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Niezłomną wolę pokoiu

· P .otwierdzają podpisem setki milionów prostych ludzi
tysięcy mieszkańców Łodzi i
wzięło już udział w Plebiscycie

, Ponad 450

W DNIU l'7 BM. LICZBA 080.B, dni akcji zbierania podpisów POKTORE ZŁOŻYŁY SWE PC>DPIS'.f NAD 150 TYSIĘCY OBYWATELI
POD APELEM SZTOKHOLMSKIM PODPISAŁO SIĘ POD APELEM.
PRZEKROCZYŁA W ŁODZI 300 TY
Akcja rozw:inęla się już w pełni
SIĘCY.
we WSlystkieh miastach powiatowych i miastach wydzielonych oraz
„Trójki" agitatorów pokoju dotar w 2.600 gromadach.
ły już prawie do wszystkich mil"S'L·
Na wsiach akcja ta spotyka się
kań. Nie wszędzie jednak można by- 2 entuzja.stycznym przyjęciem. Szeze
góln:ie dużo vvysHku i ofh·rno:ki
ło odra.zu zastać wszystkich mieszpmejaw.iiają w akcji kobiety, lttó·kańców w domach i ,,trójki" odwle
rych ponad 3.000 zgłosiło się do· Ko~
dzać jesz-C7.e będą niektóre mieszka- mitetów obrońców pokoju, dekla.runia. Wiele osób, które powrócily do j~ czynny udział w organizowaniu
a.kcji i zbieraniu podpisów,
Łodzi z wc-msów, podróży służbo
W sklad 52 komttetów powiat,„wych, czy wyoieczek na Targi fowych, miejskich i gminnych wc:10znańskie, obawiając się, że „trójki" dzą miejscowi. księża,
Szczególnie
nie odwiedzą. po raz drugi ich domu, dużo pomocy w zorganizowaniu ak·
zgłasza się d-0
Sekretariatu Woje· cJi wykazało duchowieństwo powiawódzkiego Komitetu Obrońców Po· tu wieluńskiego, sieradzkiego, łowlc
kiego i innych.
koju w Łodzi ul. Traugutta 18.
Chłopi i robotnicy, 1nte.ligenci pra
W całym mJeścle akcja zbierania. CU•jący, rnemieślnicy, kupcy, starcy
podpisów pod A.petem Szt~olm· i młodrzici, wszyscy, bez względu na
swe prrzekonania polayazne, cz zap.askim przebiega w dalszym chan 1em składają s.we podpisy pod A.pe~
sprawnie. Dobrymi vvyn:ika~ arga lem PO'koju.
n iczacyjnymi poSZC1Zyclć się mogą
dzielnicowe komitety obrońców poWedług ~taitnich danych, nadesła
koju w dziełnieach: Górnej, Staro- nycll przez powi·a towe komitety obrońców pokoju we wtorek i śro
miejskiej i Sródmiejskie.i Lewej.
dę najwięcej podpisów zebrano w
Jak wynika z meldunków, nadsY· powiecie łowiclcim. z pozostalycil
lanych przez powiatowe komitety o- powiat-Ow województwa. łócbkiego
brońców pokoju· w miastach osa- sprawnYJ:? .zorganizowaniem al~~ii.1
~
dobrymi JeJ wynika.mi poszczy-01c się
d~ch I ws1_ach '":oJewodztwa . 1o~z- mogą.: p&wia.t ~utnowski, r&Wl'.~-O ;
kiego w ciągu p1erwstiych dwocb mazowiecki, wieluński i brzez1nstu.
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Pokoju
Plenarne posiedzenie

komi.tety o'brońców zebraniu wielu
pokoju w powj.ecie opoczyńskim.
Apelem

Słabiej pracują

Wśród młodzieży
szkolnej Wl)jewództwa akcja zbierania podpisów
napotyka na niezwykle gOTące 1nzy
jęcie.
We wszyst kkh pl'31\Vie miastach i wsi.ach u~niowie starszy'.!"h
klas założyli komitety obrońców pokoju i składają podpisy na listach.
Jak wiadomo. komitety te tw11·.zą
się sipośród uci.niów
„.1 ldasy JV
w;zwyż.

Czechosłowacja
PRAGA (PAP). - Czechosłowac
ki Komi.tet Obrońców Pokoju ogło
sił statut czechosłowackiej nagrody
pokojowej, która pm:y:mawana bę
dzi<' coTOl".znie. Nagroda ta. będzie
dzieliła się na kilim kategorii w ogólnej sumie 300 tysięcy koroo. NaJwyższa nagroda. będzie wynosiła 100
tysięcy koron, najniższa - 50 t~·się
cy. Nagi-OOa będzie przym~wa.n<> i.a
dzieła

literackie. a.rb'stycz

ne, naukowe i publlcysty('Jl3le. które
zostaną. uznane za &roZególnie cen11y
przyczynek d-0 sprawy wzmorudenia
pokoju.
Pmy ocenie nagredrz.anyoh dziel
brane będą pod uwagę następujące
kryteria: :Popa~cie sprawy utrwalenia pokoju. wzmocnienie pmy.jaźn:i
ze Zwiąrz;kiem Radzieckim j, !krajami
demokracji ludowej, waJ:ka przeciw
ko IPOZOStałościom i nowym foL'mom
faszyzmu, W1l!'Ilacn:ianie solidamości
międzynaTodowej

mas

tysięcy

podipisó w pod

Komitetu

sztok~011:&krl;n.

* • .,.

najlepsze

całym świecie

ludzie pracy manifestują wolę walki o pokój, podpi
sując Apel Sztokholmski.
Na zdjęciu: Gzłonkowie Prezydium Albańskiego Komitetu · Obrońców
Pokoju składają podpisy pod Apelem Sztokholmskim.
Na

pracujących

Łódzkiego PZP~

I

Wszyscy pracownicy placów~k J>Ol
. skich w Wiedniu, zrze.sz.eni w związ
W dniu onegdajszym w sali Lemiesz, Jóźwiak, Kubiak, Mku Zawodowym PracGwników Pań- przy ul. Kopernika 8 odbyło się brecht, Ciesielska, Duniak, Lostwowych podpisali w dniu 17 ma- Plenum
Komitetu
Łódzkiego renc, Przybył, Garliński. Tomzik,
ja Apel Sl!Jfokho-lmski.
- PZPR.
Kar.aś, Tomczyk, Oha?ubiński.
Na P lenum
przyb~ł członek
W dyskusji zabrał również głos
Biura Politycznego
KC PZPR wygłas:nając obszerne przemówie
GENEWA (PAP). - Z Paryża do- tow, Aleksander Zawa<lzki.
nie tow. Aleksander zawadzki.
noszą:
Refora t na temat wytycznych p ds
ł d ,_ · t
W
Rady generalne depairt.ame.ntów IV Plenum KC PZPR i zadań or
o umowa
ysl\.U.S]ę ow.
o·
Yonne et Chea- &raz Haute Sa.voie
jas
WYPOwied7Jiały się m Apelem Sztok- ganizacji łódzkiej wygłosił I se- - - · - - - - - - - - - - - - holmskim.
kretarz KL PZPR - tow. Paweł
Liczne rady miejskie V1--yraziły Wojas.
swą solidarność z Apelem Sztokholm
W dyskusji,
która rozwinęła
skim jak np. rady z Tarbes (departa się po referacie głos zabrali tow.
ment Haute Pyrenees). Bobigny, tow.: UJ·ma, Ole]'niczak, GerlecBeauchamps, Goussainville.
w licznych miejscowościach dep.ar· ka, Wypych, Dzikowska, Minor, WARSZAWA (PAP). - Ambasatamentu Ga.rd, Herault i Aude 100 S tefan'czyk, Budzyns'ka, Krzywan' dor R. P. w Pekinie, Juliusz Bwg.in
proc. dorosłyeb mieszkańców złoży- ski, Jezierski, Koperski, Kędrako opuścił w dniu 16 bm. Wa~wę,
ło podpisy p-Od Apelem.
wa, Auerbach, Salwa, Patorowa, I udając się do Chin.

Francja

Wyjazd ambasadora RP
dQ Pekinu

Walka o jaiość prndukcji na nowych torach
- Uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
WARSZAWA (PAP)). - Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów powziął na ostatnim posiedzeniu szereg
doniosłych uchwał, m. in. w sprawie\
jakości produkcji, organizacji normo
wania pracy oraz w sprawie struktury organizacyjnej uspołecznionych
przedsiębiorstw przemysłu kluczowego.
Komitet Ekonomiczny rozpatrzył•
również projekt ustawy o licencjach
na wykonywanie wynalazków i wzorów użytkowych i uchwalił zasady
i tryb postępowania przy zalesianiu•
gruntów państwowych w okresie Pła
nu 6-letniego.
Dalsze uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dotyczą
usprawnienia gospodarki sprzętem bu
dowlanym, .zasad finansowania kapltalnych remontów przedsiębiorstw,
objętych systemem finansowym na
rok 1951, norml1Wlmia 1 finansowania środków obrotowych przedsiębiorstw państwowych, akcji sprzętu
siana łąkowego l koniczyn oraz 2wro
tu opakowań.

Uchwała

*

*

•

Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów zapoczątkowuje NOWY OKRES UPORCZYWEJ WALKI
o POPRAWfi# JAKOSCI produkowanych wyrobów i zmierza do przyśpieszenia tempa akcji podjętej w po•
szczególnych zakładach jeszcze w ub,
roku.
·
Poważne znaczenie
dla dalszcg<>'
rozwoju walki o jakość będzie miało
zorganizowanie specjalnej służby kon ·
troll technicznej.
W myśl uchwały, • we wszystkich

s1kalanłe 1 szkolenie personelu kontróli technicznej itp.
Podstawowe znaczenie dla kontroll
jakości produkcji ma przepis uchwa·
Jy wprowadzający zasadę, że pla~y
produkcyjne powinny być opracowy,..
wane asortymentowo i gatunkow~ ,z
ustaleniem dopuszczalnej ilości bl'cików produkcyjnych.
Uchwala ustala zasady odpowię·
dzialności pracowników produkcy;J.
nych i technicmych komórek kontroli w zakładzie pracy za wykonywane
czynnoki kontroli.
Pracownicy produkcyjni I kontroli
technicznej mogą być premiowani za
osiągnięcia na polu poprawy jakości
produkcji.
.
P~zy pre~iowaniu pomysłó~ racjonalwatorsk,1ch i nowatorskich w
pierwszej kolejności uwzględnia.ne
będą pomysły, mające na celu popra.
wę jakości produkcji.
Uchwała stawia przed ministerstwa
mi resortowymi zadanie opracowania
nor_m, warunków technic:mych i prze
pisow na. p~ocesy technologiczne, ja.~o mate~ałow niezbędnych dla k""::a·
hflkowama
wszystkich
wyrobow
przemysło\~ch przez personel kon•
troll technicznej.
--•••
t6i:!
/WB
.::.

1•••····························································~································· w waolce pre.eci!Wko imperfail.izmowi,
o demokrację :i trwały pokój.
Ozechosłowacka nagroda ookojowa przyznana będzie po rarz: pierwszy w lis<f:op.adzie br.
40 ty sięcy Komitctó" Obrońców Po jest od tego, jakiego spocniewał się
koju zebrało już w naszych miastach Acheson. Odgłosy walki milionów
i wsiach ponad ' 3 miliony podpisów lud.7ii. o pokój docierają d-0 sali konpod Apelem Sztokholmskim. Liczba ferencyjnej.
WIEDEŃ (PAP). Akcja tzbierauspołecznionych
przedsiębiorstwach'
h rośnie co godzinę. Najbliższe dni
Reakcyjna gazeta „Franc-Tireur" nia podpisów pod Apelem Sztokprodukcyjnych
powstaną
komórki
przyniosą. nam dalsze miliony podpi- pisze, że „psychoza pokojowa czyni holrMkim cznalarlla
żywy oddżwlęk
kontroli technicznej. k-tórych zadasów, poprzez które naród polski, po- postępy na konferencji 12", zaś „Ce w spotłecreńs<twie austrJiacldm. 'M:niem będzie m. in. stały nadzór nad
dobnie jak i inne narody, wyraża Maitln" donosi, ze „małe państwa. mo osczozerca:ych kampainili, a crzęsto
jakością produkcji w czasie całego
swe potępienie dla ludzi bomby ato- przeciwne Sił totalnej dyplomacji teNom.t, mimo wciągtnięcia do procyklu produkcyjnego, tj. od chwili
mowej i swą zdecydowaną wolę utrwa USA".
pagandy eintypokojowej p.TaSy 1ząprzyjęcia
surowca czy półfabrykatu
lenia pokoju.
pod!egającyoh I"Ządowi
do chwili wyjścia gotowego produkOczywiście, dziennikarze reakcyjni dowej oraz
Głos społeczeństwa
p()lskiego w nie mówią całej prawdy, Wyr: fają c:zynn:iików ruchu zawodowego i protu z zakładu. Kontrola techniczna. za
al>cji podpisów poJ Apelem Sztokpobiegać będzie powstawaniu braków
się nieściśl~. To ni~ reakcyjne nądy mądowych kół partyjnych, w Wieholms kim ma wielkie znaczenit i olprzez wykrywanie i ujawnianie we
Norwegii, Danii, Belgii czy też Ho-- dniu w ciągu ostatnich 5 d11i z~brabrzymią wagę. Lud polski składa pod
właściwym czasie wad w produkcji
land~i, przeciwne są „toW.lnej dyplo no 50 tysięcy podpisów. Również ~ j
pisy, mając żywo w i)amięci miliony
oraz przyczyn ich powstawania.
macji", ale w XX wieku trudnó im nie prowincji napływają wiadomości o
najbliżs zych, których
wyrwała
i:rn liczyć się z nastrojami swoich społe
Kontrola zapobiegać będzie ponad·
ś mierć zadana przez fasżystów. Oto produkowaniu artykułów niższych
czeństw, a na.rody są. przeciwko przy
fiarną
pracą
odbudowujemy nasz gotowaniom wojennym i poprzez
gatunkowo od zaplanowanych itp.
ma
kraj; i kładąc• fundamenty pod jeg» sowe podpisywanie
W celu wyeliminowania jakichkolApelu Sztokholm
szczęśliwą, socjalistyczną przyszłość,
wiek wpływów ubocznych na prace
skiego potępiają je. Stąd nastroje pe
wiemy jednocześnie, że podstawowym symizmu i niepewności, potęg ujące
komórek kontrolnych w zakładach
„ ,.„OD O O...
war'u nkiem naszej twórczej pracy jest
1-1racy i zapewnienia jak najbardziej
się u wrogów pokoju i świadczące <>
utrwalenie pokoju na świecie.
skuteczności wielkiej akcji zbierania
PEKIN (PAP). Siilne oddziały znaczne ilości brom, amunicji
obiektywnej oceny jakości. komórki
zwiedziło
Toteż akcja zbierania pot'pisów po!lpisów pod Apelem.
te zostały podporządkowane bezpo3 Armii Ludowej wylądowały w dn. wszelkiego rodmju sprzętu.
J>rzebiega w Polsce w atmosfene peł
15 ma.ja na kilku wYSPacb archipeW dnia.eh 16 i 17 ma.ja wojska lu- średnio dyrektorom naczelnym za.kła
POZNAŃ (PAP) - Według ostat1 dlatego niezliczone rzesze Pola· tagu Czousza.n i wyzwoliły wyspę dowe WYZW-Olily główną, WYSPę archi dów.
nego zrozumienia jej Toli i znaczenia.
nich danych do dnia 16 maja Mię
Trójki, zbierające podpisy, akty\\iiśd ków z radością spełniają obowi;Jzek Ting-hal.
pel~ wyspę Czousza.n o.raz 4
Uchwała przewiduje stworzenie o·
Archipelag Czousza.n połorl:ony jest mn1e,JSZe wyspy, Oddziały ludowe bok komórek kontrolnych w zakła dzynarodowe Targi Poznańskie zwie
Komitetów Obrońców Pokoju witani każdego uczciwego człowieka, składadziło 943.151 osób, zaś w
dniu 17
są niezwykle !?Ordecznie IV każdym jąc swój podpis pod Apelem Sztok- o około 160 kilometrów na południe -Ią.dują także
na pozostałych wy-9- dach pracy odpowiednich komórek w maja liczbę zwiedzających oblicza
·holmskim.
Wybierają
pokój.
Wybieod
Sum&baju.
domu, w każdym mieszl.a,niu, w mie
pach archipelagu. Ludność wita Zjednoczeni~ch, Centralnych Za~zą- się na około 25 tys. osób.
Wojsk; kuomintangow8*ie opuszścic i na wsi, Ci, którzy codzienną pra. rają szczęśliwą przyszłość dla i;iwych
dach i ministerstwach. Zadaniem
poza fnukcjaml nad
cą nieustannie wzmac:ti :i ją s iły obozn dzieci i budują szczęśliw ą przyszłość ozają. w popłochu wyspy Czouszan l wszędzie z entu~em ~rac.za.Ją.· tych komórek uciekają na Formozę, pozostawiając ce odd7Jiały a.rmh ~<>lencze.1.
pok\)jU, składając swój podpis, wiedzą swojej Ojczyzny.
zoru - będzie m. in. dbałość o dodobrze, że w ten sposób podaj<! bra·
czechosłowacka
terską. i pomocną dłon dokerom w por
tach zachorlnio-europcjskich, odmaprzyiechała do Warszawy
wiającym wyładunku broni amerykań
WARSZAWA (PAP) - Z okazji
skiej i wszystkim innym ·niezliczonym
„Dni filmu czechosłowackiego", w
obrońcom pokoju na świecie, ~ .tórzy
dniu 17 bm. przybyła do Warszawy
niw!!czą knowania Achesonów i ) deDo tego, aby pracować dla Polski L1.1dowPj i dla siebie potrzebny nam delegacja czechosłowacka.
Jestem człowiekiem.- spokojnym, a okres minionej wojny pr:eżyłem bardzo
nauerów.
iest pokój. Dlatego właśnie złożyłam swój nadpis pod Apelem Sztokholmskim,
Wiadomości, napływające ze świa ciężko. Obecnie - jest mi dobrze, pracuję, jestem zadowolony :: obecnych u:aW skład delegacji, której przewod
ALEKSANDRA SKROBISZ
t a oraz informacje, jakie wyczytać mnków. Wojna przynosi same nieszczęścia, burzy · spokój rodzin, Dlatego
niczy
wiceminister informacji i
,
można ze szpalt zachod-io - P.uropzj
oświaty l\Iiroslav Kouril, wcho:tkaczka- przod011.mica pracy
nie
powinno
zabraknąć
niczyiego
podpisu
pod
Apelem
Pokoju.
· skirh gazet reakcyjnych, poświ:Jdcza
dzą czołowi twórcy kinematografii
z PZPB Nr 21
czechosłowackiej: J . Weiss Ją fakt, że alccja zblr.rania podpisów
reży
MlECZYSŁAW POPŁAWSKI
pod Apelem Sztokholmsltim wzbuser filmowy: Miroslav Drtilek - sce
pracowniTc ambulansu Pocztowego Łódź 2
Moich dwóch synów postaram s'ię wychować na pożytecznych ludzi i wyd,,;a rosnący nie1>okói wśród wrogów
narzysta, Jan Kapr - kompozytor
/, ształcić w wybranym. przez nich kie,unku. Teraz nic ma z tym TU1.jmniejs:r.ego i Antonina Hegerliehowa pokoju.
aktorkłopotu. W naszym obecn)7n ustroju każde dziecko może się kształcit. w~zyst ka.
Wczoraj podpisałam się pod Apelern Sztokholmskim, a ucz)·niłam to dl,aObecnie trwają w Londynie obrady
tzw. rady paktu atlantyckiego, które teso. iż prag11ę pokoju. Chcę pracomrć i budować swój lcraj, poniewa:i:: obecny
kie szkoły stoją otworem dla mlod:ieży. Pracuję z myślą o swoich d zieciach
Gości czechosłowackich witali na
sk upiły przy stol„
konferencyjnym ustrój w Polsce t•ulowei jest moim. ustrojem. Nie chcę więcej wojny, o pokój
i o zapewnie11iu im s:::częśliwszego życia. Czyż znajdzie się choćby jeden lotnisku: wiceminister kultury i
12 ministrów spraw zagranicznych będę toolc::vć.
W. Sokorski, dyrektor biu
człowiek pragnqcy wojny? W s:i;yscy żqdaniy pokoju dla s:oczęścia naszych dzieci sztuki krajów zwasalizowanych pr:z:ez impera wspólpracy kulturalne.i z zagrani
i pokój wywalcz}'1nr,.
W
ANDA
LIPIŃSKA
ri<! lizm amerykański. Don: _sienia pra
cą A. Królik oraz przedstawiciele
lkaczka-pr::odownica 11rac1,
~.NTONl AMBROŻKIEWICZ
11y kapitalistyc:onej wskazują, że nageneralnej dyrekcji Filmu Polskiego
azofer
Pl(J;
w
Łodsi
•
P.ZPB
Nr
11
strój panujący na konferendi daleki ,
z nQ!l7_ rurr. S. Albrechtem na cve&

Pierwsze 3 miliony podpisów

Austria

Oddziały Chińskiej Armii

wyzwalają

Ludowej

archipelag Czouszan

I

IJ

Targi· Poznan· ski·e

.

I

· ·

.I

Dlaczego podpisujemg Apel Pokoju

.'

Delegacja

!tr· 2

n

Rząd

-

'

Bidault łamie układ orepatriacji

Władze franc uskie stosują repre sje wobe c obyw ateli radzi eckic h
któ rzy wyrażają chęć pow rotu do Ojc zyz ny'

I

~~=~~g~~~~::~i=~ Nota rządu ZSRR do rządu Franc1·i'1

ead()(l;'9wi francusk:em u Cha.taignea u
notę :t'!Ułdu iradttieckiego, stam~wiącą
odipc:1Wiedź na nGtę mądu francugJd~go w sprawie rE>Patriacji obywatell w 1
ra ecckh iz Francji j Jej stref
okupacyjny ch w Niemczech i Aut j:i
gr ·
Nota mądu !r'adzleckiego podkre~la, że twierd~enia zawarte w nocie
francuskiej jakoby władU! francuskie wykoM·ły ~obowiąunia, dotycrzące utwonr.enla warunków nieodzownych dla repatriacji obywateli
radzieckich z Francji i jej stref oku
pacyjnych w Ni~mczech i Austrii
nie odpowiadają rzeczywistości.

Faikty dowod2ą, Ze władze francuskle pozbawiają obywateli radzłec.iklch, podJegaJą.cych repatriadl. moi
llwMcl wyja.-i.du do Ojczy~my i ucieka.Ją się w tym celu do ró7nych nie·
legalnych akcji. Znane są lic~ne falc
ty, gdy w dokumenta ch. wydawanycll pmesiedlon ym obywatelom radzieckim świ·adom1e pod•a.je się nieprawdziiwe i nie.zgodne z ich wolą
obywaitelsitwo innego państwa, jak
to było w wypadku obywateli ra· d'lieckich Wasilczuka , Babiusa i innych, - gdy władze francuskie odmawiają repatriacji pw.esiedlon ych
obywateli radzieckich , któnzy w tym
celu przybyli do Francji z innych
krajów. zwłaszcza z ~chodnich .stref
oku.pacyjny ch Niemiec, jak to było
w wypadku obywaiteli radzieckich
Katajewa i ~wi:na. Francuska admi
nlstracja obozu „Beauregar d" nie
tylko odmól1Qla hez jakichkolw iek
podstaw repatriacji obywa.teli radzieckich Antoniana i Venzela, •Jecz
równiiei usiłowała zwerbować ich do
legli cud~o?icmskleJ, celem wysłania
do Indochin,
Nota stwierd.za. że władze franeuskle w dalszym ciągu utrudnia.ją
pr:żcdstawiclelom radzieckim kontakU>wanie sdę z obywatela.m i radzleoldmJ, pnebywającymi we francuskl~~ strefa.eh r.kupa(\ji Niemiec i
Austrli, stosując przy tym wszelkiego
rodzaju szykany I represje wobec
prr.eeif'.dlonych ol_)ywateli. ra·dzłeckioh, którzy wyrazają chęc powrotu
.
.
.
do Ojczyzny.
W S!l:ozeg6lnośc1 dma 13 styazm.11
br. na rozmowę z generałem Jurkinei::n i P~łk. Gawr~owem w d!.aś'ie
iiw~fiza.rua praez mch obozu „Kandel (francuska strefa okupacji Nie-

Cza §

4o obywateli radzieckich, jednakże towarzySlZący
pr.zedsiawi cielom radrz;leck:im pułkoW111ik fra•ncusdd rozk8.7J&ł pollcjantom teg„ obozu siłą usunąć z po·
koju wszystkich obYWatell radziec·
kl
eh z wyją.tkiem pięciu.
16 stycznia w czasie !ZJWiedzania
przeą: wymienion ych wyżej prrredsta
wicieli radrzleokkh obozu „Bad Kremmach " pmed każdym barakiem
stali policjanci, którriy baTaki te blo
kowali i nie porgwaJali obywatelom
radzieckim na &pus~e ich i
• pnedstawic iela.ml rar07.mowę
drlecklmi.
Wła.dze fra.ncuskle - jak stwierd2a dalej nota rrządu · ra<irtieckiego z pogwalcenl em a.n. 2 francusko •
radzieckieg o układu 0 repatrlaojl,
systematyc znie przerzucają obywatell radzieckich całymi grupami i
pojedyńczo 1 jednego obozu do drugiego, nie mwiadamiają<: 0 tym
przeds.ta.wicielł radzieckich , likwidując wielkie obozy we franc'Uskie.1
strefie Niemiec i Austrlt.
Władze francuskie masowo werbują przesiedlon ych obywaiteli radzieckich do specjalnych formacji
wojskowyc h. ObY\'Wltele radlLieccy
zwerbowan i do takich formacji. sta
cjonującycih w Mellau, Kasern, Feld
kkch i w innych miejscowościach,
atrzymują broń i zmuszani są do od
bywa.nia. ćwicze6 wojskowyc h.
Francuskie wład7.e okupacyjne nie
podejmują ża.dnych kroków, aby położyć kres działa.lności różnych wrogicb Związkowi Radzieckie mu organl:llclCji, mających na celu ud~em
nlenie repa.triacji obywa.tell l'Mhieckich. Do takich organiiz.acji we fran-'
cuskie.i strefie okupacji Niemiec należy „Zjednooze nie Uk!'ajńskie" Posiadające w obO'Lach strefy sw~ komitety, filia „Związku Sz.tandaru
A'Ildrejews kiego" w Freibu;rgu oraz
sizereg innych o.rganfuacji, wym.ienionych w noc.ie.
Nawią2ując do ~awartej w nocie
I"lądu francuskieg o propozycji reakty-wowani.a mis·j i repa<briacyjnych
ra"~;ec
....,„d
i w Mo•kwi·e,
w p~.~y.;„
=M
~....
~
ou .uu
ki w nocie swej ci.wraca uwagę mądu francuskieg o, że we Franrjl prze
bywa około 20 tysir,cy obnva.teli radzieckich, POtUega,ią,cych repa.trlacji.
podczas gdy repatriacja obywateli
miec), przybyło

I

polożqć kre s

cierpieniom

więźniów

Makronisos

Pismo przedstawiciela ZSRR do sekretarza generalnego ONZ
NOWY JORK (PAP). - Sta·ły delegat Związ.ku Radrzieckiego w ONZ
MaJik przesłał na .ręce sekretarza
Trygve Lie pigen~ralnego ONZ &mo następu.jącej treści:
,,Dnia 8 kwietnia br, „grecki komitet walki o llkwidacJę Malm>·nisos i Ołl'łoszenie amnestii powszechneij w Grecji", wystosował do Org~·
nb:ac.}J Narodów Zjednoczon ych, do
~ów wm;vstkich krajów Ol'11.Z do
o-rganłzacJi demlędzyna.rodoWy-cb
mokratyczn ych ooezwę z żądanit:m
ogłOMenJa powszechn ej amnestii w
Grecji i zlikwidowa nia obozów kon·
eentracyjny ch na wyspie l\Jakronisos i w illlnych miejscowościach.
PrzesyłaJąc Panu tekst powyższej

Sukces betoniarzy
warszawskich

Zespól Jana Przvslup skiego

odezwy, otrzymanei pnez rząd radziecki, ze swej strony proszę Pana o przyczynie nie się do realizacji
wymienion ego komitetu w
żądań
sprawie ogłoszenia amnestiił ,pows7.echnej i likwidacji obozów ko'lcentracyjnych na WYSPie M&1kronlsos.
Proszi: Pa.na JednOO?,eśnie, a.by zechciał Pan podać treść ninieJsugo
pisma do wiadom9ścd rządów krajów - członków ONZ - i opublikl}wać je za pośrednietwem departamentu informacji" .

francuskich ze ZWlą.zku Radzieckie go została 7Atkończoila.
W izwiązku z tym pra3ttyczne oko~
liczności, które w swoim c'Ulsie wyutworzenla
konieczność
wolały
wspomnian ych misji, w chwili obeenej ~achowują swe cmaczenie tylko
w stosunku do repatriacji obywateli radzieckich z Francji, wo-bee crz;ego 1-ząd radziecki uwa7,a za koniec.zne reaktywow anie ra-Oziookiej misji
repatriacyj nej w Paryżu.
Nie jest również n.icrz.ym uzasadnlona, zawairta w nocie mądu francustkiego, propo.zyc.ja IZWQlłania fr.ancusko - N.drz:ieckiej konferencji w
sprawwh repat.riacji, poniew~ &pra
wy, rzwiązane z repatriacją mogą
być całkowicie uregulowan e na pod
s.tawie porozumien ia francusko ~ l"a·
dzieckieg0 .z 29 czerwca 1945 r.
Nota stwierdza rów'Ilież, iż raąd
radziecki przyjmuje do wfad-0mości
oświadcrzenie, iiż rząd francuski gotów jest wydać zbrodn:iam y wojennych spaśró<l obywateli radzieckich
P~?~Yy.ra'lących na te.ryiorium ~ran
CJ1 l Je~ stref ~~upacyJny~h w Niemcz~ch .1 Aus~1i. Jed<nakze rząd radZJecki uwaza za potrzebne zwrócić
uwagę nądu frarn:'llskie.go, iż jego
prośba przeds.tawi enia dodatkowy ch
maiteriałów odnoonje wymienion ych

p

wojennych sprzeczna
z.brodniał'fl.y
Jest z porozumlenl~m o repatriacji z
29 ~erwca 1945 t'. Rząd rad!Llecki do

maga

się

istniejących
mień.

I

wykonywa nia
w tej kwestii porozu-

ścisłego

Pr:isytoo7JOltle wyżeJ fakty - głosi
dalej nota rządu r?.dziecl&g o - nie
powstawiają ża.dnej wą.tpllw~eł, ie
w tym s;imym czasie gdy strona radziecka wykonała zobowiązania m·
ciągnięte na mooy francusko - radzi.eckiego po.rozumien ia o repa.tria.cji, a wła<ize radzieckie podejmowa ly i J>otlejmuJll! kroki w celu ujawnlenia i repatriowa nia poszcze~ólnych obywateli francuskich urod:10nych w Alzacji i Men.el! - władze
francuskie w dalszym ciągu narus~Ją swe zobowiązania, utrudniając
repatriację p.r.USiedlonych obywateli
radzieckic.h i POJ>lera.Ją<: prowa.dzoną
wśród nich propagandę wrogą Związ
km.\1 Rad7Jieck.i.emu i majl!,Cl\ na celu
udaremnien ie repatriacji,
Noita końCily się stwie·rdz.eni em, iż
rząd radzl.e.ckl nie może uznać odpowiiedzi 11Ządu francuskieg o 7.a za.dowalającą I ocukuje podjęcia przez
władze francuskie skutec'ZJlych krok~w w sprawach porusz.onyc h J>TZeZ
Ministerstw o Spraw Zagraniczn ych
ZSRR w rnt.morand um z 28 listo.pada 1949 r. w sprawie repatriacji
przesiedlon ych obywateli rad!zileckich oraz ekstradycji xbrodniarzy
I
wojennych.

IConferencja trzech w Londy nie

Nowa zbrodnia faszystów włoskich

Obszarnicy atakują strajkujących robotników
Z Manihli tlono. stał cięiiko ra<nny w ceas.ie a~
W całej prowincji !Manrtua v.oetał
gło!W;Ony 24-godzlnn y str&Jk POW•
szeehny.
Sekretaria t Włoskiej Komedera c"
śród nich,
Sbra.ik izos.tał ogłosrrony na 7.Illlk Pracy zebrał się na nad2.wyciza~e
prptestu pnzeciwko niewprowa drie- posie&enie i ogłosił komumkat, 'W
niu w życie ipl'!LelZ obszarn.ikó w umo którym stwjercim, że w rejonach
wy zbiorowej podpisanej kilka dni Cremo-ne, Rovigo, Ferra.ra l Brest.ia
temu 2e Zwiąrzkiem Robotników Rol odbędą się w dniu 18 ma.ja mani.fe·
nych. Robotnik rolny Vittorio Vero- sta<:Je protestacyj ne przeciwko krwa
nesi został za.bi;ty pr-z.ez fasrzystow- wym prowoka.clo m faszystowsk im.
·
.
•
ską grupę łami<Strajków. którą kie- I
rował jeden ;z. obsizarnikó w mantuań ZWlązek R(}botników Rolnych ogło
skich. Inny robotnik rolny które·gO slł na d;Dfeń 18 m.aJa 6-godzlml7
nazwisko nie jest jesz.cze ~nane zo- strajk protestacyj ny.

°"'

RZYM (PAP). -

szą, że faseyścd dok(Jllali krwawego
na.padu na straJkującyeh robotników rolnych, zabijając jednego spo-
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ZSRR
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• mog Iismy
G'1ganf yczną •1nwestyc1ę
prze s1ęwz1ąc Je yn1e Zif I ra nteJ pomoc y
Pod
WARSZAW A (PAP). Krakowem rozpoczęta została budowa Nowej Huty, do której urządzeń dostarczy nam na warunkach kredytowyc h - 7wl~·
zek Radziecki. Na rozległym terenie wznosi się nowe domy
buduje się dro
przyszłego
k
. . miasta,
olejowe, urządzenia
g1 1 1m1e
wodne itp. Zakres robót przy samych tylko zakładach Nowej Hu_
ty (nie licząc miasta) będzie P 7 a·
wie 20-krotnie wii:kszy od prac
przy budowie Trasy W-Z łącz·
nie z przyległymi zabudow:in iam!. Pod koniec 1951 r. planowane
jest zapoczątkowanie p~erwszej
produkcji w jednym z oddziałów
pomocniczy ch. Sekretarz komitetu budowy Nowej Huty, dyrektor generalny Państwowej Komi·
ego,
sji Jllanowania Gospodarcz
dr Czesław Bąbińskl w wywiago
i
redaktorow
udzielonym
dzfe,
Polskiej Agencji
spodarczem u
prasowej PAP, Janowi Prejznerowi, omówił stan pracy przy budo
wie miasta i huty.
Na pytanie o stanie prac przy budowie miasta i huty, dr Bąbiński
harmonogra m robót
że
stwierdził,
przewidywllł przede wszystkim budowę osiedli mieszkanio wych dla zapewnlenia odpowiedni ej ilości miesz
kai1 pracowniko m budującym hulę,
a jednocześnie budowę dróg koło-

wych I linii kolejowych dla dowozu
budowlanyc h, budowę
materiałów
urządzeń wodnych oraz urządzeń na
placu budowy.
Prace przy budowle osiedli mleszkantowych przebiegają pomyślnie I
są poważnie zaawansow ane. Ilość bu
•1 do, mieszk alnyc h jest ś c 1se
dynkow
stosowana do rocznego bilansu zatru
dnięnia siły roboczej. Już w tej chwi
li . w jednej z dzielnic przyszłego "Inia
sffl stoi około 100 budynków, a do

końca br. wybudowan e zostaną mie· wie dróg kołowych dojazdowyc h po•

szkanla o łącznej kubaturze około
1 miliona m sześc., z czego więcej,
niż połowa zostanie przed końcem
roku nddiłlla do użytku.
Plan budownictw a na rok 1951
przewiduje ukończenie w stanie wyb uk'lk
.
k onczonym
1 uset
2. surowym
dynków.
do poważnej
Przystąpiono też
przebudowy krakowskie go węzła kolejowego. Również prace przy budo-

Profesorowr·e, praco wn.•"cy ,· studenci·
p. o Iitechn iki Ło, dzkiei
sta=ą W obron ie wielk iego UCZOfteOO
e
n

pro f esora Jo11• ot cur•1 e
•

'

Na wiecu, zorganizow anym przez
Uczelniany Komitet Obrońców Pokoju, profesorow ie, pracownicy i
młodzież akademick a Politechnik !
przeciw
zaprotestow ali
Łódzkiej,
usunięciu prof. Joliot-Curi e ze stanowiska Wysokie~o Komisarza do
spraw Energii Atomowej. Ze-brami
wysłali depeszę do premiera Rządu
Francuskie go Bidault, której tekst
brzmi:

„W przekonani u, że nauka po-

winna

służyó

jedynie dobru

łudz

kości, Rektor i Senat Politechni
kl ł;ódzkiej potępiają, usunięcie
profesora Jolłot-Curie ze stano-

wiska Wysokiego Komisarza do
Spraw Energii AtomoweJ, uznając tego francuskieg o uczonego
światowej słaWY za wzór naukowca 1 czołowego bojownika
pokoju".

plo nó w
chłopi -wo jew ódz twa łódzkiego podejlllują
uporządkowa1·ny
Czy n Me t1·o racy
Zobowiązania.
W ma lce o

zwiększenie

ogólnym zestawieniu
produkcyjn e, podejnie urządzeń melioracyjn ych, wykoentuzjazme m przez klasę
z
mowane
panie nowych kanałów da setki tysię
normy
robotniczą, dały już Państwu miliarpotrzeb·
W dru- dy złotych, przyśpieszając w ten spo • - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - • cy wartościo1\oych i bardzo uprawn2j
WARSZAW A (PAP).
ich braku, nych rolnictwu hektaró'"
gim dniu po wprowadze niu nowych sób rozwój gosp<>darczy kraju i stały fakt, że już w dniu 15 bm. Czyn swój cyjnych, czy też na skutek
nie może być w pełni właściwie wy- ziemi, starwwiącej w obecnym stanie
norm pracy w budownictw ie, tj. 17 wzrost poziomu stopy życiowej r.ias wykonali.
. Mamy setki tysięcy he- półuiytek. Doprowadz enie do stanu
korzystana
poszło
Florianów
gromady
śladem
bm., notujemy dalsze podniesieni e pracujących. Chłopi polscy nie chcą.~
i pastwisk które również używalnd~ci i konserwacj a urządzeń
łąk
ktarów
wojenaszego
gl'omad
fa- wiele innych
wydajności pracy przez pqszczegól- pozostać w tyle za robotnikam i
urządzeń meho melimacyjn ych, to stały wzrost plozaniedbania
powodu
z
l'runych robotników i ich zespoły cn"az bryk, włączają się masowo do dzie- wództwa. I tak chłopi gromarly
plony. KH- nów, to obfitość paszy dla inwentagorsze
wydają
racyjnych
dalsze poważne przekracza nie no- ła budowy potężne.i gospodarcz o Pol szynowice, gminy Lutomiersk , pow.
wzrost
kudziesięcio, a nawet kilkunastol etnie rza żywego, to w konsekwenc ji
kon
zenia
przeprowad
oprócz
łaskiego,
zawiekowe
odrobić
pracy.
by
norm
wych
ski Ludowej,
odpływowych spo dobrobytu chłopów pracujących.
rowów
zaniedbanie
kanałów,
już
istniejących
wacji
ser
::--01rolnej
JakuJ.
niedbania w gospodarce
· M. in. zespoły murarzy
Utarło się u nas mniemanie, że kon
zobowiązali się · wykopać 300 mtr. no wodowało, że pozostał po nich tylko
bowskiego, B. Stopińskiego i J. Ro skie.i wsi.
przeprowadzić
serwację taką może
zaledwie
to
są
otnie
Niejednokr
ślad.
Podejmowa ny przez tysiące gro- wych kanałów.
słańca. z Przedsiebio rstwa Budownlc
razio
najgorszym
w
a
inżynier,
tylko
łozą,
porośnięte
bruzdy,
sze1•okie
Ludo
Po'l<;ce
twa Przemysłowego Nr. 9 z Warsza mad Czyn Melioracyjn y dla uczczenia „Na dzień 22 liipoa damy
fałszy
gruntu
z
enie
Założ
technik.
miej
położonych
niżej
w
a
krzakami,
nie
wy, które w dniu 16 bm. osiągnęły 6 rocznicy ogłoszenia Manifestu Lip wej 60 ha łąk, tt których dzisiaj
istniejącego już roponieważ są prze scach trzciną. lub czarnogłową pałką. we. Pogłębienie
110 - 115 proc. nowe.i normy, w cowego, przysporzy naszemu ; ol· wiele jest korzyści,
wu, oczyszczeni e go z krzaków i chwa
wodną,'
gromachłopi
uchwalili
suszone"
ziemi
hektarów
tysięcy
dniu 17 bm. wykonały już 151 proc. nic~wu setki
sa·
Zrozumiałe jest, że tak zaniedbane stów może być dokonane przez
uprawnej, łąk i pastwisk, stanowią· oy Łazisko, pow. brzezińskiego, zobo
tej normy.
mych chłopów.
przynonie
e
melioracyjn
urząrzenia
nawadkanały
"wykopać
się
wiązując
Murarz Józef Ptaszyński i Jego cych jeszcze dzisiaj półużytek.
Mniemaniu temu położyli kres wla
Zaniedbany
W ten sposób Czyn Melioracyjn y niające i doprowadzić do nich wo- szą żadnego pożytku.
buzespół, pracujący na jednej z
śnie chłopi, przeprowadzając samoo
zachwr.szcz
roku,
jednym
w
choćby
dów warszawsk ich, osiągnęli w dniu przyczyni się do podniesieni a stopy dę.
ę tysięcy km. ro„Dla uczczenia rocznicy PKWN, ny kanał, powoduje zabagnienie łąk dzielnie konserwacj
życiowej chłopów.
1'7 bm. 22'7 proc. nowe.f normy.
enie i zakwaszeni e wów i kanałów, korzystając tylko w
zachwaszcz
pól,
i
rolnictwa
poziomu
a
podniesieni
dla.
Me
Czyn
podjęła
Polsce
w
Pierwsza
zych z pomocy
Również robotnicy PBP z PoznaPolski Ludowej, zobowiązujemy się gleby, sprzyja rozwojowi szkodników wypadkach poważniejs
nla poszczycić się mogą poważnymi lioracyjny grom:ida KosS-Obudy pow. przeprowadzić konserwację 1,5 km. zwierzęcych, jak myszy, motylice 1 fachowej, której nasze włlldze rolne
zob:>
o,
1ukcesami w przekracza niu nowych chojnickieg o, woj. pomorskieg
tp. W konsekwenc ji następuje poważ zawsze chętnie udzielają, niezależnie
wiązując się zmeliorować 900 ha łąk. rowów i wykopać 400 m. nowych"
mierników wyda.iności. "od olbrzymiej pom(}cy materialnej .
ny spadek plonów.
.niu
zebr
na
podjęta
rezolucja,
M. in. zespół trójkowy Mariana W ślad za nią poszły tysiące gMmad brzmi
Zobowiązania chłopów polskich, po
krzausunięcie
i
anie
Wykarczow
Jeże·
z
gromadzkim pr;;ez chłopów
dla. uczczenia 6 rocznicy
Wróblewsk iego osiągnął w dniu 17 w całym kraju.
dejmowane
staran·
i
chwastów
wykoszenie
ków,
powiatu ła•
Również na. terenie woj. łódzlciega chów, gm. Wodzierady ,
Manifestu Lipcowego móbm. 188,5 proc. nowej normy, zd
równocześnie wezwali ne wygrabiani e ich--ta nie wymagają ogłoszenia
którzy
skiego,
podejdo
przystąpili
masowo
chłopi
wYko
siebie.
zespół Józef!\ Staniewski ego
do r.spółzawodnictwa w Czynie l\lelio ca wiele trudu praca, przyczyni się wią same za
mowania Czynu Melioracyjn ego.
Pragną oni potęgi gospodarcz ej Pol
nał 150 proc. normy.
warunków
h
korzystnyc
stworzenia
do
Japow.
Bałucz,
rromadę
racyjnym
z
Jako pierwsi odezwali się chłopi
Najpoważniejszy sukoes osi.Ągnął
<ila roiwoju roślin szlachetnyc h. Obni ski Ludowej. Widzą, że zamierzenia
gromady Florianów, pow. kutnowskie skiego.
zespół betonial'Zy Jana Przysłupskie
poziomu wody w kanałach, Rządu Ludowego idą w kierunku pożenie
podję!y
rodzaju
togo
ia
Zobowiązan
dla uczczenia rocznicy ogo z PBP Nr. 1 pracujący na budo go, którzy
· 75 cm, a nawet tylko o 50 lepszenia bytu materialneg o i ł niochoćby
wojewódzManifestu Lipcowego zobo już setki gromad naszego
wie N>'. 119 przy ul. Owsianej w głoszenia przeprowadzić konserwa- twa.
cm, w stosunku do powierzchn i gie- ntu kulturalneg o wsi. Zrozumieli rów
się
wiązali
Państwa V' tym
Warszawie . Zespół ten w dniu 17 cjt 3 km. row6w, z czego p-Ołowa wy
Jak wielką wagę mają. te zobow!ą by, to niejednokro tnie przywrócen ie nież, że poczynania
kierunku wymagają szerszego udzia·
u·
hektarów
bm. wykonał 386 proc. nowej nor·
dzieshttk6w
gromadzie
mamy
że
fakt,
choćby
świadczy
zania
Floriano
z
renowacji. Chłopi
Iłu mas chłopów pracujących w ićh
my. W zespole Jana Przysłupskiego magała.
pokazali, że potrafią nie gorzej w Polsce jeszcze setki tysięcy hekt'l prawnej ziemi.
realizacji, Lo tylko wtedy szybko u·
dziesiątki
mamy
gromad
praouje d'Wu jego synów, którzy o- wa
takich
A
z
to
czy
która,
uprawnej,
ziemi
od klasy robotniczej realizować swe rów
(m)
zyska wieś dobrobyt.
W
ie.
województw
w
taka sama w:vdajność jak a:obowiazan
setki
siągają
oowiecie.
w
mellora
urzadżeń
ia, czes:o dowodem ie.st powodu zaniedbania

wylConał 386 proc. nowej

~jelec.

E;uwają się planowo' naprzód.
O ogromie prac, związanych z buclową Nowej Huty świadczy fakt, że
roboty ziemne przy budowie samego
miasta będą O-krotnie większe od robót na Trasie W-Z, mimo, że miasto
na płaskim terenie. Roboty
...,owsta1·e
...
ziemne. budującej się Nowej Huty
(miasta i zakładów przemysłowych),
będą kilkanaście razy większe, niż
na Traiie W-Z.
Współczynnik usprzętowienia · me
chanlzacjt rob6t będzie 4-krotnle wyl:
szy. ni.i to miało miejsce przy budowie Trasy W-Z.
Te wszystkie prace wymagają olbrzymlcb nakładów finansowyc h l
materiałowych i stanowić będą centralną pozycję 6-letniego Planu budo
wy podstaw socjalizmu w Polsce. W
poszczególplanaclt gospoclarczycb
nych lat - państwo ludowe zapewni
niezbędne środki materiałowe 1 ple·
O terminowym wykonaniu
nir,żne.
rob.ó t zadecyduje zbiorowy WYsiłek
polskich mas pracujących oraz wydatna pomoc radziecka.
Związek Radziecki, oprócz dostaw
urządzeń produkcyjn ych dla Nowej
Huty, przygotowa nia całej dokumentacjl technicznej i pomocy ins\fuktażowej, udostępni konsultację naszej
dyrekcji budowy z wybitnymi 1pecJillistami radzieckimi .
Niezależnie od tego, w cbwlll obecnej znów grupa polskich spe-::jall·
stów hutniczych w:yjeżdża do ZSRR
dla załatwienia spraw. związanych z
dokumentacją techniczną i urządze·
niami huty, mając przy tym możność
techruktl
zapozMć się z przodującą
hutnictwa radzieckieg o, aby .doswiad.
czenla 1 osiągnięcia Związku Raddea
kiego na tym polu przenieść na tereit
Nowej Huty.
Dla zapewnieni a odpowiedni ej llo~ci wykwalifik owanych kadr dla Nowej Huty przewiduje się znaczną ros
budowę Akademii Górnłc:io·Hutnirzej
w Krakowie. Na terenie samego mia.
sla Nowej Huty powstanie dzielnka
szkół, w których młodzież zdobywa6
będzie wiedzę, konieczną do obsrugl
nowoczesny ch urządzeń produkcyjnych.
zagadnienia produk·
Wyjaśniając
cyjne dr Bąbiński stwierdził, że no•
wocze:me urządzenia huty znacimte
Wyc;tarzwiększą wydaji:v>ść pracy.
czy powiedzieć, że liczba robotników ,
potrzebnyc h do wyproduko wania jednej tony stall 'będzie w Nowej Hucie znacznie nl~sza, nit to jest ko•
nlec1.11e obecnie w istniejących zalda
dach hutniczych.
znajdzie
Już w końąi 1951 roku
zatrudnieni e przy produkcji pomoc~
niczej parę tysięcy osób„ Dzięki Gtosunkowo krótkim terminom dostawy
skomplikow anych nowoczesny ch u.
rządzeń z ZSRR, dzięki wysokiej mechilnizacji robót, tempo ·p rac przy bu.
dowie będzie bardzo szybkie.

Stra jk
robotników

meksykańskich

NOWY JORK {PAP). - Jak donoszą z Mexico City około sześciu
tysięcy robotników meksykańskich
zatrudniony ch w kanadyjski m kon•
„Canacernie elektrotech nicznym
dian Llfht and Power Company"
Robotnicy domaga
ogłoello litrajk.
Jlł 1111~ podwyEki płac l oooraW7 wa
runków oracy,
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dźwignią

kadr

l'

naszego rozwoju

Z przemówienia wygłoszonego na Plenum Komitetu Łódzkiego

przez I sekretarza KL PZPR tow. Pawia W oj asa
Przed Partią naszą stają coraz nowe, coraz odpowiedzialniejsze i wyż
sze zadania.

Prasa partyjna - ważny instrument
wychowania ideologicznego

Szybki wzrost naszej gospodarki
Prasa partyjna. oorrywa. dużą 'l"olę
wymaga coraz większej aktywności
kadr partyjnych i dlatego IV Ple- w dziedzin~ wychowania. ideolonum obradowało nad problemem rlcznego. Dlatego wa.żne jest p-odnie
szybszego wzrostu kadr partyjnych, slenie ip-0raomu .l:dwlogfo.znero kadr
by nasz marsz do socjalizmu nie do dzien.nłka.rskich 1 pogłębieDia ich
znał zahamowań.
wiedzy ma.rksistowsko-leninows.kieJ,
Troską · ·całej Partii powinno być gdyż b1'2 tego nie są. one IC4olne do
zagadnienie wzrostu kadr. ich po- spełnienia swych zadań.
Ważną. rolę w nas:zej pt'Ml.e Plll'ziomu ideologicznego i ich sprawty.jnej muszą cdegrać k~onttenności organizacyjnej.
cl robotniczo-chłopscy.
Bez wychowania nowych, wysoko„Gło.~ Robotniczy" posi<adia w sakwallflkowanych, uzbrojonych poli mej Łodzi 345 korespondentów pitycznie kadr kierowników partyj- szących, z tego 20 proc. robotników
nych i państwowych, kadr technicz produkcyjnycl1.
agrotechnicz·
nych i naukowych,
7 byłych kol!'espondentów pracuje
nych, wojskowych i oświatowych,
d~en
nie będziemy mogli realizować tru już w redakcji w chaorakter~
dnych zadań Planu 6-letniego i bu n;ik<arzy,
NajJepiej praicują kluby k<l'N!-spon
Tego nasze ordowy socjalizmu.
gan,izacje nie mogą jeszcze zrozu- dentów przy PZPB im. Stalina, Zakladach Mechanicznych im. St.melmieć.
I dlatego konieczna jest zmiana czyka i Ł.Z.W. A.N.N.-21.
zakladiacll utruW niektórych
I sekretal'Z KŁ PZPR
5tylu pracy naszej na odcinku poli
row. Paweł Wojas
tyki kadr. Wyłania się zagadnieniu dniia się pracę koreS1pondentom. W
tow. Gros.zang po~
właściwego doboru kadr, ich wycho P.Z.P.B. Nr. 14
W wielkim procesie rewolucyj- wania, wysuwania na różne stano- dał do prasy korespondencję rzawie
nych pr:i:eobrażeń gospodarczych .1 Wi!ika, racjonalnego ich rozmieszcza
sl)ołecUJ.ych, masy pracujące dojrze nia oraz sprawdzenie ich na konkre
przekształcają si~. tnej pracy.
wają, rosną i

'l'a•jącą słu'S0!le

Od 1945 r. pracuje w aparacie par
tyjnym 12 proc., od 1946 r. 7,!5 proc.,
od 1947 r. !5,7 prac., od 1948 r. 5,9
pi•oc„ natomiast od 194!1 r. pracuje
w aparacie pat·tyjnym 68,9 proc.
Ten poważny procent pracowników aparatu p11rtyjnego~który rozpoeząl pracę dopiero w ciąi:u ostatnich dwóch lat, ro:i:porządza niee>olityczWielkim dośwladc:i:enlem
nym w porównaniu z odpowledzialnymi funkcjami, które spełnia.
Wadliwa nasza polityka kadrowa
doprowadziła do tego, Iż poważna
etatów aparatu partyjnego
c7.eść
ni" była obsadwna, mimo, iż widl'l.ie
llśmy, jak trudno było wykonywać
zpdania komitetom dzielnicoWYm,
Komitetowi Łódzkiemu przy tak
1?.czupłej kadrze pracowników eta
!owych. Jeszcze i dziś mamy sporą
Jlość etatów do obsadzenia. Mimo,
Ił posiadamy w aparacie partyjnym
wjr6d pracowników politycznych 30
proc. kobiet, to należy 1twlerd1lć,
że jest to cyfra niedostateczna. Nie
P6ł4'afillśmy .łe!luze prieła.mać w
1>t1łnl op0rów jakle istnieją w niektórych naszych organizacjach par
tyjnych w stosunku do ugadnienl11
wysuwania kobiet. Nie wolno nam
że 60 proc. zatrudnio·
:&apomlnać,
nycb w naszym przemyśle - to ko
blety, że osiągnięcia kobiet zarówno
w pracy zawo.dowej, jak 1 11poleoznej, !IP, duże. Rośnie ich po1iom poli
tyomy, wzrasta ich aktywność. Powinniśmy to widzieć i doceniać.

zdaje
I<ażdy z nas tu obecnych
sprawę z tego, jak ważn- ro
Ię spełnia polityczny aparat plłrtyj...
sobie

ny w kierowaniu ruchem kadr, w
właścl·
wychowaniu politycznym,
wym doborze, szkoleniu i przygato
waniu ludzi, pełnliłCYCh funkcje kto
rowntcze, w prawidłowej oeente
ich pracy n1 podstawie jej wyni..,
ków, w opl(!ce i pomocy ze 1trony
Part!I w wyrastaniu ludzi i opano
wywanlu f)rze:i; nich coraz bardziej
odpowiedzialnych funkc.ił lderownl...
'
czych.
Jak przed~tawla 11ię 1tan pracowników polltyi;znych aparatu „artyjne10 na nuzym terenie? Jaki
jest poziom do6w!adczenla pol!tycz~
no • or1an!iacyjneł(o oraz ich prii:y
gotowania teoretyczneao ·w zakresie marksizmu ' · leninizmu 1 wie·
dzy 01ólnej?
Na 01ólną liczbę pracowników po
litycznych aparatu partyjnHo w
naszej organizacji jest 89,7 proc. po
chodzenia robOltniczego, 4.6 proc. po
chodzenia chłopskiego, 5, 7 proc. po
chodzenia drobnomieszczańskiego.
Przeszkolenle w Szkole Centralnej otrzymało - 19,6 proc. Przeszko
lenie w szkole wojewódzkiej
32,2 proc., natomiast w ogóle nie
przeszkolonych jest. 48,2 proc.
Odsetek działaczy przedwojennyeh z KPP 1 KZMP w sumie wynosi 20,5 proc.
Jak przedstawia sią sta:i. pracy w
aparacie partyjnym:

I

Kto odpowiada za dobór kadr
W nąszej łódzkiej orJ?;anizacjl ppr
tyjnej nie interesowano się dosta
teeznie zagadnieniem kadr. Spycha
no t~ sprawę wyłącznie na barki
Wydziału Personalnego.
Sekretarze dzielnic ograniczali się
do zgłaszania zapotrzebowania na
„gotowych ludzi" do swojego apara
tu. Zgłaszano nawet zapotrzebowanie na maszynistki. Nic dziwnego,
że ·.komit~t:y dzi~Jnicowe PosiadaJ~~

duzo mieJsc me zdołały obsadzie
wszystklch etatów i nie mogły wy
·
wlązać się należycie ze swoich za-

dal'i, Sekretarze uważali. że polityka personalna nie do nich należy,
a Wydział Personalny był zawalony
:i:głoszeniami po ludzi. Niejednokro
tnie obciążano go innymi sprawaml, nie. mającymi nic wspólnego z
pracą persona1ną.
·- 1•
Z t ak ą metodą pracy na odc1u~u
radykalnie skończyć.
kadr trzeba
doborem
Polityką kadr, właści"".''m
···•
kadr, wyciąganiem kadr i wychowa
.
.
mem kadr, muszą się zajmować
· k u.
b ez WYJąt
·
wszyscy pracownicy

I

Sprawy szkoleniowe
Zjednoczeniowym
Po Kongresie
siQ powszechnie pęd do przy
swojenia sobie nauki marksistowsko - leninowskiej, a nasza organiza
cja łódzka może poszczycić się pewnymi osiągnięciami w pracy nad
podniesieniem poziomu politycznego
teoretycznego poważnej części
i
kadr.
:f„ódzka Szkoła Partyjna przeszko
ma od 7. 6. 1949 do 20. 10. 1949 ro
ku 308 członków Partii w trzech je
dnomieslęcznych turnusach.
Od listopada 1949 r. rozpoczęła
pięciomięsięczny kurs, który ukoń
czyło 109 ludzi. Równolegle z kt\l'sem 5·miesic:cznym pracował 1-mie
116
sięczny kurs, który ukot'lczyło
ludzi. Od nowego roku szkolnf'go
szkoła nasza przeszkoli 400' ludzi na
którego
5-miesięcznym kursie. do
nabór trzeba w krótkim czasie roz
począć. Ale to wszystko nie wystar
cza jeśli chodzi o nasze potrzeby.
Pnzed ukońcrzeniem roku Sil.kolne
go tmeba będz.ie prze~koMć mereg
asystentów, Il których wię.kSllą crzęść
&ta,nowią s-łucha<:rLe n'a$zej szikoly.
Tow. Bierut na IV Plenum zapos,peąjalna
wi·ede.iał, . że powsbanie
srzkola &,a wykładowców i asystentów ii cona,jmniej rocz;nym terminem nauczania, Potrzeba taikiej
s:zkoły jest paląca. Obok s'llkolenia
pa.rtyinet:!o istnieJe roosiałezliona sieć
wzmógł

Sekretan:

ki.

'Drzeba wyika:rcu.ować i bez.litośnie
te·g o irode.aju p.róby. '11rneba
:pM"tyjne
żeby na·sze orga'l'lizacije
w:llięły w opiekę korespondentów ro
botnioc'.l.ych li ch!opS>lcich.

I

tępić

\Vychowanie kadr

Kadry politycznego aparatu partyjnego

rr;amuty.

Origandri;acj.i Partyj~j. praewudniozący :rady 21akłado
we,j i dyirektor naOZE!lny chcieli go
m to usunąć ii pracl·
Dyirekcja P .Z.P.W Nr. 36 dJał,a do
7lf()(ZJl.llnienia to\v. LUika&.ew:ik::wwl,
puibli1kO'Wlać tylko poreyże należy
tywne :rze.czy o mkladrzie.
Dy['ektor Zakładów Pimeanysru
Gumowego we.?Jwał tow. Michailaka
do sjebie :ii oświadozył mu, że każdą
lrore,s,pcmdencję musi s.am pzv.ej['zeć.
kontroli w C. z. P.
Inisipelk,tor
Jeziorowski zaipow.ieddal
iOdl'l.!ie.ż.
tow. Andrrz.e.je'Wskierj, że kiażdą koll'esipondencję winna p.rrredłożyć .mu
do rza.twie>rd'l.en:iia.
Są to w.srz.ystko flakty mówiące o
ntedo,pusrwza~nym duseeniu kirytyPodstawowej

związkowych

aJktywistów rz.wiąrz.kowyoh. Na
lą
szczeblu okiręgu i powiatu Mlkoli
Centralna Szkoła, podlegająca C.R.
Z.Z. Wydra,jność tej srz,koly jest dotychc.L>11s nieoostatemna, gdyż od
1945 irokU pr1Z.ie'SZkol01110 tylko 1500
osób d:la cailego kra.ju. z w.ego na
Łód.ż JJQiZYiPada m~nima•lny odsetek.
Szkoła Wo,jewódrllk.a Zw. Za1Wodowych, ptioiwadz.o.na przeiz O.R.Z.Z.
winna s.2lkolić funkC'j()ll'laT1iuszy niż
szych ogniw związkowych, a pnzede
wszystkim Nddw eaklad'O!Wych i
referentów wspól.zawodn:iotwa. Od
lutego 1947 roku odbyło się tam 55
kursów, które trwały od 3 don.i do
•
1 miesiąca.
Szkolenie, to dotychczas dało bardzo nikłe rezultaty. Wynika to prze
de wszystkim z nieodpowiedniego
oodboru ludzi, z braku odpowiedniego progra:nu szkolenia i t:I! słabych
kadr wyk'adowców. Poważna część
kursantów po ukończeniu szkoły nie
mogła być wykorzystana do konkret
nej pracy związkowej czy też świe
tlicowej. Trzeba podkreślić, że w wy
niku niedbałegÓ podboru Judzi do
szkoły, były wypadki skierowania do
szkoły półanalfabetów. Ogółem od
chwili istnienia szkJły tj. od lutego
1947 roku zostało przeszkolonych
3.313 osób w tym 1.204 bezpartyj11ych. Trzeba podkreślić, że po III
Plenum CRZZ, odbywające się 3miesięczne kursy dają już lepsze wy
niki. Podnosi się również poziom
szkolenia.

Wychowanie ideulogicone stanowi
z podstawowych dźwigni
wzrosfo kadr.
W prawidłowym rinwiązaniu zagadnienfa wychowania ideolog•ieznego mas padyjnych tkwi główne
źródło wszystkich ZWYclęsiw i osiąg
nii:ć Zwią.zku Radzieckieiro.
Nasza organizacja łódzka musi
gruntownie wyltorzys.tać
śmiało i
wielkie doliwioadm.enle W.K.P, (b) w
drle!hiinie wychowania kadr,
W pracy nad uSl)ralW'Ili€'Iliem kierownictwa <partyjnego, w pracy nad
wychowan.iem kaid1r, duże enaeizende posiada umleJotność pozna.wania Judzi. Najl6PiPJ por.naje •ię k•·
dry w pracy,
Ludzi trzeba poznaiwać nie ri chara!ktery.styk, czy życiorysów, leCIL na
po.dstawie systematyc~nej obserwacji ich wzrostu w" toku priacy, .trzeba
widzieć jak kto 1·0.<\nie i pomagać,
aby szybciej rósł. To jest [>OdstaWO'Wa, główna funkcja kierownictwa politycmiego.
Tow. Bierut mówi, ie „Polityka
to umiejętny dobór i
kadrowa roozsta.wien1e , ludzj na podstawie
r.runtownej majomoścI deb JAllet i
wad, ich kwaJifikacdi i uzdolnień,
to troskliwe wYChowanle ludzi przez
pomoc w rO'LWljaniu ich uzdolnień
l p-0zbywa.niu się wMl, pr<7.ez orzy·
spieszenie ich rornwoju.
Na terenie Łocl'7li. :istnieją d,w ie
s.zkoły zw. 7J81W'Odowych, które s'Zlko
jedną

Szkolenie aktywu młodzieżowego
ściiwy podbór kandydQ~Ów do szkoły
organizacyjnej ZMP. Kandydaci win
ni składać się z aktywistów posiada
jących pewną praktykę organizacyj
ną, wyrobienie politycz.ne, winnl być
sprawdzeni personalnie i wybrani
z perspektywą. zasilenia aparatu eta
towego ZMP.
Szkołę ZMP, jak i Sz.koł~ Zw. Za
wodowych winna nasza organizacJ·a
partyJ·na otoczyć J·ak naJ'daleJ· idącą
opieką. Trzeba, ażeby Łódzka Szko
la Partyjna czy też Centralna Szkołu Partyjna udzieliły poważnej pomocy kierownictwu szkoły związko-

Nie lepiej przedstawia się szkoler1ie aktywu młodzieżowego. Nabór
do szkoły nie odbywał się z uwzględnieniem poziomu młodzieżowców
ich przydatności i perspektywy wykorzystania w praC'y organizacyjnej
w aiparade młod~~żowym. Pmy pod
bone do szkuły nie doceniano W'lżno
ści przeszkolenia młodzieży robotni· na 31 robot
czeJ,· co spowod owa ło, ze
'k' b 1 22 prac"".vr.1'ków umysl o111 ow y o
wych, a wiemy przecież, że na terenie Lodzi główną bazą ZMP jes. mło
b tn'
d · ·
ziez ro 0 teza.
Analiza składu słuchaczy pod kątern widzenia funkcji organizacyjnych, 3'akie dotychczas pelnih, wykazuje, '!! przewodniczących i wice
przewodniczących kół przeszkolono
91, natomiast członków zarządów
kół 82.
Podbór kandydatów do szkoły Viri·
nien stać się głęboką troską Zarządu

wej i młodzieżowej.
Po zr.ea:mmowaniu -

na podsta.
wie referatu tow. Bieruta - Z!ldml.
Partii w walce o nowe kad'l'y, tow.
Woja.s przechodzi do• omówienia
•
szczegółowych wytycznych:

1

w dziedzinie zabezpieczenia praSiZJkolenia 7JWią!7..ków rziawodowych,
w-Odlowej polityki wzrostu kadr;
Z. S , CH., istnieją se.koły
ZMP,
w zakresie doboru kadr do apacusz.-0, Sllkoły rolnicze, których ł..ódzkiego Z. M. P.
ratu politycznego Partii;
program riawiera cykl zagadnień
w sprawie wysuwania większej
Słabe kadry szkoleniowe, stała
ale tylko
społeozno--politycrz;nych,
niż dotąd ilości robotników .na
płynność i ciągłe 2miany w kierosrikola pa.rtyji!l.B może wychować wn:ictwlie były poważną pmesz.ko- kierownicze stanowiska.
wykładowców tego cyklu.
Z kolei I sekretarz KŁ PZPR zwró
w wyipraoowandu właściwego
dą
na pracę orgaDoniosły wpływ
cil uwagę na ważny czynnik w wy.
·
stylu pracy.
nieacj,l parly;j.nych nad kh UIZ'brojeW związku z tym wydziały perso chowaniu kadr, jakim powinna być
niem ideologiC'lJllym posiada srzko- nalne ZMP winny' troszczyć się o wła praca Komisji Kontroli Partyjnej.
len.ie masowe, które, niest~y, nie
}est prile'L na&ie komitety dz:ielndoo
we docen.ia•ne.
Stwierdzić. należy, iż dotychczaso ty dzielnicowe niedostatecznie czuPQWaŻnY'm problemem /stojącym
przed oo~ org.a~ją fód11Jką jest wa praca MKKP zarówno d~ III~ jak w!lją jeszc.~e n~d wychowa;iiem czł~n
sprawa wykładowców, Il których i po III Plenum nie sta!a się. Jesz- kow Parta, ,ine.dostatoczme pracu)ą
wielu nie odpowiada ~esrzioze w peł~ cze w dostatecznej mierze mstrw nad przyswoJemem przez mch zani wymogom s.z.kolenia. Zbyt ma.ło mentem wychowania członków Pai- sad etyki partyjnej.
Komitet Łódzki winien udzielić
tii. KKP zbyt słabo wykrywała o·
mamy kobiet-wykradowców.
Tmeba wzmóc systematycznie pra bjawy hamowania k1·ytyki i samo- więcej, niż dotychczas, pomocy KKP.
Na posiedzeniacl. egzekutywy wysłu
cę ii wykładowcami, aby podnieść krytyki.
P1·aca Komisji Kontroli na ogół o- chiwat si;:·awozdań z jej:. działalno·
ich poziom. Dużą rolę powin~en ode
grać na&i Ośrodek Szkoleniowy, I graniczała się do tego, iż wyciągała ści i dołożyć wysiłku, aby Komisja
który musi czuwać nad podniesie· wnioski organiza~yjp.e w s~osunku Kontroli Partyjnej należycie ~peł ·
niem poziomu masowej pracy ~o- ~o „towarzyszy„ kto~·zy stanęli w ko- ,J\iała odpowiedzialne zadania, jakie
hzJi z dyscyplmą 1 etyką partyjną, przed nią stawia Partia.
leniowej.
Aby podnieść na wyższy poziom
Trzeba WIZl!n.OOni~ ró . i . kadry nie zawsze. w . odpowiednim, cza~ie
przestrzegaJąc ich przed popełnia· pracę KKP trzeba, ażeby: Komisj!l
g.
t"t l j wn ez
,.,,..,. ,,. d
1
Kontroli Partyjnej ściślej związana
a srzcze .° ~ niem błędów.
P:~„a„~n Y pa· · Y. ne ~
Kontrola terenu nie jest przep.ro- była z codzienną pracą Partii, gdyż
m~ UJąć się . kołami . ~el~~m;tow,
k!orny ~rac~Ją akcyJme l. me są wadzana systematycz,nie przez KKP nie może być należytego wykonania
stawianych przez Partię
kierowani am kontrolowam przez i stąd słaby kontakt z żywym czło- zadań,
przed KKP bez należytego wykona·
N~si prele- wiekiem w dołowej organizacji.
Wydział Propagandy.
przyswajania i żroznmieni8
Podkreślić należy r6wnież, iż pod nia,
genci nie p<>magają jesz.cze w i:>racy
6tawowe organizacje, jak i komite· I uchwał i wytycznych Partii.
l?rllD aeitaitor6w.
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Praca Komisji Kontroli Partyjnej

I

Tow. Aleksa1J1der ,Zalwad.zkil - członek Biura Pollityomego KC PZP& et
..,.
pnremawia na Plenum K.omttetu Łód-dtLego.
Cały

na zdecydowa.l'ie i bez kompromłSll
:c
wakzyć z objawami klikowości
Partii, biurokratyzmem, dygnitaI'I
warchCJł!
wielk<>pańskim,
stwem
stwem, zarozumialstwem, z elementa
mi zdemoralizowanymi, usiłującymi
rozkładać organizacje partyjne.
Komisja Kontroli Partyjnej po
winna zdecydowanie i bez kom·
promisu walczyć z nosicielami
obcej ideologii, z oport~nistyczno·
prawdcowymt 1 nacjonallsty~Y"'
mi narowami, z wszelkimi próba.mi wykrzywiania. linii partyjnej.
z naruszycielami statutu partyj•
nego i dyscypliny partyjnej, s r
tworzą nierozerwalną całość.
Iernentarni przeszkadzającymi w
Po III Plenum wzrosła aktywność
wprowadzeniu w życie zasady dei czujno'c5 rewolucyjna w szeregach
mokracji wewnątrz-part.yj-ej w
partyjnych. N8leży jednak w dal!llym
codziennej praktyce orianizacji
ciągu uzbrajać całą Partię do walki
partyjnych.
o czujność i czystość szeregó'v parKomfaja Kontroli Partyjnej winna
tyjnych.
kontrolować, jak organizacje partyj
·
Komisja Kontroli Partyjnej powin
ne opiekują się młodymi, wysunięty
na mocniej, niż dotych~zas, związać mi kadrami partyjnymi.
swą pracę z dołowymi organizacjami
Nie można ograniczać pracy orga
par:y~nhym_:. lczłonkam.i hParllieti, b7 po nów Komisji Kontroli Partyjnej do
.
znac ic „.y pracy ic za y l wa f
. . orma1nego urzędowania, trzeba do·
· ;,· k . h
d · h
1
1
t · h
y, ic mora e i e y ę, 1c warun.u cierać do mas
par, YJnyc. ·
bytu i środowisko w jakim się oTrzeba rozszerzyc w· miarę potrze
.
'.
.
·
· t a t owych pełnomocm„
b y i·1oso
wielu towarzybraeaJą. To uchroni
mee
.
. .
błęd6w, zw1ch· ko'w MKKP przy KD oraz powołac.t.
szy
,
. od popeąnama
· l· :pełn omocm·k,ow przy wie
t a k'1ch ze
en moralnych.
męć i wykrocz
. .
.
·1 0 d · · ć
Oczywisbi., KomisJa Kontroli Par kich zakł d h
W
ciązy
a. ac, . pr~cy
.
tyjnej nie może brać tej ogromnej
miarę moznosci nieetatowych człon.
roboty wyłączme na siebie. Robotę kó K · „ K 0 t r p t · · i
ar YJn~J h
~ ro i
~ omJ~:
tę muszą przeprowadzać na oodzfań
przede ws:zystkim orga~izacje i ogni pe omłocm ohw o prac party3nyc
spo ecznyc .
.
wa 1>arty3ne.
Towarzysz Bierut powiedział:
partyjnego
Każdy fakt ukarania
„Musim~ więc przejawiać rów·
musi być w pierwszym rzędzie aktem
nież czujnośl; w stosunku do
wychowawczym 1 ie tylko dla. ukaratych, którym złe przyzwyczajenia
nego, ale dla wszystkich członków
i narowy nie pozwalaj:J na wł1r
partyjnej.
organizacji
danej
czepie się do tej pracy. WypowiaTrzeba ponadto publikować w prii
dając walkę marnotrawstwu cza.•
sie partyjnej orzeczenia Komisji Kon
rówmcz
przywołać
SIL musimy
troli Partyjnej dotyezące ehara.ktedo porządku gadułów, -0biboków
cygtycz.nych i rażących naruszeń ety
i nie poczuwających się do żadnej
ki partyjnej, złego stylu pracy, biu
za cokolwiek
odpowiedzialności
rokratyzmu, braku krytyki i samobądź samochwalców i plotkarzy,
krytyki, tłumienia krytyki itp. Na
tych orzeczeniach Komisji Kontroli
których, niestety, jest równ1u
Partyjnej należy uczyć i wychowy
pewna liczba u nas w Partii i na
wnć wszystkich członków Partii.
na odpowiedzialnych stanowet
Komisja Kontroli Partyjnej nie mo
wiskach państwowych. Wszelk~
że ograniczać swojej działalnoś~i wy
i
kawiarniane gadu!·
bezmyślne,
łącznie do pracy dochodzeniowej
zwężać jej zakresu jedynie do spraw
stwo i intryganctwo przynosi wiei
dyscyplina.rno·personalnych, lecz win
kie szkody, wpływa ono wybitnie
na, aby należycie czuwać nad czysto
demoralizująco na otoczenie i śro
ścią szeregów partyjnych, nad ideolo
dowisko partyjne. Nie możemy
gicznym obliczem członków Partii i
w umiejętny
dyscypliną partyjną sobie pozwolić na tolerowanie te
sposób łączyć ·sprawdzanie wykonago rodzaju przynoszących wstyd
nia wytycznych i uchwał Partii z pro
i szkodę Partii' zwyczajów.
wadzeniem spraw personal!Do--dyscy
plinarnych.
ZDROWA I ROZSĄDNA KRY
KKP winna r6wnież czuwać nad
TYKA POTRZEBNA JEST PAR
tym, jak reagują instancje partyjne
TII, JAK SŁO:fi'CE I POWIE.
1\a odgłosy z terenów, na listy i
TRZE CZŁOWIEKOWI.
skargi.
Towarzysze!
Komisja Kontroli Partyjnej winna
IV Plenum KC przejdzie do histcr
szczególną uwagę zwr6cić na ogniską zaRmiecenia organizacji partyj- rii naszej Partii, przejdzie, jako jr
nych ' przez elementy wrogie i obce dno z plenarnych posiedzeń KC, 11aj•
ideologicznie.
istotniej!lzych dla naszego rozwoju
' Należy wypowiedzieć ostn1 i bezże postawiona na Plenum zo
dlatego,
pró·
wszelkim
walkę
kompromisowll
bom hamowania krytyki. Wyciąg1ć atała sprawa o wielkiej wadze, o
11ajsurowsze konsekwencje partyjoe wielkim znaczeniu, sprawa, która
w stosunku do tych, którzy świado·
jest dźwigniiJ naszego rozwoju
mie, przy pomocy środków admini·
stracyjnych, słu żbowych, a nawet sprawa kadr, dlatego, że tow. Bier11ł
dał nam praktyczne i twórcze zasto(
karnych - tłumią krytykę.
Nie może być u nas takich wy- sowanie w naszych warunkach na•
padków, że rlobrzy, starzy towariy- uki Lenina-Stalina o kadrach.
sze często boją się ki·ytykować, boją
(Przebieg dysk.usjt na Plenarnym
się na1vet pisać o brakach na swym
terenie, boją się podawać swoje na.· Posiedzeniu KŁ PZPR podamy tD
11.u.merze jutrzejuym „Glosu Robot•
zwis ka.
Komisja Kontroli Partyjnej powin niczeao".)
aktyw partyjny, a z nim
członk<>wie Partii muszą w
sobie i zrozumieć,
pe~ni przyswoić
że zagadnienie walki o czystość sze
regów partyjnych, walki z elementa
mi dywersyjnymi, wrogimi i obcymi
ideologicznie w szeregach partyjobowiązek
nych, to podstawowy
wszystkich organizacji partyjnych,
wszystkicll członków Partii, a nie
tylko Komisfi Kontroli Partyjnej.
Zagadnienie czystości szeregów
partyjnych jest nierozerwalnie zwią
zane z ezujności11 w szeregach par
tyjnych. Te dwa zaga.dnienia uzupeł
niają się w codziennym działaniu i
wszyscy

.·

a walka o Jak OŚĆ
oZon
Wzm
musi
się stać udziałe_m całego

Komitet .Ekonomicr.ny Rady Ministrów podjął uchwałę, stanowiącą
wyron~wy, powazny krok na drodze dalszego poprawiania jakości
bow na_szego przemysłu. Us.taw~ _ta ma na celu upowsz~chnienie współ
zawodn.1c~wa . ~a odcinku Jakosc1, a jednocześnie ujednolicenie form
kontroli Jakosc1.
tej róbstwem, która szczególnie powa
żne wynikl przyniosła na jesieni u
biegłego roku, po wprowadzeniu no
c.ii, racjonalizatorzy, których wnios wego regulaminu premiowania za
ki i pomysł:v przyczyniają się do po jakość i w czasie ogólnopolskich
prawy jakości, będą odpowiednio konkursów zespołów najwyższej ja
premiowani. Na wszystkich etapach kości, zorganizowanych iv przemyprodukcji będzie sprawował kon tro śle bawełnianym i wełnranym. Kon
lę jakości specjalny aparat, zorga- kursy te wysunęły na czoło po 15
nizowany we wszystkich zakładach najlepszych zespołów, które udowo
przedsiębiorstwach, zjednoczeniach dniły, że są w stanie produkowali
i centralnych zarządach według u- samą ekstrę i primę, przekraczając
stalonego przez Komitet Ekonomicz jednocześnie wysoko bazy akorZa dowe.
ny schematu organizacyjnego.
daniem tego aparatu kontroli bę
zapobieganie produkcji bradzie
O jakość produkcji
ków, poprzez ujawnianie przyczyn
trzeba walczyć
ich powstawania.
Zgodnie z

postanowieniami

robotnicy, wyróżniający
uchwały
się osiągnięciami w jakości produk-

Zadania
socjalistycznego przemysłu

przemysłu

naszego

....
tek czego dostarczana przez te zakła
dy prq1lza WYkieywała wiele zaolt
wień i zabrudzeń, wpływających na
obniżenie jakości produkowanych z
niej tkanin.
· Gdzie te kardynalne zasady czys
tości są przestrzegane, tam procent
pierwszego gatunku kształtuje się
wysoko.
elementy wysokiej
Podstawowe
to czystość miejsca pracy
jakości i maszyn, to ustawiczna troska ro
botnika o produkowaną tkaninę lub
przędzę, to dobra współpraca z maj
strem, to kontrola, która pozwala
wykrywać błędy

i

szukać środków

zaradczych.

Analizując jakość produkcji łódz
kich zakładów bawełnianych, dochodzimy do wniosku, że tam gdzie
wymienia
przestrzegane są wyżej
ne warunki, jakość produkcji jest
wysoka, a walka z brakoróbstwem
przynosi konkretne korzyści. I tak
oTe osiągnięcia w walce o jakośc załoga PZPB im. Dzierżyńskiego ga
nie stały się jednak udziałem jesz- siąga około 78 proc. pierwszego
do nie
cze całego naszego przemysłu, nie tunku, a PZPB Nr. 9, które poważdawna jeszcze wykazywały
zostały przyswojone również pt·zez
nasz przemysł włókienniczy, ne niedomagania na tym odcinku,
rały
który choć na przestrzeni ostatnich dzięki wysiłkowi całej załogi osiąga
swoich ją już ponad 70 proc. primy.
j akość
miesięcy poprawił
wyr obów, to jednakże jeszcze nie
swoich możliwości w
wykorzystał
tym zakresie.
Walka o jakość, prowadzona w
tej chwili w przemyśle włókienni
czym przez około 1.200 zespołów naj
wyższej jakości, musi stać się udzia
Iem wszystkich zatrudnionych w
nim robotników l całego aparatu
technicznego,
tam, gdzie wszystkie
Tylko
za
czynniki walczą o jakość W tych dniach, powrócila do Łodzi
równo dyrekcja jak i aparat tetow. Józefa Szewczykowa, tkaczka
chniczny, organizacja partyjna i
z PZPB im, Dzierżyńskiego, która
rada zakładowa, tam gdzie cała
wraz z delegacją polską uczestniczy
załoga zgodnie współdziała i mo
la w uroczystościach 1-Majowych w
bilizuje swą wolę w kierunku po Moskwi e. Dziś gdy spotykamy ją w
jakości produkowane
lepszenia
go towaru - rezultaty walki o jej zakladzie pracy, gdy otoczona gro
ja.kość są dobre.
nem tkaczek i tkaczy opowiada im
Wyniki kdnkursu zespołów naj- o swych wrażeniach, jest j eszcze cał

jakości
Ustawiczne poprawianie
swoich wyrobów jest zadaniem, ktl>
re nieustannie stoi przed naszym
przemysłem. Zadanie to wvplywa z
charakteru socjalistycznego przemy
siu, którego celem jest zaspokajanie
potrzeb szerokich rzesz konsumcn-"
tów. Przemysł socjalistyczny musi
więc dostarczać na rynek towarów
odpowiadających ich potrzebom. Winny to więc być towary, w dobrym gatunku, wykonane estetycznie i dokładnie. W naszych warunkach skończyły się już czasy, kiedy
t·~·nek zalewany był różnego rodza
iu tandetą przez kapitalistów, dążą
cych jedynie do zaspokojenia swej
zysków, a nie myślących
:i.ądzy
wcale o zaspokojeniu istotnych po
trzeb społeczeństwa.
Zagadnienie jakości WYrobów na
szęgo przemysłu wiąże się więc sci
~le z socjalistycznym stosunkiem do
pracy. Klasa robotnicza Polski dawata już niejednokrotnie WYraz te
go nowego, świadomego stosunku
do pracy. Nic więc dziwnego, że wyższej jakości, przykłady zakła
na przestrzeni kilku mle kowicie pod wrażeniem niezapomnia
uszła dów, które
również sprawa jakości nie
znacznie ilość produ nycPi dni spędzonych w kraju zwypodniosły
sięcy
Jej uwadze.
kowa.nej primy, świadczą., że zada cięskiegc socjalizmu.
nie poprawiania. jakości jest wyko
A oto gm·stka wrażeń, których jesz
nalne.
Przykład brygad
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nie zanotowa no w. środę

w PZPW Nr 38 Oddział

.
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Natomiast PZPB Nr. 6 są jaskra
wym przykładem, że brak troski o
Załoga PZPW Nr 38, Oddział C, wyniku czego kilka maszyn stało n,ie
remont maszyn, o utrzymanie par- dobrze zro:m mia la. jaki powinien być czynnych. Wszystko to przyczyniło
ku maszynowego w czystości, że socjalistyczny sto~unek do pracy. się do tego, że plan w pierwszej po
brak dostatecznego kontaktu z Cen Już w pierwszym dniu wejścia w ży łowie ma ja nie został wYkona.ny.
Dlat ego też z dużą radością wita
tralnym Zarządem, brak regqlarnie cie ustawy o zabezpieczeniu socjali
technicz- stycznej dyscypliny pracy, w zakła- wejście w życie socjalistycznej ~
organizowanych narad
nych, powodują niską jakość pro- dzie nie zanotowano ani jednego spó scypliny pracy to'Y. Wacława Kowal
dukcji. Na skutek tych zaniedbań źnienia, ani jednej nieusprawiedli- czyk, przodownica. pracy.
- Nie możemy pozwolić na to „Bawełniana Szóstka" ma zaledwie wionej nieobecności. Zarówno pierw·
45 proc. towarów pierwszego gatun sza, jak i druga zmiana stawiły się mówiła tow. Kowalczyk - aby plany nasze nie były wykonywane z po
no pracy w komplecie.
ku.
A pr:z.eci~ż oddział ten nie zawsze woou różnych łazików· i nierobmv.
Uchwała Komitetu Ekonomicz
nego Rady Ministrów w poważ- 1 cieszy~ si~ dobrą opinią. ?rze~ kil · Na przykład w przędz11•lni dużo j~
nym stopniu dopomoże naszemu ku dniami sekretar z organ1zacJ1 od- nieu~ra.wiedliwioeych nieobecnośc.f.
- Gdyby wszyscy rołJ()f;nicy nie
przemysłowi w walce o usunię- działowej. tow. Hem·yk Kreys-ztofiak
cie tych wsZYstkich braków któ zwrac&ł się na zebraniu do załO'gi, opuszezali dni i nie spóźniali się re powodują, obniżenie jakości aby wzmogła swe wysiłki, gdyż z wy mówi ob. Teofil Wiciński, śruhowmk
produkcji. Trzeba jednocześnie, konaniem planu jest źle. Po prostu, w - rezultaty naszej pracy byłyby
byśmy w większym st-Opniu ko- pierwszej połowie miesiąca maja, lepsze. D<>tychczas ogół robotników
rzystali z bogatych w tym zakre plan nie został wykona.ny, i o ile 'pracował dobrze, ale łaziki s.tw<>TZ.ysie doświadczeń radzieckich, ra- w drugiej połowie dyseyplina pracy li niebezpieczeństwo niewyk-011iµria
dzieckich zespołów i całych fa- nie w:z,mogła by się, marzyć nawet ,planu. Dobrze, że nowa ustawa. webryk najwyższej jakości, z ra nłe można, aby plan został wykon111 szła w życie, - obecnie wspólnym
wysiłkiem na. pewno plan za maj· wy
ny.
dzieckiej literatury fachowej.
Słusznie więc załoga Oddziału C konamy i przekroczymy.
Załoga. Oddziału C :trozumiała, ie
Walka o jakość jest bo,jowym za oburza się na łazików. Oto niektórz.y
z nich tylko czekali, aby odebrać ty nowa ustawa jest słuszna i spraw.le
daniem organizacji partyjnych
dyrekcji i aparatu godniówkę, a na drugi dzień już ich dliwa, a 'wyniki tego były widQCZ9,F.
związkowych,
technicznego, całych załóg wszyst nie było. Po imieninaeh Stanisława •zaraz w pierwszym dniu wejścia jej
również nie przyszło wiele osOb, w w życie.
. S. K.
kich fabryk.

I

Tow. Szewczyko wa dzieli się wrażeniami
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Poby t w

wzmógł

najwyższej jakości
Wzmożoną

myśle

walke o

jakość

włókienniczym

„

w prze

zapoczątko

wał w roku ubiegłym ruch brygad
najwyższej jakości. Inicjatywa łódz

!dej tkaczki tow. Terpilakowej została wkrótce podjęta przez liczne
rzesze najbardziej uświadomionych
włókniarzy naszego kraju. W oparci u o doświadczenia przodujących
Związku Radzieckiego
włókniarzy
rozpoczęła się w przemyśle bawel
nianym i wełnianym walka z brako
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Związku

Radz iecki m

•
·
. 1IZfilił1
podzi"\\ r dla krain s·0 e1a
we mnie
I
o
muszę opowiedzieć
manifestacji 1-Majowej,
jaką w i dzieliśmy w Moskwie. Już sa
ma Mosh.-wa, ogrom i piękno tego
miasta wywarły na mnie ogromne
wrażenie. Cóż dopiero mówić o nie
zapomnianych chwilach, gdy siojlłc
na st<>pniach Mauzoleum Lenina na
Placu Czerwonym, niedaleko Towarzysza Stalina, który w ot:oczeniu
swych najbliższych towarzyszy i>rzyj
mował defiladę, patrzyłam na mro·
wie ludz.i, zalegające ulice, na przeciągające w zwartym s:i:yku kolumny
w
pochodu !-Majowego.
Najpierw

wspaniałej

cze ni e zdqżyla 11porządkować
swej pamięci, a które nasuwają się
same na usta, w pełnych zachw ytu " laka siła, jaka potęga biła z tej
na pierwszym miejscu
wspaniałej manifestacji! Jakże p-0·
i szczerego uczucia słowach.
i zwarty wokół swego Wodza
tęzny
R
k
do
·
d
Jednym z podstawowych elemen
. . wiąz u a- jest naród radziecki!
:-- . WYJez zie
Wydaje

Czystość

o

tów

jakości

jest

·,

z ·.

czystość.

d'zteclnego marzyłam JUZ od dawna,
ół
d
.
odką d t ylko przyst ąp1wszy o wsp
zawodnictwa, zaczęłam uczyć się na
ludzi radzieckich.
doświadczeniach
ja (dawnej „Bawełnianej Piątce"), Nic więc dziwneg<>, że rad<iść n•oja
oprócz nie przestrzegania przepisów
niechlujny nie miała granic, gdy marzenia mo
technologicznych, był
stan maszYD wzędzalniczych, na. sku je się spełniły.

się to zrozumiałe dla każdego, nie
każdy jednak wyci ąga z tego odpo
wiednie wnioski. Jedną z przyczyn
obniżenia jakości w PZPB im. 1 Ma

.
Patrzyłam 1 patrzyłam. Zdawało
.
.
.
. . .
mi się, ze gdybym miała Jeszcze Jedną parę oczu, to i tak było by za
mało, żeby wchł<>nąć w siebie ten je
dyny widok. Towarzysz Stałin cały
c.,;as, w ciągu wielu godzin stał wyprostowany, pozdrawiając manifestu
jące tłumy.

Komitet Obrońców
winien

Pókoiu w

Głownie

pomyśleć

Sekretarz Europejskiej
Komisji Gospodarczej
w Warszawie

E. Jacak
korespondent ,, Głosu" ze sta cji
Z..6 dź-Widzcw

B. Szczyrbak
kor&Spondent „Glosu" ze Studium
Przygotowawc~.ego

WAESZAWA (PAP). - Dnia 18
bm. przybył do Warszawy ,w dro
dze z Moskwy sekretarz WYkonaw
czy Europejskiej Komis.ii Gospodar
cze j p. G . Myrdal w towar zysiw ie
swego zastępcy N. P . Koktomowa .
Panowie G. Myrdal i. N . Koktomow zostali przyjęci przez Nicepre
miera H. Minca .i sekretarza generalnego \MSZ ambasador a 1 Stefan a
Wierbłowskiego.

Dnia 17 bm. pp. G. My1·dal 1 N.
K ok t omow odlecieli do Genewy.

GlJOS TOMASZ.OW~'T:tT

.

..

no·botniczy Dom Kultury

Kronika Tomaszowa

Racjonalizatorzy i wynalazcy

w PZPW Nr 28 nie próżnują
pracy, mię spływała na podłogę i przesiąka
zakładach
wielu
W
WAŻNIEJSZE TELEFONY:
zakła la na oddział draparni. Tu sztuki
aszych
n
w
i
innymi
dzy
4 - Dworr.ec Kolejowy
dach, pracują skromni, mało zna- towaru ulegały poplamieniu oli47 - Milicja Obywatelska
ni racjonalizatorzy, 6 których się wą przesiąkającą przez sufit z od
51 ..:... Straż Pożarna
Kultury/ wisko instruktora kulturalno- będzie skont akt owanie się Zli niewiele słyszy, a którzy swymi dzi ału postrzygalni. By temu zaDom
Powiatowy
305 - Straż Pożarna (dzwonić ciel'pia.ł dotychczas na brak per oświatowego. S t anowisko biblio świetlicami terenowymi. Trzeba drobnymi, jakby się zdawało, ~le pobiec, t ow, Zielen iak zasto~ował
tylko w wypadku pożaru ) sonelu i niedostateczne wypo- tekarki objęła tow. Zofia Pete1- będzie przystąpić do szkolenie pszeniami, n ieraz wydatnie uspra o chronę blaszan ą n a maszynie po
personelu kierownic~ego i arty· wmają tok produkcji. Takim ra- strzygarce, która chroni maszyn<J
Konieczne ska.
saże11ie w sprzęt.
333 ..... Po~otowie PCK
Przed Powiatowym Domem stybmego dla świetlic tomaszo"' cjonalizatorem jest podmajstrzy przed popryskaniem oliwą, Oliwa
b.vlo takie ptzeprowadzenie remontu wnętrza budynku. Spra- Kultury stoją powa'Zne zada nia. skich oraz pomaga1~ w organi~E p6Sttzygalni, ob. Zeleniak, k tóry spływa z ochrony do specjalny~h
ADRES REDAKCJI:
wa szła opornie wobec braku od Tifosi on oddziaływać nie t y lko cji pracy świetlicowej . Naćzel· zastosował specjalną ochronę bla naczyń, nie niszcząc się zupełnie.
Rozdzielnia Dzienników „Ruch" P?Wiednich fundu.szów. Ostat- na teren miasta, lecz i na całą nym zadaniem Pow. Domu Kul· szaną na postrzygarce. Przed tym Oliwę tę można zużywać powtór
Plac KOŚ!ciuszki 1e, tel. 250 lllo fundusze, co prawda s krom· okolicę; organizować częste im tury ma być upowszechni E>n\e prac~ przy ostrzeniu maszyny po nie. P rzynosi to znaczne oszczęd
- w kwocie 160 tys. złotych pl·ezy w yjazdowe w ramach kultury. Uzyskać to 'będzie sttzygarki odbywały się w nastę ności w oliwie i szmerglu. Dotych
Godziny przyj ęć od 14 do 15 ne
na ten cel się znalazły i remont akcji łączności miasta ze wsią można przez wciągnięcie szaro- pujący sposób: przystępując do czas przy stosowaniu ochron z
rozpocznie się w najbliższym - popttlaryzować i zachęcać de kich r zesz do czynnej pracy ostrzenia noży zakładane były worków do ostrzenia maszyny zu
samodzielnych kół kulturalno-oświatowej i arty. derki z worków, które miały na żywano 8 kg oliwy, 2 kg szmergczasir. Do nied awna funkcję kic tworzenia
celu och ronienie maszyny przed lu, który to szmer giel wsiąkał w
stycznej.
rownika Pow. Domu Kultury i in1nrezow.vch na ws1acn.
Lokal Redakcji „Głosu Toma- irstruktora arty11tycznego pełpopryskaniem oliwą. Oliwa ta ochrony z worków. Ponieważ jed
W . Kiełbasiak
Następnym punktem prac)
szowskiego" mieści się obecnie na nił prof. W ikzyliski. obecnie po - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - ną maszynę postrzygarkę trzeba
pl. Kościuszki Nr 23 (obok ,,Ogni zastani$ on na stanowisku in
ostrzyć 3 r azy w ciągu r oku. a
ściennych
artystyczn-;go. Odcią
struktora
ska").
maszyn postrzygarek w n aszych
I
•
Korespondenci „ Głosu Toma· żenie ob. Wilczyńskiego od za
zakładach jest 18, r oczna strata
szowskiego" prbszeni są o składa jeć admin istracyjnych pozwoii
oliwy wynosiła 432 kg, szm erglu
nie materiałów do godzin y 14, w skoncentrować mu całą uwagg
32 kg.
dotychczasowym lokalu P .P .K. na pracach zespołów.
Ob. P a wel Drajlin, który prze„Ruch", po godzinie 14 - w loka
W Domu Kultury poza w y- W naszym zakładzie i~tnieje wieNiedociągnięcia not-ujemy na od- łamał trudność, jaka powstawał~
dlel
szkodliwych
w
acujących
pr
ków
lu „Głosu". Telefon Redakcji - m ienion:vm j uż etatem k ierowni
!P. ttiedociął!nięć w akcji socjalnej, zdrowia warunkach. Co pr awda ro- ćinku opieki nad dzieckiem. Remon290.
ka nie obsadzone jest nadal stano n iedociągnięć, które można by wspól botnicy dostają codziennie mleko, tuje się co prawda kilka pokoi, co przy przerabianiu wełny zgrzebnej na tak zwaną iskrę. Wynah·
ym wysiłkiem zlikwidować. Winę ale prawie codziennie jest ono przy- pozwoli na rozszerzenie przedszkola,
zii ten stan rzeczy ponosi nie tylko palone, co powoduje że pracownicy ale nikt nie pomyślał o remoncie u- zek j.ego stosowany jest już od sze
kierownik socjalny, ale również dy- takiego mleka pić nie chcą. Rada Za rządzeń służących do zabaw w ogród regu t ygodni. Praktyka wyk azała,
rekc.ja i Rada Zakładowa .
~ależało by te że ul epszenie to Wpłynęło dodatnio
kładowa tłumaczy sprawę zaniedba- ku jordanowskim.
Od dawna .iuż mówiono u nas, że nla remontu kuchni i wstawienia g1·u urządzenia naprawi ć bezzwłocznie, na j akość i estetyczny wygląd ma
by zwi ększyć ilość pólek i wieszaków bego kotła, przeciążeniem robotni- pozwalając dziatwie na korzystanie
spędzi
teri ału . .
0 1.1 ubrania. które gniotą si.;: i bru- ków w pracy produkcyjnej w ra- z nich.
W t ym roku Kurat oril,\m Okrę- go kraju- w województwach łódz dzą. Rada Z akładowa zajęła się tą mach podjętych planów. TłutnaczeDalszy racj onalizator, t o ogr od
Uważamy iż te uwagi nie pozostaszczecińskim, ~prawą i miano wkrótce wykonać nie to nie ~yt~zy~Uje l~rytyk~ . .spra ną bez echa' i że w szybkim terminie nik n aszych zakładów, tow. Karo!
gdańskim,
gu Szkolnego w Łodzi skieruje na kim,
kolonie letnie, półkolonie i obozy wrocławskim, krakowskim. Nale- wymagane sprzęty. Jed11<1kże rzecz :Vą tą na.l~zy si.ę Ja.k ni1;JS~yb.cieJ .za- dotychczasowe bralti w działaniu Nowak. Dotychczas miał on trud
znaczniP. więcej dzieci i młodzie b pocl krP.ślić, że z samej tylko Ło pcic:zła w zapomnienie i ubrania da- Jąć; .lrnpic kocioł .i posw1ęcić kilka k .. socjal ej będą zlikwidowane. naści z podlewaniem warzyw i
n
godzin pracy na Jego wmurowanie, a CJi
w dzi z wczasów skorzysta Rl .500 lej się niszczą.
ży, aniżeli w rok u ubiegłym:
Nie lepiej przedstawia się sprawa a wszyscy będą zadowoleni.
(Z gazetki ściennej PZPJG Nr 3). kwiat ów pod drzewami owocowy
r. 1949 z wczasów korzystało z te clzieci r obotniczych.
prania ubrań roboczych, fartuchów
mi. Ogrodnik Nowak skonstruoNa w"iach naszt:'go wojewódz- i ręczników. Ubtania te często zbyt
renu Łodzi i w oj ewództwa 91.192
wał specjalny przyrząd do ich '
dzieci, w roku bieżącym zaś sko- twa dla dzieci młl'ldszych w licz· długo czekają na pranie. Zatrudnieia.
podlewan
ń
dzieci
będą
bie 15.500 urządzone
rzy.sta - 110 t ys. dzieci.
nie specjalnej praczki rozwiązało
Dzieci i młodzież w yjedzie n a dP Kilka tysięcy młodzieży wlej- by to zagadnienie.
r acjonalizator·
Zastosowanie
Niemn:le-j ważna jest sprawa coobozy letnie i n a kolonie do naj- skiej wyjedzie takie n a kolonie i
łódzkiego
ulepszeń dało zakładowi zna
skich
dziennej porcji mleka dla robotą!piękniejszych mi ejscowości nasze· obozy wypriczynkowe.
Z każdym rokiem zwiększa się lan e są Państwowym Gospodar· czne oszczędności i podniosło pow województwie łódzkim sieć za- stwom Rolnym, sp6łdzielnio~ pro ważnie j akość . naszych wyrobów.
kładów wylęgowych drobiu. W dukcyjnym, szkołom rolmcz~m, Członkowie załogi
czując się
sezonie tegorocznym liczba wylę· gromadzkim grupom hodowc,o w. współgospodarzami zakładu dążą
garni wzrosła o 3 nowe placów- Do chwili obecneJ zakłady wylę
ki, założone w Łowiczu, w Łęczy gowe dostarczyły hodow com 80 t y do ulepszenia toku produkcji, a
cy i Łasku. Obecnie czynnych jest sięcy piskląt. Ogółem do końca tym samym do szybszego zrealizo
w województwie 14 zakładów wy bieżącego sezonu wylęgowego, .~o wania
naszego gigantycznego
Mii!szkaniec wielkiego miasta I kulturalnych rozrywek w danej sopism. lub książek. w danej miej lęgowych, dysponujących 30 inku dowcy woj. łódzkiego ot~zymag Plan u Sześciol etniego.
gdy czuje potrzebę kulturalnej roz mi ejscowości mają akurat czas, ecowości powstaje grupa stałych batorami, o łącznej pojemności 120 tys. piskląt jed~odmov:rch,
S. Walczak
czyli o 30 procent więcej niz w
r yw-ki, bierze swój dzienn!k i wy lub n ie zostają w iporę poinformo odbiorców imprez artystycznych ponad 65.000 jaj.
PZPW Nr 28.
fabr.
korespondent
Przyjaciół
Klub
zwany
tak
się
ubiegłym.
Zdarza
roku
przydzieimprezie.
o
wani
jednodniowe
Pisklęta
biera teatr, kino, salę koncertową, w której spędzi wiecz6n. Ina więc ,c;:;r,ę$to,__ 7.ą gdy do jakit!jś Sztuki. Klub ten poprzez delegatu
czej sp ra.iwa ma się w mniejszych miejscowości priybędzie zespół ar
miasteczkach i tystów, i;;ala świed pustkami mimiejscowościacli,
osadach . Zwykle jedno kino wy- mo i ź wiefo pragn~ło by obej
danego terenu. Członek Klubu
świetla ten sam film przez cały rzeć spektakl.
zaw czasu ipowiadomiony,
imprez jest
Państwowa instytucja
tydzień. Przedstawienia teatraine, lub koncerty odbywają się artystycznych „Artos" postanowi że w takich to i takich termir zadko. · Gdy przyj edzie jakiś te- ła ost atnio wprowadzić system nach odbywać się będą intere.a.itr objazdowy, lub odbywa się imprez abonamentowych. Jest to sujące go imprezy.
Na co przede ws;ystkim zwraca I wystawa nieporządna, zaniedbana,
Jak cię widzą, tak cit: pi szą - móDelegatura łódzka „Artosu" ipo
koncert nie wszyscy miłośnicy podobne do prenumerowania etawi stare przysłowie. Jest ono szcze- uwagę klient - naturalnie ż~ na wy zrobiona byle jak, gdzie sposób ułomogla zorgan izować i u k onstyt~ gólnie aktualne w odniesl!!nlu do stawę. Ona przyciąga spojrzenie, in- żenla produktów przypomina często
ować się pierwszemu Klubowi znacznej części naszych skl~pów w formuje o tym co się . znajduje we. nie wystawę, a pr:..ypadkową stertę.
Konser wy mięsne obok mydła, czePrzyja~iół Sztuki w Wieluniu. W województwie, a konkretnie do ich wnąt!."z sklepu, zachęca do kupna.
Ale jaką może stanowić zachętę kolada sąsiaduje z perfumami, papie
Kutnie powstał komitet organiza- wnętrz i wystaw.
cyjny Klubu. Równi eż w Tomaszo - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - rosy Obok proszku do prania. Zrozumiale, że taka wystawa odstręcza kli
~i e, Piotrkowie i Brzezinach trwa ·Z e s n o rtu
e_1ta, wystawia złe świadectwo nie
J·ą ,p race przygotowawczenadzało
tylko personelowi sklepowemu, ale
ł
•
1
·
z kl
b·
Fakt, że melioracje są potrzeb stwo nasze ap€1uje do wsi o ma
ne, temu żaden z chłopów nie za sowe prze!prowadzenie napraw w iedne r eferaty (powiatowe i
da jeszcze wiele wystaw sklepowych
przeczy. Potrzebuje ich c h łop, urzą dzeń melioracyjnych. Musi miejskie) kultur y i oświaty, zwląz
W w yniku przeprowad'Zónej I Podokręgu Tomaszowskiego, . ta należących do Gminnych Spółdzielni,
orząc corocznie głębokie prze my pamiętać przy tym, że kopie ki zawodowe, L iga Kobiet i: orga- weryfik acji SPot kań tenisa s!oło. j bela przedstaw ia się n astępują - czy też Spółdzielni Spożywców.
O'Ony na niskich polach . Potrze my kanały, by było lżej praco n izac,je młodzieżowe.
Od dawna już wypowiedzieliśmy
w ego o mis trzost wo kl asy B, co:
~uje ich grom ada na zatopionych wać i aby więcej można było Wszystkie instyt ucje i organiz9 t m. „Concordia" (Piotrków) 12 gier
walll:ę brzydocie i niechlujstwu. Dba
11:1 pkt. stos. 90:18
przez w i ęk szą część roku dro - zbierać, gdyż jedną z pod'Staw e:je, zairtteres owane życiem i pramy o to, aby na placach publicznych
2 m. „Związkowiec'" 11 (Tom.) 12 gier _ 10:2 pkt. stos. 76:32
zasiana była frawa, aby ulice były
·gad1, kiedy to ~rzejeżdżające ?użych plon.ów . są dob:ze dzi.ała cą kulturalno-oświatową winny
12 gier _ Ai-1 pkt. stos. 71:37
3 m. „Z;wiązkowiec" (Piotr.)
czysto zamiecione, na ok.nach zakła_ 4 :8 pkt. stos. 47 :61
(To.m.)
wozy niszcz ą obja zdami całe 1ęce urz ąd zenia mehoracy1n e. wykazać jak najdalej idącą po12 "ier
4 m. „Orlniwo"
damy skrzynki z kwiatami. Dlaczego
1 Rok rocznie m o żna znaleźć kił- moc tworzącym się klubom.
"
"
pasy przydrożnych pól.
Więc tak mało jeszcze uwagi poświę4:8 pkt, stos. 44:64
12 gier 5 m. „Kolejarz" (Piotr.)
!{luby Przyj aciół S ztuki W więk
Potrzebę melioracji odczuwa ka dn! woln ych, a żeby usun ąć z szych ośrodkach stać się mogą ~a
camy sprawie estetycznego wyglądu
3 :9 pkt. stos. 31 :27
12 gier 6 m. „Włókniarz" II (Tom.)
na moczarowatych, niedostęp _ kan a łc:V namul, zapuszcza lą~lj zą do powstawania t ego r odzaJU
naszych placówek handlowych?
12 gier - 2:10 pkt. stos. 19:89
7 m. „Energetyka" (Tom. )
nych łąkach , koszący i zbierają korzenie .tr awę oraz . napra wie klubów na wsiach. Ekipy artyZ miesiąca na miesiąc, z roku na
Ty tuł m istrza iPodokręitu na I skiego miejsca pr zez rezerwy
cy sianó ch łop, koni eczność ich us~kod~ema. , Z a p€WOI t~ dobre s tyczn e d1:>cierać bowiem .mogą ro k 1949-50 zdobyła dlru żyna I A-klasowego ,„Włók~i arza". Cz.~ rok zwiększa się masa t owarowa.
odczuwa się na w ielu hektarach dz1alame rcwow. Kos~t Jest ma wszędzie, o ile grupa ludzi, za- U111'a" sekc 11 Klient, który może się dzisiaj zaoz Pi"'tr sowy brak k1erow mka
patrzyć w dostateczną ilość wszelv
"'
" Cr.11cord1'a''
„
prawie nieużytecznych przemo- ty w. stos.un ku do zys kowJ w p,0- interesowanych ich przyiaz d em ko
wa T r yb., kwalifikuj ąc się do i :S!abe zainteresowanie się s~k kich artykułów pierwszej potrzeby,
J~d
plon.ow.
ych
zwiększon
t~c1
s
kłych gruntów. Jak nadmiar wo
ułatwi zorganizowanie środków spotk ań finałowych z dru żyna- Cf.'!, ~powodowa ły oddawan~~ wymaga nie tylko sprawnej i grzeczdy s zkodzi, ta k samo s zkodzi i jej noroczne .~hoćby _zani~dba m~ komunikacji, odpowiedniego lo~a
w1ekszych punktow bez wall<l nej obsługi, wysokiej jakości kupown
'
. .
. ,
brak. Tam, gdz ie je j brak, t rzeba konserwac11 u~ z ąd'Zen mehoracyJ lu oraz zapewni frekwencję wi- mi łodzki m~ 0 aw a~s do kl~sy (w. · o.) „Energetyka" po dobrym nvch towarów, ale i, co jest bardzo
ją doprowadzić licznymi rowa- nych ~owodt1Je. w ro.ku na.st~p ~ dzÓw. Dzięki Klubom Przyjaciół A. Pod~sza 1 ącym ob1awem 1est starcie _ wycofała się z mis - słuszne, l!zystego wyglądu sprzedawcy, czy Jprzedawczynl, estetyczriego
n ym k1lkakrotm~ dłuz~z ą 1 c1ęz S ztuki miasta i osady n&5zeg'.> wo za j ęcie dobrych lokat przez star trzostw.
inl.
W tabeli mistroos t\V klasy G wnętrza sklepu i ładnej wystawy.
szą pracę. Zaniedbanie oc zysz- jewództwa będą mogły otrzy~y- tujące pierwszy rok zespoły piotr
• ·
k
J k'1
3. e . są ? r.zysct :ne .10 :aCJ~ c zenia k a nału przez jednego chło wać o wiele więcej wartośc10· kowskie.
Na terenie większych ośrodków
(rezerw.), sytuac.i·a w ygl!lda n a·
miejskich, przewrót w dziedzinie este
"
Niespodzia nk!I 1'es t zaię. cie n i· st.... PUJ.l>CO:
od~adma.~ ącei.;. n.awadmaJąceJ pa powoduje szkody dla z n ac z- wych imprez . artyst y cznych, niż
·
t Yk.i sklepow
wywo ła ły placówki
't
"'
'1
n:óze s~w.1erdz1.c tylko ten, kto ne j czi;ści ·~rom a dy. K:o nser wa- dotychczas.
Miejskiego Handlu Detalicznego, któ
1 m. „Związkowiec Il (Piotr.) 12 gier - 8:4 p. - stos. 70:38
Państwo ludow e dba 0 zapewdobrodz1e 1s h1'. 1eJ zakosztow~ł. cj e uiządzeii m eliorac?.inych
re pod tym względem należą bezspor
2 ro. „Związkowiec" III Tom.) 12 giet - 8:4 p. - stos. 6'1:H
możli~ol.a odwodnione, to dwu.krotni: musz ą przeprowadza ć wszys c y nienie s wym obywatelom
nie do przodujących. Trzeba aby ten
12 gier - 7:5 p. - stos. 66:-12
3 m. „Ogniwo" II (Tom.)
·
1
t
l
k
przewrót dokonał się w woJ·esam
według
zasie,
c
jednym
u~
w
t!go
n
chłopi,
wości rozwoju u ura
lze1sza praca i dwukro~rne więk
12 gier - 6:6 p. - stos. 56:52
4 m. „Kole jarz" II (Piotr.T
kultury i· oświaty
•
·1
hn
wództwie, w sklepach Spółdzielni
·
.
~ze plony. Bagno zmehoro~ary~ z g óry oP,racowane4g O planu. powszec em e
Spożywców, w placówkach gmin12 gier - 5:7 p. - stos. 39;69
5 m. „Energetyka" II (T om.)
Niezbędne jednak jest, aby sa1 zagospodarowane, ~o obfttosc T ylko ws polny , zorg anizowany
ch spółdzielni. Mają one ku temu
iw
52:52
stos.
p.
'ł:B
gier
12
om.)
(T
III
„Concordia"
m.
6
artystycznych
imprez
odbiorcy
i
m
paszy. Łąka. odwodniona, to do wysiłek mo że dać wyniki na mia
wszelkie warunki, trzeba tylko, aby
12 głer - 4:8 p. - stos. 27:8 1
7 m. „Włókniarz" III (T om.)
i rozrywek kulturalnych p om ?gli
brze nakarm iona krowa, mleko rę potr zeb m elioracyjn ych !<aż·
na rok I Tryb., wy.przed.zając imiennika t o personel sklepowy więcej uwagi POM istrzost wo klasy
w organizowaniu i natarciu imw z_lewni i dobrobyt w gospodar d•ej prawie gromady. Poza rowa prez
druż yna maszowskiego lepszym stosun- święcił wystawom i wnętrzom sklezdobyła
w najodleglejsze od cen- 1949-50,
m i istnieją mostki ,przepusty i za trów kulturalnyc;h teren y. Wy- .„Związk"' wca "
stw1e.,
pów, nie zapominaj ąc również i o
(ks)
P iotrkowa ki(!m punktów.
z
P anst wo nasze, doceniając stawki, których utrzymanie w sta da je si ę, że for.m a Klubó_w ~rzy:
własnych osobach.
znaczenie m elioracji, przeznaczy- nie używ a ln ości wymaga stałej o- j aciół Sztuki, 1ak? orgam.zacJa WJ
Uspołecznione placówki handlu de
ło na ten cel znaczne środki ma pieki i wydat ków. Troska o urzą~ dzów i słuchaczy imprez 1est f<?rtaucznego muszą, pod tym wzg1ędem świecić przykładem - pamic:terialne. Wydatki z tego t ytułu dzenia, oblicza nie kosztów n a mą właściwą. Inicjat y_wie ••A:r to
łł d t. 16, n a i.~1
O „o
.
W meczu bo I<sers k'1 m o m1swynoszą tysiące milionów zło - praw i sprawi edliwy ich ro zd zi a ł , sli" n "lez
· „
• k l przysłowiu:
'd o starym
·
j k ciągle
uu s k u SPP- tając
„ · y iprzyklasnąc, a k azdy,
tych rocznie. Cz y jednak bez to obo wi ązek g romad:y. Chłopi mi. łos'ntk teatru, czy meloman wt trzostwo klasy 8, ŁOZB - 50, dru~i dtien, zawo-d,ow Ie kk o " a cię wi zą, .a ce J>Jszą •
urz ąd zeń na jle pioj Wi ed zą, c zego potrzeba n ien bezzwłocznie zapisać się db „Zwi ązkowiec", pode jmować bę atletycznych o mistr~ostwo '.l'?m~
konserwac ji
stałe.i
rnelioracyjnych będą one spełn i a do n a pra wy, ile to kosztu je i kto Klubu Przyjaciół Sztuki, lub .p o- dzie na 1' groźnie.1" szPao rzeclw- s z<J:wa. "'! konkurencji męskieJ i
It "
„y
~An"k e
~,.,
ły swe zadania? Najlepiej nawet \V ja kim procencie pówi nie n wy móc w .Jego organizowani.u. (y).
pun< O\va~e
a '..'~Ou
nika -- Włók niarza" z Pabia· liC 0 , I .I·
wykonany kana ł, pozos tawiony datki pokryć, w za leż nó ści, w ja
b . są rownocześme, jak ó s potkame Każdy
.
.
"
.
Włókniarz".
;i1c. . Za wo~y odbęd:ą się n a 11 ois . Związkówiec" bez opieki, ulegnie w ci ągu 10 kim stopniu z urząd z eń tych ko
„ "
KU p1ł ka rsk 1 ni „Zw1 ązkowca , f:> '
prenumeruje i czyta
lat zmia nom przez zarośnięci e, r zysta. Chło pi powi nni nau czyć
*
*
ąz
Zwl
,,
klasy
A
l
B
PHk11rze
nie
wypadku
W
11.
godz.
a
z*1itul enie itp., tak że zachodzi po się sztuki kierowan ia konserw
Młodych«
Pogody, mecz odbędzie si~ w ko Wca" wy jeżd!ż a ia do Koluszek
t rzeba wykopywania go na no· cją mel!(')racfl, a to zapewni Im
tei·
m
a
t
te j sa me j ~odzinie. w s al\ Stra na mecz nustrmwsk1 z
w powa ż nym stóDnJ.u ci ągły
wo.
{ks)
szym ,,Kolejarzem".
ż y Pożarn~i.
U oroe-u Planu 6-letnierzo P ań wz rost plonu.

ożywi swą d zaalalno§ć

I

Komunikat

Z noszyc h gozetek

Zaniedbanie akcji socjalnej w PZPJG Nr 3

tł~ tysi~cy
przyjemnie

dzieci

waka cje

I

120 tysięcy pisklqt dla hodowców
województwa

_Kluby Przyjaciół Sztuki
powstajq w województwie. łódzkim

W
·es1·e·n1·e .~ e s tetuki
~~~~~~~~::Ee;~~;[~X~~ 0.podn1
J
1·

Potrzeba konserwacji

"w ystaw sklepowych

trz

urzqdzeń

wodno-melioracyjnych

~ea%~~11l~~~b~~~~:~ci:~ć odp~

t

Po zakonczeniu sezonu tenisa soowego ~~~~ain~!r:~;.jiAdt~:~~~{e~n!y~l:=
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• ne imprezy
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sportowe
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Czq t a jcie
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Nr 137

Wielokrotny reprezentant Polski

Ze sportu

l~llll l!llJl l!l'l t:•1„1 111:11,.s1 . 1 .. f1.l;'.IL:ll!1.!lł!'IUl•lllllllHJ1IUl!llnlr.IWI
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Piąściar.ze

e

Iw

radzieccy

Józef Hebda
składa

wqprzedzili nas o dwa punktq
. isowym pięściarzy ra
~i_u międzynar~do-1 dniem pop
W~zwartym
bokserskiego dzieckich którzy na 7 walk wygra
wego turnie.iu

•

Co pisa./o prosa łódzka w dniu 19 ma.ja 1930 r.
ZATARG W CEGIEUNIACH

TRAGICZNA SYTUACJA smOŁ
ŚREDNICH W ŁODZI.

w oe.g.ieLndac.h łód?llcidh od kilku
dni trwa mitairg na it1e ol::x!lliriJk.i płac,
Sz.koiln1obwo średm.e w ~ IZ.llaza,s torowanej ![:>iraeZ prrredsięb.i!Oirców.
Laizło się, na skutek !G'yzysu i rruboZwolana w dmu wczorad~Yilll k.onferencj:a w Insipekitorncie Piracy nie
dala żad!Ilego rerrultartu.

ludności w sytuacji bez wyjWielu uwniów byv..ra odsyła
!DYc.h . do domu przez dyirektorów,
którzy w żaden siposób nie mogą
wye~eikwować opłat zia naukę. W
gimnarnjiach !łód!Zkicll, 12JD.8Jjduijącydl
się w większości w ręk1ach prywatnych - tiJlość uczniów nie ipmekracza 50 wrigilęd;nde 60 osób.
Sy1uao}a materiialna n'Sluczyciel
stwa pr.2'Jedisitaw:ia się jeszcze bar·
drzliej ltraigLc:zmie. !Miast dwunastu
pensji roomie - naucczyciele zaledw.ie otrzymują actery, do sześciu
:pen"Slji, wypła:oanych mitami w wyso1rości od 5 do 10 złotych.
Ostaitinio powstał projekt likwidacji, wrz,ględ:n:ie komasacji szkół
średnich, by ~pewnić choć części
nauczy'Cielstwa rmośne wairunki bytu. Gdy'by pirojclcl komasaic.ji doszedł dio sktlltkiu - wieclu niaucz.ycieli !Ziil.ail.azło by Slię po prostu na , brukiu

zenfa
ścia.

CHRABĄSZCZE ATAKUJĄ

6
udziale
rozgrywanego przy
k .. .
.
JU·
az31
o
z
Państw w Warszawie.
.
.
bileuszu PZB o dby ło się z zapowie
dzianych 14 walk tylko 12 gdyi;
'
. • ·
d w 6ch zawo dn 11rnw węgierskich:
Bednai w wadze muszej i Siposci w
wadze średniej nie zostało dopuszczonych do walk przez lekarza.
Przeciwnicy ich Woźniak (Polska)
i Silczew (ZSRR) punkty zdobyli
wa1kowerami. Wczorajszy dzień był

POWIAT WlELUNSKI.
PJ.aga chiraibąszozy, kitóra nawiedq;iJa ostaitnfo Pomo.m.e - inie omiwOl,iewództwa łódrznęła ;również
,
kiego. NaijsianieJ wys.tępują ch:rabąSz'Cre w pOIWJeoie wieluńsk:il!n, gdrz:ie Nasi korespondenci piszq.„
ł
oaiłe wsie ogołocone czostały z ~i§cl,
co :pmyiruiosio rolnii.ctwu niepowetoW0Jlle S©kody.

IBrawo, Ko o Sportowe

N'.tE BĘDZIE ZAMÓWłEŃ RZĄ·
DOWYClf DLA p~SŁU

••Ogniwo 132"!
T
. " Nr
sP~rt:ow.e „Ogniwo

K oło

132
. pr~y M1eJsk1ch Zakładach Kornu_ mkacyJnych, doceniając akcję łączno
"'"'-1...: '·""ó ·od dłu"
.
.
zg,ze , . . ta
G azety ł\AUJ:\ile, ,..,, re
go czzasu donos:iły 0 :z:amówieni:ach sc1 nuas ze wsią. powzięło sobie za
mądowych dlia p~ysł'll łódtzikie- cel zorganizowanie Ludowego Zespo·
go", sł!INlierd:Ziaiją IL n;i.erzmier.nym ża-1 łu Sportowego. Po uprzednim poro~ern, ż_e ,,na skutelc. k't"YzySU •i braku zumieniu się z radą zakładową posta
sr-Odk~w - mąd me '?o~ym W tym nowiono wyjechać do wsi Zadzim po
. . '.
, .
. , .
J:oku ż,ad.nyoh ziamówien u ![)['Zemysłowców łódrzJkicll. - Jest to cios vna• Sieradz, do ktoreJ to JUZ elnpa
niE:·-, wiaiły" - pisze ,,Kurier Łódrz-- MZK wyjeżdżała.
W dniu 7 maja br. wraz z ekipą
ki".
MZK wyjechała także grupa sportow
ców. Po uprzedT.im porozumieniu się
ROZRUCHY W WIĘZIENIU
W RAWICZU ·
z tamtejszym Kołem ZMP, zorganizo
W }'l'ięzieniu w Rawiczu - w czasie ostatniej niedzieli i poniedziałku wano zebranie młodzieży, na ldórym
doszło do gwałtownych rozruchów. to został powołany Zarząd Ludowego
ŁÓDZKIEGO

~„Kurier Łódl'/Jki").

PRZYGODA . MAJSTRA
FA~RYCZNEGO.

Na u•l icy Łąkowej, m. 14 :iootał
pobHy :pnrez lfllieznanych osobników
1rna1·ster faibrU'l'.
„_7 ny Robert Leffler,
który we wła=ej obron:ie oddał kilk.a str'Ziałów z rewo.liweru do napa;;tników.

----"'!
------------------------'"E' E A '"E' R ' 7
.IL

·

.IL ·

w tenisie

E,

TEATR „PINOKIO"
PA?ii'STWOWY
(ul. Nawrot 211)
TEATR POWSZECHNY
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla
(al. Obrońców Stalingradu 2H
szkół widowiska zamknięte pt. „No(tel. 150·36)
wa szata 1.-róla".
Godz. 19,15 „Niemcy" L. Krucz·
kowskiego.
TEATR „ARLEKIN"
Ostatnie dni!
(ul. Piotrkowska 152)
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota
PA:Ń'STWOWY
rybka".
TEATR IM. STEFANA JARACZA
(uL Jaracza 27)
TEATR KOMEDII MUZYGZNEJ
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba
„LUTNJA"
łuckiego pt. ,,Dom otwarty".
(ul. Piotrkowska 243)
Godz. 19,15 ,,Kr6lowa przedmieścia".
PAŃS'fY/OWZT '11EATJł

NOWY
uL Daszyńskiego 34, teł. 181·34
Godz. 19,15 „Brygada szlifierza
I
Karhana".

TEATR „OSA''
Traugutta 1,

teł.

272-70

Teatr nieczynny.

KJINA
dla młodzieży (Stalina 1•) REKORD (Rzgowska 2)
,,Pieśń Abaja"
Tajgi"
godz. 18, 20
godz. 16, 18, 20
:'TYLOWY <Kilińskiego 123)
BAŁTYK (N.a rutowicza 2(})
„Zakochani są sami na świecie"
„Hrabia Monte-Christo" Il se; ie
godz. 17,30, 20
godz. 16, 113,30, 21
SWl'f (Bałucki Rynek 2)
(FraI>ClSzk:ańska 81)
BAJ KA
,,Wesoły sublokato1·"
„Droga do sławy"
gbdz. 18, 20
godz. Hi, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) „Program rA !'RY <Sienkiewicza 40)
„Koncert Beethovena"
aktualności krajowych i zagranicz·
godz. 16, 18, 20
nych Nr 20"
l'l;.< 'Z.J\ CPiotrko wska 108)
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
„Czarodziejski kryształ"
F!li:L - dla młodzfoży ( Leg10nó"\ 2)
godz. 16.30, 18.30, 20,30
„Swiat się śmieje"
Wl~:!'.A <Daszyńskiego 1)
godz. 16, 18, 20
,,Dni Filmu Czech.osłowacki~go't
MUZA (Pabianicka 178)
„Dziś o wpół do jedenastej"
„Dom na Pustkowiu"
godz. 16,30, 18,30, 20,30
godz. 18, 20
\' .()KN I!\ ilZ (Próchnika 16)
1)
6
(Piotrkowska
POLONIA
„Nieodrodna córka"
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
godz. 15,30, 18, 20,30
,,Dziś o wpół do jedenastej"
W<>i.'.\IOŚC < 1~flp1ór„owskiego 16)
godz. 11, 19, 21
„Trz.v spotkania" (film w natura!
1te-•:ims!<iego 76)
P.H · :„p w111~'\'!~:
nych kolorach)
,,Pan Habatin odchodzi"
godz. 16, 18 20
.
godz. 18, 20
ZACHĘTA {Zgierska 26)
ROK< 1TNIK lKtlińs1t1ego 178)
„Strój ga1owy"
„Grzesznicy bez winy"
godz. 18, 20
godz. 18, 20
ROMA (Rzgowska 84)
„E-lrabia Monte-Christo" .J seria
W liczbie odznaczonych nagro
godz. 181 20
da stalinowską utworów z dzied;,iny literatury pięknej zasługu
je na uwagę zbiór wierszy Euge
n'iusza Dołmatowskiego pt. „Sio
wo o dniu jutrzejszym". Jest to
książka o bliskiej przyszłości, o
komunistycznym jutrze, do któ·
rego dążą niezachwianie ludzie
radzieccy. Ju:i: dziś, w epoce sto
Program na piątek, 19 maja 1950 r.
pniowego przecihodzenia od so·
12,04 Dziennik. 12,30 (Ł) '.:: odc.
cjalizmu do komunizmu, można
opow. D. Gałaja pt. „Jak MaTciniak
w ZSRR zauważyć 2aczątki nostał się wyzyt:ikiwaczem"„ 13,30 Kon
życia.
wego, komunistycznego
popular.:ia.
Muzyka
(Ł)
cert 14.20
obra·
J>Qetyckicb
w
Utrwalenie
14,55 „Mówią k.siążki". 15,10 „Za·
zach obecnej rzeczywistości l doj
kład" - słuch. dla szkół popol. ł5,30
rzewających w nłej elementów
Aud. dla świetlic dziecięcych. 16.00
komunistycznej, to
przYszłości
Dziennik 16.30 (Ł) O wczas.ach lec:1
szczytne zadanie dla poety raniczycb. 16,4CJ .(Ł) w~ aud.• TPPR
dzieckiego. Ale jednocześnie jest
S. Gi1els". 17 ,OO
„Pianista-wirtuo~
to zadanie bardzo trudne. Spro·
Koncert dla ;1rzodown. pracy. 17,45
jedynie poeta,
stać mu może
„Historia litera.tury polskiej". 18,15
który odznacza. się poczuciem te(Ł) „Polskie pk ·,ni masowe". ::.8,40
go, co nowe, który potrafi od.róż
W s;:;echnica. 19.00 Koncert s:;-wion.
nić elementy zasadnicze od dru
20.00 Dziennik. 20.40 Melodie w wyk.
gorzędnych i mniej ważnych i
ork. Masqueradel'S (pł.). 20.5.5 Konc.
który stosuje w swej twórczości
ork. taneczn. 21,30 Reportaż z merealizmu socjalistycznemetodę
czu tenis. o puch?.r Davisa Izrael go. Te właśnie cechy posiada w
Polska. 21.45 „Braterstwo" - opow.
. wysokim stopniu Dotmatowski.
22.00 „Szpilki". 22,18 (Ł) Pocadannale
Eugeniusz Dołmatowski
ka pt. „Na. szla.kach wielkiego od·ży do pokolenia poetów radziec·
krywcy. 22,30 (Ł) Koncert ż;;-czeń.
których młodość zbiegła
kich,
Przyjomnie spędzamy
(Ł)
22.50
się z początkiem pierwszej pię·
czas wolny od pracy. 23,00 Ostutnic
ciolatki. Poeta staje przed czywiadomości. 23,15 „Impromptus: fo1telnikiem. iako uczestnik dzietenianowe Schuberla",
ADRIA „Pieśil

·
'
.
h 6, w tym 2 przez no.kauty.
·
. , Z naszych p1ęsciarzy punkty zdo·
. . .
.
byh: Wozmak w. o., Krawczyk,
Szymura i Drapała. Ten ostatni spra
.
.
. .
.
wił naJwiększą mespodziankę nokautując w drugim starciu Rumu·
na Boghita.
Po czwartym dniu turnieju w pun
ktacji drużynowej prowadzi ZSRR
- 16 pkt„ przed Polską, - 14 pkt.,
6
8 pkt., Rumunią Węgrami pkt., Szwecją - 4 pkt. I Finlandią
- 4 pkt.
A oto wyniki wczor::ijszych wa1k:
W wadze musze,l: Woźniak (Polpunkty walkowerem
ska) zdobył
wskutek niedopuszczenia do walki
Węgra Bednai.
W wadze koguciej ChanukJ.szwili
(ZSRR) wypunktował Soczewi.ńskie
go (Po1ska), mając zdecydowaną prze
wagę w drugiej i trzeciej rundzie. W
drugiej walce Ddva (Finlandia) zwy
cięźył Svedberga (Szwecja).
W wadze piórkowej Farka~ (Wę
gry) pokonał Fiata (Rumunia).

podpis , _

pod Apelem Pokoi u

W wadze lekkiej Mulin (ZSRR), bę
dący przynajmniej o klasę lepszym
zawodnikiem, pokonał zdecydowan1e
Laitinena (Finlandia), mając go dwu
Jn-otnie na deskach. W drugiej walce
Miednow (ZSRR) znokautował r trze
ciej rundzie Sadowskiego (Polska).
, W wadze półśredniej Szezerbakow
(ZSRR) znokautował w d111giej rundzie Martona (Węgry), a Kxawczyk
(Polska) wypunktował Tilja.ndera
(Fin1andia).
W wadze średniej dobrze u nas z.na
ny Papp (Węgry) znokautował w dru
giej rundzie Tita (Rumunia), a Silczew (ZSRR) zdobył punkty walkoaiedopus~zenia
wskutek
werem,
przez lekarza do wa1ki Węgr• Sipo·
sci.
W wadze półciężkiej odbyły się
trzy spotkania. W pierwszym z nich
Szymura (Polska), po nieciekawej
Stiepanowa
wypunktował
walce,
(ZSRR), dalej Storm (Szwecja) zwy
ciężył na punkty Ciobataru (RumuJegórow (ZSRR) pakonał na
nia)
punkty Oja.nena (Finlandia).
W wadze ciężkiej Drapała (Polska)
to hasło
Pokój, Pokój, Pokój
znokautował w drugiej rundzie Bog·
Apelu Sz.tokholmskiego, to głos mi·
hita (Rumunia). .
W dniu dzisiejszym nastą.pi zakon· lic>nów ludzi całego świata.
Ja z całego serca. daję swój pod~
czenie turnieju. Dzisiejsze wailki roz..
pocZ!fą się p:rZed południem o godzi- w tej dziejowej sp:r:awie, jak również
potępiam zbrodniczą działalność pod.·
nie 10-tej.
żegacz;y wojennych, którzy usiłujit
dopr{lwadzić świat do nowej pożogi
i zbrodni.
Łódź, 16 maja 1,950 r.
Hebda

1

Zespołu Sportowego. Jako pierwszy
sprzęt sportowy LZS Zadzim otrzy-

mał stół ping-pongowy od IvIZ'K &raz
komplet do tego stołu
W dniu 14 maja br. liczna grupa
sportowców z Koła Sportowego ,,Ogni
wo" Nr 132, wraz z sekcją kolarską
klubu oraz sekcją motorową ponownie
odwiedrliła Zadzim, w celu populary
zacji sportu na wsi. W dniu tym Za
dzim przeżywał naprawdę dzień spo~:
tu. Drużyna siatkówki MZK zmierzy
ła się z drużyną Zadzimia dając obraz
dobrej gry:--Następnie rozegrano wyścig kolarski na dystansie 12 km., w
którym brali ud~iał kolarze LZS, miej
scowej ludności oraz kolarze ZKS
„Ogniwo". Dyrekcja .MZK ufundowała nagrody dla każdego pierwszego
kolarza tychże zespołów.
Po wyścigu kolarśkim sekcja moto
rowa ZKS "Ogniwo" zaznajomiła
miejscową ludność z tajnikami jazdy
na motorach, dając próbkę dobrej
jazdy terenowej. W akcji tej brało
udział 70 sportowców ZKS „Ogniwo".
Jako całość akcję należy uważać ~a.
udaną, godną naśladownictwa dla in
nych kół sportowych.
Należy podkreślić wydajną pomoc
w organizowaniu całości imprezy oraz Ludowego Zespołu Sportowego,
i·ady zakładowej i dyrekcji MZK, a
szczegó1nie tow. dyr. Wrób1ewskie·
go Lucjana.

Uwaga, korespondenci
Kół

Sportow-ycb!

W piątek, dnia 19 bm. o godz.
16, w małej sali konferencyjnej
ORZZ, przy ul. Traugutta 18, od
działów
będzie się z inicjatywy
sportowych „Głosu Robotniczego"
i „Expressu lłustrowanego" pierw
sze ogólne zebranie korespondentów kół sportowych z terenu Ło·
dzi i województwa łódzkiego.

1

budowy nowego społeczeń
stwa, traktujący wydarzenia epo
ki i sprawy narodu, jako swe
własne sprawy. W konkretnych
odtwa
realistycznych obrazach
r za on po mistrzowsku ledwo u
chv;ytne cechy epoki, obgi. mu

ła

1

jest abstrakcyjna retoryka, a każ
da myśl owiana jest lirycznym
ciepłem szczerości i przekonania.
W wielu wierszach z cyklu pt.
dniu jutrzejszym" poeta
„O
zwraca się do swej córeczki Na
taszy Opowiada jej o dniach
młodości ojczyzny i o tym, jaki
będzie kra.j w warunkach komunizmu, kiedy ludziom stanie się
obca chciwość, zawiść, zazdrość
i złość - siostr:r.yce nieeprawiedliwości; mówi, że komunizm bu

llllillJU11111~Illllti~l:m11111mnmn1111u11.1m1111111;m1m;m111li1HtillUllil11tn

Unia mistrzem
w szczypiorniaku

żeńskim

Zawody o mistrzostwo szczypiorniaka
żeńskiego zostały w drriu wczorajszym
zakończone, Tynił mistrza wohyła· dm
żyna Unii przed Związkowcem, Spójnią
i

LKS-Włókniarzem.

dwukrotnie
Dr-użyna

radzieckich biorących
w tu11nieju illbileuszowym P.Z· !B

pięśołarz.y

W-piątek w hali
W

grać będq

udz-iał

Włókniarza

wirtuozi celuloidowej piłeczki

piątek, w ha1i Włókniarz·a na
Widzewie, rozegrany zos.tanie
międzynarodowy turniej w tenisie sto
łowym z udziałem reprezentacji Pra
gi, Warszawy i Łodzi. Będzie to impreza, jakiej Łódź jeszcze nie ogląda
ła. Reprezentacja Pl·agi posiada tytuł mistrza świata, w barwach jej wy
stąpią tacy gracze, jak wielokrotny
mistrz świata Vana, wicemistrz świa
ta Tereba, Wylmowsky, Andreavis,
mistrzyni Czechosłowacji Krejtzova.
1
i wicemistrzyni Czechosłowacji Ce: 1·
va.
W reprezentacji _ Warszawy grać
będą: były mistrz Polski Gaj, mistrz
Warszawy Kugler I, Kugler Il, Syp·
niewski oraz wkemistrzyni Polski

w najsi1niejszym swym s.kładzie,
a więc zmobilizowano wszystkich wir
tuozów celuloidowej piłeczki i miniaturowych rakietek, aby honor robot·
broniony.
niczej Łodzi był godnie
W barwach naszego miasta grać więc
wicebędą: mistrz Łodzi Krygier,
mistrz K,rzysik, trzecia rakietka Ło•
dzi Grzelczyk, Supeł, Guzik, \\rystop,
oraz mistrzyni Łodzi Hajdrychówna.
pić

stawił

się

LKS-Włókniarz

do mistrzostw,
wal-

następnie zaś oddawał zwycięstwa

kowerem,
Unia zdobyła tytuł mistrza Lodzi za
służenie, lecz w dniu wczorajszym mało brakowało, aby Zwiąkowiec nie wy
grał z Unią, a wówczas musiało by dojśł
do trzeciego decydującego meczu mię1b.y tymi zespołami. Rewanzowy mec:a
tych !drużyn zal,ońc~ł się 1wynikiem
remisowym 5:5 (do przerwy 3:2) dla
Unii. Związkowiec dwukrotnie prowadził lecz nie starczyło mu już sił na
utrzymanie zwycięstwa clo końca zawodów. Bran1ki dla Unii ro obyły: Zakrzewska - 3 oraz Kaczmarczyk - 2,
natomiast dla Związkowca punkty uzysk'
ły: Janicka - 2, Głażewska, GruszczyJi
ska i tukasik po 1. Zawody prowadzi}
wzorowo ob. Zajączkowski.
S11ójnia wygrała walkowerem z LKSWłólwiarum 5 :O.
Ostateczna tabela mistrzostw ezcz~·pior
ruaka żeń~kiego wygląda jak następuje:

Gry odbywać się będą: w konkuren
cji męskiej w 5 setaeh, w konkurencji
zaś kobiecej w 3 setach. Przy czym
rozgrywki w konlrurencji męskiej od
40:13
11:1
6
pucharo- Unia
bywać się będą systemem
35:2{)
9:3
6
Związkowiec
będą
grać
wym, natomiast kobiety
12:29
3:9
6
Spójnia
kawa z każdą.
1:11
6
3:2~
Poezątek tego ciekawie zapowiada- LKS-Włók.
Orłowska.
jącego się turnieju wyznaczono ua
·Mistrz Lodzi posiada dobry stosunek
Jest zupełnie zrozumiałe, że w ta.· 1godzinę 18.
bramek.. Jedylly pu11kt LKS-Włókniarz
kim towarzystwie, Łódź musi wystą- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · uzyskał w zawodach ze Spójnią, remisu
jąc 1 :l:
dowano w zaciekłych walkach formę kołysanki, napisany zomilionów ludzi, którey poświęcili stał nie po to, by kołysać do snu
Gr.. O 8
swe siły, a nawet życie dla tego dzieci, lecz by na. jego dźwięk
zadrżeli dorośli dyplomaci zza o
szlachetnego celu.
Organ t.ódzklego ltomltetll l WoJeccanu, których złowieszcze, ludo
wódzklego Komtteto Polskie) ZJe··
Do najlepszych wierszy Doł
dnoczonej Partu RobotnlClllej
bójcze plany pokrzyżowało zgłę
należy
zaliczyć
matowskiego
B ed a gu Je:
hienie tajemnicy energii atomo·
„Bezpłatny chleb". Rzeczywiście,
S:OLEGIUU REDAKCYJNE.
wej przez Związek Radziecki.
Tele:on:n
Nic też dziwnego, że wiersz ten,
218-lł
Redaktor naczelny
w którym autor mówi o stoso218-23
Zastępca red. naczelt<ego
waniu energii atomowej w ZSRR
Sekretarz odpowiedzialny 2111-0S
11$-19
Dział partyjny
w celach pokojowych, zyskał du
Dział korespondentów robr t-żą popularność wśród prostych
n!czyeh t chłopskich oraz
ludzi Ameryki.
. redak ~orów irazetek łclt:ll•
Ukazał się on w „Daily WorUt-ł2
n:vch
ker" obok wiersza pt. „Sąd", w
223-29
Dział mutacji
™·21
D'Zlał mlejskj I G'l)()rtOWJ'
którym poeta pisze o przyszłym
wewn. ł I li
i>rocesie podżegaczy wojennych,
211-ll
Dział ekonomiczny
postawionych ia swe zbrodnie
254-!1
Ozlał i:olny
8
wewn.
pod sąd.
1'12-11
Redakcja nocn::
Na uwagę zasługuje wzruszają
s: o lp ort11. L
cy wiersz „Ewa Jolanta" o dziew
t.ódt, .Piotrkowska 'IO, tel. !22·12
czynie polskiej. Wiersz ten pow· 280~42
Administracja
l..ód!, P1otrkowDział ogtoszeil:
w przyszłości chleb będzie bez- stał w czasie wo;jny i zamieszczc
Ulła, teL 111-50 l Uł-71
1ka
zbimw
pierwszy
raz
po
był
ny
płatn-r . „jak niebo, jak rzeki"„.
Wydawca RSW „Prasa"
Ale czy można zapomnieć, że ku „Wiersze z daleka", 't3Wier11>·
Adr. Red.: r,6dt, Plo,rkowska 11,
jącym szereg utworów na temat
właśnie z powodu chleba kułacy
Ul-cle piętro.
przyjaźni między narodem i>Ol·
mordowali komunistów z oddzia
Druk. Zakł. Grat. nsw „Prasa„
radzieckim.
i
~kimi
łów aprowizacyjnych, że faszyś
t.ódż, uL 2wlrkl 17, tel. !OS-ł2.
„Słowo o dniu jutrzejszym", to
d zasypywali pszenicą usta mor
Prenumeratę przYJmuJe
tawielkiego
śwJadectwo
nowe
pionierów radziecdowanych
P.P.K. „Ruch" oa konto P.JC.O.
talentu
lentu Dołmatowskiego,
Nr. vn-s633.
kich? O tym właśnie opowiada
poeta, przypominając ludziom p,rtyst:vcznego a zarazem publicy
jutra, jak wielkim kosztem wy stycznego, głęboko tkwiącego ko
chleb". neniami w bogatej glebie socja„bezpłatny
walczono
D- 1- 1576'
listycznej rzeczywistości.
Wiersz „Nasza sila", mający

