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Rza;dy ·ZSRR Polski
wyraziły zgodę na prośbę · Niemieckiej Republiki Demokratyczne)',

w sprawie

MOSKWA (PAP). - Jak donosi
Agencja TASS, rząd radziecki ctrzymał następujące pismo od rządu Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej:
Do
Przewodniczącego Rady Ministrów
Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich
·
Generalissimusa JOZEFA STALINA
Moskwa - Kreml
Rząd Niemi,eckiej Republiki Demokratycznej rozpatrzył w dniu 11 ma·
ja 1950 reku prośbę Niemieckie} Socjalistycznej Partii Jedności w sprawie zmniejszenia odszkodowań, pła
conych p11ez Niemey. Wniosek uzasadnio:J.y jest tym, że „dotychcz<is zo
wykonywahowiązania reparacyjne
ne były punktualnie" i tym, że „masy pracujące Niemieckiej Republiki
Demokratycznej zawsze uważały spla
te odszkodowań za swój obowi~zek".
· Rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej uważa, że propozycja Nie
mieckiej Socjalistycznej Partii Jedno
ści jest na czasie. Polityka umoc:nienia ustroju demokratycznego i pokojowego budownictwa gospodar:zego,
iealizowana przez tymczasowy rząd
Niemieckiej Republiki Demokrillycz·
nej skłania go do zwrócenia się do
rz8-du Związku Socjalistycznych Re·
publik Radzieckich z prośbą o rozpa·
trzenie spiawy. czy rząd ZSRR uważa za możliwe zmniejszenie niemieckich dostaw reparacyjnych i w - jakich rozmiarach.
Z głębokim poważaniem
(-) OTTO GROTEWOHL

h
wojennyc:·
.

spłaty odszkodowań
,

kra tycznej o zmniejszenie kwoty, pła
c,onej przez Niemcy na poczet reparacji.
Rząd radziecki wziął przy tym pod
uwagę fakt, że Niemiecka Republika
Demokratyczna wykonuje sumiecnie
i regularnie swe zobowiązania reparacyjne, ustalone na kwotę 10 mi!iar·
dów dolarów i, że do końca r. 1950
znaczna część tych zobowiązań w
kwocie 3 miliardów 658 milionów dolarów zostanie wykonana.
Kierując się chęci~ ułatwienia

v.-y-

narodu niemieckiego w dziele
odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej Niemiec oraz biorąc pod uwagę przyjazne stosunki, jakie usla·
!iły się między Związkiem Radziecklm a Niemiecką Republiką Demokratyczną, rząd radziecki, po uzgodnieniu sp1awy z rządem Rzeczypospo
litej Polskiej postanowił zmniejszyć
pozostającą do spłaty kwotę odszkodowań o 50 proc„ tj. do sumy 3 mi·
Iiardów 171 milionów dolarów.
siłków

Zgodnie z oświadczeniem rządu
ZSRR. złożonym na moskiewskiej sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w marcu 1947 roku, ustalającym okres spłaty odszkodowań na
20 lat, :rząd radziecki postanowił rów

Oświadczenie Rządu ·
WARSZAWA (PAP). - W związ
"u z prośbą.... rządu Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej, s.kierowa·
nej do Przewodniczącego Rady Mi
nistrów ZSRR Generalissimusa. Sta.·
lina w sprawie obniżenia dostaw re
paracyjnych, ·Rząd Polski w porozu
mieniu z Rządem ZSRR wyra.ził
swą zgodę na· obniżenie sum wypła.
canych przez Niemcy ·na poczet re
para~ji oraz roz~ożenia. dostaw repa.
ra.cyJnych na. okres 15 lat.
· R d p 1
t d
·
·
o
P odeJmuJąc ę ecyZJe, zą
ski wziął pod uwagę dotychczasowe
sumienne wykon:vwa.nie zobowiązań

RP
1

I

reparacyjnych przez NRD i dobrosąsiedzkie stosunki międzY Polske\!
a Niemiecką Republiką Demokr.a.ty·
czną.
Rząd Polski wychodził przy tym
z założenia, że poceynania Niemieckiej Republiki Demokratycznej w
kierunku demokratyzacji Niemiec i
zwalczania imperialistycznych i re
wizjonistycwych tendencji, poczyni
ły postępy i dalsze wysiłl~i. służące
.
·. '·. .
.
.
sprawie utrwalania pokoJu 1,bezpie
.
.
•
czenstwa w Europie zasługuJ}ł ma..po
parcie.

„Podsta•owe zadania wpracy
Centralnej Komisji
Kontroli Partyjner

i
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W odpowiedzi rząd ZSRR sk!erował do rządu Niemieckiej Republiki
Demokratycznej pismo n astępująceJ larów) na 15 lat, od 1951 roku do ro·
treści:
ku 1965 włącznie towarami z pro·
Do
'
dukcji
Premiera Niemieckiej Republiki
Demokratycznej
Z. głębokim poważaniem
Pana OTTO GROTEWOHLA
Berlin
(-) J. Stalin
Szanowny Panie Premierze!
Rady Mini<it1ów
Przewodniczący
rozpatrzył orośbę
Rząd radziecki
ZSRR
Niemieckiej Republiki Demorządu
-------------------------------urzędu

'd

bieżącej.

Utworzenie
•nl•stra szko'ł wyz•szych
ml

I•

nauki•

WARSZAWA (,PAP). - Ostatni (21) 2) planowania sieci szkól wyższych oraz
numer Dziennika Ustaw RP zawiera ich organizacji, 3) programu nauczania
ustawę z dnia 26 kwietnia 1950 r. o u- oraz' personelu naukowego w szkołach'
tworzeniu Ut"zędu ministra szkół wyż- wyż&zych, 4) zwierzchniego oadztH'a i
zarządu wyższymi szkołami i placówka
szych i nauki . .
Wcc~ług .brzm:e?rn usta'"."• do_ z~kre: mi nauko\ąo-badawczymi S) dobom i
'
au <łz1ałarua mnustra szkot wyzszych 1
nauki należł spra1Vy: 1) organizacji na- przygotowania młodz;ieży do .studiów wyż
uki, popierania badań naukowiych oraz szych oraz opieki nad młodzieżą szkól
upowszechnienia zdobyczy naukowych, I wyższych..

prze

Odezwa

3 miliony podpisów

pod Apelem Pokoju w Polsce
Komunikat Polskiego K~mitetu Obrońców Pokoju
•

Akcja zbierania podpisów pod
W ARS ZAW A (PAP)
Apelem Pokoju ogarnęła cały kraj, spotykając się wszędzie
z gorącym przyjęciem wśród wszystkich warstw ludności
Według danych wojewódzkich komitetów obrońców pokoju:
w miastach i wsiach działa około 40 tysięcy Komitetów Obroń
ców Pokoju.
Liczba podpisów, zebranych w kraju do dnia 16 maja br.
przekroczyła już 3 miliony.

podpisało już

Witolda

3

Już przeszło

Ponad 250.000 łodzian

CKKP PZPR
towarzysza Franciszka Jóźwiaka-

na Sfr.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Każda godzina przynosi nowe tysiące podpisów

Referat przewodniczqcego
'

Pierw.soZe podlpisy, !Złożone w S'lltokhołmie pod ApeJ.em Pokoju. Na 111.
se.i e widnie1ją podipi:s y: ks. Boulier, Maurice Thorem, Ja.cques Du.cl0ś1
Ireny JoJio.t - Curie, F1ryde·r yka Jo Hot - Curie, Johna D. Bemiaillłj
Louis A:ra.g-0-na, Elsy Tu-folet, Georgesi. Coqniot i Wllnyeh.

. ·b d
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Apel Pokoju

Wczoraj „trójki" agitatoró 1r zebrały około 50.000 dalszych pod
pisów pod Apelem Sztokholmskim. Ogólna lic:óa łodzian, którzy już
Apel podpisali wynosi więc pon ad 250000.
Do Sekretariatu Woj~wódzkielo. naplyw_ają_ również meldunki z tere
Komitetu Obrońco'm
" P 0 k"OJU w Ł 0 dZl nu WOJewo· d z t wa, d onoszą.ce o przebiegu akcji zbierania podpisów w

I

on1· s' w1· at ::~~~=l;~~~~~:!bt ~~~:::~j· ir~:c~~
ochr
·
' raj złożyło swe. podpisy pod ApeIem Sztolcholm!>kim.
cieW

h ·

wR~~v~:uM;:~~:;~~ ~ 1~!~\~~Jl
Z ref niarzy atomowyc
1
młodzieży japońskiej z Hiroszimy i Na~asaki złW~o~:.~ !!i~u~dh~~dsi~o~~ ;~~:~

niecnym spis iem

' zdl a
· 1· nie
na zd ecy d owaną a.k CJę
wią tego niecnego spisku .w za·
rodkµ, to cały świat może poznać
cierpienia mieszkańców HirosLi
my i Naga.saki. Obrona pokoju
wymaga zdecydowa.nego -dz,iała·
nia. Masy ludowe całego świata
jednoczą się w obronie :pokoju i
odnoszą zwycięstwo. Musimy u
daremnie zbrodnicze plany podże
gaczy wojennych, by świat nic
poznał nigdy piekła bomby a.to
mowej.
DrodzY towarzysze i przyJac1e
le! Sztokllolmski Apel Stałego
Komitetu Swiatowego Kongresu Obrońców Polłoju podpisują
codzień mili1łlly m~zyzn i ki>·

· d onoszą
( AP). Z P aryza
GENE"'
n A P
że światowa Federacja Młódz1e·
ży Demokratycznej ogłosiła odezwę
młodzieży miast HIROSZIMA. I NA
GASAKI, wzywającą młodzież całe
go świata do wzmożenia walki o
pokój i kamp'anii na rzecz bezwzglę
dnego zakazu bomby atomowej.
Na ruinach jakie uozostaly po
wybuchu ·bomb atomowych głosi odezwa - zwracamy się z
całegn
apelem · uo młodZieiy
świat.a.
By uniknąć kryzysu gospodarczego, który pogłębia się z ka:i
dym dniem, imperialiści chcą WY
wołać nową rzeź.
Jeśli narody nle zdobędą, się

bi.et n~"' całym s'w1·e'c1·e. Apel ten
jest potęzną broni!\, która. unice
stwi plany podżegaczy wojennych i zbrodniarzy atomowych.
l\lłodzieży całego świata! Spo
czYWa na was wielka odpowiedzialność wobec ludzkości. 1\Iosicie us~yszeć nasz głos, gło:i
tych, którzy przeżyii całą potwor

ność bomby atmitowe.i.
Niech setki miliónów podpisów
młodzieży znajdą się pod Apelem
sztokholmskiej sesji Stałego Ko·
mite.tu Swiatowego Kongresu 0

brońców Pokoju - pod Apelem
Pokoju, Apelem Życia!

zakładów pracy mawiększych
gu
poświęcone sprawie walki w
sówki.
obronie pokoju. Dnia 20 bm. odbędzie
się w Tomaszowie ogólny wiec.
Akcja wstała dobrze przygotowa
na również w powiecie radomszczań
.skim i łowickim.
Chociaż akcja zbierania podpisów
pod Apelem Sztokholmskim, jest za
względów technicznych, w stosunku
do Łodzi nieco opóiniona, to jedn3'1t
rozwija się na terenie województwl$
bardzo pomyślnie. Dziesiątki tysięcJ'
obywateli z pełnym entuzjazmeJlł
składały podpisy, zgłaszając się d!ł
miejskich i gminnych komitetów. O"
brańców pokoju z prośbą o umożli~
wien.ie im wzięcia czynnego udziałlł
•
w akcji;

--------------------------------------·----------------------

Dlaczego_podpislijelily
Przeżyłem
Apel Pokoju,

Apel Pó~,ąjq:i~'·itf1
dwie wojny

światowe

· ~ . ~.„(hv~lnościq
poopisuję
•l)lttl
[\ • :
• •
;. .
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W alka o pokój - to walka o dobrobyt i ! !Zczęśeie •nuli; p,roc1J.i)Jp.Y,~~~alego
ś111iata, to walka o zdrowie, oświatę i kulturę·ludtkosći;->•to..'walka~~~~ys::łość
wo·
nc.szych dzieci i wnuków. Walk" o pokój - to c.ios zadany p'od~~c~iJm
I
jennym, ludobójczyrn imperialistom eh cącym :r.niszczyć ·'w.1zystko,' f&i :ltiądre,
dobre i piękne na świecie. Wałka o trwały pokój jest obmvlqzkiem , kai:dego
1\

I

•

\•ł

.

uczciwego czlouieka, 1'tóry podpisr1jąc A.pel Sztokholmski. potwierdzą., s,wą wiarę
w postęp i triumf spl'awiedliwoici 1połecznej na świecie.
- Jestem iui stary. Pr:r.eiylern wiele wojen. Wiem najlepiej, jakie przy;
noszq one nieszczęścia, bo odc:r.ulem je
- jak to sie mówi - na wlas11ej skórze.
Przeżywałem jui takie okresy, gdy ludzkość zrywała się do walki o pokó~
Nigdy jednak ruch nie był tak wspa•
nialy, tak silny i zorganizowany jak obecnie. Teraz nie dopuścimy do wybuc!iu nowej wo~ny. l'rzyłqczam się
do A.p&u Sztolcholmskiego.

FRANCISZEK KWIATKOWSKI
tkac:& z Nowei Tkalni
PZPB im. Stalina

- M:r, robotnice .łódzkie, nie odc.:uwam:r, strachu pr:r.ed wojną, nie ma
wśród nas „wojennej atmosfery'', jaka
panuje w krajach zachodnich. ]estdmy
pewrie, że prawda musi zwyciężyć, że
pokój musi :r.atrilimfować nad wojnq.
My podnosimy .stale naszą produkcję, wyrabiamy ponad plan setki. i tysiące sztuk konielccji, tak aby wssyscy
lud:r.ie pracy mieli pod do&tatkiem nbra11ia. Pracujemr. dla pokoju.
WŁADYSŁAWA

JA.NIC.OWSKA

przO<loumica pracy

s

Ośrodka Odzieżowe•o

IMr 4

DR JóZEF WIERZBOWSKI Państw. Szpit. Klin. w ŁOdzi

Dyr.

Widzę du,ie drogi prowadzqce do urzeczywtstnienia .pokoju na„calym .~iwie
cie: uświadomienie i. praca. Pr:r.ed pisarzem, ~tóry pragnie lepszej przysżlości
i chce uczynić ze swej twórczości oręż w walce 'o niq, istoi więc wyraźnei i niedwuznaczne zadanie 1 mtUi on w artystyczny, sugestywn; spo!6b ł 'wy_;'aśniać,~prze
konywać, wykazywać, ie tylko praca w , oparciu o uś!Jliadomienie politycme
może zlikwidow<ić raz na ·zawsze macltinacje· wyzyskiwaczy' i barbar:iyftców
i zapewnić św~tu to, o CzYm marzyły cale pokolenia: pokój. ·

-

EDWARD MARTUSZEWSKl
literat

~

Jestem. kowalem, przodownikiem
Wyrabiam przeciętnie 267 proc.
Poświęcam wszystkie su;e siły
nońny.
dla dobra naszego kraj~ Cieszę się,
:ie mogę brać udział w tej wspaniflłej,
twórczej pracy, jaka oi:ywia cale nasze
społeczeństwo. Wiem dobrze, co to jest
wojna, bo kilka lat spędziłem w obozie koncentracyjnym. D:;H° zapominmn
powoli o przeżytych cierpieniach. Pracujemy razem z ż:onq. Ks:otałcimy syna. Wierzę, :ie syn nasz. nie zazna ju:i;
okropności wojny, wierzę, ż:e rvytvalc:i:ymY, pokój na świecie.
HENRYK GROCHULSKI
przodownik prac}'.
s Widzewskiej Fabryki MaszYJ~
pracy.

- Z każclym rokiem lepiej roiumiem slowa, ie o pokój nie potr::el:iujemy prosić, że potrafimy go narzucić,
A:i !erce rośnie, gdy czytając gazety dowiadujemy &ię, że pod Apelem Pvhuju
slcladają podpisy mie.•:lwńcy A11s1m iii,
Ameryki i ki:ji, że o pokój u;alc~t! l udzie ipszystlcich ras i narodowości. Ła
twiej idzie mi praca, śmielej spog/q,/mn
w I przyułość bo wierzę, ie obóz pokoju zwycięży. l dlatego z wiarą w lef}s::.q
P1fYszłość podpis1tję A.pel Pokoju,

STANISŁAJ17 A BAND
tkaczka z Thalni
PZPB im. Stalin•

żalcaJ'1lou:ej

iList
FRONTE.
l.i
SZEROIK
.
• ,

do prof. zoliot-Curie
1o
potępia skandaliczną ecyz;ę. rządu &ancuskie
w związku u

rusza polski S'\Vi-a t nauki kultury 1• sztu k i•
poko1·u
obronie
w
walki
do
I
.
I

MOSKWA (PAP). - 16 bm. rozpo-1 głębokie oburzenie
częła. siQ "". Moskwie sesja naukowa skandallczną decyzją

'

_
Nie
WARSZAWA (PAP). _
k.le aktywny udział w al 0 ~j
w ce P 0 _
fesoro
bio
1
uoizel
ni, ':.~cy i ;Jyś~Ych
UNIWERSYTETU
Profesorowie
POZNANSKIEGO ł~ 1i. ś . d
nie, podpisane prrie: pr~rek~o;'~~ d~~=
k~nów :ii prod~ekanów, w którym 0 _
świadczają m. in.:
Inicjatyw«:
witamy
GOl'~o
8will.towego Kongresu Obrońców
Pok«Ju 0 zakazie broni a.tomowej.
Wita.my zwła.szcu. wypowiedtł uCllODYCh świata, & 87Alzefólnle federacjł fizyków amerykańskich,
któftY przestrzeg&Jl\ śwla.t przed
skutkami broni atomowej 1 połę·
płaJ' politykę podżegaczy w oJen·
n yeh.
My - zwolennlcy pokoju _
ataJem y w szeregach Jego obrońeów pełni wiary, optymizmu t
zdecydowania. Nieunikniona jest
me wojna, l eC7J pokój, gdyż siły
pokQfu przewyżsi.a.fl\ maomle siły woJnt.
Pn:edstaW:ciele•sWX.:TA L EK.AR
&KIEGO i SŁUŻBY ZDROWIA, sohdaeyrując się z Apelem Sztokh:>lm

ekim,J=f:~=a~~~;,e~~: francuskie-

ro, p rofesora. Joliot - Curie z
zajmowanego przez niego stanowJska, kwalifiku jemy ra.zem z
uezo.nym.i całego świata, jako wyzwa.nie pod a.dre6•m1 pokoju świa
towego.
Apelujemy d o wszystkich praeowników słuzby zdrowia. w P ol·
sce, aby twa.rdo i niezłomnie ,;lali na straży pokoju. strzegąc go
jak oka w głowie i ~ynnie wystęjlu)l\C w jego obronie na placówkach swojej pra.cy w ramiwh
pr owadzonej obecnie altcji ogóln o
narodowej.
Wzywamy n a.szych kolegów w
krajach ka.pita.ltstycmych, bY ni ·
ldf nie stawia.li swoich umleJqt·
n~i i swojej wiedzy w sluible
celów kolhluJących ze złożoną
przez nich uroczystą przysi~:\ o
pMłannictwtc lekarza. WzY'?'~'Y
naszych k1tlegów na całym swtecle by r.zerokbn frontem wyru·
~li na zdławit-nic najgroźniej
szego zara.zka - zara2ka woJnv.
broniąc sprawy pokoju Jak w.ro-

wia..

*

Na dorocznym walnym

rą ud7. 1 ~1ł tak wyb1.tni uczeni rlidzlec·
cy, jak. Sergiej Wawiłow, Iwan Piotrowskl. Sergiej Sobolew, Abram
~offe, Aleksander LebiMlew i wielu
mnych.
Uczestnicy sesji wystosowali do
c~łonkc1. - korespondenta Akademii
Nall;k ~SRR-prof. Fryderyk~ JoliotCune llst, w którym wyrazają swe

sarta do spraw energii atomowej.
Protestując przeciwko decyzji, stanowiąeej zagrożenie pokoju i próbę
oostawlenia nauki francuskiej w służ
bę agresji - uc!enl radzieccy kończą swój list gorącym pozdrowieniem
i wyrazami solidarności z wybitnym
n~u.kowcem i niestrudzonym bojow·
niJnen:i o pokój.

Mr Acheson - wraca/ do USA!
•otr1r,1u1111 1 1u 1 1111111u11 1 1111111ttlllłUlłtłtłlllllłłllłłłlłllłllłlllllt1UtllllllłllllllłllU

Wielki młodzieżowy wlec protestacyjny

zebraniu

crz;łonków lubelskiego oddrz:ialu ZW.

przeciwko przyjazdowi Achesona do Londynu

ARTYSTÓW PLASTYKOW zgromadunl uchwami rezolucję, solidaryrojącą się w ca·łe.j pełni z Apelem
LONDYN (PAP). - W ponie<lr.iałek
Swloatowcgo Kongresu Obrońców Po odbyl się w dziehiicy fondyńskiej Holkoj.u, ogłosu.ónym na sesji sz.tok- boru młodzieżowy wiec protestacyjny
holmskiej.
przeciwko przyjazdowi sekretarza stanu
.
USA Achuona do Londynu dla wzi~cia
udziału w naradzie przedstawicieli krajów, uczestnicz,cych w agresywnym
~
pakrie atlantyckim. Uczestnicy wiecu
nieśli transparenty z napiśami: „Nie hedz;emy umierali za yankesów!" „Z,damy pokoju!", „Mr. Acheson - wra<:aj
ka, ks. płk. Szemraj, ks. mgr. K u· do USA!"
łacz, ks. pral9.t Plewko-Plewczyński,
Członkini Komitetu Wykonawczego
ks. dr. Jermy i inni.
Na zakończenie obrad wszyscy Związku Brytyjskiej Młodzieży Komozgromadzeni księża podpisali protest ni~tycznej C~oper, przemawiając na wie
pr1.eciwko odwołaniu prof. Joliot·Cu cu podkreśhla, że Acheson przybył do
r ie ze stanowiska wysokiego komisa· Anglii, aby pr7.)~pieszrć realizacj~ plar:i:a dla spraw energii atomowej we nów ludożerry Kennana, który cynicz
Francji i złożyli s~e podpisy pod ni~ ~świadcz)ł w.roku ub~egł~m, i~ mlo
dz1ez Europy wmna stac s1~ m1~sem
Apelem Sztokholmskim.

armatnim dla imperialistów amerykai\6lt..ich w nowej wojnie.
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wybory
doPierwsze
rad narodowych

do' lno~fą.::I'
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włączają się czynnie do walki o pokój

We Wro
WROCŁAW (PAP). cławiu obradował I walny zjazd ksi~
zorganizowany
dolnośląskich,
ży

przez komisję księży przy Związku
Bojowników o Wolność i Demokr:icję. Obrady zjazdu poświęcone by·
ły zagadnieniom pokoju.
Ks. dr. Bancer z Osieka, pow.
Oława, w swym referacie stwierdził
m. in.:
„Ostatnio zawar te porozumie·
· nie międ zy Rz11dem a Episkopa·
tern świadczy o t ym, że życie w
Polsce cementuje si!) coraz moc·
serniej. Ludzie o pokojowych
cach rzucili w Sztokholmie całe·
mu światu J>iękne, szlachetne ba
sło walki o pokój. W tej walce
mamy najlepszego przewodnika
- ZWIĄZEK RADZIECKI wraz
z: narodami demokracji ludowej.
Przeciw11tawlmy się tym, którzy
chcą poigrać z fosami ludzkości,
aby zdobyć jeszcze więcej zloh,
Uważam, że my, ka{}łani, powinni
!my korzystać ze wszystkich

do re·
Wczoraj rozpocz:ęli:'.my druk odpowiedzi na pytania, nadsyłane
H. s„ która nam
ob.
odpowiadamy
Dziś
pokoju.
dakcjl przez agitatorów

1tsze:

Dodać należy, że również o~owiąz.

*

•

ie.st nieobeell)'''

„Ttójka", w której skład wchodzę,
wielokrotnie odwiedza.la mieszkanie
ob, L, któ1 y ze względu na sw:JJe ~'!-
jęcia c:&ęsto wyjeżdia z Łodzi 1 „troJ·
ka" nasza nie mogła ślę z nim spot·
kić• Członkowie naszej „trójki" wysuwali już pro jekty, aby IL1\fl r.osta·
wić ()Qzorcy, który odda ją ob. L do
podplsu, albo też żona ob. t. pc_idplsze
się za męża. Mnie tego rodi.a1u roz·
will21anle sprawy wydało się jednak
Zapytujemy Re1lal<cję,
1\t•włlichve.
co robić w tym wypadkul"
Słusznie ob. H. S. nie Z!lodziła się
na zoi;tawlenie lisly u dozorcy, lub
przyjęcie podpisu zastę~czeg~.
też
Ob. L przed złożeniem po(\p•"lU. w1·
nien mlei: mo:iność porozmawiania [
agttato1ami, agitatorzy zaś mogą przy
jąć p1Jdpis od ob. L tylko w tym wypadku, o tle będą w pełnl przekonani, że podpłsuj11-cy jest dobrze poln·
formowany o celu i zadaniach akcji
l składa podpis w pełnym zrozumieniu tego aktu.

wyboru
b:ońców Pokoju, którego _P~ze ń'Odnicz.ącyin izostał prof. E: ELb1s~. .
Uczestnicy zebra·nla Jednomysln1e
uchwalili .re.zolUcJę. w której czytamy m. :n.: Nte dopuścimy,, abv
wzorem hitlerowskich hord, tmJ)erlalizm wzniecił nowy pO'!ar, w kt6ry.in . ległyby w2nie&lone nft ł'IOWO
w1elk11n wyslłldem całero na.r?il~
młasta i wsie, w którym ległyby ur.\
towa.ne i odb~dowane z wl.elklm tru
dem ~lłtk1 naszej narodoweJ kul•
tury i sztuki.
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dróg w w11lce o pokój. Korzyst:ij
my z usłu g radia, prasy, bierz·
my udział w manifestacjach PQko
jowych. jednocześnie głosząc sło·
wa pokoju z ambony".
Po referacie, w ożywionej dyskusji
zabierali głos: ks. kanonik Lorenz,
ks. dziekan Mróz, ks. prob. Górecki.
ks. prob. Jankowski, ks. prob. Borow
czyk, ks. inż. Bąk, ks. prob. Kolbion-

Ila

straży

I

W Polsce przedwrześniowej dyscy· ·
plina pracy była wymuszana przez
kapitalistów i rządy sanacyine bier.em bez1obocia i głodu. W Polsce
Ludowej ta grożba nie sto.i przed
ludźmi pracy .• Ogół robotnlko~ ł!ta·
cuje z pełną swladomośdl\-. r.e 1est
współgo!'ipodan:em kraju. Istotą. i nic
odlącznl\ cechą, nowego, socjahstycz·
nego stosunku do pracy sta.la. się
śwladoma dy&Qfplłna, którlł w1~z.1my

w po~tawie olbrzymiej wlększos<.l ro
botników l pracowników umysłowych, pracujących sumiennie i ~ zapałem, aby pomnotyć si!Y Polski Lu·
clowej, siły obozu obro~ców pokoju.
Ta olbrrzyro.la. wlększo!iĆ ludzi pra.·
cy potępia w spo~ób zdecydowany
Jednostki. które bądz. to przez '!-ics~mlenność l lekltomyslność, bądz tez.
Idąc za podszeptami wroga k\a~owego, wyka1.ują niewłaściwy stosunek
do pracy. opuszcia)ą._ dni pracy lub
spóźni&ją się do zajęc bez utasadnloj
.
ne przyczyny.
Wyrazem tej opinii były liczne wy
powiedzi robotników i. uchwały, podejmowane na zebraniach w ża~adach pracv. Uchwal.Y .te 1. wypowie·
dzi świadczyły dobitnie, ze sprawa
nowe). socjallstycznej dyscypliny pra
cy dojrzała całkowicie w najszerszych masach pracujących, że stała

d~g~.ednego pytania ob. H. s. wynl· Państwa Ludowego.

\V tych warunkach Rząd, mając
pełne po11arcle 1 zrozumienie nero·

kich mas robotniczych dla potrzeby
zabezpieczenia interesów gospodarki
uspołecznionej przed wypadkami na·
ruszenia dyscypliny pracy, opracował
i po uchwaleniu przez Sejm w-prowadzil w życie z dniem 17 bm. przepisy,
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stawa potrzebna,
U
Głosy robotnik6w ł6clzklch o walee z łazikostwem

rr.gulu]ące odpowledzla.lność za lamanie obowlązującej dyscypliny i
nieusprawiedliwione opusrczenie pra.
cy.
Ustawa dotyczy wszystkich pracow
ników fizycznych i umysłowych. zalrndnionych w urzędach oraz w u~po
łecznionych zakładach pracy i instytucjach. Przewiduje ona szereg kar
porządkowych i sądowych za spóź
nianie się lub nieusprawiedliwione
opuszczanie pracy.
Knry porządkowe mają na ·celu
zwrócenie uwagi opieszałemu praco„Włllkowl ua niedopnszciatność jego postępowania. Tej karze porllegają wszelkie opóźnienia w przybyciu
do pracy, przeluaczające 20 minut,
przedłużar.ie przerwy obiadowej i
przedwczesne opu~zc:r.ante pracy. Jeśli uchybienie takle zdarzyło siQ po
raz pierwszy w roku, pracownik otrzymuje upomnienie. Drugi Lego rodzaju wypadek pociąga za sobą naqanę, którą wpisuje się do akt personalnych, trzeci zaś i każdy dalszy
je~t równoznaczny z opuszczeniem
całego dnia pracy. Jeśli prncownik
11późni sic więcej, niż o godzinę, albo
więce.i, niż przez qodzinę. bcdzie nieobecny przy pracy, wówC'7.as opóż
nienie takie t.raktowane będzi~ na rów
ni z opusrczeniem całego dnia pra!'y.
Za opusiczenie w danym ro~u kalendarzowym jednego dnia pracy wy
mierz& się karę -porzadkową. nagany
z ostrzezenlem, lub też karę potrące
nla z wynagrodzenia. przeciętnego zarobku za jeden dzień pri1.cy. Klo po
raz trze~i .w roku kalend~rzowy~ .opuści dz1en pracy, lub tez opuści Jednorazowo trzy dni kolejne. podlega
karze potrącenia za każdy dzień opuszczony w wysokości przeciętnego
zarobku za dwa dni pracy.
Pracownik taki może być również
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wanej z jednoczesnym potrąceniem
od 10 do 25 proc. wynagrodzenia za
pracę. W okre ie wykonywania kar:i"
określonej przez Słd pracownik n!e
mo7.e rozwiązy"·ać umowy o pracy,
a ten kto się uchyla od odbycia. orze
cz:onej przez sąd pracy podlega karze aresi:tu do 3 miesięcy.
U&tawa określa również obowiązek
kierowników zakładów pracy meldo·
wania wład:i:om Sl!dowym o wszelkkn
naruszania dyscypliny
wypadkach
pracy i określa kary, które 1.:oglł
być wymierzone za zbyt pobłażliwy
stosunek do zagadnienia dyscypliny
pracy. Prz1>pi' ten określa również
odpowiedzialność lekarzy i innych osób, które zdecydowałyby się wydać
bezpodstawowe zaświadczenie uspra
wiedli" iająt'e nieobecność w pracy.
rządowe wydane
Rozporzą.dzenie
do ustawy o 11ocjalistycz.nej dy1>eypli
nie pracy określa. wypadki, w któ·
rych nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona. Są. to wypadki, kie
dy:
pracownik wykonywuje obowiąz
ki lub funkcje, wynikające z
pr7.cpisów uc;taw, dekretów, ro:i;po·
Dotyczy to
r~ądzeń i zarz:adzeń.
"ięc wykonywania l\ałożonych nań
funkcji spolecmych, przybyw11nia na
'tl>ezwanla władz sądowych i państwo
wych itp.
usp.rawiedliwiona Jest nieobec·
ncl;ć z powodu choroby lub nie·
szczęśliwego wypadku, odpowiednio
udokumentowana,
choroba lub nieszczęśliwy wypadek małżonka, dziecka lub rodzi
rów pracownika uc;prawiedliwia nieobecnóść, jeśli wypadki te wymagają
OS!>bi<;tej opieki pracownika.
ważną przyczyną są również nad
zwyczajne okoliczności, jak kle·
ski żywiołowi', katastrofy, przerwy
w komunikacji, korueczno6ć zapewnienia osobistej opieki pracownika
dzieciom do lat 7, w przypadkach
pozbawienia ich dotychczasowej opie
ki (np. 1.zasowe zamknircie żłobka,
.
pr:red~ik~;a. itp.),
Oczyw1sc1e w tych w1n;ystk1ch wy.
padkach 11cacownik musi przedstawić
zaświadczenia odpowiednich władz
lub tct złoiyć ir:e swojej strony wyja5nienie, którego zasadność ocenio
na będ:i,ie przez kierownika zakładu
pracy w porozumieniu z ezynniIdem społecznym.
Odpowiednie władze i urzędy otrzymały polecenia, aby z.aświadcze·
nia, mogące usprawiedliwiać nieobe
cność przy pracy były wydawane w
miarę moiności natychmiast, bez po
bierania jakichkolwiek opłat. Pracow
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Czterokrotne wykroczenie r.atury
kiem agitatora jest wysłuchanie i za
wyżej omawianej; świadczące niewąt
Jlótowa.o.1.e wszelkich bolączek. doty·
pliwie o UPQrczywym naruszaniu dy
W celu zapoznania. załóg fabrycz Kuchcik mówi:
cz~cych ccdziennego żyd~ obywate„Słunnle się . stał~, te c~ h~dz.ie, scypliny pracy, uważane jest za do·
li, jak np. spraw rerno?tow domów, nych z nową ustawą. o zabezpiec:i:e- · ktorzy w sposob meusprawiedliv. io- wód, i ż w stosunku do danego pra·
pracy handlu u~połecz~ionego na te: niu socjalistycznej dyscypliny pracy, ny opusz.czaJ~ pracę powi~ni być cownika kary ponądkf>wo okazały
renie Itp. Uwagi te agitatorzy winn! odbywa..ilł się odprawy z męŻ!lmi za oojęc1 specjamą ustaw!ł, kt~ra kła.- się nie wystarczajtce. W tym też wy
przeka:z:ać komitetom blokowym l ob· ufania w szer.egu łódzkich zakładów dzie kres nieróbstwu 1 łazikostwu, padku kierownik zakładu pracy obo
wćdowym. Bol ączki te winny ~yć na- pracy. I tak w PZPB im. Dzierżyń· przeszkadzającemu nam w budowie wiązany jest otldać sprawę do sądu,
stępnie przśkazane odpowledmm wła skiego przodownica prM:y, pnądka
po z1tsiegnięciu opinii rady zakłado·
Polski Socjalistyc:.mej.".
dzóm l instytucjom, które są w mo- tcw. Okrój oświadczyła:
Sortownik ob. Zdzl8ław Smolarek wej, delegata lub przedstawiciela za
„Nareszcie skończy się ta nieznv
cy brakom tym zaradzić.
powiedział, że „z chwilą. w;iącia w rządu zakładowej organizacji związ
Naturalnie, gdyby „trójka" ob. H: śna sytuacja, gdy musieliśmy praco· życie nowej u!ltawy o socJailstycz- kowej.
za
nadrabiać
i
nierobów
na
wać
S. zostawiła listę u dozorcy lub tez
nej dyscyplini~, pr.aca n8: pewno. ,u·
Sądy wymierzają. w tych wyparl·
p1żyjęła podpis zastępczy -:- ob ..L 'nich godziny. Uważam, że ustawo. legnie poprawie. 1'l"ie będi1e postoJOW
sprawiedlii
dobra
potrzebna,
jest
obowiązek
na salach produkcyjnych i plany bę- kach następujące kary:
nie miałby możliwości. wzi1;c1a. u.dz1a
pozostawania prze;r, okres do _3 mie·
dą wykonywane z nadwyżką.".
lu w tej poważnej, ogolnopolsk1e.1 dy wa."
wykony
dotychczas
pracy
przy
sifCY
Podobnie wypowiada. się mąż za.·
skusji, toc.zącej się obecnie w całym
*
naszym kraju. Agitatorzy w tym wy ufania z wy~ończalni tow. Jan Szym
koi·e11-pondenLka
Tow. Tomaszuk,
padku nie spełniliby swoich obowią'l czak: „Dobrze, że ustawa weszła w
ków i akcja w tym wypadku uległa życie. Teraz łaziki i kombinatorzy z ł'Zł'W Nr 37 pisze: „Na jednej z
by spaći:eniu. Jeżelł .,trójka" ob. n. nie będą. sobie pozwalać na samowol odp1·a.w, jakie odoywają, się dla „1ę
opuszczanie dni roboczych i spóź żów zaufania. na wszystkich oddzia·
s. chce dobrze wypełnić swój obowląZek, winna 11ię umówić z domow- nianie się do pracy, nie będ!i nam łach PZPW Nr 37, robotnicy wypo·
nikami I przyjść w takim terminie, przeszkadzać w wykonywaniu pla· wiadają się pozytywnie na . temat no
nów i w budowaniu socjaliz.ruu w wej socjalistycznej dyscypliny pracy
gdy ob. L będzie w domu.
i witają ją z uznaniem".
Natomiast, gdyby się tak . zdarzyło, naszym kraju".
WARSZAWA (PAP) - .Już od tym samym województwie miesz- „Przez cztery .lata nie o_;mści
farbiwrni
Be?.partyjny Tobotnik
te ob. L wyjechał na dłuz.szy czas
tygodnia chłopi w tysiacach gromad kańcy gminy Łazisko. pow. brzeziń
f nie wróciłby przed zakonczenlem ob. Różycki, stwierdza, że „nieroby łem ani jednego . dma roboc_iego . akcji, „trójka", oddając listę w ko- okradali Paf1stwo Ludowe wskute'tt mówi tow. Bolesław Haras101ow1cz. w Polsce pracują pr:r.y wykonaniu skiego, kończą pracę przy budowie
n'litecie blokowym winna na od~zie.1- systematycmego zaniedbywania się - Dlatego uważam, że 11ocjalistycz.- zobowiązań, podjętych w „Czynie urządzeń wodno-melioracyjnych na
łącznej pov:ierzchnl 60
ńym arkuszu papieru odnot~wac, ze w pracy. Ja od 5 lat nie opuś~iłe~ na dyscyplina pracy nauczy wres:;:- meJloracyjnym". Meldunki, na.dcho . obszarze o
ani jednego dnia roboczego, am .się cie obowiązkowości łazików i tych, d7 ące z całego kraju, donoszą o po ha.
ob. L jest nieobecny w Łodzi.
Obecnie w całym województwie
Przy spcsobności przypominamy, nie spóźniłem. I uważam, że kazdy którzy pracę zan' cdbują. Natom\ast myślnym przebiegu tych prac, o
te Usty są. drukami ścisłego za.rach?· uczciwy robotnik tak powinien pra dla. uczciwych robotników będzie na czym świadczy fakt, że mieszka.ńoy nad wykonaniem zobowiązań „Czy
der korzystna, ponieważ nio będą wielu wsl już obecnie ukończyli · nu melioracyjnego" pracują mieazwanta. Nie mogą one zaginąć, lll~ cować".
potrzebowali pracować na niei"O- w1115ystkle prace wodno-melioracyj- kańcy z około 1.500 gromad, którzy
mogą być wymieniane mię~ „tTóJ:
ne, do wykonania których zobowlą przeprowadzają konserwację urząkami", bowiem każda z nkh m!ł: swór
bów."
Z PZPB im. Marchlewskiego nasz
bi~żący numer. Listy, wypełnio~e
dzeń melioracyjnych oraz budują
zali się.
•
*
tezy korespondent tow. Saa.r, pisze na~,
t
b t ·
łódzkim pierw- nowe , i:owy melioracyjne o łącz.nej
województwie
W
wełścia. w
przededniu
w
Wczoraj,
produ><.
oddziałach
wszystkich
na
e
z'
na
e'..
czys
ez
.
lu
podpis~mi,
życie nowej ustawy podobne mforma. si wykonall swoje zobowiązania długosc1 1.637 km. We wszystl<ich
zwr6cic po zakonczenlu akc11 wa wła
ściwym komitecie blokowym. a na cyjnych odbywają się odprawy. ua te cje napływały do redakcji z różnych chłopi gromady F lorianów w pow. pracach „Czynu melioracyjnego" ble
liście znajdować się mogą tylko na' mat nowej. us.ta.~ o dyscyphn1e pra gałęzi przen1ysłu o~·a~ z :Tiel!l zak.ła kutnowsk~m. Wybudo~ali oni kanał rz~ .czy!l~Y i maso":7Y udział mło
sw'igka i podpisy. Nagłówek listy mu cy. Na _Jedn&J z ta.kich odprAna~o~l dów pracy w Łodzi i w0Jewodztw1e. l odwadnia1acv. dłu1?ośc1 3 km. W dziez wieJs\ca. ZMP l SP.
6i bvć od.Dowiednio wvpelniony, zpi"Zędzalm. smarowacz tow.
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Bułgarii

SOFIA. - W tych dn:iach odbyb'
-'
Bu łga.rskieJ· Republ'ice L uuo·
się w
wej pierwsze wybory do rad narodowych.
W ciągu roku istin:ienia rady nM'Odowe dojrzały politycm.ie, okrizepły
organizacyjnie i stały się prawd?iwie ludowymi organami wła.d.zy pall
stwowej w terenie. Niedaiwno odbyły s!Q w całym kraju sprawozdaw•
cze sesje rad narodowych.

socjalistycznej dyscypliny pracy

wymienieniem nazwy dzielnicy, numeru obwodu, bloku, nazwy ulit y i numeru domu. Listę należy wtedy dopiero oddać w komitecie bloko·
wym, gdy wyczerpią się wsze~i~
możliwości uzyskania większej ilosci
lt t
podpisów w powierzonym ag a orom
terenie.
Trzeba dodać, że w czasie trwania
akcji „trójki" winny utrzymywać
łą.czność z komitetami blokowy~!,
. re, zależnie od potrzeb, monl\ „troj
kto
się łch własną, żywotn' sprawą, zwlą.
"
interesem
kę" prz:esuwać z jednego terenu na
zaną z najgłębiej pojętym
dotyczących
klo wiele zagadnień,
.:techniki" zbierania podpisów. p 0.
i>taraliśmy się je omówić, lecz w wypadku, gdyby który z agi!a~orów
miał jeszcze jakieś wątpliwosci, winien się zwrócić po informacje do
swojego komitetu obwodowego lub
też d:i redakcji „Głosu".

rządu francu-

w Warsizawie dokonano wydział~. fizyczno - matematycznego skiego. który usunął wybitnego UCZ()
PIĘKNYCH
ucr.elnianego Komitetu O· 1 Akadei;nn Nauk Z~RR, w której b10- nego ze stanowiska wysokiego komi•

wszechne-.i, która b y mkazywa.ł;i.
List podpisali: prof. dr. Fr. CzupradukcJI, poeładanła i etosowabahki, rektor Akademii Medycznej
nia. broni atomowej t pokrewnych
w Wlłl'Szawie prof. dr. M. Kacprzak,
środk6w n~a maa~o.
prof. dr. B. Olszewski, prof. dr. KaKonwehoJa ta mu.Waby. za .
puścii1ski, prof. dr. L. Pa~iew:cz,
wiera.ć przepisy 0 łikutecznym
prof. dr. M. Semerau-Siemienow.;.id,
nadzorze jej wykonywania nraz
prof. dr. A. Biernacki, prof. dr. A.
sankcjach na
Gruca, prof. dr. M. Michałowi•!1.,
0 najsurowszych
wypadek jej narusze,nia.
prof, dr. Butkiewicz, prof. dr. A. Dobrzańskl, prof. dr. E. Rajcherówna, Oświad~nle podpisali profesoromgr. W. Fra<11kowa oraz studenci: T. wie: dr. Cezary Berezowski i dr.
Zalewski, Z. Zakttewski i pielęgniar Ludwik Ehrlich - Uniwersytet w.ir
s:zawski, dr. Remigiusz Bierzanek ka Z. Ołdakowska.
Uniwersytet Łódrzki oraz dr. Stani*
•
*
Profesorowie Prawa <Międrzynaro- sław Hubert - Uniwersytet Wrocdowego UNIWERSYTETÓW POL· ławs.ki.
*
* •
SKICH złożyli następujące oowiad·
Na mas<YW)'m zebraniPJ wykładow
czenie:
Uważamy, ł.e dobr o ludzkości ców, studentów i personelu adminiAKADEMII SZTUK
wymaga zr.warcla k onwencji po- stracyjnego

Poradnik agitatora pokoju

,,Ob. L.

•

•

•

uczonych radzieckich

nik spozn1aJlłCY się do pracy, P4?
odnotowaniu swojego spóźnienia. wi
nien zgł9sić się do kierownika. za:kła
du i podać przyczyny swego opói·
nienia.
Nowa ustawa określa wreszcie, W'
Jakich specjalnych warunkach życio
wych przysługuje każdemu pracuji·
cemu zwolnienie od pracy. W wypad
ku ślubu pracownika ma on 2 dni
zwolnienia od pracy, urodzenia słę
dziecka pracownika - 2 dni, zronu
i pogrzebu małżcmka, dziecka lub
rodziców - 2 dni, ślubu dziecka 1 dzień. Ponadto pracuj,ce kobiety,
które mnj1 małc>letnie dzieci mon
otrzymać zwolnienie na 1 dzień w
ciągu roku, zaś w wyjątkowych wy
padkach na 2 dni, lecz nie mon to
być dwa kolejne dni pracy.
Wyznaczając kary dla tych jedno
11tek, które naruszaJt soejalistyczn•
usta.wa
pracy, nowa
dyscyplinę
pr:tewiduje również nagrody dla pra
cowników, którzy wyróżnili się sumiennością w pracy w ciuu kolej·
nych 3 lat. Będą. oni przedstawiani
do odznaczeń państwowych i nagród
ustalanych corocznie przez Radę Mi
nistrów za wzorowi dyscyplinę pra.·
cy.
Nowa ustawa jest poważnCI bronił
mas pracujących przeciwko łazikom
i jednostkom, które osłabiają nasz
wysHek gospodarczy i przei; swój
stosunek do pracy wpływaił hamują
co na wzrost dobrobytu i kultury
mas pracujących. N a straży wykony
wal)ia nowego dekretu staje cała
klasa robotnicza, której wysiłkiem
zrealizowany został 3·letni plan odbudowy kraju i zaczęte zostało cizie
W
ło budowy podstaw socjalizmu
Polsce.

Konkurs ste·nograti"I
•
I

•

•

h

p1Sllma Da maszynac

WARSZAWA (PAP). - Stowarzyszerue Stenografów 1 Maszynistek
RP. orgdnizuje 21 bm. w ·warszawie
II ogólnopolski konkurs stenografii i
pisania na maszynach. Protektorat
nad konkursem objął wiceprzewodrticzący PKPG - Eugeniusz Szyr.
Udział w konkursie zapowiedziało
około
już ponad 50 stenografów i
190 maszynistek. Najwięcej :igloszeń
nadeszb z Warszawy, Łodzi i Kato·
wlc. Jako minimum, upoważruające
do uczestnictwa w konkursie pn:yję
to: dla stenografów - zanotowanie
200 zgłosek w ciągu minuty, dla maszynistek - 300 uderzeń na minutę.

przebieg prac na wsi
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wramach zobowiązań „Czynu melioracyinego"
I

„

„

*

I

w wielu ł(romadach
Również
woj. pomorskiego prace przy realizacji „Czynu melioracyjnego" dobie
gają końca. Przodują tu chłopi 11
gromady Tarnowo w oow. inowroktórzy wykonali już 60
cławskim,
proc. zadeklarowanych zobowiązań
oraz mieszkańcy gromady ścibo·
rze, tego samego powiatu.
W woJewótb:twie wrocławskhn w
„Czynie melioracyjnym" wyróżnia
się pow. świdnicki, gdzie chłopi 73
gromad zobowiązali się p~epraeo
przy konserwacji urządzeń
wać
wodno - melioracyjnych 3.526 dniówe:.: roboczych,

Podstaw .owe zadania w pracy
Centrcilnej lł.o...i§iji lł.ontroli Partyjnej

Fragmenty referatu przewodniczące10 Centralnej Komisji Kont.roli Partyjnej PZPR - tow. Franciszka Jóźwi·aka-Witol lłl·
Trzec1e Plenum postawiło przed j ki klasowej, toc:r.ąceJ się w mieście t
w ostrej formie na wsi. I niezrozumienie isf.oty wal
zaradnienie w.zmożenia czujności re kl przez szereg towarzyszy - wszY
wolucyJuej, zagadnienie czystości na stko to nie mogło nie odbić się na
szych szeregów. Jest rzeczą jamą, pracy Komisji Kontroli PartY1neJ,
że sprawa czujności dotyczy w rów
Praca naszych Komis.ii Kontroli
nej mierze wszystkich członków była i jest o tyle jeszcze utrudnioPartll I w,;zystklch ogniw partyj- na, ie polski ruch rewolucyjny nie
nych, niemniej jednak dla Komisji ma dostatecznych doświadczeń w
Kontroli PartyJneJ Trzecie Plenum pracy kontroli partyjnej. Złożyło się
musiało stać się poważnym przeło- na to wiele elementów. a w płerw
mem w dotychczasowym stylu pra- 11zym rzędzie nielegalny żywot KPP.
ey. tym bardzłeJ, że właśnie Jf:omi- Wskaźnikiem I pomocą. w pracy
sje Kontroli Partyjnej są. spe~Jalnle Ko.misji KQntroli Party,łnej są. trapowołanym organ~m, mającym za dycje t doświadczenia WKP(b), nau
zadanie strzeżenie czystości szCt"e 'kl Lenina I Stalina.
gów Partu.
Trzeba jednak przyzna~. ie na do
Odebylenle pra.włcowo-na.cjona.lł- świadczeniach WKP(b), w pracy
styczne, które ciążyło na szeregu od kontroli partyjnej wzorowaliśmy się
cinków pracy partyjnej 1>0wodowa- do dnia dzisiejszego w niedostatecz
ło 1zcze1ólne trudności l opory, któ neJ mierze.
re Komisje muaiały w pracy swej
Trzeba stwierdzić. że ucaymy się
przezwyciężać.
dopiero wią,zać walkę o czystość i<le
T()W. Bierut w swym referacie na ologiC'lJ.1ą, s-ze.regów Partii z 1>racą do
Trzecim Plenum z całą. ostrością cbodzeniowo - personalną i dyscyskrytykował .nastroje aamouspakaja plina.rną. Walk-a o to, aby Partia nanła, lekkomyślnej beztroski, brak sza stała •ię Partią. zwartą. ldeolotrł
ezujnoścł, wygodnlctwo.
dygnltar- cznie, Parltą. o ł.iela7illej, ~olszewlc
skie narowy, jakie rodziły się i za- kiej dyscyplinie. dyscyplinie wypły·
gnieździły, niestety, na
niektórych wa~ąceJ z głęboki~~. świadon10ści po
odcinkach pracy naszego aktywu litycznej - musi J.sc w pa.rze z ~y
partyjnego. Nie ulega wątpliwobci, chowan?-em ka.dr, ~ podn~~1em
że niefrasobliwość polityczna, pojcd Ich pO'&lomu _ideologle'inego i swiado
nawczy stosunek poszczególnych to- mej dyscyplmy party~ej. Sw:Iadowa.rzyegy do byłych „dw6jkargy", mość te~o musi do~c do kazdego
oportunizm, stępienie czujności kia pracownika Komisji Kontroli Pa·rtyj
soweJ, nił!dostrzecanle ostrości wal- nej.
ca~ naszą Partią,

W zmóc

ppiekę

nad kadrami partyjnymi

Partią naszą. przed orga.nł·
TJaedą pańyjnlł i Pl'Zed ka.żdym człon
kłem Parlll sto.łlł zadania ostrej, bez
komJ)t'omłsowej wałki z klikowością.

Przed

bezdusznym
łńurokra.tyzmem,
z
zar-OZUmialstwe.m
i
wybujałymi
a.mblcJami niektórych towarzyszy, z
Ucmyml jeszcze nle.pokoJącyml obja
wami odeywanla się towarzyszy od
mu partyjnych ł be!l()a.rtyjnycb, z
dygnlta.nklmi metodami pracy, wiei
kopańsklm trybem tycie..
Objawy te są. dość liome, a źró·
diem ich jest na.jczęśolej brak na.le·
żyte.t krytyM I samokeytykł, bl'ak
pracy wYchowawezeJ, b!ak opieki,
kontToll ze ~trony orpnow pariyj_
nycb i naszych Komisji K«itroli
Partyjnej,
Komł.s.je Kontroli PutyJnej priewatnłe requją. dopie:ro wtedy, gdy
trzeba stosowa~ na.jwyłszy wymiar
kary, Za mało, powlechlałbym, jest
u nas profilaiktykL Komisde Kcmtiroli Partyjnej nie umieJlł jeazoze w
należyty sposób l)rzestrzegać sto&o·
wania na katdym zebraniu parl:ri·
nym, w codziennej pracy - krytyki
l •mokll'ytykt jako środka. wycho·
WllWMego, · W7JD18'°niai,fą.cego dyscypU
nę I. podnoaące«o PG7ilom ideowy
członków Partii!.
Często nie rea.gujemy na objawy
tłumienia krytyki, na. krzywdzenie
krytykują.r.ego. Krytyka. i,..samokryty
ka- to reflektor przy pomocy którego Komisje Kontrolt Pa.rtyjne.j mogą,
ocenić postawę towanyszy, ich st.osunek do pracy, rewolucyjność, czuj
ność i oddanie naszej apra.wle.
Kom!eJe \(ontroU PariyJnej muszą. na obecnym eta.pie położyć speejalny nacisk na opie-kę nad kadramj partyjnymi.
.
Towarzysz Bierut w swym referacie
podkmlił. że od wzrostu naszych

kadr partyjnych, od ich po.zJomu po
lltycmego 718.leży powO<benie Planu
6-letniego, za.leiy nasz d111lszy ma~z
ku ~lizmo.wL
Sprawa pnebudowy naszej d~ych
czasowej prM:y na adcdnku pollty~l
kadr, zoniana. słylu pra<:y organbacJI
partyjnych w te.f dziedzinie - oto
zada.nła. jakle sta,.wla przed całą Par
tlą. obecne Plenum.
To zadanie musi stać slę motMem
działalności Komisji Kontrolł Partyj·
nej. W tej bitwie o kadry, o należytą
ącenę ludzi, o wyciąganie l wycho·
wanie nowych, kierowniczych kadrwielką 1 odpowiedzialną rolę odegrać

mogą i musz'ł

Komisje Kontroli Partyjnej.
Komisje Kontroli Partyjnej musu,
dostrzegać niedomagania 1 brak.i na
odcinku polityki kadr 1 sygnalizować
o tym natychmiast kierownlćtwu. Mu
szą stale i systematycznie pomagać
organom partyjnym w otoczeniu spe
cjalną, opieką wysuniętych kadr.
Wiemy przecież, że liczne są jesz.
cze wypadki bezdusznego, biurokra·
tycznego podejścia do nowowysunię
lych towarzyszy. Znamy wypadki zło
śllwego utrącania t utrudniania pr&·
cy tym nowym kadrom l dlate90 na
obecnym eta.ple - naszym bojowym
zadaniem jest poddawać najsurowszej krytyce i tępić ~ całą bezwzglę
dnością tego rodzaju
antypartyjne,
warcholskie wybryki I wyciągać w
stosunku do winnych jak najsurow·
~ze konsekwencje partyjne, włącznie
do usuwania z Partii.
Uczyć l wychowywać na tych do·
świadczeniach organizacje partyjne, I
pomagać, i jeszcze raz pomagać mło
dym naszym pdrom. A pomagać, to
znaczy wychowywać, uczyć, dbać o
nie, nie tracić ich z oczu, znać ich
potrzeby I bolączki, przestrzegać
przed potknięciem się.

Komisje Kontroli winny strzec wykonania
·
uchwał Partii
Jest wreszcie 1eszcze jedno zaga.d- i kontrola wyko11a.nia uchwał Padli
nl!!nie, które nie było rozwiązane do i jej KC, pociąganie do odpowiedz-lal
końca, a mianowicie: ZADANIA KO· n ości wszystkich tych członków, któ
MISJI KONTROU PARTYJNEJ JA· ny narusnJą Jioi~ Pariłl, utrzy~y
KO ORGANOW,
KONTROLUJĄ· wa.nie żela.mej dyscypliny partyJnej
CYCH
WYKONANIE
WYTYCZ· przei: stałe cruwanie .nad pracą i po.
NYCH r UCHWAŁ PARTII.
stawą członków Partii.
Tow. Stalin
na XVU zjeidzle
Trzeba przy tym stwierdzić, że za·
WKP(b) tak określił zadanie CKI(:
dania CKKP, określone
paragrafie
„.„odczuwamy natomiast teraz 31 Statutu naszej Partii,w pokrywają
absolutną niezbędność takiej or·
się z wytycznymi nakreślonymi przez
ganizacji, która mogłaby akoucen. 1'owarzysza Stalina na XVII zj eździe
trować główną uwagę na kontroli
WKP(b), a więc:
wykonywania uchwał ParUl i jej
czuwanie nad czystością szere·
Komitetu Centralnego. Taką orga) gów partyjnych i obliczem ideo. nlzacją. może być tylko Komisja
Kontroli
Partyjnej
przy
KC logicznym członków Partii.
\yKP(bJ, pracująca według zlt!ceń
pociąganie do odpowiedzialności
Partii 1 jej Komitetu Centralnego
partyjnej ołonków Partll, któi posiadająca we wszystkich o&rod rzy łami~ dyscyplinę
lub
kach przedstawicieli, niezale.iriych naruszają zasady etyki partyjn"
partyjnej.
od organizacji lokalnych. Rozumie
kontrolowanie z ramienia KC
się, że taka odpowiedzialna orga·
ntzacja musi posiadać wielki auto. C ) pracy organizacji partvlnych w
rytel. Ażeby zaś posiadała dosta· terenie,
teczny autorytet i mogla pociągać
działanie przez Wolewódzlde, a
do odpowiedrlalnoścl każdego od·
w razie polrzeby 1 Powiatowe
powledzlalnego pracownika, który Komisje
Kontroli Partyjne).
'Zawinił, nie wyłączając członków
W paragrafie zaś 25 Statut Parlyjny
KC, niezbędne jest, aby członków
lei Komisji mógł wybierać i odwo określa, że CKKP wybierana jest
ływać tylko najwyższy organ Par przez Kongres, a sformułowanie „kon
trolujące
pracę
organizacji partyj·
Ul - Zjazd Partyjny.
Nie ulega Wlłlpliwoścl, że lilka nych w terenie" w świetle nauki sta.
Mganlzacja będzie w stanie całko lłnowskiej o zadaniach CKKP ozna·
wicie zapewnić kontrolę wykona· cza nic Innego, jak właśnie kontrolę
nia. ucjlwał centralnych organów nad wprowadzeniem w życie i wvko·
Partil i wzmocnić dyscyplinę par- nanlem uchwał l wytycznych Partit
I jej Komitetu Centralnego przez d1,.
tyjn:f',
W tym zwłę?:łym sformułowaniu łowe organizacje oraz sygnalizowanie
zawarte 'test określenie charakteru odnośnym instancjom partyjnym o
Komisji Kontroli Partyjnej i jej 11od- wypaczeniach tvch wvtvcznych 1 U•
chwal KC.
1tawowvch zadllń:

a

b)

d)

Usunąć dotgchcMsowe braki w pracy
Komisji Kontroli Partyjnej
Jak wyglądała . dotychczai;owa. pra·
Pracę tę cechował .Jednak brak do
c& Komisji Kontroli Partyjnej na Ue sta.te.cmet planow~oi, nłedottłatet'%•
tych zadań?
ne l»OMii.u.nle 11lę 'I terenem a n:iePraca CKKiP i WKKP od Zjed.no-- konce-ntrowanie się w toku bieiąceJ
czenia do III Plenum sprowadzała się pncy wokół węT.łoWYch zagadnień.
w pneważnej mierze do rozpatrywaDl Plenum, które wywołało ua·kty
nla sprn w personalnych.
wnienłe mas partyJnych, spowod.owa
W wyniku akcji oczyszczania sze- I-o naplYw do Kl>JllisJi Kontroli Pa&'
re(!Ów partyjnych b. PPR i PPS napły tyjne~ większej niż dotychczas iloś•
neła do KKP masa odwołań. .
ci spraw, któryeh charakter świadNa fali zaostrzenia się czujności re czył o wzmożonej czujnośct na odofn
wolucyjnej w toku oczyszczania t'Ze· ku walki -0 czystość łdeolótricmą ue
regów partyjnych 1 jedno~zeni~ O~Y7 retów putyjnych.
dwu partii zwiększyła się rowmez
Charakterystyczne Jest, że po m
ilość spraw pierwiastkowych, napły· Plenum w~OSI& procentowo ilość
wających do KKP.
. wykluC'WDych n obco&ć ideologioz·
Oceniając pracę Komisji Kontroh ną i kia.sową.. I tak: od Zjednoczenia
Partyjnej od Zjednoczenia do. III Ple. , do W Plenum ilość wYkluczonycb
num należy pnede wszystkim poÓ· za obcość ideologiczną i. klasową sta
kreśli~ następujące braki:
nowiła ok. 53 procent ogólnej ilości
KKP rozpatrywał.V sprawy pet~O· wykluc:ronych, zaś po Ili Pleuum
na.lne poszczegolnych członkow kate.gorła t& stiainowi 62 proc. ·oeól·
w oderwaniu od podstawo~ch or- nej ilości WYkluczonycb.
g<'nlz~·~ll t ś~odowiska, z kt~rego oni
Swiia.dczy to 0 W7llJIO.Źonej Ć7.ujno
wyrosh, Takie formy utrudmaly. wy- ści czh~nków Parlii. Zmniejszyła. się
krywanie_ brak6w i wykrzywłen w natomias.t procentowa ilość wyklu·
dzlałalnoscł P?szcz!gólnych organiza czeń za nadużycia natut'y moralno •
cji I szybkie ~eh likwidowanie. 1
etycmej, co mll".i;e świadczyć 0 wzro
Rozpatrywanie spraw persona.nych śoie dyscypliny i poziiomu Uleowego
w odt;rwaniu od podstawowych org~. członków Pa.Ttll.
nlzacj1 miało i ten ujemnv 'Skutek, ze
KKP za mało interesowały się przyNlemnie.t jednak stosunek procenc:zvnami błędów oraz wykroczeń po· towy wykluczeń za obcość ideologi.
pełnionych
przez
poszczególnych emą i kluową I wyklucnń natuiry
cztonków Partii.
mo1·alno - t'łycmej świadczy o tym,
KKP zbyt często rozpatrywały że KKP zbyt mało ~O.W11Ją., a
sprawy drobne 1 błahe, jakie bez przewatnie sięca.J" J>o naJwyisey wY
ż<>dnyr.h trudności
mogły byii
roz· miar ·kM'Y pa.rtyjnej.
stnygaui: przez podstą,~owe organi·
Ilusflraclą tego je!lt ia'k t, że nagazacfe, ktore w ten sposob podno„iły· ny i upomnienia stanowią, zaledwie
by J?Oziom polityczny, budziłyby czul 17 procent decy7Jji wydanych pn:ez
n'?~c rewolucyjną, wszystkich r.złon- Komisje Kontroli Partyjnej, co jest
kow I · stawałyby się gospodarzami dow.odem niedostatecme,go stosowaswego terenu.
.
•
nia. met.od WYchowa.WCtllYCh przez or
w toku oczynCJanta szeregow gana pariyJne, jaik i pn.ez KKP.
Dat'łvlnvch. a nawęt les7c7e długo po z.Jednoczeniu była stosowana
Naleiy stwierdzić również, że pod
przez Komitety Powiatowa Ja1azywa stawowe orra.ni?&OJe nie zawau Je·
I sprzeczna z postanowlenlarnl Statu· szcz.e potrafią ustosunkować się z
tu praktyka nie zatwierdzania przez oałlł powacą., odpow.łedzia.lnością i
nie uchwał o wykluczeniu, podję- ber.atronnoścłą do tak :poważnej detych przez podstawowe organizacje, cyzji, jalk wyklu~e 11 PartU, o
co pociągało n . sobą µ.porczywe ,\>.~= CzYnt śwl.ądozy 18 prooent uchwał u
wolywanie •ię wykluczonych do Ko- chylonych przez WKKP. W związku
mfsjl Kontroli Partyjnych i powodo- z tym WKKP w pewnych wypad·
wało dodatkowv naplvw spraw.
ka-eh wysyłały w teren :zoesµoły orze
Ogólnie naleły !twierdz~. . te ka.jące w celu rcnpa.forY.wGnia. spraw
WKKP i CK.KP w okre.'1-ie od Zjed- na mi~scu w obecności aktywu par
noozenia do Ili Plenum dokonały mi tyjnego, oo ml&ło dut.e 7irulczenie wy
mo szc.rupło!lci aparatu personalnego chowa.wcze dla organizaeJi pairtyJpowaineJ praey,
I nycb.

I

I

I materialna podległych mu przedsię.
bloratw pl'owadzona była niedbale,
co spowodowało znaczne szkody dla
go11podarld państwowej - zosla.ł z
Partii wykluczony.
Przytoczone powyżej przykłady z
poplenumowei pracy komisji wskazują na to, że KKP w swej codzten·
nej pracy kontrolowały reallzację
wytycznych III Plenum KC.
Dzięki przestawieniu się na pracę
planową, zacieśnieniu kontaktow z
terenem - większość KKP wzmogła

wadzana systematycznle przez Daft~f
Komisje 1 stąd słaby kontakt z i\ti'ł .
wym człowiekiem w dołowej orgaftl.. ,
zacji.
' Trzeba jednocześnie podkreślić, ....
również podstawowe organizacJ.a f .
KP niedostatecznie czuwaj, jesz:c.nad wychowaniem członków P~ .
niedostatecznie pracuJlł nad przn '
swojeniem przez niego zasad etf•
partyjnej.
. .
\
Mówiąc 0 powainej pracy, ~:
nanet pr~ez WKKP nie można po~
swą dzfalalno~ć. zaktywizowała peł- nąć faktu. że pracowały one nielicd
nomocników przy KP ł Instruktorów nymł zespołami w porównaniu ~1 -.,
nieetatowych.
gromem zadań, stojących przed nimi
Dużą Ilość spraw Komisje Kon- do wykonania.
troli Pal'tyjnej przekazały podstawo ·
wym organizacjom, udzielając im
KW 1 małymi wyjątkami nie P°"'
wskazówek i pomocy w przeprowa- magają doslatecznie WKKP w obsa•
draniu tych spraw.
dzeniu etatów odpowiednimi looimJ.
Analizując nilszą dotychczasową nie przejawiają troski o zwiększenie
pracę, zarówno do Trzeciego, jak i op'eratywności ich pracy, nie omał,
p0 Trzecim Plenum należy stwier· wlają ich pracy na. posiedzenlacf.
diić, że KKP nie stały się jeszcze w egzekutyw, nie żądają od Komisił
dostateczne! mierzę instrumentem wy Kontroli Partyjnej planów pracy ł
chowania. członków Partll.
sprawozdań z ich działalności.
KKP zbyt słabo wvkrywały objawy
Stosunek ten do Komisji Kontro„
hamowania krytyki 1 są.mokrytyki. li Party·jnej wypływa n iewątpliwle
Praca Komisji Kontroli na ogół ogra- z nie.znaj omości roli, zadań i obowią
niczala się do tego, że wyciągały one zków Komis ji Kontroli Pa1rtyjnej, ai
wnioski c>rganizacyjne w stosunku do co Ila tym idzie niedoceniania. ich
towarzyszy, którzy stanęli w koiizji pracy, które! wyników nie odozuWIW
z dyscypliną i etyką. partyjną., nie za sic: naiychmiast.
wsze w odpowiednim czasie 'Przestrze Ocena. dotyehc-zasowej p~.cy OK.KP
!fająć: ich
przed popełnianiem błę· i WKKP pa'ŁWllla. nam stwierdzit, te
dów.
wiele na <tdclnku pracy kontroli pu
Kontrola terenu nie Jest przepro- ty.}nej PoPNwiło się.

I

W zmożemy

walkę o czujność
ideologiczną, o kadry

2

Trzeba jednak wiele jeH(lze wysil- cmych i ncbwa,ł Partii z prowa.d~
ków, aby Komisje Kontroli Partyj- ni~m spra.w personalno - dyscypll'!
ncJ naleri'fcle wypełniły odpowie- n.a.rnych.
ddalne zadanie, jakle iprud nimł sta
Komis.i e Kontroli Partyjnej atn:ee
wfa Partia. Usp~ ł podnie- gąo czystości ideologic.mtl\f odonk6w
sl~nłe na. wyższy pomo.m Pracy kon- Parłll.i, wdnny iprmvadzić zdecydowatiroll pa:rtyjne-J wymaca:
ną. walkę t pociągać do odpowiedział
KOMISJE KONTROLI PAB· ności winnych naruszenia dyl!cyplinJ
TYJNEJ powinny być powią,za partyjnej i Statutu Pa.rtyJnetro.
ne z cQiJzienną. pracą, Part.ii, gdyt
KKP winny równlei ozuwać nad
nle m<>'ie być nMeżyiq'o wykony tym, jak reagują instancje partyjne
wania mda.ń stawianych przez na odgłosy z terenów, na listy i skeir
Partię przed Komisjami K01Dtro- gł.
li Partyjnej ~ naleiytego przy.
!!'... I{..OMIS~ KONTROLI . PAit•
swojeni& i zrozumienia uoowal
JTYJNEf powinny zdecydowanie
i wytyemych P~.
i bez kompromisu walczyć z aosłcie
CAŁY AKTYW PARTYJNY, lamł obcej idenlogll, a oportunlstyc•
a z nim wszyscy członka.wie no-prawicowymi I nacjonalistyczny
Partii mus'l:ą. w J>clni. zrozumłeill ml narowami, z wszelkimi próbami
że zagadnienie wa.lkl o C'ZYStość wykrzywiania linii partyjnej, z na•
szeregów partyjnych, walki ~ ele ruszycłelaml Statutu Partyjnego l
mentltmi dywersyjnymi, wrogimi dyscypliny partyjnej, z elementami,
ł obcymi ideoloRi<mnie w szere· przeszkadzającymi w WProwadzenla
ra.ch 1n.1.rtyJnyeb, to 11odstawow:r w życie zasady demokrac.fl wew•
bliższe powiązanie
óbowią.zek wseystildch o.rganincjl nątrz-partyjnej w coclzlennej ptak•
partyjnych, ~kich C1:ł0t'l1k6w tyce organizacji partyjnych.
Pa.riM, & nie tylko Komisji Kon·
KOMISJE KONTROLI PAK·
tt'oM Pu'tyjnej.
. TYJNEJ powinny szczególn'
Zagadnienie ~~eł szeregów uwagę zwrócić na ogniska zaśmlece
P-o m Plenum KKP post.aw'Jy so Inia burmistrza.. WszYsey oni zostali partyjnych jest nier~rwalnle zwią nla organizacji partyjnych przez: e•
bi& za zadanie bllższe p~wią:za.nfe przykładnie ukaranl.
.
za.ne z ozujnością. w S'lleregach par- lementy wrogie i obce ideologicznie,
się z podstawowymi orranizac-Jaml
Białostocka Komis.i& Kontroli Pa.r tyJnych. Te dwa '1;3ł'adnienła uzupeł
Należy wypowiedzieć ostrą. i bez·
pa.rtyJnYDlf. w celu lep11ze10 pozna· tyjnej ujawniła również szereg fak nla\fą. się w codziennym działaniu i kompromisową walkę wszelkim pr6 .
nla bolącuk i niedomagań poszcze- tów tłumienia kr;ytyki.
tw0>rr.ą nierozerwalną. ca.lość,
bom hamowania. krytyki. Wycią,ga.6
gólnycl;t organizacji partyjnych. .
Burmistrz miasteczka SzczuczyPo ID Plenum w.zrosła. aktywność najsurowsze konsekwenc.łe partyjne
Kom1sje Kontroli potrafiły dzię~i na, pow. Grajewo, wspólnie z sekr. i czujność rewolucyjna w szererMh w stosunku do tych, którzy śwłado·
temu w s-reregu wyJ>8(}kńw pomoc Komitetu Gminnego, wykluczyli z partyjnyc.h. Należy Jednak w dail- mle, przy pomocy środków admini· ·
organ~il'Jom. inrtyjnym w prrepro- Partii pracownicę zarządu ,rmlnne- nym ciągu uzbraJać całą Pairtię do· stracyjnycb, służbowych, a nawet
wa.dzemu duuj l'Oboty wyohowaw- go za krytykę burmls.t rza. Komisja walki o czujność I czystość szeregów karnych - tłumią krytykę. Komi·
czej o~ K~tetom Partyjnym w Kontroli Party,fnej przywróciła jej party,jnych. Komłsje Kontroli Par· sje Kontroli Partyjnej muszą. docie
usunlę01u bra1kow orgainbooyjnych. prawa członkowskie, a wykluczyla tyjnej powinny moon!l.ej n1lź dotych- rać wszędzie tam, gdzie są. sygnały
Dla przykładu podam:
c7J&s zwią~ć swą. pracę z dołowymi i objawy tłumienia. krytyki l na•
z Partii burmistrza.
w woj. łódzkim _ WKKP stwlerBiałyi;n~toku. Rawiczu i inny!=h orpn~ami pairtyjnymi, e-złonka- tychmiast reagować na to.
KOMISJE KONTROLI PAR.·
dzllą., te organizacja, partyjna na tar ml':Jscowosc1ach KKP uka.rały row ~i Partii, by pomaó ich styl pracy, .
TYJNEJ
·
zdecydowa·
taku Wołów opanowana 'Została nlez kliku członków Partii pracu- sc1! zale~J;' l wady, ·i~h ~runkł bytu
i
srodowisko
w
jakim
się obraca.ją.
powmny
•
przez kumoterską klikę, w skład kro jąoych w MO I w U~ za uchybienie - to uchroni l\>ielu towairzysey od nie l bez
kompromisu
wa.lczyo
z otej · wchadzlli: przewodni~y rady przeo!'Y etyco partnn..-.1
.
popełniania. błędów, zwichnięć 1 wy bjawami klikowoś.ci w Partll, biuro
zakładowej Piwowarski, st>kretarz
Kollllsje Kontroli PartyjneJ w Po kroczeń moralnych
kratyzmem, dygmta.rstwem wlelko·
PodstawO'Wej Organ!.zaqi Pa.rtyjnej znaniu, Łodzi i inne, St>rawdzając
·
.
pańskim, warcholstwem, zarozumial
Gafewskl, referent personalny Wod przeprow~dzenle c:r.łoJ?ków Partii do
Oczyw!sta, Komisje. Konf.r.oh Par- stwem,
elementami zdemoralłzo•
niak kierownik tarta.ku - Liberski kandydat-Ow stwierdziły szereg szko tyjnej me mogą brac ~ ogromnej wanyml 1 usiłującymi rozkładać or·
rOboty
wył3'Cznie
na.
siebie.
Robotę
.
'
z jego zastępcą. - Nowa.klem.
dliwych wypaczeń teJ akcji przez
nadanie jej charakteru czystki i sto tę muszą przeprowadzać na CO<Wień gan1zacje partyjne.
Klika. ta maJdowa.ła olche PO'PM- sowanla kar.
przede ws.zyst.kim orra.nizaoje i oe-KOMISJE KONTROLI PAR.•
cie w Komitecie Gminnym, członko
TYJNEJ powinny zbll:ilać si41
WKKP we Wrocławiu, Bydgosz- niwa partyjne.
wfo którego powiązani byli interasa- czy, Warszawie, Łodzi wo.i. i Lubli .
KOMISJE KONTROLI PARTYJ do podst.awowych or111anlZa.cji l .na•
mi ospbistym:i z w -w. grupą. Na sku nie poza udd~lcm w akc.~1 wybor·
NEJ winny a'k tywnie wpływać uczyć się rozpatrywać sprawy "'clio
tek skarg robotników tarlaku - czej
kontrolowały
przestrzeganie na normy postęi>owa.nia i kszt.ałto- dzące w zakres Ich obowłą.zk6w w
KKP zbadała. sprawę na miejS()u, Statutu, brały udział w badaniu sta wania się opinii członków Partii. Do oparc!u o • podstawowe oriranlzaeJe
spowodowała przyjęcie do pracy i
nu poszczególnych organizacji par- konać tego trzeba pnez wykorzysta- pa~tyJDe, srodowlsko l instytucje,
przywrócenie praw członkowskich tyJnych w spółdzielniach produkcyj nie każdego wypadku na.ruszenia dy ktorych te spraw~ dotyczą.
niesłusznie wydalonym towarzyszom,
Komisje Kontroh Partyjn&J win·
nych, obsad personalnych Ich za- scypliny partyjnej wejśeia. w koliwykluczyła z Partu sekretarza Pod·
jako ny kontrolować jak ~rganlzacje i!&r
rządów i o swych
spostrzeżeniach zję ze 'statutem P~rtli itp, stawo.we1 Organitzaeji Pa.rtyjnej, u- sygnalizowały KW.
materiału wychowa.wczego dla cuon tyJne opiekują. się młodymi, WYlll•
kM'ała. naganą. pl'7Jewooniozącego raków Partilt.
nfętyml kadrami partyjnymi.
Komisje
Kontroli
Partyjnej
'
po
dy mkła.doweJ or~ wyciąłnęła wnlo III Plenum ujawniły m. in.
K1iżdy fakt ukarama. parlyjnego
Nie można ograniczać pracy orga•
i
wyklu
ski partyjne w lttosunku do p0'1'0sta.·
czyły z Partlł
kilku niedobitków must być w pierwszym nędzie ak- nów Kontroli Partyjnej do formalnełych.
tem wychowawczym nie tylko dla u go urzędowania, trzeba docierać do
trockistowskich.
Poza tym Komisje u.JawniłY szeKomisje Kontroli Partyjnej pocią karanego, ale dla. wszystkich człon- mas partyjnych, przycią.!fać je do sze
· roklej wspólpi:acy, należy uprzedza~
reg organizacji zaśmieconych ele- gnęły do odpowiedzialności partyj- k6w danej orgM!iza<1ji partyjnej,
przed wykroczeniami nie licującymi
mentem wrogim. Np. w Chodako· nej uereg towarzyszs· <t!l. dygnltar·
Trzeba ponadto publikować w pra. z godnością członka Partii. Trzeba
wie Komisja wykluczyła z Partu stwo, biurokratyzm I oderwanie się ile partyjnej órzeczenia
Komisji jednocześnie bardziej, niż dotychczu
14-tu b. NSZ-owców, w tym dru- od Partii.
Kcntroli Partyjnej dotyczące chara- zacieśnić współpracę z organami kon
giego sekretarza. Komitetu Fabrycz
Dla przykładu przytoozt:
kterystycmych i ra~ycb naruszeń troił spolecznet i państwowej,
.
nego, przewodniczącego Rady ZaBurdze Jan, b. dyrektor Spółdziel etyki partyjnej, złego stylu pre.cy.
Kontrola społeczna i kontrola pm·
kładowej · i
wiceprzewodniczącego, ni Budownictwa Wiejskiego,
który blurokraty.z:mu, tłumienia krytyki stwowa sprawdzając wykonanie wy•
kierownika referatu soc:lałnego t in. zdemoralizował sie. nie uznawał ko itp. Na ty_c h orzeczeniach Komisji tycznych Państwa sprawdza jedno·
Komisje Kontroli Partyjnej po III lektywnej pracy, nie liczył się z o- Knntroli Partyjnej na.leży uczyć i cześnie ludzi, którzy zadania te wyPlenum, aezkolwiek jeszcze w zbyt pinią Komitetów Wojewódzltic,h o wycbowywać wszystkich c2łonków konują. Tam, gdzie zaś idzie o kon.
!rolę pracy naszych kadr - nie mo•
słabym stopniu, jednak
na całym ludziach z podległych mu placówek. Partii.
KOl\USJE KONTROLI PARTYJ ie zabraknąć Komisji Kontroli Par·
szeregu odcinków wykryły I zlikwł Burdze został z Partii wykluczony i
odwołany
ze stanowiska dyrektora
NEJ nte mon ogranicn.~ swojej tyjnej. Współpraca z kontrolą spodowały wypadki tłumienia Jtrytykl.
SBW.
dzlala•łnośei wYląc'Zllie do pracy do- łeczilą, I państwową. rozszerzy nasze
Jaskrawą ilustracją
hamowania
Di'lnk Juliusz, b. naczelny rlyrek- chodzeniowej i zw~żać Jej zakres je pole działania i pozwoli na bardziej
oddolnej krytyki były stosunki w tor Gliwickich Zakładów Budowy o· dynie do spraw dyscypllnamo - per wszechstronne poznanie kadr partyjKomitecie Powiatow:vm w Srodzie raz b. naczelny dyrektor Zjednoc.ze- sonalnych, leci: winny, a.by naleiy• nych.
Sląskiej, gdzie 3 towarzyszy z l·\e- nia Przemysłu Maszynowego w Gli- cie m.uwae na.d czystością szeregów
KOMISJE KONTROLI PARTY.J
rownictwa powiatowego sekre- wicach, który rządził się po dykto1- partyjnych, nad ideologi-caiym obliNEJ powinny mieć zbudowany atta
tarz, pełnomocnik KKP I burmistrz , torsku, nie uznawał krytyki, nie kon. cum członków Pattii i łb'scypllną rat polityczny, odpowiedni do potrzeb
i>rzckazali do sądu sprawę członka j trolowa.ł podległego mu aparatu, w re partyjną - w umiejętny sposób łą.·
Partii za uróbe kryłYkl J>01teDowa.-' zultade czego aosoodarka. finansowa ezyć aurawdza.nie w:vk<ma.nia wYb·
(Dalszy ciąg na str. ł-tej)
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Komisji Kontroli
Partyjnej z podstawowymi brganizacjami
partyjnymi
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Po dst~~~we ~ad.;ni~·:;. ·:Prci-cy Ponad 120 mlln. Złotych
0

Centralne; Kon1isji "ontroli Partqjnej
·
Kom"1s1·1· Kontroli"
Centralne1·
przewodn1"czqcego
eratu
re
ragmenty
F
f
· · PZPR - tOW. Francisz kQ JÓŹWiQ kQ- itO Id Q
PQrt y1nej

w

t(Doko~e

uchwały

mniejszych jej wypaczenia.eh, któce
str. 3-ciej)
1c11 erenu, sk adający się z towarzy- zwłaszcza. na obecnym etap.ie mogą
szy_ zahartowanych w walce oraz wy pr.zynieść 11iepowet1}wane szkody n."ł
robionych lak J!Od względem politycz odcinku naszej pracy na wsi.
w pracy narównież
Musimy
m, bo tylko takl
~ ogolnv
nym, jak
·
•
. '<•1<ł.1,(1)w:!ć 5 ,,,r,: ·"i·.fi~.'c"
9"'
moze
aparat
s~cJ nauczyć s1ę odróżnia(: &.i'>1'a
ize

_„ v
. ł ..
d zia ama i konkret.ną pomoc dla. wła
śctwych instancji pi<nyjnvch w ich
·
~odziennej
·
LENIN pracy.
mówJąc o pracv CKK p owiedział : „WSZEJ.KIE OGOLNE N O R
MY ILOŚCIOWE PRACOWNIKÓW,
NALEŻY WEDŁUG MNIE ODRZU('Ie OD RAZU I NIEODWOŁALNIE".
ś ś
w
CI. LE WSPOJ~l'RAIQ KKP
CUJĄ z Komitetami Wo ifi'wódz·
,
· ·
·
.ml
kl , orgamzacy1me
zas podłega1ą
•
CKKP
• co me znaczy, że zwalnia to
KW t>d czuwania nad pracą WKKP.
k ·
IV
-.uszą one uzys ac właściwe im miej
~ce w KW, muszą otrzvmać konkretną.. opiekę t p~moc ze strony KW a
flf'P<le w <: 7 v<:fkini pomoc .w lmlzia~h.
..,,,,., WKKP
P
musi stać się przed
.
. ~-....
niż dotychczas
m10tem większego
7-ainteresowania i troski ze stirony
KW.
KONTROI.T Partyj
K~MJ SJE
neJ muszą be?.w1,ględnie prze„
.
~trzegać usa-d;v szerokiej kolegialno
~cl'. w swojej pmey. l\luszą przy tym
~we prace oprzeć na pla.no.waniu.
Wojewód'lk.le Komisje Kontroli Par
tyjnej wi•n ny plan1>wać swoje wy.i-a7.idy w teren, celem sprawdzenia.
.lak organizacje partyjne rea.li'Xllją
wytyczne i uchwały Partii, jakie ma
a w pierwią braki i trudn-OŚci,
"zym rzęd~e. jak Tealizują walkę o
<•zystość szeregów partyjnych, jak
dbają o wychowanie młodych kadr
nartyjnych. jak reagują na wszelkie
•1ie'TA1r!lwe objawy bamGwanła pra, i utr„canta towariyszy wYSum· "l':f
"
...
t ~·eh z dol.u.
KOJ'll"TROLI P1trtyjl~OMIS.TE
nej muszą uaktyWDić i t-0 w jak
na,dszybmym crłJllSle swą ;pra-cę na od
cinku sp6l~lczości p.rodukcyjnej.
Rodzi się na wsi nowa. forma zes.po!owej pracy, rosną przy tym kadry
aktywistów, nowe kadry partyjne.
Trzeba tym kadrom pomóc, naleiy
opiekować się nimi, trzeba. jednócześ
nie pilnie strzoo czujn-0\Sei naszych
organi.mcji partyjnych na te.-enlc
wsi, systematycznie spra.'\Vd~ć, czy
linia Pairtii wprowadza.na. jest w żYcie i natychmiast sygnaiłi~1>wać o naJ

l1

l2

Dzinłalnosć·

podstawowej organizacji
partyjnej. Członkowie Partii wywod.zący się z klasy robotniczej, chłop
sklej i inteligencji pracującej, któ·
·
rzy nie od,"ołal'
1 si ę w ciągu
3 m1c
''
sięcy - mogą ubiegać się w-0bcc
wy ważne od błahych. Za..imowa.(i się wyższej instancji partyjnej 0 powęfowymi 7'.ilg<&.dnieni:.mrl. Byłoby nowne przyjecie do Partii na ogólbłedeni, nych zasadach, o ile nie zostali wy
OC!iYWl'ście ka.rdynaln."m
gdybytmy przez to rozumieli, że ~aj kluczeni za obcość ideologiczną i
mowanie się t wnikanie w d't'nbne wrogą działalność.
·u „
troski i brak,i naszych organizadi
w1c wszystkim członkom
pumot~'
i towarzyszy - to St!'ala
pa rty1·nvch
ar n ukaranym naganą, lub
'
· •
czasu. Musimy reagować na te drob· upommemem
ubieganie się 11 zatar
ne sprawy, ale nie mogą one nam cie upomnieni:i. -po 1 roku. zaś naga
przesłania ć zasadniczych problemów,
ny po upływie 2 lat - od daty pod
musimy um ieć szeregować ważność i jecia uchwały o ukaraniu.
T
11ilność s1:raw.
owarzysze, uzbro.feni w uchwały
ABY KOMISJE KONTROLI
Trzeciego Plenmn i uchwały obecne
Parly jne j mogły sp ros tać postawi-on:vm 7,a,daniom nale:i:y z()rganizo- go Plenum - wzmo:i:emy naszą w:i,l
kę o czujność ideologiczną. szeregów
wać:
) referat docho<benfowy, który party jnych, 0 nasze kadry,
ideoloa-iczna szeregów
Czystość
·
· I za zadame
· mia
b ędZłe
rozpraco
wanie i przygotowanie spraw lJMS9- partyjnych, dobre kadry partyjne
na.lnych, zbiera.nie maiteriałów, pt'ZY
gotowywanie spraw d-0 orze<izcń.
referat in:;pekcyjny, które!IO zadaniem będzie ~prawtbanie jak
są reali~owane wytyC2J11e i uchwały
KC o1'31L linia. Partii pi:zez terenowe
organizacje partyjne i sygnailiz1>wa
nie o tym od{mwiednim instancjom
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a

b)

rządu

spr9.W{lna podstawie
ni.a dokcmane
pelnomocrukt.iw
wojewódzkich
rz.dań

I no na Fundu &Z Obrony
i ną sumę. 12.0.123.475 ~·

P okoju ogól
.
pomyslny pmebieg
~zczego.l}11e
miała. zb 1or.ka. na. Fundusiz Obronx
PQikOJU. na w~1 .•Biorąc. pod uwagc;.:;:
wyn.lKI.
mbę
• .
· ~
' naJlenS1Ze
.
. m1eszkancow
O.."lągnęły wo1ewód©twa: olsz.tynsk1e,
pozna11skie, lubelskie. białostockie,
pomorskie i rzeszo"''sk:ie.

ckie -

4.292:657, lnbels!lde-7.405.349,

b.i>ałootockie -

2.9.34.~_99, ol~tyzisk~

- 5.755._245, gd ańskie - ;:i.lq5 . 5~,
pomorskie - 9.240.996, S0C7..e'Clńskie
- 7.918.753 poznańskie - 18.740.912,
10.063.597, śląskie
wrocła.wskie _
. .
kraikowsk-ie-8.89<:>.4~,
17.760.528,
r.ze51l.Owsk:ie - 4.478.854.

Znowu tragiczna . śmierć
g órnika polskiego we
GENEWA (PAP). -

z Pair yli:-a do- tek braku

Fran~ji

un~ń

ochr.on.nych wy

no:szą, że w jednej a: kopailń trancu rzucony z windy i poniósł śmierć :fł'a

I

sk.ich wydar2.Ył się nowy wypadek,
w którym zginął tragiraną śmiercią
41-letni górnirk polski Stanńisł>aw
.
.Grześk?wia~.
Grzeskowl ak pracował w -kopa·lm
Notre Dame w Vaziers. 2i,ieżdlźa.jąc
windą do sz}"bu w raz rz: innym i górnika.mi, Gneśkow:ia'k ~I na. sku-

miejscu, Grześkow~k osrerooił żonę
i dwoje dzieci.
W ZW!iązlru a; t ym tragiC!ll!lym wy,padlkiem 317 gómi:ków szybu Notre
Dame --łosmo strajk na. ma.k pro·
"6

teml

p~o

n!lled.ostat ecznym

środkom bez;piecrz.eństwa w llroP,a.lni.

TO POTl;ŻNA SILA

partyjnym,

15 powołać

w

poważniejszych

oi mia
Katowice, ,

środkach przemysłowych

stach wydzielonych ja.k:

Poznań, . Wrocław, \Vałbnych,

Ra- ,

dom, Częstochowa, Szczecin, Kra- i
ków, Gdańsk - Komisie Kontroli
Partyjnej podległe WKKP i współ- '
pracujące z Komitetami ·Miejskimi.
ł
h
t t
ł •
,
powo ac e a owyc pe nomocnik6w WKKP w większych
miastach powiatowych.

li

16

„Każdy podpis zebrany p od
Apelem Stałego Komitetu Obroń
ców Pok oj u , t o j eden żolnierz
więcej dla wielkiej at m ii walczącej z w oj no;'. (z r efer atu t ow.
Bolesław a Bieruta w ygloszone.
go na IV p lenar nym p osied zeni1i
Komitetu Centralnego i Cen t ral
n ej Komi sji K ontroli Party jnej).

dziell. przynosi wiadomo!lci o
r ozmachu, ja.ki na. całej
kuli ziemskiej nabiera. a.keja składania.
podpisów pod Apelem Sztokholmskim,
1
żą.dającym zakazu broni atomowej
uznania za zbrodniarza wojennego rzą
du, który pierwszy jej użyje,
Akcja zbierani a podpisów zmobilizo
wała do w~lki przeciw wojnie, przeciw
garstce podpalaczy świ ata setki milio
wszystkich krajach Euustalić łermin trzymiesięczny, nów ludzi we
Zjednoczonych, w Ka.
Stanach
w
ropy,
Par
po upływie którego członek
tli nie ma prawa odwołania się od nadzie, w Ameryce Południowej, w A:oji,

17 rozszerzyć

w miarę potrzeby
ilość nieetatowych pełnomocni
ków WKKP pri;y KP oraz powołać
takichże pełnomocników przy wiel
kich zakładach pracy.
odciąiyć w miarę możności nie
etatowych członków Komisji
Kontroli Partyjnej i pelnomocników od prac partyjnych i spolecznych.

Każdy

niebywałym

18
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„specja Iistów" zagranicznych
łllllłllllHllllllłlllllllłllłlllllllllłllłllllllllłlllllllłlllllllllllllllllllllllllllfillUnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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ZSRR do

w Australii, w Afryce.

Kampania zbierania. podpisów pod
Apelem Sztokholmskim przybiera. eha.
rakter powszechnego głosowania. na
rzecz pokoju. Po ra.z pierwszy w dzie.
ja.eh ludzkości jesteśmy świadkami ref erendum. na . ska-1-ę światową, w któ.
rym setki milionów ludzi ma.ją możność wypowiedzenia się, czy są za, lub
przeciwko wojnie,
Sztokholmski Apel Pokoju zwr„dł
się do wszystkich uczciwych ludzi na.
calym. świecie bez względu na ich prze
konania. polityczne, kolor skóry, pocho
dzenie czy -wyznanie, Podpisy, jakie
zostały już w różnych kraja.eh, na. róż
nych kontyuentach złożone pod Ape.
Iem, świadczą, że stał się on platfor.
mą, nie bud zącą u ludzi u czciwyrh naj
mniejszych zll.l!trzeżeń, platformą, na.
której jednoczą. się setki milionów lu.
dzi różnych krajów,
„Pl'Zysi ęgamy zostać żołnj erzami poko
ju" ::- oświadczyli poborowi w mieście
Bord_Paux: we Fra.ucji, a ich koledzy z
8 pułku ~11pel'ów w Poiti er~ j oii: zło żyli
pod Apc>lcm Sztokholmskim.
11odpi~y
W •rrieście wśróJ. 30 tys. podpisanych
znal a zł: 8ię również hiRkup 'rriPstu Suntini. W Japonii p od ApPlem Sztokltolmskim znalazły się również poclpi
RY 106 wybitn:vch uczonych. W Argen
tynie i Brazylii, mimo szalejq.cego ter
roru, akcja zlriei:ania podpisów rozwija sit: pom;v:l.lnie. W Chińskiej Republi
!'e Demokrn.ty<'znej zebrano już ponad
15 milionów podpi·sów w obronie po.
koj1i.
·w Nowym Y<>rku wlnótće rozpocz.
nie si ę ,,Tydzień Obrony Pokoju", 7-0r
ganizowany przez specjalny k omitet,
któr~· wyłoniły zwią.zki zawodowe. W
:Sułgarii zebrano już ponad 5.5 milio.
ua. podpisów, W Holandii akcja trwa ;

wIronie

rządu irańskiego

A gencja dniowo - zachodniej części Gilianu. plan ów", również znaczenie wojMOSKWA (PAP). K-umunikat wskazu ie. że rejony, skowe, przy czym udział 'w realizaTASS ogłosil a następujący komuni
. na których dokonywane maj ą być cji tych prac biorą zagraniczni, a w
k~:
specjab edą obiektem szczególności amerykańscy
14 maja br . Ambasada Ra dzieck a zdj ęcia lotnicze w I ran ie wystosowała do rządu m ap sporrz.ądz,anych d~a celów geolo- liści.
Rząd radziecki w nocie sw ej z 31
irański ego notę, n as1·ępującej treś gicznych , przemysłowych i wojsko
\\.'YCh i jedyn ie w nieznacznej częś styczni ą 1948 r. zwracał i uż uwagę
ci:
A mbasada ZSRR w Iranie, działa ci - dla celów irygacyjnych, dla rządti irańskiego na szereg faktów,
świadczących o tym że działalno:>ii
j ąca z polecenia rzadu radzieckiego leśnictwa i · planowan ia przestrzenw ymienionych przedstawiwyżej
·
·
iast.
m
nego
- zwraca uwagę rządu irańskiego,
W odpowiedzi na to zawiadomie cieli zagranicznych w Iranie może
:i:e w ost atnim okresie w szer egu
pism, ira1iskich poj awiła się wi ado nie Ambasad a Radziecka zakomuni stworzyć stan zagrożenia dla granic
ZSRR.
mośc o zorgan izowaniu „Irańskie kowala rządowi irańskiemu, że oDok onyw an e w chwili obecnej w
go Akcy jnego T owarzystw a N afto- głoszenie wyżej wymienionego prze
w ego" dla dokonyw ania wierceń i t argu jest r zecza niezrozumiałą i pólnocnych rejonach Iranu p r ace
wydobyw ania r opy naftowej n a ca że, zd aniem Ambasady, w szystkich w związku z działalnością „Irańskie
go AJ{cyjnego Towarzystwa N aftołym ter ytorium I r anu z wvj ątkiem tych prac powinni dokonywać nie
w ego" dowodzą, że rząd irański
r ejonów, obj ętych koncesją Ang lo- cudzoziemcy. lecz sam Iran.
IMimo, że w d niu 18 kwietni·a br. zmierza w tych rejonach do celów,
Irańskiego Towarzystwa Naftowego.
nie dającycłi" się pogodzić z dobrosą
W szczególności wiadomość taka Amb asad a ZSRR przypomni ała, l"Zą
siedzkimi stosunkami miedzy ZSRR
stanowisko,
swe
irańskiemu
dowi
opublikowan a została w dziennikLl
a Iranem, przew idzianymi przez po„Keih an" z dnia 25 kwietnia br. rząd irański do ch wili obecnej n ie
stanowienia umowy radziecko - IWiadomość t a wska zu.ie. że ,,Irań udzielił odpowiedzi na WYżej wyrańskiej z 26 lutego 1921 r .
skie Akcyjne Towarzystwo N afto- m ienione oświadczenie Am basady.
Rzad radziecki oczekuie przeds1ę
W międzyczasie rzad irański k on
w e:" zawiera obecn ie um oWY z przed
realizacj ę w rejonach , bie wrz:ięcia p rzez rrz;ąd irański odp owietynuuje
zagran icznymi w
si ębiorstwami
dnich ]{roków, koniecznych dla zliprzedmiocie dokonania orzez te o- gnących wzdłuż gran icy irańsko - k w idowan ia nienormalnei sytuacji,
statnie prac topograficznych, badań radzieckie.i, poczynań, które maj ą, która powstała w w.vnik u wyżej ojak t o wynik a z \Vyżej wspomniane
genlogicznych i zdjęć lotniczych, w go
0a;wiadomienia, t zw. „oTgan-i.zacji pisan ego s tanu meetzy.
pierwszy m rzędzie w tzw. strefie
Nr 1, w skład której wchodzą: pół
n ocn a część Chorosanu. Gor gan, Ma
zanderan i Gilian , tj. rejony grani
c1:ace ze Związkiem Radzieckim.
P oza tym „Irańskie Akcyjne To
w arzystwo Naf towe", jak również
komunikuje prasa, zakupiło u towa
rzystw amerykańskich odpowied nie
urządzenia dla dok onYWania prac w
Tematyka problemowa rolnictwa t yp siewnika rzędowego „ Leopolia"
tejże strefie Nr. 1. Zarazem zawieskupia się wokół dwu oraz przyczepy t rak torowe dla trans
rane są umowy z od powiednim i eks na J\ITP
s praw : przebudowy s truktury rokl.ej portu, które daj ą 40 proc. oszczędn-0
pertami amerykańskimi.
W związku z tym przypomnieć or a z podniesienia produkcji rolnej ści na koszt ach przewozu.
Na wolnej przestrzeni p awilonu
„organ izacja pla- drogą zwiększenia wydajności gleby'
n ależy, że tzw.
r olniczego r oz.stawiono park m aszyn ów" które j zadaniem jest opraco- i usprawnlenia pracy na r oli.
Dwa t e zadania wiążą się z zagad nowy, kt órym dysponu je spółdzielwanie i czuwanie n ad wykonaniem
p la:1u 7-let niego, przy- nieniem zaopatrzenia .rolnictw:. w co czy ośrod ek m aszynowy. Są. tam
irańskiego,
marcu br. do Ambasady r az większe ilości maszyn r oln!czych, t r aktory polskie „Ursus ", ciężkie
słała w
ZSRR zawiadomienie o rozpisamu nawozów sztucznych, ziarna doboro· traktory r adzieckie i lekkie czeskie,
przet argu na dok onan ie zdj ęć lotn i wego itp. oraz z potrzebą wyszlcole żniwiarki, kopaczki, s iewniki, brony,
maszyn y do oczyszczaczych i sporządzenie map graniczą nia kadr specjalistów,, umiejących kultywatorr,
nia ziarna, kopaczki i tp. Szczegółcych ze Związkiem Radzieckim rejo posługiwa ć się 'powoczesnym sprzę
·ea ·
·
·
n ów - północno - wschodniej częś t em .maszyn-0wym. Jaki postęp osią n ym zamte1·es •amem Z.Wl zaJąci Gorganu, l\fazanderanu i polu- gnęliśmy n a tym polu w ostatnim cych cieszy się ruchomy warsr.~at n a
roku, o t ym mówią eks ponaty i tabli prawy m aszyn r olniczych,
• •zbudowa·
ce inf-0rrnujące w pawtllonach r olni· n y na samoch od zie · eięza.rowym.
2
· st
te
t
zt
W
czych MTP.
\V
n wyposazony 1e
ars a
Wśród eksponat ów wyxóiniają się to.karki, może dokony wać na miejscu
nawet poważniejszych napraw maciężkie tn.ktor y r adzieckie, poz,wa la
szyn rolniczych.
obwiększy
trzykrobnie
zaorać
jące
PEKIN. - Jak podaje dzienn:iik
wyjaśniają
Tablice problemowe
w odpowiedzi n a szar ziemi w ciągu dnia, ani żeli j est stopień zagęszczenia rolniczych o.,Zeruninżibao"
apel rządu ludowego, chłopi chińscy to osiągalne p1·zy pomocy lekkich środków m aszyn owycll. Dowiaduje·
przeprowadzają masowe siewy b a- traktorów, ciągnących dwusldbow· my się
silnym wzr<>·
0 szcr.eg6lnie
wie·
welny. Według ostatnich danych za. ce. Dużym zain t eresowaniem
śeie umaszynowienia r olnictwa pol·
kom
radzieckie
się
cieszą.
dzających
$iano już 50.000.000 mu '.ponad 3 miskieg-0 w rok u 1949.
liony ha ; mu = 1716 ha ) Większość bajny i lekkie żniwiarki, pracują ce
Zaonatrz<.>nie '" Si w maszyny rolrejonów wykonała ju ż i przt!kroczy- w polu na p rądzie elektrycznym. Z nicze ie~ t dziś w Polsce trzvkrotnic
maszyn oolskich wvróżnia s i ~ nowv
ła zm1P.Znie olan zasiew ów.

świeccy

w niektórych miejscowościach, ja.k np., należy pokazaćf tym, którzJ: sit do
w mieście Haarlem ponad 90 procent niej przygotowują., że są. osamotnieni,
ludności złożyło już podpisy pod Ape- izolowa.ni i ie czeka. ich klęska.,
„Akcja zbierania podpi1:i6w - ~„
lem Sztokholmskim, We l'ra.ncji na.wet
rady miejskie i departamentalne, w wied'Zial tow, :Bolesław Bierut na. 1f
których większość m ają chrześcijańscy plena.rnym posiedzeniu Komitetu Cent
demokTaci, prawicowi socjaliści i gaul raJnego PZPR i Centra!J.nej Komis}i
nie ma. nic
liści, złożyły pod naciskiem miejscowej Kontroli Pa-r tyjnej
ludności podpisy pod Apelem. Podobne wsp6lnego z mdłym, rozbrajaj~cym p~
zjawisko . miało miejsce w Finlandii, cyfizmem, a wysuwa. konkretne, mobi
gdzie. pod n aciskiem ma.s premier Kek li.zujące i dające się zreaUzować . ce.
konen i wielu jego ministr6w zost&lo le". Spętać wygraża.jącł ludzkoki
zmuszonych do złożenia. podpisu pod p!ęść atomowych polityków, wym6c
zakaz broni atom<>wej, ostrzec spadko
Apelem.
Na. Węgrzech i W· Rumunii zebr a.no bierców Hitlera, jaki czeka ich los,
około 13 milionów podpisów. We Wło gdyby poważyli sit ta.rgnąć na pokój,
szech akcja. zbierania. podpisów, podob wreszcie u,la.wnić milionom nieświado.
nie zresztą, jak we Francji, w Holan- ruych, okłamywanych, oszukiwanych.
dii i w Belgii, odbywa. się równolegle kt.o pragnie wojny, skąd zagraża. świa.
z akcji!! odmowy w-yładowywania. ame tu śmiertelne niebezpiecze:6stwo - oto
które w pełni realizuje. AlKll
rykańskiego sprzttu wojennego, z po- cele,
jakie ma-ją. f„t.c1k.110lmski.
tężnymi demonstra<:ja.mi,
Dobrze sobie zdają sprawę podżegamiejsce przeciwko przybywaniu t rans
We cze w1.jem:~ ze skuteczności rozwijają
portów broni amerykp.ńskiej.
Francji zbieranie podpisów zbiega się cej si! na. c:iłym świecie ak:ji ::biera
z potężną falą protestów pr11:eciwko nia podpisów pod Apelem Sztokholmschumanowskiej polity ca wydania. fran skiJn, Stąd też usiłu~ą.. imając sit rM
cuskiego przemysłn wtglowego i stało- nycil śroC: i.UW", uciekając się do pomo•
wego Da. łup amecyka.:iisko.niemieckich cy swych r.gentów, a w pierwszym r zt
trustów, W Kanadzie akcja zbier ania dzie pm.wir owych socjalistów i titowpodpisów trwa. Mimo szalonych trud- ców, !;7 ('IZ}'C niewiarę .,,, skntccznoś,;
ności czynionych przez reakcj~, zebra. zbierania. podpisów, szerzyć przekona.
no już ponad 200 tys, podpisów pod n ie, :i:e „wojna jest ińeunikniona".
Miliony ludzi da.ją jednak godllł od.
Apelem,
Czym wythunaayć :f~, że aokej'l. prawt podźegaczom wojennym i ich
zbierania podpU!Gw stała. sit a.kcj:J! agentom, podpi11ują,c Apel Sztokholm.ski, Fakt t en świadczy o rosnącej
ogólnoSWiatowł, obejmujfłcą. wseystki
klasy społeczne, wszystkie narody, świadomości politycznej mas, które
wszystkie wyznania.? Odpowiedt jest zda.jfł sobie sprawę, kto zagraia poko
jedna, LudzkoAć Die chce nowej rzezi jowi świata,,
Setki milionów podpisów, to potężna.
i zbiera swe siły,. :ieby do niej nie do
pugcić. Wszyscy uczciwi ludzie n a św.ie siła. Pod jej nap1>rem załamią się zbr ocie rozumiejł coraz lepiej, że obecnie dnicze plany imperialistycznych awannie wystarczy nie chcieć wojny, ale te turn:ikuw atomowych.

I

pisarze i działacze katoliccy

oświadczają się

zdecydowanie po stronie pokoju

133 działaczy, publicystów i literatów z całego kraju. M. in. obecni by li: prof. Konrad Górski z Uniwersytetu Mikołaj a Kopernika w Toruniu,
Antoni Gołubiew, literat - członek
redakcj i ,.Tygodnika Powszechnego",
nestor
\Vacław Wojciech ow ski
p olskiego, dr Stanisław
rzemiosła
Stomma - n aczelny redaktor mie·
sięcznika „Znak", poseł dr Jan Franściołem.
W konferencji, której przewodni- kowski, prof. Kazimierz Szwarcenprof. Andrzej Wojtczył Bolesław Piasecki, wzięło ~;d ział herg-Czerny

WARSZAWA (PAP). - Z inicjatywy zespołów redak cyjnych „DZIS
I JUT.RO" oraz „SŁOWA POWSZECH
NEGO", o dbyła się w W arszawie. w
dniu 14 maja 1950 r. konferencja
świ eckic h działaczy i pisarzy katopoświęcona omówienia za~ icki ch ,
wartego dnia 14 kwietnia 1950 r. porozumienia między ·państwem i Ko·

Pau;i l onq r .o .lnicz,e
na Międzynarodowych Targach Poznańskich

3 mil il: '"'ha bawełny
zasiali chłopi chińscy

,„,·yniki:woj.
następujące
zbiót"ka
- 4.719.583,
WarStzawa
m . st. dała

zbió1,lci I-Majowej wykazują, że v1 warszawskie - 5.088.643, Łód.ź .....,
jednodniowej zbiórce 1-Maja ą.ebi:a 4.527.322. łódrz.:kie - 5.195.580, k iele

Setki milionów po·d pisów

nie da sie pogodzić z dobr-0sqsiedzkimi stosunkami radziecko - irańskimi

Nota

t-0 gwarancja trwania Partii na
słusznych pozycjach, to gwarancja
wykonania. zadań, stojących przed
Partią, to gwarancja umocnienia je
TO GWARANCJA
• · p art"
d nosc1
11,
WYPEŁNIENIA 6-LETNIEGO PLA
NU BUDOWY PODSTAW SOCJALIZMU.
Sprawy czujności i czystości lde·
ologicznej szeregów partyjnych i
sprawy kadr na obecnym etapie
zaostrzającej się walki klasowej są
tak wielkim zagadnieniem, że na.le·
aby te pod·
ży uczynić wszystko stawowe zadania doprowadzić do
świadomości wszystkich członków
Partii, a.by całą Partie uzbroid do
ich WYJ>ełnienia.
BITWA O CZYSTOSć IDEOLOGICZNĄ I CZUJNOSć PARTII,
BITWA O KADRY - TO WIELKA
BITWA KLASOWA O ZBUDOWANIE PODSTAW SOCJALIZMU, O
SOCJALIZM.
_

Obrony Pokoju
na Fuudusz
zebrano 1 Majo Oblicze! W pos:zC2ególnych wojew6<Wtwacłi

WARSZA"7A (PAP}. -

w yższe, ni ż w 1938 roku. P ark ma·
szynowy T0R wz.rósł od 1947 do
I OO· krotnie.
niz
1950 r . więc ej,
Sprzęt SOM, który w 1947 r, licz,ył
2.200 maszyn, wzrósł w .1949 r. o
56 proc„ a ilość SOM-ów powiększy
ła się w t ym samy m okresie z 406
do 2.856, które pracują w oparciu o
5065 gromadzkich punktów maszyno
wych.
Hasłem Planu G-IebniA<Po n a odcin
. ~„ . kt f'k
. t
ł . t
k
u ro me wa Jes m . m. ze1e · ry 1 o
wanie 75 j>rOC. wsi w Polsce t ::i.z
melioracyjprzeprowadzenie r obót
nych na obszar ze 1 miln ha. Planu-"' - I~z
J'e s-i·ę ro'n~i·ez·
n
"'' ą ba rdzo "•ydat
w.
„~
To:w".....i zaei'ę rol'n;~twa.
ną m~han~
~...
rzyszy6 temu będzie r5)Z\\'Ói p.roduk
ci·i· traik toro'"' i· ,..;ągni'ko' w oraz
"'
„
przyczepek do nich, j ak r ówruez
wszelk!iego rodzaju maszyn rolni·
czych. W okresie od 1947 do 1950 r.
p rodukcja s ilników roln!czo· przem ysłowych wzrosla 5-krot me.
Aby sprostać potrzebom mecha;.1i
zacji wsi, młodzież chłopska przechodzi s pecjalne przeszkolenie techniczne. Spośrld młod zieży wiejs kiej

I

.

kowsk i z Katolickiego Uniwersytetu
r edakcji
członk owie
Lubelskiego,
,-Dziś i Jutr o" i „Słowa Powszechne•
go", Paweł Jasienica, Woj ciech Kę
trzyński, Dominik Horodyński i Mikołaj Rostworowski, J an Dobra~ń
ski - literat, Franciszek Sędziłi:i literat i działacz kaszubski, Woj•
ciech Zukrowski - literat, Marek
plastvk, Zygmunt
Kononowicz
Lichniak - krytyk literacki, Sewe•
ryn Dolański - szambelan papieski..
Grabski - literat,
Władysław J an
prof. Halban - Lublin, dr Aleksan·
der Rogalski - Poznań, Włodzimierz
Wnuk - literat (Sopot), Jan Nilandt
dr Witold
(Grudz iądz).
po3eł
Ostrowski (Łódź) .
Konstanty Lubieński w obszernym
referacie- omówił genezę porozumie·
nia między Państwem i Kości ołem
oraz znacze nie porozumienia i obo•
wiązki, wypływające zeń dla ka toli·
ków świ eckich.
Po ożyWionej dy skusji zebrani U·
chwalili rezolucję, k tóra głosi ro. in.,
że wpbec wzmagaj ącej si<> na całym
świecie propagandy w ojennej , osła
nianej nieraz frazesami o chrześci 
zebrani oświad·
jań ski ej krucjacie,
po stronie
czaj ą się zdecydowanie
pokoju.

TOR przeszkolił w latach 19-ł7 1950 27,3 t ys. kieriowców t r aktoro·
, wych i 75 t ys. mechaników. W :>:wią z
ku ze wzrostem liczby wysokokwalifikmvanych sił w r<>lnictwie za
notować można znaczne przedłu :ie
nie okresu u:iytk1>wania maszyn rol
niczych. I tak t rll!ktor naprawiany
w 1947 r . prac<>wał po r emoncie
gO'izin,
średnio nie dłużej niż 200
w 1~48 r . średnia wynosiła już 375
godzm, w 1949 - 780 godz., a w
„Uważamy za najbardziej słusz
, .
r wynosi '
1950
ne - brzmi dale( rezolucja · • . e ma 1200• • goo.zin.
•
żądanie konferencji sztokholm·
R,!>wnoczes~e prz;pus towosc . zakła:
sklej, aby każdy nowy agresor,
1est }zis dwu~rotn_1e ':~z
. dow
•
sz.a, mz w 1941 r„ a więc mez_ ,·k~zmasowego nisz.
stosujący srodek
. tu parku m. aszynowe go
mek od wzros
czen1a ludno ści,· jak np. bombę
atomową, wodorową itp„ mmmy
wy orzysłu.J ą, ?ne„ s woJe :maszyny
'dwa razy Iep1e1 ntz w 194'1 r.
był za zbrodniarza przeciwko
ludzkości i postawiony przed
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Trybunałem Międzynarodowym".
z"iviedziło tysią<:e chłopów, którzy
W zakończeniu rezoluc ja stwier·
przekonali się naocznie, że w ~">ju·
'!!ZU klasowym r obotnika i chłopa , w dza, iż katolicy polscy, podkreślając
przebudowie struktury rolnej i me· swą zgodność ze stanowiskiem Epi·
chanizacji pr..acy na roli leży ich skopatu r.ols'dego - deklarują nieuprzyszłość. wolna od nedzy i cicrn- 1 giętll wolę obrony granicy pokoju na
Odrze i Nvsie przed zakusami 7.achonoty.
dnieqo rewiz_lonizmu.
E. ? .

1:C?R

.• - ~-·-c.. "'\.•

·Kronika Tomaszowa
WAŻNIEJSZE TELEFONY:

4 ~7

51 .305 -

Piętnastego

Dw ort.ec Kolej owy
Milicja Obywatelska

-

Straż Pożarna
Straż Pożarna (dzwonić
tylko w wypa dku pożaru)

833 -

.Nowe
n·o·rm:
y
o· b · Q .:wiąz· ują
I
I

Pogotow ie P CK

ADRES REDAKCJI:
·R ozdzielnia D zienników „Ruch"
Plac Kościuszki 16, tel. 250.
Godziny przyjęć od 14 do 15

na
T Bs
W płaty
·
.
Ob. ob.: T arkowski H enr yk
z'ł.• 200·, Artyszewi'cz Bórys _
.
zł. 200 Winiarski Tadeusz -..:.
zł. 200, Wola~ ~ładysła~· · zł. 200, Zauszkiew1cz Atyha.
zl. 2001 . Wołczyk Salomea _

będą

możność

Usunięci~

S klada!'·rn swój podpis pod
Apele-ni Sztokholtriskitn świa
towego Komitetu Obrońców
Pokoju,, 11iaiąc pełną świado11wść wagi i znaczenia każde
go podpisn iako aktu wl<fCzenict się .f ednostki do potęznej,
i5 wiculomej,
zorganizowanej
akcji mlt.s ludowych świata
przeciw ko 1imperialistycznym
podżegaczom wo.iennym, grożącym masową zagliadą ludzi
przez ~brodnicze użycie b'roni
atomowej.
Kosztnar minionej wojny,
miliony ofiar, zgbiszcza i ridny dostatecznie chyba uza..
sadniają mofrilizacfę sil pako
fu, i wysiłek tU.LJszerszych
11w.s bez różnicy na wiek, wykształcenie
i
stanowisko.
Uważa1n, że w szeregach wal
czących o Pokój nie powinno
zabraknąć ani jednego miesz
kańca ?Wszego miasta.
W z11wam wszystkich pracowników od()inka · młodzieżo
wego ,do składania podpisów
i vroióadzenia, akcji uświada
miaiącei na temat znaczenia
składania vodpisów.
·
Franciszek Booiąński
pracownik K-dy Miejskiei
,
PO „SP"

były już

maja na wszystkich mi,
mieli
uzyskania I
wszystkich wspomnia- 'I pracy. Postanowienia te
1 nych braków jest koniecznym wa- po uchwaleniu projektu ustawy
budowach i we wszystkich przedsię- wyż zych zarobków.
: lorstwach budowlanych wprowaAle wielkie znaczenie nowych I runkiem dla stworzenia możliwości przez Sejm - szczegółowo dyskutodzvne zostały nowe normy. Przedys- norm nie ogranicza się tylko do usu- wykonywania nowych norm. Na od wane na zebraniach prac.iwników
:.·.itowane przez krajową naradę pra nięcia poprzedcich dysproporcji w bywających się ostatnio zebraniach wszystkich dziedzin gospodarki i ucowników budowlanych, uchwalone płacach rozmaitych grup pracowni- r.obotników poszai:ególnych budowli, znane za jeden z podstawo"{ych czyn
pr*ez plenum Zarząd.u Głównego Ich ków b\tdówlanych. Normy te stają członkowie załóg wskazywali na ist- ni:ków, umożliwiających rea.1iG>:ację za
żwiązku zawodowego - aowe i spra · s'<: czynnikic'll mobilizującym do dal niejące niiedooiągnięcia w arganirz.a· . dań Planu 6-letniego. Tak więc przy
wiedliwe oórmy staną slę ważnym szego zwiększenia wydajności pracy ej! pracy, które należy usunąć, aby całkowitej eliminacji łazików i nieczvnnikiem dalSzego rozwoju budow i usprawnienie. organizacji pracy na nowe normy mogły być wykonywa- robów n<Ywe no·rmy w budownictwie
nictwa.
budowach.
ne i przekraczane. Wprowadzenie będą mogły być wykonywane i prze
Nowe normy usuną przede wszy~t- , Na ostatniej narad-de referentów ra nowych norm prnyczynia się więc kraczane.
kim ktizywdrz.ące różnice w pła. cjonalizaoji pra.cdsiębiorstw budowla d? więk~zeg? zainteresowani~ załoMimo, że nowe normy zost~ły
cach, które wbrew soejalistycz- nycll dużo uwagi poświęcono właści· g1. orgamzacJą pr.acy. na ~ałeJ bu~o- wprowadzone powszechnie 15 maja,
ne.i zasadzie - „każdemu według je wej organizacji pracy na budowie. wie i do s~ukarua srodkow dla Jej mamy już pierwszy dowód ich całko
p.,o pracy" - były wyższe dla niek- W toku dysku&ji &twierdzono, że wie usprawnienia.
witej realności. oto, jak podała pratórych pracowników niewykwalifi- le jest jeszcze do zrobienia w tym
kowanych, niż dla fachowców. Uza- zakresie. Porusząno sprawę niewłaśNowe normy uwzględniły po raz sa, „d~ójka murarska" - .wł. Kas· 1P.żnienie wysokości zarobków od ciwego rorzmieszczeniamateriiałów na pierwszy zespołowy system pracy przak ~ St. Szczerba, pra~L~Jący przy
stopnia ilwalifikacji, potrzebnych dla placu budowy, złego wykorzystania w budownictwie. W tE!n sposób przy b~?owie s~koły ~ Lublinie przystą
k
· d
·
t · ·
dl·
d · ł f
czynią się one do szerokiego rozpo. p1h 9 bm. ochotniczo do p~acy wewy onywania aneJ pra~y, s ante.się 0:'.1s.zyn, w~ iwego i:oz zia u u_nk- wszechnienia zespołowych' 'form pra dłl~g nowych norm.. W .pierwszym
g~:i<t::wp~~~:!~~~a~~;i:~!1!1n~~~ rJ~ ~~~g~P~~~:~:~~~o~~~:~!~e!~;'j~!~ cy, które stanowił~' i stanowią na- dmu pracy wykonali om 108 proc.
zdobywania wied. zy fachowej. Robot ustalenie i ścisłe przestrzeganie wy. dal podstawę dokonującego się nor~y, w drugim - 134 proc., a. w
nicy niektórych działów, pókrzywdze konania planu dostaw mate1'iało- w naszym budownictwie przełomu, tr~e.c1m .-. 158 proc. no~my. ~tw1e:
ni dotychczas zbyt wysokimi norma- wych i harmonogramu robót.
stanowią podstawę dalszego budow- dzil! om, ze dobry wymk osiągnęli
nictwa.
dzięki właściwej
organizacji pracy
swojego zespołu i prawidłowej orga
W czasie dyskusji na poszczegól nizacji pracy na budowie.
nych budowach robotnicy zgodnie
W najbliższym czasie doświadcze
podkreślali, że nowe normy mogą
nia murarzy lubelskich zostaną z pew
być wykonywane I przekraczane w
warunkach dobrej organizacji pra nością potwierdzone doświadczenia
wszystkich robotników budowla
cy i przy ścisłym przestrzeganiu ml
dyscypliny preey. Jest ' rzeczą ja- nych w całym kraju.

-1

zł.

200.

Przez
'.·, ·.; do

oświatę rolniczą

socjalistycz nej ·gospodarki

·

Dnin 6 bm. otwarto w gma-1 mując w clbr-iymiej większości przekazywanych z oic6w na synów. Dlatego przedstawiciele
chu Okręgowej Rady Związków stypendia :ia ~trzym~nie.

"· Zawodowych w Łodzi wye.tawę
Lic~ów Rolniczych, obrazującą
drogi ro~wojowe uasz;ego szkol
nictwa rolniczego
._
•
. •
Przed . woJną młodl1:az c~łopska, ·pragnąca zdobyc wwJzę
rólniczą, tni~a
dy~i)JZ':'cji w
nas~"ln WOJewodztw1a s1edem
szkół ~a\.Vodowych. Były tó
szkoły Jędnoroczne, a :.ta~0b wie
dzy, zdobyty w tego rndzaju
~zkole, był nikiy. · Mimo, iż rzekomo nauka była beiplatna, ko
rzystali ~niej przed·~ wszystkim synowie i córki zamaż~ych gospodarzy. Ol_lec·.nie woJew6dztwo. łódzkie hczy 12 Li. ce6w. Rolniczych i SpółdzielczoRolniczy~h · ora~ 5 ,rocznych
s~ół. · praktykantów ~ , specjali~tóV{: '.' ., '. .
" "' · ·
W 1 keacli oraz w rocznych
szkołach uc;:;ą się dzieci mało i
· średniori:Inych chłopćw, otrzy-

?o

W 2a zetkacb

. Po trzy

I

pał

l~tnll?-

pob:y-

egzan:m na techn;.k<1. Jedne) z
czterech specjalności: technikg,hodowcę, tech nika EJauitarnowetel"';naryjnego, techni.ka rachuby rolnej i technik'!. uptaw
polowych.
O swój los absolwenci liceó~-,
nie potrzebują się troszczyć.
Jeszcze na dhtgo przed eg;:;'łmi
nem każdy z nich wie, gdzie bę
dzie w przyszłości prncownć: w
PGR, stacji doświndczalricj, lub
spółd7..ielni produkcy!ncj. Szybki rozwój nowe'j, soćjalistycznej gospodarki na wsi zadecydo
wał o .zapotrzebowaniu sił fa~
cl;lowych, Coraz więcej potrzeJ>a ludzi" z wiedZ4 :rolnic~. Dą.
żąc ku. µ_sfawiCZl1em11 !..Wiekszaniu plonów nie można. opierać
si.~ tylko na doświadczeniach,

ściennych czvtaą.iv :

Pracownicy a · organizacja
i ekonomika przedsiębiorstw
(Z gazetki ·„ Organizator" przy· P ZPW Nr 29)
Przed

każdym

pracownikiem
Zakładu, a szczególnie przed przb
downikami i racjonalizatorami
pracy staje konieczność samo·
kształceaja w dziedzinie ekonomi
ki i org.a nizacji przedsiębiorstw
produkcyjnych, konieczność śtu(liowania, iodpowiedniej lektury fa
chowej i popularyzacyjnej, ko. nieczność
stałego
podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i wie·
czy ogólnej. Jak szkolić szybko
ludzi bez odrywania od produkcji? Jak przygotować szybko do pra
cy , początkującY.ch? Jak przenosić
rnetody przodowników pracy, do
szkalać wysunięte z klasy robotni
czej kadry kierownicze? Oto poważny, trudny i niezwykle aktu·
alny problem.
Pierwszą i najbardzie] dostępną formą tego szkoleni.n jest orga
nizacja krótkoterminowych kursów. Przyciągać należy techników;
znawców, a nawet dyrektorów do
wykładów i ćwiczeń, które odbywać się winny w zakładzie pracy.
· Upowszechnić inicjatywę majstrów
w fori;nie opieki nad zdolnymi,
wyróżniającymi się przodownikami pracy w produkcji. Organizo-·
. wać konferencje dla wymiany
konkretnych doświadczeó„ Rozpowszechniać opisy· nowych metod
pracy i usprawnień„ Konstruo·
· :wać m9dele przestrzenne całej fa

większych

jednostek roln.i %ych

c~e w .hl·~E:.um uczmow1e udaJ~ z miejsca angażują ab:mlwensię na połro7zną prakty~ę. ~o tów szkół rolniczych.
Lecz nie tylko licea prz-1goto
czym 'YracaJą do sz~oly. i zd~Ją

.bryki i poszczególnych oddziałów
dla łatwieji!!zego przyswojenia pra
cownikom organizacji i funkcjóno
wania całego zakładu. .
„ •Wykorzystać należy o wiale lepiej i szerzej niż dotycllczas takie
środki . przenoszenia doświadczeń,
jak: konferencje przodowników
pracy· danego . działu produkcji 1
danego zawodu, tkaczy, farbiarzy,
palaczy, 'snowaczy,
p;rzędzalni
ków, murarzy, cieśli, stolarzy itp.
Częściej zwoływać konferencje no
watorów dla przekazywania za·
sad nowych rnetod i usprawnień.
Systematycznie organizować prak
tyczne pokazy dla robotników róż
nych zakłB:dów pracy.
Każdy pracownik może i winien
odnotowywać skrupulatnie potny
sły, wyjaśnienia i krytyczne uwagi robotników. Każdy zbierze tą
drogą niezwykle obfity materiał
dla analizy przebiegu pracy i usprawnień. Trzeba, aby Związek
Zawodowy i dyrekcja właściwie
doceniały znaczenie oddolnej kry
tyki, by uważnie badały wysunię
te przez robotników zagadnienia.
Kierownictwo zakładów z oddziałów produkcyjnych, majstrawie, brygadziści, oprzeć się powin
rii w swej działalności o codzienną współpracę z aktywem przo·
downików pracy.
W. H·o rnicb.

wują ·kadry wykw&lifiko·.-. anych fachowców dla rolnictw1t.
Z rocznych szkół wy~hoctz~ ~pe
c~aliści, którzy po praktyce i
nauce na. korespondencyjnym
kursie: istniejącym przy Woj.
Wydziale Szkolenia Kadr Rolni
czych w Lodzi powiękezą ilość
tak potrzebnych nam fa.cho 'ł!.
ców. Do szkół tych uczęsz~;,a
nie tylko młodzież, ale i samodzielni gospodarze.
Te wszystkie osiągnięcia w
ciekawy, a jednocześnie pouczają~y
sposób obrazuje nam
wspomniana wyżaj wystaw1.
Dobrze się stało, że urzą'dzo"'.l.:>
ją w Lodzi, mieście rob0tników tkaciy ·i metalowcÓ\v. Robotnicy mają moiność stw~er.
dzenia,.jak wielki przełom doko
rtał sięjuż na naszej wsi na od .
cinku oświaty rol:ai~zej, jak
młodzież chłopska proiektuje
ogrody przy zagrodach chł~o
skich, . domach wypoczynkOwych, parki, osiedla, ogródki
działkowe

itp.

•,Kształcimy się w szkołach
rolniczych i rolniczo-sp6łdziel
czycb. po to, aby w oparciu o
zdobytą wiedzę i doświadczenie
stworzyć na wsi lepsze warunki
bytu, pchnąć naszą wieś na no·
we tory żyCia i · znieść wyzys~
bogaczy wiejskich".
„Z ludu wyrośliśmy, dla ludu
będziemy. pracować" pisze
w umieszczonej na Wystawie
gazetce ściennej Stefa.n Brzeziń
ski, uczeń . Państwowego Liceum Rolniczo - Spółdzielczego w
Kościerzynie.

sną:

i

symulaniC.i n:ie 'po-

nowych norm, które
wymagają stałego,
równomiernego
i zorganizowanego wysiłku.
Niemal równocześnie z wprowaW dniu 13 bm. odbyło się wj 65 punktów, Zgierz i Piotrków
d~niem nowych norm w budownic- elektrowni
zebranie Komisji - po 48,5 punktów. Inkasenci
twie wchodzą w życie postanowie- współzawodnictwa celem obli- Tomaszów - 27,30 punktów,
nia o socjalistycznej dyscyplinie czenia wyników pracy za kwie· Piotrków 27,19 punktów, Zgierz
cień. W skład komisji wchodzi- 21,37 punktów. Sieć: Zgierz
li: ob. ob. Palmowski i Kubiak 41,65 pkt. Piotrków 34,87 pkt„
ze Zgierza ob. ob. Majchrowski Tomaszów 33,98 pkt.
i Kowalczyk z Piotrkowa, ob. . Na pierwsze miejsce wysunął
ob. Morawski i Sztajnert z To- się Tomaszów - 126,28 pl,<t„. na
włókniarzy
· maszowa.
d. · z ·
1 55
lt
Po
dokładnym
obliczeniu 1 ug:e gi~rz -:1, , 2 Pr „
~ałog~ PZPW ~r 27 pr~yg~to punktów stwierdzono następują trzecie zaJął P10trkow 110,56
wuJąc się do ZJazdu ,Włokma- ce wyniki: Biuro Tomaszów punktów.
rzy, który odbędzie się w Lodzi
w połowie czerwca postanowiła
wykonać szereg prac ·dla zadokumentowania powagi mające
go się odbyć zjazdu. Postanowio Pr~cownicy Elektrov-:ni na ze· 1 My ch~emy pokoju, chcer:iy odno więc zaprowadzić wzorowy bramu, po wysłuchaniu referatu budowy 1 rozbudowy Polski Ludo
porządek na terenie fabryki, u- wygłoszonego przez kol. Jakubczy wej, chc~m~ wychowai; w_ pokoj~
, . ,
.
• ka na temat Walka 0 pokój na- nasze dz1ec1 na obywateli Polski
porządkowac z1elence I trawm'
b . k". " .
.
. d SocjalistyczneJ· chcemy przyśpie·
·
b d
•
tą szym o ow1ąz iem i po zyweJ y
.
,
.
kj, wy u owac szopę , otwar. skusji uchwcłlili rez-0lucję następu szeflia· dobro1'>y~u .n:~ pracu3ąna drzewo oudowlane, • a takze 3'ące3' treści: • .
.
kc~c~, ohcedmy p;rzyJlazru~ ze. wszyst
"
d 'ć d
t ·
mu naro affil wa czącymi- o po·
d .oprowa
Zl
O os ateczl'lego
My1 pracownicy ZEOŁ Podo· kó · 1· 1 d · 1· d 0 b ·
r1
wyglądu ogrodzenie. Tkalnia i kr~gu Nr 4 Obwodu Tomaszów, Pl tu zm.
re3 wo '
•
.... ·
t
·
· ·
t · · · b
t · ·
b
.
os anawiamy wraz z ca1ym1
przę d za1ula pos ara się zmmeJ- par YJffi 1 ezpar. YJm, ze. ram na naszymi rodzinami podpisać się
szyć odpadki i dopilnuje czysto- !llasowym zebraniu w dnm 13 ma pod Apelem Sztokholmskim.
ści przy swoich maszynach. Wy Ja 1950 r: uch~alai;n~. ~o na~tę-pu
N' h . .
k"'
·
· .
je; „$wiadomi dązen impenahziec zy]e po OJ.
konanie wszystkich ~ych prac mu amerykańskiego, który chce
Niech żyje Związek Radziecki
przymes1e zakładowi powaine pchnąć świat do nowej wojny, - ostoja pokoju!
oszczędności.
potępiamy agresywne posunięcia
Niech żyje .wódz 'Światowego
podżegaczy wojennych.
Obozu Pokoju, Józef Stalin!
trafią wykonać

·Elektrownia Tomaszowska

zwyciąży.ła

P r z ed zja zdem

Pracownicy Elektrowni postanawiajq

ZE SPORT IJ

Wyniki le.kkoatletycznych mistrzostw juniorów
W odbytych ubiegłej niedzieli I - 9,49 m., 2 m. Sąkówna
mistrzostwach lekkoatletycznych, ,fWł." - 7,06 m„
,
junioró:v. osiągnięto następujądy~k: 1 m. Ciachówna, ce wymk1:
„Wł. - 24,50 m„ 2 m. Sękowna
chłopcy - bieg 80 m: 1 m. - „Wł." 20,21 m.;
Kopka - „Zw." - 10,0 sek, 2
os~czep:
m. Ciachówna
m. Kocik - Zw." - 10 2 sek. „Wł. - 26,14 m.
Sżok w dai' 1 m. Tom~yk W kategorii juniorek, bezkon
„Wł." - 5,55 m., 2 m. Kopza -

!

„Zw." -

5,48 m.;

skok w zwyż 1 m. Rysiewski Do tych słów nie potrzeba ni· „Zw." - 1,50 m„ 2 m. Góra czego dodawać.
„Zw." - 1,50 m.;
dysk 1 m. Tomczyk - „Wł."
*
*
Za.mteresowanym Wystawą 35,82 m., 2 m. Lipski - „Zw."
podajemy, że można ją zwie. - 32,63 m.;
kula 1 m. Dobrowólski
dzać codziennie do dt1ia 28 bm. „Zw." 10,55 m„ 2 m. Kocik
w godzinach od 8 do 20. Wysta.. - „Zw.'' - 9,89 m.;
Poza konkursem: Dziedzic
wa mieści ·się w Lodzi, w gi:na
Lic.
Ped. - 10,25 m.
chu ORZZ przy ul. 'Traugutta
Oszczep 1 m. Lipski - „Zw."
18. Ponadto, w dniach 13, 14, - 33,35 m., 2 m. Tomczyk 20, 21 i 27 bm. w tymże gma- „Wł." - 32}4 m.
Bieg na 1.OOO m. 1 m. Kocik
chu, w sali „Melodramu" odby„Zw." - 2:58,9 min., 2 m.
wać się będzie Festiwal ZespoKopka - „Zw." - 3:00,0 min .
łów Artystycznych Liceów RolWyniki osiągnięte należą do
niczych. Wstęp na obie imprezy dobrych, niektóre (skok w dal i
bezp.iatny.
Jel w ziwyż) kwalifikują się nawat do
tabefi l O na}lepszych seniorów
.Tomaszowa.
.
Spotkanie „Związkowca'' . z
„Włókniarzem" przyniosło zwy.
cięstwo pierwszym w stosun~u
47:30. W konkurencjach żeń
skich (juniorek) uzyskano wyni
ogromnym gmachu, jaki budu-1 Społeczeństwo tomaszowskie ki:
je nie tylko nasz kraj, .ale cała w niejednej przełomowej chwibieg 60 m. - 1 m. Ciachówna
pokoju pragnąca ludzkość. Na:- Ii dało już dowód swej zdecydo - „Wł." - 8,9 sek., 2 m. Syszymi podpisami manifestujemy wanej .Pokojowej postawy. Tak kówna - „Wł." - 9,5 sek,
woeec świata i wobec kraju że samo i dziś, składaja~c podpisy
skok w dal: I m. Ciachówna
. , .
'
tomaszo~vsk1 ~wiat. pracy chce pod Apelem Stztokholmskim to- - „Wł." - 4,~4 m„ 2 m. Syków
budowac. pókoJowe J}1tro, cl:ce maszowianie udowadniają, że na - „Wł." - 3,92 m.;
skok wzwyż: 1 m. Syk6wna
'-: spOkOJU. wrcpowac SW_e dz1e- stoją po stronf~ tych, 'kt6_rzy
c1, chce w1dz1~c swą OJcżyznę walczą o poko3, pod przewo- - „Wł." - 1,24 m„ 2 m. <!:ia
jeszcze i;>otężniejszą. i niekniej- dem naszego wielkiego sojusz- chówna - „Wł." - 1,20 m„;
sz~.
kula: 1 m. Ciachówna - ...,Wł."
1 nika Zwia.zku Radzieckiei:ro.

„

Składamy podpisy podApelem Sitokholmskim
Od paru dni dziesiątki Trójel~
Pókoju odwiedzają rriieszkaniR
obywateli tomaszowskich. Co
d~~ennie ągitato~zr pokoju zbie
raJą setki podpi~ow yod Ape~
łem Sztokholmskim. Listy pokoju podpisują wszyscy tomaszowiaµie bez różnicy ptzekonań
politycznych, . rehgijn~ch itd.
;wszyscy bowiem zdaJą sobie
sprawę, że podpis złożony pod
:Anelem Pokoju, jest eegiełk!i w

łaa:icy

I

kurencyjną była wszęchstronna
Ciachówna, zajmując 5 pierw-

szych miejsc na . 6 rozegranych
konkurenc ii.
Organizatorem ii'nprezy był
miejscowy Podokręg Lekkoatle„
tyczny.
Widzów mało.

Akcja umasowienia siatkówki
Najbliższą masową imprezą spor
tową mają być w Tomaszowie zawody w piłkę siatkową.

W pierwszym etapie zawody
przeprowadzone zostaną iYi. końcu
maja b.r„
R~gulamin imprezy
przewiduje
m. in., że drużyna ma składać się
z sześciu zawodników (czek) , nie
zrzeszonych w Polskim Związku Ko
szykówki, Siatkówki i Szczypiornia
ka.
Celem zachęcenia szerokich rzesz
do uprawiania piłki ręcznej i urno
żłiwienia najlepszym zespołom spot

kania się z drużynami, zrzeszon;t
mi, przeprowadzony zostanie dalszy
etap rozgrywek na szczeblu · pawia
tu w okresie od 1 do 15 czerwca
Wszystkim organizacjom upra„
wi ającym WF na terenie 'Tomasz<>.
wa, a więc szkołom średnim, ogól·
nokształcącym,
zawodo~ym, pod„
stawowym, „SP", kołom i klubom:
sportowym, podaje' się do wiadomo
ści, że zgłoszenia dowolnej
ilości
drużyn do rozgrywek eliminacyj •
nych przyjmuje Miejski Komitet
Kultury Fizyc~nej, ul. Armii Luda
wej 15, do dnia 22 maja b.r.

Indywidualne mistrzostwa w lekkoatletyce
W najbliższą sobotę, dnia 20
b.m., w niedzielę, dnia 21 b.m., odbędą się na boisku SPP 53, indywi
dualne mistrzostwa Podokręgu w
lekkoatletyce męskiej i żeńskiej.
Program imprezy przewiduje następujące konkurencje: sobota, dnia
20, godz. 16 ,..... rzuty kulą, kobłet, skoki w dal mężczyzn, 100 m.
przedbiegi mężczyzn, 60 mtr. przed
biegi kobiet, rzuty kulą mężczyzn,
400 m. mężczyzn, skoki w dal kobiet, 60 m. finały kobiet, 200 m.
kobiece przedbiegi, bieg 1.500 mtr.
mężczyzn, rzuty dyskiem
kobiet,
skok w zwyż mężczyzn, 100 mtr. fi
nał mężczyzn, 200 mtr. finał kobiet,
biea 3.000 mtr. i rzut młotem. W

I

niedzielę, dnia 2l , początek druglą
go dnia zawodów o godz. 16.
Mistrzostwa punktowane będą w

mistrzostwach męskich i żeńskich, ja
ko spotkanie „Związkowiec„ ;,Włókniarz". Możliwe jest, że w
mistrzostwach wezmą udział zawod
nicy piotrkowskiego ,,Związkow„
ca".
Termin zgłoszeń do zawodów u
pływa z dniem 19 b.m„ o godzinie
20. Organizatorem jest Podokręg
Lekkoatletyczny, ul. Arinii Ludowej

15.
1
Wszyscy sęaziowie lekkoatlety.
czni proszeni są o sta~ienie się na
boisku, na jedną godzinę przed ro~
poczeciem zawodów.
(ks)

1

··z e sportu

Reprezentacyjny
piłkarz Polski -
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STANISLAW BARAN
weźmie czynny udziCJ!ł
w zbieraniu podpisów poci

APELEM POKOJU
STARCIA Z BEZROBOTNYMI
W CAŁYM ItRAJU
W szeregu miast polskich dochodzi do starć z bezrobotnymi - domagającymi się chleba i pracy. Mię
dzy innymi w Bydgoszczy, w Toruniu, Krakowie, Katowicach i Białymstoku miały miejsce WYPadki atakowania policji kamieniami.
Na' tle tej sytuacji rząd zapowiedział wyasygnowanie 1 miliona zł.
na rozpoczęcie .robót . publiCZl\YCh.
(„Głos Poranny")
WALIU FRANCUSKIE. W CYRKU
,.Ulubieniec publiczności - Jaago
-w walce z Kleyem --· doznał zła
mania kostki i wycofał się z turnieju Grikis, rycząc jak lew - założył
Pooshofowi ulubionego nelsona, lecz
Pooshof i z tego zabójczego chwytu
(„Głos
się wyswobodzić ..."
zdołał
Poranny").

patrole brytyjskie - przystępując
do warzenia soli.
Na pomoc do Wadala WYsłano silne oddziały wojska.
SAMOBOJSTWO SĘDZIEGO
Epidemia samobójstw, jaka opano
wała kraj w ostatnim kryzysoWYm
okresie - dotknęła również sfery
inteligenckie. W ostatnim czasie zanotowano szereg zamachów samobójczych, popełnionych przez pracowników umysłowyc;h.
W dniu wczoraijszym w Waxs!l.awie popełnił samobójstwo sędzia
powiaitowego przy u;l. Wielsądu
Jdej - 44-letni Henryk Myśliborski.
„Głos Poranny" podaje, że powodem
samobójstwa były fatalne warunki
materialne denata.
BUNT NA ULICY ZAMENHOF A
W dniu wczorajszym ulica Zamen
hofa była widownią niesłychanego
ataku tłumu na policjantów. Mianowice tłum nie pozwolił aresztować
trzech przechodzących ulicą robotników.
Dopiero wysłanie z pobliskiego
gmachu DOK oddziału żandarmerii
polowej przyczyniło się do urato·
~·ania p_olicja~tów,. kt~rzy. ~aleźll
się w mebezp1eczenstwie zyc1a.
Aresztowano i osadzono w więzieniu szereg osób.

WOJNA O SÓL W INDIACH
Hindusi od dłuższego czasu prowadzą wojnę z angielskim monopolem solnym, warząc własnoręczn\e
sól ze źródeł solankoWYch. W dniu
wczorajszym warzelnie soli w Wada.la ...:... były widownią w ielkiego,
ZlO't'ganirzowanego a.t a.ku tys.iącznych
rzesz ludności. Hindusi wYStrzelali
---------------------------

w War szawie, w 1•amach
Wezoraj
go ~ur.ni~ju. ~kserskiego! zorganizowanego z
odbyły się

międzynarodowe·

okazji jubileuszu
PZB . ~alki cw1ercfmałowe, ktor e przyniosły trzy zwycięstwa i dwie
p-0razk1 naszym pięściarzom. Dwóch zawodników zaO'ranicznych le·
karz nie dopuścił do walk, a mianowicie Tome (Rum~ia) .i Anderssena (FinlandL). Przeciwnicy ich Svedberg (Szwecja) i Silc:?:ew
(ZSRR) zd-0byli punkty walkowerami.
r.

przyniosły

W wadze 11ólśredniej Krawczyk
(Polska) pomimo ostrzeżenia, jakie
uporał
otrzymał w trzeciej rundzie,
się z Laine (Finlandia), nad którym
pr:i;ewagę w dwóch
wyraźną
miał
pierwszych starciach.
W wadze średniej Silczew (ZSRR)
zdobył punkty walkowerem, wskutek
nie dopuszczenia do walki przez lekarza Anderssena (Finlandia).

dia) pokonał Erdei (Węgry) a Sved
berg (Szwecja) zdobył punkty walniedopuszczenia
kowerem, wskutek
do walki przez lekarza kontuzjonowa
bardzo ciekawej walce, której wy- nego Toma (Rumunia).
GRZELAK TEZ ZWYCIĘ:2iA
nik był niepewny do ostatniego gon
gu. W drugiej parze Woźniak (PolW wadze półciężkiej Grzelak (PolPORAŻKA P ANKEGO
ska) wypunktował Secosana (Rumuska) pokonał na punkty Oja.nena1
nia).
W wadze piórkowej Arista.gicjan (Finlandia).
W wadze ciężkiej Drapała (Polska)
(ZSRR) wypunktował dobrze wal1. wadze kogucie.i odbyło się tylko jedno spotkanie Perinen (Finl::n- czącego Pankego (Polska). W '.--ze- przegrał na punkty z Kapoecsi01 (Wę
a Soczikas (ZSRR) zwyciężył
był równorzęd gry),
1~u1u„1"m•11 :u.a11.,;i,11,•1·:1r.1u1a11;1:1111bl'lmij1J11rn:1uu1i;1~1r1r.11 11tM ciej rundzie Polak
nym przeciwnikiem i przegrał walkę Boghita (Rum.unia).
nieznacznie.
ZSRR I POLSKA PROWADZĄ
W drugiej walce Fiat (Rumunia)
• Po tr:tecim dniu turnieju na pierwzwyciężył Hu.rii (Finlandia).
W wadze lekkiej Rizea (Rumunia) Iszym miejscu znajdują się pięścla·
piłki ręczne~
pok~nał na punkty Haikkinena (Fin· rze ZSRR i Polski, posiadając po 10
w czwartek 18 bm. odbędzie się· landia).
punktów przed Węgrami i Rumunią.
ciekawe spotkame w szczypiQrniaku
żeńskim pomiędzy Unią. i' Zwią.zkow_ Ze
1notoroUJeąo
cem również o mistrzostwo Łodzi. Za_
wody te rozegrane zostaną. na boisku
. .
.
..
Unn przy ul, P1otrkowsk1eJ 180. o go
dzinie 11.30. O godzinie 10.30 zmie; -.v
Walki wczora}sze nie

większych niespodzianek. W wadze
muszej Bułanow (ZSRR) wy;Junkto
(Finlandia) yo
wał Hamalainena,

I

p o d znak•1em

.sportu

f
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J. J. K. Jednodniowa jazda· konkursowa
powtórzona w Lodzi 21 b. m.

<

Każdy sportowiec winien wziąć jak
najaktywniejszy ndzia? w akcji maj1
cej na celu obronę pokoju przed za.kn„
sami anglo.amerykańskich podżegaczy
wojennych - mówi nam Stanisław
ran, reprezentacyjny piłkarz. Polski.
- Pokój i praca. są. największym do
bi:AID ludzkości, dźwignią. postępu i cit
głego wzrostu dobrobytu mas pracują..
cych. Z wielką satysfakcją. wezmę sam:
udział w zbieraniu podpisów pod .A.pe.
lem Sztokholmskim, które zbierać w
tym dniu będzie cała nasza drużyna.
ligowa. ZdajQ sobie doskonale sprawę,
że w ten sposób czynnie przyczynię
się do zwi ększenia szeregów obrońców
Pokoju, a tym samym spełnię jeden z
najszczytniejszych obowią,zkó w obywa.
telskich.

Ba

będzie
się ŁKS Włókniarz ze Spójnią., o ile
oczywiście włókniarki stawią. się na
zakłady
Łódzcy motocykliści i automobi- pojazdów, firmy, fabryttl,
boisku, gdyż dotychczas rzadko to by liści od trzech m1es1ęc.v pracują pracy, którzy nie docenili znaczenia
razem w ramach jednego związku JJK dla podniesienia kwalifikacji
wato„ ..
TEATR „PINOKIO"
sportowego pod nazwa Łódzkiego swych kierowców.
PANSTWOWY
(ul. Nawrot 27)
Zdaje się, nie wszyscy zaintereso
Związku Motorowego.
Okręgowego
TEA1'U l1 0WSZE<.:HNY
Wyjazd do Pabianic z widowiskiem Nasi korespondenc• don osią ...
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
ŁOZM ma za sobą już okres or- wani znają pismo Prezydium Rady
pt. „Czarodziejski kalosz".
(tel. 150-36)
ganizacji wewnętrznej, koniecznej Ministrów z dnia 17. II. 50 r., które
TEATR ,,ARLEKIN"
węgierska
Godz. 19,15 „Niemcy" L. KruczConn w słowac~ ,~Imp~eza ta ma na _ce~u
dla , opracowania nowych
Piłkarze·
upowszechmeme
1
(ul. Piotrkowska 152)
działalności i harmonijnego zgrania uspołeczmeme
kowskiego.
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota
oddzielnie sportu motorowego oraz podniesie·
działaczy dwóch dotąd
Ostatnie dni!
zwyciężają !
wyścigu
nie kondycji fachowe.i i kultury jaz
rybka".
pracujących gałęzi sportu.
P AiiSTWOWY
został
rozegrany
br.
W dniu 6 maja
Dziennik „Sabad
BUDAPESZT. mechanicz
pojazdów
kierowców
dy
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
Pierwszą imprezą ŁOZM było oTEATR IM. STEFANA JARACZA
Nep" zamieścił korespondencję swego
~ych.
mecz piłki nożnej między drużynami
„LD'l'NIA"
'
miało miejktóre
sezonu.
twarcie
(ul. Jaracza 27)
Z uwagi na korzyści powyższej współpracownika, k t óry, podsumowu;.
Stal Zduńska Wola - Włókniarz Ze. sce 16 kwietnia i zgromadziło na
(ul. Piotrkowska 243)
proszę o umożliwienie i za ją.c wyścig kolarski Warszawa-'-Pra;a.,
imprezy
Dziś o godz. 19,15 komedia M. Ba Godz. 19,15 „Królowa przedmieścia". lów na boisku w Zelowie.
starcie kilkaset motocykli oraz kil
kierowcom przydzielonym pisze m. i n.: „zarówno zwycięzcy jak
lecenie
łuckie~o pt. „Dom otwarty".
TEATR „OSA„
Do przerwy wynik utrzymany był kadziesiąt aut różnego rodzaju.
do jednostek służbowych wzięcia i pokonani, dzielą radość z powodu
PAŃS'f\iOWY TEATI< NOWY
o jak najszerszego udziału w konkur swego uczestnictwa. w potężnej maniDrugą imprezą, już WYraźnie
Traugutta 1. tel. 272-70
0:0.
ul. Daszyńskiego 34, !el 181-34
sportowym charakterze. 7 maja, b)' sie" - wysoko stawia 1.naczenie festacji, jaką był wyścig Wa.rsza.waGodz. 19.30 komedio-farsa Wł.
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wało na. ;rzecz pokoju, Wszędzie, . dokąd
we i kierowców zawodowych.
przybywali kolarze, przyjmowanQ ich z
JJK j~St ciekawa formą zawosiatce gości, za co otrzymał od publicz
ŁOZM postanowił w dniu 21 ma
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BA.I KA
r~CZA (P10tl'!rnwska 108)
na korzyść Zelowa.
niu publiczności.
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GDYNIA (Da szyńskiego 2) „Program W I ~ t . .l\ t Da szyńskiego 1)
Mistrzost wa juniorów odbywają. , się
szyn . 21 samochodów, jak na taką ją. się zawody 0 indywidualne mistr~
si ę do zwyci ęstwa.
,,Dni Filmu Czechosłowackiego"
1tktualności krafowycb i zagranicz·
to dość za ma- stwa juniorów. Kogo należy uważać zu. w trzech sta.ciach trzymi nutowych vr
imprezę w Łodzi „Kłopoty referenta Trzisz,ki"
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WOl.NOść (l'J apiórkowskiego 16) w piątek, dnia 26 maja o godz, :..9 w
16, w małej sali konferencyjnej
„Dnm m1 Pustkowiu"
„Trzy spotkania" (film w natural
hali zrzeszenia sportowego Włóknia-rz
OR~Z, przy ul. Traugutta iB, od
godz. 16, 18, 20
nych kolorach)
Reprezentacja t enisowa I zraela, któ k elkraut i Bauntman. Jako kierownik na Widzewie, Wszyscy zawodnicy obo
będzie' się z inicjatywy działów
poranek ~·odz. 11
god z. 16. 1~ 20
wiązani są posiadać książeezki zawod.
sportowych „Głosu Robotniczego~· ra w dniach 19-21 bm. rozegra mecz t owarzyszy im dr L ange.
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ma.
sze .ogólne zebranie koresponden- rundy spotkań o Puchar Davisa.. przy
„Kłopoty referenta T r ziszki"
,Strój galowy··
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godz. 16, 18, 20
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juniorów wyjadą w lipcu
„H rabia Mo nte-Christo" I seria
na 4.tygodniowy obóz kondycyjno.wy_
go, prawdziwej kultury w najs'ler.
Akcja odznaczonej nagrodą. s!a: ści do całego narodu niemieckie- ko po to, by ukarać wielkich i po
godz. 16, 18, 20
szkoleniowy, k tóry organizuje PtB,
zbrodniarzy wojen. szym tego słowa. znaczeniu,
mniejszych
na rok 1949 pow1esc1 go. Od dawna już nauczyli się od·
łinowsltą
por anek godz. 11
po czym wezmą. ud zi ał \V mistr zost„
Mówili, . że Niemcy s ą narodePl
Hitlera, Kruppa, uych, lecz również, aby pomóc na
różnia.ć Niemcy
„w,.o.
pt.
Kazakiewicza
Emanuela
a.<;lHoTNIK (K.ilińsldego 178)
wach juniorów Polski, które majic od.
sna nad Odrą" toczy się na 112 Hlmmler;;t od Niemiec Beethove- rodowi niemieckiemu zbuthwać kulturalnym - rzuca uwagę jeden
„Grzesznicy bez winy"
być się w dniach od 4 do 6 sier pnia.
na, Goethego, Thaelmanna, otl Nie na nowvch zasadach swe życie, z bohateró.w powieści , st arszy
dm·
etapu
koi1cowego
wypadków
godz. 16, 18, 20
Godunow. - A czy to
br. w Szczecinie.
sierżant,
miec, reprezentowanych przez mi- aby raz na zawsze usunąć możli
giej wojny światowej.
Rh~A (Rzgowska 84)
można nazwać kulturą, jeśli jeden
Historyczne wy darzenia , ob] ęle liony prostych ludzi, których so- wość powtórzenia się straszliwej
„Dni i noce"
cjal-zdrajcy, wespół z goebbeJ.sow wojny. W ten sposób określił wiei ma wszystko, a inny nicl"
ak·:ją powieści, to szturm i zdobygodz. 16, 18, 20
Wartość powieści p olega rówcie przez Armię Radziecką Schnei·
·poranek godz. 11
G l. O I
' nież i na tym , że autor odmalował
demiihle, wielka bitwa na przyczoł o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o
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nie tylko postacie Niemców, któOrgan Łódzkteco Komitetu· l Woje·
ku nadodrzańskim, boje o Berlin.
w6dzldego Komitetu Po1sldeJ Zje·
rzy do ostatniej chwili stawiali
„Pieśń Abaja" ·
Autor opisuje również, co dz ia~o
dnoczoueJ Partii RobotDlczeJ
opór, ale i tych, którzy jeszcze -w
godz. 14, 16, 18, 20
się za linią frontu, kreśli rozkład
.
Red ag u Je:
zbrodnicze
rozumieli
wojny
toku
dowództwa hitlerowskiego. ZainKOLEGIU!\1 REDAKCY.JN&.
cele kliki hitlerowskiej i pragnęli
teresowanie czytelnika budzą jed
Te 1 e ! o ny:
szczerze jej klęski. Do takich
nak nie tylko t e drama tyczne. ~ Opowieść
~
żołmerzu
2111-14
Redaktor naczelny
Niemców zalicza się podoficer
przedsta wione po mistrzowsku wy
218-23
Zastępca red. naczelT'ł!go
Willy Klaus, który prowadzi żoł
Sekretarz odpow!P.dzlalny 219-05
darzenia , ale również i to nawet
Dział partyjny
2111-19
qierzy rosyjskich po zaminowaprzede WSHStkim, wspaniałe poDzta ł korespondentów rob' !•
kl cel Wojny Narodowej Genera- nym prze;z; hitlerowców terenie; do
ską propagandą, pchnęli w odmę
s tacie żołnierzy radzieckich, tchną
n!czych I chłopsldcb oraz
lissimus Stalin i cały naród ra- nich zalicza się wyzwolony przez
ce prawdą opisy szlachetnych czy
ty awantlll'y wojennej.
Program na czwartek. 18 maja br.
redak orów gnzetek ścltnArmię Radziecką więzień politycz
rozumiał.
ten
cel
tak
dziecki
socjali·
raju
k
ludzi
dążeń
i
nów
po
fragment
jeden
Przytoczymy
219-42
nycb
tll.1
6,50 Początek a.ud. 7.00 Aud.
ny, komunista Ewald. Te nielicz223-29
były cele, inne plany sztaInne
Dział mutacji
parorganizacji
Sekretarz
wieści.
zmu.
w.si. 8.00 Dziennik. 9,00 Ko.nc. org an.
25ł-21
sportowy
I
miejski
Dział·
ne jeszcze w owym okresie ·siły
bów anglo-amerykańskich i ich
tyjnej, jedne j z kompanii, Sliwen.
10.15 (Ł) Chwila inuz. 10,20 Deszcza
Głęboka miłość ojczyzny i nie·
111
I
wewn.
ko, przebywaj ąc w pewnym domu monopolistycznych mocodawców, postępowe w Niemczech zapocląL
211·11
Oztał ekonomiczny
w~ pipsenki; 10,45 •,;u naszych twór
nawiść do wroga, oto co uskrzyktóry doprowadził
kowały ruch.
przeistoczyć Niemcy
pragnących
kró tką
p rzeżywa
254-21
•;!:lal rolny
dla bohaterów powieści, co zagrze niemieckim,
ców", 11.00 .Felieton. 11.12 Muz~ka z
wewn. ł
do proklamowania. Niemieckiej Re
swą kolonię, a naród niemiecki
w
się limam
„Czy
rozterki:
chwilę
wa ich do bohaterskiej -.valhi.
płyt. 11,40 Muzyka. 11,57 Sygnał i
17:•Sl
Redakcl11 nocn;,
publiki Demokratycznej.
- w posłusznego wykonawcę Dla·
tować nad nimi, nad ludźmi, któW;zyscy bez wyjątku żołnierze ra
hejnał. 12,15 Konc. Ork. Rozgł. Szcze
.
ltolportał.
huk armat radziecZwycięski
agresji. W centrum Europy
nów
popędzili córkę na przymusorzy
dzieccy, poczynając od członka
ciiiskiej. 13,00 Pog. naukowa. :!.3,15
teL U2·22
Łódt, Piotrkowska 70,
kich pod murami Berlina obwiezetknęły się
Niemczech
w
mój
zniszczyli
którzy
roboty,
we
i80- ł2
Administracj a
Rady Wojennej, generała SizoAud. regionalna. 14.00 Wier sze o mi
te dwie siły, te. dwa punkty wi- ścV całemu światu nastanie wiot.ódt, PiotrkowDział ogloszeil:
na szerego- dom1". Spojrzał jednak na czerwo
kryłowa, a kończąc
iości. 14,20 Gra Polska Kapela Ludo
sny narodów, wyzwolonych na za
przyszłość narodu nie·
na
dzenia
ska \Oła, tel. 111- 50 I tlł-'11
dłonie ludzi praspracowane
ne,
wym Siemigławie, uświadamiają
'va. 14,45 „Na stał:ji" - opowiadanie.
wsze spod jarzma niewoli iaszy.
Wydawca RSW „Prasa"
sobie wielką, historyczną misję cy i zadał sobie inne pytanie: mieckiego - . radziecki i anglo·
15.00 Wiazanka melodii. 15,l.5 Trzej
stowskiej. Gdy czytamy powieś(;
„Czy to ci, co porwali mi córkę? ilmeryjcański.
Adr. Red.: t.ódt, Pto1rltOWSka
walczącej w Niemczech Armii Ra.
muszkieterowie- - słuch. 16.00 Dzien
lll·cle piętro.
„Wiosna nad Odrą", przed oczyW po wieś ci „Wiosna nad Odrą'',
dlieckiej, misję, którą powierzyła Czy ci zburzyli mó.t domr'. ·w ten
nik. 16,20 Gh.óra.lne· pieśni radzieckie'.
Druk. Zakł. Grat. RSW „Pra•a"
ma naszymi staje w całej okazało·
tylko
może
rozumować
~posób
i
ący
·przekonywuj
sposób
w
auto1
wiei
jej ojczy zna, naród· radziecki,
17,00 Koncert roza:ywk owy w wyk.
t.ódż. uL żwirki 17, teL 206·4!.
człowiek o wysokim poziomie mopraw dziwy odnotował wyższość ści wspaniała postać żołnierza ra·
ki Stalin.
Prenumeratę przyjmuje
chóru i ork. łódżk. l'<>Zgł. P. R. 18,00
dzieckiego, uosobienie szlachetnowłaśnie jest czło.
takim
a
ralnym,
kt6rz;1
radzieckich,
ludzi
rnotalną
Wielu ludziom radzieckim wojP.l'.K. „Rucb" na konto .P.X.O.
19,10
Słuchowisko „ Przyjaciele".
bezgranicznego
ści, bohaterstwa,
radziecki.
wiek
wska
wojny
j
same
toku
w
1eszcze>
na zadała ciężkie ciosy, wyrządzi
Nr. vn-usa.
Utwory G. Bacewiczówny. 19.40 Odpo
narodowi niemir.cldemu oddania dla sprawy Lenina - Sta.
Armii Radziec· tywali
Każdy żołni e rz
ła niepowetowane szkody. Utracili
wiedzi fali 49. 20.00 Dziennik, 21,50
o
walki
sprawy
wielkiej
dla
lina,
oni swe rodziny - matki. żony , !dej dosk onale zdawał sobie spra- d ::-ogę do nowego ż yda. Szli oni pokój na świecie.
Muzyka z płyt. 22,05 Muzyka. 22,20
dzieci. Mimo to żołnierze radziec- wę, w jakim celu przekroczył gra - do Niemiec jako przetlslil wiciele
Koncert z Katowic. 23,00 Ostatnie
M. Siemionow
Dl-!7a3ł
cv nie odczuwaia ślen e; nienawi- nice Niemiec. Przyszedł tu nie tvl sprawiedli{;;eqo ustroju spoh!cznewiadomości. 23.1.5 „Na dobr anoc".
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