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Kon1unika t ·
Centralnego PZPR

Warszawa <PAP) Komitet Centralny PZPR
· komunikuje:
W dniach 8-10-go maja odbyło się Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zi edncczonej Partii Robotniczej.
Przewodniczqcy PZPR towarzysz Bolesław
Z·JEDNOCZONEJ PARTII
Bierut wygłosił na Plenum referat: ,,Zada;,. .,
nla Partii w walce o nowe 6'.adrq
PIĄTEK 12. MAJA 1950 ROKU.
Nr 130 (1411) na tle sqtuacji oqólnej". Następnie
- - - - - - - - - - - - - - - - - przewodniczący Centralnej Komisii Kontroli

ORGAN WK i · ŁK POLSKIEJ°
ROK
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ROBOTNICZEJ

Prezydent
RP
tow.
B~leslaw Bierut ~~;~~:;:~:.~~~=~w:::dvz:~s:
. • I
d •
d Jl. . I
p k •

Po referatach rozwinęła się ożywiona dyZ
O
I~
O
.
lll
O
O U skusia, która ogniskowała si~ gł?wnie doo~o- .
Wśród niebywałego entuz1· azmu ludnoŚ· Ć stolicy rozpoczęła ła now'!ch wvtvcz~vch pohtvk~ wvsuwan1a,.
'
•
• ' ·
5 kh I k•
szkolenia, doboru i wychowania kadr.
składanie podp1s~w pod Apelem zło o ms a.m
Plenum Komitetu Centralnego podjęło
dnl·U
· 10 bm • _ k~_órego
weszło lB_~iesząc~ch si~ D;aj- również Szereg UChWa} Organizacyjnych.
Warszawa (PAP) _ \XT
'V
w.iększym zauf.airuern m1e'S<lkancow·
•
•
w dniu rozpoczęcia masowej akcji zbie- ~~~0~~~~ r~~~!0~c;f!~ ~~kt:I W skład Biura PRoliktycznegok~ybran1 zzostah .
rania podpisów pod Sztokholmskim ~~e przystąpiły do :r,biera.nia podpi tow. Konstanty . o ossows 1 i to~. e~on ~ .
o
Mieszkańcy ulicy Stanisława. Au~u Nowak. Ponadto Plenum KC, pow1ększc;:uqc
ApeIem Stał ego KOIDI. tetu s-. 1.a towe
1e liczbę sekretarzy, wybrało na sekretarzy KC
. g sta Poniatowskierr- •mrbyli ttui;nn
1
0
Kongresu O broń ców Po ko Ju - Jako ~r;::;;n~:ko~ !;';elrie~: ~:,: tow. Mazura Franciszka, tow. Ochaba Edwar~
pierwszy złożył podpis Prezydent R.P. ~!!ws:i~~~~~:~~U:.00pisy p<K1 Ape- da i tow. Nowaka Zenona.
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Równ<Jcześnie

trójki. które

Po Prezydencie RP

złożyli

podpimurar
ka, przodownica pracy PPB .. BOR",
Czajka Marian - murarz, przodownik pracy, Wójcik Henryk - kolejarz. przodownik pracy, Abramowi~
Eugenia-nauczyclellca Szkoły Podsta
wowej nr 98, Hajder Stefania szwa-0zka - maszynistka z WZPO,
prrodownioa pracy, Ambroziak Jan
- murarz, majster na bud:o wie poło
koweJ. przodownik pracy, Łapieś Bo
łesla.w pr.zodowńik pracy MZK.
ul. 1\Dynarska. Kozłowski Czesław lniYnier z PPB-9, Bociański Jan-op
tyk, przodownik pracy z PZO, Stawicki Wincenty - blacharz. z ZWAO
- 2, racjona.lbator, Rzymska Irena trzykrotnie nagrodzona za przod1)wnlotwo pra.cy, lutowa.czka z ZWUT,
Skibiński Stefan - chłop; współza
łożyciel spółdzieln.I produkcyjnej we
wsi Kozłów Biskupi w pów. sochaczewskim, Waga Bronisława - szwa
~ka - maszynistka, przodownica. p-ra
cy z WZPO, Szlęk TadeuS/l. - chłop,
współzałożyciel i
członek
zarządu
spółdzielni produkcyjnej we wsi Kożuszki w pow. sochaczewskim. Gutt
R<>muald - profeso-r, inzynier architekt, Woszca:yk Bronisław - majster
ciesielski z budowy na Żeraniu, raejooaliriator, Próchno Ignacy - szlifierz. przodownik pracy z fabryki
Im. ren. Swierczewskiego, Wdowfar
ski Zygmunt - murarz - brygadrdsta z PPB „BOR", Walczak - trum•
ter samaehodowy, przodownlk pracy
z WAOZ, dr Michalowie.z Mieczy·
sław - profesor Uniwersytetu Warfta.Wl"kiesro. cdonek Polskiej Akademii Umiefęł.noścl., rektor Wyższej
Szkoły Higieny Psychicznej, Pniewski Bohdan - profe.§Or Politechniki
Wa.rszawskdej i Aka.demfi Sztuk Pię
knycll, a.rchitekt,
przewodniczący
Wa.ima.wskiego Komite91 Obrońców
Pokoju, Dajbór Ja.n - kolejarz z Pa
row&WWlli Warszawa - Wschodnia,
przodownik pracy. instruktor wSl>ół
za.wodnlclwa.
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Apel podpis.uje również p.raozka
Aginiesu..ka Wasiluik:, oświiadczając:
„Chcę pokoju, bo na. wojnie straciłam fuż męża i dzfocko, pragnę żyć
i pracować w pokoju".
W S'Lybkim tempje trójki zbiera~ą
setki ;xidpisów.
.

GENEWA (PAP) Z Paryża dono- przemysiłu stałowe.go i węglowego W
.
. ·. .
s.zą, ze francuski m1ms'1:er spraw ui- Alzi ji i Lotaryngii do Zagłębia Ruh
gra:niccz.nycb Schuman :złożył na kon ry. P.mypomina się rmmoozieśnie, że
ferencji prasowej oświadczenie, w również Hitler budował swój nAzik torym
,
··- • 1z
· · rząd f ran stowskt „nowy ład•
zak·omum"""wa~,
' w Eu1'0!Pie na
cuski pos•banowił „wystąpić z inicJa- podstawie pr.eyłączenia
eięikiego
tYWą w sprawie połączenia francus- przemysłu Francji oru f.ra.neusklcb
kiego przemysłu stalowego 1 węglo· kopa.Jń rudy do Zagłębia .Ruhry.
wego z przemysłem sta-fowym i węOświadczenie Schumana zostało Oglowym Niemiec Zachodnich'",
głoszone prawie be2Jpośrednlo po ł:on
W kołach <WiennLkarsikich przy.po- ferene.li Achll\on.a s Schumanem.
mina się,' że meCIZll!icy Departamentu
Prasa popierająca mąd ·nie uikeyStanu w ciągu ostatnich dwóch lat wa, że dekla.racja Sohuma.na iostała
.
niejednokrotnie wysuwali pod adre- opracowana w Waszyngtooie, a me
SE<:a Francji
żądanie pr.zył'ączenia w Paryżu.

j
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Całkowite

••I

b

Składając
sw?j podpis
Sztokhohnsk1m Zyi;-

munt Pestka i je.go żona Józefa mo·
wią po prostu:
„Nie chcemy wojny, tak jak jej nie·
ch.cą miliony ludzi pracy na całym
świecie. Wle:my. że składając podpisy pod Ąpelem Komitetu Obrońców
Pokoju. walczymy tak samo o pokój,
jak czynią to robotnicy Francji,
wrzuca.jąc broń aD\erykańską do ino

tf.r .....,, fltłlpiatai........, ~ s..i.ee~t.i...... k~~ PobJort
, ,.Do_.m:r sit t!.011......_,o ..._ ~ ii~J,..,UO . . . . •,elct-.-J 1 .-~l nglady ludiL ~' GelaiiowltiUa; l&llkj· ~ •iędzy,,.,.;,i.,.,:.,
..,.b-

.~„!ami ·~ ~ kt6;,. "

~ ~~-~ ·~._.... lllNei,„ „ ~~-.k knł--1"

bankructwo ~:.~,!!!,!m„!,~.~!,~.!,!,!.!,:,:

Komentarz radziecki o londyńskiej konferencji trzech ministrów

MOSKWA lPAP). - Organ rad.z ie· liardów lranków.
ckich związków zawodowych „Trud"
Nawiązując do rozpoczynającej się
zamieścił komentarz i;nanego publi· 11 bm. konferencji ministrów spraw
zagranicznych USA, Anglii i F . Jncji,
cysty lzaiko-wa
na temaot roripo- autor komentarza stwierdza, że reor·
11
1 c.zętej w Londynie w dniu
bm. qani1.ac ja bloku atlantyckieao hędzie
konferencji ministrów spraw zagra· głównym przedmiotem wY-silków dy·
nicznych USA, Anglii i Francji.
plomacji amerykańskiej w Londynie.
Autor komentarza stwierdza, że Jest przy tym rzeczą charakterystycz
·uż wstępne rozpatrywanie porządku n~, że europejsldm tr:wnem zr~org~J
„
.
D1zowanego bloku mają. stac s1ę
d~ie.n~ego konfe~e~CJI ujil;wmło P.rze. Niemcy Zachodnie.
c_1w1enstwa, istme1ące mi5dzy impe· I Niemcy Zachodnie. w których narialistycznyml partnerami. Obecnie dal panoszą się monopoliści niemiecnie można ukryć już faktu, iż „Plan cy - wczorajsi hitlerowcy, mają ode
Marshalla" poniósł całkowite fiasko. 9rnć rolG kośćca sojuszu atlantyckie1 to nie tylko z punktu widzenia za- go w Europie. J~st to najbardziej
da1'i, które mu przypisywano ze wzglę wvmo-v.:?a ilustra~Ja . d? planów dy·
dów demagogicznych, lecz również z plomac1i amery~anskieJ.
punktu widzenia celów, które w rze·
W myśl pl~now de~artamentu sta· t , ·
świecał
·e 0 ame· nu USA - pisze dalej Izakow - uczyw;s ~sci ~r~~
Y ! g
.
rzestnicy zreorganizowanego bioku
rykansk1m miCJatorom, iakkolwiek atlantyckiego mają zrezygnować z
0
woleli oni nie mówić
nich.
resztek swej niezależności I suweren
Imperialiści amerykańscy - pod· noścl' oczywiście na rzecz Stanów
kreśla Izakow nie potrafili przy Zjednoczonycb.
pomocy „Planu Marshalla" odroc~yć
Pisząc o przeciwieństwarh miedzv
cł)wili wybuchu kryzysu ekonom1cz·
nego w Stanach Zjednoczonych, Im·
periallści nie potrafili również zahamować wzrostu sił obozu demokracji
i po~oju.

imperialistami ·autor komentarza pod
kreśla,
że
za kulisami konferen::ji
londyńskiej niewątpliwie toczyć się

będzie

ostra walka. Nie

potrafią

tego

ukryć ani pompatyczne przemówie-

nia, ani wypolerowane komunikaty.
Główna walka - pisze Izakow rozegra się w Londynie między Stanami Zjednoczonymi a Anglią.. Jeśli
chodzi o koła rządzące Francji, . to
działając w zasadzie w myśl dyrek·
tyw amerykańskich, spróbują one wy
korzystać sprzeczności anglo-amerykańskie dla własnych korzyści.
w zakończeniu lzakow podkreśla,
że niezależnie off wyników konf.e rencji gorączkowa krzątanina podżega·
czy wojennych wokół wszelkiego ro·
rlzaju agresywnych sojuszów I b1o·
ków nie ma żadnych szans powodze·
nia. Nie uratowała. ich ona przP-d po·
rażkami w przeszłości, nie (tratuje
przed fiaskiem również w przyszłości.
Bankructwo
„Planu Marshalla" i
związanego z nim systemu sojuszów
jest złą przepowiednią dla projektów
nowego wydania. bloku atlA..,fyddego

I

·Potężna demonstracja kobiet brytyjskich ··

* • *

Imperialiści

Wobec szykan rządu kąnadyjskiego
Poseł

Polski w Kanadzie

WARSZAWA (PAP). - Poseł RP
w Kanadzie, ob. Eugenius:r, Mitnikiel
zwrócił się do ~ądu RP z prośbą o
odwołanie go z plaeówki, . poniewai:
w toku wypełniania swej misji nie
miał mori;liwości zafaotwienia fadnej
z zasadniczych kwestii spornych mię
dzy Polską a Kanadą.
Poseł Milnikiel uznał, ie pomimo
usilnych starań, nie udalo mu się za
pobiee pogarezaniu się wza.;Jemnych
stosunków między obu krafaiml I ze
wskutek tych okoliczności nie :zdołał
wypełnić swej misji wobec uporc'l.ywie nieprzychylnego stanowiska rzą
du kanadyjskiego.
Rząd RP przychylił się do prośby
posła Miniltiela. i c~ola.ł go z zaj·
mowanej plllCóWki. P«Meł Milnikiel
w dniu 9 bm. złoi. l wizytę pO'iegnal
~
ną w kanadyjskim ministerstwle
Robobn:i.cy I pracownicy PKP spraw zagranicznych, a w dniu U 1
mie60kańcy bloku nr 93 rr..,"'romadr/JW1 bm. o,punoza Ka.nade.

„ •

Drogowych.

pod Apelem

4_

I

Limnfo tz:gromadtl.eni mie&:zikańcy
najpiękniejSll.ego osiedla
Stolicy Marienwtatu, gorąco
oklaskiwali
pmemówienie pmedstawioiela St<?Iecznego Komitetu Obrońców Pokoju,
- dr. Su:iycJdego. który oświadoiył
m. in.:
„Podpisanie Apelu Stałego · Komite
tu Swlatowego Kongresu Obrońców
Pokoju przez ogromną większo~ć obywatell każdego kraju obezwładni
podieJraozY wojennych"
W !mieniu mieszka!lców osiedla
pn~mówił ob. Czerniejewski, który
stwierdfl'ił· „Wszyscy podpiszemy Apel. gdyż szczerze pra1Ptiemy pokoju. Chcemy prlrrow?;, „,„. ró$I n:.sz
dobrobyt. chcemy zbndować więcej
takich osiedli .iak Mariensztat".
Jednogłośnie uchwalono rewlucję,
w które! rebra.ni, solidaryzując się z
Apelem Sztokholmskim, protes1'1t.i~
energicznie przeciwko decyzji r-ządu
fra.ncuskiegQ, pozbawia.jącei profeso
ra Joliot-Curie ,wielkiego uczoneg1).
nl„zmoTdowanego b0<jownika. o poV f, stanowiska wysokiego komisarza
rzadu do spra·.v energii atomowej.
Wyłoniony komitet zorganizował
trójki, któ1·e natychmiast przystąpiły
do zbierania w mieszkaniach podpisów pod Apelem Stałego Komitetu
Swiatowego Kongresu Obrońców Po
ko fu.

~~e5~~~ka~~~~ę~~~~!r;! ~~b~

. testament H'tler
wypełn1a
.I ·a:

81"d4.\ult zam1·erza podporz~dkować
przemysł francuski przemysłowi Zagłębia Ruhry
Rząd

00

•

WOJe~ - - - - - - -

schuman

Wr~z z trójką wchodrt'Jimy _do mieS'Z.kama ob. Zygmunta. Pestki, pO'IIlOC

- :b.

KOMITET · OBROŃCÓW POKOJU

wyłaniają

odwiedzają

mieszkańców
ulicy Stanisława Augu
:~
Poniatowskiego, zbierając podpi-

na obsrlernym d~iedu..ińcu domu okrzykami „POKOJ" przyjęli zebrap:ray ul. Wileńskiej 12, by W7.iąć u· ni sh>w·" mówcy.
Preemówie.niie zos·ta.do wysłuchane
de:iał w wybo·rze Blokowe.g o KomJte
rz. żywym :ia•interesowan·i em n.ie tyltu Obrońców Pokoju.
ko pt'Ze'l miesv,kańców bloku nr 93,
Na d21iedeit1cu umieszczono portre ale również przez licznych, przygodty Prezydenta Bieruta i Premiera nych przechodniów.
.
CYTankiewicza, emblemat gołębia
W uchwalonej jednomyślnie rezoPokoju na tle kuli zie.m.3kiej i tran- lucji zgromadzeni WYJ"ażaJą pełną so
sparenty z na'J)isem „POKÓJ".
lidarność ze Sztokholmskim Apelem
Referat o obecnych e.adaniach Stałego Komitetu Swiatowego Konwsrzysit.kich obywateli Państwa Ludo gresu Obrońców Pokoju 1 protestują
wego w walce o utrzymanie p<Ykoju 1przeciw ~zyka.nom w stosunku do
wyglooil przedstawioiel WarS>Zaw- prof. Johot-Curie.
skieao Komitetu Obrońców Pokoju,
Na zebraoniu powołano Blokowy
Andruszcrenko. Oklaskami i I Komiotet Obrońców Pokoju, w skład
S•ię

sy: Skowrońska Genowefa -

zebra.ni
z listami

I

odwołany

do kraju

Równ007..eśnie Rząd RP mianował
o-b. Markowskiego chairge d'affaires
w Kanadzie.

*

•

*

Korespondent dyplom.aotyO?;Dy PAP
Pl"l.Y'pomdna, że rząd kanadyjski nad;:>i! zajmuje negartywne sitanowisko
odnośnie rzwrotu Polsce arrasów i in
nych sk.airbów narodowych, które po
mimo upływu 5 lat od . zakończenia
wojny, nie zostały przekazane nairodowi polskiemu i są w dal&z.ym ciągu bezpra·wnae pmetrrzymywane. O
&to9Unku t"Ząd~~ kana<lyjskięgo do
spraw po.lSW.ch :\-;viadczy również re
kruto·,.,~inde- ,,. zaehodnkh
strefacll
N"!Jc.miec i w inr.ych krajach, bez uzgod·nienia 2 Eządem RP s1ly roboczej &pośród prZ*SieaJer1ców - obywateli pols!kich. Wbrew protestom
nądu polS>ki..go werbowani są również małoletnri obYWatele oolscy.

amerykańscy

szukają

przeto gorączkowo nowych dróg. ,,To
talni dyphlmaci" w Waszyngtonie ro
stanowili zreorganizować sojusz atlantycki i uczynić zeń swego rodza·
ju filar „amerykańskiej hegemonii
światowej".
Potwierdza to w-ypo·
wiedź
tygodnika amervkański ego
„Business Week", który zapowiada
,,zwrot" w amerykańskiej polityce
'zagranicznej Stany Zjednoczone nie
bedą więcej stawiały na „Plan Marsh11lla" i unię europejską, gdyż jak przyznają przedstawiciele amery
kańscy w Paryżu próby utworzeilia unii europejs.kiej na podstawie
„Planu Marshalla" doprowa(lzily do
impasu. Stany Zjednoczone będą od·
tad stawiały nil sojusz atlantvcki.
Stwierdzając, że Stany Zjednoczo ·
ne zamierzają jeszcze bnrdzie' podkreślić miliłilrny
charal1'er „Paktu
At!antyckiego", Izakow cytuje po·
nownie „Business Weck", który pisze, iż Stany Zjednoczone wywrą sil
ną presje na kraje Europy Zachod·
niej w kierunku ich mllitarvzacji i
przestawienia ich gospodarki na tory
wojenne. Państwa Europy Zachodniej
mają zwiększyć z korzyścią dla za.
atlantyckich fabrykant6w broni swe
wydatki wojskowe· Ar.qlia - o co
najmniej ~25 milionów funtów s;r,ter·
linaów rocznie, a Francla - o 1-00 mi

I

przed

ambasadą

USA w Londynie

LONDYN (PAP). W czasie pobytu j licjantom Jednakże policja pozwoli
sekretarrz.a stanu USA Achesona w ła Jednej tylko praedstawicielce deLondynie, odbyła się demonstracja legacji we.iść dó gmachu I wręozyć
kobiet brytyjskich przed ambasadą pismo. Oceekujące na uliicy kobiety
amervkańską.

Kobiety Londynu uda
by wręczyć pis·
utrzymania po·
koju. W pobliżu siedziby ambasady
.
ta.I
t
d e I~g.ac.1a
zos a za rzymana prze-i
polJcJę. .
.
.
.
.
„To nie Nu~mcy h~tlerowsk1e I mkt.
nie ma prawa zabronić chodzenia po
ulicy!" - odpowied.ziały kobiety poły się do ambasady,
mo, d()magające <Jię

rozwinęły

transparenty. na których

widniały na,pisy: „Nie puścimy na·
s_zyrh s~·n~w na nową rzl'i!" „Janke

51 .w,„i\nl!IH-to :m:u•z;v l'"ll1 11;V na. An
ghe. „Żądamy zakazu broni atomo.
wę.i!"
,
Polic.iancii wyrwali kobietom tra.n
sparenty i zniszczyli ie. w odipowie_.
dzi kobiety wzniosły okr.zyk: „My
chcemy pokoju!"

rWojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju ~

~~~~~~G§

SEKRETARIAT

komunikuje,

~

że

siedziba iego znaiduie
w gmachu

się

ORZZ w lodzi, ul. Traugutta .Hr 18,

&>~"

pokój 104, telefon Nr 258-54

-

.L+.

głosuJą „za

Narody

pokojem!. walce I utrwalenie poklil
tódź

ogarniający Wi~lki entuzjazm wYWołał Apel I dlolanl.i, w Neapolu ł w wielu łn· I błety i młodzieł. Mlędsynarodowa
świat., Jest do- wśród mas ludowych krajów kapi- nych miastach. Takle konferencje Demokratycma Federacja. Kobiet o
publikowała oAwiadczente, w kł6·
wodein dalu.i.t aktYWf,lacJl mas lu• talistycznych. W.i Francji orraniia· odbęq llię w całych Wło11ech.
Zbieraniem podpłs6w w Stanaeb rym w imieniu 80 mllion6w kobiet
dow,.eh, broniących llprawy pokoju. cja. „BoJownik6w o wolnoi6 I poAkcja zbierania podpisów pod kój" zwróciła się z wezwaniem. do Zjednoczonych kieruje Narodowy zjednoczonych w Federacji przył'l'lebllcył

Komitet Amerykańskiej Konferencjl Zwl,zkowej w Obronie Pokoju,
którr mieści tlę w Chlcaro. Zwl•z·
kl zawodowe w Chicago zorranlzowały w tym celu specjalne komite
ty. W jell.nym s ośrodków przemy•
1la ałalowero w stanie Indiana
zwt•zkl zawodowe zebrały Już 15
tys. podpisów.
W Niemczech Zachodnlch w cląl'U kilku dni poclDlsało 1111 Pod Ape
lern przeszło 100 tya. 01ób.
Wlelklł rolę w a.kcJI zbierania po4
11ls6w pod Apelem odrrYWają ko-

wszystkich organizacji demokra,ycz
nych, by wydrukowały I rozesłały
d:r.iesi~tki milionów egzemplarzy A
peiu, które Sil Jut przekazywane
każdej rodzinie.
Zltl'ządy miast 60 prowincjonał·
nych ośrodków w.i Wło•zech jut
głosow~ły za żądaniem zakazu bro
ni atomowej, wysuniętym przez 8ta
ly Komitet Ws:r.echśwlatoweio Kon
gresu Obrońców Pokoju. W najbliższych tygodniach będą zwołane
konferencje prowincjonalne Komi
tetów Obrońców Pokoju w Me-

cza się do Apelu Swiatowego Komi
Swiatowa
tetu Obrońców Pokoju.
Federacja Młodzldy Demokratycznej, jednocząca 60 mlllonów młodzie
ży 74 krajów, przyłączyła się do Ape
lu i podpisał& się pod nim w hnie!liD
swoich członków.
W eu1ie zbierania podpisów PoW
stają wciąż nowe I nowe komitety
pokoju w przed1lębiorobrony
11twach, w miastach I wiłach. Miliony . podpllów .twierdz• nie""zruszon• wole narodów zdecydowanyc:b
K. M.
obronić pokój.

siły

eałero kraju napływajo meldunki 0 szybkim i tywłoło'ffJ'!ll
wyoh
pow.U.waniu coraz to
rozwoju ruchu obrońców pokoju,
0
wsiach i oPdach. o110P'l91"
komitetów obnlńców pokoju w miaatuh.
rotowniach do akcji zbler!lnia podpła6w pod Apelem Pokoju. Łódł
k j
l ·
t
I
•ty 1r
· · · kup'
Ja swe 111 - wa ce 0 u rwa eme po 0 u.
rowniez s
W Łod21i i w1>jsw6dz.twie łódzkim udział sze1·okie rzesze ludności na.ut
l;)owstały już tHi•e• komitetów o- to miasta i województwa - robotni
brońców pokoju. lstniej4 one już w cy, chłopi, inteligenci, luQiQ nallłd
trzech czwnrtych gmin i gTomad. i sztuki, młodzież, kobiety i ksida Powstały również ko!1).itety miejskie, bezpartyjni i członkowie partił poll·
powiatowe, a w ŁOdzi komitety tyC'l!ltych -wszYSCY' ob~le, Id.tł·
dzielnicowe, obwodowe i blokow.i. rym droga j411t na&aa OJCzyzna, Qlo
Młodzież tworzy komitety szkolne w sza przyszłość.
W chwili obemej czynione są ~
starszych _klaaach od .• kluy WZWJ'.~
onu; komttetr uc~eln1ane w wyz- rotoW'•nia do masowego fbiere.nta
szych uczeln~aoh i hufcowe w huf· podpiiów pod Apelem Sztok'h.DlmBkim.
W najbliż1Zych dniach dziesiątki ty•
b'
k j
•
cach SP.
1oq slteY agitatorów pokoju obchodzi~
W ruchu obronc6w po o u
będą mieszkania w miastach n1szeKO województwa. Otrzymaj& oolĄ od-

z

pokoju,

WSQ8tkte narody

Apelem Sztokholmskim, żądającym
ZUUQ utyci• broni atomowej, prze
włciuJe' olbrzymią w ·swym zasięgu
pracę uśwtadamJającit. Zwolennicy
polco,fu 11wanl• 7.& 1w6j najważniej
wszystsą obowiązek tłumaczyć
ki.a. kto 11ra11tle rozpęta6 now• woJ
nę I kto ponosi odpowiedzialność
u prąrotowania do nowej wojny.
Tłumacząc przyczynę I charakter
wo,en, bojownicy pokoju demasku
.f• łednoczdnle oszukańczy chwyt
Imperialistów, twierdzących, że woj
na jest rzekoinq nieunikniona.
W nastych czasach, gdy kapitaIizm nie jest już jedynym syste-

skupia

I

,
b
k
f
d
L
ro nc us 1 sto 1· e w ·o ro ni„e ~::t:.:;~;~:. ·k:td·-::.::
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koJu - gdy siły socjalizmu I demo
kra.cit coraz bardziej wzrastaj,, gdy
:awolennłcy pokoju na świecie coIstniej;\
bardziej
możliwości spa.ralliowanła
realne
zbroc!nleZYch 'planów podlep.ezy wo
jennych.
Pneprnwadzenle akcji zbierania
podpisów w:vmara od w1zystklch bo
Jowników pokoju w ca.łym świecie,
a 11sczególnle w l!ltanach Z,fednocr.o
nyoh, Anrlii, J.<'ra.ncjl i Włoszech ma
kl!lymalnego na.tężenia 111, odwali,

1ię J.idnoczlł.

,r••

1
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PAltYŻ w maJa,
z wszystkfoh zakątków śwla.ita n81pływają dowody
Z

całej

weJ.
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W ou.sle obrad XB Kongresu
l't'ancuskieJ P&rili l(~unł!tt~eJ
p.t>of, JoUot • Curie cllłwiadceył, ie
~ odda am cz~l l'We.J 'Wi~ :na.
prowadzmie wojny pneoiwho z,.,1,,.
kowi Jtad'llieckłemu
o~wia<dai-enie to, • przynoH,.ce zanezyt nałMększemu UOl!OftftD1I 'Fran
<lji, jednemu z najwybitniejszych u~yoh świata ł pnyJęk! owaeyjttie
pnes del~tów konfł'MU :aostało
nna;..h..Ul'ZDprzez fT&n.cuak• ....
"
"" „.
wy•
amerykańskit
w&ną ·oras pruę
·korzysta.ne' jako "~etekst do zał~dau1unłęda
nla natychmiastoweg-o
prof. Jollot • Curie z zaJmowancro
stanowiska.
Reakcyjna prasa franoos-ka nie
jest w stanie ukryć prawddwego
zna0'1.enja tej dec~ji. Dr.ienn!Gci b02
najmniejszych oeronek piszą, że P•'ZY
obecnej polityce zbrojeń 1 prz.ygoto-

..,„

Zwyei«:st-wa

wań wojen:nyoh obecność UCWłleit'O
- komuni$ty w kierov.m.iclwie badań aitoim~ nie mogła być tolerowaina przez Ameryk•a nów.. Dziennik „Combat", który trudno było by
natlJWlać dzlenn.l!kiem po5'tępowym, pi
&ie.: „Jehli potępia się tero uozonego Z& to, ie «Mwiades;rł, ii; me będzie
a.mel'y·
współpracował s uozonyml
kańskimi prznotowiWymi wojJlę,
oma.cza to, że z zimnit krwią uwqlę

Artykuł gen. C~ujkowa w ,,Prawdzie''

„

W zamieszczonym na łamach
„Prawdy" artykule pt. „Dzień
W.
Zwycięstwa" generał armii,
Crujkow, pisze, źe podczas gdy
Radziecki, realizując
twiązek
konsekwentnie uchwały poczdamskie, stara się przekształcić
~iemcy z byłego agresora, z nie
bezpiecmego ogniska wojny w
Jeden z kamieni węgielnych gma
chu pokoju w Europie, to impe
tialistom anglo - amerykańskim,
1>kupujacym strefy zachodnie
Niemiec przyświecają zgoła inne
cele. Na okupowanym terytorium tworz!l oni bazę dla realizacji swych agresywnych pla116w, Łamiąc uchwały poczdamtkie od pierwszej chwili ich pod
l)i11ania, mocarśtwa zachodnie
na drogę separatywkroczyły
stycznych działań w celu rozbicia jedności Niemiec, odbudowy
monopolistycznych koncernów, u
trzymania klasy junkrów ł
obezarników, odbudowy poten
cjału wojennego i podporządko
wania całej gospodarki Niemiec
eachodnich interesom imperiali
stycznej ekspansji bloku anglo amerykańskiego.

Niemcy Zachodnie, w myśl pla
amerykańskich
anglo

n6w

wojennych, mają sie
nie tylko arsenałem wojen
nym i bazą, przeciwko ZSRR i
krajom demokracji ludowej, lecz
podżegaczy

stać

również głównym dostawcą mię

sa armatniego dla imperialistycz
nych awantur w Europie.
We wszystkich tych rachubach
nie uwzględnia się jednak woli
gospodarza kraju - nar<:>du nie
mieckiego.
Mając przed oczyma {)rzyklad
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, rozwój jej postępowych
sił demokratycznych, jej sukcesy gospodarcze i J:>Olityc:me, naród niemiecki przekonuje się,
jak wspaniałe wyniki może dać
niezachwiana i konsekwentna
realizacja uchwał J'.)Oczdamskich.
W całym kraju wzrasta i krze
pnie Narodowy Front Niemiec
demokratycznych.
Autor podkreśla, że zwycięs
two Armil Radzieckiej, nad faszyzmem zmobilizowało również
i w Niemczech siły ludowe do
walki przeciwko uciskowi i ujarzmieniu. Slly te zna.fdują oparcie l pomoc w potężnym obo
zie demokracji ł socjalizmu, na
którego czele stoi Związek Radziecki.

doła się mołlłw-ośc wzięcia

w wojnie, ie

działa się

udziału

jedynie pod

kątem przygotowani& wojny,
kął.e:m ·wzięcia udziału w nieJ

pod
DO

stronie obozu amerykafulkien".
Przedsta.wlciele F.ra.nouskieJ Partii
Komunlstycmej w Z&Tomadzenlu
Nat'odowym w swoich wystęle
nłach podkf'eślilł istotny ~ns odwo·
lania prof. Jołiot - Curie. W całej
Fra.ncjł, a w sZMer6lnoścł w Paey·
żu podczas poehodu 1-maJowero ml·
liony Francuzów żlłdały anulowaoła
lianiebnej decyzji. w aiuo następ·
nyeh dni na mak prot•tu pneełw•
ko usunięciu prof. Joliot • Curie w
llcimych fabrykach ruurtiyHły pner•
Klasa robotnłcza
wy 'ł' pracy.
FraneJł dała wyraz swemu 11tanowł.
sku na · łamach ortranu CGT. Fal&
proteatów, które.f początek dało 1TO·
no bli1klch wspólpn.eownlków prof.
Joliot • Ourle objęła dzlś wszystkie
warstwy nModu we Francji. Smlalo
moina Powied~eć, że nie ma we,
Francji uozonego godnero te10 tmlenł&, który by nie At>rołMtował prze

Pamięci żołnierzy radzieckich : !~~~,i~n~ P:S~kl
0

Ludność

woj. warszawskiego

WARSZAWA (PAP). - W pią
-tąi rocznicę wiekopomnego zwy·
n<Jd
cięstwa Armii Radzieckiej
hordami hltlerowsko _ faszy~tow·
sktch najeźdźców, wlelotyeięczne
rzesze mieszkańców woj. warszawskiego złożyły hołd pamięci
Radzieckiej i
żołnierzy Armii
Wojska Polskiego, poległycn w
walkach o wolność Polski I lep·
sze jutro narodów. Składając
hołd bohaterom Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego ludność
woj. warszawskiego ma.nifeetowa
ła swą wdzięczność dla Zwdązku
lt&ddeckiego i wolę utrwalenia

złożyło

hold swoim wybawcom

rowie, podoficerowie i żołnierze Woj
ska Polskiego oraz reprezentanci miei
scowych organizacji politycznych, za
wodowych 1 społecznych - przedą·
wzniesiony przy
!lnął na cmentarz
Lublin.
głównej drodze Warszawa Wiceminister Zawadzki w wygło·
szonym przemówieniu podkreślił m.
in., że naród polski, który 5 lat temu
odzyskał wolność

.Jollot• Curie· wiu~ikiad·~mmi'en"i.treóojbeywk" teagi.ta;tocreol·uw )zesta·
•w "
8 11 0 1 i
obrońców
Juł o4
padł

Qiwko decysJI, kt6reJ oflal'\
prof. Jollot - O.U-ie.
• Prof, Jolioł - Curie Jest bowiem
me tylko Jednym z naJwybitnieJ·
szych ucM111ych XX wieku, u(:.Zonym. .
który w 1934, r. odkrył 11Jtue_.ą radłoaktywnośó, zja.włsko, które 1uło
się podstawą wszystkich późniejszych odkryć w chled:rAnie rozkładu
Jądra a.tomowego, lecz również wiei~
kim patriotą, otoc110Dym powszech·
nym ~unkiem Francuzów.
Fryderyk Joliot - Curie w 1940 roku przechowywał cięikit wodę, niezbędnlł dla fabryka-0ji ~osu a.tomowego. D.złęld jego patriotyzmowi nł·
gdy nie dostała się ona do ri\k bitlerowe6w. Dzięki prof. Jolłot • Curie
Ntemcy hitlerowskie nie były w st.nie w)'Pł'odukaw&ć bomby atomo-

Fr&MJl,

sympatii dla. prof. Jolioł - Ourie.
usunięte.co przez rząd Bidau}ł ze ała
nowiska Wysokiego Komlsa.na clo
Spraw Energ'll Atomowej, Otrąmu·
je on setki liBtów z wyrasaml soli·
łnfolałYwy.
Olbrzymia siła przyciągania ape- da.mości od na.,łwybitniejinych pnecł
tu Stałego Komitetu jest już wiilo stawlqlelł świa.ta naukł, lltęl'&.tury ł
c~•· Apel spotkał się z gorącym sztuki. Wszyscy ucwiwi lntelek·
umanlem wszystkich uczciwych lu tualiści francuscy dają w;rra.t: swego
dzl na świecie. Pod a.peiem Stałego pr.z~ązania. i szacunku dla jed~l!fo
Kongre z na.jwybitnlejnycb przedsta.wlclell
światowego
Koll\itetlJ
znajdui11 myśli francuskiej, który padł ofiar!\
su Obrońców Pokoju
się podpisy najwybitniejszych u- haniebnej clecyz;Jl rządu fra.ncuslfteezonych, J&k Fryderyka Jollot - Cu 10,
de, angltlskiego profesor& Johna
Franouzl. od .raaru lm'OIZUmleli sens
Bemal•, łwiatowej słaWY pisarzy,
działaczy związkowych, decyzji, wy.mierzonej p.r!leciw wieiarłystó~,
duchownych. Podpłsy pod apelem ki emu uamnernu i patriocie ...._ prot.
syntbolb:uj11. Jedność narodów wszy Joliot - Curie. Odsunilęcie prof. JoSt"'c h krajo'w i kontynentów, pot„. liot • Curie od badań atomowych
1•
„
• ło c alę, s ł u-..czosc,
„ obnuy
'"
z J-_,
wojny zaborcze, piętnują
P' ta.łamrch
n~ fra.nouskl podpo.rz~kowuje się
„h„~~ h
1 k
1k J
a Ił pl'HCI w o po żądaniom imperiali-anu amerykań~~~
0 0 _!.'fC ' co •Pa
skiego, Tll'~miane zostało jako dal• d ...•·
Masowe zbieranie podpleów odby azy krok w polityce przyrotowat\ wo
wa aie w wielu krajach. Akcja zbie Jennych. P.rua nowojorska na toi·
rania podpisów rozwija si~ w Ru- dzie podżega.czy wojennych od da.w1ttQnU, Bułgarii, Albanii, w Mongoł na domap.ła lrię usunięcia. prof. Jesklej llepublłce Ludowej. Na Wę- lłoł • Curie. Po8~eeh, z Jakim rząd
grzech zakoflczyla 1lę juł ona ze· fra.ncuskl pr.eyohyllł się do tego ż~braniem ponad 'I' milionów podpl- dattla, nie u~ł uwqł Fra.nemów.
s6w1 objęła więc całll dorosł' lu- Wnyscy zrozumłeli, ie prof. Jolłot •
dnoł6 kraj u. W Bu łgarił zeb rano pa Curie usun i ęto ze stanowiska Wyso-do SJ>raw EneTgll
klero Komlsa.ria
na4 5, uiil. głosów. Ąpel
__ _. konsek wen t n łe
..t:...... j
~ ód
k
.._„ Sztok,ltolm
, ponłew....,,
Atonfowe
war
ski ma.lazł silny oddzw1ę
Ni
.akl
i
od
l
Ś
_„
od
R
•
na
swe„• w 1l!u;r;:f
ma.wi'"
em
pracującej ludno c
j ee e„ e
h , Pft3'_„ · dania. ':"ojennyc
publiki Demokratyczne • C oraz Her ulługf Puottgaczy
przeolwko
aze rozmiary przybiera akcja zbie· rotowujących wo,Jnę
I Zwł1tzkowl Radmeoki.emu.
ranła podpłs6w w Chinach.

Dzień

e

Każdy, kto btdzie 8kładał ft6f
podpis winien czynie to z pełnym
aroaumi~iem i prz.ikonaniem. 000--

dzięki zwycię!ltwu

Armil Radzieckiej, jednoczy się dziś
ze wszystkimi narotfamł mll11t'lcyllll
pokój wokół Związku Radzłeck'.cgo i
genialnego wodza mas pracujj\cych
całego świata. Generalissimusa Sła·
lina w walce o trwały pokój l szczę·
pokoju.
W GARWOLINIE kilkutysięczny ście wszystkich na.rodów.
W uroczystości otwarcia cmentarza
pochód z pocztami sztandarowymi i
radzieckich w
wieńcami, na którei;io czele kroczył poległych żołnierzy
wiceminister Pracy i Opielti Społecz BOLĘCINIE! koło Płońska , wzięły 11·
nej Zawadzki, przedstawiciel KW dział wielotysięczne nesze mieszkań
PZPR, p6s. Lipiec, pr;;edstawiciel Ar· ców powiotu płońskiego.
mil lladzieck.al. ruilk. Niaow, of1ce· Do zeb1anvch tłumów przemawiali:

wicemińister
Ładoiz oraz

Poczt i Telegrafów, ob.
przedstawiciel Armii Radzieckiej kpt. Smirnow.
Na uroczystość w MAKOWI! przy
byli m. ln.: minister Poczt i Telegra·
fów, ob. Szymanowski. wojewoda
warszawski, ob. Dura i delegat Armii
Radzieckiej mjr. Szewczenko.
Ponad 5-tysięczna rzesza mieszkań•
ców Makowi\ ł okolicznych wsi zado.
kumentowala w piątą rocznl~ę histo·
rycznego zwycięstwa nad faszyzmem,
fak tywą, jak bllskl'r sercu każdego
Polaka jest pamięć o naszych wyzwo
liclelach - żołnierzach Armll Ra·
dziecklej.
Na uroczystościach w PUŁTUSKU
obecni byLi m. in.: wlcelll!Lnmter oświaty, dr Ja.błoński, pxud'Stalwddele
miejscowych wladZ oraz tlumy oko·
licznej ludnóści. Na grobach żołnie·
rzy nuil;ieckich złriioM liJ".zn.e wień
ca l kwiaty,

polcoju O
daniach ruchu
akcji ekładania podpi116w. Agit&tot11
pokoju 11lU&Jł wyjainić wezellde
Wlłtpliwołci i roswia6 niejunoicl.

roku przewod
atomoW3', jest
nieząeym Swb.towego lt1>npesu
Obrońc6w POlkoju. !"rol. lolloł - Ca·
rie pierwszy podpisał Apel, łądajlł<IY
za.k&'ml bronł &łwnow&j l uznania 119
zbrodmana woJenn~o rząd, którY
rMM'WSzy ,f(,J uly,Je.
Uderz&j~ w prof. Joltoł - Curie,
podżegacze wojenni l łeb lok&Je
chcieli udenye w Pokój, Ale obroń·

*· • •

Wczoraj w Okrogowej ltadsłt
Zwilłzków Zawodowych w ł.(ld"i odbyło sit plenum Wojew6dU!ego Ko•
mitetu ~'r>rońcó~ Pokoju. Poyoł.ao
sekretariat Konutetu, kt6ry pn.co·
cy pokoju we FrancJł lldwoJlł wYSił· wac bedzie w lokalu ORZZ, ul. Tra11
k1 dla smobilizowanfa ludu tn.nco- gutta 18. Pod ten adrea winni Jio
skł~o pnectwko atomowym aa.n· 1 zgła.szać WllZYBCY ci, kt6r~:v ehe• 11•
zyskać blitlłJle infQ:rmaeje, d~lł··
ta.ż:ratom.
ce ruchu obrońców pokoju.
Gecirree Smtr..

I

Odczyt tow.

posła

I

Pokory w Łodzi

Dnja 10 maja 0 godz. 17 w sali ki:mfer.&nej' nauczycieli w Pracki. Ze
Podczas okupa<:ji, aCrLkolwiek przy
Wojciech Poko· spra.wo11dafl tych wy?1ika, i• w tllcol
na>gla!lly, pJ'Qlf. Joli-0t • Curie odmó- ORZZ w ł,o<hi tow.
,...__ tl „ty
h
.1. tw
._.._,
.
włł w;rja.idu do ~Iii lub Stanów
"'
Na.uczy.~le1łsliwa
zwi„z.ku
prezes
ra,
tM"'
ł
d pani .•e pa.~~u 11ac1sk
k
k n1c.ow1.
eł„
ZJećlnOC'ZOOych. Wolll 'ZOii ""' z pa·
trlota.mi walozą<:yml przeciwko oku· Polskiego, pos na SeJm 1, Cll one c 1ego o czuwa . 111~ ?gromll.y
Plm.towi, dzielić ich trudy l niehez· Polskiego Komitetu Obroi\cow Poko proJ>agandy' woJenneJ. Do proi!a·
•piecuAstwa. Był on JednY"tn z ~ało- ju wygło11-ił odcl!lyt o uchw„łaeh sesji mów i podręcr.nik6w szkolnych BłłYcitili f'fontu Na.rodowero, ktorero utokholmskiej Stałego Awfatowego ezy się tam n1cjonalizm. i faszyathw
akie teoryjki - czyli to. eo hyło
sostał J)l"UWoduicqeym. Wzl~ł rów- Komitetu Obro~c6w Pokoju.
Odczyt poprzedziło krótkie zaga- pożywk• hltl~u.
t):ieł oeynny udział w, orra.nl~u
W dalszyin ci'ł'U awego referata
oddziałów Wolnych Strzelców i Par- jenie tow. Andrzejaka, przewodniczą.
tow. Pokora omówił uchwały srlok·
tnantów, które były główną silą Ru cego Miejskitij ;Rady Narodowej.
Tow. Pokora omówił sytuaeit eko hobnskie, apelując do zebranych o
ebu ()poru. P~ cały ll7M trwania
skupienie wysiłków w walce w <>hro
d
wojny w labl>l'altorium prof. Joli.ot Ct.1rie fabryikowa.no amu.nicję i ŚTod· nomiczną i politycznę kra.jów u uią nie pokoJ·u.
kapitalistycz
kr&jów
i
socjali!ml
cych
19•"
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•
p 0 odczycie zebrani WllJlosili olrrz'f
~... nych. Wskazirł na stały rozwój go.
Ju wrbuch~e dla pa.rio w.
obo.1u
C"ei'.t. Wi'elki'ego Wo..t-a
o.kuPoWa.Jf sp:>darczy i wzrost dobrobytu w k ra· kl na
roku, gdyEu· hiłłero\'i'cy
c
, i
F ra.ncJę
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d
ropę, prof · Joł10t • c u·
1
1u oweJ
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trudności
Wzrastaj~•
· yeznej · zł'Obił t o, pon iewu, atlantyckiego.
mun lst
J~ ośwładczył przed p~roma ł3'1o- ekonomiczne i polityczne, jakie napo Zebrani, wAród których znaczny pro. . h d cent at:anowiła mło..tzieź i kobisty,
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Siły postępu

zatriumfują I

i pokoju

Masy pracujqce całego świata obrócq wniwecz plany imperializmu

Obrady dwunastu departamentów branżowych ŚFZZ
wmmagają cyniomie ·n ia Zwl~?ków Zawodic:mych t>rae&wpmygotowarua do nowej ~i. I~ lllilk~~ PNemysłu Włókienrua,ego l
perial!iści usiłują t.et osłabić jednośc Odei.ezcrwego, którego $ek!ret~
klasy robotniczej w skali kirejo'Wej 1 gene;riahlym jest wlcep~ey
międzynarodowej . W tych warun- CRZZ tow. Al;eksa.nder ~UJ'Sld. om.ó
k~h • międsynarodowe 91.'Zenenia wiono .11.agadn.ienie na'Wlą'1lallde. śd
zw1ą.zkow za.wodowyclt, n.&eś~e tło ślejSUJ \W'pÓ~<:Y międ~
ko.,..~„„
SFZZ winny Wi"7Jll6 ISWl'r walkę w gólnymi tz:Więik~
obronie pra.w demokrMyO'Qlych, w wł~a~y i odzie~ , Ja r. w.
obronłe intere.ów rospoda.rmyoh i ni~ sprawę prrz.eniesJeirla doświad
1połeC111Dych ludd pracy s walką w ~ń Zwiąrnku Z~owego Włdk
obronie pokoju pneciwkc) akuJQDI ~~Y Włoch na mne kraje kaipita„
hst~e. T~ Aleksaalder Bu?Jld
podie«a.ezy wojennych,
Prolet&rłat międzynarodowy pod złożył gpraiwar.dame v: dotyebOZlł0-1
pnewodnictwem SFZZ - oświad- wef dl.iale.il.noścd ~ema.
W obradach ilnnycll departamenozył wśród huam.yoh oklluków di
.
•
.
.
SFZZ biorą udrzń.ał m. m.. pmetów
Vrbtono - sdolny j99ł llllloonic
eznoś6 klaay robotnłasej z cal" postę wooniozący Zallllądu Głównego
pow' luiidl«Mcią, wywslc:wy6 nowe :t.ku Zawodowego Górników i ~...
zwycięstwa. w tnterNłe Hjs:terszych pr.r.ewodni!czący IMl~owego
mu pracujących całeco świa.ta, o- Depammentu Górn.ktl:ego Mariao
,_, ·-"· --'-t · 4-·
c----=.1..lk
,_ • •
I
.
b • „
rocie w nnvecz pany ..,..per1ahzmu HX&Wm L 11\o.ler<lwlU!llO. ~ 8.l'llJa•Y
doprowadzić do triumfu wszyl!ltklch ZmesrLen:iia Włókmanz.y i Odrz.ieW\vców Pawłowski oraii prv.ewod!rlm~„
sił pokoju i p08t~u.
cy Związku Zawodowego Roboirli"'!
* • ~

BUDAPESZT (PAP). W środę ~-1 amerykańscy

poozęły się tu obrady dWU.na$tu mię
dzy111arodowych departameiltów bra.n
Wwych weh~cych w skład Swia
towet Federacji Związków Zawodo·
wyeh. Reiprooentowane są mimiow!oie mlędzynairodowe zmescz-enia zwią
11kowe, obejmujące pracowników:
przemysłu metalurgi~ego, adminie
twa poczt telegrafów i radia przem.~ gó~aregu, skórzanego' i futmrrskiego, spożywca.ego, gospoda!'ki rolonej !l. leśnej, przem~łu włókien
niczego · odrzrl.eźowego, transportu
morskdego l rzec.mego, iprriemysłu b~
dow~anego, tr&ruiportu lądowego 1
powietranego ora-i przemysłu chemicznego i pokireW1I1ych mu gałęzi.
ip0 prezydium wesru: pra.ewodnlca.ący SFZZ di Vittorio, ~m ge
ne.ralny $FZZ Louis. Sa.~~t, seka.-~
t~ gener~y WęgierskieJ Centrfz
Zwi~oweJ Apro, sekretam SF
Bolesław Gebert. crz.lonek delegacji
rB<IBiecki.e; Asłanow, delegat CMn
IAtdowych Liu Ming-y oraz pmeds.ta~~le Francji - Vallon i Austrałi1 - Thomton.
Przewodn.i(flący SFZZ di Vittordo
Po'Ldrowił węgierskie Q:wlą~kv uiwodowe, rząd węgierski i przywódcę
węgierskiej klasy pMcującej Ra~o&l'
ego, wyrażając pniekonall'!de, te Wę~
gierska Republilka Ludowa. Podobnie
jak inne kraje ludowo - dem~ity
<l'?ll1.e, osiągnie d~ sukoeey na dro
drze do sooja&mu.
Z kolei di Vittorio podkreślił w:r·
ją-tikowe 011aozenie obeooych obrad.
Stanmv:lą one ~c:ięcie nowego e.
taipu działalności Swia·t0twej Federacjl Zwiąa.ków Zawodowych zarówno
w obronie praw mas praoofących rui
całym świecie, jak i w obron.ie agrożonflgo

pokoju,

·

Chan!Bdecyrująe obeonł\ eybuac1ę
mdędt:y,n~~ rnówoa. zwrócił U•
wagę

na uderz&j\C„ kontra.n

mlę

cłay nl.eb)'Walym ro:r:woJem irospodar
ki ZSlłR 1 kraJów demokra-0il ludo•
weJ, a W'.lll'Utają,cj\ depresJ' ekonomi
czn' ka.pitałistyezne.f częlcł świata.
RównOC'ześnie nutwuje pod przewo
dem Zwuązku Raddeck:ieco komolidaoja ini~y,narodowych 11.ł pokoju, pod~ idY lmt>erialiści analo
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Na pos:iedeeniu deleeat ów znr.egz.e ków Rolnych Jaeakowa,

Apel Pokoju
10 mi In.·os6b
w Niemczech Demokratycznych
„
podpisało już

BERLIN (PAP) - Kierownictwo
Tuw&rzystwa Przyjaini NiemięckoRadzieckiej opublikowało o'wia'dczenie, w którym stwierdza, że uroczy·
stości z okazji Dnia Wyzwolenia 9 maja, :.;;tanowiły P<>Clłtek . wielkiej
kampanii o Pokój.
8 mllja, z inicjatywy Towarzystw.1
Przyjaźni Niemieeko-RadzieckleJ prze
prowadzono ponad 8 tysięcy wieców
i zebrań, na. których obeenyeh było
około 1.850 tysitcY osób. Uczestnlc.v
wieców zobowiązuj3 sit urocnieie w
uchwalonych rezolucjach do z-.deśnia
nia przyjaźni ze Zwiłzklem Radzie·
ckim, do wzmacniani• ·Niemif!Ckłej
Republiki Demokratycznej ł do walki
o riawarcie sprawiedliwego traktatu
pokojowero.

...

'

Niemiecki Komitet Bo.iowników o

I Pok6j

komunikuje, *e w Niemiealdej
Republice Denlokratycznej powiekliza ·
110 z każdym dniem liczba oeób, skła
dajecych podpisy pod Apelem Sztok•
holmskim: W trzech prowincja.eh
Niemieckiej Republiki Demokratycir
nej podpisało Apel Sztokholmski oko
ło 10 milionów osób.

,rot. Joliot-Curie weźmie udział
wobradach Koqgresu Pokoju
w Wiedniu

WIEDEię' <PAP). -

Prof. Jolfut •

Curie zaipowiedział udei'&ł w Aurtr.l.ackim Konarwe Obrońców Po„
koju, który ~e się ~ 10
czet'lwal

br. w Wiedniiu,

Nr l3'J.

N iedomagania organizacji party/ne/ w PZPJG

l

Nr 8

j

·~r.J

e :::~0::~:: ID a 11r1Ja
nie pozwala dostrzec istniejqcych j·e szcze braków 17 m. 81 cm.
kultury

s-a-·m~iiii'S„„P„„O„„k~O„fe„„n i

Po ostatnich słowach tow. Boń
czyka zapanowała cisza.
Tak, temu, co mówili tutaj towa
rzyue - 'CZlonkow:ie egzekutywy,
dyrektor, przewodniczący rady nie można zaprzeczyć. Organizacja
partyjna przy PZPJG Nr. 8 zrobiła
w ostatnich miesiącach "kawał roboty".
Przecież wiadomo wszystkim, jak tu było dawniej, jak słabo-.
pracował aparat partyjny „ósemki", jak mało bił się o produkcj ę.
Przecież do niedawna jeszcze zarówno jakość jak i wykonanie pla
nu ilościowego t>ozostawiały dużo
do ŻY,czenia.
- W kwietniu wykonaliśmy plany Dóśetowe I jako§eiowe, wykona
liśmy także plan ekspor~OWY z nad
W)'łk- powiada tow. Szczepań
si:i, dyrektor naczelny. Towarzysze
spoglądają na siebie z
zadowoleniem.
I tak są upojeni ostatnimi
sukcesami~ ze niechętnie mówią o
łJm, co jeszcze należy zrobić, na
jaldni odcinku wzm6c pracę.
Ba,
starają się nawet pominąć milczeniem niektóre fakty lub zasłonić je.
pe; dłuższej rozmowie odnosi się
wrażenie, łe samokryłyka nie SPotyb 1lę tutaj • właścł:wym zrozumlołem. A szkoda, bo organłzacja
partyjna, bo kierownictwo Partu.
pnechodzl jeszcze· oboJęmie obok
wiełta spraw, wymagająeych konłro
U, :tainteresowania, interwenejL

Tego nie

można

zaniedbać ·

... Ot. taki

chociażby szczegół.

Tow.
organizacji partyjnej, nie p<>trafi dokładnie powie
d2:leć, w ilu procentach został wykOnany plan za kwiecień. Dlaczego?
Not
choclat jnż mija. pierwsza

Bońceyk, ~kretarz

dekada maja, wydział planowania
nie przysłał Jeszcze sprawozdania.
Tow. Bończyk nie otrzymuje codziennych wyników produkcji mimo, że w innych zakładach stosuje
się z i>owodzeniem Un zwYCZil.j,
pozwalający lderownlctwu
organizacji orientować się co dzłe6 w pro
dukcj.ł i od razu pobudzać ezuJnosć
na zagrożonych odcinkach.
A oto drugi fakt:
- PZPJ~ Łódź - Północ utrudnia
ją nam pracę skarżą się towarzy
sze. I mają rację. Zakłady te bowiem tak wysoko oceniają swą pro
dukcję, że
„ósemka" przyjmując
od nich towar do wykończenia,
stwierdza zwykle o wiele mniejszy
od podanego odsetek „primy". Róż
nica sięga czasem 20 proc. Nie pomogły interwencje administracji. Ja
koś nie udało się dotychczas zała
twić tej sprawy „odgórnie".
No dobrze, a co na to organizacja podstawowa? Okazuje się, że
nic. Zapomniała o tym, że w PZPJG
Łódź - Północ też są, partyjnicy, że
można by i trzeba koniecznie znaleźć z nimi wspófuy język, omówić
tę sprawę i wspólnymi siłami zlikwidować

istniejące między

zakła

dami nieporozumienia.

Trzeba

mieć odwagę

przyznać się do błędów
Przed kilku tygodniami zamieści
w „Głosie" artykuł, w którym była mowa o słabo rozwinię
tym współzawodnictwie, o braku
tablic, ilustrujących wyniki pracy
poszczególnych tkaczy w PZPJG
Nr. 8. Zle jest, te dotychczas braki
te nie wstały naprawione, lecz zna
cznie gorzej, że towarzysze, .kieroliśmy

I
. . . .bo...„.-....„ ...„.„.............................
.
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~ Przystępujemy do zb.ieranio podpisów
niedużego

I

domku przy tnicy spieszący do pracy, urzędnicy.
Komitet Blokowy Nr. 1 postano~: Komitet Obrońców Pokoju, wił sobie, że na swym terenie akObwód n, Blok Nr 1.
cję składania podpisów przeprawa
Jeszcze raz powtarza się ten sam dzi w ciągu 3 dni. Do akcji tej jest
napis, tylko mniejszy na drzwiach już całkowicie przygotowany. Zor
mieszk ania tow. Machalskiego, pra ganizowano ponad 30 „trójek poko
cownlka PSS-u, wiceprzewodnlczą- ju", które obejdą wszystkie miesz·
go Blokowego Komitetu Obro6ców ~ na wenie blok.u. Obsłuż4 one
Na froncie

ul. Wlodzfmiersklej Nr. 25 widnieje

P ókGJU.

ulihę

Tow.
Machalskiego
zastajemy
przy pracy. Wspólnie z przewodniczącym Komitetu Blokowego tow.
Krępowskim przepisują skład Komi
tetu. Wśród 11 nazwisk znajduje
si~ ob. Antoni Kowalski - bezpar
tyjny robotnik z PZPW Nr. 6• tkacz
z P ZPB Nr. ' 4, tow. Domagała, przo
downlca pracy ob. ~zajkowska I

cy SrebrzyńskleJ i OgrodoweJ, teren, który zamieszkuje ponad tys~
osób.
- Na naszych listach przyni~słe
my podpisy wszystkich dorosłych o
bywateH naszego bloku - zapewnia
ją agitatorzy - nasz blok w ten
sposób udzieli odpowtedzł podtegaczom wojennym.

Włodzimierski\,

częś6

uli-

wnicy organizacji podstawowej albo
o tym n ie wiedzą, albo też starają
się tuszować te niedomagania.
A
tymczasem fakty są oczywiste. Tablice z wskaźnikami WYkonania pła
nu ilościowego, jak były tak i są
nU urzędnika W kantorku" jak
mówią tkacze. Plany zobowiązanie
we nie zostały jeszcze doprowadza·
ne do krosien. Współzawodnictwo
długofalowe także tylko „u urzędni
ka", a poza tym mało kto na ten te
mat wie. Tkacze nie orientują się,
kto i do czego się zobowiązał, nie
wiedzą majstrowie. A przecież
majstrowie pGwinnl pomagać „długo
falowcom" i odpowiadać za fob wyniki. W1szące na ści'lłlllach puste gablotki a.ż prosrzą się, żeby zamieścić
w nJicłl liSitę „d!lugofalowców" i wyniki przea: nich osiągnięte. IMajster
t ow. Durski roczlkłada ręce. „Nieraz
już mówiłem o cym na naradach pro
dukcyjnych d zebraniach partyjnych".

Przed

ski.
nie
ca.

Protokóły mówią
jeszcze o innych brakach. że ciągle jeszcze zbyt
mało porusza się zagadnień, zwią
zanych z produkcją, że nie stawia
się konkretnych zadań przed agitato
rami, grupowymi i mężami zaufania, że nie opracowuje się metod
zwalczania nieusprawiedliwionej nie
obecności, która wynosi tu jeszcze
około 1,5 procent, że zbyt małą opieką otacza się organizację oddzla
Iową tkalni, która w aparacie par·
tyjnym „Osemki" stanowi najslabszy punkt.

Należy

organizacią

jeszcze moc
pracy

Tak, mówił o tym. już dość dawno. .:_ Już przed miesiącem w
protokóle z zebrania partyjnego
jest uwidoczniona następująca wypowiedź tow. Durskiego: ,,Tkacz
powinien pracować świadomie, wie
dzieć, ile ma wyprodukować i ile
wyprodukował. Dopiero wtedy
b~
dzie odpowiedzialny za wyniki swej
pracy".
Słusznie mówił tow. Dur

zlożyllly
-

•

się spodziewać, że

administracja, kierownictwo partyjne i
aktyw „ósemki Bawełnianej" nie
rz;anriedbają
w
przy$rlłości
tych
spraw i włożą dużo wysiłku w to, że
l:>y zlikwidować istniejące jeszcze
braki. Można się tego spodziewać,
sądząc po dotychczasowYch osiągnię
ciach załogi i organizacji partyjnej
PZPJG Nr. 8, po poważnych zdobyczach na odcinku produkcji.
Towarzysze, którzy potrafili pod
nieść ilość produkcji i w znacznym
stopniu poprawić jej jakość, patra
fią bez wątpienia „uzdrowić" współ
zawodnictwo, zlikwidować
nieu
sprawiedliwioną nieobecność i usu
nąć wszystkie inne przeszkody, hamujące jeszcze pomyślną pracę za
kładów i organizacji partyjnej.
H. Sam.

party jną

z

Żle, że jako majster„ partyjnik,
bił się o tę sprawę aż do koń

w

Brałem
tym tygodniu udm.l to wiec:orse literackim, 1organizowanynt
pru:; Miejski Wyd:zial Kultury i Snukt. A.le, oczywiście, nie o tym chef
mówić, je ja brałem. udział, to, uważacie mało wame, ważne natomiaat, .,
dzi1Jki temu miałem okazjlJ 1twierdzić, jak wielkim powodzen.iem ciuzr,
silJ literatura wśród muzej młodzieży. Cala gromada młodych, uczących
1ię ludzi przybyła do Ośrodka Propagandy Sztuki, aby posłuchać pięknyclł
wierszy Tanka i .A.siejewa, Broniewskiego j Lewina, Pasternaka i W oroszyfc
1kiego. SluchaU, wyra.Sali swoje ucmcia rzęsistymi okla3kami, robili no..
W.tki w czasie prelekcji, pośwU:conej :ragadnieniu literatury w walce o PO• t
kój, a po wieczorze zgł<u:rali uereg pytań i - jak to się mówi - kwesti\
z których wynikało, :ie młodziei nasza b. slęboko intere!uje aif proble•
111'1rni kultury• nauki i sztuki...
'
Tak się złożyło, :ie po wieczorze literackim :rabralem 1fę «lo wertowanUt
praay i oto · od razu wpadła mi w oko pęwnrJ wiadomogć, świadc:iqca """ '
dla odmiany - o zainteresowania.eh młodzieży.„ amerykań.skiej. Jak alf
okazuje, wychowankowie, „wy:iuej kultury", „kultury zachodniej", stuiil
den.ci s uniwersytetów Yale, Los A.ngelos, Michigan i południowej Kali.i
f ornii urządzili sobie pewien ciekawy korvkurs. Myślicie mo:ie, :ie przel•
miotem konkursu było jakieś zagadnienie s dziedziny nauki lub s:itukił,
Czytelniku - „nie bqdi dzieckiem". Nie na tym wcale aię sasadza mit
kulturalnej „wy:iszości" ojczyz' ny nieboszczyka Forre3tala. Zgodnie ł jak to się mówi - „po myśli" uefów rządu USA, wdzięc:ni akademi~
urządzili sobie po prostu zawody pt. „kto dalej splunie?". Rekord pobił
„prymus" wyższej uczelni s Yale, ]im Fuchs, który chark11ql ponoć 111
,niewiarygodną odległość 17 metrów i 81 centymetrów.
Ubolewamy nad „głębokimi", bo ai głębi płuc sięgającymi „saintere.sou:aniami" mlodziei.y akademickiej USA, ale oburzenie i wsgardę muiii
simy kierować pod adresem tych, którzy tej młodziei;y nadają „wychowaw„
c: y" kier1mek, tych (panów z Białego Domu j Deparwmentu Stanu USA.~
którzy świecą przykł,adem, jc.m chodzi o„. oplrm:anie. Opluwanie bra.;
terstwa międ:y narodami, postępu i. pokoju, kultury i cywilizacji. Prze.;
ciw tym krwawym. plwaczom wymierzone Sil nasze podpisr, pod utokholm;c
~kim apelem obroń.ców pokoju,
E. Tam..

------

I

_n aszych .d zieci
o
podpisy pod Apeiem P o koju

mówią

przodownicy pracy z fabryk

Trudno o bardziej szczer e i proste wypowiedzi, jak te, które
składane są na temat pokoju. Gdy chodzi o tę tak ważną sprawę,
spraw{ życia lub śmierci milio!low ludzi, sprawę cofnięcia wstecz
kultury ludzkiej lub swobodnego je) rozwoju, sprawę naszego szczę
ścia, spokojt1 i dobrobytu to znikają wszelkie różnice zapatry·
wań politycznych, pryskają jakiekolwiek wahania.
Każdy - młody i stary, roootnik i inteligent pracujący, uczony
f człowiek, pomający dopiero tajemnicę abeca dła - wszyscy gotowi
si do ~ajwit;1pzych., ,Poświę,ceń, aby _tylko zapewnić ludzkości trwa
ły po.kój.
co ll)Qwią na
P osłu~hajtr.,y,
temat łódzcy ' przo'downićy

amerykańskiej

I

ten
pracy. Przenieśmy się na chwilę do ·
PZPW Nr 3, gdzie na jednej z sal
pracuje tkacz-przodownik, . stsruszek
licący '75 lat, tow. Edward Pędziokl. Tow. Pędrz.iiclti, który pnzeeył jtm
w swoim życiu kUka wojen i wlełl.e
mesz;część, nie może lbe;z. w.zirusz.einia
mówić o pokoju.
- Jestem ju:?; stary i niewiele poz~ta.ło mi lat życia. Lecz wychowa
łem synów i córki, doczekałem się
wnuków. Jestem szczęśliwy, gdy pa
trzę na ich s.pookojny byt, na. przyszłość, jaką gotuje im Polska Ludo
wa. Widzę dobrze, jak z każdym rokiem zacierają się u nas ślady woj
ny, jak coraz piękniej-szy i potężniej
szy wznosi się gmach naszej oj czyzny. Wiem, że tak samo rozwijają
się bratnie narody państw demokra
cji ludowej. Wszyscy razem stanowimy niezwyciężoną siłę. Gdy wszys
cy razem ;;bierzemy d ziesiątki i set
ki milionów· podpisów, z których knż

łódzkich

dy będzie potężną deklaracj' o got.o
wości czynnej walki przeciwko woj
nie, to podżegacze wojenni zmitszeni będ, zastanowić się, zmu&Zeni bę
dą zrezygnować ze swych zapędów
wojennych. Dlatego też uważam, że
akcja zbierania podpisów będzie
w.&paniałą mMlif'estacją. wszY'stkioh
Poilaków na irzet,z. pokojp. Z nlec~erpliwością oczekuję
tego m.ą,nentu,
gdy będę mógł złożyć swój podpis
pod Apelem Sztokholmsikim. ·
A oto, co mówi przodownik pracy
z Zakładów l\letalowyeh im. Strzel
czyka, ZMP·owiec, kol. Janu" Ta.-

I

r;owSkił:

„...., Gdy tylko dowi~em się, !e
na naszym oddziale orga.nizuj'ł się
„trójki" do zbierania -podpisów na
rzecz pokoju, pierwszy zgłosiłem się
do nich. Uważam za zasz~zyt wzię
cie udziału w teJ pięknej ' a:keji.
- Już ja będę wiedział, co p<>~r
dziec, jak przekonać wszystkich mie

Tow. Janus.z Tagowskl
z Z. M. im. Strzelczyka

- Młody jestem, ale porządnie dG
szkanców mojego obwodu, by z.łoży
kuczyła.
mi ostaitm.ia wojna. Na swoli swe podpisy. Bo to przecież nie
sztuka zebrać większą czy mniejSZ'ł im nieszczęściu, na nieszczęściu wie
ilość podpisów. Nasze zadanie pule· lu milionów ludzi wykształciła ·&it u
mnie świadomość: nie będzie wojny,
ga na tym. zeby ludzie ci podpU!ywali się z całą świadomością, żeby jdli nie będą jej chcieli Judzie pra•
Tow. Edward Pędzicki każde nazwi!!iko wyrażało zdecydo- cy, jeśli pokrzyżują zbrodnicze plan1
•
want i nieugiętlł wolę obrony poko- podżegaczy wojennych.''
Inni.i
Z
ju.
* •
*
- Od rana już bez przerwy przy.------------------------------------·-----------~-----------!!"
Ob. Władysła wn. Księżak
je!lt
chodzą ludzie, pragnący się podpitkaczką w PZPB im. Stalina. Ob.
sać pod Apelem Pokoju. Byli robo
Klliężak jest bezpartyjna, lecz mka.
zani& naszej Partii wypełnia. skru·
pula.tnie. Jest przodownikiem pracy,
aktywistką Ligi Kobiet, wie, dla ko
go pracuje i do czego dąży cała kła
sa rob<>tnicza.
- „Chwila, w której złożę swój
podpis pod Apelem Sztokholmskim.
deklaruie czynny udział w ·akcii .zbierania podpisów
będzie dla mnie bardzo ui·oezrs-ta.
~,trójek
Spra;ya pokoju łączy wszystkich
Cała nasza załoga żywo zacho·
Zdaję sobie sprawę, że w ten spoeób
uczciwych ludzi świata w jeden
akcji ·ri:bteranla podpisów pod Ape przyczynię się do odwrócenia grozr
wała w pamięci radosny, twórczy
S).owo ,,Pokój" od kilku dni jest
wielki front. Każdy z nas, kiero•
entu~jazm, który panował w fabry
stale na ustach pracowników na·
lem Sztokholmskim.
wojny, do zapewnienia spokojnej,
wany najlepszymi intencjam'i, sta1zej instytucji. Mówią o nim nasi
I tak na wezwanie Zakładowego
ce w okresie realizacji Czynu Manie si ę agitatorem pokoju.
jowego. I teraz znów, w kilka dni
aktywiści partyjni 1 związkowi,
Komitetu Obrońców Pokoju do jasnej przyszłości memu jedyaem11
po Swięcie Pracy, przystępujemy
członkinie Ligi Kobiet, TPPR i inpracy w „trójkach" zgłosiło się synowi. Nie zawaham się ani na
Józef Janicki
114 osób, w czym dużą część sta· chwilę. Wiem, że to jest mój obowi4
do nowej, wspaniałej akcji, w któ
. nyoh orgainiizaeji masowych. Każ
korespondent „Giosu"
da organirzacja prag nie bowiem
rej . udział bierze dosłownie cała
nowią
kobiety. One bowiem z PZPB i W Nr 22 I
wziąć jak najłiC!'lJilllejsrz:y ud~ał w
załoga tak robotnicy partyjni,
matki i żony - swą 1zczerą, go- Zek, że to jest obowią.zek wszystkich
jak i bezpartyjni, kobiety l mło·
rącą 1"olą utrzymania pokoju naj- Polaków, wszystldch ludzi nn całym
lepiej
potrafią zaagitować dla świecie, pragnących pokoju".
dzież.
Na wezwanie Fabrycznego Komi
sprawy pokoju, wszystkich jeszAkcja: zbierania podpisów* która
tetu Obrońców Pokoju zgłosiło się
cze dostatecznie nieuświadomio już rozpoc~yna się w nasa;ym mieś
ponad 150 towarzys2J11f, którzy zor.
nych.
--Przemysłowej
cie będzie bez wątpienia. wyraze'ftl
J. M. Mielczarek
ganizowali się w ,,trójki" dla zble
rania podpisów pod Apele~ Sztok
korespondent „Głosu" nieugiętej woli walki o pokój WHJsł
holmskim. Ci zaś, którzy bezpo· Kto wch odzi w skład Komisji Kwalifikacyjnej
z CZPJ-G
kich mieszkańców Łodzi.
średnio nie będą zbierać
podpi·
Kilka miesięcy temu na mocy
leoz, jak dotąd, tajemnicą ot~
sów, oświadczają, że wszędzie,
ny jest skła d komisji, która o przy
rozporządzenia Rady Ministrów zo
Wł. Pawłowski
gdzie się znajdą, w domu rodzin·
stał przyznany specjalny dodatek
znaniu dodatku decydowała. Pak·
nym, w sklepie, w tramwaju, bę·
doskona le zapowiadaprzemysłowy nauczycielom bkół
tern jest bowiem, że w pracach
dą prowadzić agitację za składa
komisji nie brała udziału ani or·
zawodowych - wybitnym fachow
jqcy sią racjonalizator
zabląslo .iUJl atlo ·
niem podpisów.
ganizacja partyjna, ani rada peda.
com w swej dziedzinie. · Dodatek
z PZZPP Nr 2
- - o ..... .-gogiczna, ani kolo związkowe.
ten przewidziany został również
W tyich dniach kolon:!a Gałków
dodatkowo zelektryfikowali szkołę
dla części personelu naszej szkoły
była terenem ' niecodziennej uropodstawową i świetlicę
oraz o, Pracownicy nasi nie kwestionu.
1 wywołał zrozumiałe zainteresoczysto~ci. Dokładnie o godz. 1.; w
świetlili drogę długości 1 km na
ją faktu przyznania nieklórym
-manie. Nauczyciele intere11owali
domach spółdzielni produkcyjnej
terenie spółdzielni produkcyjnej.
naszym
pracownikom
dodatku
się tym, komu zostanie on przy·
„Gałków" błysnęły żarówki, zv.ria·
Pracownicy SPB
zatrudnieni
r
przemysłowego ,
słusznie
jednak
dzielony, kto wejdzie w skład ko·
stuny nowej, lepszej, jaśniejszej
p.r.zy . elektryfikacj i kolon.11 Gał.
uskarżają &ię na brak kolektyw·
misji kwalifikacyjnej, decydującej
prz yszłości mieszkańców tej kolo·
zakup książek do biblioteki spół·
ków, w ramach realizacji zobowią
Kilka dni temu młodzież łódz·
nej pracy dyrekcji z organizacją
o przyznaniu dodatku.
nili. Niemała IZ'asługa w tym rozań 1-Majowych wykonywali swdzielczej.
kich szkól podstawowych, a ml~
związkową i partyjną. Ta sytuacja
botllrików brygady SPB, lclórzy
normę w wysokości 280 proc.
Dar łódzkiej młodziety szkolnej
Od czasu, gdy dotarła do nas
nowicie. szkoły Nr Nr 32, 33, 34
powinna ulec u nas możliwie szyb
wykonali w ramach Ceyitw 1-iMa
jest jeszcze jednym wyrazem sta·
wiadomość o przyznanych dodati wieczorowej Nr 6 przekazała
ko radykalnej zmianie.
)owego 6,8 km linii . wysokiego ·
le cementuj ącego się 1ojuszu ro·
E. Jącak
kach, minęło sporo czasu. Po·
napięci.a,
3,8 linii nisk!lego nabotnkzo-chłopskiego.
korespondent „Głosu"
spółdzielni produkcyjnej w Kon·
K. Przychodnia
pięcia, założyli komplet instalacji
· wszechnie znana jest już lista
w. Krawczyk
z Warsztatów Elektrotechnicznych
stantynowie nad Wartą (pow. rakorespondent „Głosu" z PSTP
w 37 zagrodach (planowano 30) 1
tych, którym został on przyznanv.
Łódź ~tudent U. Ł.
Widzew
domszczański)
30.448 złotych n.-

Załoga

PZPB i W Nr 22

PZPW Nr 3

Kobiety

biorą

w pracach

liczny

udział

pokoju"

0

Brak pracy .kolektywnej
w Szkole Techniczno

Współdzielni produkcyjnej Galków

Dzieci szkól
-

łódzkich

dla spółdzielni produkcyjnej
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POlęici:przemyslu w·slużbhl pokoJu
Pawilon Radzie.cki na ·M TP · ·

Pamiętamy w:rał.e>nie, jakłe w roku. nbiegłym 11,lWaiwłł na widzu polakim l>okat: teohniktl radzieeklej na
~YDarodowyeh Ta<rPch Poznań
~- To oo zoba~iśmy w roku
bieżącym Jest d-OWOdem da.lszego poprzemysłu p&ń
tężnego rozwoju
stwa socj&lmnu.
Centralnie poł~y na terenie
Targów główny pawilon Związku
za.wiera pokaz proR~eckiego
dukeji wszelkiego typu maszyn prze
apa.ra.tbw ł na.Tzędzi
mysłowych,
}łrecyzyjnycb.

Pierwme miejsca. zajmują tu obrabivki do metali. SzC'.tególne zainteresowa-nie robotników, teobnlków i
~ier6w zwiedzających ·'l'a.rgl ·budzą, obra.bia.rki automatyczne, samoczypnie spelqiadące kolejno sześć i
wlęooj oper.acli obróbczych. Obok
umłes~no toka.m.ię - gwintownicę,
kt6re.J ~ono osiąga. około 4 tys.
obrotów na minutę. Wrzeciono takiej maszyny jeszcze przed l~Ukoma
la.tf obracało się 7.alediwle 320 razy
na. minutę. Cechą, cha.ra.kierystyC7łlą
obrabia.rek, rozwija.dącycb tak zawrotną SZYbkość obrotów, są potężne
rozmiairy i waga ich armatur, eo pozwaiła uniknąć niebezp1ec-myc-h wibra.cjl.
W gablotach umieszczonych ob-Oli
obrabia.rek oglądamy narzędria: noże d-0 tokarni, fret.q i wiertła, któryc)I ostrza. zrobione są ze stali spiekowych, nierównie - twiu·dS'l.Ych od
stali diamentowej. Dzięki budowie
szybkobie2lnycb obra.bia.rek i produkcji wysokogatunkowych narz~
<hi. ra<hiecki przemysł metal01WY
może coraz powszechniej stosować
metod~ g.zybklego skrawa.nla metali,
metodę, kt-Orą obecnie zaczyna.my i

/

~nmieó ws.panitail.e przeds-tawiają się masrLyiny dila pN.etn~lu lekkiego. Wśród ma&;m włókiennt

etzych zwraca. uwagę maszyna przę·
do ba.wełny o 324 wrzeeioDQdi. W p<ib'litż.u niej stoi mała niepozorna masrz;ymra Pomoonicza. Kryje
ona w sobie ·jednak n:iezwykłe zalety. Potra.ti bowiem wią:z;ać na masz:vnie przędzalnic'l.ej w ci~u kilku
minut osnowę zł.noną. z kilkuset nitek. W stoisku ma.szyn druka~k-ich
11wagę zwied7.ającycb Targi przykuwa piękny 4-magareynowy linMyp,
płaskie ma.szyny o niei,wykl4,l ~·so
kiej wyda.jnoścl i liczne precyzy.ine
maszyny pomocnieze, .iak np. prasa
hydrauliczna. do ma.trycowa.nia.
W tym. saany.m pa.wdlonie ro.zanies,zczono ekspon31ty przemysłu prccy·
zyjn~go: mikr-0skopy teka.rskic i prze
myshnve, optyczne a.pa.raty pomiaro
we dla przemysłu, przyrządy eJektro
miernicze, liczniki automa-tyczne,
apa.ra.ty i sprzęt fotograficzny, apadżalnicza

raturę k>inemaitog·raficzną., sprzęt

te-

letechniczny , precyzyjny sprzęt la.boratoryjny. narzęd'tia iekarskie itd.
W gablotkach ułożcmo niezwYkle
boga.ty asortyment łożysk tocza-.aycllkulkowych, rolkowych, rolkowo taśmowych - betL których nie do po
nowoczesnego
myślenia jest rozwój
przemysłu sa.mochod-0weg-0, olJrabiar
kowego, m~ elektrycznych itd.
Na wolnym PGwietrzu, na wielkiej
pl"'l..estrzeni główneg0 dzied1Jńca. Tar
gów usfa.w iono eksp-0naty radzieckie
go przemysłu samochodowego, pnemysłu maszyn rolniczych, maszyn d-o
robót' ziemnyeh i drogowych, sprzętu
budowlanego, maszyn górniczych,
ciężkie maszY1ly elektryczne itd.
W przemyśle samochodowym :i:w.ra
my ~tos<>wać.
ea uwagę ogromny w stosunku do ro
Wśród m~yn dla prremyslu cięż -k u ubiegłego wzrost liczby no-wyeh
kiego 'Ni'Clzimy m. in. wielkie ma.· typów saimochodów. W d'l.ia.Je sa-moszyny wi'-~cyjne do przygotowa.nła chodów osobowych, obok 7nanych
form odlewniczych dużych wymja- typów „Zis", „l\loskwiez" i „Poble•
rów. Maszyny te skra.ca.ją wielo- da1', w.iddmy wspaniałe 6-cylindrokrotnie u.as praoy formierza.
we ·wozy „7iim - 12".

W d2Jlale samochodów clęłlw:o·
wyeh, porna bogactwem nowyeh wozów o dużym tonażu, zwraca.ją, uwa.gę wozy speojalne. Obok znanego z
roku 'ubiegłego autobusu, widzimy
drugi, zną.cznie dłuższy i pojemniejszy. W pobliżu stoją samochody poźarnie?.e i sanitarne, wozy wyposa·
żone w dźwigi. kopaczki, wreszcie
wó.,; wyposażony w mal,\ wieżę
wiertniczą. Ten ' -OSta.tni ma szerO'kie
zastosowanie do próbnych wierceń.
~ych
Dział ma&iy:n do robót
d.em.oa:mtrwje liozllle niez1nane nam
dotychozas malSłZ.YlllY· Widruny tu
wielką traktorową ł0pat.ę, którl\ jed·
nym zamachem przenosi ponad trak.
torem 3 tony ziemi 1 zsypuje ją. do
podstawionego S'Mllocbodu lub wa·
gonu. Przy pom-0cy takiej ma.szyny
stają. się wykonalne Wielkie mmierzenfa, ja.li budowa 1000-kilometro·
wych ka.nałów, likwidacja. hałd w
zagłębiach górniczych itd.
Obok potęilnej łopaty, wh:i.7'""1.ny
samoohodowy :1.garnfacz do zrywa·
nia. twa.rdej wa.rstwy '.demi. Ostrze
1ZgarnJ.acza., iza.w.iesrwne na UJ w.ie!·
kiloh kołach samocłlodowych, wyp-rlle
dzają wiel.k.ie noże staJowe, zdolne
sikruszyć rui.wet t.iwmdą nawierzchnię
jezdni. Dalej widW!ny traktorową
maszynę do kopania ro,w ów meli-oracyjnych, wykoipów dJa si.eci gruzowej, wodociągowej jtd. Taka sama
lllJaSZyna, wypas.a.żona w szersrz:e ło
paity, może kopeć rowy fundamentowe.
W dziale ma<;zyin rolniczych, poza.
znanymi kombajnami do zbiQ.l'U zbóż,
lnu, buT'aka. cukrowego i ma.;izyna.mi
do mechanicznej u1>ra.wy roli, w1d·z imy wypr-Odukowa-ny już w roku bieżącym przez Stalingradzką Fabrykę
Tra.Morów 50-koDlly trą.k,tur gąsle
nicOWY, niezwykle oszczędny w ru:Zy
du pa.U.wa. Da.Jej spostrzegamy pług
t;ra,ktorowy jednookibowy, zdolny do
orki na metr głębok·ie.1 na terenach
poręb leśnych.

·Przed wprowodzeniem nowych norm w budównictwie

Lepsze R'ielody. pracy
zostanq zastosowane w budowie osiedla ZOR · ną StąrvVl ~ieście .·
·ii:iasto) cof;Iziedn~ 'źa.pozna~vanle załogi

W osledi1u ZOR (stare
prace budowlane w szybkim tem·
ple posuwają, się naprzód. Jeszcze
w tym miesil\(111 oddany zostanie do
użytk.11 przez Oddział I PPB nowy
blok mieszkalny, oznaczony Nr. 4.
Biorąca udział w konkursie o tytuł
najlepszego zespołu budowlanego
zafog"a budynku Nr. 8 przystąpiła
już do zak:~adania strop9w ostatniej
kondygnac31, .wyprzedzaJ:.\C o 3 tygo
dnie harmonogram pracy. Za kilka
!:lni założony zostanie dach, a na 15
ct:erwca. eały budynek w stanie sutowym bętlzfe jui gotowy.

'

Od kHlm OO!i - ośrodkiem !lJaiinteresowaniia załogi „ó.sem'Jcil' stały
się zagadnienia, dotyczące nowych
norm~ nowego katalogu.
To, że stare normy· nie odpowiadały
warunkom pracy, że często krzywwysoko wykwa.liflkowanycb
dr;iły
pracowników, tego udawadniać nie
potrzeba.. Wie o tym każdy z bardźiej doświadi:zonych murarzy czy
cieśli ł może choćby z wła.snej pra.k
tyki . przytoczyć na to wiele przykła
dów.
·Ale nowe normy to nie tylko spra
wiedliwe płace i większa wyd2jność, Przynoszą one zarazem rewolu
cyjne zmiany w dotychczasowej or
ganizacji pracy, otwierają. nowe
będą
możliwości przed zespołami,
sprawdzianem umiejętności kierownictwa pos1.czególnych budów.

Nowy styl pracy
osiedla
maj.
~trowie, brygadziści i personel techniczny. Jest to już druga z kolei
n~ada, na której przedyskutowane zostają wszystkie s;>rąwY, zwią
zane .z wprowadzeniem nowych
norm.
- Musimy zmienić nasz dotych- czasowy styl pracy - mówi kierownik Langner - styl, który był
przystosowany do starych norm i
wymagań. Od 15 maja nasza praca
mµsi wyglądać już inaczej. Trzeba
j!\ tak zreorganizować, aby nie było
mowy o jakichkolwiek postojach.
TPzeba wykorzystać wszelkie moiMy, majstrollwośei prod·:kcyjne.
wie, technicy i brygadziścj jesteś
my odpowiedzialni za stworzenie
naszym załogom nowych warunków
pracy, takich aby mogly one praco
wać l;>ez jakichkolwiek za.hamowaii,
oraz podnieść swą wydajność a. tym
·
samym i zarobki.
U kierownilrn

budoWY

ZbR - Stare Miasto zebrali

Każdy

zespół,

każdy

si~

murarz czy

cieśla musi być zaopatrzony w do
stateczną ilość materiału i narzędzi.

S9rawy • te były dotychczas , często
bagatelizowane. Gdy zabrakło mu·
rarzowi cegły. wysyłano go do tyn
kowania. a więc przerywano mu
ciągłość pracy. Podobne wypadki nie
mogą już teraz się zdarzać. Lepszy
poziom pracy, przyśpieszenie i uspra
wnienle transnortu. ciadość ora.cy.

z
harmonoKTamami pracy, sprawniej
sza dostawa. narzędzi i materiałów
budowlanych, pełne wykorzystanie
kwalifikacji każdego pracownika oto na czym polega nowy styl pracy. Sprawdzianem jego wyższości
będzie wzro-st zarobków pracowniczych.

O

właściwe

łudzi

wykorz-vstanie
tu
p

i

s l"~ę
Technicy, majstrowie i brygadziś
cillJ:PPB ina OSlied!lru ZOR - sta.Te
Miatttó dobrze zrozumieli stojące
przed nimi zadania. Dlat.ego też z
miejsca przystąpili do przeprowadzania odpowiednich zmian, ulepszenia systemu pracy na poszczególnych budowlach.
I tak np. na „Osemce" roboty mu
rarskie byly dotąd przeprowadzane
Obecnie
systemem trójkowym.
wprowadz.f się tam system dwójko
wy, jako że na krótkich murach, o
większej ilości otworów okiennych
Jest on wydatniejszy. Przy tynkowaniu w budynku Nr. 1 pracują
zespoly dwójkowe, ale złożone z sa
Stan ten był niemych murarzy.
właściwy i przyczyniał się do obnizarobków wykwalifikoważania

I

nych rzemieślników. Zespoły zostaną
zreorganizowane. Zespoły, jak tego
wymagają nowe normy,
słusznie
składać się będą z murarza i porno
cnika, a fachowcy, znajdujący się
tu w nadmiernej liczbie, przejdą do
pracy, odpowiadającej ich kwali!ikacjom.
Po tej linii, linii racjonalnego
właściwego wykorz~st~nia ~udz.i . i
sprzętu przeprowadzi się zmiany na
wszystkie!} budowlach.
Dl!:icń 15 maja, dzień wprowadze
nia w życie nowych norm, nie zasta.
nie nas niei>.rzyg-otowatnymi - oświadczają majstrowie i bl'ygadzi~
ci z PPB na Starym Mieście. Nowe
normy, słuszne i sprawiedliwe, poz
wolą na.m na podniesienie jakości I
wYdajnoścl pracy.
Więcej nowych domów mieszkał·
nycb, więcej żłobków, szkół i zakła
dów przemysłowYch - oto ha.sio
wszystkich świadomych pracownibetoniarzy,
ków budowlanych zbrojarzy, cieśłl, murarzy i lnstalatorów. Rok 195i> będzie nie tylko ro
klem wielkich przemian w przemya.le zara.zem rośle budowla.nym,
kiem zwycięskiej i przedterminowej realizacji naszych planów pro I
(J. K.)
dukcyjnych.

N&d ror.mł&wionYJlli na ~cu
maszynami wmo$1 •142 ałalowa wieża wiertnłcza ponad łO·m.etroweJ
wysokości do ~6 n&ftowych
01'8/Z ndewlele niżny od niej dźwir
do budowy wieżowców.
l'A.tr.zymaliśmy

się

s

kmleeznośel

na kilku zaledwie ek!l}Hlllatacb ra•
dziecld.ej

tedmłki.

Całość „kspaą

eji - to boeaeiwo Pokojowej produk
cji wielldeJ potęgi pneanysłowej,
która służy człowiekowi i nieustannie zmierza do uwobrienla ro od
ciężkiej p.raey fizycznej, m.pewnlając
mu środki dla opanowani& sił przyrody, to stały r~c)J pneJDYBłu
środków wytwa.rzania, mpewniadący
ludziom radzieokhn coraz wyŻ$2Y
p6Uom dobrobytu i kulłury.
K.W.

Pawilon Zwiqzku Radzieckiego na XXIll
Międzynarodowych Targach w Poznaniu

Osamokształcenie · aktywuI partyjnego

Przeszło jedn()ll'oc~na. praca grup
samokształcenia przynios{a niewlłt

pliwie wielkie osiągnięcia. Partia
nasza, zwłaszcza. po III Plenum KC
i uchwale Biura Organizacyjnego
,.O zadaniach Partii w dziedzinie
rozszerzenia i podnoszenia poziomu
zwróoiła
partyjnego",
szkolenia
s;:czególną uwagę na zagadnienie wy
chowania kadr partyjnych w duchu
ideologii marksizmu-leninizmu.
„Partia klasy robotniczej
Historii
Kurs
Krótki
uczy
WKP(b) - nłe mO'ie spełnić roli
kierownika swej klasy, nie może
spełnić roli agitatora i kierownika rewolucji proletariackiej jeprzodującej
opanowała
śli nie
teorii ruchu robotniczego, jeśli
nie opanowała teorii marksistow
sko· lenioow~kiej".
Dlatego też zagadnienie ·opanowa·
nia przodującej teorii pop.net studio
wanie Krótkiego Kursu Historii
WKP (b), encyklopedii marksizmu
leninizmu, sta.nęło jako czołowe zadanie aktywu partyjnego. Wzmógł
się ogromnie pęd do nauki, Gzego
wyrazem jest między innymi wzrost
sieci grup samokształcenia. W mar
cu 1949 r. ogółem było około 450
grup samokształcenia z liczb, prze
szło 11000 słuchaczy, gdy. w .marcu
1950 r. mamy już 760 grup z liczbą
·
prze!zło 18.000 słucha.ezy.
Samok&~ia stiaje się coraz
f,ormą
rozpowszechnłoną
bardziej

szkolenia ideologicznego aktywu. Sa.
mokształceniem objętych już zostafo około 4000 pracowników etato·
wych aparatu partyjnego. Pra,vie
we wszystkich Komitetach Partyjnych KW, KP, KM i K:D coraz cz~
ściej stosowana jest zaS1lda codzie.n.
nych zajęć od 8 do 9 rano: czytanie
literawy, przygotowanie się do sem.l
nariuro. W niektórych w()ojewód:ttwac.h, ja.k wwo.iewództwie wrocław
skim, śląsko-dąbrowskim, częściowo
w pomorskim, krakowskim oraz w
województwie warszawskim zasada
ta stała. się już zwyczajem.

·Jednakże nie wszędzie samokształ
ceniem objęci rostali wszyscy poli·
tyczni pi:acownicy aparatu partyjne
go, · począwszy od dostatecznie przygotowanych sekretarzy, większych
podstawowych organizacji p::rtyjnych.

Systematyczna. 1>rac-a. nad podnoszeniem poziomu idoowo-po!itycmego naszych .ka.dr przyjęła dość duże
rozmiary. W ostatnim okresie orga
nizacje partyjne coraz częściej kongrup samokształce
trolują pracę
nia, śledzą za rozwojem politycznym
kadr, analizują, w jaki sposób powzmocnić
przez · samokształcenie
aktyw w terenie. w wielu wojewódz
twach np. w wojew. śląsko-dąbrowkrakowskim,
skim, wrocławskim,
łódzkim i!M>morskhn, stwit>l'ldzono za
mały udział wyrobionych politycznie
robotników, zatrudnionych Jtez.pośre

I
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wojennym, którzy chcą roli
odpowiadamy wzmozon4
pracą w odbudowie kraju l umacnianiem naszego sprawiedli~go Państwa Ludowtgo" stwierdza Stanisława. Sztermińska s Warszta
tów Kolejowych.
„W odpowiedzi na at-omy, budujemy nowe
domy" - oto hasło budowlanY\)b.
naszych zakładów produkcyjnych
Załogi
wzmagają swój wysiłek. W · jednym tylko wo
jewództwie rzeszowskim 275 za.kładów pracy
przystąpiło do współzawodnictwa o zdobycie
Sztandaru Pokoju, ufundowanego przez Woje
wódzki Komitet Obrońców Pokoju.
Każdy dzień przynosi nowe, bogate formy
akcji na rzecz składania podpisów pod Ape·
Iem Pokoju, formy, kóre warto I trzeba upo
wszechnic. Te doświadczenia zobowiązali słę
m. in. upowszechnić korespondenci robotnlcgy
i chłopcy, zebrani na I Zlocie w Warszawie.
W liście do Polskiego Komitetu Obrońców
Pokoju czYtamy:
„W naszych korespondencjach do gazeł bę
dziemy Informowali Jak najszerzej .o wszelkich akcjach, podejmowanych w terenie dla
.
obrony pokoju".
wzywając pro·
Ksiądz Bancer z Osieka.,
boszczy do wzmożenia. aktywności, składa na
·
stępujące zobowiązanie:
„Będziemy starać się wszt!lkimi siłami tak
podziałać na myśli, serca l wolę nas.zych para
fian, aby nikt nie pozostał poza tą wielką ł
szlachetną, akcją utrwalenia pokoju na całym
„Podżegaczom

pętać nową wojnę,

w•

skład WY.kładowców".

Podnoszeńiu

poziomu kierownik6w grup, obok systematycznej pra.·
cy seminaryjnej, służy Ośrodek Doszkalania przy Partyjnej Szkole Cen
tralnej im. J. Marchlewskiego w
Łodzi. Od listopada ubiegłego roku
na 4 kursach przeszkolono 293 kierow.ników grup, co stanowiło jetlną
trzecią ogółu kierowników grup sa·
mokształcenia.
Pierwsze doświadczenia

-----: Przodowńicy walki ·o pokój --:
Akcja zbierania podpisów pod Apelem Po
jak długa
Cała Polska koju zaczęła się;
komitetó,.v
siecią
i szeroka. - pokryła się
wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gmin
nych, dzielnicowych, gromadzkich, blokowych.
Ile już jest tych komitetów? Nie zliczysz
od razu. Przed tygodniem było ich kilka tykilkanaście tysięcy, przed kilku dniami sięcy, wczoraj ponad dwadzieścia tysięcy. Dziś
liczba. ta jest wielokroć W}'Zsza. Ruch w obro
nie pokoju to potężny, ma.sowy ruch społe
czny, ogarniający i n nas miliony ludzi. Bo
pleteż to jest sprawa dziś najważniejsza biscyt pokoju.
Wśród setek tysięcy ludzi, którzy zgłosili
się do udziału w akcji propagowania Apelu
Pokoju i zbierania podpisów, nie brak nłko·
go. Są przodownicy pracy, aktywiści partyjni,
społeczni I związkowi, masowo zgłosiły się ko
biety i młodzież, są, księża, chłopi, rzemieślnl
cy. Wszyscy na front walki o pokój, na front
wałki o wyjaśnienie maczenia. akcji zbierania
podpisów!
Wypróbowana w walkach rewolucyjnych i
w wielkich bitwach o rozkwit gospodarczy
naszego kraju polska klasa robotnicza i tym
razem przoduje.
kuinią pokoju"
,,Każda nasza huta oto zawołanie hutników.
„My, górnicy polscy. podpiszemy się po1l
Apelem Pokoju tysiącami ton węgla ponad
plan'" - woła czołowy górnik, Józef Ciszak
z kopalni Bolesława Chrobrego.
„Moją odpowiedzią na knowania. podżega
czy wojennych jest wykona.nie normy w 3KO
proc." - robowiązuje się Stanisław Rratu ·
'szewski ze stoczni szczecińskie:!.

dr.io w produkcji w grupach sa.t110niedostatecztiej
W
kształcenia.
mierze objęto · również samokształce- ·
niem personel inżyinieryjno-iteehnicz
n:y.
Na pod.stawie danych 1dlku wole·
wództw na. 8528 uczestników grup
samokształcenia jest tylko 2.'1l13 ro
botników, pracowników umysł'c>wydt
zaś 6.121. Nrre wyk-orzystano
wszystkich możliwości dla · objęc.is.
szkoleniem palrtyjnym wyirobiony~
politycznie robotników. Stgd konieoz
no8ć rozszerzenia jeszcze bardziej
grup samokształcenia, wł11czenia do
nich wyróżniających się siuchae.2f
kursów II stopnia, zwłaszeża. w ~
środkach przemysłowych- Nowe gruw
py samolkształcenia powstają
wielkich zakładach pracy, jak np. :W
kopalni im. Thoreza (dawniej „Biały Kamień"), w Fablaku, w Trzebi·
ni, w PZPB nr 5 w Łodzi itd.
W wi~lu wojew&Wtwacll, komiit:etaoh powfo.to,wych, aktyw 2JW'ią;Mo
wy, młodzieżowy, kierowniczy aktyw
aparatu państwowego i gospodarcze
go, spółdzielczego i oświatowo-kultu
ralnego oraz absolwenei szkół partyj
nych i propagandziści-wykładowcy
nie zostali jeszcze objęci sami>kształ
ceniero. Każdy aktywista partyjny,
bez względu, na jakim odcinku pra·
cuje, jeśli jest przygotowany t.eoretycznie, powinien być objęty sieci,
grup samokształcenia.
Poważną rezultaty na odcinku sa
mokształcenia umożliwiły w okresie
kampanii, w zwiąi:ku z '10-leeiem
urodzin tow. Stalina, uruchomienie
sieci grup, które zap~znawały się z
towarzysza.
życiem i działalnośc'ią
Stalina. Doświadczenie jednak wyka·
zało konieczność przeszkolenia odpowiednich kierowników grup samokształcenia i kooieczność przygotowania ideow-o-pelitycznych kierowni
ków.
„W każdej szkole - uczy tow.
spra.wą najważniejszą
Lenin jest ideowo polityczńy kierunek
wykładu. Co decyduje o tym kie
runku? Całkowic'ie i wyłączrue

czy6 się z tym potężnym ruchem pokoju, kto
ry, pod przewodnictwem niezwyciężonego
Związku Radzieckiego, ogarnął ca.ły świat.
Dziekan katedry Canterburry, Hewlett
Johnson pisze, ie milion podpls6w pod Apelem Pokoju wywoła. wśród podżegaczy wojen
nycb zdenerwowanie; 10 milionów podpisów
wzbudzi w łeb szereguh popłoch; 100 milio
nów podpisów przekreśli ich plany i ocali
ludzkość.

W samej Polsce zbierzemy z pewnością
milionów podpisów. Apel podpiszą
wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy ludzie,
któ~zy ńie ehcą więcej przelewu k.rwi, znłsi·
czeń I nędzy. Apel podpisUi wszyscy ludzie,
którzy chcą dla siebie l swych dzieci pięknych
mieszkań, wzrastającego dobrobytu, szczęśli
wego, spokojnego życia.
Sprawa zakazu broni atomowej jest dziś
centralnym zagadnieniem ruchu obrońców
pokoju, ponieważ:
jest to broń arresywna,
Jest wymierzotta przeciwko spokojnej lu·
·
dnoścl,
przeciw ręsto zaludnionym miastom.
jest najbardziej nieludzkim ze wszystkich
rodzajów broni wojennej,
jest ona., W)'zyskiwana przez lmil!!t'htHst6~1·
jako środek szantażu.
Nasi przodownicy walki o auk1lj '" dniach
masowegD · zbierania podpisów ·pod ~peiem Po
l,coju rozpowszechni:\ tę prawdę wśród wlelo
milionowych rzesz naszego aarodu. Podpisy
zebrane w Polsce, dodane do setek milionów
świecie".
„Ludzie bomby" przekonają się, ze łeb podpisów w świecie porażą wrogów pokoju.
niecne zamiary natrafiają n" opór nie do Jest to bowiem broń stnkr9ć siln.ie.isza. od Ich
nędmego szantażu.
:trzezWYcieżeoia. „Ludzie bomby" musza Iłkilkanaście

,

..

Ośrodka

Dosz.kalania ·skazują, iż st anowi on
poważną pomoc przy samokształce
niu i przyczynia. się do ideowo-politycznego podniesienia pracy.
Dużą rolę w roz.p;owszechnia.niu
wie&y marksistow.s:kiej odgrywaj<}
Ośrodki Szkolenia Partyjnego.
Sieć ośrodków znacznie wzrosła i
obok Centralnego Ośrodka w W arsza wie istnieją Ośrodki · w Bydgoszczy, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie,
Szczecinie i Lublinie. Ośrodki te sta
wiają dopiero pierwsze kroki, ale
już stanowią poważną pomoc w pra
cy ideologicznej. W najbliższych mie
siąca.cb otwarte zostaną wojewódzkie Ośrod..1<i w Katowicach. Krakowie, Poznaniu i. Gdańsku. D~,; oży
wioną działalność rozwinęły również

pny KP w Zabrzu, Wał
Ośrodki
brzychu, Płocku i Gdynj. Sieć ~o
wych Ośrodków przy Komitetach Pa
wiatowych i większych miastach oraz
powstanie jeszcze
zakładach pracy
w roku bieżącym.
Osią.gnięcia na odcinku samokształ
cenia są poważne, ale w dużyr.- sto
pniu jeszcze niedostateczne wobec
wychowania nowych
konieczności
kadr partyjnych, zdolnych do wypeł
nienia zadań stojących dziś przed
partią.

Towarzysz Stalin na XVIII
WKP(b) wskazał:
" ...istnieje jedna gałęź wiedzy,
której poznanie winno być oho·
wiazujace dla wszystkich gał~zi
nauki - jest ni11 marksistowsk'lileninowska nauka o społeczeń
stwie, o prawach rozwoju społe·
o prawach rewolucji
czeństwa,
proletariackiej, o prawach rozwo
ju budownictwa socjalistyczntgo,
o zwycięstwie komunizmu".
Opanowanie tej wiedzy przez na!·
szerszy aktyw partyjny, rozpowszechnia.nie je, przyczyni się do wychowania nowych ideowych ofi.. r.1ych
kadr budowniczych Polski Socjalistycznej.
Zjeździe
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państwowej

Rady NarodoWe jednolitym ·oreane·mwładzy
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T ow. Bolesław B ierut powiedz'iai"; ·;,~e,.trŻeba zapominać, trie m1sJe, jak zresztą i cała rada ria. zydium ;rady narodowej.
Ten ogrom obowiązków, ten
ba stale o tyrn pamiętać, że je!iit- jeden- P.iezawodny środek rodowa, muszą mieć swój skłacl
raQ
pod niesienia autorytetu gażdego , organu społec;i::nego, a więc i właściwy ldasowo . . Jak już po7 ólb1·zymi zakres działania
. rJidy n arodowej, ._ a mianowici-e codzienny, ścisły, ja k najbliższy , · wiedziano, komisje są organem r a na.rodowych wymaga oczywiście

,, .

' zwilu:ek z masami }'racującymi. z organizacjami · społecznymi.
. Tego iwiązku nie należY, zat~ac:ac1 ~6: tu leży główne ~ód1o sily
..
. . „ -,·
. i autorytetu władzy". .

WAZNIEJSZE TELEFONY;

10-72 Strat Pożar na
10-70 Szpital MiędiYkomu11a.lny
l,6-87 P ogotowie lekai·skie -

ul. Stalina 45,
KlNA:

Kino „BAŁTYK" wyświetla
f ilm pr odukcji" węgierskie.] J>t.
_„ Strój galowy", Dozwolony dla
młodzieży powyżej

lat 14.

4

P ocz,tki seansów o godz. 16.30.
18,80 i 20,30~ W niedziele i świę

ta

d odatkowy sea~1s o god zi n ie

14,30 i poranek filmowy o
.
10,80.

*

*

goąz.

*"

Kino „POLONIA" wyświetla
f iim p1:odukcji l·adzieckiej w
wersji polskie.i pt. „Droga do
sławy", dozw. dla n1łodzieży powyżej le.t 10.
ł

Początki seansów: godz. 16, 18

20

k
· • .
·
· ·'
W medziele t ~w,1 ęta d?dat 0 ·
1
pora
Wy seans o god:tmie 14
nek filmowy 0 godz. 1,0,30.

ADRES REDAKCJ h
Aleja 3 - Maja Nr 4, tel. 15 81.
Interesantów przyjmuje się od
godz. 16 do 18.

Rozdzielnia: ul.

·u.stawa o terenowyeh organach
jadn olitej_ władzy państwowej zo·
w dµchu j at<
stała pomyślana
n,aj1ilnieis:zegQ powiązania z maaa
celu
·mi · pracuj~cymi i ma n a
wciągnięcie tych mas do rzącize~
nia,
Reforma, o które~ - mówimy, po
lega przede wszystkim na tym, ie
władza terenowa nie będzie . się
na czynniku mianowaopierała
nym przez władzę c~ntralną (vJo
j~woda, starosta), lecz na przed-:stawicielstwie wyłonionym w
drodze wyborów przez rnasy pra
pr:zedstawicielstwle,
cujące, na
które będzie utrzymywał() bezu
stanny kont akt z tymi masami o•
raz będzie pracowało pod stałą
·
kontrolą tych mąs,
Reforma obecna polega również
na likwidacji starej i zawadzają-"
cej już dwutorowości administu
cji rządowej i samorządowej. Zn!
ke wres?:cie pojęcie !!amorządu,
jako c_zegoś zgoła zamkniętego,
mającego swoje odrębne ce1e i za
dania. Na obecnym etapie rozwo
jowri:1 _naszego kraju, samorząd
włi\11c1w1e _przesl!!kadzal w kszt"łt<?
waniu się nowych form władzy
ludowej. Rady narooowe w ~wie
tle nowej ustawy, iako te,enowe
organa j~dnolitej władzy państwo
wej stają 11ię podstawowym orga
nem państwa demokracji ludowej,
a wi~c formą dyktatury proletaria
tu.

Słowackiego

26.

na nowych zasadach u~
O parte
st"wowych, rady narodowe

będą

"

l:>ęia. stanowiły o daninach, o
płatach i świadczeniach, jak rów
nież • będą wykonywały kontrolę

.we

· społeczną

działalności

urzędów,

prżedśiębiorstw, zakładów

tu ej i; . . '· ·
-Ten'··ązerol~i zakres

i insty

dl!:iałanią
w sposób zasad
niczy na zmhi.nE:: samej formy
obrad. Zgodnie z nową ustawą,
rady narodowe bę~ą obradowały
na' se!J.jach, z których każda m~
Sę:;je
że mif!ć kilka posiedzeń.
wojewódzkiej rady narodowej b~
dą się .• odbywały raz na kwartał,
powiatowej rady - ra:z na dwa
mie11iące, !'Jliejskiej i gm innej
raz i'u;1~ miesiąc. ·Nowością jest
rówl'li~ . -przepis ustawowy, który
mówi, że rada na każdef sesji wy
bier'a prżewodnieząee«o i sekrl1!ta
r.za. obrad. Przepis ten wypływa
jest or
stąd; ie p rezydium rady
ganern wykonawczym.
z godnie z priieph1ami ustawy
prezydium rady działa !to·
legialnie, zachowana jes( jednak
zas_ad;1 podziału pracy pomiEldzy
lud~i. ~c:;hodzącyeh w skład prę
zydium. -Prezydtum rady na.ro·
funk
dowej , i;prawuje wszystkie
cje w:vlrnnawc:r:e władzy państwo
wej, Do obowiązków prezydium
należy, poza innymi, . stałe wsp6ł
dzillłanie z komisjaml rady orai
S}'raw
przedkł1tdanie komtsjorn
do rozpatrzenia, jak również
działalnośeł
składanie ze swe]
sprawozdań na posietlzeniaeh raprezydium kieruje
dy, t Prącami
·k
· d · 1
d
·
1· Je$
' 0 powie zia nyrn. za wy 0
nan~e _uchwał przewodn1~z~e:v pre
~ydm!I' rad~.. On róym;ez kieru
tnU3iał · wpłynąć

dy, a nie prezydium, które winno
jedynie czuwać nad pracą komi•
sji oraz informować radę o pracy
poszczególnych komisji i w przy
padkach uzasadnionej }'Otrzeby,
występować do rady z wnioskami,
o zmianę składu konilisjl. Mówiąc
6 komisjach rady, należy dodąć, że
nie · będą one podporządkowanią
komisjom rad · wyż:;zego stopnh
(powiatowej - wojewodzkil!!j), na
tomiast, . komisje rad wytszego
komisje
stopnia będą szkoliły
rad niższego stopnia.
stawa o organach jednolitej

U

władzy państwowej

likwiduje

wszystkie terenowe . władze (w
powiecie. i województwie), podleg
łe dotychczas Ministrom: Finan·
sów, O&wiaty orai: Prący t O·

piekl

Społecznej,

Pańlitwowej

jak

również

Komisji Planowania
Gospl')dąrczego. W ten e;posób izby skarbowe, kuratoria okręgów
szkolnych i urzędy zatrudnienia
wchodzą

w

skład wydziałów

pre

wlelkl~go wysiłku całego zespołu

rady narodowej, prezydium, po·
sprawnego
szcze~ólnych komisji,
funkcjonowania wyd~iał6w pre•
zydtum. Nie może być mowy •>
tym, by członek · rady, 0pracę swą
w rądzie, pojmował jedynie, ja„
ko branie udziału w obradach.
Obowiązki członka rady nal'odo·
wej ~ to, poza obecnością na ee·
5jach rady, praca w komisji, lub
na innym odcinku, zleconym
przez radę, to stały kol'\takt rad
nego z pracującymi w zakładzie
pracy, b-ądź na wsi z gromadą. O
bowiązek c;złonk'a rady, to skła•
danie sprąwozdań przed prącowni
kami w zakładzie pracy, badt w
gromadzie. W ten i;posób rady nłl
\'Odowe będą nawiązywały ł
łączność .z masami
utrzymywały
pracującymi. Trzeba bowi~m pamiętać, że aktyw rady, to nie tył
ko radni, ale to partyjni i bezpar
tyjni, których trieba skupi6 wo
członka
Obowiązek
~ół rady.

N a nółce z łt§ląż•allłfi
.
..
7' 7

LUd

z1e

Bibliote~a Przodowników t'r•
cy. Michał Krajew&ld, :Bogdan
ostromęc:kl - „!.udzie ru~ztowań" Wyd. uKsiążka I Wiedza"
191\0 r. Nakład - 20.500 eazem-plamy.
Dwud:.o:!estym z kolei tomem, dziś
jut tak popul11rnej Biblioteki Przodownlków Pracy. lost l'70·stronkowa
bl'<J$truU. IMiehała Kra~ewskiego 1
Bogdana Ostromęt.kiego pi. „Lucble
rusztowań".
t '"'·"-r'a
.„
.....
„. d .
o ..,„„..., ~
"'"'tt .z1e rus„,orwan wielkter,o przełflmu. iaki ...się dokon•ł
w ~u.zym budownictwi• n• pr~·
·strzenl lat 1948 - 49, . h'.istoria t?cn
rewoluC"v,invch pr"'.emnm tE>chmr.1l'lych, lctore ogam,~ly cały na~:z ruch
budowlany, a które byty riartęp~
stwem zap~czątkowany~h w r. 1945
równocześnie z objęciem władzy
prz:ez Rząd Ludow~'· !'rzemlan społe
·cznych, bez których ta rewolucja te·

.n.,.,,,

t

-

chnl<:'r-na
alilncji.

rady, to wnoszeni:e z terenu.
swoich :;postrzeżeń i ' uwag, bo•
s wej gromady,
łączek ·i potrzeb _
dzielnicy. czy miasta.
Ogromr1ą rolę 1'ędzie r6wniez
kh\bów
praea
odgrywała
radnych i dlategQ musi · -- istnieć
bardzo $cisła współpraca tnie.dzy
prezydium rady, a klubem rad'
nych. Prezydium rady, w celu
posiadania właściwego obrazu pra
cy radnych, b~c:lzie . prowadziło
ewidencję cz;łonków ~Jl.dy, , ~o da
istotną kontrolę al<tywnoścj po•
Szeroko
eizczeg61nych radnych.
stosowana krytyka i ~amoltrytyka
będzie r~wnież bardzo -poważnym
efementem do stale polepszaj!\Cej
5ię pracy rad narodowyC,h.
w nowym układzie, rady riaro
dowe, będące organami władzy,
staną 11ię jednocześnie masowYmf
oi-ganizaejami ludu _ pracującego
mia~t i wsi, to bowiem płynie 2l
ducha nowej ustawy o rar,iac:h na
·
·
ród owych.
Zmiany, jakie zachodzą, masy
ł'racujące powitają z raelością, ja
ko jeszcze jeden potężny krok w
mar~.zu do socjalizmu.

rU§Z OH'U
niemożliwa

do ro#

,,Luq~i ,,-us71tow~ń"

"°''t a·

byłaby

Auro1'17,y

wili ll"hle '1.~ ceł uk~cuinie <'OdtZ1enne

rzemiosła rozrosło się
rnysł.

w wielki

rirze

Od okresu, ·który opisuje książka,
kllkandcle miesięcy. Pie1·wszy j najtrudniejszy etap rozwojµ nowych form w budownictwie
rnamy j uż poza sobą.
Obecnie stoimy przed. drngim, niemniej dor.io11łym zagadnieniem, ja„
kim jl!Jlt konieczność "'!Prowadzenia
nowych norm na miejsce dawnych,
nieodpowiadaj(tcych już r;i:yczywf„
5tym warunkom. pracy, nowych
Mrm. bez których niemożliwe jest
drJsze udo5konalenle organizacyjne
praey, upows:zechnienie zespołowych
f<rrn ł podniesienie wydajności, a co
u tym idr&ie - płac robo-tn:icrzych. ~
· Na tym nowym etapie „Ludl':ie ru"'
książka, opi_sująca wy.i
sztpwań" siłki i ·osiągnięcia pietwszycr pionie
Jl'ÓW naszego budowin~~' Staje aię
drogowskaiem i pomo~a dla tych
wszyst kich, kt óriy. idąc· ich śladami
ninęło już

i pr.acy 1."rZYnt.jmriiej w ut:
na1bw-dz.iej easłttżonyoh pic:>
nll!rów na~zei;o bu-:łownlc:twa, przodnwnlków pracy i racjona!!z:\torów,
kt6rvt"h :z-.~l11~'1 bvło wprn·vRrł-.;ęnie
l'lt)W~h $0cj8di1:tycenyeh metod pra•
cy. Si\ w nS>Wi 1JU~l';ie, w~śli w wa·
runkach. jakle 1m stwuri;ł ustr6]
Pol~kJ Ludowej, :uc:J7.ifł świadomie dą
tilcy do jednego. wuystkim l'lłm
wJ:p6lneio celu - socja•l:izmu,
Zawarte w ,,J,..udziach ru~ztowań''
krótilde, zwam, i:YWe tyciwy&y ~
duwników i rącjon&lizi'ltorów, \eh wy
p.>wiedzl, :świadczą pr~de wszy15tkłm
o tym, że nowa oreanizacja. pracy,
przej~cię do wyż~zyoh fC<f\llhW budow
nictwie, to ni ? tvlko 'P">step, techniczw
ny, •le i ło ·je:r;t najwainiejsu , do„
wód gł~bokiego p.c<.ełomu w iwiado
mości całej masy pracowników budo
prl'.e-z. 'W\Prowad~,and.e coraz to nowlanych, dowód nowego stor;unku do WYCh ulepszeń i podnoszenie ·,. ydajpracy.
ności, przyczynia~ą się do pełnej l
lłobotnik 't>feęslał być l'ląn.ędu.!Em, l!lrzedtermlnowej
Planu •
rt.!ęlizacjl
gwizdek
którego d:Jień regulował
8-letniegci, pnyśple~zajP,c; tempo mar
m11.jstra, a który pr„ ..:.ow;lł jeJynie po szu naszego do socjaliz~u.
to, aby tyć i przetrwać. Robotnik
" . (J. K .j
dżl11le.i11i~ jest świarlomy swych za·
dań, wie, te practłje w swoim warsz•
tacie, dla siebie. dla kraju. Chce wie·
dzieć, co robi i dla kogo, interesuje
g6 praca nie tylko własna j jego ko- roz poczyna obrady 14 h. m.
le!!ÓW, ale w równym $topniu to, co
W najbliższą niedzielę , rozrobi górnik, włókniarz ciy hutnik.
Dwadzieścia krótkirh ">powi adań, poczną się w Łod21i w · .s ali
~awartyeh w „Ludiz.iach irus~towań" „Ogniska" przy ul. Moniuszki 4
go żyeia
ści ity~h

istotnym reprezentantem
mas pracuj ących, bęc'\ą bowiem
organ em wybieranym przez lud•
Dalszą, 1'\iezmfernie ważną J~ działalnosc1ą ~ydz1ałow pr~zy
OsrloszeJJ.ia drobne -przyjmuje ność.
innowacją będzie możność odwoły d;u m r kontrolu1e pracę wydz1atylko urząd pocztowy.
.
wania przez wyborców członków łow.
J ak wi!Mmł: 'tajłta~1en~a pre.
rad ńafodowyth. J'eśH członek
b
j
d
d
d" . ·t'
· · , •· ' ·
" · · •·· d ·
rady me l::ię . zie w sposob. nal.ety . zy ium. ra y nar~ owe :są . arłączy
rady
F'rezyd1u:n
duze.
dzo
ty wypełniał swoich obow1ązk6w.
wyborcy w każdym czasie będą w sobie reprezentac3e rady naro„
Tematv dnia
mieli prawo odwołania go z rady. dowej i ori:tanów administracyj.
Odbywanie publicznych posiedzeń nych ora~. k~mtroluj~ ?ziałaln~sć
tydzień
rad narodowych jak również skła organi:!:ac31, 'nstytucJ! 1 przeds1~
W nied zielę 21 maja r.b. w sali im.
danie publiczny~h sprawozdań ze biorstw. Samodzielność prezy Kilińskiego w Piotrkowie odb~dzi~
swe.i działalności, niewątpliw.ie, w dium polega na tym, że jest . ono sli:
ziazd naucżycieli z terenu pow.
większym; niż dotyc,hczas stopniu powoltwane i może być odwoła piotrkow:;klego, na ldórym ):lrzeproTegoroczni maturzyści korzypowiąże rady narodowe z masami. ne (zwolnione) tylko przez własną wadzone zostaną wybory nowych
stają ob.eonie z wolnego od zaj1ić
W tym duchu pomyślana refor radę riar~do~ą. Prezydium ra~y władz piotrkowskiego Oddziału Poszkolnych ty2odnia, by nabrać
tchu przed rozpoczynającymi się
ma musiała r6wnież rozszerzyć naro?oweJ .w_innc:i .odbywać pos1e wiatowego Zw. Nauczycielstwa Pol·
15 bm. egzaminami piśmiennymi.
znacznie zakres działalności . f d~eniat co na3mmeJ raz w tygod- skiego.
Prowadzone są już przygotowanlR
Pra<:owf.t y dla nauczycieli i ucznarodowych. mu. ·
rad
kompetencję
do Zjal':du na ter enie pośzciególnych
niów okres roku szkolnego dobie
działaln?ś~l
w
rolę
Olbrzymią
Zgodnie więc z postanowieniami
Międzyzakładowych i Zakładowych
ga końca - 22 bm. rozpoczną się
ustawy, rady narodowe kierować rad nilrodowych będą spełniały Orga11izacji Związkowych, będących
egzaminy U!ttne, ~ w czerwcu roz
będą działalnością "gospodarczą, komisje; . powoływane przez ~a komórkami organizacyjnymi z. N. P.
dane zostaną świadectwa dojrzachronić dy. Bt'!z }'rzesady można powie•
kreśli historię os i ągnlięć Kraj(>~ski.ch,
społeczną i ku lturalną,
łości.
Chojnowskioh, Dzięeiołów, Szadkow obrady I Wojewódzkjego Wal·
porządek ·publiczny i czuwać nad dzieć, ,-że rady narodowe wszyst~
Jeszcze przed kilku ~iącami
R&ligów, Poręclticll, Marko- nego Zjazdu Statutowego ZSL.
skioh,
e. o
przestrzeganiem !'r11.worządl'\Ości, kie . swoje · obowiązki .... będą wyko
WSl':ystkie czynniki odpowiedział
wów, Przymanov1skich i Jano~skicb,
•
1 1'\ywafy właśnie przez komisje.
ochraniać własność społecm·ą
ne za postępy u.::miów w nauceW pr~gramie obrad -przewiOb, St~nisław Pyz. - pra~b~ ukazując c:rytelnikowi w sposób pro
prawa ob ywateli, wsp6łdziała:ć w W ten sposob rady narodo~e·
nauczyciele, komitety rodzicieltirzełamane zo11tały dziane jest sprawozdanie ż dzia,
jak
~asl'ly,
i
sty
Sta~ow1s.l«o za1ę ,e
skie, crganl::acje młodzieżowe umocnienil.l obronności Państwi przez komisje bc::dą miały zapew nik PD1 .
łta!l'e. iz:aoofane tradycje teehniC'IJne
1
udeirrlyly na alarm tZ powodu zna
oraz wydawać przepisy pr:iwne nioną Cią!lłoś~ sw?jej działalnośel. J?riez V:as w OP sap e~ kspraedwi~ w budownictwie, jak wprowadienle łalności usttipującego WKP ZSL,
cznej tlośc! ocen niedoscatecznych
w ramach swych uprawmen. Po W przec1wienstw1e do obecnych 1est slu~zne_. Aby 1. na. r a. nOwYCh metod i" form spowodowało, oraz wybory nowych władz,
· W jedenastych klasach szkół łódz
,nadto rady narodowe będą wyb ie komisji, wszystftie komisje w no· efa mogła 1~terwem~wac, prosi że budownictwo nasze z sezonowego
(m)
·kich. Sygnał ten przyczynił się do
sprawy
_op1~u
d9
dodanie
o
my.
ra
przy
działające
układzie,
wym
<Jdwoływały
również
jalt
rały,
poczynienia powa:l:nych wysilków
wy dach narodowych, będą nosiły bl_iz~zych s_zczeg<?lo~ 1 informaprezydium, jako !!Wój organ
w kierunku podnie1,ienia poziomu
konawczy oraz będą powoływały ·charakter komi11ji kontroli spolecz c1l i to w 1ak na1krotszym termi
.ner"!. Zespoły S:imopomocy w Na
komisje rad. Do dalszego· zakre nej. Tak pomyślana . praca P?" nie.
uce, sy~tematyczna .pomoc nauczy
Ob. Michał Kalinowski
cieli po skończo11y<'h zajęciach w
su działania rad narodowych bę- szczególnych ·komisji będzie poc1ą
szkole, praca o;·ganizacji młodzie
dzie naletało uchwalanit!. planów gała dQ aktywnej działalności. ZMP-owiec z powiatu. Materia. należy otoczyć troskliwą opieką
żowych - osiągnęła cel: ilość
gospodarczych i budżetów tereno prezydium rady. Zrozumiałą jest łów WaszyC'.11 nie możemy, niePrzed kilkunastu dniami pisaliśmy i znajduję się jednocześnie pod opie·
ocen niedosbtecznycl". zmniejszy
wych, w ramach jednolitego bud rzeczą, że dla .z apewnienia pali- stety, wykorzystać, gdyż ~ą prze o powierzeniu funkcji opiekuna spo ką Ministerstwa Kultury 1 Sztuld.
ła się ba.rdzo wydatnie i tylko
łeczn~-:o nad zabytkowym parkiem Winien on cieszyć się jednak więk
ko- dawnione.
iotu pru\Btwowego. !\•dy narodo- tyc•nie dobrej dz!ała!nośc!,
znikomy procent uczniów nie zo-. · Moszczenicy kierownikowi tamtej szą opieką przede wszystkim ze stro
stanie dopuszczony do egzaminy mieszkańców Moszczenicy, szcze
nów maturalnych.
szej szkoły ob. Justynie, który i tak gólnie pracowników i administracji
1
już z raej.i ll~ej wsp6łpr~cy ~ lokal- P. G. R. na terenie, którego ~ ~
W Łodzi i województwie przynym kom1tec1e społec~neJ op1ekl n~d znajduje. Miejscowe ·czynniki spodo egzaminów maturalstąpi
zabytkami ,obowią~k1 swe spełniał łeczne maj ące wpływ na życlę .punych w szkołach og6lnoksztsleą
z całym POt>więceniezi:i. Jego to bo- bliczne, winny :i;aapelować do wszyst
cych przeszło 3000 młodzieży. Otwarta w okrm;iC! trwania TYQ"O- rzędzi~- ślur;ar11kie, leez również wieli we wystawiło najciekawsze i najplę~ wiem l&słueą było, ze w tym na- kich, a zwłaszcza mniej uświadomio
W liczbie tej znajdu.ią się także
dnia Oś .viaty, Książki 1 Prasy. przy ką obrabiarkę i w~gi, Liceum Odzie- kniejsze prace uczniowskie z zakre„ prawdę zab:i;tko:vym parku, ~ie w:i;- nych społecznie mieszkańców Mosz(kstemi) którzy składać będą
ul. Legionów (gmach T.l'.Z.) w Piotr iowe wylltawiło u&zyte przez uez•nnl su techniki reklamy, z księgowości, cięto krz~w~w t ~rzew, w.srod Id~-: czenicy,
niszczenie drzewostanu i
eg7..aminy w wy7macz.onych szko
!~owie wystawa dorobku średnich ce 1tat;nitury, sukienl~i i inne ekspo· stenografii, korespondenc.l:i iitd. rych znaJduJą -się 1 takie, Jakich .me krzewów, jak również ogrodzenia za
praewidunie
roku
tym
W
łach.
szkół u1wcidowych całkowicie gpełi naty, Ni! wystawie młode dziewczę~ Każda szkoł a zawodowa prezentowa spotykamy na terenie całego kra3u. bytkowego parku jest działaniem na
je się w ogóle egzaminów . tzw.
poprawkowych. Repetenci iosta- nila zadanie jakiego oczekiwała od ta Lkeum· Odzieżowego szyły na ma ła ponadto swój dorobek za pośred
Park ten stanowi obecnie własność szkodę Państwa, kt óre łoży duże su•
niej komisja organizacyjna i społe szynae~ bieliznę, demonstrując swo nictwem wywieszek, plansz, wykro- nle pana barona, ale całego narodu ~Y na zachowanie piękna przyrody!
w specJalnych
ną umieszczeni
eksz
wspólnie
co
plakatów,
i
sów
zawodo
przygotowanie
fachowe
je
osta
tego
Dla
pio~rltowsk!e.
cze1łsfwo
zblorczych k lasach, by od wrze. . po11at1unf podkreślało jej znaczenie
.
tniego wystawa miała stać się ośrod du.
śnia br. na nowo rozpocząć na(ff.)
i kierunek.
pracy,
temat
Administracyjno·Handio
na
:i;..i~e1.1m
1.
informacji
kiem
ukę.
osiągnięć tej czy Inn.ej szkoły ia~o
Bieżący tydzień, wolny od zadowej, istniejącej na terenie na!li:egą ,·
jęć s'Z.kolnych - to okres uzupel
„ ....„ .„„ ....„ „ „ .....„ .„ „ „ ......„ ••„„„ .....„_,,.,.__ . Jak sie. dowiadujemy, za ·kilka- tro miasta, a zwłaszcza robotni
nliasta. Przed wyst;iwą średnich ••••„ ••„
niendia l pottądkowani<a. wiadomo
szkół zawodowych stało zresztą za..- •
ści, zdobytych w ciągu lat nauki,
dni Zarzqd Miejski przedstawi cy budujących się obecnie wie!
danie nic tylko samej propagandy
' OGŁOSZENIA DRO B NE
1'; '
•
to okres ·ostateo:znych pr:witoto0111 ·1111M 1111•11111111111111111111m11111u1111111111111111111111111111111111u 1111111111111111111m 111111111111
na najblizszej sesii Miejskiej Ra kich zakładów włókienniczych
szkoły, lecz przede wszystkim . poka- •
wań do .eg9,aminów, których zło
l{iilkuhektarowy
Na rodowej w Piotrkowie pro · na Bugaju.
dy
zimie młodzieży z naszego miasta i
żenie otwiera przed mrodtZlieżą ro
powiatu czego można się nauczyć w,
iekt powiększenia obszaru nasze park zaopatrzony zostanie w ław
botniczn - rl-ilnp~il"<I riroge do df!l danej ~zkole zawodowej i jaki~m\\.
~o miasta, pr~ez włączenie doń ki ogrocY.owe, by spacerowicze
szych studiów na wyższych m!rlel
zRwodowi można si~ poświęcić po jej
„Głosu
„Głosu
oobliskiego Poniatowa. Zostanie mogli wYP<>czywać na świeżym
n.iach. Tegorocooi matuw.y.ści UIZ.U
ukończeniu.
· ..
. .
również włączony .do obszaru pQwietrzu~
pełnią )tadry nowej polskiej inte
„Głosu
Radomszczańskie1ou
Na wystawie, którą zwiedziło ·bli·
Przewiduje się takie ~organi
Piotrkowa lasek sosnowy, połoio
Ilgencji. wyrosłe:. z klasy robotni
sko 10 tysięcy młodzieży z :Piotrkowa
czej I mas chłopskich.
ny tniędzy 'Piotrkowem a Ponia zowanie na bu~ajskim stawie
. · · PR Z Y l M UJĄ:
i powiatu można było :i:obaczyć eks·
Wnystikim tym, kitó:rzy składać ponaty
Według planu Zarz. Miej. wzorowej przystani ka.iak0wej,
towem.
. BIURO · OGl.OSZEN R. S. W. ,,PRASA·~
każdej z piotrkow1kicl'l szkół
będą w tym roku egzaminy dojlasek ten przekształcony zostanie Przypuszczać należy„ iż zało.ie
zawodowych.
rz11łości , życzymy jak najpomyśl
ł;.ódt, ul. Płotrkowlkc:i 104a oraz wszy1tkie
w d•rugi pf.otrkowskl park !udo- nie tei?o ośr(ldka sportów W<Jd
Szczególnie interesujĄce dla widza
·p iejszych wyników.
wy, Korzystać z nieg-o beda mo nych bedzle mtało poważny
· URZĘDY. i - AGENCJE POCZTOWE .
były eksponaty Państwowej Szkoły
mz.
gli robotnicy pracui:JCY w. zakła wpły\v na dalszy rozwój . te~o
Techniczno - Przemysłowej, · której
'
..· .. ·~ ~ · · , na terenie .ceł ego kraju
dach przemysłowych, ma 1~cych sportu na naszym ter~nie.
ueznlowie potrafl:il wyprodukow!!.6 ' :
c :.:C::c,;:;:=:C::=;;::,;;;:::;:;~=·..-...::':ux.'.:'IOO'XO=:;=IQOO=iQQO(x;:, aie tylko pre.cyzyjne przyrządy i na- ~-·„-•••1u„..,„„·--------------------~--...„„._._____~--~-.................._ .... swofa siedzibe w tei cześci nasze
~11c:
<O)

tel. 15-40

•

.;i

.,..~

• Isk•I
Zjazd nauczycie

Za

egzaminy maturalne

WoJew6dzki Zjazd. ZSL

d R d. k ·
c/i
Odpowie zi .

i

00

Zabytkowy park w Moszczenicy
a

Wystawa, która :' spełniła ·swoje zadanie

ze

Piotrk6w

._„..

do „Głosu Robotniczego•', „Głosu KutnowPiotrkowskiego",
. skie10„,
i

Pabianic''

powiększy

swój obszar

I
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Na rineu w Pabtanma&h

Ze 8portu

W P~}anicacll r-0zegrą1!:0- póiłfina
łowe włillti pierwszego kr<)ku bokser
skiego. A oto wyniki:
Waga papjerowa: Sobolewski wyna punkty z Cyme~ (Ognigrał
wo) Włókniarz Zgierz.
Pawlak (Stal) Piotrków pokonał na
punkty Klimka (Włókniarz) Pabianice.
Waga musza: Maciaszek (Włókr.
łódzka w
pisała
niarz Pabianice) · wygrał na punkty z
OBJlONIMY POKOJI . '
całej Polsce rozpoczęła się już akcja zbierania podpisów pod Sztok· .
Obronimy pokój - mówi nall\ Zacharą (Związkowiec Skierniewiholmskl Apel Pokoju. Wczoraj wyruszyły na miasto trójki, zbiera· ·
kirzyk-ami pira10y i ahleba. Sekretarz
JODYNA - LEKARSTWO
z mocną wiarą w swe słówa - naj· ce).
jące podpisy wśród mieszkańców Łodzi.
prerz:ydernta odipo•wied:z.i:a.J: zebranym,
NA NĘDZĘ
· )
zf!Ierz
·
D ąb rows k.i (Wł o'kmarz
nugr odv,
młodsza .· nasza laureatka
,.
W bramie domu pmy ul. 11 1is.to- że preizydenit jest bair&o rtajęty i
Sprawa obrony pokoju przed zaku- wzięli zobowiązanie czynnego udziału
przez. nasze Państwo Lu· ws.z.edl do fina.l u ·wailkowerem wobec
pada 46, tar.ginęła się na życie 21-let- delegacji nde przyjmie.
sami anglo-amerykańskich podżega w pracy przy zbie·raniu podpisów pod przpnanęj
3o. .najwybitniejszym działa- nieoitawiecia się IM:~kiiego z Wdnia rob-0tnica F. Chojna, .wmies.zka·
czy wojennych nie może by.: obojęt apelem obrońców pokoju. W akcji dowe
nie mogą być oni odosobnieni, czom i sportowcom za bzewienie kul dzewa.
ła pr:zy ul. ZielO'llej 41. Ulliewazyna, DŁUGI STRAJK WSTĄZKOWCóW ną naszej młodzi eży , młodzieży, któ- tei
Waga kogucia: Fronczyk (Unia
każdy spor~owiec wie. czym tury- fizycznej, Halina Proniewiczów·
przemysłu ra maże najbole śniej odczuła drugą gdyż
robotn.i ków
Strajk
która od diłu:iisizego czas.u 'była .b ez
Piotrków) uległ na punkty Tomap::acy, O'truła się wy;pija•jąc w1ięk~ą w.sitążkowego, trwaijący od listopada woj nę światową i którą jeszcze dziś jest pokój i wie, że dziś musimy wy· I na.
1929 roku n1e zmderza wcale do po nJ cach prześladuje koszmar obo· tęi.yć wszystkie siły. aby ten pokój
dozę jodyny.
s;,ewskie.mu (Napr.zód Ruda PabiaWSZYSCY CZUJĄ TAK SA.MO
końca. Początik<l'Wo fabrykanci chcie zów koncentracyjnych. ryk syren a· obronić.
nicka).
p b' . )
, k. (Włók .
R d
mópokoju
obrony
akcji
W
POKÓJ, POKÓJ!
KRWAWE WALKI W INDIACH li ob:nj.żyć płace o 33 :pr<><!ent, dziś larmowych i trzask
spadających
ma.rz a iamce
a wans ·i
wi nasza rekordzistka - powinni
Wrzenie re-wo!l.ucydne w Indiach oświadC2ają, że tylko po 50 procen- bomb. Nir. też dziwnego, że udział ca
Wspaniałą, międzynatodową .mani· wziąl'.: czynny i . masowy udział ~zys wygrał na punkty :r: Truszkowskim
trwa w dalszym dągu . W dniu wc:z..o t01Wej obni.7,ce przyjmą robotnoi·k 6w lej młodziezy, a wśród niej i naszych feslacją na rzecz pqkoju był nie.d aw· cy sporto.wcy, gdyż my bardziej mo· (Włókniarz Zgierz).
. .;·
rajs:iyin rt. ShOilaipooir · od'jeclhały dwa z powrotem do pra1cy. („KtUr. Łód.z.") sportowców w akcji obrony pokpju no zakończony wyścig kolarski „Try że ,od innych, kochamy życie. a po·
Waga piórkowa : Szczypińs~i (Stal
W
·A.ngHków.
pocią~i z rodziil).81lni
· buny Ludu" i Rudeho Prava". Słowo przez sport możemy z niego czerpać Żychlin) wypunktował Proszewskiepotęguje się z dnia na dzień.
NlE MA FUNDUSZOW
ciągu diwóch dTl'i w Sholapoor było
go (Związkowiec Sierac:lz).
„Pokój" powtarzało się w najrozmait wszystkie radości, z ni111 związane.
NA ZAPOMOGI
25 zabitych, w tym sześeoiu pO!licjanZOBOWIĄZANIE
Proch (Unia.Piot rków) wygrał wal
szych językach na całei trasie od
DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
tów.
ZWIĄZt<'.OWCA·ZRYWU
wobec niestawienia się
kowe~elll:
·
OCZEK_UJĘ
NIECIERPUW0SCI';\
·
z
to
słowo
dziś
Pragę.
po
aż
Warszaw'{
Komitet niesienfa pomocy najNiedawno prasa łódzka donlosła, powtarza cała Polska, 'jak długa i sze 1 NA CHWILĘ ZŁOŻENIA PODl>ISU Mark1ew1cza z Baweln:y.
bdedniejsrzym llłożył ;pr.aisie oświad
„CUDOWNE WŁASOIWOSCI"
1
z niecierpliwością - mówi Pro- 'Yaga lekka : Cytarzynski (S!al ~:ywyczerpania iż członkowie Związkowca-Zrywu na I roka, a wraz z nią wszyscy sportowczenie, że wskutek
ZEGARKOW
niewiczówna - oczekuji: na tę chwil ch~n) pok~nał n~ pun.kty M1edz1.n plenum zarzadu po· cy polscy.
„Republika" eamie.srz.aza rec~je WStZel!kich fun~ów musi t)grani- ró7szcrzonyrn
1lę, kiedy będę mogła złożyć swój sk1ego (Zw1ązkow1ec Sieradz).
·
rz książki n1ejakiego dokrora Schweis <:'Z.YĆ s'\vą drtiała.l111ość do minimum. - - Wackiewicz (Włókniarz Tomaszów)
podpis pod Sztokholmskim Apelem.
dodalszych
nie-Otrzymania
romie
W
hedme•r a, który wynalaizł nową me.
światowego Komitetu Obrońców' Po· i Pietruś (Związkowiec) nie stawili
todę lecwnia nerwowości i znnę<:ze tacji komitet będzie ZlllllUSZony rzu, koju i nie omylę się chyba, ~dy zary się do walk.i.
nia za pomocą crzęs:tego spo.giląd1ainia pełtn.ie przek1reślić swą drlliałallin<:iść. J
Waga półśrednia: Buczek (Związko
I zyk~ję t_wierdzenie, że. z taką sam~
na zegairelk.
mecierphwością oczeku~ą na t~ e:hwi koy..r.iec Skierniewice) pokonał .na
GOSPODA1R KA BEZ GŁOWY
punkty Pawłowskiego (Stal Żychlę ,wszyscy sportov.:cy w Łodzi.
„Kurier Łód~i" pisz.e, że w c:zaMATKI Z n.zmCMI
'si.e, gdy Polska „dusi s:ię od :iapaDEMONSTRUJĄ
lin)i
sów m1~ru, gdy do wyworu cukru
PRZED MAGISTRATEM
Studzienny' (Związkowiec Wieluń)
W dniu wc.zora·j1Srz.ym p.rrzed gull;a-: mgrenlicę dopł~oa się wy~okie sur.ny~
·nie stawił się do walki i wygrał walMieszkowa
d
rekor
ije
b
chem magi!S>1:iMtU pmy Pl. Wolnosm - w tym mas.ie pmywoonny cukier~
kowerem Zając (Związkowiec Łódf).
MOSKWA. - W czasie zawodów
zebrał się tłum kobiet. fi. <Wieć1ni na z Niemiec.
Waga średnia: Nowak (Związko
'!' roku 1929 P.rzywieź1iśmy z Nierękach. Wieile matek p~yprowad~pływackich w Moskwie Usza.kow "'
wiec Wieluń) pokonał na punkty
ło prred mag•i'stra.t po kiG:koro drz.1e- nnec ero Pdlsk:i 100.583 ee-tniarów
stanowił nowy rekord ZSRR na 300
metrów st. dow., uzyskując czas J óżwikowskiego (Stal Żychlin). ·
ci. Tłum kobiet począł się domagać I cum1.
Skrzycki (Związkowiec Skiernie:,
3:25,2, co jest wy·nikiem o 1,3 sek.
lepszym od poprzedniego rekordu. wice) i Piotrkowski (Ogniwo) nie
Poprzedni rekord ·należał do Mie5Z- stawili si~ do walki.
Waga półciężka: Gieraga (Włók
kowa i był ustąn<>wiony w roku 1941.
niarz Zgierz} wygrał na pun)dy z K()
l1l•llnt11tu1r. 1u1 · 1'1IJllUIUl · f .!l/llllllllr:llll11RHJ'1'.llll1'111Mt!łftl:rll'ł

Hal·i na P ro n i e·wi .c .Żówna

Co

z mecierpliwośc ią oczekuje chwili, gdy złoży sw6i pedpis
pod Sztokholmskim Apelem Światowego Komitetu .Ołlrońców Pekaju
W

dniu 12 maja 1930

praso

I
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Tenisiśfti Rumunii WWarszawie ia~a~~w!:~:~i~~~ara <~tal Zych0

Program na piątek, 12 maja 1950 r.
ł E:\ J'H 1'0\\. :SZECHN l.'
12,04 Dziennik. 13,30 Kone. 14,00
(ul. Obrońców Stalingradu 211)
Radiokronika. 14,20 (Ł) Polska mi:
(tel. 150-36)
zyka ludowa. 14,55 Sprawy morskie.
Codziennie o godz. 19.15 „Niemcy", 15,10 Au<l. dla szkół popoł. lfj,30
Leona Krncr.kowskiego, z Włodzimie Aud. dla. świetlic dziecięc. 1'5,50
l'Zem Ziębińskim w roli prof. Sonnen Muzyka. 16,00 Dziennik. 16,SO (Ł)
brucba.
„Jedziemy na wczasy". 16,-ł-O (Ł) Wy
'fEA1'R im. STEFANA JARACZA wiad z dyr. Biblioteki U. Ł. dr. H.
(uL Jaracza 2'111t
Więckowską. 16,50 (Ł) Z dziedziny
Dziś o godz. 19,15 komedia M . Ba· radioteclmiki. 17,OO Koncert dla przo
down. J>racy. 17,45 „Kultura no·
łuckiego pt. ,,Dom otwarty".
wych Chin" montaż liter. 18,15 Mul'AŃ8'J'\,OWY l'EA'f.H NOW'Y
zyka. 18,40 Wszechnica Radiowa.
(Daszyńskiego 34, tel. 181· 34)
Godiz. 19,15 wmiowienie - „Bry- 1!1.00 „Piotr Rytel" - symfonia Mic
ki1;wiczowska. 20.00 Dziennik. 20.40
gada s:zlifiema Ka.rha.na".
l'EA'l'R .,OSA„
I „Jan Sebastian Bach". 20,55 Konc.
oI'kiestry tiilieczn. 21,30 „Uma.rtlvie
(Traugutta 1, tel. i72-70.)
starej Minibiki" _ opowiadanie
I• nie
Teatr nieczyI)ny.
21 ,50 Rezerwa. 22 ,00 ,,Szpilki". 2 2,1 5
,,LU'l'NJA"
(Ł) Kalendarzyk imprez sporto(ul. Piotrkowska 243)
wych. 22,1 8 (Ł) „Powstanie czerwGodz. 19,15 ,,Królowa przedmieścia". cowe w 1905 r. w ł,odzi" _ pog. P .
„ARLEKIN" l52)
Korzeca. 22,30 (L) Koncert iyczeń.
(ul. Piotrkowska
pt. „Złota _w opr. Fr. Lewandowskiego. 22,50
Godz. 17,15 widowisko
(Ł) Spędzamy przyjemnie czas wplrybka".
ny od pracy". 23,00 Ostatnie wiado
,1PINOKIO" ·
23,10 Progr. na jutro, 23,15
(ul. Nawrot 27, tel. 135·74!)
W godzinach od 8 do 16 wg. zamó Pierwsza ami. z cyklu: „Impromtu
wień dla szkół widowiska zamknięte fortepianowe Schuberta". 23,40 M~r
I zyka. 24.00 Zakończenie audycJ'i,
'-'1 "
l>t . N owa sz:a.t a 1.uo a .

w

8rodę na· lotnisko Okęeie przybf'

lin) pokonał przez k.o. Słowińskie

łe. samo.J.o.tem 6.oSO'bowa. ekipa tenisi_ go (ŁKS Włókniarz).

Zawody finałowe odbędą
stów RumunM, :któ?zy wzegra,ją. W"
dniaeh H!.....:.14 bm. międzypań6twowe Zgierzu w sobotę o godz. 18.

się

w

spotkanie 11 • r&prezenta.\)ję, PDlski-. Te_
nisi'stom ;umuli.skim towarzyszy de}e_
Drużyny biorące udział w ,,Wyścigu Pokoju" Wars.za.wa-Pra.ga w czasie ga.t l'llmnńskiego Komitetu Kultury Fil
pobytu w Wiśle na śląsku podpi:sały'już „Liatt Pokoju" Na zdjęciu składa. zyeZMj . - dyr. ezkolen!ia. sportowe~
swe podpisy ·.arufyna Niemieckiej Re-publiki Demokratrczu&j
Sanye Lis.ztic oraz trener · Badi.n.
.W dniu wcwrajszym w Łodzi odW skład drużyny Rumunii wehodzą: był się pHkars<ki mecz o mistr!l'ostwo
StaneMcu, Ca.ralulis, Vi7iiru, Sehmidt. ·klaJSy A okręgu łódzkiego pomiędzy
miejscowym ,,Kolejarzem" a „Włók
~··
,
'
• ~
•
•
•
Przyb;'l'łyeh gołci n11 lot n-i11k11 witali:
niarzem" z Pabianic. Zawody zakoń
dyr. Bhirs Sportu Gh."KF -;- · CY.n.r nJk, czyły się ZMłużonym zwycięstwem
W zwiitzku z serią doRkonałych re. go nn. 1.!:iOO riJ -'- 4:18 O.
,
Heljaszowi - za wynik Potrzebow_ przedstawiciele PZ'.l.', z inż. Ohv.rw_ łodzian w stosunku 2.:0 (1:0) . Bram
zultat ó'\l, osi!J.~ni~tych 1111. początku se
skim na czele oru dyr c·wxs
ki zd<i-byli: Kmin i K oczewski. ·-·
z?knu prz~z 1?eh1 lekfko atlet6hw. wb WJ iikiego na 800 m - 1:57.9.
·
Gąssowskiemu - za wyniki: . Wojto gen. Luliniak.
r ea 1~:tcp 111u ~o 1owyc zo owi~
n1
w
Za.wodnicv rumuńsev zamieszkali
zau tren.ei Ó'l'i, zauąd .PZLA przesłai wicza na 100 m - 10 9 sek Bartee_
g rntulllcJe t ren erom zw1ąz.k~wym: . k iego na 800 m - l :57,2 niin„ Spój. hot elu Bristol, przy c;.ym już w krodę
55,1 sek . po południu odbyli po raz pier wszy
KozubkOWi ~ za wymk1 W: rzueie ni_:Marymont na 4xl00 tr6ning n& kortach CWKS.
(rekord Polski junior ek) .
młotem r.nw.o ~n1~6w: .11fasłowsk1ego 50_30 m i Z 1 clemew~k1ego :-: 46 m: . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - za wynil_t1 w rz~icic
szelestowi pod9 Jego
fi
6
zawod~ikow : S~clly ..,- 6„,63 m (osz_
czep 60~, g) . i 58,t6 m (oszczep 800
g ), Summ sk1ego - 57,15 m, Szulca 55,9:> m i Glempy - ·'"""', 3;:i" m . z, wy.
pierwszego wyniku Sidły,
jątki cm
w>zystkie 11a ~pnc r ezultaty uzyska_
no w r zucie onczepem 800 g.
za wyniki
W:iijs.Marcinkiewicz
sek
11
m
100
n&
.A.nton_owicza:
„Za koch.'.lni są sami na świecie"
ADRlA - dla młodzieży (Stalina 1)
na 200 m - 23,1 sek.
godz. 16, 18,30, 21
•
, „Zwariowane lotnisko"
K. Hoffmanowi - za. wynik Ceculy
v\ :..óKNlARZ (Próchnika 1"6)
godz. 16, 18, 20
w sk oku wzw.YŹ - 1 81 m.
,,Zakochani są sami na świecie"
I godz. 15,30, 18, 20,30
BAŁTYK ( Narutowic~a 20)
za wynik
CejziJ,i:_zi.nuiochowej „Hrabia Monte-Christo" II seTia
1:58,5.
Bą.k<JWskiego na 800 im WOLNOśC (Napiórkowskiego 16) godz. 17. 19', 21
·A. Małeckiemu - za 'l'i'ynik juniorn
„Strój galowy " godz. 16, 18, 20,
BAJ KA (Franci$zka6ska 31}
ZACHĘTA (Zgierska 26) ,,Grzeszni· Długollor>kicso na. 800 ID 2:00,6.
,,Pepita Jimenez" godz. 18, 20
Duneckiemu - za wynik Lewickie.
cy bez wrnv" godz. 18, 20
GDYNIA <D~szyńsldegc> 2) „,Program
aktualnośc i J<w jowych i zagranicz·
nych Nr 19".
-- godz. 15, 16, .171 , 18, 19, 20, 21
.ł!F:I - <Ha "nłorlziC'ŻY (Legionó'I\ 2)
„Wesoły sublokator"
godz. 16. 18. 20.
MUZA (Pabia nicka \78) „Przeczucie"
godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67)
nie' większa, 'niż w r. 1929. podczas
na poszczególnt':go robotnika, ób·
W przedsiębior.stwach eksploa·
Większość krajów kapitalistycz.
„Trzy spotkania".
gdy kraje· kapitalistyczne wykaza.
maszynę o nap ędzie
sługuj ącego
ilość pił elekt.rycznych
lasów
tacji
goswą
opiera
dzień
dziś
po
uych
godz. 17, 19. 21
półtora·
elektryc,znyrn, wzrosła z 1.390 do ly w tym okresie znikomy pr.zy·
wzrosła w ciągu r. ub.
spodarkę na przestarzałym sprzę·
(Żeromskiego 76)
PR7.h:llWlOśNIE
rost produkcji. Obecnie przemysł
4.370 kW-godzin. W r. 1950 pro·
krotnie, elektrowni rucl1omych cie technicznym, przy czym praca
„Hrabia Monte· Christo" I seria
radziecki przekr9czył już · ponad
energii elektrycznej w
dukcja
2,3-krotnie, iraktorów do wywóz·
ręcz11a odgrywa w dalszym ciągu
godz. 18, :,O
1,5-krotnie przedwojenny poziom
ZSRR przewyższy poziom r. \940
ki drzewa z lasów - 7-krotnie.
Gł. O a
dominującą rolę w produkcji. Po.t?OBOTNIR (Kilińskiego 178}
produkcji.
Podczas, gdy przy pomocy pity• co na }mniej o 70 proc.
dÓbna sytuacja panowała w car·
„Droga do . sławy " qodz. 18. lll
Orran f.6dzktego Komitetu 1 Wofe·
ręcznej ścina się przeciPtnie w cią
skiej Rosji; ale wraz ze .zwycię
wódzklegr Komitetu PolstdeJ Zje•
Wysoki stopień mechanizacji
Mechanizacja procesów produ,k·
ROMA (Rzgowska 84)
gu zmiany 20- 25 drzew średniego, cyjnych przyczyńia się zarówno
dnoczoneJ Partii Robo~leuJ
stwem Rewolucji Październikowej
przemysłu i rolnictwa pociąga . za
„Nowy dom" godz. 18, 20·
rozmiaru, to przy użyciu piły elek
a e dag a Je:
nastąpił w ZSRR radykalny przedo ułatwienia pracy, jak • do· sobą podniesienie się poziomu kul
REKORD (Rzgowska 2)
ltOLEGJUM REDA'KCYólNL
trycznej ścina się w lym samym
łom w dziedzinie gospodarczej, Na
tura.lno·techpiczneg9 mas pracują.
znacznego wzrostu jej wydajności.
,,Noc grudniowa''. godz. 18, 20
Te 1 e ! n n )tt
c7.asie 350-400 drzew.
gigantyczną wprost skalę rozwinął
nych. Robotnik, któr„ dawniej wy
Tak więc w r. 1941 produkcja wy~'l ' YUIWY (Kilińskiego 123}
118-14
RedalctOI nac:r:elny
przemysł,
wszystkim
przede
się
staręczną,
pracę
prostą
kottywal
przez
godziny
ciągu
w
konywana
dziedzinie
w
ami
Wraz z postęp
!18-23
„Pieśń Abaja"
Zastępea red. naczetrego
a wraz z nim wyposażenie fabryk
wykicwaliiiwysoko
obecnie
się
je
po·
w
wzrosła,
robotnika
jednego
mechanizacji stale wzrasta zapo·
219-05
Sekretarz odpnwledzlaln:r
qodz. 18 20
i przedsiębiorstw w nowoczesny
21s- 1e
kowanym pracownikiem, 11miejętDz.lal partyjny .
trzebowanie na e)lergię elektrycz- równaniti z analogi czną produkcj ą
śWIT (Bałucki Rynek 2)
sprzęt techniczny. Tak np. w przed
nie kierując1·m skomplikowanymi
w 1913 r. 5,5 razy. W tym samym
Dział korespondentów ro'b· '.W r. 1940 wyprodukowano
ną.
,,Bohaterowie pustyni" godz. 18, 20
nlczycb I chłopskich oraz
maszynami i . urządzeniami. Ze . śrn
rewolucyjnej Rosji na każde 1.000 25 razy więcej energii elektryczokresie wydajność pracy robotni·
TJ;:CZA (Piotrkowska 108) „Za siered• k nrów gazetek ścltn•
wyszły w
robotniczego
dowiska
węgla wydobywano za pomokapitalistycznych
ton
kra'jach
w
ka
tatos
ciągu
w
1913;
r.
w
niż
j,
ne
!19·42
nycb
dmioma górami".
ZSRR .całe setki · tysięcy lnżyniepozostała na tym samym prawie
cą maszyn zaledwie 17 ton. Obecpro
tempo
(1929-1949)
lat
20
nich
223·2~
Dział mutacji
godz. 16.30, 18.30. 20,30
254·21
Dział m!ejsld l sporto-wy
·
rów 1 techników.
nie w Związku Radzieckim wydo- dukcji elektrycznej było w ZSRR
poziomie. Fakt ten tłumaczy się
WeW?l. 8 l 11
TATit'Y (Sienkiewicza 40)
bycie węgła zmechanizowano. nie- 4-krotnie wyższe, niż w USA.
nie tylko wzrostem ilości używaan-u
DZ!al ekonomlCUIY
Technika radźiecka stale kroczy
,,śpiewak nieznany" godz. 16, 18, 20
mal w 100 proc. Na szeroką skalę Współczynnik elektryfikacji prze. nych przy produkcji maszyn i au·
i54-21
"lzlal rolny
przeprowadza
Obecnie
.
naprzod.
W! S'tA ( Dasiyi1skiego 1)
9
wewn.
zmechanizowano i inne gałęzie pro mysłu radzieckiego już w roku
·
tomatów, ale i polepszeniem ogól·
1'12-81
nocn:i
RedakcJ•
się w ZSRR. d;lleko idącą autómaduk.c ji: hutnictwo, budownictwo, 1936 wynosił 81,6 proc. Związek nych warunków pracy; tłuMaczy
ltolporłał.
prace załadunkowo-rozładunkowe,
tyzację produkcji. Wiele czynno·
Radziecki dawno już zajął pod się również i tym, że w społeczeli
tel. US-22
t.6dt. Pio trkowska ,O,
wydobycie
eksploatację lasów,
tym względem pierwsze miejsce slWie socjalistycznym robotnik,' śc;, z~ązanych z produkcją CZ!:·
260-.4~
Administracja
a:utoJUa
już
wykonuje
maszyn:.
ści
jest
fabryki,
rolną.
współgospodarz
jako
produkcję
oraz
torfu
polęż·
tak
prześcigając
ś·wiecie,
w
na torze helenowskim
Dział ogłoszeń: r.ód!, P!otrkowudzła
bez
obrabiarek,
sei;ia
tycznie
w
zain.teresQwany
bezpośrednio
tH-15
I
111-50
tel.
164a,
slta
W roku 1949, w porównaniu z
ne gospodarczo kraje, jak USA I
Okr ęgowego
Łódżkiego
Zarząd
lu robotnika. Automatyzacja pro·
rozwoju gospodarki.
poprzednim. ilość kombaj.
Wydawca RSW „Prua"
rokiem
'
Anglia.
Związku '.Kóla:rskiego organizuje w nie
dukcjl to system techniki, który
A.dr. Red.: t.ódt, PloLrkowska Ił.
nów w przemyśle węglowym wzro
dzielę dnia 14 maja br. kr6tkodystąn.
Globalna ilość energii elektry cz
·bi:dzie w przyszłym
panować
Mechanizacja przyczynia się je.
m-cte piętro.
sła 5-krotnie, maszyn do ładowa·
sowe wyścigi kolarskie w Helenowie
komunistycznym.
przey
cał
przez
społec:r.eństwie
używanej
z
rozwoju
j,
ne
ogólnego
do
dnoczei;nie
Or11k. .zakł. Graf. R8W „Prasa."'
nia . - · 2-krotnte, transporterów o
t.ódz, ul. Zwtrkl l?, iet. allfl-42.
o godz. 17 'z udziałem' w:>zystkich za_
z 2.640 gospodarki, do przyśpieszenia tern
mvsł radziecki, wzrosła
Wraz· z jej .ro·z wojem coraz bar·
40 proc„ elektrowozów 0 1 30 proc.
Prenumeratt: ph'YJmuJe ·
wodników •Ok<ręgu Łódzkiego, na. czele
dziej zacierać się będą granice
Wydobycie węgla kombajnem wę KW-godzin w r. 1928 do 5.700 pa produkcji i zwiększenia jej roz
P.P.K. „Rucb" D• konto P.K.O.
przellcze.
(w
1937
r.
w
KW-godzin
umysło·
ł
fizyczną
pracą
mi~dzy
z .T. Bekiem, A Marehwiński'm L.
wzgllldem
tym
pod
I
miarów.
miesięcz
ton
15-20
sięga
g!owym
Nr, Vfi-1163!.
ZSRR prześcignął wszystkie kraje wą, praca robotnika. coraz bardziej
P :etrnszewskim, St. Boruczern i
nie, jest więc 4-krotnie 'większe, niu na jednego robotnika).
in
pracy
do
będzie
się
upodabniać
produkcja
1949
roku
w
świata:
W razie niepogody wyścigi odbędą,
eilość
okresie
W tym samym
niż wydobycie przy pomocy uży·
się dnia następnego, tj. w \)Oniedziałek
nergii . elektrycznej, p rzypadając!lj
przemysłow~ Z~~~--bx~a _8,5-~!~!:- ·-- ży~era czy _!echnika.
wanych dot.ychczas wrębiarek,
15 bm. o irodz. 18.

mości.
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