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W a rszawa «PAP) Komitet Centralny PZPR
komunikuje:
. W dniach 8 -10-go maja odbyło się Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zj edno-,
czonei Partii Robotniczej.
Przewodniczqcy PZPR towarzysz Bolesław
Bierut wygłosił na Plenum referat: „ Z ada-

n l a Pa r't·i i w walce o nowe hadrq
n a t l e sqtua cJI oqólne;••. Nast~pnie

przewodniczqcy

Centtaln~ Komi~i

Konttoli

Prezydent•
·
RP
·. tow~ · Bolesław B_
i
erut
:a:~n~~:::~!:~~w,;:~w~o~ddw;:~s!
·d •
·d
p k • Po
referatach rozwinęła się ożywiona dyskusia, która ogniskowała się głównie dookołanowych wytycznych polityki wysuwani.a ,
ws„ro'd n1·ebywałego
szkolenia, doboru i wychowania kadr.
·
składanie podpisów pod Apelem Sztokholmskim
Plenum Komitetu Centralnego podjęło
. - dniu I O bm. _ 'kt{>rego
weszło 1s ciesząc~·ch si~ ~aj· również szereg uchwał organizacyjnych.
WaTszailla (PAP) _ ·W
więks.zym zau faniem . nue~kancow. I
.
·.
.
1·
ID dniu rozpo·częcia n1 asowej ·akcji zbie- ~ó~PC:::it~~ ,~~f!0::f:iill ~~~i:I W skłKad Biura PRohktycznegok.wy-bran1~sta1
rania p'odpisów pod Sztokholmskim które pnyStllPlłY do zbierania. podpi tow. onstanty o ossows 1 1 tow. enon
Ć' •
só~eszka.ńcy ulicy Stanisła.wa. AUłU 'Nowak. Ponadto Plenum KC, powiększaictc
A peI em .Sta ł ego R. om I. te tu ;~Wiatowego
sta. Ponia.tnwskieY.1" pr1vh:v li tłUJ?lnie liczbę sekretarzy, wybrało na sekretarzy .K C
, , . pok o 1· u - .J. ako na. wezwanie Blokowego Komitetu
•
Ed
Kongresu . O b r oncow
, Obrońców Pokoju nr 3 dzielnicy Gro tow. Mazura Franciszka, tow. Ochaba
war. , złożnł podpis Pre.zndent R.P. chów. aby złożyć podpisy pod Ape· d
.
N
k
z
pl'erwsz1't
C:J
łJ
łJ
Iem Sztokholmskim.
a 1 tOW• O Wa a enona.
·
t·
Równncześnie zebrani wyłaniają - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BO] esław B1eru
trójki. które z listami odwiedzaJą

A

z IO Ż y I p 0 . p I ~ p

·( ·

·

O . i . pe e ID . O
O JU
e ntuz]·azm·u t u. d·n o ść sto lic y roz~oczęła

okrzykami „POKÓJ" przyjęli zebra •
ni słowa mówcy.
' Przemówieµ.iie rz;ostało wysłuchane
rz; żywym ;zaJin.t-eresowand.em Il!ie t ylko pr.<1e-z mi~ań~ów bloku nr 93,
Na de.ied:z.ińcu umieszczon<> p<>rtr e aJe również P~ hC'ZlhY'Ch, przygodty Pre.zyd ent a Bieru ta i Prem iera nych przechooruów.
Cy.ra:ikiewi~a. , ean~*1~a~ . ?0łęb~a
w uchwalonej jednomyślnie rewpok0:1 u na tle ~uli ziems.1oe1,.1 t,ran- lucji zgromadzeni wyrażają pełną so
spar enty rz na.p1,s em „POKÓJ .
lida.rnośc ze Sztokholmskim Apelem
Referat o obecnych zadaniach Stałego Komitetu Swlat9wego Ko.nwszystk.ich obywateli Państwa ·L udo gresu_ Obrońców Polmju i protestują
wego w W01lee o utim.yma1niie p okoju prttotw szyka™!m w stosunku do
wygłosił
prrzedstawic.iel Warszaw- prof. Jołlot-Cune.
&kiego Komi1:etu Obrońców Poko ju ,
Na zebraniu powołano Blokowy
- ob. Anmuszczenko. Oklaskami i I Komitet Obrońców Pokoju, w s-kład
.;i.ję

na ob.srzernym creied~ińcu domu
pr.zy ul. Wileńskie; 12, b y wziąć u·
d ział w wyqorze Blokow ego Kom lte
tu Obroń có\Y Pokoju .

P o Prezyden cie RP złożyli podpi-

sy: Skowrońsks Genowefa - murar
ka, przodownica pracy PPB „BOR",
Czajka l.\la.r lan - murarz, przodownik pracy, Wójcik Hen ryk - kole.iarz. pnodownlk pracy, Abramowicz
Eugenia-nauczycielka. Szkoły Podsta
wowej nr 98, Rajder Stefa-nia szwaczka - maszynistka z WZPO,
przodownica pracy, Ambroziak Ja.n
- murarz, majster na budowie poło
kowe j, pnod01EDik pracy, Łapieś Bo
Iesła.w przodownik pracy MZK.
ul. Młynarska. Kozłowski Czesław inżynier z PPB-9, Bociański Jan-op
tyk, przodownik pracy z PZO, Stawicki Wincenty - blacha.rz z ZWAO
- 2, racjona.Jiza.tor, Rzymska Iren.a trzykrotnie nagrodzona za przodow·
nictwo pracy, lutowa-OZka 2 ZWUT,
Ski.bińskd Stefan chłop, współza
łożyciel spółdzielni produkcyjnej we
wsi K07Jłów Biskupi w pow. socha.
czewskim, Waga Bronisława - szwa
czka - maszynist.ka, przodownica ~
cy z WZPO, Szlęk Tadeusz - chłop,
współzałożyciel i
członek
za.rządu\
spółdzielni produkcyjnej we wsi Kożu~i w pow. s ochaczewskim, Gutt
Romuald - profesor, inży.nier architekt, W-OSZCZyk Bronisła.w - m111jster
ciesielski z budowy na Żeraniu, rao.ionalizator, Próchno Ignacy - szlifierz, przodownik pracy z fabryki]
hn. gen. Swierczewskiiego, Wdowiar
ski Zygmunt - muran - brygaddsta z PPB „BOR", Wai1C03.k - mon·
ter samochodowy, pnodownik pracy
z WAOZ, dr Miicbalow.ica; Mieczysław - profesor Uniwersytetu War•
sza~iego, członek Polskiej Aikade·
mii lTmiefętnośd, r ektor WY2szelj
Szkoły Hig\ieny Psychicznej, Pniew·
sk.i Bohdan - pr ofesor Politechniki
Warsza.wskiej i Aka.demti Sztuk Pl~
knych, airchitekt,
przewodniczący
Warsza.wskiego Komitetu Obrońców
Pokoju, Dajbór Jan - koleja.rz z Pa
J'OWO"Zowni Wa.rsza,wa Wschodnia,
przodownik pracy, m strukitor wspOl~ '
za.wodnietwa.
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Wraz
wchod!Oimy do miesrt.-kania zob.tró}ką
Zygmunta
Pestki, pomoc

~~ 9~~ka~~~ęb~~:!on1~b:ft
Drogowych. Składając sw?i po.dip is
pod Apelem Sztokho.J.msik~m Zy~-

I

munt Pesf:k.a i jego żona J oze! a mo·
v<.nią po prostu:
„Nie chcemy wojny, tak tak jej nie
chł!ą
miliony ludzi pracy _na całYJ?I
świecie. \Viemy, ie składa.ląc podp1sy pod A'Pelem Komitetu Obrmiców
Pokoju, waloymy ta.k ~o o pOk~j.
Jale czynią to robotmcy Franc.Jl,
wrzucając broń amerykań!tką .d.o mo.
rz.a."
Apel podpisuje również pr ace'ka

GENEWA {PAP) z
.
. ·..

Paryża

praemysłu stałowego i węglowego

dono·

w

szą, ze francuski minister spraw za- Alz; ii i Lotaryngii do Zagłębia Ruh
graniC'1..A1ych Schuman złożył na kon ry. Pmypomiina sJ.ę równocześnie, że

ferenoj1 prasowej oświadc.zenie, w
!,1órvm "~ 1-~~·u n"·'·~wal 1·ż ~ąd fran
~„
.-:wi..vuu """""
·'
""
o Ski posllanowił „wystą.pić z iu icjatywą w spra.w.ie połączenia francus·
kiego przemysłu s tafoweg.o 1 węglo·
weg-o z przemysłem stalowym l we·

również Hitler budował swój nazi·
stowski ,,"""'"" ład" - Europie na
-v""
"
podstawie pr.eyłączenia
oiężkiego
przemysłu Fra.ncji oraiz francuskich
kopalń rudy d~ Zagłębia. Ruhry.
Oświadczenie Sch umana. zostało o.

glowym Niemiec Zachodnich"'.
głoszone prawie bezpośrednio po k on
.Agnie~a wa$nuk, oświadczając:
. W kołach <Wiennikarskich przy.p-0- fer encji A<:hesona z Schumańem.
„Chcę pokoju, bo na wojnie straci- minia ~ę. że meóz.nicy Depal'tamentu
P.rasa popierająca re:ąd nie ukry-

Całkow .lte· .~ b· ankrUCłWO „Planu Marshalla„
.

·..

MOSKWA (PAP). - Organ radzie·
ckich związków .zawodowych .,Tn,\d"
zamieścił komentarz znanego publi·
eysty ~owa nia tern.at ll!"O~o1 crzętej w La.ndy:n!ie w· di.Mu IL b~n.
konfe'r encji ministró'w spraw zag~a
nicznych USA , Anglii ~ Francji. ·
Autor kome~tarza stwietdza, że
już wstępne rozpatrywanie por?:ą~ku
dziennego · konferencji . ujawniło J,>rzeciwieńśtwa,

istniejące· między . ilitpe~

riallst'ycznymi partnerami.· Obecnie
nie mozna ukryć już faktu, iż , „Plan
Marshalla" poniósł całkowite fias-ko.
l to tiie tylko z p unktu widzenia zadań, które mu przypisyw ano ze wzgl ę
dów · demagogiCznych , l ecz również z
punktu wrnzenia celów, które w . rzeczywistości przyświecały jego ame·
rykańskim
inicjator om , jakkolwiek
woleli oni nie mówić o nich.
Imperiali$ct amerykańscy - pod·
kresla Izakow - nie potrafili ·przy
pomocy „Planu Marshalla" odroc~yć
chwili wybuchu kryzysu ekon,om1cznego w Stanach Zjednoczony ch, im·
perialiści nie potrafili również zah~:
mować wzrostu sił obozu demokrac11
i pokoju.
Imperialiści

Wobec szykan rządu ·kanadyjskiego

Poseł

Polski w Kanad zie

WARS~AWA

(PAP). -

odwołany

do kraju

Poseł

•

Polsce

*

amerykańscy

szukają

przeto gorączkowo nowych dróg: ,,To
talni dyplomaci" w .Waszyngto~1e p o
stanowiłi zreorganizować sojuilz, atlantvcki i uczynić zeń swego rodzaju filar „amerykańskiej h egemonii
światowej'".
Potwierdza to wypo·
wiedź
tygodnika amerykańskiego
„Business Week", który zapowiada
,.zwrot" w amerykańskiej polityce
za granicznej. Stany Zjednoczone nie
będą więcej stawiały n a „Plan Mar·
shalla" i unię europejsl:: ą, gdyż ]ak przyznają przedstawiciele am.ery
kańscy w Paryżu p róby utworzenia unii europejskiej na podstawie
„Planu Marshalla" doprowadziły do
impasu. Stany Zjednoczone będą odtąd stawiały na sojusz atlantvcki.
Stwierdzając, że Stany ·Zjedp:ączo
ne zamierzają jeszcze bardzief' pod· kreślić milit~my charakter „Paktu
At!antyckieg_o·, Iza.ko~ <JVl:!lje po.nownie „Busin~ss \Xl'eek", który pisze, iż Stany Zjednoczone wywtą sil
ną presję na kraje Europy Za chod:
niej w kierunku ich militaryzacji 1
przestawienia ich g<?spodarki na tory
' vojenne. Państwa Europy Zachodniej
mają zwiększyć z korzyścią dla zaatlantyckich fabrykantów br oni . swe
wydatki wojskowe· Anglia - o co
najmniej 125 milionów fi\ntów szterlin11ów rocznie, a Franc ja - o 100 mi

"
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Komentarz ·radziecki a

RP
Rów11ocześnie '.Rząd RP mianował
w Kanadzie, ob. Eugeniusz Milnilkli.el ob. Markowltkiego clla.r ge d'affaires
zmróeił się do lbądu RP z prośbą o w Kanadzie.
odwoJanie go z - placówki, ponieważ
*
w toku wypełnian!i:a sw~ misji nie
Korespondent dy,p!l.omaitycoo.y PAP
mtal młl'.łJ)iwośd załatwienia żadnej
z nsa.dnic!Zycb 'kwestii sporny-Ob mię preypomina, że 1r2ąd kanadyjski n adal xa.j~uje negatywne stanow:is'ko
clzy Polską a Kanadą.
Poseł Milniikiel uznał, że pomimo odnośnie 0~tu
Q[Tas6:" i in
usiinych S'łarań, nie udało mu się za> n ycll skiarbow narodowych, ·ktore· po
pobiec pogarS2Uliu się w.zademnych mimo u plywu 5 lat od zakońcrzenia
stosunków między obu kraja.mi i że wojny, nie zosbafy pttek3ll.a111e mr<>wskutek tych okoliczności. l'lie VAlołal dowi poJskiemu :il -są w di3ilsliym ciąwypełnić swej młs.ji wobe<i UJ>Ot'CZY- gu bee,.prarwl!l!ie pmetmymywane. O
wie niepnyebybrego stanowiska rz~ ~tosu.nku mądlu kanady~slkiego do
clu lkaina.tlyJs'lrieco.
s.pm,w Polskli.oh św.iladmy oróWIIllięż re
Rząd RP Pl"ZYchYiłł się d.o prośby kirut<>wain.i.e w meho'dnicll sbrefach
posła Miniklela i od.wolał go 21 2l!J· Niemiec i w inn ye;h kraja'Ch, bee umowa.nej placówki. Poseł IMilnikieI 2godmienia ri Rządem RP S'ify robo·
w dńiu 9 bm. dożył wizytę p~egnal czej spośród pt'rre$iedleńc6w - obyną w kanadyjskim
m in:!sterstwie wate:li polskich. Wbrew protestom
Robotnicy i pracownicy PKP spr aw zagranicznych, a w dniu !2 rządu pol$kiego werbowani są rówmi~ańcy bloku nr 93 rz;gro:madtziiil.i bm. opuszcy,a Kanadę.
nież małoletni <>bvwatele ool.sc:v.

•

wypełnia testament Hitlera
Rząd e·1dault zamierza podporządkować
przemysł francuski przemysłowi Zagłębia Ruhry

Schuman

łam już męża i ddecko, Prlł&'nt ŹYĆ S tanu w ciągu ostatnich dwóch lat wa, że dekla;raeja. Schum11a1a została
i pracGwać w pokoju".
--•
~t
w ~bkim tempie tr~ zb~era.ją niejednokr<>t~e wysuwali p od ad re- opNOOwana w Waszyngtusue,
a -e
se~ :;x><ipisów.
·
• sein Francji żądanie p!fZylą~enia w Pa.ryżu.

-~ .......--~· -...,.
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L'iC2cle ~gro:mad2eni mie.wJkańoy
najp.ię'k:n:iejStl.ego osliedlla stolicy MarienszWaitu, gorąco
OklaSk:iwali
pnzemówiienlie praedstawicieła Srołe
CZił'.l.ego K°omiteitu Obrońców P-Okojttj

- dr. Suźyokiego, lclóry ośw.iadicriyl'
m. in.i
„Podpisanie Apelu Stałego K11mite
łu Swiatoweg o Kongresu Obrońców
· Pokoju przez ogromną więks-mść obywa.teli karideg 0 kraju obezwładni
pOllie~:wzy wojennych".
W !mienliu mieS7Jkańców osie dla
pmem6W1°ł ob. Czerniejewsld, który
stwierdrzr.ił: „Wszyscy podpisremy A•
pel. lfł]yż szożerze pragniemy poko·
ju. Chcemy pracować. ab:v rósł nasz
dobrobyt, chcemy zbudować więcej
takich osiedli jak 1Mariienszłat".
Jednogłośnie uchwalono rezolucJę.
w któref zebrani, s<tlidaryzująe się z.
Ape lem Sztokholmskim, protestują
energicznie przeciwko decyzji rządu
francu skiego, pmbawiające.ł profeso
ra Joliot-Curie ,wielkiego uczon~.
n iezmordowanego bojownika o pokój, stanowiska wysJkiego komisllfia.
rządu d o spraw energii :rtomowej,
Wyłoniony komitet
zorganizował ·
trójki, które natychmiast przystąpiły
do zbierania. w mieszka.nia.eh podpisów pod Apelem Stałego Komitetu
Swiatoweg-0 K ongresu Obrońców Po
kojo.

E~es:::1~::s::!~~.sl~j;;a.p!d:i~

londyńskiej ·

konferencji trzech ministrów

liardów franków.
Nawiązując do rozpo czynaj ącej się
11 bm , konferencji ministrów spraw
zagranicznych USA, Anglii i F,·dncji,
au tor komentarza stwierdza, że reor·
qanizacfa bloku· atlantyckieao będzie
głównym przedmiotem wysiłków dyplomacji am erykańskiej w Londynie.
Jest przy tym rzeczą chax;akteryst-ycz
ną, że europejskim trzonem zreorganizowanego bloku mają stać się
Niemcy Zachodnie.
Niemcy Zacho dnie, w których nadal panoszą się mon opoliści niemieccy - wczorajsi hitleroi.v·cy, mają ode
grat rolę k,ośćca sojuszu atlantyckiego w Europie. J est to najbardziej
wymowna ilustracja do planów dyplomac jl. amerykańskiej,
·
w myśl planów departamentu stanu USA - pisze dalej Izakow - u·
czestnicy zreorganizowanego bioku
atlantyckiego mają zrezygnować z
resztek swe j niezależności i suw~1 en
ności oczywiście na rzecz Stanów
Zjednoczonych.
Pisz ąc o przeciwieństwach miedzy

imperialistami autor komentarza p od
że
za kulisami konferenr:ji

kreśla ,

londyńskiej niewątpliwie toczyć

się

będzie

ostra walka. Nie potrafią tego
ukryć ani pompatyczne przemqwienia, ani wypolerowane komunikaty.
Główna walka pisze Izakow rozegra się w Londynie między St anami 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 Izako~ podkreśla,
że niezależnie od wy ników konferencji gorączkowa krzątanina ,podżega·
czy wojenny ch wokół wszelkiego rodzaj u agresywnych sojuszów i b!o·
ków nie ma żadnych szaus powodzenia. N ie uratowała ich ona przP.d po·
razkami w przeszłości, nie uratuje
przed fiaskiem również w przyszłości.
Bankructwo
„Planu Marshalla" t
związanego z nim systemu sojuszów
jest złą przepowiednią dla projektów
nowego wydania bloku atlantyckiego

I

;

Potężna
przed

demonstracja kobiet brytyiskich
ambasadą

USA w Londynie
, · ł..ONDYN (PAP). W ceasie pobytu I licjantom. Jednakże polioja poa:woll

sekretarrza S:t-anu 'USA Acheson a w
LondyrJie, odbyła się d emonstracja
kobiet brytyijskich p rzed ambasadą
a.meryikaliską. Kobiety Londynu uda
ly się. do amba.sady by 'Wl''''""YĆ pis·
...mo, domagając e się' utrzymania
po•
ko:J w obli'
iedziby ambas ady
11.
P
zu s
'
~elegacja została · zatrzymana przez

ła jednej tylko praedsta.wiclelce delegacji wejść do gmachu i wręczyć
pismo. Ocu:ekujące na uldcy kob iety

r02winęy

transparent y, na których

widniały napisy: „Nie puścimy na·
s.zych SYDf:!W
• n a nową r zez.
• 1u J
„ an k e
s1 .w Anglii-t-o znaczy bomb! na. An

ghę!" „żądamy mk-azu br oni atomo.
wej !"
policję.
Policjanci wyrwa!li kobietom tran
„To nie Nie.Dl{Jy bitler-0wskie 1 nikt sparenty i misZCllyli je. W odpowienie m a p r awa zabronić chodunia po d~ kobiety w.mi.osły oknyk: „My
ulicy!'' - odpo.wtiedeiafy kobiety po- chcem y pokoju!"
~~~~

SEKRETARIAT

Wojewódzkieeo Komitetu Obrońców Pokoju
komunikuje,

n

że

siedziba jego znajduje
w gmachu

się

ORZZ w Łodzi, ul. Traugutta Hr tB,
pokój 104, telefon Nr 258-54
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Narody głosujct

Plebiscyt
pokoju,
ogarniający
wszystkie narody świata, jest dowodem dal11zej aktywizacji mas ludowych, broniących sprawy pokoju.
Akcja. zbierania podpisów pod
Apelem Sztokholmskim, żądającym
zakazu 11żYcia broni aromowej, prze
widuje olbrzymią, w swym zasięgu
pracę uświadamiając~. Zwolennicy
pokoju uważają, za swój najważniej
szy obowiązek tlumaczyć
wszystkim. kro pragnie rozpętać nową woj
nę I kto ponosi
odpowiedzialność
za przygotowanla · do nowej wojny.
Tłumacząc przyczynę i charakter
wojen, bojownicy pokoju demasku
J„ jednocześnie oszukańczy chwyt
lmperialbtów, twierdzących, ie woj
na. jest rzekomo nieunikniona.
W naszych czasach, gdy kapitalizm nie jest już jedynym systemem gospodarczym, gdy istnieje
potęiny Związek Radziecki 1 kraje
demokracji ludowej - ostoja pokoju - gdy siły socjalizmu ł demu
kracji coraz bardziej wzrastają, gdy
zwolennicy pokoju na świecie corati bardziej się jednoczą, Istniej'\
realne moźliwoścl sparalłźowania
zbrodnłćzYch planów podżegacey wo
jennych.
Przeprowadzenie akcjl zbierania
poc'lplsów wymaga od wszy!ltklch bo
jownlków pokoju w całym świecie,
a uczególnie w Stanach Zjednoczo
nych, Anglii, Francji i Włoszech ma
ksymalnego natężenia sił, odwagi,
inicjatywy,
Olbrzymia siła pri:yclągania apelu Stałego Komitetu jest już wido
cma. Apel spotkał sie z gorącym
umanłem wszystkicll uczciwych lu
dzł na świecie. Pod apelem Stalr.go
ltomitetu
światowt'go
Kongre
su
Obrońców
Pokoju
znajdują
się
pollpisy najwybitniejszych uczonych, ;la.k Fryderyka. Jollot - Cu
rie, angielskiego profesora Johna.
Bernata, światowej sławy pisarzy,
artystów, działaczy związkowych,
. duchownych. Podpisy pod apelem
symbolizują, jedność narodów wszy
stkicb krajów l kontynentów, potę
płaja,cych wojny Hborcze, p!ętnujt>r
tYch tych, co spiskują przeciwko po
kojowl.
Masowe zbieranie podpisów odby
wa się w wielu krajach. Akcja zbie
rania podpisów rozwija się w Rumunil~ Bułgarli, Albanii, w Mongu!
skleJ Republice Ludowej. Na Węgrzech zakończyła się jut ona ze•
braniem pónad '7 mUlonów podpisów; objęła więc ca.łą dorosłą ludność - kraju, W Bułgarłi zebrano pa
nad 5:. Plłl, stosów'. Apel Sitpkholm

tkł. -tł ilłlnt oda~więk wśród
PJ•cufącej ludności Niemieckiej Re
p\lbllld Demokratycznej, Coraz 1zer
sze rozmiary przybiera. akcja zbieranla podpisów w Chinach.
I

Artykuł

Lud

francuski staje w
PARYŻ

w

całej Francji,
wszystklch
kątków świat& na.pływają dowody

Z

sympatii dla prof. Jollo~ - Curie,
usuniętego przez rząd Bidault ze ata
nowiska. Wysokiego Komlsa.na do
Spraw Energii Atomowej. Otrzymuje on setki listów z wyrazami soHda.rnoścl od najwybitniejszych pn:ed
stawicleli świata naukł, Ut1.1ratury t
sztuki. Wszyscy · uculwi lntelek·
i'llallści francuscy dają wyrn.z swejJo
przywiązania i nacunku dla jednego
z najwybltnłej11zycb przedsta.wiciell
myśli francuskiej, który padł oftarhaniebnej decyzji rządu francuskie10.

Francuzi od rarzu rz.t'w.umteli sen11
decyzji, wymierzonej prrzeciw wielkiemu ucwnemit i patriocie. - prof.
Joli!>t • Curie. Odsunięcie pruf. Joliot - Curie od badań a.tomowych
obnażyłe> całą, służa.lczość, z J•k~
rząd francuski podpO<rZądkowuje się
tądanlom imperia.Iinnu amerykań
skiego, zrozumiane 20.stalo jako da
ezy krok w polityce przygotowań wo
jennych. Prasa nowojorska na żoł·
dzle podi:eaa.czy wojennych od daw·
na domagała 91.ę usunięcia prof. Jolll)f, - Curle. Pośpiech, z jakim rzl\d
francus.kl przychylił się do tego tą.
d&uia, nie uszedł uwagi Fra.neuzów.
Wszyscy zro:iumieli, że prof, Joliot Curie usunlęt.o ze stanowiska Wysokiego Komisarza do Spraw Energll
Atomowej, poniewa.ł konsekwentnie
Odmawiał oddania swej wiedzy na
usłu1r1 podżega.ezy wojennych, pny.
rotowują.cych
wojnę
przeciwko
Zwlązko.wl Ra.ddeekiemn.

mię

W czasie 'o brad XII Kung·reiiu
Francuskiej Pa.rtil Komwdsty~neJ
prof. Jollot - OUrte oświadczył; ie
nie odda. ant cZl\Stki swej wied:ey :na
prowaa~ni,e wojny pt'ftelwko Zwią.z
kowi ·Radzieckiemu.
'
Oświal\'l.czenle to, pnyno6zP,ce zaszczyt naj\vilęknemu u<YLooemu Fran
ej!, jednemu z najwybitniejszych u•
ozonych świata l pnyJęte owacyjnie
przez delegatów kongresu, Z08talo
pne:z fra.ncugką pruę zmarehalli'zo·
waną oraz prasę 1\-merykań!kĄ wy•
l~orzyst.ane jako pretekst do :zażą.tia·
nia natychmiastowego
usuniP,cla
prof. Joliot - Curie z s.Jm,owanc&o
stanowiska.
Re.aikcyjna prasa francuska nie
jest w stanie ukryć praw11ziw'!go
znaceeni.a tej decy1Ljl. Dz.!enn1ki bet!
najm.niejs.iych osłonek pisz;!, że p:.-zy
obecnej polityce zbrojeń i pn:ygotowań wojennych obeCT\OŚĆ uczonego
- komuni~ty w kierownictwie badań aromowyoh nie mogła być tole.rowana przez Amerykanów. Dulcnnik „Combat", który trudno było by
n.azw·ać dz!Emnikiem postępowym, pi
s.ze: „Jeżełl potępia się tego uc.zonego za to, te oświadczył, li nie będ2lie
wspótpracowM z uczonymi ame~y

sa armatniego dla imoerialistycz
nych awantur w Europie.
We wszystkich tych rachubach
nie uwzględnia się jednak woli
gospodarza kraju - narodu nie
mieckiego.
Mając przed oczyma przykład
Niemieckiej Republik! Demokratycznej, rozwój jej postępowych
sił demokratycżnych, jej sukcesy gospodarcze i polityczne, na•
ród niemiecki przekonuje • się,
jak wspaniałe wyniki może dać
niezachwiana
i konsekwentna
realizacja uchwał poczdamskich.
W całym kraju wzrasta i krze
pnię
Narodowy Front Niemiec
demokratycznych.
Autor podkreśla, że zwycięs
two Armii Radzieckiej, nad ~a·
szyzmem zmobilizowało również
i w Niemczech siły ludowe do
walki przeciwko uciskowi i ujarzmieniu. Siły te znajduje, o~
parcie i pomoc w potężnym obo
zie demokracji I socjalizmu, na
którego czele stoi Związek Radziecki.

oznacza to, ie z zimną krwill uwzglę
d·nia. slf; mo:bliwość W'Uęcla udziału
w wojnie, ~e d'liiala sit Jedynie p[)(ł
kątem pnygntowa.nia. wojny,
pod
kl)tem w.7Jlęela ucbilału w nie.t po
•tronie obozu ameryka.ńskiegu".
Pnedsta.wiclele Francuskiej ParW
Komuni.!.tyemeJ w Zgromadzeniu
Narodowym w swoich wyStąpie·
tdach pOdk.rl!śllli Istotny sens odwoła.n-la prof. Jol-lot • Curie. W całeJ
FrMlcJI, a w 11'e'Ug6lności w Pary·
iu pod<:zas pochodu I-majowego snl·
liony Franem:ów żllda.ły anuJowa.ula
haniebnef decyz,Ji. W cl~ następ·
nYCh dni na znak protesłu pr:techv•
ko usunięelu prof. Jolłot - Curie w
liC211ycb fabrykach nutąplły przerwy w praey.
Klasa robotnicza
Francji dała wyra.:1 swemu 1>1tanowisku na. łarna<ih oriBnu OGT. Fala
protestów, które.i pocz9twk da.Io gro·
no blłskłch ws.pólpr~ownikól\' prot.
Joliot „ CUrie obJęła dziś 'Wtlzy•tkie
warstwy narodu we Francji. Smiało
można powiedzieć, że nie ma we
Francji uozonero godnero tego Imienia, któey by nie ta.protestował prie

wojennych, mają stę
nie tylko arsenałem wojen
nym i bazą przeciwko ZSRR l
krajom demokrac.ii ludowej, lecz
podżegaczy

stać

również

głównym

dostawcą

Ludność wo/. · warszawskiego złożyła
W

pfą,

~ rocznicę

wiekopomnego zwy·
Armil Radzieckiej nad
hordami hitlerowsko • faszystowskich najeźdźców, wielotysięczne
rz:esze mieszkańców wo). warsz:awskiego złożyły hołd pamięci
żołniemy Armii
Rad7.ieck1ej i
Wojska Polskiego, poległycn w
walkach o wolność Polski t lepsze jutro narodów. Składaja,c
hołd bohaterom Armii Radziec•
kl&j i Wojska Polskiego ludność
woJ. warsza.wekieru manifestowa
la swą wdzięczność dla Związku
:Radzieckiego I wolę utrwalenia
cięstwa

pOkoju.

W GARWOLINIE kilkutysięczny
poch6d z pocitami sztandarowymi 1
wieńcami, na które(ło czele kroczył
wiceminister Pracy i Opieki Społecz
nej Zawadzki, przedstC1wici~l KW
PZPR, pos. Lipiec, przedstawiciel Armii RadzieckleJ. oołk. Nloow. of1ce·

udział sre:rokie rzesze ludnośei na&Ze

go miasta i województwa - robi.uti
c'y, chłopi, inteligenci, ludzio nauki
i sztuki, młodzież, kobiety i księ~a. bezpartyjni i członkowie partii połi·
tycmych - wszyscy obywatele, któ·
rym droga jest nasza ojczyzna, na.sza przyszłość.
W chwili obecnej czynlone są. pny
gotowania do masowego żbierania
podpisów pod Apelem Sztokftolm&kim.
W najbli~szych dniach dziesi,tki ty·
sięey agitatorów pokoju obchodzi~
będą mieszkania w miastach nasze·
go województwa. Otrzyma.ją oni od·
powiednie legitymacje oraz listy, za
wier&jłlte tekst apelu, kt6ry ws~cy podpiszemy.
Każdy, kto będzie ekładał
swój
podpis winien czynić to z pełnym
zrozumieniem i przekonaniem. Obo·
wiązkiem
„trójek" agitatorów jest
uświadomienie obywateli o celu i za·
atomowy, jest juł od roku przewod daniach ruchu obrońc6w pokóju i o
niezącym
Swia.towego Kongresu akcji składania podpisów. Agitatorzy
Obrońców Pokoju. Prof. JoUot • Cu· pokoju musi:i
wyjaśnić wszelkie
rie pierwszy pOdpisał Apel. tąda.ją.cf wątpliwo~ci i rozwiać nieja~ności.
zakazu broni a.tomowe.J i uznwa 218
zbrodniana wojennego ~d, który
* • '1
płerwsey Je.1 utyje.
Wczora,j w Okręg-owej Radzie
Uderzając w P1'0f. Joliot - Curie, Związków Zawod-0W)"ch w Łodzi od·
podżegacu wojenni i lob loka.Je było się plenum Wojewódz.kiego Kooń
mite tu Obrońców Pokoju. _ Powoła;io
· chcieli ~derzyć w P~kóJ. Ale obi' • sekretariat Komitetu, który praco·
cy pokoJU we Frane.H zdwoją, wysil- wać btdzie w lokalu ORZZ, ul. Trau
ki dla. zmobHbowa.nla ludu fra.nou- gutta 18. Pod ten adres winni się·
i;lriego przeciwko aitomowym sza.n· 1zgłaszać wszyscy ci, którzy chcą. u·
tdystOm.
zyskać bliższe in1ormae?e, dotyczą·
Georg"9 SGria.
ce ruchu obrońców pako3u.

Obro n

·, e

H'ielkieqo ui:zoneqo pro#• ..loliot-Curle
maJu.
I
s
sa·

kańskłmi pnnotmvującyml

w0Jnę1

Pamięci żołnierzy radzieckich r~~f;oi~n~ P:i1seki
WARSZAWA (PAP). -

z

całego kraju napływają meldurud 0 ezybkim i iywiołoiąmt
rozwoju ruchu obrońców pokoju, 0 powsta1Wuiu coraz to n~
komitetów obrońców pokoju w mia&t.acl!.. wsiach i MAda~t,. 0 ~
iot.Moraniaeh do akcji . zbierania podpWw pod Apelem Pokotu. ··~
również skupia swe siły W' walce 0 utrwalenie polooju.

I

gen. Czuikowa w ,,Prawdzie''

Niemcy Zachodnie, w myśl pla
nów anglo
amerykańskich

za pokojem!. wa~:d! :~:~:.:;......

W Łodzi i wc>jewództwie łó<Wkim
powstały już tysioce komitetów Iłbrońc6w Pokoju. lstniejł one już w
trzech ezwnrtych gmin i · gromad.
Powstały r6wn'ież komitety miejskie,
nych ośrodków we Włoszech już siu 1talowego w stanie Indiana. swoich członków.
powiatowe, a w Łodzi komitety
głosowały za żądaniem zakazu bro zwiP,zkł za.wodowe zebrały juz 15
W czasie zbierania. podpisów l)OW dzielnicowe, obwodowe i blokowe.
ni atomowej, wysuniętym przez Sta tys. podpisów.
stają wciąż nowe i nowe komitety Młodzież tworzy komitety szkolne w
ły Komitet Wszechświatowego Kon
W Niemczech Zachodnich w cią- obrony
pokoju w przed1lębior- starszych klaaach od 4 kluy W?JWYZ
gresu Obrońców Pokoju. W naj- gu kilku dni podpisało się pod A.pe 11twa-0h, w miastach l wsiach. Mi· orllz komit0ty ucselniane w wyżbliższych tygodniach będą zwołane Iem przeszło 100 tys. osób.
liony podpisów stwierdzi\ niewzru- szych uczelniach i hufcowe w huf·
konferencje prowincjonalne Komi
Wielką, rolę w akcji zbierania pod stoną wolę narodów zdecydowanych cach SP.
tetów Obrońców Pokoju w Me- płsów pod Apelem odgrywają ko· nbronłć pokój.
K. M.
W ruchu obroń.ców pokoju bioria
-----------------"-----------------------------------.;,.________

I

amerykańskiego.

Jl

Wielki entuzjazm wywołał Apel I diolanie, w Neapolu i w wielu In• I błety l mlodsież. Międzynarodowa
wśród mas ludowych krajów kapi- nych miastach. Takie konferencje Demokratycma Federuja. Kobiet o
talistycznych. We Francji organiza- odbędą slę w eałych Włoszech.
a»iublikowała t'lświadozente, w 1Jł6cja. „Bojownikmv o wolność l Po·
Zbieraniem podpisów w Stanach rym w Imieniu 80 milionów kobiet
kój" zwróciła się z wezwaniem do Zjednoczonych kieruje .Narodowy zJednoeZónycb w FederaoJI PHYłlł·
wszystkich organizacji demokratycz Komitet Amerykańskiej Konferen- cza się do Apelu 9wtaroweg-o Komi
nych, by wydrukowały i rozesłały cji Zwi1'zkowej w Obronie Pokoju, tetu Obrońców Pokoju.
Swiatowa
dziesiątki milionów egzemplarzy A który mieści slę w CbJcaao. Zwił\%· FederacJa MłodzldY Demokratyczpeiu, które są, jut przeka:tywane kl zawodowe w Chłoa~o zorggnizo- nej, jednocząca 60 mlllonów młodzie
każdej rodzinit.
wały w tym celu specjalne komite ży '14 krajów, przyłączyła się do A11e
Zarządy miast 60 prowlncJonal- &y. W jednym z ośrodków przemy- lu I podpisała. się pod nim w imieniu

Dzień Zwyei~~twa
W zamieszczonym na łamach
„Prawdy" artykule pt. „Dzień
Zwycięstwa" generał armii,
W.
Czujkow, pisze, że podczas gdy
Związek
Radzieckt, realizując
konsekwentnie uchwały poczdamskie, stara sie przekształcić
Niemcy z byłego agresora, z ni~
bezpiecznego ogniska wojny w
Jeden z kamieni węgielnych gma
chu pokoju w Europie, to impe
rialistom anglo - amerykańskim,
okupującym
strefy zachodnie
Niemiec przyświecają zgoła inne
cele. Na okupowanym teryto·
liuin tw.orzą oni bazę dla realitacji swych agresywnych planów. Łamiąc uchwały poczdamskie od pierwszej chwili ich pod
pisania, mocarstwa zachodnie
wkroczyły
na d1·ogę separaty·
stycznych działań w celu rozbicia jedności Niemiec, odbudowy
monopolistycznych koncernów, u
trzymania
klasy junkrów J
obszarników, odbudowy poten
cjału wojennego l podporządko
wania całej gospodarki Niemiec
Zachodnich interesom imperiali
stycznej ekspansji bloku anglo -

•

hold swoim wybawcom

rowie, podoficerowie i źołnierze Woj
ska Polskiego oraz reprezentanci miej
scowych organizacji politycznych, ta
wodowych i społecznych - przecią·
gnął na cmentarz
wzniesiony przy
głównej drodze Warszawa Lublin.
Wiceminister Zawadzki w wygło·
szonym przemówieniu podkrnś!ił ni.
ln., że naród polski, który 5 lat temu

ciwko decyz:ti. której ołlarl\ padł
prof. Joliot - · Ourle.
Prof. Jotiot - Curie je.t bowtem
nie tylko Jednym z naJwyl>itnlejszych u~onych XX wieku. uczonym,
który w 1934 r. odkrył sztucmą radioaktywność, zjawisko; które stało
się podstawą wszystkich
później
szych odkryć w dJ;iedzlnle rozkładu
jądra. atomowego, lecz równ!eż wielkim paiorlotą, otoc„..onym pow11uchnym szacunkiem Francuzów.
Fryderyk Joliot - Curie w 1940 roku przechowywał cię7Jką wndę, niezbędną dla fa.brykaeji stosu atomoweco. DT:łęki jego patriotyzmowi 1tł
gdy nie dostała się ona do rą.k hitlerowców. Dzięki prof. JoUot - Curie
Niemcy ltltlerowskle nie byb• w stanie wyprodnkowM bomby at.omo•
weJ.
Podczas okupacji, aczkolwiek przy
n~glany, prof. Jolł-0t • Curie odmówił wyJaulu do Anglii lub Stanów
ZJl'>dnoczonych. Wolał 2'0St·a~ z patriotami walczącymi prM:oiwko oku ·
pa.ntowl, dzielić ich trudy l 11lebe:z·
pie<i7..eńetwa. Był nn j~dnY'n z zało·
iycieli Frontu Na;rodowego. którego
został prze.wodnioza.cym. Wilął równłet czynny uM.iał w organhowaniu
Oddziałów Wolnych Strzelców i Partyzantów, które były glównq siłą Ru
chu Ope>ru. Przez caJy (,'Zll8 trwania
wojny w la.boratorium prof. Jc>liot •
Curie fabrykowano amunicję l środ
ki w:ybuchow,e dla patriotów. W 1942
roku, gdy hitlerowcy
oknpowali
Francję 1 Europę, prof. Joliot - Curię wst~ił do Fra.ncusJ..'iej Partll Ko
munistyCUJej. Zrobił to, poniewa.ż,
Jak oświadczył przed paroma tygo·
dniami s ołlazjf 50 rocznicy urodi.ln,
chciał w razie wpa41nłęeiA w ręce
hitlerow-có"W umrzeć jako komunista.
Fryderyk Joliot - Curie, młowiek,
który przy bardzo ógraniczonycb
możliwokia.ch
ma.teńalnych, skonetruował pierw11zy
francuski ńo11

I

Odczyt tow.

Pokory w todzi

posła

Dnia 10 maja o godz. 17 w sali I krmferencje nauczycieli w Pradze. Ze
ORZZ w Łodzi tow. Wojciech Poko, \ sprawozdań tych wynika, że w szkol•
ra, prezes Związku Nauczycielstwa nictwie w państwach p&ktu a.tlan~y
Polskiego, poseł na Sejm_ i członek ckiego odczuwa, się ?gromny nacisk
Polski!!go Komitetu Obronc6w Poko propagandy woJenneJ. Do prograju "-ygło&ił odczyt o uchwałach sesji mów i podręczników szkolnych są
sztokholmskiej Stałego $wiatowego czy się tam nacjonalizm i faszystow
Komitetu Obrońców Pokoju.
skie teoryjki - czyli to, co było
potywką, hitl~zmu.
Odczyt poprzedziło krótkie zagajenie tow. And zejaka, przewodnic:r.ą . W dalszym clą.gu swego referatu
tow. Pokora omówił uchwały sztokcego Miejsklt!j Rady Narodowej.
Tow. Pokora omówił sytuację ek;i holmskie, apelując do zebranych o
nomiczną i p-0lityczną krajów buduią skupienie wysiłków w walce w obro
cych socjalizm i krajów ka.pitalilltycz nie pokoju.
Po odczycie zebrani w11nosili okrz.y
nyt,h. Wskazał na stały rozw6j gosp:>darczy i wzrost dobrobytu w kra· ki na cze§ć Wielkiego Wodza obo.&U
jach demokracji ludowej i na stale pokoju 1 postępu, Chotąiego Po1'>.o)'l.
Towarzysza Stalina. Skandowano
pogłębianie kryzysu w krajaeh pal.du atlantyckiego. Wzrasta.jq,ce trudności słowa: Po - kój, Sta - lin, Po - kój[
ekonomiczne. i polityczne, jakie napo Zebrani, wśt·6d których znaczny pro.
tykaj11 imperialiiici, zmu.szają ich do cent stanowiła. młodzie~ i kobiety,
er.ukania ratunku na drodze przyg<r opus~czali salę odcz.ytową pełni entowań propagandy wojennej. Mówca tuzjazmu dla sprawy walki o l>Okój
przytoczył tu, jako przykład, sp-ra· i z niezłomnlł wiarfł w zwycięstwo
"ozdania delegatów z państw ka:>i· obozu pokoju ze Związkiem Radzietr.listyczny'ch na międzynr.Todow' ·ckim na czele.

Siły postępu

i pokoju

zatriumlują I

Masy procujqce całego świata obrócq wniwecz plony imperializmu

Obrady dwunastu departamentów branżowych ŚFZZ
eyndcrr..nie ma Zwią7k&w Zawod~ Pracowników Pl'!zernysłu Włókiennicze«o i
Odzłetowego, którego
sekretarzen'n
generiałnym jest wicepmewodniczący
CRZZ taw. Aleksander Burski, om6
wiM<> rz.agadn.lenie nawiązanie. śCll
11W1ązków za.wodowYch, nll.Jezące do ślejsizej 'W'Spól!piracy między poM:CZC·
zawodowymi
SFZZ winny wi~?.aĆ swą walkę w gólnym.1 Wiąw:kamt
obronie P.ra.w cleinoi:r&t1ca;nył3b, ~ Włókln.1a't'2y i od~ieWM:ów, jak rówobl'Ollie mteres6w gQl!łpOOarcsyoh i nież sprawę prizeniesienia dośwfad
społecmych luthl pracy z wałki\ w C'U!ń ZW'ią~u Zruwodowe.go Włók
obronie pokojlt przeciwko zakusom ntaa-zt Włoch na inne kraje kap1ta11styazne. T<:IW. Aleiksander Burski
podiegaay we>jennych.
Proletariat międzynarodowy pod zło:tył &prawO!l.'d.altle e diotychell~
p~odnlctwem SFZZ oświad we1 dz.iua.lrtości mu&ienia.
ozył wśród hucz:nych oklasków dJ
.
.
„ W obradach innych departamenV1ttono - zdolny jeet umocnte łą tów SFZZ biorą udlZJiał m. in. °ptteMn.0§6 kluy robotnłczej 7! całą postę woonl~ący Zaitv.;:idu Głównego Zwią
POWl\ ludżkośot"' ~rwalczyć nowe ilku ZQwodowego G6r:n1ikó'W i wicezwyclę5t1va w tntereeie Jta.jszenzych p.rr..e·W'Od n.ietący IMiędeynarodowego
mu pt'&CUJl\.CY'tb Cl9łego 'wł*-ta 0- Deprurta.mentu Górniczego Marla.n
• ..
'
brocxc w niwecz plan~ Imperializmu Ożerwińskl. kierowndk sekretariatu
doprowadzłó do triumfu W!zYsłkich Zrzeszenia Włóknianzy i O<IB!eżow
sil pokoju i postępu.
ców Pa.\Vlowskł O!l'ae l>l."Z.ewodn1aą
*
•
cy Z'iv'lą1Jlru Zarwodowego RobOtni•
N11 t><J$'iedizeniu delegatów Zl'Tzeee ków Rotlnych JM\akowa.

BUDAPESZT (PAP). W środę ro~· 1 amerykańscy

wmmagaj"

poozęly się tu obrady dwunastu mię przygotowania do nowej agresji. Im
d.zynairodO'W}'ch depa.rtamentów bran p&ialrl.śc~ usHują id osłabić jedno~ć
żo\vych wcłlodących w S!kład Swia klasy rob<lm1C1.e'.i w skali kraj owej i
towei Federacji Zwi!\zków Zawado· międzyna;rooowej. W tych warunwych. Reipreeentowalt'ie są ml~mowi- ka~h międiyna.rodowe ~zema

oie mlędzynairodowe iz~en.ia ®Wlą
mcowe obejmujące pracowników:
prze1nysłu metalurgiCQ'A'lego, M:.\tolnic
twa, poczt, telegrafów i radi11, prze.
rn. -słu górniw,ego, sikćrzanego i fuł.tizarskiego, spoż:ywC'Z.E!go, gos·poda~-

ki rolnej i leśnej, pr.zemy&łu włókien
niczego i od?;ieżowego, transportu
morskiego i rzecmego, p.iv.emysłu b~
dowlainego, transportu lądowego . l
powietmnego oraz przemysłu che.nu•
tznego i pokrewnych mu gałęzi.
Do prezydium we-szJ1: pttewodnlceący SFZZ di Vittorio, sekreta!'Z ge
1'leralny ŚFZZ Louis S11-illanł, sek.retariz; gener~lny Węgienkiej Centrali
Związkowe.1 Apro, sekretam $FZZ
Bolesław Gebert, członek delegacji
radzieckiej Asłanow, delegat Chin
Ludowych Liu l\fing-y oraz przed&tawdoiele Francji - Vallon i Au•
stralii - Tbornton.
Praewodn!c:zący śrzz di Vittorio
poidrowił węgienkie 11:wląt..ki zawodowe,' rząd węgierski i przywódce;
węgierskiej klasy pra.cującel Rakosi'
ego, wyr~fając p:rriekO!Jlanie. że Wę
~r&ka &publika Ludowa, podobnie
jak inne kraje ludowo - demok"NtY•
crmc, osiągnie dals'l.e sukceey na dro
dze do socjalizmu.
kolei dd Vitt.orio podkreślił wylątkowe croacttenie obecnych obrad.
stan'l'Wią one ~e nowego etarpu dzi~łalności SWiatowej FederacjJ ZwiE10k6w Zawodowych za.równo
W obronie praw mas pracu fącycb ns
ćałym świeoie. jak i w obronie za~
groł.cm.ego pokoju,
Charak~ryzująo obecną sytuację
rmędzynarodową mówCl'l ewr6dl u.,-

wiceminleter Poczt I Telegrafów, ob.
Łado1ż oraz r.irzodstawiciel Armil Radzieckiej kpt. Smirnow.
Na uroczystość w MAKOWIE pr:ty
byli m. in.: minister Poczt i Telegra·
fów, ob. Szymanow•kł, wojewoda
wars.zawski, ob. Dura i delegat Armii
Radzieckie j mjr. Szewczenko.
Pouad 5-tyslęcma rzesza mieszkańodzyskał wolność dzięki zwycięfftwu c6w Makowa I okolicznych wal tado.
Armil Radzieckiej, jednoczy się dzi~ kumentowała w pią,t:1 rocznicę hlsto•
ze wszystkim! narodami mll11f4cvm1 rycznego zwycięstwa Md faszyzmem,
pokój wokół Związku Radzieckiego i tak żywą, jak bllsk~ eercu każdego
genialnego wodza. mas pracujących Polaka jest pamlę6 0 naszych Wy7.Wo
iolnleriach Armii Ra•
całego świata. Generalissimusa Sła· Uclel~ch 1
wa.gę na uderta.JllCt k<mtra.st młęlina w walce o trwały pokój i szc2ę· d
zieck
ef.
cłzy nlebywaltni rcmvoJem 1ospodar
ścle wszystkich narodów.
Na uroczystościach w PUŁTUSKU kl ZSRR. .t kl'IJ6'cf denio'krac,łl luło~
W uroczyetości otwarc.la cmentnrza obecni byli m. in.: Wice-mini:ster O- weJ, a W2lrll.st&jącą, depres.ią ekonomi
poległych żołr)lerzy
radzieckich w śwlaty, dr .Ja.błolisk1, pra:edstaiwddele cznĄ ltapłta.tist;vC?iDeJ C'%ęśc;i świata.
BOLĘCINIE 'koło Płońska , wzięły U· miejscowych władz oraz
tłumy oko· Równocześnie następuje pod priewo
dział wielotysi~czne nesze mieszknń licznej
ludności. Na grobach żołnie- dem Zwi~u RadvAeckiiego konsoliców powiatu płońskiego.
rzy radzieckich złożono UC%n.e wień· daeja międzynarodowych sil pa.koDo ub1anvch tłumów orzemawiali: ce l kwiaty.
i ju, pod<ms, gdy imperialiści analo •

z

podpisało już Apel Pokoju
1Om·11 n• wosóblliemczech
Demokratycznych
BERLIN (PAP) - Kierownictwo
'i'owarzyetwa Pl':i:yjaźni Niemiecko~adzieekiej opubltkowało oówiadczenie, w którym •twlerdu, ~e uroc:tYstości z okazji Dnia Wyzwoleni~ 9 maja, stanowiły poczi&tek wielkiej
kampanii o pok6J.
8 ma.)a. z łnlejatywy TQwnzyatW•l.
Pr:tyjazni Ni•młecko-Radzieckiej J>rzo
prowadzono ponid $ tysiec:t wieców
i zebrań na kt6r1ch obetnyeh było
około t.&5o ty8łtc1 osób. Ućzestnicy
wieców .robowłężuf Q •ft uroczr,cie w
uchwalonych rezolucjach do zacłe,nia
nia przyJainł ze Zwlłzklem .Radzie•
cklm, do wzmacnłan'ła NlemłetkleJ
Rcpublłkł Demókratycznej i do walki
o ztwarcle 11prawiedtlweao traktatu
pokojowego.
f
*
Niemiecki Konutet Bojowników o

*'

I Pokój

komunikuje, że w Niemieckiej
Republice Demokra.tyc21nej powi~k.Gza
się z każdym dniem liczba osób, skła
dafacych podpil1y pod Apelem Sztokholmskim. W trzech prowincja..:h
Nietnieckiej Republiki DemokratycJ.·
podpisMo Apel Sztokholmski oko
ło 10 milionów osób.

n•'

Prof. Joliot„Curie weźmie udział
wobradach Kongresu Pokoju
w Wiedniu

WIEDEię -(PAP). -

Proł. Jol~ Curie zapowiedział udlclał w Austrlackim Kongresie Obrońców Pokoju, który roopocmj~ si~ dniia: 10
02lerW<l.ll br. w Wiedru.u..
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· sukcesami
nie pozwala dostrzec istniejqcvch jeszcze braków 11 m. 81 cm. amerykańskiej kultury
.

Po ostatnich słowach tow. Boń·
czyka zapanowała cisza.
Tak, temu, co mówili tutaj towa
rzyszie - członkowie egzekutywy,
dyrektor, przewodniczący rady nie można zaprzeczyć. Organizacja
partyjna przy PZPJG Nr. 8 zi·obiła
w ostatnich miesiącach „kawał roboty".
Przecież wiadomo wszystkim, jak tu było dawniej, jak słabo
pracował apąrat partyjny „ósemki", jak mało bił się o produkcj~.
Przecież do niedawna jeszcze zarówno jako3ć jak i wykonanie pla
nu ilościowego pozostawiały dużo
do życzenia.
- W kwietniu wykonaliśmy plany ilościowe J jakościowe, wykona
liśmy także plan eksportowy z nad
wytk2t - powiada tow.· Szczepań
ski, dyrektor naczelny. Towarzysze
spoglądają
na siebie z zadowoleniem. 'I tak są upojeni ostatnimi
sukcesami, te niechętnie mówią o
tym, co Jeszcze należY zrobić, na
jakim odcinku wzmóc pracę.
Ba,
starają się nawet pominąć milczeniem niektóre fakty lub zasłonić je.
Po dłuższej rozmowie odnosi się
wrażenie, że samokrytyka nie spotyka się tutaj z właściwym zrozumieniem. A si1koda, bo organiza.cja.
party.fna, bo kierownictwo Part.ii,
przechodzi jeszcze obojętnie obok
wielu spraw, wymagających kontro
U, zainteresowania., interwencji.

dekada. maja, wydział planowania
nie pnysłał 'esT.CZe sprawozdania.
Tow. Bończyk nie otrzymuje ' codziennych wyników produkcji mi·
mo, źe w innych zakładach stosuje
si~ z
powodzeniem ten zwyczaj,
pozwalający kJerowntctwu
organizacji orientować się co drleń w pro
dukcJł i nd razu pobudzać czujnosć
na zagrożonych odcinkach.
A oto drugi fakt:
- PZPJG 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 towa1: 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 dobrże, a co na. to organlza·
cja podstawowa? Okazuje się, że
nic. Zapomniała o tym, ie w PZPJG
Łódź - Północ tez są partyjnicy, że
można by i trzeba koniecmh zna•
leźć z nimi wspólny język, omówić
tę spra.wę i wspólnymi silami zllkwłdować

między zakła.

mieć odwagę
przyznać się do błędów

Trzeba

można
zaniedbać

Tego nie

chociażby szczegół. Tow.
sekretarz organizacji partyjnej, 11ie potrafi dokładnie powie
dzl.eć, w ilu procentach został wykonany plan za kwiecień. Dlaczego?
No, b~ cbocia.ź juź mija pierwsza.

istniejące

damJ nieparozumienia.

-· Ot, taki

Bończyk,

I

Przed kilku tygodniami zamieści
liśmy w „Głosie" artykuł,
w którym była mowa o słabo rozwini~
tym współzawodnictwie, o braku
tablic, ilustrujących wyniki pracy
poszczególnych tkaczy w PZPJG
Nr. 8. Żle jest, że dotychczas braki
te nie zostały naprawione, lecz zna
cmie gorzej, że towarzysze, klero-

Przed

Na troncie niedużego domku pr~
ul. Włodrlmiersklej Nr. 2.S widnieje
napis: Kcmitet Obrońców Pokoju,
Obwód 11, Blok Nr 1.
Jeszcze raz powtarza się t~n sam,
napis, tylko mniejszy na drl.wiacb
mieszkania tow. Machalskiego, pra
cownika PSS-u, wiceprzewodniczągo Blokowego Komitetu Obrońców
Pokoju,
Tow.
Machalskiego
zastajemy
przy pracy. Wspólnie z przewodniczącym Komitetu Blokowego tow.
Krępowskim przepisują skład Komi
tetu. Wśród 11 nazwisk znajduje
się ob. Antoni Kowalski bezpar
tyjny robotnik z PZPW ?'ir. 6, tkacz
z PZPB Nr. 4, tow. Domagała, przo
downfca pracy ob. Czajkowska i
inni.

Itnicy

Należy

*

się

•

*

spodziewać,

że ad.mi.nistracja, kierownictwo partyjne i
aktyw „ósemki Bawełnianej" nie
1Zaniedbają
w
przyStZłości
tych
sp1:aw i włożą dużo wysiłku w to, że
by zlikwidować istniejące jeszcze
braki. Można się tego spodziewać,
sądząc po dotychczasowych osiągnię
ciach załogi i organizacji partyjnej
PZPJG Nr. 8, po poważn:vch zdobyczach na odcinku produkcji.
Towarzysze, którzy potrafili pod
nieść ilość produkcji i w znacznym
stopniu poprawić jej jakość, potra
fią bez wątpienia „uzdrowić'' wspól
tawodnictwo, zlikwidować
nieu
sprawiedliwioną nieobecność i usu
nąć wszystkie inne przeszkody, ha·
mujące jeszcze pomyślną pracę za
kładów i organizacji partyjnej.
H. Sam.

organizacią

jeszcze moc
pracy

partyjną

· Tak, mówił o tym już dość dawno. - Już przed miesiącem w
protokóle z zebrania partyj.nego
jest uwidoczniona następująca wypowiedź tow. Durskiego: „Tkacz
powinien pracować świadomie, wie
dzleć, ile ma· wyprodukować i ile
wyprodukował. Dopiero wtedy
bę
.dzle odpowiedzialny za. wyniki swej
pracy".
Słusznie mówił tow. Dur

z

-

mówią

E-. TMn.

Trudno o bar<iziej szczere i proste wypowiedzi, jak te, które
składane są na temat pokoju. Gdy chodzi o tę tak ważną sprawę,
aprawę życie. lub śntierci milionów ludz:i, sprawę cofnięcia
wstecz
kultury ludzkiej lub swobodnego jej rozwoju, sprawę naszego Mczę
5cia, spokoju i dobrobytu - to znikają. wszelkie różnice za.patry·
wań politycznych, pryskajQ. jakiekolwiek ~·ahania.
Każdy - młody i stary, roi>otnik i inteligent pracujący, uczony
i człowiek, poznający dopiero tajemnieę abecadła. - wszyscy gotowi
są do największych poświęceń, aby tylko zapewnić ludzkości trwa
ły pakó].

I

p

łódzkich

dy będzie patężn11 deklaraej11 o goto
wości czynnej walki przeciwko woj
nie, to podżegacze wojenni .zmuszeni będł zastanowić się, zmuszeni bę
dą zruygnować ze swych zapędów
wojennych. Dlatego też uważam, że
akcja zbierania podpi·s ów będzie
vrs.pa.niałę. man,ifeetacją wpy&tkich
Polaków na rzece p<>ko.ju• .z nleclerpliwością oczekuję
tego momentu,
gdy będę mógł . złożyć swój podpis
pod Apelem Sztokholnurkim.
A oto, co mówi przodownik pracy
s Zakładów Metalowych im. Strzel
ezyka, ZMP·owiec, kol. Janusz Ta.·
rowSki:
. , - Gdy tylko dowdedalielem sd.ę, że
na naszym oddziale orga.nizują. &ię
„trójki" do zbierani& podpisów. u
k j
·
ł 'ł
·
rzecz po o u, pierwszy zg osi em 111ę
do nich. Uważam za zaszczyt wz.ię
cie udziału w tej pięknej akcji.
- Już ja. będę wiedział, co powi&-.
dziec, jak przekonać 'W'i11zystkich mie

I

Tow. Janusz Tagowski
z Z. M. im. Strzelczyka

- Młody jestem, ale porl:lł<inie do
szkanców . mojego obwodu, by złoży
kuczył&
mi ostaitnia ·wojna. Na &woli swe podpisy. Bo ·to przecież. nie
sztuka zebrać większą. · C11,y' mniej\!zi& im nieszczęściu, na. nie-szczęściu wie
ilość podpisów. Na&ze zadania Pole• lu milionów ludzi wykształciła &it u
ga. na tym, żeby 1udzie ei podpisy- mnie !wiadonwść: nie- hłdzie wojny,
wali sit z całą. źwiadotnośeił, żeby j~śli nie hfidił j~j chcieli ludzie pra,Tow. Edward Pędzicki każde nazwiitko wyrażał& zdecydo- cy, jeśli Pokrzyżuit zbrodnicze plany
„ PZPW Nr
waną
nieugiętł wolę obrony pako- podżegaczy wojennych."
„
3
ju.
* •
- Od ludzie,
rana pragnący
bez przerwy
przy . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01'. Władysława K11iężak
jest
chodzą
się podpi·
tkaczką. w PZPB im. Stalina. Ob.
sać pod Apelem Pokoju. Byli robo
K~ięźak jest be:i:;partyjna, 1eefl w&kaza.nia naszej Partii '\VYpełnia. skru·
pula.tnie. Jest przodowniki.em praey,
aktywistklł Ligi Kobiet, wie, dla ko
go pracuje i do czego d.ąży cała. kl&
sa rob<>i-ni(}Za,
- ,~Chwila, w której złożę swój
podpis pod Apelem Sztokholmski·m,
deklaruie czynny udział w akcii zbierania podpisów
bidzie dla mnie bardzo ui:OCZYl!ta•
Cala nasza załoga żywo zachoSprawa pokoju łączy wszystkich
Zdaję sobje !!!prawę, ie w t.ell spo!Gb
wała w . pamięci radosny, twórczy
uczti.wych ludzi świata w jeden
Słowo ,,Pokój" od kilku dni jest
akcji zbierani& podpisów pod Ape przyczynię sit do odwrócenia grozy
entuzjazm, który panował w fabry
wielki front. Każdy 'Z nas, kiero·
stale na ustach pracowników nalem Sztokbolpiskim.
ce w okresie realizacji Czynu Mawany najlepszymi intencjami, staszej instytucji. Mówią o nim nasi
I tak na wlzwani-e Zakładowego wojny, do zapewnienia ilpokojnef,
jowego. I teraz znów, w kilka dni
nie się agitatorem pokoju.
aktywiści partyjni
i związkowi,
Komitetu Obrońców Pokoju do jasnej przyszłości memu Jedynemu
po Swięcie Pracy, przystępujemy
członkinie Ligi Kobiet, TPPR i inpracy w „trójkach" zgłosiło się synowi. Nie zawaham aię ani na
Józef Janicki
do nowej, wspaniałej akcji, w kló
nych organizacji masowych. Każ
114 osób, w czym duż'ł częśó sta- chwilę. Wiem, że to jest mój obo'Wit
korespondent
„Głosu"
rej udział bierze dosłownie cała
da organizacja pragnie bowiem
nowią kobiety.
One bowiem załoga tak robotnicy partyjni,
wziąć jak najJ.:lcz.niejsrz;y udział w
z PZPB.i W Nr 22 I
matki i żony - swą czczerą, go- zek, że to jest obowią.zek wszystkich
jak i bezpartyjni, kobiety i mło
rącą wolą utrzymania pokoju naj· Polaków, W3i:y&tkich ludzi nn całym
dzież.
lepiej
potrafią zaagitować
dla śwliecie, pra.gnącyc:h pakoju".
Na wezwanie Fabrycznego Komi
sprawy pokoju, wszystkich jeszAkcja zbierania podpisów. która
tetu Obrońców Pokoju zgłosiło się
cze dostatecznie nieuświadomiojuż
rozpoe~yrta się w naszym mieś·
ponad 150 towarzyszy, którzy zor.
nych.
•
.
Techniczno-Przemysłowej
ganizowali się w ,.trójki" dla zbie
ci& będzie bez wątpienia wyrazem
J. M. Mielczarek
rania podpisów pod Apelem Sztok
korespondent „Głosu" nieugi~tej woli walki o pokój wszyst
holmsklm. Ci zaś, którzy bezpo- Kto wchodzi w skład Komisji Kwalifikacyjne;
z CZPJ-G
kich mieszkańców Łodzi.
średnio nie będą zbierać
podpi·
Kilka miesięcy temu na mocy
lecz, jak dotąd, tajemnicą otoCrLosów, oświadczają, że wszędzie,
rozporządzenia Rady Ministrów zo
ny jest sklad komisji, która o przy
Wł. Pawłowski
gdzie się znajdą, w domu rodzinstał przyznany !Specjalny dodatek
znaniu dodatku decydowała. Faknym.
w
sklepie,
w
tramwaju,
bę·
doskonale zapowiadaprzemysłowy nauczycielom szkół
tem jest bowiem, że w pracach
dą prowadzić agitację za składa
zawodowych - wybitnym fachow
komisji nie brała udziału ani orjqcy sie rcicionali zator
niem podpisów.
zablqalo światło
ganizacja partyjna, anl rada peda.
com w swej dziedzinie. Dodatek
z PZZPP Nr 2
~-o~..-gogiczna, ani kolo związkowe.
ten przewidziany został rqwmez
W tych dniach kolonia Galków
dodatkowo zelektryfikowali szkołę
dla części personelu naszej szkoły
była terenem
niecodziennej uroPracownicy nasi nie kwestionu.
podstawową i :świetlicę
oraz oi wywołał zrozumiałe zainteresoczystości. Dokładnie 0 godz. 1~ w
. świetlili drogę długości l km n.a
ją
faktu przyznania nieklórym
wanie. Nauczyciele interesowali
domach spółdz.ie-lni produkcyjnej
terenie spółdzielni produkcyjnej.
naszym
pracownikom
dodatku
się tym, komu zostanie on przy„Gałków" błysnęły żarówki,. zwia·
Pracownicy SPB
'Zatrudniemi.
spółdzielni
dzielony, kto wejdzie w skład koprzemysłowego,
słusznie
jednak
sluny nowej, lepS'Zej, jaśnieji;zej
przy elektryfikacji kolon.ii Gał
misji kwalifikacyjnej, decydującej
uskarżają się na brak kolektywzakup książek do biblioteki spół
Kilka dni temu młodzież łódz
przyszłości mieszkańców tej koloków, w ramach realizacji zobowią
nej pracy dyrekcji z organizacją
o przyznaniu dodatku.
dzielczej,
nii!. Njemała msługa w tym rokich azkół podstawowych, a mia·
zań 1-Majowych wykonywali swą
związkową i partyjną. Ta sytuacja
Dar łódzkiej młodzieży szkolnej
botników brygady SPB, którzy
normę w wysokości 280 proc.
Od
czasu,
gdy
nowicie, szkoły Nr Nr 32, 33, 34
dotarła do nas
powinna ulec u nas możliwie szyb
jest jeszcze jednym wyrazem stawykonali w iramaoh etynu 1-Ma
wiadomość o przyznanych dodat1 wieczorowej Nr 6 przekazała
ko radykalnej zmianie.
le cementującęgo się 6ojuszu rojawego 6,8 km linii wysokiego
E. Jącatc
kach.
minęło
sporo
czasu.
Pospółdzielni
botniczo-chłopskiego.
produkcyjnej w Kon•
napi~ia,
3,8 linii . tlisok.iego na·
korespondent „Głosu„
K, Przychodnia
w. Krawczyk
wszechnie znana jest już lista
stiłl}.tynowie nad Wartą (pow. rapięcia, założyli komplet instalacji
z Warsztatów Elcktrotechnicz;nych
tych, którym został on przyznanv.
'- kores.o ondent „Głosu" z PSTP
domszcżański)
30.448 złotych na
&ludent U. Ł.
w 3~ zagrodach (planowano 30) 1
Łódż Widz;ew

już

*

~I

Załoga .PZ~B

i W Nr 22

biorą liczny udział
w pracach "tróiek pokoju''

Kobiety

Brak pracy kolektywnej
w Szkole

w·spółdzielni produkcyjnej Galkó)V

Dzieci szkól 16dzkicb
- dla

produkcyinej

•
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przodownicy pracy z fabryk

osłuchajn~y. co mówilł na ten
temat łódzcy przodownicy pracy. Przenieśmy się na. ehwilę do ·
PZPW Nr 3, gdzie na jednej z sal
pracuje tkacz-przodownik, staruszek
Iicu,cy '75 lat, tow. Edward Pędzicki. Tow. Pęooicld, który przeżył JUŻ
w s 1woim. życiu kHka wojen 1 wieile
nieszozęść, nie może bez w.zru&enia
mówić o pokoju.
_ J esteni już stai·y i niewiele pozostafo mi lat życia. Lecz wychowa
łem synów i córki, doczekałem się
wnuków. Jestem szczęśliwy, gdy pa
trzę na ich spokojny byt, na. przyszło ść, jaką gotuje im Polska Ludo
.wa. Widzę dobrze, jak z każdym ro- N& naszych listach przyniesie kiem zacierają. się u nas ślady woj
my podpisy w&zystklch dorosłych o ny, jak coraz piękniejszy i potężntej
szy wznosi się gmach na&zej ojczybywatell na.szego bloku - zapewnia zny.
Wiem, że tak !!lamo rozwija.ją
ją agitatorzy nasz blok w ten się bratnie narody państw demok~a
sposób udzieli odpowiedzi podżega cji ludowej. Wszyscy razem stano·
wimy niezwyciężoną siłę. Gdy wsi:ys
czom wojennym.
cy razem :ubienemy dziesiątki i set
1ki milionów podpisów, .z których każ
spieszący do pracy, urzędnicy.
Komitet Blokowy Nr. 1 posta110W.ił sobie, że na swym terenie akcję składania podpisów przeprawa
dzi w ciągu 3 dni. Do akcji tej jest
już całkowicie przygotowany.
Zor
ganizowano ponad 30 „trójek poko
ju", które obejdą wszystkie mieszilmnia na terenie Molku. Obsłużą one
ulicę Wło.ttzinl'ier&ką,
część
ulicy Srebrzyńskiej i Ogrodowej, teren, który zamieszkuje ponad tysiąc
osób.

Brałem. w tym tygodniu ud:Uil w wiec:orn literackim, sorganizowanym.
pr:sez Miej&ki Wydział Kultury i Srtuki. .,4.le, oczywi.śeie, nie o tyin. chcę
mówić, se ja l>ralem udział, to, uwaucie mało ważne, wa.in.e 1Ultomi.tut, ae
dzięki tema miałem okazję stwierd:rić, jak ,viellcim powodnniem eieazy
się literatura wśród nas:sej mlodzieśy, Cała gromcula mlodycli. UC::flcych
3if lud;i przybyła do Ośrodka PropGlandy Sztuki, aby posłuchać pięknych
wierny Tanka i A.siej~, Broniewskiego i Lewina, Pasternaka i W orostyl„
skiego. Slllchali, wyrażali. swoje uczucia rzęsistymi okla3kami, robili no.
tatki w czasie prelekcji, po.!więcollt!j zagadnieniu literatury w walce o po. ,
kój, a po wiec:r:orze :glas:ali szereg pytań i - jak to się mówi - kwestii,
. s których wynikało, i:e młodzież na.mi b. głęboko interesuje się proble.
nwmi kultury, nauki i sztuki.•.
Tak się złożyło, że po wieczorze literackim zabrałem się do wertowanit1
prruy i oto od ra:u wpadła mi. tu oko pewria wiadomość, Swiaclczqc1i · dla odmiany - o ::a.iatere&qwaniach młodzieży„. amerykań.skiej. Jak się
oka:suje, wychouxmkQwie, „wyżuej kultury", „kultury zachodniel', stu.
.denti :i: uniWł!rsytet6w Yale, Los Angel-os, Michigan i południowej Kali..
Jornii urządzili sobie pewien ciekawy konkurs, Myślicie może, ie przed.
.miotem konkursu było jakieś za,gadnit!nie z dziedziny nauki lub s11tu1.i?
Czytelniku - „nie bqdi dz.ieckiern". Nie na tym wcale sif! ;;asadza łnit
kulturalnej „wyis:ioki" ojczyzyny nieboszczyka Forresta'la. Zgocfoie i jak to się mówi - „po myśli" uefów r:iqdu USA., wclJil}c:mi alwdemicy
urządzili sobie po prostu zawody pt. „kto dalej splunie?". Rekord pobil
·„prymus" wyiszej uczelni z Yale, Jim Fuchs, który charknął ponoć TUJ
,niewiarygod~ą odległość 17 metrów i 81 centymetrów.
Ubolewamy nad „głębokimi", bo ,lis głębi płuc ,ięgającymi „zaintere.
aowańi.ami" młodzieży akademickiej USA, ale oburzenie i wzgardę mu.
.simy kierować pod -adre&em tych, którzy tej mło<lzieiy nadajq, „v,;ychcnoow.
czy" kierunek, tych (panów z Białego Domu i Depariamentu Stanu USA),
którzy świecq pr;:ykładem, je3li chodzi o„. opluti:an.ie. Opluwanie bra.
terstwa między 1U1rodami, po3tępu i pokoju, kultury i cywili.acji. Prze.
ciw tym krwawym. plwac:om wymierzone "'I nasze podpisy pod utokholm.
skim apelem obrońców . pokoju.
J

1D-yślą o prz-y~złośei . _nas~-yeh dzieei
zloż-yJD-y · podpi~-y pod~ Apelem Pokoju
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Przystępujemy do zbierania podpisów

ski. Żle, że jako majster, partyjnik,
nie bił się o tę sprawę aż do konca..
Protokóły mówią jeszcze o ln·
nych brakach. że ciągle jeszcze zl)yt
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 o·
piel~! otacza się organlzację oddzla
Iową tkalni, która w a.paracie par•
tyjnym „ósemki" stanowi najsłab
szy purikt.

wnicy organizacji podstawowej albo
o tym nie wiedzą, albo teł. starają
się tuszować te niedomagania.
A
tymczasem fakty są oczywiste. Tablice z wskaźnikami wykonania pła
nu ilościowego, jak były tak i są
„u urzędnika w kantorku" Jak
mówią tkacze. Plany zobowiąv.mió
we nie zostały jeszcze doprowadzone do krosien. Wspól.żawodnictwo
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 zobowią&ał, nie
wiedzą majstrowie. A przecież
maj,strowie powinni pomagali „długo
falowcom" i odpowiadać -ia ich wyniki. Wiszącę na ścianach puste gablotki aż proseą s-ję. żeby zamieścić
w ni.eh listę „długofalowców" i wy.
nilti przez nich osiągnięte. !Majster
tow. Durski roektada ręce. „Nierae
już mówiłem o tym na naradach pro
dukcyjnyth i riebraniach partyjnych".
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Potęga przemysłu w·służbie pokoju
Pawilon Radziecki na MTP
Pamiętamy wra.żenie, jakie w roku ubiegłYm spr&wił na widzu polskim pokaz technik-i rad7'ieckiej na
Międti;ynarndowych Targacl1 Poznań
skic~. To co zobaC2yliśmy w roku
bieżącym jest dowodem dals:.i:ego popań
przemysłu
tężnego rc-zwoju
stwa socjalizmu.

Centra.lnie połO'.i;ony na terenie
Targów główny pa.wilon Zwiazku
Radl'Jieckiego :ca.wiera pokaz produkc.il wszelkiego typu maszyn pne
nal.'zędzi
mysławych. · aparatów i
precyzyjny ob.
Pierwsze miejsea. zajmu.ją tu obrabiarki do metali. Szczególne lainterellowanie rGbotników, techników i
inżynierów Z\viedzają-0ych Targi budzą obrabiarki automatyczne. samoczynn1e spełniające kolejno sześć i
wiecej operacji obróbczych. Obok
umieszczono taka.mię - gwintownicę,
której wrzeciono osiąga około 4 tys.
· obrotów na minutę. Wn.ecio.no takiej maszyny jeS'llCze przed kiłkr>ma
ta.ty obraca.Io się zaledwie 320 razy
na minutę. Cechą charakterystyczną
obrabia.rek, rozwijających tak zawrntną szybkość obrotów, są potę-.lne
rMmiary i waga ich armatur, eo po'lJWafa uniknąć niebe71p1ec.11:11ych wibra.cj1.
W ga.blotaeh umieswz<>nych obok
•Obrabiarc·k oglądi1.my na·rzędzia: noże do tokarni, frezy i wiertła, których ostrza. zrobione są ze stali spiekowych, nierównie - twaxilszycb od
stali djamenfowej. Dz.ieki budowie
szybko-bieżnych obra.bfarek i produkc.ji wysokog'<l>tunkowych nar1ę
dz:i, radziiecki przemysł metalowY
może coraz powszechniej stosować
metndę szybkieg-0 skraw·a nia metali.
metodę, którą obecnie uczynamy i
my stn.~ować.
Wśród ma:sz;'tl dla p!:'zemyslu cięż
kiego widzimy m. i•n. witllkie · maszyny wibracyjne do przygotowania
form odlewniczych duiyrb wymiarów. Maszyny te skraca.ją wielokrotnie czas pracy formierza.

W dziale samochodów cięivo
lek- wych, poza. bogutwem nowych wokiego. Wśród ma.szyn włókienni zów o duiym toina.żu, zwracają uwaczych zwmca. uwagę maszyna. przę gę wozy specdalne. Obok znanegi> z
d7..alniam oo ba.wełny o 324 wn:eclo- roku ubiegłego autobusu, widzimy
naeh. W pobli.00 niej s·toi mała n:e- dnlgi, zna.ewe dłumy i pojemniejpozorna maszyn.a ;pO!InO<micza. Kryje
ona w sobie jednak niemvykłe zale- szy. W pobliżu stoją samochody poty. P-0tra.fi bowiem wiązać na. ma- żarnicze i san~tame, weny wyposaszynie przędza.lni<Yrej w ciągu ~ilku żone w dźwigi, kopaczki, wreszcie
minut osnowę złożoną z kilkuset ni- wóz wyposażony w małą wieżę
tek. W stoisku maszyn drukars~foh wi.ertniC'LI\. Ten osta,tni ma. &I.erokie
1twagę zwiedzającycl1 Targi i>rzyku- zastosowanie do próbnych wierceń.
wa. piękny 4-magazynowy linotyp,
:i;iemnycll
Dział = y i n do robót
płaskie maszyny o niezwykle wysonam
~ane
Mame
dernoostnvje
kiej wydadnośei i liczne precyzy,łne
maszyny pomocnicim, j;i,k np. prasa dotychc.ms maszyny. Widzimy tu
wielką traktorową łopatę, która jedhydrauliczna do matrycowania.
nym zamR(lhem przenosi ponad trak·
W tym saanym pa.Wii.lonie ro.zi.'Tl.ie- torem 3 tony ziemi i zgypuje ją do
StZ:czono eksponalty przemysłu prccy· podstawionego samochodu lub wazyjnego: mikroskO'PY leka.rslde i prze gonu. Pr:iy pomocy takiej ma.szyny
mysłowe, optyczne a.pa.raty pooniaTo stają się wykonalne wielkie za.miewe dla przemyslu. przyrzącly elP..ktro rzenia, jak budo.wa. 1000-kilometroa.utomatyczne, wych kanałów, likwidacja. hałd w
miernicze, liczniki
aparaty i spt-zęt fGtogra.ficz.ny, apa- za.głębiach górniczych itd.
raturę k·inemaitogra.ficzną, !!pnęt teObok po.tęiinej łopaty, wirlrz.imy
letechnfomy , precyzyjny sprzęt ła
bora toryjny. narzędzia iekarskie itd. samochodowy ~antlacz do zrywania twardej wa;rstwy ziemL Ostrze
W gablotkach ułożono niezwYkle rzgarn.tacza, rzawieszone na 10 wielbogaty asortyment łoż:Ysk tocronycb- kich koł-acll sam-ochodo:wych, wy·pr.ze
kulkowyeh., rolknwych. rolk1>wo - dza:ją wia1k.ie 1!1.0&..e .stalowe, zd:ol.ne
bez których nie do po Sikruszyć ną'Wet twairdą nawierachn'ię
taśmowych nowoczesnego jezdni. Dalej widziimy t·rakto.rową
myślenia jest rozwój
przemysłu samochodowego, obr:ibiar maszynę do kopania rowów meliokowego, · maseyn elektrycznych Ud. racyjnych, wykopów dla siec.i gw:oNa wolnym powietrzu, na wielkiej wej, wodociągO'Wej itd. Taka sama
przestrzeni głównego dziedz.ińca Tar maszyna, wyposaiżona w szersze ło
gów ustawion-0 eksponaty radzieckie paity, może kopać rowy fundamengo przemysłu samochodowego, prze- towe.
mysłu maszyn rolniczych, maszyn do
W d~iale maszyn roJn~czych, poza
robót ziemnych i drogowych, sprzętu
bmlowla.nego, maszyn górniczych, zna.nymi komba,jna.mi do zbioru zbóż,
lnu, buraka c.ukrowego i ma.szyna.mi
j uprawy ro1·1, w1d·zi ·
d o mech an1czne
ciężkie maszyny elektryczne itd.
W przemyśle samoehod-0wym zwra. my wyprodUkowany już w ?'oku bie. ca uwagę ogromny w stosunku do ro żącym p1-~ Sta,lingra.d.zką Fabrykę
ku ubiegłego W7'ro11.t liw;by nowych, Tra.kto.rów ' 50-konny traktor gąsle
typów sa.mochodów. W dziale samo· nicowy, niC'l.wykle O®Zczędny w 7'uży
chodów. osobowych, obok znanych ciu pałiwa. Dal ei spostrzegamy pług
typów „Zis", „Moskwicz" i „Pobie- traktorawy je.dnos:kibowy, zdolny do
da.", widzimy wspa.niałe 6-cylindro- orki na. metr głębokfoj na terenaeh
poręb leśnych.
we wozy „Zim - 12".
Niemnie!j wspainiail.e prz€dsta'Wiia-

ją się maisizyiny

dla

przemy.słu

Nad r-OZStaiwionYtnl na ~eu
maszynami wznosi się stał~ Wie40·.metrowej
ża. wlerinicza ponad
wysokości d~ wi-ereeń imftowych
o!'WZ niewiele niii:imy od niej dźwig
do budowy wleżowc<>w.
Zatrzymaliśmy

mę

z

kooieC'Zll-Olłci

na klłku zaledwie eksponataeh rad:Gieckie-j łecbnikt Całość ekspozycji - to bogaetwo pokojowej produk
cji wielkiej potęgi przemysłowej,
która służy człowiek~ i nieustannie zmierz.a. do uwolnienia go od
ciężkiej pracy fii:zycznej, 7Ja.pewnia.jąc
mu środki dla. opa.nowanta sił przyrody, to stały rozwój pnemYBłu
środków \VYtwairzania, :i:ape.wnia.fąey
ludziom rad7Jieckim coraz WYŻSZY
pm;iom dobrobytu i kultury.
K.W.

Pawilon Zwiqzku Radzieckiego na XXIII
Międzynarodowych Targach w Poznaniu

Osamokształcenie aktywuI partyjneeo

szkolenia ideologicznego aktywu. Sa
mokształceniem objętych już zostafo około 4000 pracowników etatQ·
wych aparatu partyjnego. Prawi.a
we wszystkich Komitetach Partyjnych KW, KP, KM i KD coraz cz~ściej stosowana jest zasada codzien
nych zajęć od 8 do 9 rano: czytanie
literatury, PBygotowanie się dosemi
narium. W niektórych województwac.b, jak w województwie wrocław
skim, śląsko-dąbrowiSkim, częściowo
„Partia klasy robotniczej
w pqmorskim, krakowskim <>ra:z w
Historii
Kurs
Krótki
uczy
województwie warszawskim zasada
WKP(b) - nie może spełnić roli ta stała się już zwyczajem.
kierownika swej_ klasy, nie może
s!>ffnić roli agitatora i kierowniJednakże nie wszedzie samokształ
ka rewolucji proletariackiej je- ceniem objęci zostaii wszyscy poli
przodującej tyczni pracownicy aparatu partyjile
opanowała
śli nie
teorii ruchu r-o'botniczego, jeśli go, począwszy od dostatecznie przy~
nie opanowała teorii· marksisto-w gotowanych sekretarzy
większych
s·ko·Jeninows'kiej".
podstawowych org·anizacji p&rtyjDlatego też zagadnienie opanowa- nych.
nia pr:zoduj~j teorii popruz studio
Systematyczna. praca. nad podnowanie Krótkiego Kursu Historii
WKP (b), encyklopedii marksizmu s-z eniem po~iomu ideowo-polityczneleninizmu, stalleło jako czołowe ui- go naszych kadr przyjęła dość duże
danie aktywu partyjnego. Wzmógł rozmiary. W ostatnim okresie orga
się ogromnie .pęd do nauki, ciego nizacje partyjne coraz częściej konwyrazem jest między innymi wzrost trolują pracę grup samokształce
sieci grup samokształcenia. W mar nia, śledzą za rozwojem polityanym
cu 1949 r. ogółem było około 450 kadr, analizują, w jaki sposób powzmocnić
samokształcenie
przez
grup samokształcenia z liczbą prze
szło 11000 słuchaczy, gdy w marcu aktyw w terenie. W wielu wojewódz
1950 r. mamy już- 760 grup z liczba tw.ach np. w woj~w. śląsk6·dąbr-0~vkrakowskim,
- sk1m, wrocławskim,
p rz es zł0 18 · OOO s łuc h aozy ·
łódzkim i pomorskim, stwierdzono za.
staje się wraz mały udział wyrobionych politycznie
San1okształeenie
form;i robotników, zatrudnionych be21pośre
rozpowszechnioną
nych rzemieślników. Zespoły zostaną bardziej
ueorgani zow~ne. Zespoły, jak tego
normy,
wymagają nowe
słusznie
składać się będą z murarza i porno
cnika, a fachowcy, znajdujący się
t• w nadmiernej liczbie, przejdą do
pracy, odpowiadającej ich kwaliiikacjom.
Po tej linii, linii racjonalnego
wfaściwego wy.korzystania ludzi i
sprzętu przeprowadzi się zmiany na
wszystkich budowlach.
Dzień 15 maja, dzień wprowadze
nia. w życie nowych norm, nie zasta
nie nas nieprzygotowanymi - oś~iadczaj ą majstrowie ~ ,b~ygadzi6c1 z PPB na St~rym M:esc:e. Nowe
normy, słuszne 1 s-?r~wt~dl~we,. ~o~
wolą _mu:!l _na. podmes1eme Ja.kosc1 1
wyda3nosc1 pracy.
Więcej nowych domów mieszkalnych, więcej żłobków, szkół i zakłoi
dów przemysłowych - oto hasło
wszystkich świadomych pracownibetoniarzy,
ków budowlanych zbrojarzy, cieśli, murarzy i instalatorów. Rok 1950 będzie nie tylko 1·0
kiem wielkich przemian w przemyśle budowlanym, ale zarazem r•Jkiem zwycięskiej i przedterminowej realizacji naszych planów pro I
(J. K.)
dukcyjnych.
jednoroc2lna praca grup•
Przeszło
samoksztakenia przYniosła niewąt
pliwie wielkie osiąginięcia. Partia
nasza, zwła.szeza po III Plenum KC
i uchwale Biura Organizacyjnego
„O zadaniach Partii w dziedzinie
rozszerzenia i podnoszenia poziomu
zwróciła
p.a!I'tyjnego",
szkolenia
s zczególną uwagę na zagadnienie wy
chowania kadr partyjnyeh w duchu
ideologii ma.rksizmu-1eniniztnu.
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Przed wprowadzeniem nowych norm w budownictwie

n~etody

Lepsze

pracy

i

zostonq zastosowane w budowie osiedla ZOR na Starym Mieście
W osiecHu ZOĘ (Sta•r e . Miasto)
rrace budo~'lllan.c w szy_bk1m ternpie pos1n~a~ą się naprzod. Jeszcze
w. bm m1es1ącu .od~(lny zostanie do
uzytku _przez OddZ1al I PPB nowy
blok mteszka.Iny, oznaczony Nr. 4.
Bi~rąca udział w konkursie o tytuł
na1lepszego zespołu budowlanego
8 przystąpiła
7.ałoga budynku Nr.
.iuż do za~adania strop?w ostatniej
kondygnacJ1, wyprzedzaJąc o 3 tygo
dnie harmonogram pracy. Za kilka
dni założony zostanie dach. a na 15
czerwca cały budynek w stanie surowym będzie już gotowy.
Od kilku dni _ ośrodkiem zainteTesowania załogi „ósemki" stały
się zaga.dnienia, dotyczące nowYch
norm, nowego katalogu.

•

To, że stve normy nie odpowiadały
warunkom pracy, że często knywwysoko wykwalifikowanych
dziły
pracowników, tego udawadniaó nie
potrr;eba. Wie o tym· każdy z bard:r.iej doświadczonych murarzy czy
cieśli i może choćby z własnej pra.k
tyld przytoczyć na. to wiele przyl;da
dów.
Ale nowe normy to nie tylko spra
wiedliwe płace i większa wydajność. Przynoszą, one zarazem rewolu
cyjne zmiany w dotychczasowej or
ganizacji praey, otwierają nowe
będą..
możliwości pned zespołami,
sprawdzianem umiejętności kierownictwa poszczególnych budów.

zI
codzienne zapoznawanie
Iharmonogramami
pracy, sprawniej
załogi

sza dostawa narzędzi i materiałów
budowlanych, pełne wykorzystanie
kwalifikacji każdego pracownika oto na czym polega nowy styl pracy. . Sprawdzianem jego wyższa.ki
będzie wzrost zarobków pracowniczych.

O właściwe wykorz-ystanie
t
I d . 1spr1:ę u
U Zł
Technicy, majstrowie i brygadziś
stare
tna osiedlu ZOR Miasto dobrze zrozumieli stojące
przed nimi zadania. Dlatego też z:
miejsca przystąpili do przeprowadzania odpowiednich zmian, ulepszenia systemu pracy na poszczególnych budowlach.
I tak np. na „ósemce" roboty mu
rarsk'ie były dotąd przeprowadzane
Obecnie
systemem trójkowym.
wprowadzi się tam system dwójlm
wy, ,ja.ko że na. krótkich murach, o
większej ilości otworów okiennych
jest on wydatniejszy. Przy tynkowaniu w budynku Nr. 1 pracują
zespoły dwójkowe, ale złożone z sa
Stan ten był nie·
mych murarzy.
właściwy i przyczyniał się do oboizarobków wykwalifikoważania

Nowy styl pr~cy
budow'.Y osiedla
U kierownika
ZOR-Stare Mi.iasto ii:ebr.ail się maj.
strowie, brygadziści i personel techniczny. · Jest to już druga z kolei
narada, na kt6rej przedyskutowane zostają wszystkie sprawy, zwią
zane ż wprowadzeniem nowych
norm.
- Musimy zmienić nasz dotychczasoWY styl pracy - mówi kierownik Langner - styl, który był
przystosowany do starych norm i
wymagan. Od 15 . maja nasza praca
musi wyglądać już inaczej. Trzeba
jl\ tak zreorganizować, aby nie było
mowy o jakichkolwiek postojach.
Trzeba wykorzystać wszelkie moź
My, majstrollwości produkcyjne.
wie, technicy i brygadziści jesteś
my odPQwiedzialni za stworzenie
naszym załogom nowych warunków
pracy, takich aby mogły one pl'aco
wa'6 bez jakichkolwiek zahamowań,
ora.z Podnieść swą wYdajność • tym
samym i zarobki.
Każdy

zespół,

każdy

murarz czy

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

dotychczas często
b.•catelizowane. Gdy zabrakło mur .i 1,wwi cegły, wysyłano go do tyn
k•.1wania, a więc przerywano mu
c ·~ (lośa pJ.<icy. J?edobne wypadki nie
mogą już teraz się zdarzać. Lepszy
poziom pracy, przyśpieszenie i uspra
wnienie transportu, ciągłość prae:r, .

Snrawy te były

ci!ZJPP.B
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~ Przodownicy walki o pokój:__..
Akcja zbierania podpisów pod Apelem Po
jak długa
Cała. Polska koju zaczęła. się.
komitetów
s1ec1ą
I szeroka - pokryła się
wojewódzkich, pO\liatowych, miejskich, gmir1
nych, dzielnico\VYch, gromadzkich, blokowych.
Ile już jest tych komitetów? Nie zliczysz
od razu. .Przed tygodniem było ich kilka tykilkanaście tysięcy, przed kilku dnia.mi sięcy, wczoraj ponad dwadzieścia tysięcy. Dziś
liczba. ta jest wielokroć wyższa.. Ruch w obro
nie pokoju to potężny, masowy ruch społe
czny, ogarniający i u nas miliony ludzi. Bn
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 nilm·
go. Są przodownicy pracy, aktywiści party.lnl,
społeczni i związkowi. masowo zgłosiły się ko
biety i młodzież, są księża, chłopi, rzemleślnl
cy. Wszyscy na. front walki o pokój, na front
wa.lki o wyjaśnienie znaczenia akcji zbierania
podpisów!
Wypróbowana w walkach rewolucyjnych i
w wielkich bitwach o rozkwit gospodarczy
naszego kraju polska klasa robotnicza i tym
razem przoduje.
kuźnią, pokoju"
„Każda nasza huta .
oto za.wołanie hutników:
„My, górnicy polscy, podpiszemy się porl
Apelem Pokoju tysiącami ton węgla. ponad
wola czołowy górnik, Józef Ciszak
pła.n"' z kopalni Bolesława. Chrobrego.
„Moją odpowiedzią na knowania podżega
czy wojennych jest wykonanie normy w 380
proc." - zobowiązuje się Stanisław Btl>.łll·
uewski z& stoczni szczecińskiej.

wojennym, którzy chcą, ro-,.
odpowia.damy wzmożon4
kraju i umacnianiem naszego sprawiedliwego Państwa ·Ludowego" stwierdza Stanisława Sztermińska z Warszta
tów Kolejowych.
„W odpowiedzi na atomy, budujemy nowe
domy" - oto hasło budowlanych.
naszych zakładów produkcyjny!::h
Załogi
wzmagaj ą swój wysiłek. W jednym tylko wo
jewództwie rzeszOW1;kim 275 zakładów prac~·
przystąpiło do współzawodnictwa o zdobycie
Sztandaru Pokoju, ufundowanego przez Woj•l
wódzld Komitet Obroiiców Pokoju.
Kazdy dzień przynosi nowe, boga.te formy
akcji na rzecz składania podpisów pod Apelem Pokoju, formy, kóre warto i trzeba upo
wszechnić. Te doświadczenia zobowiązali się
m. in. upowszechnić korespondenci robotniczy
i chłopcy, zeluani n~ I Zlocie w Warszawie.
W liście do Polskiego Komitetu Obrońcń\llo
Pokoju czytamy:
„W naszych korespondencjach do gazet bę
dziemy informowali jak najszerzej o wszelkich akcjach, podejmowanych ·w terenie dla
obrony pokoju".
wzywając proKsiądz Bancer z Osieka,
boszczy do wzmożenia. akbwnoścL składa na
„Podżegaczom

pętać nową wojnę,
pracą w odbudowie

z tym potęźnym ruchem pokoju, któ
przewodnictwem nieZWYciężonego
Związku Radzieckiego, ogarnął cały świat;
Dziekan katedry Canterburry, Hewlett
Johnson pisze, że milion podpisów pod Apelem Pokoju wywola wśród podżegaczy wojen
nych zdenerwowanie; 10 milionów podpisów
wzbudzi w ich szeregach popłoch; 100 milio
nów podpisów przekreśli ich plany i ocali
czyć się

ry,

pod

ludzkość.

W samej Polsce zbierzemy z pewnością
milionów podpisów. Apel podpiszą
wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy ludzie,
którzy nie ehcą więcej przelewu krwi, zniszczeń i nędzy. Apel podpiszą wszyscy ludzie,
którzy chcą dla siebie i swych dzieci pięknych
mieszkań,, wzrastającego dobrobytu, szczęśli
wego, spokojnego żYcia.
Sprawa zakazu broni atomowej jest dziś
centralnym zagadnieniem ruchu obrońcó-w
pokoju, ponieważ:
jest to bro6 agresywna,
jest wymierzona. przeciwko spokojnej lukilkanaście

dności,

przeciw gęsto zaludnionym miastom.
jest najbardziej nieludzkim ze wszystkich
rodzajów broni wojennej,
jest ona wyzyskiwana przez imperia.listów
jako środek szantażu.
stępujące zobowiązanie:
Nasi przodownicy walki o pokój w dniach
„Będziemy starać się wszelkimi siłami tak
podziałać na myśli, serca i wolę naszych para masowego zbierania. podpisów pod Apelem Po
fian, aby nikt nie pozostał poza tą wielką i koju rozpowszechnią tę prawdę wśród wielu
szlachetną akcją utrwalenia pokoju na całym milionoWYch rzesz naszego na.rodu. Podpisy
zebrane w Polsce, dodane do setek milionów
świecie".
„Ludzie bomby" przekonają się, że ich podpisów w świecie porażą wrogó\V pokoju.
niecne zamiary natrafiają na opór nie do Jest to bowiem broń stokroć siJnieisza od ich
nedznel!'o llzantażu.
orzezwYcieżenia. uLudzie hn..,hv" musu tł-

dr.io w produkcji w grupach samoniedostatecznej
W
kształcenia.
mierze objęto również samokształu
niem personel inżynieryjno„teclmicz
ny.
Na podstawie danych kilku woje·
wództw na 8528 uczestników gru:i>
samokształcenia jest tylko 2.013 ro
botników, pracowników umysfawych
zaś 6.121. Nie wykorzyStano witfO
wszystkich możliwości dla objęcia
szkoleniem prurtyjnym wy:robionych
politycznie robotników. Stad lroniecz
ność rozszerzenia jeszcze bardziej
grup samokształcenia, włączenia do
nich wyróżniających się słuchaczy
kursów II stopnia, zwłaszcza w o·
środkach przemysłowych. Nowe grupy

sainoikształcenia

pows•tają

w

wielkich zakładach pracy, jak np. w
kopalni im. Thoreza (dawniej „mały Kamień"), w Fabloku, w Trzebi·
ni, w PZPB nr 5 w Łoom itd.
W w ielu wojewórum;wa.ch, kom:iltetach powiatQwych, ak.tyiw związko-
wy, młodzieżowy, kierowniczy aktyw
aparatu państw-0wego i gospodarcze
go, spółdzielczego i oświatGwo-kultu
ralnego oraz absolwenci szkół partyj
nych i propagandziści-wykładowcy
nie zostali jeszcze objęci samokształ
ceniem. Każdy aktywista partyjny,
bez względu, na jakim odcinku pracuje, jeśli jest przygotowany teoretycznie, p.owinien I.ryć objęty siecill
grup samokształcenia.
Poważne rezultaty na odcinku sa.
makształcenia umożliwiły w okresu~
kampanii, w związlnt z 70-Ieciem
urodzin tow. Stalina, uruchomienie
sieci grup, które zapoznawały się z
towarzysza
życiem i działalnośc'ią
Stalina. Dośwladczenie jednak wyka·
odzało konieczność przeszkolenia
1mwiednich kierowników grup samokształcenia i konieczność przygotowania ideowo-pttlitycznych kierowni
ków.
„W każdej szkole ·-: uc~y. ~ow.
sprawą naJwa :in1e1szą
Lenin
jest ideowo p.olityczny lderunek
wykładu. Co decyduje o tym kie
runku? Całkowic'ie i wyłącznie
skład wykładowców".

Podnoszeniu poziomu kierowni·
ków grup, obok .systematycznej pracy seminaryjnej, służy Ośrodek Doszkalania przy Partyjnej Szkole Cen
tralnej im. J. Marchlewslóeg~ w
ŁGdzi. Od listopada ubiegłego roku
na 4 kursach przeszkolono 293 kierowników grup, co stanowiło jedną
trzecią. ogółu kierowników grup sa·
.
mokształcenia.
Pierws-ze doświadczenia Ośrodka
Dos z~alania ·skazują, iż stanowi on
powazną. pomoc przy samokształce·
niu i przyczynia. się do ideowo•politycznego podniesienia pracy.
w rozpowszechnianiu
Dużą rolę
wiedzy marksistowskiej odgrywają
Ośrodki Szkolenia Partyjnego.
Sieć ośrodków znacznie wzrosła i
obok Centralnego Ośrodka w Warszawie istnieją Ośrodki w Bydgosz·
czy, Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie,
Szczecinie i Lublinie. Ośrodki te sta
ale
wiają. dopiero pierwsze kroki,
już stanowią poważną pomoc w pra
cy ideologicznej. W najbliższych rnie
sią-0ach otwarte zostaną wojew6dz·
kie Ośrodki w Katowicach. Kr akowie, Poznaniu i Gdańsku. Do~ ,: oży
wioną działalność rozwinęły · również
przy KP w Zabrzu, Wał
Ośrodki

brzychu, Płocku i Gdyni. Sieć .... owych Ośrodków przy Komitetach Pa
wiatowych i większych miastach oraz
powstanie jeszcze
zakładach pracy
w roku bieżącym.
Osiągnięcia na odcinku samokształ
cenia. są. powai ne, ale w dużyr.1 sto
pniu jeszcze niedostateczne wobec
wychowania nowych
. konieczności
kadr partyjny.eh, zdolnych do wypeł
nienia zadań stojących dziś przed
partią.

Towa1·zysz Stalin na XVIII
WKP(b) wskazał:
" .„istnieje jedna gałęź wiedzy,
której poznanie winno być obowiązujące dla wszystkich gałęzi
nauki - jest nią marksist owsk'Oleninowska nauka o społeczeń·
stwie, o prawach rozwoju społe
czeństwa, o prawach rewolucji
proletariackiej, o prawach rozwo
ju budownictwa socjalistycznego,
o zwycięstwie komunizmu".
Opanowanie tej wiedzy przez na.jszerszy aktyw partyjny, rozPowsze·
chnianie je, przyczyni się do wycho' wania nowych ideowych ofi:.r11ych
I kadr budowniczych Polski Socfali·
Zjeździe

~ styczne)-
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K·ronika Tomaszowa
WAŻNIEJSZE TELEFONY:

Opełną

mobilizację. wszystkich
~ do Walki o sOciBlizm

4 :...... Dworz.ee Kolejowy

~7 -

51 -

805 -

333 -

Milicja Obywatelska

Straż Pożarna
Straz Pożarna (dzwonić
tylko w wypadku pożaru)

Pogot-Owie PCK
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Rozdzielnia Dzienników „Ruch" Konferencji Partyjnej, braków, Tak jak w spraiwozdaniu najPlac Kościuszki 16, tel. 250. które pbdnieśliśmy gwoli wyciąg bardziej
wyraziście zaznaczyły się
Godziny przyjęć od 14 do 15. nięcia z nich odpowiednich wnio- osiągnięcia <>rganizacji partyjnej
przyszłość, a '.których głó
wną treścią był<> niedostateczne

STS

Związku

przodownikami i racjonalizatorami, stwierdzając, że tro
ska r0 ruch współzawodnictwa
pracy i ruch racjonalizatorski j$6t
w znacznym jeszcze stópnh.t nie„
dostateczna. Mówił tow. Pochyluk, że kierownictwo Oddziału w
niedostatecznym stopniu pomaga
i opiekuje się radami zakładowy
mi. Mówi? tow. Pawełkiewicz o
braku ogólnych zebrań załogi, na
kt61·e przenoszono by najbardziej istotne sprawy do szerokich
mas i przy ~om<>cy których ra~y
wiązałyby się w sposób bard z1ej
ścisły z masami.
Gdzie szukać przyczyn· takiego

I
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li Mielskiej Konferencji Partyjn ej

Mimo rpewnych braków, jakie O
wykazała
dyskusja II Miejskiej

m

Troska musi być wspólna
W tych dnfach otrzymaliśmy
Ust następującej treści:
•
,,W zwi~zku z notatk:j, prasowa pJ. „Dbajmy o wspólne do
bro", zamieszczon~ w „Glosie
Tomaszowskim" z dnia 19 marca, Dyrekcja Okre,~owa Kole.i
Państwowych w Lodzi wyjaśnia,
że w celu utrzymania porządku
i czystości w wagonach osobowych, został<> wyctiane zarządzenie, nakłada j~ce na konduktorów
rewizyjnych i rewicfientów · wa-

lokalnym Tornaszów - Koluszki
je"t inż doprowadzone do ·stanu
używalności.

Ponadto • Dyrekcja

poleciła

·zwr6cić uwai?ę drużyMm k<mdiuktorsldm i rewidentom na skut
kl nisz<:zenia wnę,trz . taboru ko
lejow~o I powstałe z tei:?o tytułu

na odcinku przemysłowym, na od
stra.ty dla Kolei, a tym samym 1
.cinku walki o przedterminową re'dla 1'PAństwa.
_
jeszcze wykorzystani~ oręża kry- alizacj_ę planów produkcyjnych,
BetskUteczny jednakże 15ę.:
tyki i samokrytyki, mimo tych bra tak samo i w dyskusji zagadnienia
dzie wysiłek władz kólejowycti
Obywatelka ków - wiel-0godzinna
dy{!l~usja te stanęły z największą ostrością.
dopóty, dopóki szerokie rzesze
wniosła 'wlele istotnych i pods~awo
Pisaliśmy już onegdaj o błę
~onowych obówią-zek pobiera· podróżnych nie zrozumieją, że
wych momentów, gdy m~va o oce dach, jakie niektórzy z dyskutują
nia od podróźnycti. niszcz~.cych, mienie Kolei Państwowych, mie
nie dotychczasowej pracy organi cych · ,{iópełniali, próbując przesła
wz~lędnie zanieczyszczają_cych nie r>aństwowe. to · d~bro nasze
zacji partyjnej i wytycznych dla niać własne zaniedbania winą czy
wai.<ony - opłat, przewidzianych własńe i obowiazkiem każdego
tej pracy na przyszłość.
zaniedbaniami Central, lub Zjetaryfą.
- j~st troskA o utrzymanie go w.
ma głos •••
Jakie zagadnienia i jakie spra- dnocze1i branżowych. Centrale
Urząd'Zen.ie ubikacji w pociąF?U jak naileipszym stanie",
wy wysunęły się na pierwsze miej dyspozycyjne muszą także wziąć
sce, gdy mowa o dyskusji?
na siebie odpowiedzialność za ta
kie czy inne potknięcie bo wiele
uPrzekazał mi, uważacie, redak- TROSKA O PODNOSZENIE spraw, wiele przykładów, jakimi
~ie prze,·awia .&""dne1
· działalności 1
tor list, jaki przesłał do redakcji SWIADOM:OSCI IDEOLOGICZ- towarzysz<! operowali - było w wagę, iż niektórzy działacze związ
:6•
Zarząd Miejski szanownego Toma
NEJ
zasadzie słusznych. Ale najisfotniej kowi - członkowie Partii, w nie~
Wydawa6 by się mogło. że dla szkoły i na tym k~nied.
szowa. Brzmi on mniej więcej jak · Pierwszym z nich - była tró- szym jest przecież czy my sami, dostateczny sposób wywiązują się
~r~k ko~taktu - mena~
następuje:
ska o stałe, systematyczne do- czy organizacja partyjna zrobiła ze swych zadań. . że ni·a nauczo- szkoła podsta.wowa w Pr.zesia.„W związku z artykułem ob. zbrajanie ideologiczne szerokich wszystko, co na określonym od- no się jeszcze kol~ktywnej pracy, dłowie winna :posiadać spraw- CżaJnI~ ś:W~a.dczy ~ -0;-~an1z~Jl
podziału pracy między poszczegól nie i właściwie pracujący Ko- party}neJ J. or.gamzacJ1 zw1~zDyonizego,
zamieszczonym
w r:tesz członków Partii.
cinku mogła i winna zrobić.
nych towarzyszy i poszczególne
.
!.
,
..a ż
kl d koweJ przy Ta.rtaku Nr 3. Nie-.
dniu 29 kwietnia, w którym ob. , . O szkoleniu, o kursach ideoloToteż słuszne były liczne wypo
Dyonizy zapytuje, kto mu zapła- giczn~ch' m6wiło _sprawozdanie '.1- wiedzi o jeszcze słabej mobiliza- ogniwa związ;l<owe. Nie iprzyswo n:i1tet Op1-ekµ?czy, g~y • s a a. istniejąca opieka. nad szkołą
ci ~:l rozdarte spodnie przy wycho stępuJącego Komitetu. W sposob cji kadr partyjnych do walki t jono sobie jeszcze nowego stylu się o~ z rodz1c6w. <°k1€C1 uczę- jęst dowodem, iż towa1-zys~e ~
dzeniu z parku miejskiego - Za k~ytyc:tny . i samokryt_Yczny. ~ó.- łazikostwem, z nieróbstwem, z pracy który by w sposób właści- szezaJfłCych właśme do tej szko tartaku u.ie uozumieli · w1dac
rząd Miejski uprzejmie lecz stano wiło ono, ze tak Komitet M1~Js~1, ni<?wlaściwym stosunkiem do pra wy n:obilizował ludzi, któr~ by ły. Niestety jednak! Mimo śei- donioołej roli, jaką Komitety
wyznaczał każdemu je20 odcinek slego powiązania załogi Tarta- Opiekuńcze mają do spełnienia
wczo odpowiada, że nie jest skłon jak i posi;czegó~ne or~anizac3e cy i dyscypliny pracy.
ku Nr 8, która .sprawuje nad w żyeiu szkoły i w życiu ucz.
ny pertraktować z ob. Dyonizym p_arty.jn.e, .m1!110 niewątphwych ~Jasnym jest, że i na tym odcln Dracy.
na temat żądanego odszkodown- s1ągn1ęc, .ia~t1e są ~o odnoto.w.ania ku mamy osiągnięcia. W większo
KADRY PARTYJNE
szkołą opiekę, - jak dotąd brak niów.
nia, a ponadto jest zdania, że ob. na tym odcmku, nie w pel.ni Jesz- ści zakładów pracy w wyniku wal
AWANGARDĄ
jest jaki~jkolwiek łączności ł współ
Jest rzeezą pewną, że trzeba
Dyonizy winien ponieść przykład cze i w _spos?b jeszcze medost~- ki z nieróbstwem podniosła się
A przecież jeśli organizacje za- pracy Komitetu Opiekuńczego ze skóń;zyć z d_?tychc7!.asow~ bierną karę za przechodzenie przez teczny UJ~wmłr troskę o wła.śc1- dyscyplina prac~·. mmiejszyły się
wodowe mają być trarn?mlsją do szkołą.
.
nośe1ą, naWlązać zywsz~ ~o:i
okalająey park młody 2;ywopłot i wy ~tan i poziom szkolenia 1de- ilo~ci nieąsprawicdliwionych nieo
szerokich
mas
bezpartyjnych,
jeOd
momentu
powołania.
Kotakt .t.e szkołą. Tym bradz.1;iJ. ~e
niszczenie tegoż.
ologicznego.
,
.
becnośd, co jest śwJadectwem pra
zobó- koniec roku ~zkolnego. zbll~a się
Samo przyznanie się do zapląt9.
Tow. Długolęck1, przewodniczą cy organizacdi partyjbych, a w śli mają je mobilizować do socjali mitetu Opiekuńczego _
nia w drut kolczasty jest dowo- cy Komisji Szkoleniowej przy pierwszym rzęd1le naszych agitato stycz11ego budownictwa -:- to wiązał się on jedynie do sporzą i przed komitetem op1ekunczym
i Miejskim Komitecie - samokry- rów partyjnych, którzy iprzede pl'z{lde wszystkim czło11kowte Par dzenia kilku ram do obrazów stóją poważne i -pilne żadania.
dem, że spacerował po t rawn - tycznie przyzni!ł, iż sprawozdanie 1 wszystkim w FZPW Nr 28 mają tii musz~ kroczyć w czołówce każ
kach i przelazł przez i,ywopłot, 'N zbyt łagodnie oceniło prace Ko- doskonałe osiągnięcia na tym od- dego odrinka.
jnnym bowiem sposób nie mógłby
Nie wsżędzie jeszcze ruch wsp6ł
misji Szkoleniowej, która w pierw cinku. Są jednak zakłady. w któzaczepić 0 drut kolczasty.
!'zym i·zędzie ponosi odpowiedział rych •walka ta prowadzona jest w za\vodnictwa objął W.$Zystkith
Park miejski otoczony jest nie ność za ten odcinek roboty par- sposób jeszcze niedostateczny. Na członków :Part.i.i. Nie wszędzie
drutem kolczastym lecz młodym tyjnej. Przez dht~l okres czasu leżą do n ich PFSJ Nr 1 i Fabryka c:z.lonkowia Partii świecą przyżywopłotem, który był ustawicz- Komisja odet'wana była od ~a~ Prt5ÓW, ' która nie realizuje swych kładem whściwego stosunku do
nie niszczony przez lekkomyśl- partyjnych, od kursów szkolemo- planów :produkcyjnych w Wyniku pracy. Nie wsz_yscy iezłonkowie wvgrala :W konkursie ,,Głosu" aparat radiowy
nych, lub źle wychowanych spa- wych, nie kontrolowala prze~iegu zbyt wysokiego procentu absea- Paxtii we właściwy sposób wycerowiczów, wchodzących do par- szkolenia, zbyt mało przyw1ązy- cji i slal?ej dyscypliny pracy za- wiązują się z przyjętych-. czy na- . Tru6no o bardzie! trafny wy „Głosu Robotniczego" przyczyku z każdego dowolnego miejsca l wała wagi do syste.matycznej. kon logi. A jeśli tak jest - _to urzede łożonych na nich obowiązków.
b6r losu, fak t~n. kt6ry i:iadł
nił się d10 przysporzenia
ty~
wydeptujących . przy tym ścieżki ttoli i analizowania · przebiegu wszystkim organizacja partyjna
- Zrewidować ..cvkle uroduk- czas os.t~tni~go kól'lkursu. zor~a dwoj~u Wielu rad-0snych chwil.
w trawnikach parkowych. Celem szkolenia w terenie. . .
.
musi wzi~Ę odpowiedzialność za cyjne w naszych zakładach pra- nizowan~~o przez redhkćfę, „Gło "
"
Jl Uli (Sam)
ochronienia żywopłotu i trawniOstatnio - sprawa. uległa zna- ten staą i wyciągnąć z tego wnio- cy! - wołał tow. Leszczy61t~i. - su" p. t. „MR. DOLLAR PODRO
•, '
k6w - Zarząd Miejski na wnio- cznej poprawie. Poszczególne k_ur ski.
.
Z pewnością, mamy j~szcze nievty ŻUJE". Pierws:ta nagroda - »ięk
sek przewodniczącego MRN· wy- sy są kontrolowane, błędy i nieSłusznie zwrócił uwagę tow. czerpane rezerwy, któryc:1 likwi~ ny aparat radiowy przypadł w
dał polecenie zabezpieczenia żywo domopti są analizowane na stałych Goździk, że w walce o socjalisty- dacja przyśpieszy realizację na- udziale ob. Juli!i Cza.ikowsklej,
TemofY ón1a
płotu dnttem kolczastym. Nie sta posiedzeniach Komisji.
. czny stosunek do pracy, poważną szych zamierzeń, nakreślonych ra układaczce z przędzaln! Ksl~ży
nowi to jednak niebezpieczefisiwa
Kontrole te wykazały. że w wie rolę poWinna Gdcgrac organizacja mami Planu Sześcioletniego!
Młyn PZPB im. Stllina w Łod:ti.
tydzień
dla spoicojnych
l'Jrzechodniów, lu organizacjach po<lst;:.wowych partyjna przy Ubezpieczalni, któ
Przyszła do naszej redakc.ii ze
W słowach tych tkwi gł~boki
gdyż wspomniany drut przeprawa szkolenie w poważnym stopniu ra tymi zagadnieniami w niedosta
sens roli, jaką organhzacje par- swym synkiem, 14-letnim Jurkiem.
dzony został nie z boku, lecz przez jeszcze kuleje.
teczny .sposób jeszcze żyje i wy- tyjne, członkowie Partii w~nni Obóje nle wierzyli jeszcze, że to
środek żywopłotu.
Przede wszystldm - zaznacza kazuje ~byt mało czujności na tym odegrać w walce o przedtermino- napuwdę oni zd"Obyli pierwsz~
Tegorocznl maturzyści korzyOb. Dyonizy był widocznie do stę nieregulama frekwencja i brak odcinku. A przecież jest publicz we
stają obecnie % wolnego od zajęć
1rcalizowanie naszego iP1anu, nagrod~ w konkursie. Szczeg6l·
tego stopnia rozmarzony, że stra- kontroli szkol11nia ze strony egze ną tajemnicą, iż wielu łazików i w walce o - Pokój ..
nie Jurek, uczeń VII oddziału szkolnych tyaodnla, by nabrać
cił nie tylko świadomość czasu, kutyw i komitetów poszczegól- ńierobów usprawiedliwia swe nie
tchu przed rozpoczynającymi się
Nic sposób wycz~rpać wszyst- szkoły podstawowej Nr 27, z nie15 bm. egzaminami piśmiennymi.
ale również orientację, gdzie znaj nych organizacji podstawowych. róbstwo świadectwamL lekarskikich zagadnień, jakie dyskusja po pokojem czekał na potwierdzePricowl.ty dla nauozycieli i uazdują się wyjścia z parku i zamiast Przykładowo, po ośmiu kolejnych mi.
nie
wiadomości
z
naszej
strony.
ruszyła. Zbyt szeroki był to wani6w okres róku szkolnego dobie
przez wyjście poszedł sobie na posiedzeniach szkoleniowych w
chlarz, świadczą.cy, iż orgi:1.mzacja Gdy z<lohyf już całkowita pewga końca - 22 bm. rozpoczną się
O NOWY STYL PRACY
przelRj przez trawnik i żywopłot. PFSJ Nr 1„ mimo, iż cały szereg
egzaminy ustne, a w czerwcu roz
tomaszowska żyje wszystkimi pro ność, że ten mały a•parat radio
. ZWIĄZKOWEJ
W tym naśw~etleniu okoliczna- uczestników szkolenia nie zjawił
dane
zostanl\ świadectwa dojrzawy
przedmiot
fe~o
marzeń
blemami
naszego
życia.
Lecz
te
Z
zagadnieniami
tymi
łączy
się
ści Kundzia nie tylko, że ma cał· się ani na jednym posiedzeniu, Ko
łości.
jeszcze więkueio - przejdzie na własność jego 1 je
kowitą słuszność urągając, ale mitet organizacji fabrycznej nie w sposób bardzo ścisły zagadnie- zagadnienia:
~o
mamy,
Jeszcze
hłe
umiał
przed
kilku
Ju!
ukryć
miesiącami
uaktywnienia
szerokich
mas
parnie
pracy
naszych
związków
zawo
winna bodaj użyć jakie~oś twarde wyciągnął z tego faktu żadnych
ws.zystkle czyńn1k1 odpowiedztal
dowych i rad zakładowych. One tyjnych, a za nimi szerokich mlis swej radosci.
go argumentu, chociażby w rodza konsekwencji.
ne za postępy ueini6w w naucebezpartyjnych, uaktywnienia po- Wid.il.ez mamusiu, te taki
ju symbolicznej trzepaczki, a_by
Komitet organizacji w PFSJ xówniez winny stanowić główny przez
nauczyciele, komitety rodzicielstale wzrastającą świado sam, jaki oglądaliśmy na wysta
oduczyć swego małźonka od łaze- Nr 1 dopuścił do tego, by wykład trzon uderzei1iowy w walce o pro
skie, organizacje młodzieżowe mość
kla.só'Wą,
ideologiczn~.
poliwte.
Jakie
to
szczęście,
że
aku
rlukcję,
w walce o dyscyplinę pra
nia po krzakach".
z -określonego tematu prowadził
udeneyfy na a~ 1t powodu rz.na
cznej ilośc! ocen niedostatecznych
Taki, uważacie, był ten list. I jeden wykładowca, a seminarium cy, wykazując przy tym jak naj- tyczną, przez działalność związków rat na nas padła ta wy~rana.
mocnym akcenOb. ~Zajkowska przytakuje w jedenastych klasach szkól łódz
pełniejszą troskę o człowieka pra zawodowych w pierwszej chwili chwycil~m tematu - ktoś inny.
tem przebijały wśród innych wy- także nie tając rózradowania. kich. Sygnał ten przyczynił się do
rzeczywiście za trzepaczkę. zmity
A przecież w zależności od stop- cy.
tak d•awna jedynak pro poczynienia poważnych wysiłków
W dyskusji padło wiele gorz- powiedzi, do których niewątpli Już
nia uświadomienia politycznogowaiam si<>" J'ednak, pamięta.jąc, ideowego
w kierunku podniesienia poziomu
sił ją o kupno radia,
chocldby
uzaletniona jest pręż kich słów pod adresem związków wie jeszcze pQwró.cimy~
nc<:n. Zespoły, S:ul'lOpomocy w Na
że to Dyzio włafoie toczy zacięte ność naszych kadr partyjnych, a zawodowych, a Oddziału Związ
Sens całej dyskusji, tak jak ca tylko t?łośnika. Nde pozwalały
uoe, systematyomla ~moc l!'!aUczy
boje o trawniki w naszym mie- co za tym idzie - wyniki pracy ku Zawodowego Włókniarzy prze- łej konferencji, był jeden: pełna iei na t-0 warunki materialne.
cieli po skończonyrb zajęciach w
ście. I on miałby łazić po trawnt- na wszelkich odcinkach. Stąd też de wszystkim.
mobilizacja wszystkich sił do wal Jest wdową, ma pobytem w Oszkole, praca o;·ganizacj! młodzie
kach i skakać przez żywopłot? Po te liczne słowa w dyskusji, czy
Mówił tow. Leszczyński o bra- ki o socjalizm. A jeśli o socja- święcimiu przez cały okres okużowych osiągnęła cel:. ilość
stanowiłam się przekonać sam:i, to tow. Sulmy, Pochyluka, Książ ku zainteresowania ze strony lizm - to tym samym o pokój!
pac ii poważnie · nadszarpnięte ocen niedostatecznych zmniejszy
jak jest z tym drutem.
l<a czy Pawelkiewicza, wskaz.u,iązdrowie. Tak, to naprawdę doła si~ bardzo wydatnie i tylko
W niedzielę poszłam na ul. Pol- ce na konieczność większych i bar
.
brze się :dożylo, te uśmiechnęłó znikomy procent uczniów nie zoną. I faktycznie. Jest żywopłot. A dziej skoordynowanych wysiłków
stanie dopuszczony do egzamisię dó nich szczęście w tym kon
przez środek drut kolczasty. Tyl- w akcji szkol~nia partyjnego.
nów maturalnych.
kursie. Taka to radość dla Jurka.
ko, że„. żywopłot jest miejscami
Wskazywane przez towarzyszy
W Łodzi I województwie przy- .
Ob.
Czajkowska
z
czułośc·ią
na wgższe uczelnie
w takim stanie, iż drut nie ma co w dyskusji błędy i niedociągnię
patrzy l"la 5yna. Chłopiec stano stąpi do egzaminów matu.ralchronić i on, a nie żywopłot od- cia niewątpliwie przyczynią się do
w szkołach ogólnokształcą
Nakładem Zarządu Gł. ZAMP, u !matematyczno - przyrodniczych, r61 Wi przedmibt fef dumy.
Uczy nych
cych przeszło SOOO młodzieży. dziela park -0d ulicy. Ale to jesz- zaktywizowania wysiłków w akcji kazal sit=: Informato1· dla wstępują- niczych, weterynaryjnych, technicz sle dobrze, jest członkiem „OgW liczbie tej znajdują się także
cze mnie nie przekonało. O słusz- szkoleniowej, co zezwoli. w więk cych na wyźsze uczelnie w roku nych i lekarskich na wYższych u- niska'' f zdobywa nagrody w za
e:.ksterni, którzy składać będą
ności pretensji Dyonizego przeko- szym niż -dotychczas stopniu od- 1950•51. Zamieszczone są w nim ai·- czelnlach w kraju, o studiach ńa u- wodach pływackich.
Doskonale egzaminy w wyr.nacz.onych szko·
nałam się, kiedy w pewnym mo- notowywać osiągni~cia gdy mo- tykul.y : podsekretarza S~anu w Min. czelniacll wychowania fizycznego i oriMtuie sie w nauce o
Polsce lach. W tym roku nie przeW'idiuOświaty
dla
Spraw
Szkolnictwa
w
szkołach a1·tystycznych.
mencie, gdy tak chodziłam wzdłuż wa o szkoleniu kadr partyjnych.
Wyższego
E. Krassowskiej p. t.
Specjalne r-0zdziały informują mp6łczesnej, a nawet w zagad- je się w ogóle egzaminów tzw. ·
tego żywopłotu z drutem w środ- - - - - - - - - - - - - - „Szkolnictwo wyższe w służbie eo- jak załatwiać formalności przy za- nieniach
poprawkowych. Repetenci zostamiędiynarod1>Wych.
ku - powiał wiatr i w mej noną umieszeżeni w spec,jalnych
cjalizmu",
wlceprzewodątczącego pisywaniu ~ię na wyższe
uczelnie, Właśnie
ol'l odgadł większość
wej, wiosennej sukni zrobiła się
zbiorczych klasach, by od wrzeDziś
Zarz. Gł. ZAMP S. Zawadzkiego informuj!\ o egzaminach wstępnych rysunków przedstawiaf~cych po
dziura. I kto winien? Wiatr czy
~nla br. na nowo rozpocząć nap. t. „W nauce i pracy po:n'ł'Agają i kursach przedegzaminacyjnych.
dr6źe Mr. Dollara.
korespondentów· · organizacje
ukę.
drut, który jest miejscami umiesz
młodzieżowe"
i wiceInformator, który nabyć motna
Jurek
Czajkowski
fest
napraw
Rady NaczelMj w biurach informacyjnych dla kanczony na zewnątrz żywopłotu?
Bieżący tydzień, wolny od zaRaz jeszcze przypominamy przewodniczące.1
Zr.zc!!zenia Studentów Polskich M. dydatów na
uczelnie, łstnle de rezoh1tnym i m9drym chłopj~ć szkolnych - to okres u zupeł
I dlatego, staję po stronie me- wszystkim
cem.
·
korespondentom Radłowskiej p, t. „Pomoc państwo- jących przy wyższe
zarządach okręgoyzych
nie.nfa 1pomądk<>wania wiadomo
go małżonka. Tymbardziej, iż fabrycznym, zakładowym i te
ĆH!szy się, że posiad'a iac apa
wa i społeczna dla młodzieży szkół ZAMP oraz we wszystkich zarz~
~ci, zdobytych w ciągu lat nauki,
moim zdaniem każdym drutem renowym „Głosu Tomasz()w- wyżs:t.ych".
·
dach szkolnych ZMP, zamieszcza rat radiowy będzie móstł stale
to okres ostatei::znych prz:vgotomożna zabezpieczyć żywopłoty i
shiego", że w dniu dzisiejBroazura zawiera obszerne infor- również spis polskich wyższych u- PO«łebiać swe wiadomości. Juwań do egzarn1nów, kt6rych 2ło
trawniki, ale nigdy kolczastym. szym o godz. 17 w sali konfe- macje o studiach humanistycznych, czelni.
teree ()lf;wdera przed młodizde?:ą ro
rek
ma
zamtar
kształcić tJę da
Bo wlaściciele domów i placów rencyjnej Miejskiego Komite!el. Ma duże zdolnoścj kreślar hottilc?1'·r·hl" nqlni c'l:-nlil<: efo dal- ·
na ul. Polnej, którzy również po- t1· PZPR odbędzie się og6lno- 1000000<!>00000000000000000000000000000000000 000000(,•
ae~h sttudi6w na wyższych ucrz;el
skht Nic nie stoi przecież na
stawili ogrodzenie z drutów kol- miej aka odprawa koresponniacll. Tea-oroomi maitureyści uzu
przeszkodżie tym planom.
Ob.
pełni4 kadry .nowej polskie;i inte
czastych mogą powiedzieć. Iż dentów.
~zafkówśka ~e spokófem patrzy
tlgćn e!ji. wy-ro~łe;: z kla:;y robotni
postawili je chroniąc swe ogródW odprawie udział w~źmie
na przyszłość sWe$?o sYna. W czej I mas chłopskich.
ki: Tak, tak. Drut kolczasty - to przedetawiciel łódzkiej i·edak
d',zfsfełszym ustroju może mu za
W~ystildm tym, k.tórty>Składać
cog brzydkiego. Szczególnie w cji „Głosu Robotniczego".
pewnf~ W\'kształcenie f dobrobyt
hP.i<l w t:vm m k •J V{zamir:y doj śródmieściu i parku. A ten, kto
Wszyscy korespondenci pro
rzałości, zyczyniy jak najpomyśl
Po ~erdecznef rozmowfe z
chce przej ść przez żywopłot, to szeni są, o punktlialne przybyml, matka i syn zab1eraiCJ ptęk n!ejszych '\\Wników.
przez drut kolczasty wiszący na cie.
m..s.
na na~rod~ i opuszczała naszą
wysokości 50 cm. też przejdzie.
sków n.a

Kun dzia

st;,~:·Rudzki słusznie zwrócił

Dlaczego Komitet

Opiekuńczy

I

Nagrodo, która przysporzy. wiele radości

Ob. Czajkowska z PZPB im. Stalina
poa

,

Za

egzaminy maturalne ·

oo

.

Informator ·dla wstępujqcych

odprawa ·

I

Czytajcie i rozpowszechn·iajcie

„„GL0§''

na

reda~cfe. &z watoienia konkurs. -~~-~-------

Ze sportu

1111:łl1t'lr11rt:Ttnl"ll""'"";11111r1111nut:n11111f1'•ft1tml9!~n•••

•

,

•

Halina ·Pr_on1ew1czowna
Co pisała prasa

z niecierpliwością oczekuje chwili, gdy złoży swój pelłpłs
pod Sztokholmskim Apelem Światowego Komitetu Obrońców PHoju.

łódzka w dniu 12 maja 1930 r.

JODY•NA - l.IEK.ARSTWO
NA NĘDZĘ
W bramie domu pray ul. 11 .l!isitopada 46, targlnęła się na życie 21-letnia robotnica F. Chojna, zamieszka·
ła przy ul. Zielonej 41. iDziiewczyna,
która od dłu~ego ~s·u była bez
pra<:y, otruła się v.ryipija•jąc większą
dozę jodyny.
KRWAWE WALIU W łNDIACH
WTZ'enie rewo:lucYÓne w Ind!iach
trwa w dalszym dągu . W dniu wczo
rajszym ,z Shooapoo•r odjeclhały dwa
p{)ciągi z rod~nami AngJ.<i!kćnv. W
ciągu dlwóch dn1 w Sholapoor było
25 zabitych, w tym S-'Ześciu ip01Hcjantów.
„CUDOWNE WŁASCIWOSC'I"
ZEGARKOW
„Republika" oomieszoza recenizje
,z książki nieja:kiiego do'ktora Schweis
heimera, który w1nała:U nową metodę leczenia nerwowości i zmęc.ze
nia za pomocą reę,,.-tego spo1~ąd1a111ia
na zegaire!k.
MA'JJKI Z DZllEÓMI
DEMONSTRUJĄ

PRZED MAGISTRATEM
W dniu wcrorajszym prized gmachem magiistrntu pm:y Pl. Wolności
zebrał się tłum kobiet ,z drmećmi na
rękach. Wdeil.e matek pr:zy,prowad.zliło przed m~strat po Jdllkoro drzieci. Tłum ~obiet poczząl się <.i'Omagać

OBRONIMY POK&J!
całej Polsce rozpoczęła się już akcja zbierania podpisów pod Sztok·
Obronimy pokój - mówi nam
holmski Apel Pokoju. Wczoraj wyruszyły na miasto trójki, zbieraka.'.zytkaimi pracy 1 dhleba. Sekretan
z mocną wiarą w swe słowa - najjące podpisy wsród mieszkańców Łodz.i.
pl'e'LydenJta odipowiedciał zebranym,
bairdlzo 2ajęiy i
że preeydent jest
Spraw~ obrony pokoju przed zaku· wzięli zobowiązanie czynnego udziału młodsza nasza laureatka nagrody,
delegacji nlie przyjmie.
sami anglo-amerykańskich podżega- w pracy przy zbieraniu podpisów pod przyznanej przez nasze Państwo Lu·
czy ·wojennych nie może by-3 obojęt- apelem obrońców pokoju. W akcji dowe 3o najwybitniejszym działa
DŁUGI STRAJK WSTĄŻKOWCOW ną nasz~j młodzieżv, młodzieży, któ· tej
nie mogą być oni odosobnieni, czom i_ sporto:"'com .za krzev?enje ~ul
przemysłu ra może najboleśniej odczuła drugą gdyż
robotników
Strajk
każdy sportov.iec wie, czym tury fizyczne], Hahna Proruewiczoww.;.tąż.kowego. trwaijący od iistopada
wojnę światową i którą jeszcze dziś Je~t pokój i w!e, że dziś musimy wy: I na.
1929 roku nie czmiel"Za wcale do po nacach przełladuje koszmar obo- t~zyc. :''szystkie siły, aby ten pokOJ
WSZYSCY CZU.11\ TAK SAMO
końca. Początkowo fabrytkanci chcie zów koncentracyjnych. ryk syren a- obronie
li obniżyć ipłru:e o 33 procent, dziś 1arroowych 1· trzask
W akc1·i obrony poko1·u - mó·
POKÓJ!
POKOJ,
·
h
·
d
spa a]ącyc
oowiadcizają, że tylko po -50 procen- bomb. Nir też dziwnego, że udział ca
wi nasza rekordzistka - powinni
towej ob.nii:ce przyjmą robot.raków łej młodzieży, a wśród niej i naszych
Wspaniałą, międzynarodową mani· wzi~ć czy11ny i masowy udział wszys
Q: powwtenn do pra1cy. („Kl\.lr. Łódz.")
sportowców w akcji obrony pokoju iestacją na rzecz pokoju był niedaw- cy sportowcy, gdyż my bardziej mo·
no zakończony wyścig kolarski „Try że od innych, kochamy życie, a po·
potęguje się z dnia na dzień.
buny Ludu': i Rudeho Prava" . Słowo przez sport możemy z niego czerpać
NIE MA FUNDUSZÓW
„Pokój" powtarzało się w najrozmait wszystkie radości, z nim związane.
NA ZAPOMOGI
ZOBOWIĄZANIE
językach na całe i trasie od
szych
DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
ZWIĄZKOWCA·Z:aYWU
Warszawy aż po Pragę, dziś słowo to z NIECIĘRPLIWOSCIĄ OCZEKUJĘ
Komitet niesien'ia pomocy nai·
:-.liedawno prasa łódzka doniosła, powtarza cała Polska, jak długa i sze NA CHWILĘ ZŁOŻENIA PODPISU
hietlniejseym ~łożył prasie ośwlad
wyczerpania iż członkcwie Związkowca-Zrywu na I roka, a ~raz z nią wszyscy sportow· i' - z niecierpliwością - mówi Pro·
czerue, że wskutek
niewkzówna - oczekuję na tę chwil
wszelkich funchlSlzów musi "grani- rozszcrrnnvm plenum zarzadu po- cy polscy.
kiedy będę mogła złożyć swój
lę,
czyć swą dzialaJ.ność do "j11i.nimum.
podpis pod Sztokholmskim Apelem
W raztle nieotrzymania dalszych doSwiatowego Komitetu Obrońców Po·
tacji komitet będzlie zmuszony ~-I
koju i nie. omylę się chyba, gdy zaq•
pe!rniie przekreślić swą działałn0ść. I~
zykuję twierdzenie, że z taką saJUą
niecierpliwością oczekują na tę chwi
GOSPODARltA BEZ GŁOWY
lę wszyscy sportowcy w Łodzi.
„Kiurier l.ódrziki" pi&ze, że w c:zaSlie, gdy Polska ;,dusi się od zapasów cukru, gdy do wyw·ozu cukru
zagrankę dopłaca się wysokie sumy
- w tym aiasie preywOllimy cukier
bije rekord Mieszkowa
z Nie.."lliec.
W czasie zawodów
MOSK:W~. W roku 192.9 przywieźliśmy z Niepływackich w Moskwie Uszakow umiec do Polski 100.583 cetnarów
sl.>t!n.ow:ił nowy rekord ZSRR na 300
rnmru.
st. dow„ uzyskując czas
metrłiw
3:25;2, co jest wynikiem o 1,3 sek.
lepszym od poprzedniego rekordu.
Poprzedni rekord należał do Miesz·
k-0wa i był ust!lnowiony w roku 1941.

W

!
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Uszakow

Tenisiści

..

Program na piątek, 12 maja 1950 r.
12,04 Dziennik. 13,30 Konc. 14,00
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
RadioJ...-ronika. 14,20 (Ł) Polska mu
(tel. 150-36)
zyka ludowa. 14,55 Sprawy morskie.
Codziennie o godz. 19,15 „Niemcy", 15,10 Aud. dla szkół popoł. 15,30
Leona Krt~czkowskiego, z Włodzimie Aud. dla świetlic dziecięc. 15,50
rzem Ziębińśkim w roli prof. Sonnen Muzyka. 16,00 Dziennik. 16,30 (Ł)
brucha.
„Jedziemy na wczasy". 16,40 (Ł) Wy
'1'EA'l'R im. STEF'ANA JARACZA wiad z dyr. Biblioteki U. Ł. dr. H.
(ul. Jaracza 2~
Więckowską. 16,50 (Ł) Z dziedziny
Dziś o godz. 19,15 komedia M. Ba- radiotechniki. 17,00 Koncert dla przo
łuckiego pt. „Dom otwarty".
down. pracy. 17,45 „Kultura no·
PAŃ8'1'\•0W\'. TEA'l'łł NOWY
wych Chin" montaż liter. 18,15 Mu(Daszyńskiego 84, te}. 181-34)
zyka. 18,40 Wszechnica. Radiowa:
God,z. 19,15 w2nowieDJie - „Bry- Hl.OO „Piotr Rytel" - symfonia Mie
kimviczowska. 20.00 Dziennik. 20.40
gada szlitierrza Karhana''·
TEA'l'K „OSA„
I ,.Jan Sebastian Bach". 2 0.55 Kon_c.
taneczn. 21,30 „Umartwie
(Trauguttą 1, tel. 27%·70)
nie starej Minibiki" _ opowiadanie
I• orkiestry
Teatr niecżynny.
"li ·u 29 15
„LUTNIA"
21,50 Rezerwa. 22•00 " S z.pl n .
Kalendarzyk imprez sporto(Ł)
(ul. Piotrkowska 243)
wych. 22,18 (Ł) „Powstanie czerwGodz. 19,15 „Królowa p1·zedmieścia".
cowe w l905 r. w Łodzi" _ pog. P.
„ARLEKIN"
Korzeca. 22,30 (Ł) Koncert życzeń.
(ul. Piotrkowslm 152>)
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota _ w opr. Fr. Lewandowskiego. 22,50
(Ł) Spędzamy przyjemnie czas wol-1
ryhka".
ny od pracy". 23,00 Ostatnie ·wiado
„PINOKIO"
l'.l<~A

l'lt

·

I

i>IJW~'.l .i<X:HN\'.

Rumunii w.Warszawie

W środę na lotnisko Okęcie przyby
ła. samolotem 6_osobow:i ekipa. tenisL
stów Rumunii, kt6r7.y rozegrają. w
dniaeh. 1'2-14 bm. międz~r,pnństwowei

I ~~.!~!~„~ „~~n·-

łowe walki pierwszego im,""ku bokser
skiego. A oto wyniki:
Waga papierowa: Sobole.wski wygrał na punkty z Cymerem (o,liiwo) Włókniarz Zgierz.
Pawlak (Stal) Piotrków pokon~ na

punkty Klimka (Włókniarz) Pabianice.
Waga musza: Maciaszek (Włók
niarz Pabianice) wygrał na .punkty z
. Zacharą (Związkowiec Skierniewice).
Zl!ieri)
(Włókniarz
Dąbrowski
wszedł do finału waftkowerem wobec
ruesta'Wienia się !Mireckiego z Widzewa.
Waga kogucia: Fronczyk (Unia
Piotrków) uległ na punkty Tomaszewskiemu (Naiprzód Ruda Pabia·
nicka).
Radwański (Włókniarz Pabianice)
wygrał na punkty z Truszkowskim
(Włókniarz Zgierz).
Waga piórkowa: Szczypiński (Stal
Żychlin) wypunktował Proszewskiego (Związkowiec Sieradz).
Proch (Unia P iotrków) wygrał wal
kowerem wobec niestawienia się
Markiewicza z Bawełny.
Waga lekka: Cytarzyński (Stal Ży
chlin) pokonał na punkty Miedziń
skiego (Związkowiec Sieradz).
Wackiewicz (Włókniarz Tomas:?.ÓW)
i Pietruś (Związkowiec) nie stawili
·
się do walki.
Waga półśrednia: Buczek (Związko
kowiec Skierniewice) pokonał na
punkty Pawłowskiego (Stal Żych
lin).
Studzienny (Związkowiec Wieluń)
nie stawił się do walki i wygrał walk?werem Zając (Związkowiec Łódź).
Waga średnia: Nowak (Związko
wiec Wieluń) pokonał na punkty
Jóźwikowskiego (Stal Żychlin).
Skrzycki (Związkowiec Skierniewice) i Piotrkowski (Ogniwo) nie
stawili się do walki.
Waga · półciężka: Gieraga (Włók
niarz Zgierz) wygrał na puńkty z Ko
·
lasą (Związkowiec).
Waga ciężka: Skwara {Stal Żych,
lin) pokonał przez k:o. Słowińskie
go· (ŁKS Włókniarz).
Zawody finałowe odbędą się w
Zgierzu w sobotę o godz. 18.

spotkanie ·.z re.prezentacją Polski. '.re_
nisistom rumuńskim towarzyszy dełe_
Druzyny biorące udział w ,Wyścigu Pokoju" Warszawa-Pra,ga. w ezaaie gat rumuńskiego Komitetu Kultury Fi
pobytu w Wiśle na śląsku' podpi.sałyjuż ,,Listę Pokoju" Nllj zd:jęciu &kła.da. eycznej - dyr. szkolenia spottowego
Włókniarz
swe podpisy drużyna Niemieckiej :Republiki Demokratycznej
W dniu wcz.orajszym w Łodzi od·
Sanye Lisztic oraz trener Badin.
W skład drużyny Rumunii wchodzą.: był się piłkarski mecz o mistrzostwo
Sta.nceseu, Caralulil! Viziru Schmidt. kla&y A okręgu łódzkiego pomiędzy
·•
u
.
•
•
•
•
Przvbył~eh gości. ~a lotn/sl.."U witali: ~iejsco~ym „K?le~arzem" a „Wł~
dyr. Billrl.ł Sportn GKKł' _ Cza.mik marzem . z Pabi~mc. Zawod~ zakonW związku z serią doskonałych re- go na ] .,:;oo m - 4:18..0, .
PZ'r z inż o1~zow • . czyły s1ę zasluzon~m zwyc1ęs.twem
dt - · l
Heljaszowi - za wynik Potrzebow_ pr~e s awi.eie e
zultatów, osiągniętych na początku se
łodzian w stosun1m 2:0 (1:0). Bram
·
'
zonu :przez wielu lekkoatletów w wy ~kiego mi 800 m - 1:57 9.
ki zdobyli: Kmin i Koczewski.
sk1m na ~zele ora~ dyr. CWRB
Ql>ctSOWskiemu - za w.in.iki: WOJ"to gen. Luśmak.
niku realizacji długofalowych zobowi:i
.....
.
·' _
,
Zawodnicy rumuńscy zamieszkali w
za11 tn•1;eI<rn, zarzą.d .PZLA przesł!łl 1'"icza m1 100 m - 10 9 sek Bnrtcc_
Czechosłowacjo - Pols~o rio żużlu
grntulac.]e t~cnerom zWJąz.k~wym : . kiego 11a 800 m - 1:57,2 niin., Sp6j_ hotelu Bristol przy czym już w środę
55,1 sek. po południu 'odbyli po -raz pierwszy
rzue1e nLi\farymont na 4xł00 Kozubkowi. -: za wyniki
W początku przyszłego · tygodnia
trening na kort11.eh. CW•KS.
(rckorcl Polski junforek).
~lotem i;aw.odni~ów : .l\fasłowsk1C'go przybywa do Polski żużlowa reprezen
<>0.'.lO m i z.1clcmewskiego :--: 46 rn. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tacja Czechosło1varj i dla rozegrania.
7.a w-ynil.u w rz_ucic
Szelestowi spotkań z reprezentacją. P-0lski.
Pierwszy mecz o charakterze między
pod')
23,10 Progr. na jutro, 23,15
(ul. Nawrot 27, tel. 135-'i\t)
6
6
państw<>wym odbędzie się 1~ maja w
W godzinach od 8 do 15 wg. zamó Pierwsza aud. z cyklu: „Impromtu zawoclnil,o"l"i · S!dł;v „~ 6~, 6" m (osz_
wień dla szkół widowiska zamknięte fortepianowe Schuberta". 23,40 M'1- ezep fiO~ ,g) . i 58,16_ ro (oszczep 800
Warszawie a następny 21 maja :we
W Komitecie Organizacyjnym turnie przyjadą. do Warszawy pociągiem W> Wroeławiu."
g), Sununsk1cgo - 51,15 m, Szulca I zyka. 24.00 Zakończenie audycji.
pt. „N1>wa szata króla".
55,95 m i Glempy - 52,35 m. Z wy_ ju wyłoniła się obecnie sprawa syste_ sobotę,
Doceniając ·wysoki poziom polskieli.
.
pierwszego wyniku Sidły, mu rozgrywek. Postanovriono, że osta_
jątkicm
\yszyscy . zaw~dmcy pol~c"'., ?rze~y-1 żużlowców, Czechosłow·acy pr.zysyła·J··~
wszystkie następne rezultaty uzyska_ teczn:i decyz,ia w sprawie prowadze. ~aJący na' obozie w Czer~iensku, pr.zy swą najmocmiejszą ekipę w skład ~.tó
no w rzucie oRzczcpem 800 g.
C
· . ' d ·
oł
h a
·
Jadą. do Warszawy w pią.tek. Skład
.
.
za wyniki wa. rozgrywek systemem punktowym, dru.żyny ustalony zostanie po naradzie rheJ łwc o .~~ Hcz lok~i zaKwodlnicyL zek:
Wwjs.Marcinkiewicz
uca
e~,
.
a
a,
ave
owaCJL
os
c
k
d
przvje~
po
zapadnie
pucharowvm
czv
Antonowieza: na 100 m - 11 sek i
• z trenerem Sztamem. Do at owo po. Rosak. Stanislav Spinka. Flala· Va.
•
.
.' , •
.
"
„Zakochani są sami na świecie"
ADRIA - dla młodzieźy {Stalina 1~
'
•
'h
na 200 m - 23,1 sek.
dzie kicrow111kow druzyn. kt6re nc:Ze wołany zostanie do Warszawy Debisz nek , K oId a. i· p ruc
godz. 16, 18,30, 21
Zwariowane lotnisko"
a.
· ·
t
, b d
t ·
K. Hoffmanowi - za wynik Ceculy s niczyu . l? ą. ~ urn:-eJu. .
W:i.ększo§ć wyżej wymienionych za.
.
.
.
z Łodz.i.
\\" t.óKNIARZ (Próch.;1ika ~~~ . "
;oaz. 16, · 18, 20
w skoku wzwyż - 1,81 m.
Sędmowaiue w~lk w rmgu p~wierz~ wodników jest już znana ze startów w
Ja~o p;cr~s1 spodz1e';am są. -"". Wa:
I „Zakochani są sann na swiec1e
BAŁTYK (Narutowicza· 20)
za wynik szu.w1e . p1C?ściarze rumuns~y. Ma.Ją. 0~1 no ro.gr K~walskiemu, Małowsk1elll:u. i Polsce w latach ubiegłych. p 0 raz
Cejzik_Zinmochowej godz. 15,30, 18!, 20,30 .
„Hrabia Monte-Christo" Il se1 ia
przylecteli. sam.olotem, w _P~ą.tek: w_ p1ą. Neud10gow1. Punl(t<fWac. w turmeJu pierwszy w Polsce starto.wać będzie
WOLNOM {Nap10rkowskiego 16) - Bąkowskiego na 800 m - 1:58,5.
d 17 19 21
A. Maleckiemu - za ~·:n1ik juniorn t;k,.°c;zekrw~ni. są. r~w~iez p1~ści~1'ze będ:i::
Łauked~ey,_ Kubik. Kup~er~ trójka: Rosak, Stanislav i Lti.cak.
„Strój galowy" godz. 16, 18, 20, .
B~~~ {Pr.' · k • ka 31)
na 800 m 2:00,6
ttzej są. Hajwyższą, Klas~
"ęg1erscr. któr_zy przyJ.~dą.. po~1ą.gierr.'-: szta~.n oi;az sędziowie wa.rsz11.wscy 1 ?a Wszyscy
ZACHĘTA (Zgierska 26) ,,Grzeszm· Długoborskiego
- Pepita Jii~~~~~2;, a;o~z. 18 20
Duneckiemu - za wynik Lewickie_
żużlowców CSR i mają za Robą. wiele
Reprezentanci SzweeJ1 i F1!J.land11 g;i:aT1:1czm.
cy bez wmy" godz. 18, 20
'
. .
"
GDYNIA (Daszynskiego 2) „Program
na terenie międzyn11rodo_
zwycięstw
aktualności krajowych i zagratrlcz- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - wym.
.
19".
nych Nr
Przygotowują.e się do cięi;lci1Jj walki,
- godz. 15, 16, 1'i', 18, 19, 20, 21
polscy trenują na spe!)jal, .
żużlowcy
BEL - dla młodzieży (Legionów 2)
nym obozie kondyeyjno_treningowy.lll
„Wesoły sublokator"
w Bytomiu. Z 30 uezestników tegti
god'Z. 16, 18, 20.
obozu wyłoniona. zostanie reprezenta_.
MUZA !Pabianicka 118) „Przeczucie"
eja na mecz z CSR.
godz. 18, 20
W czwartek przybywa do Polskr
POLONIA (Piotrkowska 67)
trener Friberg, zna.ny ze sw~
szwedzki
na poszczególnego robotnika, ob- nie większa, niż w r. 1929. podczas
W pI?.cdsiębiorstwach eksploaWiększość krajów kapitalislvcz.
„Trzy spotkania".
go zeszłorocznego pobytu podezas kto .
wyka.za.
kapitalistyczne
kraje
gdy
napędzie
o
maszynę
sługującego
elektrycznych
pił
tacji lasów ilość
nych po dziś dzień opiera swą gogodz. 17, 19, 21
rego przygotowywał polskich żużlow.
elektrycznym, wzrosła z 1.390 do ły w tym okresie znikomy pr.zy·
wzrosła w ciągu r. ub, półtoraspodarkę na przestarzałym sprzę·
(Żeromskiego '76)
PRZlrnW!OśNIE
ców na me.ez z Holandią.,
przemysł
Obecnie
produkcji.
rost
4.370 kW-godzin. W r. 1950 procie technicznym. przy czym praca krotnie, elektrowni ruchomych „Hrabia Monte-Christo" I seria
i
ponad
jui
przekroczył
radziecki
energii elektrycznej w
dukcja
2,3-krotnie, traktorów do wywózręczna odgrywa w dalszym . ciągu
godz. 18, ~O
1,5-krolnie przedwojenny poziom
ki drz1nva z lasów - 7·krotnie. ZSRR przewyższy poziom r. 1940
dominującą rolę w produkcji. PoROBOTNlK {Kilińskiego 1'78)
Ot.Ol
produkcji.
co najmniej o 70 proc.
Podczas, gdy przy pomocy piły
dobna sytuacja panowała w car„Droga do sławy" godz. 18, 20
Orpa Ł6dzkleco Komitetu 1 Wole•
cią
w
przecictnie
się
ścina
ręcznej
zwycię·
ze
wraz
ale
,
Rosji
skiej
ROMA (Rzgowska 84)
'V/ysoki stopień 'mechani;i:acji
w6dZkłego Komitetu PolskJeJ ZleMechanizacja procesów produk·
gu zmiany 20-25 drzew średniego
stwem Rewolucji październikowej
.,Nowy dom" godz. 18, 20
4aoczoneJ Partii RobotnłczeJ
przemysłu i rolnictwa pociąga za
zarówno
się
przyczynia
cvjnych
elek
piły
użyciu
przy
to
rozllliaru,
prze.
radykalny
ZSRR
w
nastąpił
REKORD (Rzgowska 2)
Reda r:11l11:
sobą podnieśienie się poziomu kul
d?
_
'
jak
pracy,
ułatwienia
do
samym
tym
w
się
ścina
trycznej
Na
gospodarczej.
dziedzinie
w
łom
SOLISGWM REDAKCYJNE.
„Noc grudniowa" godz. 18, 20
turalno-technicznego mas pracują·
wydajnosc1.
jej
wzrostu
znacznego
drzew.
350-400
czasie
ł
in
'reletonJ':
Tak więc w , 1941 produkcja wy. nych. Robotnik, którv dawniej wy
gigantycznl!! wprost sk·aIę rozw ą
STY 1...0WY <Kilińskiego 123)
:11g.14
Redaktor naczelny
Wraz z postępami w dziedzinie konywana w ciągu godziny przez konywał prostą pracę ręczną, stasię p1zede wszystkim przemysł,
„Pieśń Abaja"
Zastępca red. naczelnego
!18·23
jednego robotnika wzrosła, w poje si~ obecnie wysoko wykwalifimechanizacji stale wzrasta zapo·
a wraz z nim wyposażenie fabryk
qodz. 18 20
219-0S
Sekretarz odpowf P.dzlalny
trzebowanie na energię eleklrycz. równaniu z analogiczną produkcją kowanym pracownikiem, umiejęt
i przedsiębiorstw w nowoczesny
Dział partyjny
118-lP.
śWIT (Bah1cki Rynek 2)
w 1913 r. 5,5 razy. W tym samym
nie kierującym skomplikowanymi
W r. 1940 wyprodukowano
sprzęt techniczny. Tak 11P· w przecl n:i,.
,,Bohaterowie pustyni" godz. 18, 20
Dział korespondentów robr !·
nlczych I chłopskich oraz
okresie wydajność pracy robotn.i- maszynami i urządzenia.ml. Ze śro
r ewolucyjnej Rosji na każde l.OOU 25 raz'\r więcej energii elektryczTĘCZA (Piotrkowska 108) „Za sieredak.orów gnzetek śclęn·
ka v.'I> krajach kapHalistycznych dowiska róbotniczego wyszły w
nej, niż w r. 1913; w ciągu ostat·
ton węgla wydobywano za porno·
dmioma górami".
at!l->i2
nych
ZSRR całe setki tysi'ęcy inżynie·
pozostała na tym samym prawie
nich 20 lat (1929- 1949) tempo pro
cą maszyn zaled,vie l'i' ton. Obec·
godz. 16.30, 18.30, 20,30
2l!S-2P
Dział mutacji
techników.
·1
rów
dukcji elektrycznej było w ZSRR poziomie. Fakt ten tłumaczy si~
nie w Związku Radzieckim wydo·
254·21
Dzlał miejski I sportowy
TA'l'RY (Sienkiewicza 40)
wewn. 8 111
nie tylko wzrostem ilości używa·
4·krotnie v.ry-ższe, niż w USA.
bycie węgla zmechanizowano nie,.śpiewak nieznany" godz. 16, 18, 20
::na-u
ekonoml~n:v
Dział
Technika radziecka stale kroczy
Wsp_ó lczynnik elektryfikacji prze. nych przy produkcji maszyn i au·
mal w 100 proc. Na szeroką skalę
254-21
vzfał rolny
W!SLA {Das~yi1skiego 1)
naprzód. Obecnie przeprowadza
tomatów, ale i polepszeniem ogólmysht radzieckiego już w roku
zmechanizowano i inne gałęzie pro
wewn. t
nocn~
Redakcj~
172-łl
się w ZSRR daleko idąc~ automa·
dukcji: hutnictwo, budownictwo, 1936 wynosił 81,6 proc. Związek nych "\\arunków pracy; tłumaczy
tAf .
Eolporłał.
tyzację produkcji. Wiele ciynno·
Radziecki dawno już zajął pod się również i tym, że w społeczeti
prace załadunkowo-rozładunkow~,
6
U llJ I{
iV
tel. m-22
Łódt. Piotrkowska 70,
tym względem pierwsze miejsce stwie socjalistycznym robQtnili., ści, związanych z produkcją czę·
wydobycie
eksploatację lasów,
2ł0-42
AdmintstracjR
w świecie, prześcigając tak potęż- jako w!>półgospodarz fabryki, jest ści maszyn, wykonuje już ·a uloma
torfu oraz produkcję rolną.
na torze helenows k im
Łódt, Piotrkowogłoszeil:
Dział
Vv roku 1949/ w porównaniu z ne go~podarczo kraje, jak USA i bezpośrednio zainteresowan.y w tycznie seria obrabiarek, bez udzia
Okręgowego
Łódzkiego
Zarząd
ska !Oła, tel. 111-5G ·I llł·U
lu robotnika. Automatyzacja . pro·
rozwoju gospodarki.
Anglia.
rokiem poprzednim, ilość kombaj.
Zwi~zku Kolarskiego organizuje w nie
Wydawca RSW "Pran"
dnkcjt to system techniki, który
nów w przemyśle węglowym wzro
b k 'tk d t 31
Adr. Red.: t.6dt, Plo,rkowsk1 u,
14
panować będzie w przyszłym
Mechanizacja przyczynia się je.
Globalna ilość energii elektrycz
sla S·krolnie, maszyn do łatlowamaja r. ·ro -o ys · ~dzielę dnia
m-ete plęno.
nej, zużywanej przez cały prze- dnocześnie do ogólne~ , rozwoju społeczeóstwie komunistycznym.
nia -· 2-krotnie, transporterów o
sowe wyścigi kolurskie w H~~enowic
Druk. Zakł. Grar. asw ·„Prasa"
mysł radziecki, wzrosła z 2.640 gospodarki, do przyśpieszenia tem Wraz z jej rozwojem coraz bar·
40 proc„ elektrowozów o 30 prnc.
o uodz. 17 z udziałem w;i.zyst1':leh za_
f '
Mat, UL 2wlrkl 11, teL toC-42.
·
· jej roz
· k szenia
KW-godzm· w r. 1926 do v".700 pa produkcji i• zwu~
·
w;dnik6w ·Okręgu Łódzkiego, na. C7.de
Prenumeratę preyjmuJe
dziej zacierać się hęd ą granice
wę
Wydobycie węgla komba1ne~
między pracą fizyczną i umysło·
miarów. I pod tym wzgl~dem
„Buch" aa konto ?.K.O.
glowym sięga 15-20 ton miesięcz KW·god1in w r. 1937 (w przelicze.
z J. Bekiem, A :;.\Iar"h"'ińskim. f,.
-8631,
ZSRR prześcignął wszystkie kraje wą, praca robotnika. coraz bar<l;ziej
niu ua jednego robotnika).
nie, jest więc 4-krotnic większe,
P :r t raRzewslcim, St. Boruczem i in.
.
W tym samym okresie ilość e- śwfa.ta:- w roku 1949 produkcja · upodabniać się będzh do pracy · in
niż wydobycie przy pomocy użyW razie niepogody wyścigi odbędą
nergii elektrycznej, przypadającej przemysłowa ZSRR była 8,5-krol- żyniera czy technika.
wanych dotychczas wrębiarek.
się dnia następnego, tj. w vouiedziufok
i>·l-15748
f
15 bm o iOdz. 18.
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W ZSRR, . kraju przod ującej techniki
zanikają
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rozn1ce
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