kadry dl!t pr~~~byt śmiało wyimwaliśmy do
bal'dziej, że, jak to wynika z danych, P111•tii, dla ap1.u•atu a<lministrHcyj11& a:p1·rnhi ZMP ntfodych r1>bo1ttłków,
!lzanse ku temu są powllżne.
go i gospodarczeg•o. Na ty·i n otleiukn u prż(lt!let przykład Zghli'ta t Ozor
W oki'esie od III Plenlim KC PZPR mieliśmy S?;ereg niedociągnięć, które kowlł poka,;ał nllm ze potrdil). óńi
1
kierownistanowiska
na
wy;mnięto
tlo!<kot111le klerQWac praeą. młodziecio
musimy jak najszybciej Ul!t1tt!IĆ•
cze w amym tylko przemyśle weł·
. l\Iiń1o poważnych osiągnięć w puli w~. Dllięki szkolN1iu i wychowvwa·
niauym i bawełnianym 22 rohotni· tyce
kudti jak llkierowa11ie !!111,rep;u uiu - diuny Partii i Puiietwu n<iwe,
ków. Naszą zasadę musi być wysn dob1•ych ZMP·ców z miast i wał do mlode kadry, które Sl11'1:MtnJą ~w·vm
wanie coraz większej ilośei l'Obotni· szkół ofi~enkich. 011 ś1·ednie i pown~ zad11rlio1n w budowie iundartt~utów
ków. Jednakże między nimi nie po· nie,isze stanowiska w adn1ini1>h'a~Ji t1ócjaliz1nu \V Polsce.
winno być ani ,jednego bez uprzednie
go przeszkolenia. Nie wolno równle:il
Śmielej wysuwać
zapómlnnć o tym, że inżynierowie
- oto postulat, jaki stawia sekre W prż;vceyny, dlaciego Wyl!IUWamy
i technicy muszą. być zatrudnieni w
produkcji, a nie na stanowiskach np. tarz Wojewódzkiego Zarządu Ligi fok mało kobiet, dl11czego tuk nłe
wJele gpośród nich idzie do •~kół
admit1istracyjnych, a jednocześni~ Kobiet tow. lirólikowska.
W samym przemy§le wł6kienni- techhicznych i partyjnych.
trzeba dos:i;kalać nowe kadry techni
Nast.ym b1ędetn było to, i!e nie po
pracujt!
czne na bazie ol!iąg·hięii s<>cjalistycż· c~ym w województwie
60.0óO kobiet a tylko zntkoma częM! knz;vwttl,<tśmy rtllszych kadr, ;ie !!zko
nej polityki tatlzleckiej.
śmiałe wysuwanie i odpowiednlll pracuje na stanmvisk<łch kierownł• 1Jłyśm.v je za rnlllo.
mimo iż we wspÓłzawodnicrozstawienie wysuniętych kadr. gwa czych,udział
- UzbroJeuł w WYłYc:tne IV Ple
·1ch jest więk-szy niż
t\„ie
rantować będzie szybki i pomyślny meżczyzn.
num lepiej opiekowac l!ię będziemy
życia
naszego
odcinków
rozwój wielu
W aparacie partyjnym na stano- tU!N!r.)'m &kbwetn.
gospodarcżego.
~rrzeba narn tylko p0m60. 'rrzeba
wiskach klerownlczych mamy ui.ll'
dwie 6 proc. kobiet. Jest to tlowo ta):)lanowae i zrealizowa6 pow.lę
dem, że kobiety rtie są ocl!Jt:>Wledn!o krzenie sieci :ilobków l Prtedstkoll.
zatrudniane i że towarzyłl~ żyWlti Ody W.l>eWnlrny buwlern kobietom
ustosu11kowując się do popełnło· wciąż jeszcze niesłttsznq obawę opiekę nad dżiećmi, za.silimy poważ
przed wysuwartiein ich nl'I .1trn1•t'JWhi ni" nl'!lll!t'l kadry.
11ych błędów.
stojące. cze stanowiska. Zycie Ził~ pC11n1~u~
111ądanfo,
Omawiając
Musimy ii:wtęlt111<1yć udział kobiet
przad akttwem pa1•tyjrty111 Woje- je, 2e kobłeiy pl'&cu.tą ttle 1oriej, a. w l'ndtH:h m1rodow,rch, w których
wód~bwa, towarzyste wykuali, ezęsto I lepłeJ nlł mękzYzhl.
muJą one powamą role do odet;ra
~naczenie uchwał
iż zrozumieli
W 8ob6tlle, na prZNkł d, gat!~ nia.
IV Ple-num, a przebieg dyskusji W6jtem ;jest kdbieta, PólłVllJ(1 ' p11d
by- te naste zamierzenia zrłalipo7.wala !Cląd?tić, ie będą je l"tializo Apelem S11tukhóll11!!kim
zebrano :i:owuć, wlruilśm.v ttl.ił.'.'c wi~kszą po
wać w codziennej pracy, p1·zet10• najwięcej.
mol! ze 11tro11y orgnn!tac.11 p111•tyj.
sr.ac uchwały te w teren do ni~
Anulizu1ąc przf!ł.ywam· ptr.ez nM Ile.i i Wojewudtkle.l Rlidy Narodri·
s:z~teh ogniw' p11l'tyjnych, do !!2el'O głód kadr, trzeba wniknąć głębiej w J.
kich mas.
późnfanie

że

Dyskusja

ga.i ;otn.
Rct.Ji11..u~ą1C WY'l.Y\17 1P. IV Plen~
mtwlrny 2'.€1rwa~ g wadd'iiwą polit;yiltą
kadrową. nie u~ględni.actqcą ttdl'llll„
ł.u kobiet w "Pa.racie patty(Jnyll"tl, cr,e•
go dowodem jest fakt, że na terefiie

lud:z=i w toku ich pracy

qe

się

pewne d-0-

w prac~ poUtyc:mo. Oil'"
ga11.tzacyJnej, wyptob.owanych ldealo
gion.ilt, lJ09ktda.ją.iych przfna.jmnleJ
elementarne preyptowanie teorettcz
ne. Partia nasza jtist ,htż dżisla;i w
stanie z,naleźc. WY'~ttną(! i pttes~koli6
lud.1.1. bd• owla.-dającY''h tym wyma•

S~kołą WIĄ}ew6dzką. Z~ ł, Zwią'łl
k6w Za.woidowych. Zada1111.a, Jaikie Sil:a
·
'I'a szeroka, chociaż jeszcz€ nie wy Wiają pmed nami wytycw.e IV Plestarooa•jąca sieć szikolenriQR.va wywie· m.un na odcinku kadr, nakładają na
:ra. doniosły WJPłY'\V na pra<:ę orguni- nas obowiązek ;l&k 11aJszyb11zeiro od
.tt.acji ipartyijnych. Płynie s'tąd wnio. robienia. zaniedbań w dotyehC'Latio„
&ek, że OTgain:fllacje Winny więceij u• wej pracy s:di.oleniowcJ.
!Atdzi porzm:ade się i sprawdza w
pov.tied.z.i:ał tow.
lklu doh pracy Biernt.
Ja!k: w iW.rietJle :tyc\h Słm.~ wygląda..
iła prarca nad Wyclhawa111.iem kad~ w
naszej. organizacji partyjnej? Niestti
ty n'ie B'l:o<lowail:iśmy c1lugo:twlowej
po'.liityki ob'serwowania towamy:;r;:y,
poimagania fan we wzroście i usamo~
dizi.e\llniantiu. Powiemchowne pode1jŚ·
do towa.rzyszy niejednpkrotnie
me '[)OZ:walało na rzetelną ocen~ ich
w~wbości1 i na odiJ,iowiedrnie ich wy·
komystanic.
.- t w
et
·t
p ik'M""
1'ZY ......ero ~~o mo. c 1)~C 0, ·
ie,
WaiLczak tz. faibry1tu w Aleksandro\\
,
,
l 0:fyst ~vany, a m-e~~długo n i e •V"Y~
~rowa11y do ap~ratll
cie• ~na.my i
partYJn~o, i ~prww:i·j'f<:Y obecnie od
!Powledzia~ne . fui:kc~ 1 sek:retar.z~
,
•
KP w Skiermew1ca. · .
Przykładem tego moze byc rownież to_w. Kalużko, dawniej kolpor
ter, ktory dzls wyrasta na dobrego
sekretarza.
Z wymienMnycb przykładów wyi1i
ka. że ludzi należy oceniać nie na
podstawie prti:elotnyCDh e. nimi zetknięć, crzy też opinH. że to „aobry"
towarzysrz. ale na podstawie systematy07!1lej <1bse.rwaojł lich w tok"ll pra
cy. Nie ty!llko wydztał, r_zy referart:
pel'S-O>nailny, aJe wp.zystk-ie wyd:dały
odpowiedt.iaJ.ne są ~a wyszukiwanie
i wysuwapie nowych ludzi - szc~ególnie na s·woim odcinku. Ob.serwo-

się zauwaiyć, że

ważająca część tej irttellgencj.i włą·

śwładczełlie

Szkolenie pilnym zadani m organizacyjnym
Ze sprawą kadl' wiąże się nie-rO?RI'
walńie zagad!llienie llrlik:olen!a, które,
~o po'Warhtlych na tym odC!Lnku

starej kadry inteligencji

rolniczej daje

'PntyJpatrzirny się teraz składowi przyl!lzłĆ>lić inul!ll priwnt lic tlldykalnfl

Sl)O.ia1nem1l a:l}a'l.·e:tu

czhy stosunek do pracy, wyja~niaiąc.

Rolnictwo i przemysł
oczekuje na nowych ludzi

Gdy IV Plenum KC PZPR pl:llltu w ('7.ttale trwilllla kut•su. Również
wiło pr:ted nami w całe;j rożcl4!(ło~ WoJt'!Wócl!flka Kontł8J& Kontroli 1'11.r

cl :a1gadnietiie kadr. mUt4itny tym
bardziej krytycznie ocenić naszą
pracę na odcinku szkolenloi,vym """
powiećMał tow. Kles!iczY:flskl ltle1•0
wnilt WoJewódzkiej Sidwly Party.irtc.i w Pabianicach. - Wielu z nu•
l!lzych absolwentów pracuje dzlldaj
w aparacie partyjnym, .iedIUtkże od
setek ich jest stosunkowo za mały,
Przyczyną tego by1 fakt, ze Kornite
ty Powiatowe nie zaws11:e wysył1.dy
do 11zkoły najlepszych towarzyszy,
zazdrośnie zaL1«wmuJ11c ich u sieble.
Nntomia t wYkładowcy i asystenci
7.Writt:i11I tyli o uwagę na postępy
słuchaczy w nauce, zbyt mnło il1te
reaujtic sli: ich postawą. ].łolłtyczną.

&twierdził tow. liorzrekł, kie· działy srwa.wą tą nie foterMowt:dy
ruwnik Wydziału K11th- KW. Mamy się, mimo, że mogły $•pełnić powa~·
r.•a odcinku tym w nastym wojewodz ną rolę na tym oddnkt1, kontakt-u.iąti
twin p<>watuy clorobak. stczególme się stale z towarzyszami w tei.·enie.
W wysttwa'lliU kadr nlo moiietnY, ~a
im otl.cinku kolejnlctwa, poczty l
r;r:wntysłn. l1<1pełniliśmy jednak wie
le błędów. w przeciąiru roku nie prze p-0mlnać o rewolucyjnej c:r.uJności prowuddliśmy od.prawy z instrukto· oświadc;iyl tow. Kubicki He1tt>•1t1
r!l.n1i Wydział6w Kadr KP., pozołlta· sekretnrr. Kl\I w Pabintlicach. W clowiaJąc ich samym sobie. Nie zawsze. t.ychczasowej prncr nie zaWl!lze poira
potrafiliśmy' włabćlwie wykorzystać fili~my czujność tę ~uchować. Nn te
ka.dry. Np. w Kubtiie skierowano do· renie Pabianic dcrpuścillśmy do tegtl,
bi•ego fawa.nysza z PKP, p-0 uprzed że kcrbict11ł wrogo rlo nas ustosunka·
n1m pr:.mstkolenlu go, na !ltn.nowi!!ko wa.na, członek NSZ w czasie okl1pa.·
sek.retni-za KG, p<XlJczas· gdy w orga• cji, zostnła poPJłima na kurs, po 11"
rtltaeji pa.rLyjnej kolejąrzy dotkliwie kof1ci1eniu któreg·o miała zająć odpo
odcżUWal'ó sie brak sekretarza. W.<t· v.riedzialne sbmowlsko, Na kitYrowtitdliwy był styl tta<!!.zej pracy. gdy.Z cze &tnnowfako dopuszczono wfoś'!t
ograniczano slę tylko do kietowa-ttia ciela p.rywatM).!."o prźedsiębior.stwa,
wycią.gnięteg;o z robotnika townr!!Y" zam:rku.ją.c tym dmgę do awansu
towart.y·
eza na kiel'ownicze stanowisko, pozo młodym, p1·zeszkolony1n
bez' opie-'d. szoin.
sht\tinjąc go zupełnie
Niewą.tpliwym na;izym osiq,gntcW}'działy- Kadi• KP, jak niwnie:6 Wy
dział Ka-iłt- KW nie spelniuly swej ro ciem jest wysunięcie wielu przodują
li, zajmuj11e ..:ię bardzo często błahy- eych rob<>tnik6w na kierawnieze stn·
mi sprrtwami. zapomiunjąt 0 tym, :he nowi~k:t, nit których da.il} sobie zllzrtdaniem ich jes.t pozna.wanie lud;;i pełnie 1·udę.
To'~. Sobieeha.1·t, II seikreta1•z KM:
w tei'onie. Powodowało to, żo nie\l •
drtokro~nle wysuwm1w towarzy&zy l'l.ti w Piotrkmvie, powiedział: „KierttJąo
otlpowtied.z.ial'Ile stiairw"\vi.sika, zna.jąe się wytycznymi IV Plemm1, pustli.wi
n1y mi.~zą 01•ganizację na właściwym
ich tylko powierzchownie,
P1>wużnym niedociąg:ni~iem woja· poziomie. Najpilnie,iRzym nasiym r.a·
wódzkie.i org·anizac,ii partyjnej było ga-dnieniem jes.t zreorg·anlzo\' •anie na
to; że sprawę kadr po7.ostawicmo wy- sr.ej JJJ'f.1<.:y popnmz wtagdwe wy:;.a·
łQcznie Wydz.iałom Kadr. Inne wY· I rzystauie 1 uS>tawi~nie lttdti.

i

Nle obserwowano 'v dostateczny
sposób od poczatkn trwania Jutrsu

7:a.1111lowa.ń t

co

p.rze~zkołić

~złonkO.w

władll

sµ6ł·

dzielni.
Nie docenialiśmy funkcji ~poler~·
nej rachmistrza. Wyniki tego nie da
ły na i;iebie długo czekać. W wi'.!lu
wypadkach t•achtmkowo.ić

'

s11ół

dzielniach nle jest "łaściwie J>i·o~·a·
dzona, a. dniówki ob1·11eht1nko•H! . ~
Ą J)rzeeież
niedokładnie obliczane.
dniówka obrachunkowa. która jQi:;t
miernikiem dochodu czło1tka i-półdziel
ni, winna podnosić dyscypHnę i wydajnoiić t>raey oraz roz.wijać \\'spół·
zawotlnlctwu.

~owodo.wa..-

nlewtaściwc

Ażeby zapobiec temu. konieczne
jest organizowunle wspólnych nanul
personeltt naukowego szkoły z Wy
dżlałem Katlr KW„ który w wl~·
ksz~·m niz dot:vchczus stoi:m1u
słuchaczntni
nien inte1·esowac się

wt·\

tnuHlnw:

1

iii,pewnić pełną. frekwe1uiJę na
kurin1cb szkolen~owych.
tapewnic odpowiedni polłtycz
11ie i· moralnie dobót kadr wykładuwcuw oraz za.pewnie stałe illh
du11:tkalanie.
prży wszystkfon
toriranłzować
KP · Ośrodki Szkolenia Partyjne
iro. 110 umotłiwl aktywowi partyjne
nut poglębłanie wiedzy markslsluw
lłko • leni11ow11lde.1 l \\')'Chowanie ne
wyoh kadr wykładowców.

2

3

Usprawnić pracę

Komisji Kontroli Partyjnej
Stwlel'Ctźmy

samokl'ytycznle -

o 7.acJa ws'z.vstk!C'11 uczciwych lud31
pracy tłu Walki o realizację Plana

przewo
świadczył tow. Morawski,
dniczący Wojewódzkiej Komisji PIH'

6-letule1Jo, do walki o pok6J. Mobili
do IV Plenum KC na zac.ja fa je!lt mobilizacją. t'a.łego na.
nej · Purtil, Kumisjc Kontroli Pal'- rodu

tyjnej. -

że

tyjn :i me wy.pełnialy tyc:h zadatl,
Prace
jakie na nich spoczywaja.
ich ograniczały się do przeprowadzenia dochodL.e1i. a nJe obe.imowa
ły iuk ważnych spraw jak kontrolo
wanitl wykonaniu. uchwał, podejmo
wanyclt przez in!ltar.c,fe partyjne.
Pletmrn,
w.vt.vc~mc IV
Reullzując.
ten właśnie odcinek pracy musimy
jak nujszybcie.i napt'a\ 'iĆ.
Po II r Plenum rewolucyjna czuj
noi!ć naiizych organlzacji partyjnych
Niestety. w niektózaostrżyła się.
„ych w,v pudkach notowalitimy na-

Nasze '~ladze parbyjne otwiera.ji
na.ro ocv.y na wielr tn.kicl1 apraw,
które my "Jaśnie winniśmy dostrze·
gać 1 ygnaliio' ·al- o nich wyi zy,n
ini<t11ncjom pattyj1uym.
jaki„ !'ltójQ.
Doceniając zaJania.
prz.e<.l l1ami w Plan.ie 6-1eh1i.u1 nu. od
cinku i·olny111, musimy śmiele.i wysuwać l'obotnlków rolnych na atano·
wiska adminish'atorow, a nawet dyrektorów zespoł6w PGR - powie·
dział tow. Kwfatek, I sokreta1•z KP
w Sieradzu. - .Mamy oddauych nr
botnik6w. któny zmtją doJ-!.konalo go
sipodark~ rohw i 110 odpowiednim p1·zt•
szkoleniu, na pewno wywiążą Ilię "i.o
hl':rn ze swyc)1 obowh1zków na kie·
rownicr.ych t>ta.nowil:!kneh. Sekretaeze
KG i 1 01t1jtctów ?le~połow~·ch muszą
wreszcie zrozumieć to i odpowiednio
ustosunko,\·ać się do ··1n·awy wysuwania. kadr w 1·ol11ict"';e.

oto zdaniem tow. Czajkowskie·
llO z CI·{S „Samopomoc Chl'opsku." ·.ieden 7. najwatnie,jszch in:oblentów
w F>p6łdziehtiach produkey:inrch. My
za: do te.i !;prawy podcnodzlli ś.my
mechankznle, nie wnikając w 1o, J.:to
wchodzi do zarz11d6w $pórdzieb1i Jl-t'o
dnkcy,ln}'ch. Błędem na.~.zym było i
to, źe nie staralrnmy się otl.powiedn1o

ałuchacz:y,

uzdolnień

w wleh1 wypadk·ach

fo kierowanie icb na.
odcinki pracy.

Odpowiedni ludzie
na odpowiednich stanowiskach
-

111ora.lną.

t, Ju"J włrtna bll.rdziej r1iz dotyc:hc:zM . interesować się słuchaczami.
pozn11wac kh i czuwać nad ich roz
wo,jenl. Szkoły partyjne muszą bat
dzic,i lwrz;v!itać z doświadczeń szkół
1•ad:t.l•'cllich i śmiele.I cz;erouć I'. tej
l!kurbntcy 'A<iedz,v, Jaką Jest szkole
nie pat'tyjne WKP (11).
Tuw. Kublcl\i. sekretarz KłVł za
blernjąc głos w llpruwie szkolenia
party;lłltlgo, powiedział: - .,W l!zko
knłu partyjnym poznajemy 1 mo*e
ltly oceniać ludzi, .na szkolonych
:w~ musimy patrzeć jako na przy~~łe nai1ze kadry. Ateby sikolen1e
to przyniosło oczekiwane w.ynlki

wet

pcwn~ prześadc~.

KP i Kl\'t winny wiec skt'llpula•
anl1lizowa1:· każdy ·wypadek
tnie
wykluczcnin z szel'egó,v partyjnych.
Ptzed Komisja Konti•oli Part~rjnej
stoi;.t nustępu;iącc zadanil1:
współpraca. z organi.7.ac.iami

śoi~ła

- Brakiem dzisicJszC:i dy. kttsji
jest niedostateczne zrozumienie \VY
tycznych IV Plennm KC nas111t'J Pa.r
tli przez niektórych to :va.rz:r11zy, Nie
chodzi nam o pl'zeprowadzenie na~
Lychmlaslowych zmian na tych czy
innyc;h stanowiskach.
wyszukiwać,
Musimy natomiast
wychowywać, · szkolić nowe kadty
dla aparatu partyjnego, przemysłu,
roltiictwa i tp. Musimy wychować
nową int~ligencję ludową. llealiza
cja Planu 6·1etnlego wymaga od
nas 1>rzygotowanla powatnych te
1.erw fachowych. N a tvm odcinku
niewiele zrobiliśmy. WK:j' (b) w
kraju liczącym ponad 200 mllionów
iud:i:i .potrafiła wychować typ „bez ·
pa1·tyjl!eg·o bolszewika". My natosobie nawet
miu~t nie zadallśmv
ttudu. azeby pl'zygotować wychbwa
ni•!' takfogo typu.
Zadaniem naszym jest tównteż
Wyd10wywać. szkolić i śmiele.1 wyuczciwych bezpartyjnych.
ruwać
Zdajemy sobie stirawę, że w tym
kierunku n1.1iło do ie.i por.Y zrobiliś

party.fnymi w tereuie i w:vchowawcze od
dzialywanie na członków Partii.
Znictl ·,m błędów w nasze.i pracy
był, jak stwierdził tow. Jóiwia.k na
demaskować
polski ruch re·
S11ekulan.t i kulak chcą i przy tej IV Plenum. fakt, że je~zcze
- powiedział tow. Suski, I sekr0"
tradycji
wolucyjn,v me ma
tarz KP w Łowiczn. - Wróg kla~o oku,.zjl mądf. 1de.1ą<' bułurne plo11ki. kontrolt. TYtn bardziej wiec oprzeć
po·
::-µosobności
takiej
przy
1
i\:IU!iimy
sile
w
wy orientuje Ilię, że rośniemy
dośwlallcze• my.·
się musi na bogatych
i \Yszelkimi dostępnymi mu środkami kazać chłopo111, kto jest na<izym wro nłach WI'P (b), które na t~·m, podrJ
do·
Korzystając z przebogatych
sta1·a się nan'l pl'tesizlu>dzić. o~tatnio giem i izolować g·o. W ten ri.posób bnłe jak na binych odcinkach, pomo
świadcze11 WKP (bl w polityc:e
mogliśmy się o tym przekonać, ;r,bie· przyśpiet>zymy przebudowę ui;.troju
gą, przyi;pieszyc nasz marsz 'lo 110kadr, szybciej zrealizujemy wytyQit
tając podpii!Y pod Apelem Obrońców wsi.
tljaliznnt.
ne IV Plenmn.
·
:Pokoju.

wroga klasowego

Musimy

Organizacja nasza interesowała się I planowy dopływ ka1h' młodzieźo
w sposób niedostateczny poiliityką wy~h,. musim~ wcześniej zaintere1.1.o·
kadr ~MP. Wiele komitetów powia· wac się sto1>mo";ll- rozbudow~ aparatowych sądziło że ten odciJnek ich hl poUtyczn!go. ZMP, sz~zego~1e n~
. "demku wieJsk1m. Musuny siedzie
.
.
'
.
ID• ..:. dot~y. Na skutek te;i wadliweJ '~'zrost kadr młodziefowycl1, kontrolo
poil~1tyki ZMP nie sta.nowH dJ1a nas waf ich pracę, sprawdzać i pomagać
kuźni ooiwych i młod~h kad!r. Notu- im w pracy.
Pa.miętając o tych zadaniach co·
jemy tY'lko lbarorro rzadkie wypadki
• .
sekretat•z ORZZ
TO\\t, Wasiak,
dopływu- kadr młodlzieżowych do a- dziennej prncś partyjnej, rozwiąźe •
zawodowe
związki
my zagadnienie planowego dopływu stwierdza, że
paraitu partyjnego.
Musimy sobie zdać sprawę jednak, kadr młodzieżowych do a.Para.tu par 'vsp6lnie z organizacjami partyjny-., mi muszą, czu.w~_....n_łd ,~~-.P'l'Ze·
że zanim będziem:i,r mogli liczy): na tyjnego,
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.Dyskus.Je J)ods~mował to"';'• Wlt~ld

Ko11.cząc

swe przemówienie tow.

S1ettkiewłcz, oświadczając, ze woJe- Sienkiewicz stwierdził, że przed

wp

ma. jewódzką organfaacją partyjną stoi
strzegamem sooJahstyczneJ dyscypli wódzka organizacja partyjna
ny pracy. Kadry, zarówno partyjne, włęle do oclrobierita na. odcinku po zadanie przeniesienia wytycznych
jak i związkowe, muszą oddziały,'fać lityk.l kadr.
IV Plenum do wszystkich party~i]VP.ajać w: masy P.t.!~i~ soe,i!list.I.~~ Zad.aniem naszym jest mobili 11ych ogniw terenówych.

j

Nou; -e zadan ia
;Miejskie.i R~dv Narodowej
Realizacia ustawy, przck11zujqccj pełną władzi: wykonawczą ra·
sięcy ooywateli
w akcji zbierania
dofil narodowym jest niezawodnym i jedynvm środkiem najlep!>zego
podpisów pod Apelem Pokoju - oto
Labezp;eczcni„ sprawności iurJ•cji planowania, kontroli i wykouania
niektóre tylko dowody ofiarności i
podejmowanych decyzji przet wzajemnifl skoordynowane ze sobą oginicjatywy
mieszkańców
naszego
niwa jednolitej władzy na ·ń·szystkicb jej szczeblach od góry do dołu. miasta.
(Z referatu towarzyszd Bierutu na JV Plenum KC PZPR).
Poprzez Miejską Radę N'arodÓwą,
\V !la1bliższych dniach wielka, te· 1szvm, niż dotvchczas narzędziem wła urgan jednolitej władzy pc.ństwowej
••olucyj;1a reforma o c_harakterze po- dzy Judow( J, będzie środkiem mobili- - realizować się będzie u nas w szer
lit;cznym, społecznym i gospodar· ze-wania inicjatywy; energii i twór- szvm, niż dotyc:hczas· zakresie władza
czym - ujednolicenie \•·ładzy oa11.- czej zdolności mas, przyczyni »iC: do mas ludowvch, w-zrastać będzie ud1iał
stwowcj w naszym mieście - :;tanie bezpośredniego przyciągania ludzi mas pracufących w rządzeniu miasię faktem dokonanym. Pm~'stanie pracy do udziału w rz<-idzeniu na· stem. I tak:~ jest znaczerie poli: yczjedna władzu - Miejska Radu Nara- szym miastem. Dotychczasowa prak- ne tej reformy.
dowa i jej prezydium, Jed!locześnic tyka dzielnicowvch rad narodo\,~ych
Do Prezydium Miejskiej Rady • azniknie dotvchcwsowa dwutorowośe, w Łodzi wykazała, jak potężnym są rodowej, któie wybrane zostanie w
polegająca na istnieniu organów sa- one instrumentem właśnie w waice o najbliższych dniach, wejdą ludzie naj
morządo>·1ych
obok rad. pozi:J'lwio- uaktywnienie mas ludowych. Praca lepsi spośrórl klasy robotniczej nasw
nych właózy w1 konawcz1.'j.
mieszkańców Łodzi przy różneyo ro- go miasta, ludzie, którzy obowi<!zki
dzaju inwestycjach miejskich. przy ~we spelr.iać' będą zgodnie z sumie·
Szero\;:ie b~dq kompetenc1e uowych remontach domó,,. robotniczych, przy· 1~em klasowym,
iad narodowvch w dziedzinie 1<ie10- budowie nowych linii tramwajowych, klasy robotniczej, zgodnie z dobrem
''raca stawania cai.okształlem życia w nasz m udz.iał szerokich rzesz społeczeństwa Jlie sii; elementem któr'"ch
sprzyjającym dalmieście w dziedzinie polit)lki go· !ódzkiNJO w akcjach
Tygodnia O:hda szemu ożywieniu
gospod,u(·zespodarozej. społecznej 1 kulturalne]. ly, l';;i,~żki i Prasy, prnce kontrolne go i k:ulturalnego, życia
st.anie się cz ·nnit'oprzez prezydium i wydziały pre1.y- licznych komisji przy
radach narodo-1 ki.em dalszP.go wzrostu świa<lo!11oiici
diam, bqdącc organami wykonawczy- wych, wreszcie' •1dział dziesiatków ty m1jszerszych mas.
mi, spHwowa~ bcdą konlrolq nad rea
Hzacją poc.ieJmowauych uchwał komi·
sje przv Radzie. Prezydium będzie
więc
miało
wJudzę
wykon::t\HZ'). i
uc·.
rolg w dzi<'dziuio gospo.

dziedzinie
dzi:.llnlno~ci
p1·zedsiębiorl'tw i instytucji pouleglych, będzie opracowywało projekty
bud:i;etn ; planów , o~pod:nc>yd1.
Zakres działalności
zlikw1d•w1anych organow przejęty zostanie pr;.ez
Radę i jeJ organa. Zniesione bav.'icm
zostają stanowiska prezydenta i wice
prezydenta, instytucja Kolegium Za·
rządu Miejskiego,
urząd staros16w,
wszystkie organa administra 1:y_J,1e,
podległe ministrom Finansów, Oświa
ty, Pracy i Opieki Społecznej oraz
PKPG.
W praktyce w mieście naszym . wy,
razi się to w ten sposób, że fn•1Kcje
Wydziału Oświaty, Izby Skarbowej,
Urzędu Zatrudnienia, Wydziału Opieki Społecznej itd. - przejmą rudy.
Pracow!licy, zatrudnieni w tych orga
nach przejdą do pracy w odpowied·
nich ·wydziałach prezydium Rady.
Miejska Rada Narodowa w nas1.ym
mieście
stanie siq znacznie pełniejdarczej,

w

Załoga

W srui „Ogniska" pr.1-y ul. Mon!usz Iła prezydium tej uroczystej sesdi.
ki odbędzie się w na1jbliżs.zą środę uOb~erny referat na temat ;pracy
!oczysta se>ja Miej~1dej Rady Naro- i znaczenia nowych :rad narodowych
dowe,j, związana !l raałizacją histo- wygłos1 pr.t:edstawiciel Rady Pań
x,y-cznej reformy administracji pai1- stwa.
stwowej. Udział w sesai wezmą
Potem nastą:p1 doniosły akt wywszyscy radni MRN i DRN-ów w na borów do prezydium Miejskiej Rady
szym mieście oraz ponad 800 przed- Narodowej. Wybory będą tajne. Rad.
stawiC'ieli klasy robotniczej - przo- ni dokonają wyboru iPme'WOdniczące
downików pracy i delegatów rad za- go Miejskiej Rady Narodowej, dwu
Jdadowy~. Cały gmach zostarue fZril- jego zastępcó\v, sekret~a or~ dwu
diofonizowany, przy czym równiei; członków prezydiltlm.
na ulicy zostaną il:linstailowane mego
Tak '\vięc drień 24 mada 1950 roku
fony, przez które każdy będzie mógł będzie PT"..telomowym dniem w histopr.i;ysłuchiwać się przebiegowi se.:ji. rii naszego miasta.
Obrady ~gai przewodniczc1cy Miej
Ujednolicona zostanie władza ad<;kic.i Rady Narodowej, powołując min;;;tracyjna w na~zym mieście. Jep1·zewodniczącego i ookretar.za obrad, dynym jej w.r.konaiwcą będzie Miejpo cz.)all pr.zcwodvicz11cy obrad po ,,·o. 6ka i Dzie1njcowe Rady Narodowe.
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Wchodznc na tkalni~, od razu mo
· 1a zauwa·z·yc' panu1"ący tutaJ· w każ
Zl

-

~~dk~~!~:t,,! f:r:ą~;~~o::.s~! ~~~
cjalnym pomieswze11i11, na podłodze nie widać pustych cewek ani

szpulek,
nigdzie
nie znajdziesz
odpadków ani
śmieci.
Krosna wyczyszczone, nie widać na. nich stare
go. osiadłego lrurzu, jaki spotyka. się
w innych tkalniach.
O tę Czystos·c~ tka1111· dbaJ·a. WS""'S
~,
Cy - od zamiataczki aż do kiero·
\\·nika. Dba o to organizacja partY.l
n-~ i" rada zakładowa, przypominaiac na każdym
zebraniu o kome·
"czi.1os~ci· stałeJ· walki o kulturę mie~
sca pracy.
- Czvstość: pr1,v krosnach to nie
tylko zamieciona podłoga - mówi
tkaczka. tow. Helena Strzelbicka-to przede wszystkim utrzymane w
porządku czółenka, to osnowy
bez
zwisających nici. to sztuki towarów
wyjęte' na czas, to umiejetność za·
bezpieczenia tkaniny ocl plam, to
czystość warsztatów tkackich.
Nakładaczka szpulek do aparatów przy krosnach automatycznych
tow. l\Iaria \Valczak opowiada nam.
w jaki sposób ona ze swej strony
przestrzega utrzyman~a porządku
- Zdarza się nieru. że szpulka
wypadnie z aparatu, wtedy natyc'll·
miast ją podnuszę, nie dopuszczaj~c
w ten sposób do zahrud;:enia prz('
dzy. Moim obowiązkiem jest podm>
sić z podłogi wszystkie cewki. kłaść
je na właściwe miejsce i dbać o to,
zcby w ganku było zawsze czysto.

*

•

*

Dawniej \V .,Czwórce Bawełnianej" czyszczenia krosien dokonywa
ły same tkaczki. Zajęcie to jednaK
pochłaniało bardzo dużo czasu ktc
ry tkaczki mogłyby poświęcić na
nrodukcię towaru. 'l'oteż dziś kro-

·---

~
ł.

Załoga
omawia

gdy krosna dobrze nabijają

wą!ek,

11ie wyrzucają, po pół szpulki, dobrze reagują na zerwaną nitkę w
osnow;e, gdy tkaczki nie ezekają
zbyt długo na. osnowy. Wtedy to ro
bota ..gra" i. porządek jest jak f'ię
patrzy. Oczywi~cie, my, majstrowie,
czuwamy nad tym, by krosna były
na czas rei>erowanc. narzędzia prze
ohowywane w jednym miejscu.
Ja 1.nów czuwam nad całością,
- odzywa sie majster salowy tow.
Sośnieki - tak nad masz:vnami jak
i nad por7.ądkiem całe:i sali. Wszyst
ko. musi ehodzi~. jak w ze~arku. Za
nua~aczka za~mata salę d~a t;azy
na Jedi:ą ziruanę,. dlatego,.Jestei;my
w stanie utrzymac c:,zysto~.c nie tył
ko w_ gankach, lecz 1 uom1edz~ kro
snaJru.
•
*

zadań
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mi. gospodarczymi i kutl:turaln.ymi
zagadnieniami w.;;.półcz.e.s.nej mecz.ywi&to5ci.
„Ten film jest jednym z dowodów
- stw:i.erdt:a kore.<;pondent „Głosu".
tow. Wójcicki. - jak :i.Ul.leiy budować
sztukę fiimową, naro:d.owa, - w formie. a ;>0-0.}alist~·cmą - w treści.„"
„Ja. bym chciał - o:s\\"iada.a 'ko·
re;:;poJ.1rl.ent „Głosu" iz PZPB w Rudrzie Pa:b'ianidciej, iow. W-0dciechowski - aby na.si reżyserowie bra.li
wzór z filmowców Zwiąiku RadZiec.
kiego tak jak go bio.rą filmowcy t.'"Ze
chosłowa.ccy. żeby i u nas pokazywano na. film.ie robotn:iks, żebyśmy
'\vidzieli jego walkę o plan, jego offar
ny trud w bud·owie Polski Socjalistycznej."
„w~·óg ihie śpi - stwierdza jeden
.::.: dyslkufantow - pobi.ty, ade nie dobity, je;;t jeszcze bairdziej riadekłr,·
w walec rz; klasą robotniczą..."
Nie śpi jednak w filmie i aktYDelegacja czechosłowarka na pokazie filmowym (jl~ korespondento~,
. pi"ŁOdowników prac.v. 7.o.rganizowanym przez redakcJę Głosu Robotn1- wi...:.ia ~dązkowy. tow. Nobacz. On
1
·v:e. że wróg n;e dobity przedstaw-W
czego i PP „Film Polsk..1·,
5e:.1ZC2.e poważne niebeZ!)iec;z.eństwo,
z odbywających s'..ę u na.s o;;ta1.ru<> 'Ila Partię Ozecho.,;towac:j!. z r11i.-kcze:n· On też. natyd1mia.~t na wieść o zw.V
„Dni filmu C!lechosfowa<:.kieg-Q'' j.:?- n)·mi. lrnowaniami reakejl - Jla kon cię-stwic 1ewolucji lutowej, oi.·ganizuje
den Z\Vł~ dzień utrwałi się \V pa kretnym odcinku zyc:a cegielni ·w ochl'on~ ,·~gi1•lui i 1·hwytu ~abotaży_
mice.i iko;res:oontlexitów fabrycznyołi Lhocie. Odcinek niby wą~ki, ale }ak ~t•>w uu. gor~ cym nczynku prze,t-;p.
„Głosu Robotru.cz:ego". prrLodov:ni- w rnczc·w\:e pr;;-,ełamują się w n!m ~t~a.
ków łódzkiego Ś\viata pracy, akty- rzagadnienia, które w owym czao;ie
Zaga'd.nie1;ie rewoluc)•jnej czujnoś
wi6 tów Ś'Vvieti.J.:row,rch i tych \\-.szy1;t- nur1owa1y CSR. A \dę<! wa1ka tz sa- ci pr.zewloa się i w wyp()lwiedziach
kich .którzy uczedniczą w pokazacn botażem. dywer:-ja i krecią robotq i·nnych dyslrntantów, gł6wrnie Tomafilm~wycll, organ;zowanych
pr:z::'Z wroga kla~owego. walka o \•;ykona- &zew;;k..iego i .Janm;zka.
naszą redakcję i pp „Film Polski". rJe Pla11'U ~-1etniego, walka o nowy.
Głębokiej analizy filmu od strony
Utnv'3U i;;ę , - jch !)amię<:i n:e<lzie:fa socjali.:::tyczn' &to~unek do prac;r,
~ego \\'ale-rów 5deo~og!cznych dokonu
21 bm.' nie tylko diJa~ego, 7..e na po- walim o utrz·ymanie 1.agrożoncj przez
.k:;i.ic v.~wietlano nowe, dużej war- międv.ynarodową i rodzim'.1 reakcję je l(}:hor. Junghe't. Za VJ1'iPOWiedź
tości dzieło kincma~ogrrufli czecho· - wlad1Zy :ludu. Zwycięskie. optym'· i:wą. omawiającą kryt)·cznie osiągnię
słowac:.~!ej _ lllm p. t. „Dwa ognie", sty<:Zne 2akońc7.enie fi1mu nie ma nic c:ia i <pewne i:>rak' ..Dwóch ogni" !Wp)e dlatego, źe na pokaz pmy.była &pe w.spólnego ~ t. rz:\V. happy - <!ndami
cj:tlnk- delegacja św·i:i.t~ kulLurałnc- filmów ameryka11s<kich: \\'~-pływa o- staje r!..a!:;tlCzylnie ·-~·~-rówiony przez
go CSR w oscbach: ·wicc:minimra rn- no logiczni : konsekwentnie z peł- czechosłowackich gośc': \vicemLn::;ter
fotmue;ii ; o~wiaty, Mirosława. Kron. nego zwycię.sriwa czechosłowackiej Kroużiol wręcza mu cen:ny, k:;;ią<!lko
ziła . .reżysera filmowego. Jiri \Veissa, klasy robotnio>.ej nad czechosłowac- wy upominek e. dedykue<ją całej ostki i lmo · A t 1
u i::er ką ;reakcią, z rewolucyjnej burey !uat ty •
\Ve.l,
n °~' ny ~' · - tego 1948 rolqi, która u.miatająr. śmlc beCXJej om .w.li dclegacdi CSR.
likowe.j
....
ompozytor.i.
·ana
ap~·a
b
·
„ L
d
Pod koniec - ożywiona dys.kusp
oraz <:icenarzys'ly - .\!Ir<>"la~-:i Drtil. cit uri;uaz~·;no
- k a;p;·tau
yc?.ne 'o
1
1
1
znowu ozamicnia ~i~ w żywiołową ma
kap0 pawitantu go5ci przez przedstanife""nic.ię. tym razem na cześć soli„ (p 't · cl'amentów ,;ocializmu.
widcla redak "i „Głosu
owi ante,
damo~ci międzyn::m:odowej w walce
4 0
Dvskusja
c iPOkój i "'.zczęście ludzkoścL Zebraw dy„Jrn.5ji. jaka się wywiązała po ni. stojąc, długo skandują nazwi~ka
bmtuiej republiki ludowej i jej prezydenia tow. Gottwalda) - prrzemó- ipokazie, przew.1jają się bezustannie tyc-h. lktórrzy w 1ej walce p~wodz<t
wtiła do zebr.a.nyeh bohaterka frlmu wyrarzy =-~~ia_ dI~- ~!.nematogr~~ Okrzyki: Sia. -. lin.. S.. ta ~ lin; prze
. pla„D·wa ognie",
Antonina U eicerliko· C!Z~osłow~~~':le.J,
·'~o.a
~rp"ąc taj a s!ę tu ~ a'crzykam;: Gott - w ald,
k
ł'"'-'·'
· · tu wiior• z socJaJ:iiStyczncJ
sztuk1 ll!lmo, ·
.
,__
t
wa, prrze ·azU(jąc
O<.=.t\.l(:mu swia
•.i
d
· · od 1u wej ZSRR - stL!:l"a sie wiązać swą Bie • mt, Go-tt - \\ald. „..., - ru: „.
;pracy seruecznc tPOZ l"(Y\Vlema
' du ~
,..,_n_h0"'10WaCJ1
~„
·· oraz IPod''l
·
STEF.
:i:ues a;iąc twórciz-0ść z 'P<Yiitycznymi społecmy. I
ł
·in ,
l'
k J t'0
z ca ą,_mocą wspo
· o;,ę ce,· O\V, u b{0
ł'Y'In ""'-oczą :ram1ę w Tauuq, prey
z · -' Rad • ' · ...
~ru w1e~iego ~wra_"-'ru · ZlCC'JGego,
b.
oba nasze .b."Taje. budujące u &iek ie
•·
socja[i:>„-n j wa:c:zącc o tnva1Y po o}
na całym świecie.
P.t'OSte i serdeczz:ne słowa artysi..1d
rZllałazły głęboki oddźwięk wśród rz.ebranyeh, stając rię oka?lją do nowed
Bp{)nrt:a!l1!icz.nej manifestacji na cześć
przyjaźni :pol~ko _ czechoSiłowackie.j i
Wliecrzyst.ego oojusrzu obu bratnich re,publik ze Związkiem Rad1r.ieckinn.
0

,!

7'8D·óYI

~~~:.~i i~~r ~worcz~~~~~we 1~~

to·dzk·iei· Fabryk·i Obuw·18 ~l:'t1:~~t~~i:\!~d!:n7i na :z:f
ustawę

o

I

. d

so~ja istyczne1

Wypowiedzi,
jakie padały na
zebraniach grup związkowych, O·
. 1 t
mawia.iących ustawę o SOCJa 15 1• b
cznej dyscyplinie pracy. byi:y
_ar
uzo charakterystyczne. '.Vypow1adali si~ przede wszystkim ci· spa·
·
·
d
gród załogi, klorzy
Jeszcze
p~e
· ·
wprov!adzeniem w zyc1e
us t awy
·
. wnó:cr:iali sic: sumienną
tJracą.
Oni to: ob. Władysława Paź·
niewska, Michalina Nowa, Slefau
Bujalski i inni przodownicy pracy,
nie szczc:dzili słów potępienia pod
adresem łazików, którzy nie wy.
wiązywali się ze swych obowiązków.
.
- Dobrze. że weszld w życie ta

1· .

yscyp tnie pracy

·
11stawa - pada łv na zeb ra..1.m
s 1o,„a
-- nar"szc1·e
ukróci się 10 le'
c
n. 1"11chowan1·e w czasie prac"" i
be7
''
'
kurne
.i·e.; opn~zczonie.
·•
Sło''""
•u naszvch przodo\\n.lików
"PCtk;iły <1·ę ze. zrozumieniem zelJra11.rcl1.
Zalega nasz"v ni~
chce
,
"
bow1· "ID
dłuże1· tolerować laziko·
~
\"ani·„
• ,, l. lenistwa.
Pod rezolucją, w której załoga
mbomązuje -ię '~alczy(· z kic'.i.
kostwero i nierót;;twem - <Jożył~·
podpisy "'"zyst'kie grupy zvrią.z.
kowr.
Maksymilian Adamkiewicz
korespondent „Głosu"
z Łódzkiej Fabryki Obmvia
J

-

B. D.

I

Tak więc d.zill_h.-i staraniom calej
:całogi, robotników. majsiróiv i kie
rownictwa, PZPB Nr. 4 c o dzień od
nowa, zasługują sobie 0 11 dyplom
uznania.
1\1. S.

rw;y;
111'.lfi't".•
~!'~ie-~

l

.,opiei.:unciu" .-:1.1d dumhi fJOstuiwrnł
du1isl.-o·atlu11tychicj ge11 erafo (;oert::a,
JFiailo11w.;;1~ '"· 11uda11a pr:1•;: prase. tt'l ll·ułalu slmtl'I~ doić nieoczelcitOOn)'•
Oto jetle11 : 1p·•:i:szrcl1 oficerim µ11łk. Dali mdusil li~t ot.warty. :ur=itcujt!CY
pr::;ys:fenw , 1wd:::owi 11ai::el11emu Dm1ii, .. d1u1kro1111.1 =drod-'.} hra_iu.
1\i1• be<for golusfowu,·111, puł!.:. Dafl stuil'n/;;u: że d11. 8 kKiet11i<1 1940 r.
w pr=eclcl:ieti 1w.i~ciu lritlcrauców 1ia Danie. gdy wtuucju ugólrw b)ła iwi:
11 sztabie <lwi~kim .::11111w, p.e11. Goert;:; upu~cił 11rmit;. udujqc ~ię 11a„. urlop
oraz. ::e u r. 1913 Jl<'ll. t;uertz nil' po:H'olił 11u u„·.,11d~e11ie 11; powietr:;e
skfodótv 1wjskottycft. mimu. że tego clouwgali ~ię oficnuu.ie duńscy, by
uc/iromć _,kłady przed =11gamięciem ich pr::e= 1\iemcciu.
Oe:) u-i.icir, płk. Dulf ;:.uplacil drugu :a .'u e „::.uclnrnłstcw··. >tati;iajqc
o,obt• gr11 • Goert:11 1n• wła.\ci10_1·ni śuie1l1•: zustal natychmiast zwol11ioTLY.
=e su11w1dsha dowódcy vulhu, zawieszony w prmuich oficerskich itd.
R=ec: clwmJ.·tery~t~·c;:rw, że :: gorq,cą ubroiu~ dmisko-atlantycldego geii.
Goert;:;;' tt')'SIQpił soc]11l-demokratyc;;ny minister obrony narodowej - Hanse11. Jakie sn źródła oympatii ,.socjalisty'' Tla11se11a IV stos.unhu clo ge11.
Goert:.a. na tę spnnrę i11teresujące śidatlo r:tuCft kopenhaski d::iermil•
,.Land og Foli;:· ur.~an J\.P Danii.
Solidamo.ść ministra :e :drnjcq .:L pisze „L and og Folk" - ,iest pro·
stą /wn.-ehi1·e1u:j1J 1L"Ól!~11ięcia Danii do 1Jgrcsywnego sojuszu atlantyckiego.
Zreszt11 Ha11sen nt/egrnl ju: bard::o 11ie=u;;:::czyt11ą rolę podczas ol•upacji
hitlerou·skiej. kiedy to -- jako redal•tor socjal-demokratycznego pisma
„Odense' :1mlc:11ł ::aciekle strajl::i robotników duńskich, proklamotame w
clwrolaer:.e p1 atestu pr::eciwko naju::dąu;i i olmpacji.
A .atem - 1taczel11y wód:: i jego obrońca dobrali się w lwrcu maku.
Pierwszy - to :clmjca. 1•raju, clmgi - to poplecznik ok11pa11tóu;.

,

o kulturę miejsca pracy

sna sa omiatane przez kobiety, „pe
cjalnie w . tym celu zatrudnione.
Tworzą· one grupy. w skład których wchodzą po :~ osoby omiatają
ce każde krnrno z osobna. Podcho
dzimy do jednej z omiataczek tow.
Katarz:m;1-· Rus~k.
- Kasza praca nie należy do przy
jemnych, - opowiada tow. Rusek
pl'zemysłowych zaczęło ubiegać się - zdajemy sobie jednak sprawę,
o zdobycie proporczyka kobiet wło2 że b•'z nas tkaczki nie mogłyby U ·
kich. W wyniku tego szlachetnego trzymać w należytym porządku
współzawodnictwa pierwsze miejsce 1·;wyclt maszyn, a przecież w.iadomo,
zdobyła załoga .PZPB im. l ::\'Iaj::i. że im krosno jest czy~tsze, tym bar
Załoga „Czwórki" uzyskała dyplom dziej \,·ydajne, t·ym więcej można.
uznania.
na nim wyprodukować towaru. To
Chociaż minał już okres, w któ- też :"iaramy si~ ze wszYstkich sił,
rym akcja ta prowadzona była z o ieby pomó~ tkaczkom i przyczynić
gromnym nasileniem. w „Bawełnia się do zwi~kszenia produkc.ii.
nej Czwórce·• nie ustały jednak ani
*
*
na chwilę starania i zabie,d ro?otni
Opodal przy krośnie stoi majster
itów o utrzymywanie maszyn 1 sal tow. 1Ua.rian Pietruszek i coś tam
w ustawicznym porządku. Dyplom przykręca.
uznania, który wisi w radzie zakła
_ u mnie wtedy jest Porządek
dowej, stale mobilizuie załogę do na partii, gdy wsz3-'stkie krosna są.
nowych wysiłków.
I w ruchu - opowiada majster -

ob1•ońea

pracy
manii
estuje
Łódzki świat
. .
" " przy1azn1 polsko-czechosłowackiej
na czesc

nr ł mnlczv co dzień

gdy prządka z PZPB Nr. 4 tow. He
lcna. Kruszewska pierwsza rzuciła
hasło W"Polzawodnictwa o kulturę
miejsca pracy. Na „jej wez\vanie ca
ła załoga .,Czwórki" stanęła do wal
ki o czyslo5ć maszyn, czyf'tość sal
produkcyjnych.
Za przykładem
PZPB Nr. 4 wiele innych 7.akładów

••

I

ldqc :tt „rculq" umn~kariskic/1
miunmmł du1modu1wd:::qcym armii

Ukonstytuowanie się Miejskiej Rady Narodowej w naszym mieście, jako czynnika jednolitej władzy tere·
nowej, które dokona się w dniu 24
bm. - to nowy, przełomowy etap
na drodze do demokratyzacji władzy.

Miejskiej Ra dg Narodowej

Minęło już sporo czasu od ch'l.-1ili,

*

cji l':ch

„ d ,,
W
" o z

stojące

przed zreorganizo·
waną Miejską Radą Narodową w naszym mieście są niemałe. Dalsze pod
no~zenie
po.domu życia mas. ludo·
wych, poprzez buJ).01111ictwo mieszka.
niowe, powi~kszenie ilolic.l żłobków,
pl'zedszkoli i szkół, sp1·awne zorgani·
zowanie społecznej służby zdrowia,
czuwanie nad pra,~idłowym rozmiesz
czeniem nowopowst<l<'i sieci sklepów
handlu uspołecznionego i nad ich pra
cą,
właściwe zaspakajanie
potrzeb
kulturalnych, rzetelne i wnikliwe roz
patrvwanie .Jtrzeb terenowych dziel
nic Łod1i, wnikliwe zaj~cie się .b.ażdą
sprr..wa.. dotyczącą bolączek terenowych i 1:snwanie ich, lrnntrola plledsi~tiorstw i instytucpi, zwalczanie 11iu
rokra· ·zmu, bezdusznego forma" :mu
i narowon dygnitarskich na wszvsl·
kich odcinkach, zwalczanie działał·
nosc1 wroga klasowego - oto za!>zczvt'le zadania, których reallzacja
przvpadm.e w udziale nowej, zrelor·
mowanej Radzie. Codziem1a i stała
łączność
z masami pracującymi oto droga najpewniejsza do realiza·

Uroczyste posiedzenie

ustawodawczą., b~dzfo rcalizownlo
row:uicz~ SW:!·

Zadania,

•

Aby nasze dzieci nie znały słowa-woina
w naszych z.akł.adach .i~t pr.zed- j irąoakach ~ ko:ttonowe ~aibawki szkole. - Jas~1e. czvste, pełne Mońca białe gołęb1e - ;;;hu1ął mi w OC1Z.ach
i k\\.ia.tów. Byłam ·w n.im niejedno- w chwlli gd~ 'P0 c1pi ~.~:"vałann sią -pod
1
1
krotn;e 'i za każdym razem o:pus.zcrLa- Apeilem S~ioo.<'ho~
L .
łam je z uczuc:em radcsnego we:ruTak, .~zyłam Si':'GJ ~~s, bo chcę
. i wdzięczności dla Pańmma aby d2il.eCl n~ nm WJ.e~ły ~ ma
sizema
.
.
. .
•
czy sfowo wogina, aby w Jasnyc11, sło
Ludo:veg_o, .ktore stw·~r.z.a takie wa- necznycf1 przed'Slllkolach, a pó:falfoj w
runk1 dz1ec10m robotnimym.
S>Z.kolacll uoływało ich dizieei::"t&two,
Każda wizyta \V prrieds.zkołu, byłu i mlodość, dla mnie bodźcem do lep.;zej pracy.
Obraz przedszkola,
roześmianych
.Irena. Biegalska
kores.t10nden.t z PZPB Nr 17
dzieci lZ Imórvch wiele b.'rZ.Yl!ll"ało w ,

•

•

I

,,,_.

Wnet potem wldow.n:ia robotnicza
miała sposob'ność oklaskiwać Heger1ikow~ rz; innego już ty<tulu: jako ~ed
ną z głó'.vnych po::;taci V.."'Yświetlane

go na pokaeic filmu „Dwa ogn'.e".

Parę słów

o nowym filmie

.Re.eez dttieje się w okresie praed
pamiętnymi wypad:kami. lu·towymi
1948 r. Zg~.·aija mikoła.j~yków i ra•jk6w czechosłowackich plau1uje
ny zamach na

rneo-

młodą, od·rodzoną

re-

publikę ludową.
Fiłan p.ra:edstawJ.a
nam p<L-u.ebieg wałki czecilosłowac

kiej kJ.asy robofuri~ej, kie.row&nej Pozdrowienia. delegacji czechosłowackiej dla łódzkiego świata rpraey
orzez jej aiw~ga.cr:dę - Komurustycz •
~ oka.z.il festiwalu filmów c~cho~łowackich w Polsce

Kobiety z

Łowicza

w „'J;rójkacb Pokoju"
W

akcji

zbierania

podpisów

J>Od Apelem Sztokholmskim w

pow. łowickim biorą liczny udział kobiety. Wchodza. one w
&kład Powiatowego, :Miejskiego,

H' .Non1itecie partqjnqn1

dojrzała

Pt 47 131 i Pt 47
do·szlachetnego

Dzielnicowych i Gminnych Komitetów Obrońców Pokoju. W
p~·acach powiatowego komitetu
biorą udział 4 kobiety. Przewodniczącym jednego z dzielnico„„.Tak oto ł..unin, Krywonos i
\l:'.1'C~ komitetów jest kobieta. pawin przełamali stare normy'' -Kob1e~y ~ą l'ÓW1:J.ież czynne i zakończył swój wykład tow. Pęczek,
chę_tme bwrą udział w JJracPch I ~ekretarz '.Komitetu Kolejowe~o
1
h K
·
•
PZPR w Kutnie. Na sali panowała
gmmnyc .
om1tetów Pokoju. ci~za. . Zgtomadzeni kolejarze raz
W Kępme 25 kobiet bierze jeszcze analizowali ~ens przed chwi
u?ział W ~k.cji z.bierania podpi- lą uslyszanycli !:łów. Przecież to
sow, w gnurue Jeziorko 50.
coś niewiarygodnego,
ażeby aż w
W I~owiczu kobietv wchodzą takim stopniu przekroczyć ustałow skład trójek, zbierających ne przez uczonych normy. A iednak
podpi.sy. Ob. Jakt!bczyk _:_ pra- tego czynu dokonali Łunin. I<rywoco:-vmca SP w ciągu kilku ,g o- nos i Paoawin, i czvnią to dziś wszy
d m b ł
d . ,
d scv kolejat·r.e radzieccy.
~
~ ra .a 116 . po pisow. O •
Tow. 'Pacałowski podszPdł do
W~edziła Wiele mieszkań, rozma- pierw::;ze~o sekretarza. _ . „Towarzv
wiała z dziesiątkami obvwateli szu Peczek czv to iest możliwe do
wszędzie przyjmowano .,'trójkę": osi'łgnięcia' u ·n.as, ·\v K•.1tnie?
w skład której wchodziła - ser
Potoczyła się rozmowa o 1ym jak
dec~uie. Ja~i )est cel akcji zbie- zwiebzyć przebie~ dobowy parowo
rama p_odp1sow zrozumiały do- zu, iak przygotować go do przeblebrze nnesz~anki Łowicza. · Jed-1 l:(tt dłu_żnee;o ni~ prz1>widuj(j to norna z odwiedzanych gospodyń mv uzvtko':"'am~ . ·:Towarzyszu P~
domow;rch ob. \Vacława Brda cnłow;;ld. Ja rue 1e~ten~ mechampowiedziała •
Pro t
zł
·. k k "m lecz wy tak. Obliczcie więc
wo ·n
· b "
.s Y c owie sobie. zastanówcie !:ię nad swym
J Y me C oe, ,WOJUJ: chcą t;yl~ p·:ojektem. "' razie potrzeby ja wam
ko bogac~~· k~or.zy ~1ę !la meJ d ....... 0 mogę" - rzekł I sekretarz.
~o~acą. ~ie„d~nvię się, ze wła- · Pacałowskl medytował dość dłu
sme. kapitahsc1. amerykańscy i p;o. Sam obliczał, ustalał trasy, spraw
anipelscy pchaJą cały świat do dzał. Wreszcie zaprosił 11a naradę
WOJny, bo oni za\vsze na nędzy ob. Nowowiejskiego i innych pi·zei ua krwi fodzkiej robili fortu- wodniczących sek~ji ?rużyn. parony. Ja pragnę pokoju i dlatego wozowy~h I wyłozył 111: swej plan
staję w obozie walczą'
h
_ „~20. ty~ięcy km ~ez mycia kotła, pod
k, · M ł h
· .
cs,c o po 1ies1eme przP.b1egu dobowego do
9J·, og a )'rn Euę 50 Iazy pod- 510 krn. taka to a taką trasą będzie
pisac p1:zec1w tym psubratom". musiał poci:1g kursować". Na zaOb. Ciszewska również mocno : 'Jt'lczeniP. poprosił o wypowiedzesl_ę _przejęła akcją zbierania po'd · nie Rię. .
..
~i~ow. ~dy „trójka'' przybyła do
D~ projektu zapalili sle wszysc~
Je,J mieszkania, troszcząc się, z '.111e1s~a ...T_e~zcz.e tr~eba .~vło to 1
aby wszyscy domownic
A ,1 owo. ~pra\\dz1c. \ obhrzen:a~h, uzu·
d · .
.V
pe p-:lł111c, leC'z proiekt chwvc:1ł ich swą
p o.'kO.J}l
1
po p1sa I, poszła odszu- śrniałością. Pr?.ecie:i.
dE<je duże
k~c !JleObecnych W. domu. Pod- oszczędności w c7.asie, przyśpiesza
PISUJąc Apel PokoJu ob. TreJ· nasz transport!
ter,
nauczycielka
opowiada
Rzucona
przez · Pacalowsklego
uczestnikom ,.trójki" o tyn1 jak myśl dojr1.ała w Komitecie Partyjw szkole ucznfowie kłada1i' Ś'We ~~·m. Ustało.no, ~to b~dzie j~chał,
podpisy pod Apelem Sztokholm l~iedy _nastap.ą zmia?Y obbług1 paskim.
I?_wozow„ Wysłano pismo. do Dyre~Dzieci rozumiały
ż
st . CJl. Druzyny Pac.~łowskre~o. $wu~
. .
•, . e
a~~ t?chow!':~1ego i F11ałkow~k1ego pr<>
na f roncie "alcząc~ eh o PokoJ, $Iły w mm o pozwolenie dokonania

współzawodnictwa

Pa-1 120
p1·zejazdu

Przy obu parowozach rozpoczęła
praca mechanikó·w.
P. maszyniści, któr;;:y ochotniczo
zgłosili swój udział w jeździe, wsp61
nie z pomocnikami sprawdzali kole.ino każdą ci:ęś(~, każdą śrubkę.
Nade~zła. uroczysta chwila wyruszenia pierwszego parowozu w
świat. Przybył na nią dyrektM
DOKP ł,ódź. ob. Szczawiński w asyś
cie naczelników, przybyli sekretarze
wsrystkich organizacji podstawowycb z terenu Kutna, tłumnie stawi
li l'ię na dworcu kolejarze oraz ich
rodziny.
Punktualnie o godz. 19, wjechał
n.1 tor Pt 47-131 udekorowany zielenią i tablicami z napisem: Wspól-

na parowozie Pt 47-131,
km bez mycia kotła
przy podniesieniu przebie~u dobowef!.? do 510 km. Na drugim parowuz1e - Pt 47-~32 na tych samy~~
.varunkach zamierzał~ przy~tąp11.:
do długofalowego wspołzawodmctwa
druż~ny Wachowca, Kajcy i M~ksy
rnow1cza.
.
.
. Był? t~ _w• koncu lutego. Z _me.c1~rphwosc1ą czekano na odpowiedz.
Niebawem nad~i;zła ?dmowna.
~ystoso~ano. 'Y1~c nowe pismo, tym
raz:_~. oo~e~meJsze. Pla~em ,i;acał~w„kie~o za_mteresowa~ :się W_,.~zlał
I':omumkacyJnY KW. PZPR. Wt~sz:c1.:? na~eszła upra~n.10na odpowiedz
- mozna zac:zynac!
tysięcy

,ooa.

132

się gorączkowa
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Kutnowia nie podpisujq Apel Pokoi u
Podµi:;ulę:m. Apel Pokoju. u.ierząc, że ukcia ta jest jedną .i m:zjleps:;ych
dróg do wnrnli:::enin pol<OJU na całym ~wiecie.
Wif!rzę, ie w oparciu o ZtL•iq::ek Radziecld poktli ll')'tLtilc::JllŁY.
ADAU GuRTOl/i"SKl
członek zespołu Pt 47-13:!

*

*

musr.yuis/.u purott O:tt Pt
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czom i1oje11nym.
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•

poko_iu.
c•tlon el.- dru:i..1·11y l' /' 47 -132

Zme~iorowane .łąki -
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to wzrost" dochodu·eospod8rstw
rolnych
I

.. „Czyn Melioracyjny'• przywró 1 jej zajmują tra"~Y szlachetne.
Ci. gospo_darstwu n~rodowemu Kaidy chłop chciałby jednak zna
wiele ty~ 1~c): hektarow podmo- cznie wcześniej doznać dobro k~ych, a niekiedy, wprost zabaO'- czynnych skutków Czynu Lipcomonych łąk i pastwisk. Nadn'.i~r wego. Sposobem
przynoszą·
"'.'0 doY.. spowodowany
hrakic•n· cym szybkie rezultaty, jest zasi
~anałow odpływowyc11, wyłączył lanie odradzaj<icej się roślinnoJe prawie z gospodarstwa spo· ści sztucznymi nawozami, szcze
1ecznego, czyniąc z nich półuży gólnie zaś nawozami potasowy
tek,
mi, których wybitnie brak na gle_Dzięki patriot>•cznemu zrywo- bach bagiennych. Wprawdzie
w1 chłopow, ktorzy dla uczcze- o{]Jwodnienie łąk nastąpi stosunnia rocznicy PKWN postanowill kowo poźno, dopiero w okresie
istnieją-ce już urządzenia melio pierwszych sianokosów to jednak
racyjne doprowadzić · cl'o porząd- zastosowanie na łąkach nawozu
ku i wykopać nowe, tam, gdzie potasowego; zwłaszcza kainitu,
są one potrzebne, obszary zakwa jest bardzo wskazane.
Szereg
szonych łąk staną się źródłem prób i doświad•czeń nawożenia
d rogocennej paszy, które i brak kainitem dało bardzo szybko dt>
nie pozwalał często na właściwy bre wyniki, zwiększające kilkaodpowiadający naszym potrze: krotnie plon siana, a zarazem je
bom, rozwój gospod'arki rolnej. go wartość paszową.
Zastanówmy się, czy doprowaNp, chłopi pow. radomszczań
dzenie urza_ dzeń melioracy.i·nych skieo'o stosują dodatkowe nawo
. ,....
. .
.
do porządku
rozwiąże kwestię zenie ka1~1ten_i łąk 9ag1ennych,
1
wyd afnośctt łąk. Zabag·nione po zebraniu p1er\\'szego sianoko
nieiednokrotnie od dziesiątek lat su. Dawki l<ainiłu po pierw łąki

pokryły

się

roślinnością,

znoszącą

nadmiar wody, a więc
Rłównie trawami kwaśnymi i zio
łami błotnymi.
Szlachetne ga.
tunki traw zagłuszone kwaśnymi
ustąp.Iły im mie jsca. Usunięcie
nadmiaru wody, d'aje im z miej
Pr~eprow~dzona niedawn~ na
sca warunki do rozwoju. Nastę
pufe to tym szybciej, że wyma- tereme powiatu. kutnows~1ego
tiaj~ce dużo wody rośliny, zanika ~ontrola ochotmczych straz,v po
zarnych
wykazała .za .ub!egły
ją.
k:war~a~
szer~g
brakow l .med~Na osuszonych łąkach. po paru
latach następu ie zupełny zanik c1ągmrc z.arown~ orgamzacyJn~ch Jak~ t~chmcz.nych, . kt~re
roślinności bagiennej. a miejsce
w~nny byc J~~ naJJ;ychleJ z)1kwi?o~~ane. Nie mo~:ąa bo:w1e~
mowic. . o. go~owosc1 b0JOWeJ
OSP! Jezeh me dyspompą ?ne
W Tygodniu T.P.D. szkoły podsta- nalezytym sprzętem strazack1m,
wowe Nr 1 i 2 w Zgierzu odw!edzt! jeżeli nie posiadają dobrze zorzespół .żywego Słowa.
(J.M.) ganizowaneg-o systemu wyjazdów do pożarów, nie mówiąc
już o nieczynnych. motopompach, czy braku kom dla taboru.
Każdy
_Tego i:odzaj~ niedocią~nięcia
Wln}lY wi~c byc. natychnpast uprenumeru j e i czyta sumę!e, me mozna bowiem z.en.a chaos w pracy strazy
Młodych<• zw9hc
pozarneJ.
.Tako wzór dobrze pracują~ej
~:
OSP iriożemv przytoczyć Golę-

Ochotnicze

szym pokosie stosu ie się w ilości
od 300 do 500 kg. na hektar. Zwyż
ka zbioru siana w drugim poko
sie może doj~ć: do 10 kwintali.
Siano to jest znacznie lepsze.
Jeżeli nawet czQść kainitu nie
zostanie wyzyskana przez 2'lebę
.
. .
. t
„ł t ..
0
w J>t~nvsz)m_ ro1m,
u a ,w 1
przez1mowame trawom szlacnet
~ym. ~aw.ożeni~ kainitem nyi.
Jeszcze 1eclno dnntosł~ ~naczeme.
Zastosowany riawet 1uz na osu:::zonych łąkacl'i kainit,
stając
się skiadnikiem
chemicźnym
traw, przedosts i~ się w otbrzymiej.
wię~sr.ości
J?O·
prz·ez
zołądek 1mventarza· zywego do obo1mika, wzbogacając
jego wartość. Zwiększa to z kolei plony roślin okopowych, pod
które yrzede wszystkim daje się
ob~rrn1<, a l~tóre również wyma
g·a1ą naw~zow pot_asowych. ?_o
dobrze zas nawozonych roshnach okopowych, będzie dobry
plon innych roślin. Wydany więc
raz grosz na nawożenie
łąki

I

winny

Ze spół ivweeo Słowa wZeierzu

ZMP-owiec

)) Sztandar

pracować

lepiej

biewek. Nowy, gmina ~u~no. Re
gu~arme. ra~ w miesiącu :-zbera. s_ię tutaJ Zarząd Stra3y,
omaWiaJ~C sprawę lep zego zaopatFze:i1a w sprzęt, umuąd~ro
wame, itd.. D'Ya razy w. m1es1ącu od.~ywaJ~, się_ przy duzej !rekwencJ1 zb1ork1 wyszkolemO!''~·
P~przez
wyło_nion!łkom1sJę
mieJscowa !:ltraz pozarna b~erz~
udz.iał

kainikm przynosi chłopu korzy
ści ·nawet w następnym roku go
spodnrczym. Z tego widzimy,
że łąki słusznie zostały nazwane
karmicielkami pól. Czy więc na
leży czekać z odwadnianiem i
naw~żeniem _łąk _do przy~zlego
roktJ:" Jasne, ze nie. Zrobnvszy
lo, właśnie te.raz, osiągniemy ko
rzyści jeszcze w tym roku.
Je.dynie bag·na,
porośnięte
trzcirrnmi, będą wymagały u·
przedniego oborania i obsiania
trawami szlachetnymi. Są to jed
nak nieliczne wypadki i tutaj
Państwo nasze udziela fak najda
lei. idącej pomocy, zaopatrując
zainleresowane gromady w dosta
teczną ilość kainitu i nasion. Po
ważne ilości kainitu zna jd'ują się
obecnie w magazy111acb gm~n nych spółdzielni „Samopomoc
Chłopska".
.
\Vidzimy więc, że .,Czyn Melio
racyjny" włączy setki ' tysięcy
hektarów łąk i pastwisk w orga
nizm gospodarczy kraju, a chłopom zabezpieczy lepszy byt.

w Kutnowskim

Straże · Pożarne

w praca~h„groJ1!adzk1ch

1

gmmnych kom1SJI pozarowych,
uświadamia mieszkańców, jak
należy obchodzić się z ogniem.
Własnych koni OSP nie posiada
lecz ma je za,vsze zapewnione u
obywateli, Skupy i Dolaty. W
razie więc alarmu strażacy nie
biegają na pr62no po wiosce,
lee? kierują się wprost do tych
O'Ospodarzy. Sprzęt poiarny zaś
jest w stałej gotowości bojowej. Podobnie wzorowo funkcjo
nują Ochotnicze Straże Pożarne

w Żychlinie; jak róWilież w

Bedlni~, g~ina Wojszyce.

I

rr~a.1ą. prze3ec~ac 120 tys1ę_cy. Le:z

me JeS~ to Jes~cze ostatme. sło";O

dla uczqcei . się

*

,\ail'zę do druiyny prao1t'O:;u Pt 41-132, pmmjr u n1ei ze ll$%)~tkich .cił
i to je~t mó.i udział w milce o pokr;_i, 11d:ial rw<lu · :tl1P-mtca. Praw
u.ytę~ >11a i podp;~ pnd ..fpelem S:;;to.lcholmshim - oto mój td:lud n d:it!ło

-

wiedzę,

ty,ięcy

km
to odpowiedź
Truman0wi i A<..ho.3onowi, godna ko
lejarza kutno'''skiego, to 120 tysięcy
pocisków w podżegaczy wojenycb"
- powiedzi a ł tow. Kwiatkowsld, II
sekretarz Komitetu Powiatowego
PZPR. „Dzisiejsza uroczystość jest
wyrazem woli naszego kolejarz:a przy
śpieszenia Planu ti-letniegó, jest w y
razem siły i tężyzny naszego narodu, zdcc.rdowanie walczącego 0 trwa
ły pokój".
Dyrektor Szczawiń~ki - z łódzkiej · dyrekcji oświadcz:vl - Cieszę
„120

Sprawa urlopqw

STEFA ,\' P,t<'.4LUTtSK.1
'11(1~.'.:Fli~tu partlH'(JZOWlli ll:1tt110

*

sząc !Iwą

„,-:hcemy zobaczyć załogę" zmusiło
Ich do zaprezentowania się. Tow.
Pacalowski chciał nawet coś powi e~
ćizi-eć. lecz wzruszenie ścbm:ło mu
gardło,
odebrał wi ęc tylko wielką
wiązankę kwiatów i pokhvał w po
dzięce czapką.
...
Po kilkudziesięciu minutach Pt
47-131 wyruszył w drogę.
Wiele uplynie miesięcy :zanim oba
parowozy powrócą po spełnieniu
swego zobowiązania do bazy. W
tym czasie nie będą one miały żad
nych po3tojów, odmulanie kotła od
bywać si ę będzie podczas drogi. Po
5 tys. 'cm przebytej drogi załoga bę
dzie sprawdzać stan kotła i tłoków,
l naprawiać drobne usterki.
Nie lada zobowiązanie wzięło. na
si~bie 17 dzielnych kolejarzy kutnr,wskich. Sami muszą dbać o parowóz: sami dokonywać okresowych
przeglądów.
Do tego si ę zobowi~Złlli: PM 2-5 z Bydgoszczy prze.ierha!a 90 ty.sięcy , km, Pt. 4'!-131 i 132

powodzenia w ich wielkim ~utnow1a11. ~1cz1;>ę tę zam1erzaJą
przy. pieszającym r ~-c.ze pody.~·z;;_zyc o ~alsze km Socjalizm.
Jezeh szczęsc1e im dopisze.
Liczne oklaski, oki-zyki: „Niech lf „Naszymi nauczycielami są koleja
żyje zespół,
J-tóry przystąpił do rze radzieccy. Ich wzory służą nam
w,,półzr.wodnictwa".
„Wywalczymy w pracy" - powiedział tow. Pap:,kój światu!" „Niech żyje Zwią- calowsb. ,,Dlatego nasz projekt n;iu
zek Radziecki"! ,.Niech żyją koleja- si się udać."
. Jel

Apel Poko111 podp1.wlem nie tvlko piorem. a/P, i 1:!0 tysiqcumi k·m be:
lllJcia koelu i navraw bieżąqch. Jest to 11aj11la~ci1c~:a oclpotdetl:. podżega

to

mówill w swych krótkich przemówieniach przedstawiciele kolejarzy,
administracji, partii?
Podkre ;i a li udział kutnowskich
kolejar1y w dziele budowy i umacnianh Polski Ludowej. Kolejarz
kutnowski od pierwszej chwili przy
stąpienia do pracy w wyzwolonej
o.,czyźnie t·toi ofiarnie na swym po
sterunku, wci~ż uspra\vniając swą
pracę,
.lepszając transport, podno-

przedsięwzięciu,

'

*

zawodn!ctwo dlugofalowe. Pr=edtu- rze!" „Niech żyje WKP(b)!" - dłu
przebiegu parowozu be.z m1/- go rozlegały się na kutnowskim
cia lwtia i napraw bieżąc ych do dworcu.
Pacałowski, Figiel I Nowak •eł w
120000 km. Przedłużenie prebi.egu
parowozu. 510 J;m na dobę. O czym głębi parowozu. Głośne woi.anie:

ż:mie

pracy.

lHAKSl'MOWlCZ
:jl

wyruszyły
dl golalowego

się. że mogę życzyć mym młodym
kolegom, .pionierom socjallsty~znej

Prz.er. pr:edtermmow11 H')kmumie Planu '1-le111ie'1.o d:iirl•i dlugofofo1t·e11m
wspól=auorl11ictt~u pr:ieciu~1ou:iomy $ię :11k1L,om u·ojf!rmym.
Ulatego oprócz podpua111u Aptlu S;toklio/m$hiego przpUJpiłem do uspół·
Z<lll'odnictrw.

n1q§I•••

Nalezy się Apodziewać, że w
obecnym
nasileniu robót polnych, kiedy to wszyscy zatrud.
nieni są przy siewach i okopkach - troska o właściwe funkcjonowanie straży pozarnej bę
dzie nie mniejsza niż w miesią
cach ubiegłych,
Hpostrzeżone
zaś niedociągnięcia będą jak
najrych1ej usunięte dla dobra
całej gromadv gminy. W cza.
sie, kiedv wal~zymv o katd~
ziarno. czv kilog1·a'in paszy nie
możemy dopuścić,
ażebv na
skutek ,vfasnego nif'dbah1twa
czy braku przezorności narazić
nasi.ą planową
gospodarkę na
str.aty,, których możemy łatwo
un iknąc.
(Jel)

Ze względu na dużą ilo. ć zapy ta1i, napły wających do naszej redakcji na temat urlopów dla uczą
cej si ę i stud i u jącej na wy'.lSzych
uczelniach mlodzieży. o czym p isaliśmy jui przed kilkun astu dnia
mi - na tym m iejscu odpowiada-·
my wszystkim zainter esowam•m:
Sprawę tę reguluje Okólnik
Nr 24 Preze!.a Rady Ministrów z
Jistopada 1949 roku. Mówi on 'o
udzietaniu urlopów okolicznościo
wych pracownikom zatrudnionym
w instytucjach i zakładach pań
stwowych, a kształcącym się jedno
cześnie w szkoła.eh podstawowych,
liceach ogólnokształcących i zawo
dowych oraz na wyższych uczelniach. Przewidziane są następują
ce rozmiary płatnych urlopów oko
licznościowych dla prz)'gotąwania
się do egzaminów: w szkołach pod
stawowych oraz licealnych na
doroczne egzaminy do 7 dni, na
końcowe egzaminy w danej szkole - do 14 dni. W szkołach wyż
szych na ·kursie wstępnym i w latach dalszych do 14 dni włącznie
w ciągu roku. N a egzaminy w osta
tnim roku stqdiów - do 21 dni

młodzieży

włącznie

w ciągu roku• .a na egza
miny w ostatnim roku studiów,
łącznie z egzaminem na stopień
naukowy - do 28 dni.
W czasie okolicznościowego ur
lopu nie wlicza slę do niego przJ
sługującego pracownikowi urlopu
wypoczynkowego. Wyżej wspom·
niany okólnik ogłoszony został w
„:Monitorze Polskim" z dnia 21 listopada 1949 r.

Kutno i Kutnowskie
kończą zbieranie podpisów
Na terenie Kutna akcja zbierania podpisów dobiega już koń
ca. Do soboty podpisało Apel
Pokoju ponad 80 procent miesz
kańców. Jedynie w Obwodzie II
akcja przebiega niec-0 słabiej.
W powiecie kutnowskim zebrano podpisy już w blisko 100
procentach.
Z dniem dzisiejszym Powiato
wy i Miejski Komitet Obrońeów
Pokoju spodziewają się zebrać
ostatnie podpisy pod Apelem Po
koju.

Obrady nauczycielstwa
powiatu rawskiego
W Bawi~ Maz. obradował Powiato ideologicznym winny zająć si~ stwo
wy Zjazd Związku Nauczycielstwa rzeniem dogodnych warunków pracy
Polskiego, na którym dokonano pod młodym, niewykwalifikowanym ł
,;umowania dwuletniej działalności niezahartowanym jeszcze w praćy
Związku, wyboru nowego zarządu I siłom nauczycielskim.
wytyczenia planów pracy na przyNa konferencji podkreślono koszłość.
nieczność odciążenia nauczyciela od
funkcji społecz
Działalność Z.N.P. szła w kierun- nadmierrtej ilości
ku upolitycznienia Związku i szko- nych, by mógł należycie wykonywać
ły. Dziś nauczyciel bierze
żywy swe obowiązki w szkole.
Zjazd na zakończenie swych obrad
udział w zwalczaniu analfabetyzmu,
przebudowie struktury wsi, zbiera- wysłał listy do ministra oświaty
niu podpisów pod Apelem Pokoju. i Wojewódzkiego Komitetu Obi-oń
Ob. poseł Michurski w 1prawo- ców Pokoju, w których zapewnia,
zdani u swym podkreślił, ze .ZOZ-y że nauczycielstwo powiatu rawskiei MOZ-y wiele uczyniły w kierun- go staje w szeregach walczących o
ku pudniegienia poziomu ideologicz- Pokój I weżmie czynny udział w po
nego nauczycielstwa. Jednak ich pularyzowaniu U«hwał sztokholm(Mędrzycki).
praca nie była wolna od· błędów. Za s!qch.
mało zwracano uwagi na zagadnienia bytowe nauczycielstwa, zbyt sła
bo wiązały się one z Komitetami Ro- H.1 C I H
dzici>!lskimi nie poświęciły dosLatecz
nej uwagi walce z absencją.
Szeregi nauczycielstwa są nie do'l'ow. Zdzisław Piacko, Sieradz:
statecznie liczne. Obecnie sytuacja na
tym odcinku ulegnie uzdrowieniu. prosimy o jak najrychlejsze poAbso'wenci liceów pedagogicznych danie adresu, celem przekazania
będą kierowani na 2-letnlą prak- Wam należnego honorarium.
tykę, do szkół w miastach, po odbyciu której będą mogll studiować
d }r!, Nauczyciele z dłuższym stażem skierowani będą na wieś. Nauczyciele kontraktowi przejdą na etaSpółdzielnia Pracy Stolarzy
towych.
Tow. Chrzanowski, kierownik Wy
W najbliższym czasie powstanie
działu
Oświaty
przy KW PZPR, ll'il terenie Zgierza pierwsza spół
nakreślił właściwą rolę ZOZ-ów i
MOZ-ów, które poza szkoleniem dzielnia pracy zrzeszająca miejscowych stolarzy. Spółdzieln ia ta mieścić się będzie przy ul. Dąbrowskie
go, podlegać :z aś będzie Związkowi
B„anżowemu Metalowo-Drzewnemu
w Ładzi.
M.
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.Wzrasta

Co pisała prasa

łódzka w

dniu 23 maja 1930 r.

J~yoh par-1,ądek publiczny "lllLl"ówno
DOMY Z PAPIERU
Z !POwod!l sta·ł:ych a.taków bezN- pod gołym niebem ja.k i w miejscach
botnych na magi-strat i urząd w05e- zamkniętych."
wódz.ki gaizety łódzkie :-..apowiaUPJOR Z DU.ESSELDORFU
d8ją szybkie przystąpienie do budo- I
SCHWYTANY
wy wielik:icJ1 obiektów miesrzkaJ.nyr:b
Tajemniczy „upiór n.iesseldorlu"
dla tysięcy wyeksmiwwanych ro·· zosfał wreszcie sclnvyitany pro;erz p::idzin robo~ych. „Roboty ma.ją być
licję n:emieck„ Je.~t
nim nieiak"
prowa.d7one przy pomocy wielkiej Piotr Kuerteu - dorożkuTZ. Po~·c;a
ilości robotników i w
przyśpicszo~
strzeże Kuertena przed samosądem
nym tempie;'.
~,.Rep.")
tłumu.

żywotność

ku
I bow prow1nc1ona nyc , zant a natomiast

dyscyplino i ambicja sportawO
Koło

Sport.owe n Strzelczyka"

wś.-~d członkó~
odn10sło

ZKS „Stal" w

w~rt>d :.irh w-ie lu na~.!.ycli sportor. dl'I',

ł};:tór~y

maż

l'ttt;i;;, w je;o o.

Łodzi I:::;;:i"~:,,~„~,,~~'„:,''"~,~~1:.::;

powazny sukces sportowy

Sportowe stępują.cy klub pod nazwą „Emjeden".
Za.wody wykazały wielką. zywotnollć
klubów prowincjonalnych i ogólną ni!!
li" w koszykówkę i Ęiatkóvrk~. Dz1ę1::i spodzianką były porażki ZKS „Stal"
koleżeńskiemu podejściu ZS „Kole. Łódź. Ku. dodatek oddanie wałkowe.
jarz" .:.. zawody rozegrano ua. boi.>ku rem gry łódzkiemu kołu przy CB'C
„Kolejarza" przy ul. Na.wrot 73 w Ło ~wiadczy o braku n.wbicji sportowej
dzi. Do mistrzostw w koszykówce za- tt1.k wśród 'b.-ierow11ictwa, jak i zawod.
kwalifikr.mało się 7 drużyn, z tego A ników tego:i; klubu. Częste kłótnie
klaoow:i. drużyna Z.Kb .,~tal" w l:..odzi, i słowne utarczki r.a\vodników ZKS
jedua z nnjlepszych dru:i:yn 1;:ół ~porto „Stul".Lódz świadczą. o zup~kym pe.
wych łódzkich K8 „t;tal" przy Za. rniui~du przez działaczy tegoż ldul.Ju
LICYTUJ,\ BURMISTRZA. kładach :liech. im. Strzelcz~·ka,• tlru. pracy ideowo.wychowawczej, co ~z.cze.
ZA DŁUGI MIASTA .
:i:yny żychliua, Kutnu, Koń:>kich i gólnio jaskrawo odbijało ~ii: na. tle pro
Bm"!lllIBtrz m. Koo~fan:tynowa
Gryzel - 9Q<lpis.ał 5'Lereg weksl'. WY Piotrkowa. vraz dru:i;yna dw:t miesiące wincjou:.i.lnej drużyny ZKS „Stal".
stawionych pmez magii;;tra·t. na ~o temu założonego koła przy CB'l' w Ło ży®}in, której pozazdro~cić trzebu dy
dzi. W koszykówco zgłoszone oyły scypliuy zawodników i opieki kierow
krycie długów biaj:ących.
Na skutek niezapłacenia przez ma- cztery druży11y, w fina!CJ za8 znalady nictv.-a nad nimi.
gistrat Kon.:;.ta1n.tynowa weksli - ko- si<J dwie: z ZKS „Stal" Żychlin ornz · W finalo koszykówki I miejsce zdo
mornik zar.i:~.dńł licytadf' 111cbO.JDvś z K~ „Stal'' Zakł. Mech. im. J . Strzel była sympatyczMi, clrnżyna ZK8 „Stal"
czyka. Zuzuaczyć musimy, że ZK::l z :<;~·chliaa , ~-yr;.ywając z Koł.~m SpClr
ci prywat.nych burm.ist:rza.
„Stal" w Żychlinie - to dawniej wy. towym „Stal" przy Zukł. ~fechan.
PIORVN W TRA.mVAJU
Podczas wczorajszej t>urzy pierun
uderzył w tra•n-rv.ca·j tuszy11.sk:. Nie1
zwykły go~Ć' nabmvil s<trnchu pd'><lżerom, któr?.y wyszli z przygody be'~

Jak .eoflu

mi-trz Pol ~i \\ll~i c·ię-zla~•• Tomasz
Kona.rzewsln, ktorv prze3a~·dem.
ba„·1
w S\\ ,.rn rodzimH"n• mic~~ie -·· · Lodz!.
- ~l'ylko pok~:i mv<10 przynieść kl'!i.
jowi dobrob ·t ; ";;cz~Gliwe życ:e. Pu:::;u.
ringiPm - nśmiecha ~i\ł nu.~z rozmów.
ca- potęriiam vrnzelk;e agre=ję•. J'estera
pewny, że ni•l znu.jtlzie ~:ę w l'ol$"e
żaden bvkser. kt<jrego 'f'Ocipisu. zab:ak
ło by pod Ape!Pm Sztokkolm.<kim i k;i\
•'" by '~ ruzic pvtrzeo;. n'e pcu,:>a~ al
ki w obronie pokoju.

„Strzelczy.Ka"" z Łodzi w stosunku
41:!?0. Gra b:da prow:.iilzona w żywym
tempie i ambitnie. \'i ~iu.t1,ówco ruęskie.i jui w ćwierćfinale notujemy sen
,;acj~: drużyna ZKS .,Stal" Łódź, bętląca w łódzkiej A klasie - przegry.
wa. z łódzkim kołem „Strzelczyka" 2:0
(lJ:11, t.>:G). Z•knc.rwo'lnrna t.yru dru
ży11a. łódzka odmawia dulnej gry ze
świeżo ~'\łożonym kołer:.~ ,':itali" przy
Centr. Biurze Techn. - przcgrywajrtr.
\\alkow.;.rem. W finnlt1 :;potkały t11i;:
POCHOD GŁODOWY
drużyny ZKS „~tal" Żychlin i KS
W SOSNOWCU
W dniu wc:rora.j.szym bezroi::omi
„St•tl" przy Zakł. im. 8trzefozyka. Po
rz.organizQfwali w SosnQf\vcu demonpełnej emocji i nu wyr.okim po~omie
stracyjny .,pochód głodowy'", który
>ltoj=tcej grze - zwyc.ir:żyła. umbitna
drużyua z :i.ychlin:• w ::tos!lllku 2:0
przeciągnął pr.7.c'Z. miasto. PoHcja pochód cili:kwidowa!a.
(13:10, 13:1). Drużyna „Strzelczyka"
(„Rep:'}
załamała. -;°(j w dru;::i<'j połowie gry, od
AMBASADOR USA
daj~.c ten ~<-t niemal l>ez walki. Dh
ARESZTOWANY W BELGII
zwycięskich drużyn \!fundowano licz.
Ambasador USA w Belgii
ne ua'.tro<ly w sprzede :"portowym. I·
H:1gh Gib,;on - został a<re:Sz:to,,•-any
tak Okr. H:.u1a Kulturv Fiz. ufundowa
Gmpa zachodnia
za ;;,powodov,ranie wy;padku uliczne!a dlu. najlep-zej cl;użyny komplet
go..
dressów dla cal •i d:-uż,·nv ~iatkowe:i,
6 ~::;
Kolc·jurz; Toruii,
9:~
(\„,
Zanmd Okr. Zw.' za„od .•;\fetulowc6~
t)
„. . u
~tal f foios Ol<ciet I
lo:!J
GRANATY DLA BEZROBOTNYCH
•
„
- konrpl,•ti: sportowe i piłk~ siatko.
Na skutek cora~ ba~·dziej agresywKolejorz (B~·dgOSLI.:!'.) ii s :4;. l!J:r
wą.,
Okr. Zrze~zenie . 'portov;e .,Sto l"
szkół zawodowych w Łodzi
nej postawy tysięcy
bezrobomych szwanku.
I)
8:! E:l:~
l:war•lie c::::zc~eciu)
kontplet;.:
~portowe·
oraz
piłki
:-iat.
policija łódzka otrzymala nowy typ
STRAŻACY
W · bieżącym
tygodniu nte O•'dzie' junacki ·lzii;wcząt ob~jmuje bieg 500 kowe i kosqkowe, u na~t~pnie biblio
Budo>dani (Gdań:-;k) n ·i:5 H:l-1
grainatów: su to granaty dusZlłl!e i
WALCZĄ Z POLICJĄ
dniu, aby nie b~lo jakiejś 1mp1·ay mtr., rzut piłką. palantow:„ skok w dal teczkę aportow:1. Oprócz tego z·w;-·cię.
Włi'•kJti:tr1 '. UhvdaKv"') t) ti :-0 l;):J··
dra.inia.ce.
W dniJU wczorajsrzynn odd2fał stra~kim Z!'Spolor1
wr<'CZOno pami:ttkowe
„Republli<a" ogła<S1Za tek.st :Lnstmk ży pom!l.·nej w Sieradzu stoczył wal ~portowej. Już wc.wraj rozpoc:.:(!ły ~ię oraz marsz patrolowy :J krn.
H:~
Z'ó\„lj.Zk<JWJC'C (.!ładom .; ,5 ~n
Dzisiaj o godz. fi Ilu. boi~ku l l+imn. JxplOI"'Y z I )fist>;";:r,~tw Okręgowych
cji., jaką oti:;zymali polic1jainci w s.or:• kę z oddzi<.1łem miejSOO\\'ej poli:~Ji. okręgowe mi~tr zo~twa. ~Lkół zawoilri.
n 4: ~ ; : l!J
Kolejarz 10- t llW'
w~ch Urocznte otwarci"' '-rrzysk ita. Przemysłu Welniauego prz~· ul. Kop •. ZS .,~t:J.1'' Okrn!?n ł'.1'i1lzkiPgo.
w~e używa,nia owych granatów no - Policja ·wys.zła 7. wclki z.w~'cięsko ti:l;J
,t;i.µ1lo v !!Odz. lfJ n:i. 8ta.iio:iie J,t1..:::l dń"l;j('~O ::('., odbi:oride ~ię \rnlKa na: to
W związku z trw1j~ca jeszcze akcją
Budo\,·lurn [ świdnicaj ~ ;J:!J
wego typu.
dzięki przybyciu silnej odsieezy.
.; 0:1:: i: I :c<
•. Policjanci mają pi-.iwo rzucania
Widzew
Dwunastu strażaków. z komend::in Włókuiarrn. Po barwnej d• ril:.ttł.ci1~ rz(' przeszkc-d. marsz pu.t-olowy di:rnw ,Biegów Narodowych. O-kręgowe Zrze •
granatów przy rozpraszaniu zbio.ro· tem Ludwik.iem Moni - ·J"'3.'Cizoi1'J w rozpoezr!~' :;;,_; zu.woci;: f'µurtowu, kt6r<) „ząt, a o g,w~i. Hl ~·:.ilkn. b:.igirntem ~zenie Sportowe .,Stal". po zakwalif1
wisk ulioznych i tłumów - zagrai::J.- więzieniu do dys;pozycji władz s'rlo :r. pr:wnvą. obiaJową. t~wały uu gc•dz. cm1z zawody IJok,<er~kH'. ~o po!ud.uu kowalliu kilku zawodników do Bie..
Grupa W1!Chodnia.
19. '\Vieczorc'll z:.woupir:y b;>li w jcd. ".o godz. 16 do 19 ;" Ogu1<k11 udbę'lo;i, gów w :;kali wojev.ódzkiej wykonało z
j~ych bezpieczeństwu lub zakłóca- wych. któr~ prow2dzą dochodzenie.
0"lllwo (Czę>tocbov;a) f'i 10:2 l&:ti
nym z tF11.tr1h· łóuzkich. Ku:i:dy pod. ~1r- '.'.3:~ol1~· .płyVi'ac}u~. .
_.
nadwyżk~. przewidziany pla:·l na rok
e
/
Ogniwu lBytl)fil)
li
9 :~- 10: tiokrę;; ,,·-y~lał rcpi-~zenta<·j~ '' lic:Wie
~;:mkam; i on;uw 1 em•:_m 111~strzostw 1950 co do sfartujicycb w Biegach Na
'i0-100 zawodników na mi~trzostwa ,,_ zaJmiemy si~ 130 ich nkou15zen:u.
rodowych. Ogólerr z c-:.tłego wo;iew6dz.
~tal (Katowice
1i ~:4 lti:~
kręgu. W i!:rr~y,kn.ch u<lzial biorą r61'1'
twa udział w Bit!~:.ich w,~i~ło J ~O me
7,tdązkowiec (Ch0łmek) ti 7:5 15:5
uie7.: Ht:Z•!llllice s;d;/.{ •zawodow~·ch
W
talowców.sportOWC•J>I' zrzP~zony1·L W
1; d:ti 9:,j
Ogni wo ('l'arnów 1
PANS'l'WOWY
konkureucj~ rJh lckkoatl ,ly1.:z11y1'.h. jal;:
'fEATR „PlNOKIO„
klubach i kol11eh. pny •""Lytn. pierwE?:~
TEATR CM. STEFANA JARACZA
• (ul. Nawrot 27)
bieg 1.iO mtr„ .;ztafety 'b:7:J i.11tr., ~kok
Dublina. Zagl"zebia„ mil"jsce zdo1.>ła ł• .Jd~. TI Żychlin, nr Związk. • Przem;..§0 6 6:6 lJ: Jl
(UL Jaracza 27)
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla wzv.'}"ż, 11chni1?~ie ku1ą. 4 kg.
Jj
zaś Kutno. Biegi przeprowadzano były
J:i 14:1:!
Stal (Lipin,-)
Dziś, o godz. 18 komedia M. Ba· szkół widowiska zamknięte pt. „No·
Z 'Piłki ręc;'.nej w k1m1•urcncji żeń. Luxemburga i Par-yża we~pół z i ' „Włókniarz" d'' ukrotnie:
4:8 5: lJ
Kolejarz
(.Przemyśl)
1
łuckiego pt.•. lJ!'m otwarty".
wa szata króla".
skiej odhywają. się tylko !:!potkania w
7 maJ·a. i l4 maJ·a br. n°. stadionach
· k
· ,
·
W· II rundzie rozgrywek o puchar
a
Włóku. {Częstocb.owai) 6 ;J:9 S;:Jl
Wszystkie bilety wyprzedane.
l'EA TR ,,ARLEKIN'"
siat óweo i Fzczypiorn1:i..rn. w·1cl oh6
. J D avisa
.
dł
LKS .,'Włókniarz"
oraz ,,zJ·eanoczo.
pa
y nas t ępujące wyniki:
.
(ul. Piotrkowska 152)
6 2:11J 7: I~
Dnblinie - Irlandia pokonała. nych".
Lublinianka
PANSTWOWY
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota
Monaco
5:0,
ostatnim
dniu
-----J'EATR POWSZEc.;HNY
rybka".
Murphy (Irlandia) pokonał Pasąuier
ł
lnl. Obrońców S~alingradu 21)
TEATR KO~DIJ MUZYCZNEJ
MOSh..-W.\.
-Podczas trójmeczu 6:0, 7:5, 4:6, 6:1, a Hackett (Irlo.n„LU'l'N IA „
(tel. 150·36)
lekkoatletycznego Moskw:;.-Leningrad
Godz. 19.16 „Królowa przedmiescia". -Ukraina, czołowa zawodniczk!l. ra. dia) wygrał z Noghesem 8:6, 11:9,
Ostatnie dni!
6:3.
chce swym wkładem pracy przyczynić się
l'EA'l'R ,,OSA"
Godz. 19,15 „Niemcy" L. Krucz.
dziei-1.;.a
Czudina pobiła rekord
Traugutta. 1. tel. 2'12-70
kowskiego.
W Zagrzebiu - Belgia wygrała do wielkiego dzieła budowv nowego świata,
ZSRR w skoku wzwyż wynikiem 166
Godz. 19.30 komedio-farsa Wł. cm.
niespodziewanie z Jugosławią 3:2.
PAŃ8T\.OWY TEATR NOWY
Krzemińskiego
„Romans z wodewi·
- świata pracy i tr.wałego pokoju
W pozostałych spotkaniach zdobyto •
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34)
lu"
już decydujące o :twyci~stwie pun
pokoju.
Pnred
meczem
o mlc->trzo.~wo L'i- I
Dziś tea.L nieczyn.iy.
Zniżki ważne.
ktJ·:
Niech żyje eh~· pok6Ju
gi „Unia", .. Ruch··
,,Og.n.iwo",
• światowego - Generalissimu~
MOS.KW..!. - Drużyna CDKA poko
W Lu:xemburgu - Włochy prowa ,,Cracovia" Wf/L~'S!:!)" :pl]karrze obu
Stalin!
nała w meezu piłkar~kim
o mistrzo. dzą z Luxemburgiem 3:0, w ~open drużyn. sęóziowie i kiermvnic<two
Niech żyją sportowcy wszyst
stwo Z8RR Daugawę (Ryga) :!:O, o- hadze D ania zapewniła sobie pod!l)isailii Apcl Pokoju. Uroczystość
ki<:!t nar-Odów miłujących po·
bejmując
prowadzenfo w tabeli mi. mvydęstwo nad Egi1Ptem, pr01Wadząc podpisania Ą_uelu światowego Komi•.
„,„
1AOJ.
również 3:0, a w Oslo Szwecja tetu Obrol1ców Pokoju popnzedziło
strzowskiej.
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) śWIT (Bałucki Rynek 2)
KubaJ.anka., 'v:z~'\\"a•jąc }uniorow ,
Zei:;pół'. CDKA. nie przegrał dotyeh. wyeliminowała Norwegię,
prowaodczytanie
przez
Pa.roana.
i
Kubala.n
„Wesoly subl<>kator"
„Pieśń Tajgi„.
całej Pols1.."i do gremi.ailinego IZło.ż~
czas żadnego meczu, ruajl!e po 7 spot. dząc 3:0.
kę rer.rol.ucji tej tre~ci:
godz. 16, 18, 20
godz. rn. 20
•nia podpisu ;pod A';X:'lem Sz.tokhoJn.·
kania.eh 11 pkt. ~a. drugim miejscu
W
Paryżu
l\rancja
pokonała
.,lV imieniu sportowców
BAłlfY li (Narutowicza 20)
sikim ipo.w:iedrz;iała:
rATRY lSiPnkiewicza 40)
znajdujo się- Dynamo (Tbilisi!) - 8 Szwajcarię 4:0 {ostatniego spotkacz.łonków ZKS „Ogniw-0"
„Hrabia Monte - Chris\ł;>" I·I seria
,,Koncert Beethovena"
„&JC'Zęśliwą przysrlość mo
gier,, 11 pkt.
nia
nie
dokończono).
Kraków 7({ł"'Glllad'Zonyclt w
godz. 16, 18,30, 21
godz. 16, 18, 20
że :nam zapewnić p()k(;j, łdól"'·
dniu cW.siiejszym ośw.ia.d
BAJ KA
l f'raneiszlmńska 31)
;Jest marzeniem wszystkich na
1'I;;CZA <Piotrkowska 108)
ezam. że solidaryzujemy się z
„śpiewak nieznany"
rodów świata.
„Czarodziejski kryształ"
uchwałami Kongresu Sztok•.1.·•
gudz. 18, 20
Wróciłam niedawno z :\Io
godz. 16.30, 18.30, 20,30
holmskiego w -0br-0Die pakoju
skwY i Leningradu - re środo
GDYNIA (Daszyńslciego2) „Program
przeciw
wszelkiego
rodza,ju
aWISŁA (Daszyńskiego 1)
wiska największe.i ik.uźni spoi
aktualności krajowych i zagranicz·
gresji. Żądamy bezwa.runka„Dni Filmu Czechosłowaekiego"
i.owców na świecie, którzy ,.:
nych Nr 20"
„Pragnienie"
wego mkwzu użycia broni
nieustaJJJnej praoy dźwigzją na
godz. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21
mowej jako ~rodka. masowej
godz. 16,30, 18,30, 20,30
coraz to WYiszy poziom sport
Polską
f!EL - dla młodzieży (Legion6".V 2)
zbrod11i przooiw 1ud7kości. OdWzywam Was, koleżanki i ko·
W:'..óKNlARZ (Próchnika 16)
„Świat się śmieje„
powiedzią naszą na. zakusy anIrlandzki Związek Tenisowy nade irlandzkiej jest rutynowany 35-leledzy, żebyście z niclt brali
,.Nieodrodna córka'"
godz. 16, 18, 20
słał do Warszawy skład swojej dru· tni Kemp. Odniósł on wiele sukceglo. amerylmńskich podżega
przykład. Wytężoną PJ.'QCą .im
godz. 15,30, 18, 20,30
MUZA (Pabianicka 173)
żyny, która w dniach 8 e:zy W"Gjcnnyclt będzie praca
10 czer- sów na arenie międzynarodowej,
boiskach i na sa.loob giiomaF
„Grzesznicy bez winy'"
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16)
W2ID1tYil<ma nad szybszym i lepwca spotka się w meczu ćwierćfina ZW,YCiężając m. inn. znanego tenisis
tyc:mych będziemy wailczyć •
qodz. 18, 20
„Trzy spotkania" (film w natural łowym o puchar Davisa z Polską. tę amerykańskiego - Toma Browna.
szym Vl-"YkWlaniem Planu 6-letimkój i wygra.my go, bo w tK
PO LO N I A ( ł'iot.rkowska 6'1)
nych kc•lorach)
niego - nad uzy;:kaniem eora
BarWY Irlandii reprezentować bę
Pozostali zawodnicy, za wyjąt
·walce ,jest z tumi Związek P. 1
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
godz. 16, 18 20
to lep~-zych wyników sport()·
dą: Kemp, Murplty, Hackett i Fitz- Idem 30-letniego
fitzgibbona, to
dziecki.
„Pragni1mic"
ZACHĘ:TA (Zgierska 26)
wych. Przez nie donucimy eegibbon. Kierownikiem ekipy będzie młodzi tenisiści. Murphy ma 21 lat,
:\ly, młodzież 'POiska, chce·
godz. 17, 19, 21
„Za siedmioma. górami"
Me Veagh.
g.iełkę do zbudowania. szczęśli
a Hackett - 25.
my swym wkładem pracy prz:
PR:t.!•;11w1o~Nt~;
<Zeromskiego 76)
godz. 18, 20
wej przyszłośd i
utrwalenia.•
ł Nasilniejszym punktem drużyny
czynić się do ·wielkiego dzieł ·
„Pan Habetin odchodzi"
odbudowy no,vego świata, śwh•
godz. 18, 20
ta. pracy i wiecznego pokoju!
.lOHll rN l K (Kilińskiego 178)
Zbliża
się
dzień
1 czerwca, Stalin, którego imię z ufnością po
należycie rozumiana i doceniana
największą ofiarą pada dziecko.
Niech ~ie Obyw.iitel Prezy ·
„Upiór w operze"
dzień, w którym po raz pierwszy
wtarzają
miliony prostych ludzi
W
krajach
przez rząd i spolecze11stwo -- bę·
kapitalistycznych
dent Bierut - nasz 'l\'.ielki o·
godz. 16, 18, 20
obchodzić będziemy Międzynaro·
~a świecie. Obóz pokoju zwycię
dzie d1ień ten przeglądem dotychrozdyma się budżety wojenne
piekuu!
ROMA (Rzgowska 84)
dowy Dzień Dziecka.
zy!
cząsow) eh osiągnięć,
kosztem redukowania wydatków
doskonale·
Niech żyje ~ sport-O
„Hrabia Monte-Christo" I seria
Międzynarodowy Dzień Dziecka
niem i pogłębianiem dalszej P' acy \
na cele opieki nad dzieckiem,
Inicjatywa
w
tej
sprawie
wyszła
wa wolnych ludćw świata!"
qodz. 18, 20 .
skupi ludzi stających odważnie w
na t y m odcinku. Bedzie także
zdrowie, oświatę. Ogromne są cier
od
Swiatowej
Demokratycznej
FeREKORD (.tzgowska 2)
dniem wzmocnienia więzi solidar•
deraCJi Kobiet i Sv,.iatowej Fede·
„Muzyka i miłość"
ności międzynarodowej.
racji
Młodzieży Demokratycznej,
godz. 18, 20
GtiOa
W krajach wyzysku, gdzie dzie·
do których przyłączyła się Mię
S'ł'V LOW Y ( Kiliński1>go 123)
cko znajduje się na ostatnim pJa.
Organ l.6clddeco 1tomltet11 l WoJe•
d.zvnarodowa
Federacja
Związków
„Zakochani są sami na świecie"
w6dzldego Komitetu PobkleJ ZJenie, gdzie uie ma dla niego n:;iejNauczycielskich, jako reprezenta·
411oczoneJ PartU llobetnlc:RJ
g
godz. 18 20
sca w szkole, gdzie wychowuje je
cja Światowej Federacji Z·wiązków
Bołllac11Je:
ulica, a dziesiątkuje nędza - Mię
Zawodowych. Te trzy organizacje
KOLEGIUl!I BEDAKCYnnL
dzyni!.rodowy D1ień Dziecka bę·
ukonstvtuowaly komitet przygoto'reletonirs
dzie dniem walki o prawa dziecka,
wawc:zY obchodu, którego celem
:nł-tł
Redaktor naczelny
o
poprawę
jego
sytuacji.
jest skupienie całego postępowego
:tl-23
Zastępca red. naczel!!ego
Miliony
ludzi
na
całym
świecie
21M5
Sekretarz
cdpowłedzfalny
świata w obronie praw dziecka do
Dział partyjny
21S-19
składaja
podpisy
pod Apelem
życia, normalnego Tozwoju iizycz.
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