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CAŁY NAROD POLSKI

UczestniCzy solidarnie w·Walce obozu· pokoju

któremtl przew-odzi wielki Zw-iązek Radzie~ki
Ponad 600
Z

tysięcy

podpisów

zloźono

;craju na.pły:WaJą meldunki o imponującym przeakc;n składa.tua podpisów pod Apelem SzLokhołm 
skiim. Sp~ee-zeństwo polskie, skł ad,ając p odpisy dade wyraz swej
zw_artośm w walce o }>{Jkój i pełnej solidarności z obozem p okoju,
Związek Ra·
ktoremu przewodzi kra.j zwycięskiego sooja.Uzmu dz'iecki.
~AŁEGO

850 tys. podpisów
w woj. ślqskim

biegu

W DNIU 18 B H. LICZBA OSOB,
KTÓRE ZŁOŻYŁY SWE PODPISY
POD APELEM SZTOKHOJ...).\łSKIM
ŁODZI 350
PR ZEKROCZYŁA W
TYSIĘCY, A W WOJEWÓDZTWIE
250 TYSIĘCY.
Ze wseystkich miast, osad i wsj
województwa łód'lkiego napływają
meldunki o szybko i spra.wnie ro.zwijają-0ej się akcji. 'l1rójki agitatorów po.koju przyjmowane są _przez
wszystkich mieszkańców ni~-ykle
miłe i serde<mńe. W ciągu dnia WO'l.i.)
rajszego srezet;ólnie duże))-OIStępy zro
bila a.keja na. wsiach, gd2ie d'lliesiąt
ki tysięcy chło-pów z pe1t1.ym 2ll'<llrumieniem p~lsało A.~1 ~tokholm
ski. man",fostując swoją nie~omną
wolę walki o po.kój.
Jak już donosiliśmy, w szeregu Po
u~i
wiatów .~znaczył się
duchrnY.1enstwa _w przyg?towa.n1u ~
w akcJt. zbieraau~ podpis~w: Wl:!LO·
r,;,j w wielu kośeiolach księza wygło
sili kazania. na.wi~ujące do sprawy
Gbrony pokoju i aipelowaJi do wierpopa~cie akoji składan~a pod
n~0
pi..;ow.
Z ogromnym en.tuzij~em biorą
ud:Zi·a·ł w akcji kobiety i młodzież.
Bardzo dobrze rozwi!ja się praca
szkolnych komitetów obrońców pokoju. W więksrzości seikół młodzież
klas od Cllwartej wzwyż Apel już
pod.pisała.
O pełnym zakończenlu a.lre.li zbiera.nia. podpisów pierwszy w województwie zameld ował Rejonowy K.o
nlitet · Obrońców P-0koju nr I w
Ozorkowie. Dodać należy, że Ozorków również pierwsrz.y na terenie
wojewódq,twa roz,pocrz-ął aikoję ebiera<nia Podpisów.
Z powJ.aitów na.jlepszymi wynika·
mi poszczycić się mogą w chwili obecnej: powiat ra.wsko - . ma~ee
k l i wieluński. W dałszym ciągu nad
mniej sp.rawnie .zorgani:zowana je.st
akcJa w powiecie opoozyńsikim. Według ostatnich wiadomości na.fwię
ł!ej podpisów w stosunku do liczby
mieszkańców zło.żono dotychczas w
miastach: Zglier.zu, Pabiani<Jach i To
masz-0wie l\fa.zowieckim.
600 tys. obywateli, któr,zy już podpis-.ili A'Pe1 w województwie łódrz
killł i Łodzi. z każdym dniem i godmi:aą akcjJ wzrastająca lic.iba - pod·
wspaniałą odpopisujących, daje
wiedź podżegacz.om woJennym, zada
jąc cios ich planom i bud!lljąc podwaliny dostaitnie·j, srozęśliwej przy.

czek i wsi
łym;;toku

w

Do dnia 17 bm. w woj. śląskim zło
swój podpis pod Apelem
Sztokholmskim 850 tys. o.sób.
ApeJ pokoju podpisali już gremial
nif' mieszkańcy -Dąbrowy Górniiczej
i chłopi pov.r:iatu ghlwickiego.
W Sosnowcu Apel Sz.tokho.lms-ki
podpisało i»na<l 75 tys. osól:>. W Zabrzu Jiczl>B podpisów wzrosła w
d-rniu 17 bm. do 50 tys„ dczielnice Mś
robotnicze - Biskupice i Ma.koszowy rzameldowały o całkowitym ukoń
C7..eniu ako,ii.
żyło już

Bia·lO$t<X:~yzny. W Biaakcji składania podpic

sów rt. każdym dniem ttCZ€Stnkzy co
raz więcej trójek.
Do dn.ia 18 bm. p0<1 Apelem S1.tok
złożyło już swe pod.pisy
holm~kirn
40 proc. mjeSl7.kańców Białego.stoku.
Szcrzególnie ma:nif...~s-tacyjinie składa 
ją s.we podlp'lsy robotnicy PGR woj.
bioałootooki.ego.

w· Łodzi i woj.

- - - - - - -•

Rośnie· niezwyciężona
Chiński świat

prac;y
st aje w sz eregach .

k

b .

k ,.

łódzkim

Miaste czko Błaszki
..,... pierwsze
w Wielkopolsce
Wielkopolski z.łożyli
Apelem SztokhoJmskłtn
pod
już
524.800 podpisów. W tym w Poznaniu podpisało Apel Pokoju 104.850
Pierwszym miastem
m,ie&'lkańców.
na terenie woj, poznańskiego, w !ctó
rym wszyscy mieszkańcy rzłożyli swe
pod;pi·3y pod manifestem pokoju, jest
mi·a:s-tcceko Bfas.z.1<i w pow. kal.1-skim.
Mieszkańcy

N&

D11ia 14 lnn. otwarte zostały w Pra<lze 51 }fię,lzynarodowe Targi Praskie.
pierwsi zwiedzają~y wcho <lzą do pawilonu ra,}zieckiego.
zdjęciu (Foto AR Nowosielski)
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Plenarne posiedzenie
Komitetu W ojernódzkiego PZPR
W dniu onegdajszym w lokalu I W trakcie dyskusji zabrał rów
KW przy ul. Kopernika 8 odbyło nież głos tow. Cz. Skoniccki.
Podsumował dyskusję tow. Wi
Plenum Komitetu Wojewódz
told Sienkiewicz.
kiego PZPR.

.się

Na Plenum przybyli członek KC
PZPR tow. J . Kole oraz inspektór
KC PZPR tow. Czesia.w Skoniccki.
woje
Referat na temat zadań
wódzkiej organizacji . partyjnej
na tle wytycznych IV Plenum KC
wygłosił tow. Władysław Nieśmia
łek.

W dyskusji

głos

w ciągu o..~tatnicll 5 din.1 ponad 50
tys. mioewkańców Wjedndla podipisało
. pod ApeJ~m Szt~holmskim.
s.ię
naJogicme w1~dromosci nadoh()drzą /i

OfOWn i ÓW O po OJ

JEdnocześnie

·reparacji

Po obnf

Wdzięczność .narodu .i r~qdu Niemiec Demokratycznych
za

wspaniałomyślną decyzję

ZSRR i Polski

•
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dokerów Ounlderki Niedobitki ·K uomintangu
uciekają

w Indonezji

przoduje

! 1~~!~~bi~~~~l· r~nre~d~~~c~

kównę Michalinę~

ka i

Grambo Henry

Krzywińskiego Bolesława.

p okoju ·

Depesza Mao Tse-tunga do prezydenta Vietnamu :.s:p~!e.~R=:~::,cyz~~:i:=!;

I
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Sekretarz generalny ONZ za.lecn
tych 9 państw do ONz.
Sprawa ta nadal znajduje się w Ra.
dzie Bezpieczeństwa. Poza powyż
szymi 9 pa.ństwami europejskimi
\Vnioski o przyjęcie do ONZ złoży·
ło jeszcze 5 innych państw, łącznie
zaś - 14 państw.
Odpowiadając na kolejne pytanie,
Trygve Lie zakomunikował, że w
drodze do Nowego Jorku ma. na.dzle
ję spotkać się z premierami wzglę
dnie ministrami spraw za.graniczNastępnie
nych Anglii i Franc.U.
Trygve Lie ma za.miar spotkać si~
z Trwnanem i Achesonem.
Jeden z korespondentów zagra•
nicznych zapytał Trygve Lie:
Czy w czasie pańskich rozmów
z kierownika.mi Zwiazku Radzieo
kiego da.wali oni wyra.11 swemu ·
dążeniu do pokoju?
Trygve Lie odpowiedział:
ta przewijała się, Jak
Myśl
czerwona nić, przez wszystkie mo
je rozmowy z kierownika.ml ra.
dzieckimi. W dalszym ciągu Try
gve Lic zaznaczył, że w czasie
rozmów, przeprowadzon:ych w in
nych stolicach. rów~ież słyszał
on o dążeniu do poko,ju.
Na . zakończenie Trygve Lie na
korespondentów · podzielił
prośbę
się z nimi sWYmi wrażeniami z Mos
kwy. Podkreślił on, że jest w Związ
ku ·Radzieckim po raz piąty i że wi
di;ial Moskwe zarówno w czasie w9j
ny jak i pokoju. Osiągnięte sµkcesy
- powiedział Trygve Lie - są oczywiste.
przyjęcie

•

z Formozy

Masowe strajki

Tatar

W skład Egzekutywy KW PZPR
Plenum wybrało tow. tow. Tatar

Trygve Lie na konferencji prasowej w Mo$kwie

, 11, 1 , , ,,, 1

· '

Michaliną

kównę.

~rólikowska, Balcers~i, SkrzJ'.Ile~

d~ży ·do

WładysławD

Plenum KW po

KW PZPR tow.

Iki, Pa~holczyk: Wasiak, ~ub1ck1
Ant~n1'. Banasiak, 'V'."~pamał~wa!
A-1 Kub1dą
HenTyk, Krol1kowsk1 1

ZSRR

o

I sekretarza KW tow.
wi Nieśmiałkowi.

wołało na stanowisko sekretarza

PRAGA (PAP). - W ciągu ~W
Lemiesz.
szycll dni akcji 11.bleraniie. podip:i.sów oałej Ąm,'tr~i.
PEKIN (PAP). - Organ Chińskiej pod Apel Sztokh<>lmSki - Apel ten
eh poripi.>-iiło pic>cad 2 miild'oo.y 'ZOO tys.
Federacjl Związków ~wod
. . owy
"
..
.
.
P':b1:P.i:u3e airty. obywa-te-li Czeeiho&l<>wao.;i. W set„Diund~endżibao
kach pru.ed&ębio.rs!iw i ńn~tytucjl niekuł w.zywaijący wseys'ilkieh robotn:ima ani jed~ robotnika lub praków chińskim d"O składania podp.i- cowni.kia umysłowego, który ~
~m kh ~mskim
. pod "~1
wziął j~ udziału w tym wiel· ·
~~ ::il o · o
sow
Wypowiedź
!Zdecydowaną kim ·plebiscycie na !l'0eCZ ~koju.
Zademonstruoemy
l\'IOSKWA (PAP). - 17 bm. w Ośrodku Informacyjnym ONZ w
wolę chlińskiej klasy robotniarej <>Ludność Austrii
Moskwie Gdbyła. się konfer encja prasowa., na której sekretarz. generał
l:>rony pokoju na całym świecie ny ONZ ·- Trygve Lie - udzielił odpowiedzi na. pytania., zadane mu
stworzymy
stw.i.erdm dlllieoo:ik, podpisuje Apel
przez dziennikal'zy. Na konfe..encji obecna była wielka liczba dzienniwirelki f .r ont Wil'a!Z !Z naseymi 'tolwaW 6 dzielni- karzy zarówno raddeckich jak i ,zagranicznych.
\\TIEDElQ" <PAP). reysmmi ..... robotnikami wseystkioh
k:M.jów, aby_ W2iąc ud<!Jia'ł w walce cach Wtiledlllia odbyły się wiece, na
Konferencja prasowa rozpoczęła oświadczenia, zawierającego odpoo-boru pokoju, którettnt pNevlodzi· których utworzono drl:ieil:nico.we kosię od odczytania przez Trygve Lie wiedź na szereg poprzednio zadamitety obrony pa<koju.
Związek Ra<Wi.ecki.
nych mu pytań.
Pytano mnie - powiedział Trygve Lie - z kim spotykałem · się?
ż.eniu
Wiecie pa.nowie wszyscy, podobnie
jak ja sa.m, że spotkałem się z Generalissimusem ST.Al.INEM, wkepremierem Mołotowem. nlinistrcm
spraw zagranicznych Wyszyńskim,
wiceministrem spraw zagranicznych
sekretarza
Gromyką i b. zastępcą
generalnego ONZ - Sobolowem.
dziemy walczyć pod kierownic- Przyjęto mnie bardzo preyJazme,
Wiadomość o go oraz do rządu Polskiego pisma, za
BERLIN (PAP) twem Związku Radzieckiego o po a wymiana zdań mia.la. cha.rakt11r
reparacji przez rząd wierające zapewnienie, że naród
obniżeniu
kój i okażemy się godni zaufa- pozytywny.
ZSRR - w porozumieniu z rządem niemiecki pragnie dalej pogłębić
nia, którym obdarzaj~ nas Zwią
Pytano mnie, jakie zagadnienia
Polskim - rozeszła się lotem błyska. swą przyjaźń ze Związkiem Radziec
zek Radziecki i Polska" - czyta.- były omawiane w toku tych spotwicy po calych Niemczech. Ludno5ć kim i z krajami demokracji ludomy w jednej z depesz.
kai1?
Republiki Demokratyczn ej wyraia wej.
Rozmowy nasze poświęcone były
Liczne organizacje niemieckie nad
na zebraniach i w licznych depe>sytuacji międzynarodowej, pnedsta
*
szacb, skierowanych do Generalissi- syłają również do przedstawicie1*
wicielstwu Chin w ONZ i tzw. „zl·
musa Stalina. - swą głęboką wdzi~ stwa dyplomatycznego Polski w Ber
BERLIN (PAP) - Odbyło się tu mnej wojnie". Jeżeli chodzi o inne
linie pisma i depesze, WYrażające
czność za wielkoduszną. decyzję.
We wszystkich prawie przedsię podziękowanie dla rządu i narodu posiedzenie Izby Ludowej, na któ- problemy, które były omawiane, to
biorstwach i instytucjach Niemiec- polskiego za wielkoduszna decyzję rym premier Grotewoh1 w gorą mogę również wspGmnieć sprawę pe
cych słowach złożył podziękowanie riodycznych posiedzeń Rady Bezpie
kiej Republiki Demokratycznej odby w sprąwie reparacji.
Qa mocy
„ślubujemy braterska współpra Generalissimusowi Sta.Unowi, rz(\do- czeństwa., zwoływanych
órych
t
~.
na
wiece.
spontaniczne
się
ly
szłóści.
eę z narodem polskim. Wspólnie wi ZSRR oraz rządowt '()olskiemu art. 28j2 Ka.rty ONZ --0raz zagadnie
Akcja składania podpisów pod A- postanowiono wysłać do Generali:;si
~ krajami demokrae.ii ludowej bt~ za wielkoduszną decyzje w sprawie nie kontroli nad, energi~ . a.tomową..
pelem Sz.tokholmskim objęła już ca- musa Stalina, do rządu radzieckieobniżenia. reparacji.
Pytano mnie, w jakiej mierze 1je
łą ludność wszystkich miast. mioastePremier Grotewohl podkreślił, że stem zadowolony z wyników rozZwiązek Radziecki w swej polityce mów z kierownikami, państw, prze
ostateczną klęską
Przed
. kieruje się zasadami prowadzonych w czterech stolicach,
zagranicznej
„
Antywojenna akcja
równości, przyjaźni. i współpracy ze które odwiedztłem w okresie od 20
wszystkimi narodami miłującymi po kwietnia?
kój i wolność.
W związ\i,u z tym pragnąłbym
sekretarz generalny
że
Następnie Izba Ludowa jednomyśl wskazać
GENEWA (PAP). - Jak donoszą s
nie zaaprobowała oświadczenie rzą ONZ nie moźe sii; uważać za. zadoPal!yia, dokerzy Dunkie,rki, mimo szandowe, złożone przez premiera Gro- WGlonego dopóty, dopóki mechanizm .
tażu i gróźl:> ze strony administracji por
tewohla, i w . Powziętej rezolucji wy ONZ nie zaczn,ie norma.lnie prat'O·
kuomin.
wybitnych
ucieczki
Próba
NOWY JORK (PAP). - Doniesie_
tu i władz, odmówili załadunku &przętn uia z Formozy i Hongkongu wskazują. tangowców ill1lSt-ą.pUa wkrótce pe> ma.so raziła głęboką wdzięczność narodu wali, dopóki nie skończy się „zimna.
i dopóki nie zostaną uslalo
wojskowego na statek „:M:onckey". Pra na szybko post@pujący rozkład we- wYCh aresztowaniach w armii i admi. niemieckiego za obniżęnle reparacji. wojna."
ne przyjazne stosun'k•i między człGn·
en w porcie całkowicie ustała. Z 20 Blat- wnętrzny wśród niedobitków Kuomin_ nistracji kuomintangowskiej na. :ForONZ.
Przeciwko uciskowi kolonialnemu kami
ków, znajdujących się w Dunkierce, 8 tangu. Ostatnio jak podaje prasa ame ~ozie. Wśród tysiąca. aresztowa,nych
Pytano mnie, w jakiej mierze za
~fice.. znajdował<> się wielu czolowych ,, . j.
dowoliły mnie rozmowy moskiewEkierowanycb zostało do innych portów, rykań~ka, około 100 wyższychus1lowa.
rów a.rmii kuomintangowskiej
skie?
których
kuomintangowskich,
skowy-eh
w szczególności do portów belgijskich. to pota.jemnie Gpµścić Fo.rmozę na. sta.t
Nie mam podstaw do niezadowokU norweskilll. Uciekinierzy przychwy przejścia. na. st?onę Chin Ludowych olenia z rozmów moskiewskich. OZnaczna.
Xa;i...Szek.
Czang
sie
bawiał
ceni .zostali przei: patrole morskie Ku_
stateczną jednak konkluzję poczyHAGA (PAP). - 'według )\1.iado- nić będzie można nie wcześniej, ani
Sląsk
ominta.ngu w połowie drogi mifdzy For część ares'Ztowanych ~ostała rozstrzela
na.
roOOci naipl:ywającycll ~ Dżaikairty żeli po dwóch - trzech miesiącach,
mozl! a. kolonit portµgalską, Macao.
-w z biórce n a SFOS
il"UCh strajkowy w lndonęaji przybii!- a być może potrzebny będzie i dłuż
szy okres czasu.
13
ja:
W odpowiedzi na dalsze pytanie
pmeciwko kol<lnistom anglo - aanery Trygve Lie przypomniał swe nieda
ku bier6ącym pierwllze miejsce w o.
_„tycz@ .nemokr~tycznej Republic~ kaliskim i holenderskim, d-omagaje,c ·wne oświadczenie, złożone w Gene
PEKIN (PAP). - Z okazji 60 i·ocz
fiarnoGci na Społ'eczny Fundusz Odbu
dowy Stolicy zajmuje ludnoś~ śh!ska. nicy urodzin prezydenta Demokra_tycz_ V1etnalllSkiej ZW?cięstwa nad obcynu się polepszenia warunków pracy i wie, w R;tóryro V11Yraził on nadzie3ę,
W ciągu r-01.ll bież. śląsk -wpłacił już nej Republiki Vietna.mu Ho Chi-min najeżd~cami i ich pachołkami. Wyra_ podwyżki płacy.
że przyjęcie do ONZ 9 państw euna. SFOS ponad 170 milionów zł', Dru ha, prz.ewodniczący Centralnego Rządu żam również życzenie, aby narody Trwają.cy od mlesią.ca strajk 60 ty ropejskich, które prosiły o przyjc::cie
gie miejsce zajmuje W~zaw'1, która L~dowego Chińskiej Republiki Ludo· Chin i Vietuamu połączyły sit wel sięcy robotników zacllodnlej części w poczet członków ONZ - wzmoMao Tse-tung wystoscnvał do wspólnym wysil.ku o utrwalenie poko.. JaWY zakończył się zwycięstwem cni głos Europy w Organizacji Nawpłaciła już w roku biei. około 115 wej oraoula.c:vch I nodwrika płacy.
rodów Zjednoczonych.
•jubilata. depesze następuj1J,eej treści: Ju w Azji",
milionów zŁ

s.z:erokd

W zw i ązku z powołaniem tow.
S ienkiewicza na inny odcinek pra
cy, Plenum powierzyło obowiązki

zabrali tow.

armia obrońców pokoius::M~ft~!:~~i~t~~

2 miliony 100 tysięcy
podpisów w CSR

W drugim punkcie porządku
Plenum rozpatrzyło
dziennego
sprawy organizacyjne.

Zołnierze

francuscy.

przechodzą na stronę

wcrlczqcych o wolność

Vietnam~zy ków
PEKIN (PAP), - Jak donosi Age.n
cja Inforrna cyjna V!etnamu, włńie
:rze garn:i2JO!lów f.Nmcuskiich w KoLung i Toan-Tang ~prowincja TanHoa) o.raa: w Ko-Hie n (prowineoja
Kuang-Bi:n) - popa.r1i ofensywę
viet na:mskiej armii demokratycznej.
Zms~yli oni strażnice <>bSoer~

ne, '7..abili
ohnilków i

na

strooę

stawiających

o.pór zwderz
w ręku pr.z.iestili
armiii narodowo - wymvo
rt. bronią

lef1cze.J Vaetnamu.
Dowódca armii vietnaimskiej V-0.Nguen Ziap wystosował pod adresem tych wlniemy serdeooną de
pesrzę, witając fob w szeregach wa[czących o wolność Vietnamu.
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'W·ielkiego Przeł om u"'

rqbli wzrosły W' r. 1929 do 3.400 nym dowodem wyższości gospodart.i JaJący się ruch współzawod.nietwa,
milj. rubli.
socjalistycznej nad gospodarką Indy który pozwolił nam zwycięsko zakoft
Zadanie zbudowania przemysłU widualnę, sprawiły, iż do kołchozów czyć realizację Trzyletniego Plan-:i
pisze towarzysz Stalin wstępowali chłopi całymi wsianli, Jdhm1owy, wyrazem tego jes\. wyko
citżkiego - uzależnione jest bezpośrednio nie geninami. powiatami, a nawet okręga nanie z nadwyżką planu pierwszy-:h
tylko od zagadnienia nagrom:idze, mi. Do kołchozów ruszył średniak. C)terec'1 miesięcy 1950 roku. „Wydaj
Artykuł towarzysza Stalina „Rok nia. Jest ono także ściśle uzależnio' P„zejście średniaka na tory kolek, ność p rar.y - uczy towarzy11z Lenin
Wielkiego Pl'zełomu" opubliko' ne od zagadnienia kadr, od zagadnie tywnej gospodarki było gruntow11ym - to koniec końców rzecz najważn~j
wany został na łamach „Prawdy" w nia:
rozwoju gospoda„ki sza, najgłówniejsza dla zwycięstw:i.
przełomem.. w
roku 1929 z okazji 12 rocimlcy Re,
rolnej, „stanowi jedną z najważnle1' nowego ustroj u społecznego.- Kapi'
a) wciunięcia dziesi11tków tysię· szych io:4obyczy • władzy radzieckie)" ta łizm może być ostaUcznie pokona
wolucji Październikowej. w roku
1929 naród radziecki dokonał pod cy myślęcych po radziecku :echni~ - pisze w swoim artykule to1~· a' ny i będzie ostatecznie pokonany,
kierownictwem WI\P(b) wielkiego ków i specjalistów do budowni :~wa rzysz Stalin.
dlatego, że socjalizm stworzył now=l,
przełomu na wszystkich frontach bu socjalistycznego,
znaczni2 wyższlł wydajność pracy".
b) wyszkolenia nowych czerwo,
downictwll. socjalistycznego. Wyrao podniesienie wyda)•
Toteż walka
* • *
zem tego przełomu było: zwiększe· nych techników i czerwonych specja
Artykuł towarzysza Stalina ,,łtol( no~ci pracy, walka o 11ocjalistyc~~ą
robotniczej.„
klasy
spośród
listc\w
rozbudowa
pracy,
nie wydajności
wielkiego przełomu" miał decydują. tłyseyplinę pracy, walka z bumelan·
przemysłu i przebudowa gospodarki Stąd zadanie partii - zabrać si~ l:!z ce znaczenie dla dalszego rozwoju bu tarni i łazikami, którzy
opóźniajll
pośrednio do zagadnienia kadr i za downictwa $ocjalistycznego w ZSIU~. r1asz marsz do socjalizmu, jest jed·
rolnej.
„Nie można chyba wątpjć - pisze wszelką cenę zdobyć tę twierdzę". Jest on sk11rbnicą doświadczeń dla nym z ,najważniejszych zadań, jakie '
że jednym z Następne lata wykazały, iż partia budownictwa socjalistycznego u 1\:ls stoję przed klasą rohotniczi.
towarzys_z StaHn
najważniejszych, jeśJi nie nnjważ· bolszewi~ka zwycięsko zrealizowała w kraju. Wykazuje nam, że bez zw le
niejszym faktem w naszym budow' wskazania towarzysza Stalina. Kad ks zeni a wydajności pracy, bez budo, - Wiele jest analogii między obe~
nictwie roku ubiegłego, jest fakt, że ry radzieckiej inteligencji, wyrosłe z wy i rozbudowy przemysłu, w szcze nym etapem socjalistycznego budow
udało się nam osiągnąć decydujQCY klasy robotniczej, oddane bezgranicz gólności ciężkiego i bez przebudowy nictwa u nas w kraju, a rokiem 192~
przełom w dzied:1inie wydajności pra nie sprawie budowy komunizmu, są gospoda1•ki rolnej nie jest mo;.Ji- w ZSRR. Nie wolno jednak zapomi,
cy". Sukces ten partia bolszewicka dzisiaj przodujęcymi kadrami w we zbudowanie socjalizmu. świado· nać, że il"ZY wszystkich analogia :h
osi4gnęła przez rozwijanie twórczej świecie.
właśnle
mość t..,go jest coraz powszechnie1- budowa socjalizmu u nas,
Trzecim sukcesem partii bolszewb sza wśród mas pracujących naszego dzięki istnieniu ZSRR, odbywa się w
inicjatywy i entuzjazmu pracy mas
kiej z roku 1929, sukcesem. który or k· aju, •t w szczególności w klasie ro· nieporównanie korzystniejszych waw kierunku:
a) walki przez samokrytykę z ganicznie jest związany z dwoma po botniczej. Wyrazem tego jest roz•vi· runkach.
biurokr.a tyzmem, krępujęcym ini· przednimi, był gruntowny przełom w
cjatywę l aktywność mas w pracy, rolnictwie, przejście mas chłopskich
b) walki z łazikami i rozbija- od drobnego i zacofanego gospodar·
ezami Jroletariackiej dyscypliny stwa rolnego do wielkiego i przodu'
pracy - . przez współzawodnictwo jącego rolnictwa kolektywnego„ 0 '
siągnięcia partii w zakresie hudowni
socjalistyczne, .
c) walki z ·rutyną i zaśniedzia· ctwa kołchozowego tłumaczą się
przez rozwi przede wszystkim tym - pisze to·
łością w produkcji janie racjonalizatorstwa i nowator warzysz Stalin - „że partia stosowala leninowską politykę wychowa·
·
stwa.
Znaczenie tego sukcesu - pr nia mas, konsekwentnie zbliżając ma
jest dw sy chłovskie do kołchozów za pomocę
sze towarzysz Stalin
Nie nia i nic może być żadn.!go
prawdy nieocenione, ponieważ ty)- krzewienia S!lółdzielczości". Tlumac'l:y
ko entuzjazm i zapal do pracy wi,1 się to t,ym, że partia prowadziła sku szczerego zwolennika pokoju, który
lolllilionowych mas może zapewnić teczną .1t.lkę zarówno z tymi, którzy by odmówił podpisu pod apelem
wydajności pra'!y, U'Si!owali wyprztdzić ruch i dekreto, sztokhohhs kim. Wałka o pokój, o
cięgły wzrost
bel którego nfe da się pom:·ślcć o, wać' rozwój kołchozów („lewicowi" zakaz broni atomowej, straszlL·ego się z wyjątkowo przychylnym przystatC'czne zwycięstwo s 0 cjalizmu _ fra.i;esowicze), j!łk i z tymi, któ- narzędzia masowej zagłady, skupiła jęciem całego na rod O. polskiego, po,
rzy usiłowali cię.gn<lĆ partię wstecz i na całym świeci•. w jednym S'l\eregu dobnie, jak na całym świecie. V/ cią
. nad kapitali.zrncm".
Przechodząc ilo omówienia nastę· pozostać w ogonie ruchu (fajtłapy łudzi różnych przekonań polityc„, gu paru dni podpisało się · pod r pepnego sukcesu partii w. budownictwie prawicowe). Powodzenie ·w <!ziedzr nych, ras i narodowości, Judzi róż- ' Iem z górą trzy miliony .óbyw. tali
socjalistycznym, towarzysz St&lin 11i nic budownictwa kołchozów tłuma, nych wyżnań,, : nrówno wierz11cych, naszego kraju i liczba ta rośnie z
•
sze: „Drugi sukces partii polega na czy się również tym, iż rozbudo,vany jak _i ni~wierzących - .wszystk}ch godziny na godzinę.
Akcja ta jest akcją ogólnonarodO'
t) rn, żeśmy w ' roku ubiegłym w za' przemysł radziecki przyszedł chlo- ludzi, ktorzy chcą walczyc z grozbą
sadzie rozwiązali pomyślnie problem pom z wszechstronną pomocą w po· woj~y. Chod.zi_ o rzecz ws~ól~ą dla wę. Apel sztokholmski masowo pod
nagromadzenir. środkó'v dla budowni stad dostarczer.ia na wieś trakto' całeJ ludzkosc1, o udaremmeme zbro pisują robotnicy, chłopi, inteligenci,
ctwa kapitalnego w przemyśle cięż· rów, sprzętu technicznego, inwent>l' d!"iczy_c!1 ~Ianów, .które g~dzę ,; ży, kobiety, młodzież, ludzie różnych
kim, rozwinęliśmy przyśpieszone tem rza, tworzenia stacji maszynowo, cie mlł~ońo'~ ludzt... ChodZJ o tl!, ~by warstw społecznych. Pod11isują ten
Pokrzyzó\\'ac zamiary ludob1>jcuw, apel również i księża, przy czym
po rozwoju wytwórczości środków nro traktorowych.
Pomoc · rządu dla. wsi, praca poli·j którzy ?·ii~ d~iś grożą bombą_ atomo, wielu z nich aktywnie pracuje "' te
clu.kcji i ~tworzyliśmy przesłanki do
robotników' wą „dz1ec1om w kołyskach i staru· renowych komitetach pokoju.
w tyczno·u~wiadamiająca
przekształcenia naszego kraju
Mieliśmr także szereg '' wypowie·
kraj me~lu''. N~kłady inwestycyj, a'git atorów wśród chłopów, osiągnię- szkom przy modlitwie".
Toteż ,.akcja zbierani~ podpisów dzi księży, solidary zujących się z a·
ne w przemyślć radzieckim w jlor?w ci~ g?spodarcz.e istn!ejących sowchona ni u z ~okiem ·1928 z u;oo nulj. I ? Ow i kolchozow, ktore były namac'lJ I pod ap~~c~ sz;tokholrnsk1m spotkała pelcm szto: .hol@s kim i poi;_ępiając: eh
I
, przygotowania d" nowej wojny.
,.
„Rok Wielkie
}, W. Srolin go Pr:ełomu" - ze •bioru „Lenin
i Stalin o spóld:riclczości produk.
cyjnef'. Wyd. „Ksiqika i Wiedza"
Waruawa, ' 1949 r. . .
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Podróże Achesona po krajach zmarahallizowanyc:h
(Rys. A: Abramow)

występują
•
podpisywaniu Apelu Pokoju
przeciw
I Napisał A.· "ubackl I

czyim interesie

Naród~:am,etyklńslff wwa 1ce~ o pokój 'Ef.=~~~:.ft~~=~f~.~~!
panujące

obecn~

tu walki o pokój. Nie powinno pod,.
nim zabraknąć podpisu żadnego Po·
te walka o pokój stanowi
NAJWA.ZNIEJSZE ZADANIE PO, laka".
Księdz Bancer z Osieka oświad'
LITYCZNE PARTII
c;:ył: „Ludzie o pokojowych sercach
'
Sztokholmie całemu świa,
Wbrew zdradriieckiej polityce kie rzuci'li'
'
' · F' c- tu piękne,
· k iej
h k o' ł A mery.k ans
·
szlachetne hasło walki o
rowmca:yc
d eracj1·· .p r acy i· K ongresu p rz.emys ło pokóJ'. w teJ· walce mamy najieps_zc
· -1• • z awodowych , sze- go przewodnika - Zwią zek Radz1ec
wych z w1ąd:ow
regowi członkowie zwią7'ków za- ki wru z narodami demokracji lu· - czyn dowej. PrzeciwstP.wimy się tym, kt!'•
·
wod owyc h występu j ą rowniett
rzy chcą igrać z losami ludzkośc1,
nie przeciwko wojnie.
W walce o pokó.1 biorą tei żywy aby zdobyć jeszcze więcej złota."
udział kobiety amerykańskie. Ostat Oświadczenie to iłożone zostało ua
nio w Bos tonie, Cambridge, Sprin· konferencji we Wrocławiu, w któ~cj
field, New Bedford powstały spe, uczestniczyło 92 księży, ofiar f1rzesla
e,fe.lne kobiece komitety akcji zbie, dowań hitlerowskich. ZgłO!!ili oni je·
rania pndpisów pod apelP,m S7ltok- dnomyślnie akces do apelu sztokholm
holmsldm, które zebrały już wiele skiego.
A oto inn·y przykład. Ks. Rataj z
tysięcy pndpisów.
Miliony prostych ludzi w Amery- gm. Koty (woj. śląskie) odczytał z
ce, lud'Zli różnych przekonań poli, nmbony Apel Polskiego Komitetu
tycznych i religijnych, różnych ras Obrońców Pokoju. Składając swój ~od
i na.rodowości rozwijają coraz szer pis ks. Rataj oświadczył: „Kazdy
szą, działalnośĆ w obronie pokl)ju. I ksiądz, który szczerże pragnie poko
cą,

niedawno w No,
wym J orku kroriice filmowej ukarz.a.no widizom oblicza rozmaitych
Amerykan ów, którizy odpowiadali
n a jedno pytanie : „Czy należy pro·
dukować bombę, czy też nie?". Dob ra no oczywiście odpowiedzi, k tór e u;;prawiedliwia1y politykę przy·
wojennych, prowadzoną
gotowań
przez monopolistów amerykańskich.
tz.achowania „>JbiekJedn a k że · dla
tywności' ', auto.rzy k roniki musiel i
udzielić głosu jed11emu chocl,ażby
przeciwnikowi bomby. Słowo to wy
powiedzfała matka. Kobieta ~a po,
wiedziała: „Nie. nie, nie - trzeba.
bomb! Nie · chcemy wojny!" <::ała
sala zatrzęsła. się w tym momencie
od oklaśków.„
epizod
Ten · charakterystyczny
amen
n1;zytoczył postępowy pisuz
rylta.ński Howard Fast. Ja.I< w kr.o'
pli wody, odzwierciedlają ~~ę w nim

w Ameryce sto·.
sunki. W tym kraju gdzie nawet
słowo „pokój" .zostało uzna ne za
wywratow~, trrieba mieć dużo cywil .
nej odwagi, by występowa-0 w obro,
nie pokoju. Ale po.mimo driiałalnośOi. Edgara Hoowera i jego unzędu
śledczego, pomimo istnienia Korni„
s1'i do badania drl:iała1lności 'antyaane
rykańskiej, corai.i więcej Amerykanów wstępuje na drogfj wałki prze·
ciwko podżegaczom wo-jennym.
Czynny udzla.ł narodu amerykańskiego w walce o pokój przybiera
różnorodne formy,
Powstają rozma.ite organizaeje
obrońców pokoju, zwołuje się masowe wiece, organizuje konferencje
w obronie pokoju, przeprowadza
akcję zbierania podpisów pod pro·
testem pneciiwko p:roduikowaniu
bomb atomowych: na lamach prasy
zamieszcza się wypowiedzi antywojenne różnych ugrupowań społecznycb, pisze Się teksty do cełonków
Kongresu USA. Jak podaje ·prasa

F r ontu Narodowego
k andydatów
Niemiec Demokratycznych w wybor ach 15 października 1!!50 roku. ł i
g os.
. Interesy całego narodu uchwała blok u - wymagaj ą ścisłej
współpracy wszy stkich patriotyczn ych sił demokratycznych w wz~ac
niaj.ącym . sie Froncie N aro d owym
Niemiec. Demokraiyczn:vch.

ma['srzał.e~
Następnie
MOSKWA (PAP)._ w 'lJWiąxku ize j Ma.kowski.
torzy domagają się od rządu USA
1
zaniechania arresywnej polityki.
150 rocwjcą śmierci wie lkiego ro- Związku ;ttadizieckiego. Sok~ł~wski
Postanowienie Trumana w spra- syjskiego dowódcy wojskowego Ale· prz~wodmczący Mosk1ewsk 1e i R:&dy
wie PodJ""-i a prac, zwia„....nych z ksandra Suworowa _ odbyła się tu M1ejskiej Delegatów Ludu ~racu1ące
~
..,.,.
18 bm. uroczystość założenia kamie go - J asnow zd.jęli pokrow1ec _.,, gra
. o-. nitow_ej tJłyty, na ~tórej uotym1 ir.gło
produkcją bomby wodorowej wy- nia węgielnego 'pod pomnik SuWOT
Tu stanie .PO'
1
to
k
li
na.jszer,
wołało obun:enie wśród
uroozystości tej pi;-ze~aw.1Ja.. :_ s ami wyry. na:p s :. „
Na
wa.
·
skie
'
a.merykan
nar~„u
n-tw
SZych W "'"'
rnnik ku eut wielkiego rosyjskiego
marszałek Zwią'LltU Rad zieckiego uu
go. Przeciwko temu zanądzeniu wy Sokołowski. następnie sekre tarz Ko- dowódcy wojskowego - Aleksandra
.
Suworowa."
WKP{b) k:ieg
. t M · k'
stąpili p~dstiaiwiciele orga.nizac-ji.
o
iews
os. h m1 te u
h k 0b '
1· 1j
h
· „
Uroetz.ystość ~akończyło dodd am.e
k Akademii Nauk
'
·
'h re ig nyc
zw1ązaowyc
=~one
int 11 • R um1ancew,
• • „ iecyc
. .
e - ZSRR - Grekow i WY.chowanek salw artyleryjs ki ch oraz o oar ;in•e
m Iod ~iezowyc. • orgamzacJi,
Hymnu Państwowego.
genCJI i wiele innych. 2 tys. działa- szkoły wojskowC'j :im. Suworowa
c~y nauki i kultury wystosowa~o
pismo ~o Trumana, domagaJące się
•
postawienia .bomby &tomowej poza
prawa. • Amerykańska
naw!asem
Partia RobotniCtZa zuądała, by Truma.n „niezwłocznie uchylił zarząd~nie o produkowa.niu piekielnej
bomby". Kongres Partii Postępowej
Tow.• Burski zwiedza fa bryk i n a Węgrzech

W

wyświetlanej

,„

1
założenie k(l.mienia węgie nego
Urocznste
W kilku wierszach
tJ
L~;:.N:u~k~~:~~:wa~E~~:uc~~ ::e:~te~.:: :=~~~ur~ai~lo~ pod pomnik Suworowa W.Moskwie
mokratycznego o wspólnych listach orrODUia ilość listów, których au-

*

•

*

BA WJĄCA W ZSRR w zwi ązku z
pierwszomajowymi
delegacja T owar zystwa F rancja
ZSRR spotkała się- przed opuszc~en iem Związku R a dzieckiego z dz1en
nikarzami r adzieckimi. Członkowi~
tej delegacji - francuscy robotnicy,
chłopi i znani działacze kulturalni
podzielili się z dziennikar zami wr ażeniami z pobytu w ZSRR.
uroczystościami

* ·.

•

*

W KATOWICACH bawił w ostatnich dniach pastor Stanley Evans członek Bry tyjskiego Komitetu Obrońców Pokoju oraz red aktor naczelny pism a włoskiego „Progresso
d'ltalia" z Bolonii - ~rof: Fer~a!'ldo Schiavetti. · Zagr-aruczm gosc1~,
którzy inter~sowali si~ sz~zegó_lme
pracą i życiem r obotnika _sląs~~e~o
ośrodka prz~mysłowego, zWledz1h hcm e kopalme. ,

- Doniosłe

I

amerykański, by zaprzestał wyko·

znaczenie pomocy ZSRR

rzystywania energii a.tomowej "d la
celów wojennych.
Po ogłoszeniu a.peiu sztokholm,
skiego ruch w obronie pokoju na
terenie USA 7lqBcznie się W7mógł.
Akcję zbierania podpisów prowadzi
Komitet Narodowy związków zawodowych w obronie pokoju. Apel
sztokholmski podp-isało już wiele ty
slęcy mieszkańców Chicago, Bosto'* • *
NA ZAPROS.ZENIE R~dzieckiego nu, Sprłngfieldu l innych miut
Komitetu Obronców PokoJU pr zyby- amerykańskich.
w pierwszych szeregach ameryła w końcu m&ja do Mósk~ d~Iega
cja .M~ksykańskiego Kom1tetu . 0- k{lńsklch bojowników o pokój kro·
broncś°'~v P~ko.11;1- b r1 'na defiladzie czy Pa.rtla Komuni$łyczna. Na pl~·
k ·e oraz num Komltriu Na.rodowego Partii.
. Go cie o .ecm . Y
p1e~~~m~J~:-VeJ . ~wra:uwiRadziec- które odbyło się w marcu rb.,
rezolucje, stwierdza.ją'
l UChW&lOllO
S O lCf;l
Z~Vle
kiego.

Członkowie
BUDAPESZT (PAP),
polski ej delegacji na obrady organów
d .
.
SFZZ w Budapeszcie: w1ceprzewo niczący CRZZ i. sekretarz. generalny Mię
dzynarodowego Zrzeszeni a Włókniarzy,
tow. Aleksand er Burski; Jan Pawłow ski
i Szymon Dobrzyński zwiedzili kombinot tck&tylny w Szegedynie, wyposażony
w nowoezesne mąszyny radzieckie.
Przemawiając do rob~tników, tow..
Burski oświadczył m.in. : „Gdy w krajach kapitalistycznych zamyka się fa.
bryki, na Węgrzech i w krajach demo
kracji ludowej Oh~iera ~i~ fabryki. nowe. Przykład teJ własme noweJ fahryb.l, gdzie _jesteśmy, ws~azuje, r.o. 111·11a
cza dla kraJU demokraCJl ludowej po•

I

ju poprze całym sercem obecną ak·
atomowa, jako narzędzie
zbrodni przeciw ludzkości musi być
zakazana". Przykładów takich moż'
na by przytoczyć wiele.
Ale sę i inne fakty. Specjalnej W'/
mowy nabiera postępowanie biskupa
świerskiego z Siedlec, który wydał
rozporządz ,:-.ie zabraniające księżom
komitetach pokoju 1>raz
udziału w
podpisywania apelu. Podobne stano,
wisko zajął biskup tarnowski Stepa.
że nil': 10•
Oświadczył on księżom,
winni składać podpisów powołując
się na to, iż episkopat wypowied ział
się już w sprawie pokoju w IX pkt.
umowy z Rzędem zawartej 14 kwiet
nia.
.Postępowanie obu biskupów zasłu
guje""na najwy,żsie potępjenie i ;:osta
nie właściwie ocenione pr'zez cale
społeczeńst,vo. Nawet w·· ich wła'
snych diecezjach wielu kl!iięży ·vyr:i
ia mimo biskupiego zakazu solidarność z akcj11 zbierania podpisów i
uczestniczy w niej aktywnie. Po~kl'e
ślamy, że biskup Berlina Preysing,
miły rewizjonistycznym kołom Waty
kanu, ten sam, który dawniej modlił
się za Hitlera, a dziś odmawia msze
;;a podżegaczy wojennych, patronuje
hitlerowskim rewizjonistom niemiec
kim i rzuca oszczerstwa na ruch po
koju, zabronił również niedawno pod
pisywać księżom .a pel pokoju.

cję. Broń
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SFZZ

o bozie p o •o;u

BUDAPESZT (PAP). - Sekretarz ge
neralny światowej Federacji Związków
Zawodowych, Louis Saillant, udzielił w y
wiadu współpracownikowi centralnego
organu węgierskich zwi1Jzków zawodowych „Nepszava" na temat walki o pokój oraz .cnaczenia ostatnich obrad organów SFZZ w Budapeszcie. Podkreślił
on, ie .Swiatowa Federacja Związków
Zawodowych wzmoie swój udział we
wszystkich kampaniach międzynarodo·
wych, którym pr::ewodzi światowy Kon
gres Obrońców Pokoju.
W dalszym ciągu wywiadu Louis Sail
laut stwierdził, że liczba nalei :tcych do

SFZZ członków od ostatniego Kongresu Mediolański ego, whi:ew wysiłkom
rozbijaczy, wzrosła, ponieważ szereg
central zwi1Jzkowych, należących do Federacji, jak IJI>. centrale: chińska, viet„
namska, polska, rumuńska i centrala
Niemieckiej Republik.i Demokratycznej
przybrały znacznie na 1ile. a ponadto
przystąpiły do SFZZ nowe centrale, jak
np. związki zawodowe Guatemali i Nigerii.
SFZZ skupia d zisiaj poTUid ·75 milio•
nów członków, a więc o 3 miliony wif•
ccj 11ii w okresie Kongresu Mediolań~
skiego.

Titowscy siepacze
znęcają

si• nad obywatelami

wzorem swych anglo.ameryk.i.ńa'slcll
mocodawców, Tito uważa., że wszyi;tkie środki Sł dozwolone, gdy chodzi
o werbunek ta.niej siły roboczej · do
pracy w niewolniczych warunkach. U
vraża. on również, że należy cudzoziem.
w Jugosławii,
przebywających
ców
werbować jako szpiegów, dziaJa.jących
na szkodt -własnych krajów.
Anglicy, Ameryka.nie, Kanadyjczycy
m,oc Zwi~zku Radzieckiego. ~~dzirny werbujt ta.nit siłt roboczt na targowi
zara~c1~, ze kro c~!my p.o sdłusznet dro- ska.eh, zwanych obozami osób przesieli
dze 1 ze prz.ysz 0 1.c na ezy o nas ·
lonych, W tychże targowiskach rekru..
tują szpiegów, prowoka.torów i dywer.
santów, których nasttPI1ie wysyłają
głodu
do krajów, z których pochodZą, z kon
lJ
kretnymi zadania.mi.
Te sa.me ceie WYZU!).CZYł sobie Tito
w e Włoszech
We wtorek w wobec Bułgarów, lttórzy w czasie
RZYM _(PAP). pierwszej f azy walk w Grecji chronili
Campobasso srupa wygłodniałych sit przed terrorem monarcho-fas~/.
bezrobotnych nuciła się na. wóz 'Z r towsklm na. terytorium Jugoshwu.
pieczywem, !)orywa.jl\C bochenk·i cble Dzi§ Tito, sojusznik i wspólnik mo.
ba. Polleja lres/l.towała ókóło 10 <>"' ł}archo.faflilYBtów ateJ1skich, gwałci za.
sady pra.wa. międzynarodowego (zaz
t
sób. P rzeds tawiciele Izby . P ~cy za- wsz~ krocząc śladem swych anglo_ame
żąda1i od prefekta zwolnienia ofl'<M' rykal1ilkich mocodawców) i odma.Wie.
. atelom bułgarskim pozwolenia. na.
głodu i ozatrudnienia Ich w orzedsię { obyw
wyjazd do Bułgarii, provonuj11rc im w
biorstwach mie .lskich.

dla rozwoju krajów demokracji ludowej

uchwalił rezolucję, na.wołuJ;tcą rząd

Postępowanie biskupów świerskie'
go i Stepy, wyraźnie koliduje z po,
rozumieniem między Rządem RP, n
episkopatem, które w pl<t. IX urno
wy głosi, że episkopat „będzie p::pie
rał wszelkie wysiłki zmierzajęce do
utrwalenia pokoju, będzie się prze·
ciwstawiał w zi1kresie swych możli
wości wszelkim dężeniom do wywo·
łania wojny."
Akcja zbierania podpisów· daje e·
piskopat owi pole do wcielania. w
czyn IX punktu porozumienia. Spo·
łeczeństwo nasze oczekuje, że eplsko
pat przywoła do porządk"u biskupów
występujących przeciwko składaniu
podpisów pod apelem pokoju.
Przed kilku dniami na · IV Plenum
KC Prezydent tow. Bierut, mówilłc
o sprawie wykonywania qmowy z 14
kwietnia stwierd ził „.„nie pozwoli·
my, aby. wbrew niej sto8owane były
stare reakcyjne machinaęje . politycz·
.
ne". ··
Wrogowie Polski Ludowej i podźe
gacze wojenni Sil zainteresowani,
aby umowa nie była przestrzegana,
by księża nic kierowali się j>olską
racj ą st anu, by dali się u żyć za na'
rzędzie obcym i wrogim Polsce inte
resom. Szczególnie boli podżegaczy
wojennych zespolenie wysiłków cate
go narodu polskiego w walce o po·
kój.
Miliony podpisów pod apelem. po·
koju, to nas za odpowiedź podżega,
czom wojennym.
' („Trybuna Ludu")

bułgarsk imi

zamian.u obywatelstwo jugoslowiafJ..
akie,
Rzecz jasna, że Bułg(l.rom, pra.gntcym ..,naleźć się w swej ludowej oj.
czyźnie nie odpowiada perspektywa o.
trzymania ·obywat elstwa. kraju, w któ
rym titowski terror wzoruje slt na. hi'
lerowskich metodach.
,Widzą.c , że ani obietnice, a.ni gr6źby
w stanie na.kłonić Bułgarów do
nie
obywatelstwa jugosłow1a11przyjęcia
skiego1 siepacze Tito przystąpili do
swych normalnych zajęć.
Paruset z siedmiu tysięcy Bułgarów
o których mowa, uwięzili. Wielu s
)lich, Jak podaje prasa. bułga.rska., zo„
stało poddanych torturom, Inliycb umieszczono w obozach, z któr-y'ch wyj_
ście prowadzi jedynie do pracy przy•
musowej w kopalnia.eh,
Rt td bułgarski parokrptnie wyst<>so
wał ostre protesty przeciwko J)ostępo
Vfdtr1u1 które dorównuje bestialstwu .bl
tlerowsklch oprawców t w bruta.lnOici
swojej jest wiern1Jn . naśladownictwem
metod stosowanych przez władze ame•
r;vkańskie w stosunku dO osób pt•
siedlonvch.
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ńauki IV Plenum.KCPZPR

Uzbrojeni w

.

.

usp r awnimy .wszec hst ronnie naszq polił y, k.ę kadr
Z prżebiequ dq~hu!ijl 'na Plenuna Kon1itetu Lódz kieqo
Dyskusja na Plenum Komiitetu Łódmego w dnd!u 17 ib. m. wy.ka0a-

ła w !I)ełln~ s~ść słów t<J":"'· Wojas~, że IV Plenum KC PZPR uchwy

ało m inaow•~J!iZe w chwild obecme3 ogniwo, że aiw.róciło uwagę n.a
m:nded!bany, a tak ~m~ ·d~ Pad~ i dla. Państwa - odvinek kadr.
Towairaym.e, ktomy liczTl'le zabierali głos po ·r eferacie I ookretaraa
KŁ, omaiwiia:li szeroko to rz.agadnienie, śmiiało krytykując z:ain.1edbMifa
w dotycllCZtaSowej polityice kadrowej, a.larmo1wali o braku odpowiednich
l_tadi: "!'" pracY: part.yj;iej. ~~lrowej i .zawodowej, sygnalizowali ·o p.rz.e
.taw1agącym S'lę tu l owdzie braku czujności w lllaikładach pracy. Stwierdz.ali ttytyoznie i s~mok..--ytyci.nrie. kon:i:e<::ziność przeł.amania dotychczaso
wego stanu na odc111ku wysuwana a kadx .i ;podnoszen~,a ich oo~iomu.
Dysikusja. wyikaza·ła, 7.e Md2ki aktyw pM'tyjny .zroe.umial właściwie
ws~ania. i wytyc:?:ne IV Pl~num KC :i. potrafił na i<:h p<i&ławie praeana~wiac dogłębme s.ytuacJę na !eren11ie łódzkie; ol!'ga111i.zacji pa,rtyjnei
i wyciągnąć szereg twor<::Lych wruosków dla dalsrzerl swej pracy.

o
-

właściwą politykę

IV Plenum stanowi rewolucyj- cie charakterystyk członków Pa.1·tii.

p.rzełom w życ-iu naszej Partii oświadczył kierownik W.v działu Per·
!<malnego KŁ t>Gw. Olejnri cmk.

ny

kadr

Analirując prz:yC"zyny. które w:plynę)"y na pnwa.ż.ne umle<lba,nia na od.

cini]rn kadrowym, tow. Olejniczak
E>twier~:l!ZH, iż powodem tych zanie<ibań było m . .iJ!l.nymi: nieodpowiednie
rozstawienJre kadT, ni.eumicjętn1Jśc szu
kani'a k.ad:r. wyn:ikająca z n.ierz.najomości lud~i oraz niedosita tearoe jeszcze ro-zmi,a ry i pOlZiorn srz.koleniia.
Wydziały kadr zbyt jeszcze mało
pracy J)11Święcały zagadnieniu, które
powinno je całk-G"wicie absorbować,
n.ga.d,m eniu - wyszukiwania i S7ikolenła kadr.
Do niedawna. na S'kutek tej f)9J.it yki, w łód0kim aparacie partyjnym
był •poważny procent „vacaitów".
W wydrzi.alach kadT mieliśmy pewne oipocy Pr7..ed wysuwaniem towa.
rzyszy wa1ritościowycb.
oddanych
s5ma·wie leC2 nie posi,adających
powJednic"h kwalifikacji. Nie zada.wa
no so:ble częstokroć trudu, żeby te
wa?~oścfowe jedno.s-t.k,i podciągnąć,
w~ałclć i w~cho.wać. Tak, jak po
wi>edzi-ał tow. Bierut, „lnsta.ncje kierownicze, r.ozbudowując aparat parły j.ny, szJy często po linii najmniejszego oporu". Szuka:nie·noiwych kadr
na tra,fiało n>a trudności, ponrLeważ a[.
bo nie dostraegano jednostek nada..i<tc~h się na wyż...w,e stanowi.ska w
:ipairiacie pairty.jinym, zwlą2kowym
r;e.y społeC'Zlnym, aJbo ~ o'bawarano
F.·l:; je WY15uwać. . ,choiwano" je, aby
nne &tracić <.-ennycll sił na swoim od
cinku~ Są .nip. na terenie Łorlrz.i takie
• zaktady pracy, klf:óre ~trud:niają
wiele tysięcy lude.i, a które nie dały
Jeszcze ani jedinego cz.łowiekia do apaa:a,tu partyjnego. A tymczasem Po~rz.eby są ogromne i W?Jra&tają z każdym miesiącem. w~rasta koil'ieczność e;asiłania apair.atu partyjnego,
zWiązkowego, ad:rninistvacyjnego ~td.
nowym, i,vru.'<tościiowym, twól'Ctl.ym
aktywe.m. Taika sytuacja istnieje
na pr.zylkład obecnie w Centrail.nych Ziaa-ządach, gd:zli.e a'.Pa.::a;t; admi.
nistrracyjny po;z.,osta;wia jesrt.crze wJele
do życrrenia. Sprawa um~ej~tnego ro.z
stawienia ikadr w przemyśle - co e;
w;elką s-iiq podlkreślił toiw. Bierut na naszym terenie nńie .przed'sta'\V:i'a

od-

poznawania ludzi na pcdst&wie ich
pra<:y, ich działalności społecznej i
politycznej. Dotyc~hcmsowa, powie.J.'rlch01wna polityka kadx<rwa dop.rowadwafa bowiem nieraz do tego. ie wy
suwano ludzi trieod!P<>wiedni~h, 7.e
nieodpowiednie jednostki kierowano
do S!llkól partyjnych i ZJwiązikow)"Ch.
To sanw zaga<iniende poruszył .w
swej wypowiedrzi 1m~eydcnt Łodzi,
tow. Min<>ł', pcdilm-eśJ.ając, że
towane teoretycznie i polit~cvinie ka.
dry usunęłyby poważne trudności,.
istniejące dmś między mnymt na
cinku harndlu uspołec2lllioneg{>, gdzie
braik odpowiednich ludzi na od'POwiednich stainow.iskach powoduje ntle
właściwy ;rozdzi,a,t towarów ora~ nieró·w:nomieme i niewłaściwe zaopatrywanie placówek handlowych.
Wadliwa politylka kadr lStnieje w
PZP~ im. StaJ.iina. Nacrelny dyrektoir
tych 0a1kliadów, t-ow. Jóźwiak, 00b!raeowa<ł s;,r.tuację, istniejąq w ohwili
obecnej, gdy w admirriistl•&Q,jU i na
kierowniczych stainow:is'kacll teclmi~
nycll majdują się jesu..crz;e ludrde, kitó
lTl.Y nie biją się jaik na.Jeiiy- o plan i o
,produkcję. Wyd~aił Kadir PZPB im.
S1'alli!:a nie potrafil: do.tycllceas rilikwi
dawać dość dużej fluktuacjj pracowniików ,i ~ić iluk persona!lnycll,
wsih."Ut-ek czego Za!kłady napofyatają
na tym odcinlkiu na ipl()iWUne braik:i.
O niewłaściwej dotychczas polity·
ce kadr mówił rc>wnież· kier~ik
Wydziału Kadr Dzielnicy Górna-Pra
wa, tow. Tomczyk, przyznając samo
krytyeziiie, ti! Wydział nie otaczał
dostateczną opiekłl ludzi wysunię
tych na wyższe stanowiska i nie organizował odpraw z wysuniętymi.

przygo-1
od-1·

Dzielnica Górna·Pra.wa ma powat
ne zaniedbania na odcinku ka<h·owym. W Sz)rnle Techniczno-Przemy·
słowej np. oraz na Politechnice Łódz
!dej nie ma dotych~ wydziałów
personalnycb.
Podobne l>raki - stlwierdził tow.
Chałubiński - istnieją na Dzielnicy
śródmieście-Lewa, gdzie nie było do
tąd kolektywnej pracy na. odcinku
kadr między wydziałami personalny·
mi, organizacjami pal'tyjnym"i i ognr
wami związkowymi.
Ten brak tros:ki o kadry przejawjał się także i w tym, że niejedno
si-ę pomyślniie. Dość ~ęsto 7.ld<all.'Zają krotnie usiłowano' usunać z sze1·e!'ię wyp.adild awanrowiainia lud'Zi 1110 gów partyjnych ludzi wa.i·tościowych
wyżsQ:e stanowiska prv..eiz Cenitrailne i oddanych Partii i dobrze pracują
Zairządry-w sposób niewłaściwy - bee cych, którzy z powodu braku dostaupnredini~go poro-zumienia s:ę z Wy- tecznej opieki, ulegli chwilowemu za
dzi•ałem Kiadrr.
'.I'Iv.eba prrz.ytem łamaniu.
stwie~ić. że i odwrotnie. o['gaini.zaW wypowiedziach wszystkich dy·
cje parlyjrne wy.suwaiją ludzi berz. l>O- skutantów · przebijał ton krytyki i
rozumieniia się rz Centr. Zarządami.
samokrytyki: organizacja łódzka za
Tow. Olejnicrz;atk omówi'ł szeroko mało dotąd biła · się o kad·ry, niedokoniieozlność dO'kładni-ejszego IJ)OZna- stateczll'ie opiekowała się ludźmi,
wania ludzi, spor!Ząd.za.nia ścisłych i · prowadziła niewłaściw11 polityke ka
opa.M.yeb na indY\\'.1dualnYm kontak- J d-row11.

Konieczność

szkolenia kadr

stawić kadry dobrych, od.powiedział· nikarskieh. ,,Głos" ma już pewne o·
nych, na wysokim pe>ziotnie ideologi· siągnięcia w dziedzinie opieki nad
cznym stojących nauczycieli-par· kadrami korespondentów, ale jeszcze
tyjników.
niedostatecznie walczy z. próba.mi dła
Z tym zagadnieniem w1ąze się wienia krytyki i za mało bije się o
sprawa podniesienia wyników nau· pozytywne załatwjenie spraw poruczania i - co ważn:ejsze - sprawa szanych w artykułach i kores.ponden
właściwego ideologicznie
wychowa· cjacll. Reda,k cja ciągle jesz:::ze zbyt
nia naszej młodzieży.
mało pracuje z kore..-pondent.ami ro
'l'ow. Ujma, kierownik Wydziału botn!iceymi.
·
'Komunikacyjnego KL, zwrócił uwa·
Poważne zanif'..dbania, istniejące na
gę na kolejnictwo, gdzie s:-;kolenie odcinku szkolenia kadr zwjąz.kowych
kadr jest powainie zaniedbane. Fakt .omówił
przewod'!liczący
Zarządu
ten jest bezsprzec:imie przyczyną po Głlwnego
Związku
Zawodowego
waż.nych braków,
istniejących
na Włókniarzy, tow. Kubiak. Zaniedbatym odcinku, a prze<le
wszystkim r.J::'l te muszą być usunięte. 1 czerwprzyczyną awaryjności, słabego roz <:a br. otwarta zostanie stała S'Ok<>·
woju współzawodnictwa, niedostatecz ła przy Zarządzie Głównym. Szkole
nej walki o oszczędność, zbyt dh160 nie mężów zal\.lfania, które posuwa
trwafocych wyładunków.
ło się dotychczas bardzo powoli, bę·
O szkoleniu kadr dziennikars.kich c!zie realizowane w szybszym temi szkoleniu zawodowym młodzieży pfo, co pozwoli na podniesienie na
fabrycznej mówił redaktor naczelny wyższy poziom pracy grup związko
„Głosu" tow. Lemiesz.
.vych. Tow. Kubiak poruszył także
Tow. Lemiesz poruszył również I dcni(Jsłą sprawę wysuwania na odp.>
spi·awę współpracy z korespondenta w.U:zialne stanowiska związkowe ko
mi robotniczymi i chłopskimi, będący biet. zatrudnionych w przemyśle wł6
rni ·.-ezerw11a1·em nowycb kadr dzien· kie,rniczym.
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Partia kierotunikiem i opiekunem

kadr

z1uiązkowych
o.raz większego zainteresowania się
pracą ~wiązkowi\ k-Omitetów llzielni.

coiwych . •
Niedomagania pracy

związków.

zam. in. z bra·
ku odpowiednich kadr, wytknęła także tow. Patorowa,
przewodnicząca.
DRN Sródmieście. Mają tam jeszcze
w1e1sc;i przypadki kumoterstwa, na
którym często opiera się wybór ludzi
do szkół związkowych. Nic dziwnego,
że szkoły te często nie spełniają tych
nadziei, jak.ie pokładają .w nich związ
ki i nie przyczyniają się , do WZD}oc·
nienia kadry aktywistów. Tow. Patorowa zwróciła b. ostro . uwagę na ko·
niecznosc walki z biurokratyzmem,
i na kontecmość kion!finlll jednostek,
wysuniętych na WyŻS:rle stanowbita,
które niejedn-Oikł'Ołmie pJ'O\VQdZl\ nłe
odpowdedn:i tryb tycia - wi~pań
ski li dycnł:tiankL
Tow. Przybył, wiceprzewodniczący
Zarzl\dU Głównego Związku Zawodo·
wego Włókniarzy, zabierając głos w
dyskus,ii, mówn o braku kadr spo!lowych, których zadaniem jest reahzq~
wanie m:hwały Biura Politycznego
PZPR. Wcią~ jeszcze zbyt mały na'11ow. Zofia Pastorowa
cisk kładzie si~ ba szkolenie sporło•
„Związki zawodowe nie stanowłlt u we, na organizowanie kół sportonas jeszcze podstawowei kuźni no· wycb pny zakładach ·pracy. A przewych kadr" - powiedział towarzysz cież zagadnienie rozpowszechnienia
Bierut, zwracając uwagę na koniecz- sportu jest ogromnie .ważne i ściśle
noś~ -poprawienia stylu poUtyki ka· związane z wysuwaniem nowych
drowej na odcinku związkowym.
kadr.
Powodem niedostatecznego pozio·
Sekretarz Dzielnicy Sródmlejskłej,
mu 1 rozmiarów szkolenia kadr zwjąz tow. Jezierski, mówiąc o współpracy
kowych był, między innymi, brak opie ze związkami zawodowymi1 stwierki i kontroli ze strony Partii. Jaskra- dz.ił, ze Komitet Dzielnicowy słabo in
we przykłady takiego braku powią,- teresował się dotąd rekrutacją · na
Zilllia z organizacją, partyjną prz)>to· kursy zawodowe i przebiegiem szko·
czyła tow Dzikowska. Komitet Dziel- lenia.
nicy Sródmieście Prawa nie wzywał
Wskutek tego wyszło na jaw, że
na żadne p~iedzenia partyjne przed. np. w Szkole Prawników, c.zy w Szko
stawicieli Zwiążku Zawodowego, nie le Teletechnicznej skład słuchaczy po
omawiał z nimi sytuacji w zakładach zestawiał nieraz wiele do życzenia.
pracy.
Podobnie sytuacja ukształtowała się
- A przecież ogromny procent ak· na kursach socjalnych, zorganizowatywistów związkowych to członkowie nych przez Ministerstwo Pi::zemysłu
Partii, którzy wspólnie z organizacją Lekkiego. Taki brak współpracy 7
partyjną
dążą do osiągnięcia lep· poszczególnymi ogniwami
związków
szych wyników na odcinku produk· zawodowych powodował pewien se·
cyjnym
mówił ,P~ewodniaący· paratyzm i co za tym ·idzie - słabe
~R.ZZ, t!>w. Kr~ywanslu. -: Po?kre· oddziaływanie ze strony Partii
na
sla.~ąc ~uze braki w pracy n;ektorrch bezpartyjnych. A tymczasem dodell>W1~~kow ~odowyoh.~ m1~rzy in- ranie do bezpartyjnych, wśród któnym1 Oddziału ,„Wełny , ZWlązku Za rych mamy wielu ofiarnych, wykazu·
wodowego Włokniarzy. tow. Krzy- jących aktywność zawodową i !ipowań>S>ki IP~~reś~ił !k0111.'ie.ozność ś~le.~ łeczną robotników - jest ściśle zwią
&zeqo powiązama pracy organ1zaCJ1 zane z szukaniem ł wysuwaniem no·
pudsta-wowych i rad zakładowy-eh I wych kadr.
~vodowych, wynikające

I

tow. Stefańczyk - że wielu kandydatów odpada już przy poezą.tkowye;1
egzaminach, gdyż zakładowe organi
zaeje partyjne bagatelizują sobie
tak ważną sprawę, jak wybór człon
ków organizacjii do szkół pa.r tyjnych · Słusznie podkreślono w dyskusji,
że kwestia polityiki kadr łączy się
czy związkowych.
Według słów dyrektora Szkoły ściśle z zagadnieniem czujności, ze
Centralnej PZPR tow. Budzyńskiej, r.ie można wycl1owywać kadr ' bez na
zaledwie niewielka część przeszkolo le:lytej czujności. Np. w wyniku nienyeh towal'zyszy pracuje w apancie dostatecznej <'zujności towarzyszy z
partyjnym. Pozostalf nie wykorzy· Komitetu Dzielnico-wego zbyt długo
tolnrowa'!l.~ było kumoterstwo istnie.·
stują zdobytej wiedzy,
pracując w
znwodach niewymagających wyższe· jące na dzielnicy śródmieście-Prawa,
go przeszkolenia partyjnego. A więc wynikające z liberalizmu i niepartyj
na skutek niewłaściwego
wYbo-ru nej posta.wy byłego sekreta['!]Ja -tej
kandydatów do s?:kolenia tracimy po dżielnii>ey, tow. Głaiże.ws'kiego. Ni'C
d;zi;wnego, że odcinek kadrowy na
ważne sumy, przezn~one na wkole
nie, a zarazem tracimy możliwość tliei dzielnicy był sooz.egó.lmie mnńedbany.
należytego i pełtnego wykOTZystania
Zagadnic-nie czujności nabiera spe
Centralnej Szkoły, ja:ko placówki za
silającej kadry działacźy partyjnych. cjailnego ~a na odei:rJiku wałki.
spekµlacJą podkreahł w sweJ
Sprawa szkolenia nowych kadr ze
wypowied~i kier. Deler?atury Komisji
jest szczególnie paląca na odcink.i Specjalne3. t ow. Tomzik. - Sprawa
nauczycielskim. Rol!l'ost i 1·0:-;wój
szkolnictwa nie idzie, niestety, w pa· ta pozostawia jesz.cze dużo do życze
rze ze wzrostem kadr nauczyciel·
skich.
Zbyt mało ma.my jeszcze wyikwali
Tow. Auerbach poddał krytyce do
fikowanych sił nauczycielSkich
tychczasową.
działalność łódzkiej Ko
mówiła tow. Gerlecka ....., zbyt mało
na.ucz~ieli, obznajmionych z ideolo- misji Kontroli Pa1·tyjnej. Członkowie
gią ma.rksistow sko-·leninowslką.
Komisji byli ałał>o powiązani z tere
Zagadnienie ksztakenia, dokształ nem, opienli się na informacjach cania i samokształcenia, zagadnienie często błędnych, jakich udzielały im
pogłębiania świadomości ideologicz·
nej nauczydeli - <>to na.j.ważniejma 01·gani.zacje partyjne. Członkowie Ko
misji nie stosowali metod profilakpotrzeba chwili.
Aby usunąć b!raild na tym od- tycznych, ażeby zawcza~, przed <>"
cinku ·trzeba przede wszystkim zor· statecm.ym n~~raz ~p~iem, ~ato·
ganizować podstawowe organizacje wać dla Partu ludzi, kt01-zy się za·
partyine w szkołach i umiejętnie roz chwjali i 1>omóc im odzvskać 1>osta-

Czujność nakazem .chwili

Tow. Celina

Budzyńska

.,Nie będziemy odczuwali braku lu
dzi, jeżeli na odpowiednim poziomie
postawimy sprawę szkolenia politycz
nego" - powiedział tow. Bierut.
J a:k przedstawia się sprawa. szkolenia na te1·enie organizacji łódzkiej?
Otóż po III Plenum rozmach szkolenia partyjnego vnmógł się, leez
jeszcze w dalszym ciągu wyka"Zuje
ono poważ.ne braki. Braki te wynika
ją. głównie z niewłaściwego planowa
nia szkolenia partyjnego, z gorącz·
kowego nieraz i niewłaściwego dobie
rania kandydatów do szkolenia.
- Nic dziwnego
powiedział
kierownik Wydziału Szkolenia KŁ.,

ni.a, np. W · związku z brakiem . odpo
w1edmch kadr na placówkach handlu
uspołecznionego oraz brakiem czuj·
n ości jednostek odpowiedzialnych za
zaopatrzenie ludności w potrzebne
jej artykuły.
W związku z ustawą o jednolitej
władzy ter9nowej potrzeba · nowych
odp1>wjedzialnych i czujnych kadr na
stanowiska administracyjne, potrzeba ludzi, którzy by zdecydowanie wal
czyli z biuro!.-ratycznymi wypaczenia
mi aparatu urzędnic.zego, którzy by
byli czujni i wrażliwi na wszystkie
bolączki i potl'Zeby ludzi pracy. Nastrój bie;rnośo:i, panujący dot.ychczas
na tym odeinku, powinien być przeła
.
.
·
many Pl'Zez Jak ~aJSzył>$.y dopływ
kadr nowych, tworczych l klasowo
czujnych.
·

I

Zadania l\omisji Kontroli Partyjnej
~·,...
"'"~·"""''J·"::-P-~" """""~-"

ZMP Wlnien
• • b!JĆ kU Źntą
•
ł
. h feZeflV partgjngch
fil Od!JC
o tym przewodniczący Za- uczelniach, żeby zapewnić im przy•
Miejskiego ZMP, tow. Koper- pływ nowych, młodych sił nauko·
ski, podkreślając ogromną wagę u- wycb .
chwał IV Plenum dla spraw szkolenia
O braku dostatecznej opieki ze stro
młodzieży.
ny Komiletu Dzielnicowego mówił
także tow. J:.orenc, przedstawiciel Po·
-- Kadry i młodzież to nierozerwal litechniki Łódzkiej. Na Politechnice
na zagadnienie. Zdarzające się jesz- nie ma dotychczas wydziału. personal
cze wypadki oddziaływania wrogich nego, a członków Partii sposród proelementów na · młodzież szkolną świad fE.sorów, asystentów i pracowników
czą o tym. że sprawa szkolenia to za
administracyjnych jest jeszcze nie·
gadnienie pilne i palące. Kadra szko wielu. Młodzież ucząca się boryka
leniowa ZMP była dotychczas bardzo się '!- brakiem skryptów, ponieważ
slaba i niewielka. Organizacje partyj grono profese>Tskie nie przygotowuje
ne nie współpracowały częstokrllć z tej niezbędnej pomocy dla studentów,
organizacjami ZMP i nie udzielały im ·Studenci Politechniki kształcą się do
dostatecznej
pomocy.
Harmonijna tychczas przeważnie na ;,wzorach zawspółpraca i tak wydatna pomoc ze
chodnich", - natomiast ciągle za ma
strony organizac,ii partyjnej, jaka ło mówi się o osiągnięciach techniczma miejsce np. w PZPW Nr 6, nalt;ży, ny<;h Z~iązku Radzieckiego. Tymi po
jeszcrz.e, niestety, do wyją:tików. Wiele waznym1
bolączkami
Politechniki
ogniw party_jnych nie wyciąga l:Jrdk· trzeba się głębiej zainteresowa'~; Ab·
tycznych wniosków z uchwał Biura solwenci Politechniki mają przecież
Organizacyjnego KC PZPR w spra· stanowić kadrę socjalistyczn~j intewie pracy wśród młodzieży. ZMP na ligencji technicznej!
skutek słabo ppstawionego szkolenia
O sytuacji na odcinku dziecięcym
nie zasilało szeregów Partii dosta·
teczną ilością no\Y)'ch członków. W mówił na Plenum tow, Albrecht Od
chwili obecnej zaledwie 17 proc. łóctz pewnego c.;zasu zaczyna wy'Nierać na
harcerzy wzmożony nacisk wroga pro
kich ZMP-owców należy do PZPR.
paganda. Natomiast Partia zbyt małą
Przewodniczą.cy ZAMP-u, tow. Sal. opieką otacza członków ZHP. Orgawa. zwraca uwagę na slab~ · po:otępy nizacja ZHP coraz bardziej się pow nauce młodzieży szkół wyższych. większa i liczy już obecnie 20.000
Dopiero niedawno na uczelniach łódz młodzieży. Trzeba przyznać, że ZMP
kich „powiał nówy wiatr" - rozpo· interesuje się organizacją dzie-::ięcą i
częto walkę o poprawienie wyników śpieszy jej
z pomocą. Najwyż.szy
nauki. Komitet Łódzki nie zwrócił ~as. żeby i Komitety Dzielnicowe o·
jednak dostatecznej :uwagi na alar- toczyły opieką h~fce ZHP, pracujące
mujący bTak nowego narybku nauko na idt -dzielnicach. Im ·bardziej podwego, wychowanego w duchu dzisiej niesie się poziom organizacji ZHP,
szej rzeczywistości. - Mówiąc o ka· tym lepszy element przyjdzie później
drach - powiedział tow: Salwa - do ZMP, tym szybciej wzrastać będą
trzeba pamiętać o łódzkich wyższych nowe kadry.
Mówił

rll~du

O wysuwanie kobiet
Nie jest jeszcz.e dobrze i na odcin
ku kobiecym. chociaż na terenie Ło
dzi
od
III Plenum
odsetek
kobie~ w aparacie partyjnym wzrósł
z 13 do 30 proc.
- Jeszcze tkwia u niektórych to
warzyszy opory, wynikające z. dro
bnomieszcząńsktego

świa.topogląau

czych.
Mówiono również o braku dokła
~ej _znajomości kobiet przez orga
'llillMICJe ![)M'!tyjll'le O!l'laiZ Wy\Srtępującym
tu d ówd!z:i.e br:alkiu dos>tarteaz.inej opieki. nad przodownicami.
·
" Podnoszono także koniecżn.ość oc!zenla większą <>pieką kobiet ora
cują~h ;i przyśpiesrren!ia tempa
zakładania
żłobków i przedszkoli
które ulżą kobiecie w pracy domo~
?'~ i pczwolą jej więcej czasu poSWlęcac dla pracy politycznej i spo

oświa:dceyla sekietan KŁ, tow.
Kędrakowa, - że 'kobietV nie nada
ją się na WYższe stanowiska w apa
racie partyjnym.
Tymczasem w Łodzi, gdzie tyle
kobiet pracuje w produkcji można
i trzeba wysuwać więcej k~biet na
odpowiedzialne stanowiska. 30 proc. łecznej.
kobiet, znajdujących się dzisiaj w
- Trzeba śmielej wysuwać kałó~z!tim aparacie partyjnym, stano dry kobiece od warsztatów pracy w1 Jeszcze wciąż zbyt mały odsetek. oświadczyła w dyskusji tow. Ciesiel
. Dużo do życzenia pozostawira ska. - Liga Kobiet, chcąc wysunąć
sprawa opieki nad wysuniętymi.
spośród robotnic kobiety na wyższe
Tow. Kedrakowa zwraca uwagę stanowiska, napotyka na trudności
na konieczność rozstawienia ludzi ze strony administracji, a często i
w odpowiednich zawodach, żeby u organizacji partyjnej.
Tymczasem
niknąć
mających obecnie miejsce okazuje się, że wYsunięte robotniwypadków, że na przykład na ekspe ce dają sobie doskonale radę. Szko
dienłów przyjmuje sie kobiety lub lenie ·polityczne kadr Ligi Kobiet stoi
mężczyzn, -posiadających bine cen- jeszcze na niskim poziomie. Organiza
ne kwalifikacje zawodowe. Sprawa cje partyjne powinny spieszyć z po
szkolenia kobiet, podnoszenia
ich mocą Lidze Kobiet, dbać 0 podniesie
poziomu ideologicznego pozostawia nie poziomu ideologicznego, 0 śmia
nadal wiele do życzenia.
łe wysuwanie kobiet do aparatu
TowamyszJki rz.wxaoały uwagę w partyjnego. Tow. Bierut powiedział
dyskusji ~a ni~oo.taiteame_ tenwo w przecież na IV Plenum, że: „niezrG
~suwam u kob1~t na WYzsze stano zumiała · i niedopuszczalna w Partii
w1sk.a w aparac1_e . nauczyci~lskim. marksistowsko - leninowskiej Jest
Kobiety m1an0Wic1e. stanowiące o niechęć do wysuwania kobiet na od
koło 80 proc. zatrudnionych, zajmu 1powiedzialną robotę polityczną".
-

Podsumowanie dyskusji
Podsumowując dyskusję,

I sekre
PZPR, tow. Paweł Wojas,
stwierdził, że Plenum KŁ świadcz~
niezbicie o powaźnych zaniedba·
nłach wynikłych z dotychczasowej po
utyki kadrowej łódzkiej organiz.acji
partyjnej.
- Dzisiejsze Plenum powinno
być głębokim przełomem w naszej
pracy, powinno zmobilizowa~ orga
nizacje partyjne na. wszystkich za.
kładach do możliwie najsZYbszej re
alizacji uchwał IV Plenum. Tow.
Bierut w referacie swym wygłoszo
nym na IV Plenum wskazał na pod
stawowe fur:my poz,naiwania ludzi,
szkolenia ich i wysuwania nowych
kadr. .. Wysuwaliśmy WPrawdzie do
tychczas ludzi na stanowiska w aparacie partyjnym czy związko
wym, lecz robiliśmy to nieśmiało,
nie zapewnialiśmy im dostatecznej
opieki. Na skutek nieodpowiedniej

tarz

.KŁ

K~<- .Ko·-'-oli polityki kadr, nie potrafiliśmy wy
••ll<l""'1·
........„„
~ r
bierać na szkolenie ludzi odpowiePartyjnej n-ie współpracowała dosta· dnich.
tecz.n'ie z organizacjami partyjnymi.
Obecnie KŁ pociągać będzie do
Komisja działała w oderwa·n iu od te odpowiedzialności partyjnej tych se
renu. Dlaiteg•o też będzie pożądaną krełany orgainl~ pariyjnych, któ
rzeczą, aby, likwidując dotychczaso· rzy dobierać będą do ~zkół ludzi nie
odpowiednich. Trzeba dobrze przewe braki, nawiązać ścisłą współpra pracować wskazania IV Plenum, po
cę z prasę partyjnę, i na. jej łamach znawać ludzi, WYsuwać towarzyszy
publikować przykłady usuwnn!a z mających przed sobą perspektywy
~artii ~lemen~ów obcych i wrogich II'atWoju, iktómy mają wsrelkii.e dane
oddzi:afywac wychowaiwc:Y/.O
na na to żeby zasilić nasze kadry par
członków oriranizacji.
ł tyjnc:
·
11

11

'

ją zaledwie 40 stanowisk kierowni-

•

Na . odcinku_ polityki kadrowej
orgamzac,fa łodzka musi wzmóc
czujność, a.by nie zakra-dły się do niej
elementy wrogie. W myśl w~kazań
tow. Bieruta tępić będziemy wszel
kie przejawy gadulstwa, marnotra
wienia czasu, intryganctwa i tym
podobne objawy niepartyjnego zachowania.
W dalszym ciągu tow. Wojas
stosunek nasze.i Partii
do Zw. Radziecldego, WKP (b)
oraz do Tow. Stalina. podkreśla
jąc jeszcze raz, jak wiele mamy
do zawdzięczenia pierwszemu na
świecie
Mocarstwu Socja.lis tycz
nemu, prZ-Odującej Partii Bolsze
wików oraz osobie Tow. Stalina.
omówił

Kończąc,

tow. Wojas podkreślił
IV Plenum, które o
bnażyło nasze słabe strony i poka
zało nam jak poważne braki musimy usunąć na odcinku kadrowym.

ogromną wagę

IV Plenum ma naprawdę historyczne znaczenie. Naród polski, · na którego czele stoi Partia,
która czerpie doświadczenia i
wzór z WKP (b), a którą kieru
je nailepszy syn polskiej klasy ro
botniczej, najwierniejszy uczeń
tow. Stalina, tow. Bierut - potra
fi pokonać wszelkie t;udności I
poprowadzić polską klasę robotniczą do Socjalizmu.

Teatr spotyka
w

się-

Wydrzyński,

ubiegłego

z zgciem1 w

pracowniach naszych

uczonych

prof. szafer - wielki biolog polski

łością taniością

produkcji. Autor
i
w kotne-1
roku zebra I Andrzej
lecie
w Oborach konferencja au- dii „Salon pani Klementyny" po- przedstawia dramatyczną walkę
1V picncs::yni 111onumcie, gdy! Zagadnienie, :::iciq:;,ane z t'ótorów.dramatycznych, poświęcona kazuje saty'rycznie przeżytki daw ludzi nauki, wydzierających poomówieniu metod realistycznego nego świata w starciu z młody- trzebne człowiekowi tajemnice na rozniawiamy z vrof. Szafertni ślinnością vlioccńską (z okresu
na temat .icr10 bacia1i flo1·y ko- c;;wal'tor::edtt) opracował prof.
pisarstwa scenicznego. Na jesieni mi siłami społecznymi. Na tere· tury.
polnianc,i z ;;aniierzchlych cza- Szafe1· w su·yni swfotny11i dziele
prawie 11i<? wspólnego mieszkania 1p0t:v·
zostały upaństwowione
Wymienione si.tuki nie są oczy- sów p1·zedloclowcoirych, za.nad- pt, „F: ora v. lwceń..~ka .• Eros·
l
. : mteszcza11
ieat.ry polskie. Niedługo kaJ·ą się dwie rodzinv
wszyst{te
ó:J
wiście pozbawione wad; łamią się
potem odbył się FE!st.iwal Sztuk Ra ska i robotnicza. Konflikt między z trudnościami niewystarczającej nienia te wyd.aja• się,- lok odlt3,(Jle, ci(J.nkct nad Duna7'cem!' oraz 11•
popularne.i książce „Epoka lodo
vytanic,
wprost
siP,
11arzuca
iż
riwoma
moralnościami,
dwiema
udział
wzięło
którym
w
dzieckich,
i·
znaj· omości środowiska, poszukują
.związ('k wa", które1· dru[tie wydanie u.iClkikolwiek
fatnie.ic
cz11
życia i pracy - koi'1
do
stosunkami
iJ2rzeszlo 50 teatrów.
dopiero odpowiedniego wyrazu_
•
O dd anie w olbrzymiej częsci sa1 czy się zwycięstwem nowego. lep dla postaci pozytywnego bohatera międz11 ninii, a pottzebami iycia ka.ie s1'.ę w no.jblii:szum czasie na
pólkach księgarskich. TV pra'Tym niemniej sztuki te świad- XX wieku.
zorganizowanej szego świata.
widowiskowych
tych autor ivskazu..ie na
CClch
l
1
.
„ J . z·
.
.
d k
' t li
f
h
p t
publiczności robotniczej, uniezależ
eze i wierzyniy w pozrau•a wpływ otoc.zenia na iycie spoo -onywu3ącym się przeo~ . awę pewnyc . ser me - czą o
nienie instytucji artystycznych od
prz.edstawia .~rzysztof łomie w naszej dramaturgii, są ność świata, post<;p w każdej l
kaprysów kasy mo~fovość ·plano- genc31
. Gruszczynsk1 w komedu „Dobry utworami nowRtorskimi, ainbit- dziedzinie żucia, jezcli chce11ty eczne.
d t
t'
.
P1·of. :izafcr ma .iuż „poza so111 1·to'1·11111
.".JllL·e·11•ac· .ó1·oclo11·;s11.·o.
os arczenie człowiek" Bohaterem sztuki J'est nymi, poszukui·ącymi.
wama reper uaru,
l ''
d
/\
" •
' · "
.
·
cennych wzorów przodu1·ące1· sztu
Na tle pesymistyczne]', tchórz- żyjemy, ksztaltować je to mu- bt,i pona 200 pub i1cac1i .z dzieoto p.rz:ikłady dyrektor . za~ładow s~moC'~odoki radzieckie.i· _
sim?/ po.mać historiP. nasze.i· :..ie- dziny florystyki, geogl'afii i soc
człowiek dobre] wo1t ale
wych
·z·
„
• z
l:'
. ·. . ł '~' . !iwie uciekającej od św'.ata, pogrą nii. .
.w .·
przemian dokonywujących.mi·siędoko
.10 O{}'lt ros rn.
JąCY .się w sw. ei .dz1a a_ln .sc1
k1eru.
żonej w patologii literatury kosnaszyln teatrze. Wraz Z ni
Obecnie prof. &:afer p!sze nio
Jesteśnir dziećmi epoki
pisarstwo reanują się również przemiany w na osobi~~ymi sympati~m1. W kon~ek mopolitycznej krywenc;J! ~ego popełnia 0 ? szeteg lizmu socjallslycznego wyróżnia lodowej - 'lllÓWi prof. Szafer noyi·ufic::ne opracou;anie
szej twórczości dramatycznej .
tym okresie 1vyt1vor:;ul!J tyczne gatimlców flo1·y f.r.zecioSztuki autorów mieszczańskich, b.łędow l o J'!lały włos nie stacza się optymizmem. bojowością, wia jakie przed wojną zalewały nasze się do wr?gi~go obozu. "'.V sztuce rą w człowieka i w jego lepszą si9 takie WCll'ttnl<.i środowisko- i·zrdowej, rozp?'allJP. „Schyłek
jo'
we, 70 któ1·ych powstal w zma- l:'
sceny, z reguły pokazywały czło- Grus~czy1'.skiego . wydatnie . zazn.~ przyszłość.
ganiu s1'ę z cię~·J~ini klimatem epoki lodoicej" ot•az syntetyc.~ne
wieka zamkniętego w ciasnym krę cza. si~ k1erow111cza rola Part11
Ba cl„1'elo op•'su1·ące flO/'P. t' k1"°11'at
. '
l
i •
Za pierwszymi próbam: po ja- f .
przemysłowego
gu Spraw ''prywatnych". W ogro- ".-; .zycm zakład.u_.
-' "
jo'
'
- ~·
C/ epoi.:i cziouilen: rozmnn71.
wią się inne. Każdy dzień Planv
k
1
w czwcirtorz.'dll.
roślin
ro:.arn.iem
danici nad
Jego pracowni ow.
mnej większości wypadków spro
~
Sześcioletnie,qo przynosi nowe te.
w·
. . 1
lk
d
.
irs1oego. maty pisarzowi. woła 0 dzieła, okresie zlocloicacenia i niiędzyW utworz~ .Juliusza
wadza się to o wa owama ciąg e
Oniawiając działalność uauko
tych samych sytuacji farsowych „Inżynier Saba", zapoznajemy się których spragniona jest nowa. zło lndowcowy;n mówią n(l1n, w jafałszują- z grupą wynalazców. pracujących żona z ludzi pracy, widownia te- ki sposób ksztaltowaly si{! wa- wą vrof. Szafera, nie można pó
i melodramatycznych,
runki życia czlowiekcl pierwot- minąć wielu pnblikacfl popularnad uzyskaniem sposobu przygoto atru pblskiego.
cych obraz życia.
.
h W t
Ukształtowana w Związku Ra· wania syntetycznego włókna, odno-nautcowyc . 1/S fl?'CZJJ p1·ze1
ne,qo.
Marczak-Oborski'
Stan1'sław
t
kl
·
·
·
dzieckim realistyczna twó·rczość znaczaJącego się 111ezwy ą rwascenkzna rozwiązuje losy sw~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•
ła się

,

.

-z

w

....~

I1

ich bohaterów na szerokim tle
przemian społecznych, pomaga ~ro
zumieć sens ·ich twórczej pracy,
zaciekawia autentyzmem środowiska.

Pierwszą !Współczesną

Na tle
Lubeckiego.walczącej
Władysława
fabryki włókienniczej,

Podniesienie produkcJ'i i prze d
terminowe wykonanie planu komo'r
„
d . ł
.
ob se•rwu3emy zia a1nosc
ki dywersyjnej, podporządkowawywiadowi.
anglosaskiemu
.
ne]
Szpiedzy wciąga]·ą do swej z.bro
d
nieuśwta o
dniczej działalności
mione jednostki i cudzymi rE:kami usiłują dokonać dzieła zniszczenia. Machinacje te zostają
udaremnione dzięki czujności kla
Sy robotni.cze]'. Auto.r wprowadza
awansu spo
na scenę zaitadnien1e
··
z bohaterek lecznego; jedna
dyrektor fabryki jest byłą tkaczką z tych samych zakładów.
O

ł

~ód zk'tego T ea t ru
premier ..,

p • t wowego
ans
JP,ko jednit z na.ibliższycli
im. St. Jaracza jest przewidziana sztuka radzieckiego dramaturga, r. Po.
Powa, pt. ,,Rodiina" - utwór o młodości W. I. Lenina.

kii.

W związku z powyższym zamieszczamy recen:?ję Wlodzimierza Sappawystawienie ww. sztuki na Jcenach radzieckich.

omawiającą

Nie tędy draga!" - mówi1 Leni11.
h scen - to m0
·
J edna. z p1erwszyc
ment. kiedy Włod7Jimierz postanabezpła.tl1ie do
\\oiia przygGtować
ma.tury „innorodca" (nie Rostanina),
Cmwasza Ogorodnlkowa. Dyrekcja
gimnazjum. oburzona tą dt>cyzją Le·
nina.. grol.i mu usunięciem 'Z gimna·
zjum. Jednakre i:.łdne groźby, nie są
w sta.nle z.musió go do rezygnacji z.e
i la Gerą e pr·n
,~
..,...c
en ·
swego pos,;..now
kon-anie o słuszności swego. postanowienia. pomaga mu je 7:rra1Unwa.ć.
To zwycięstwo śwladc:r.y nie tylko
0 zaletach ·chara·kteru samego Lenina: cala. rodzina, matka Maria. sio·
stry Anna i Olga, pochwalają jego
stanowi<:ko, poplerają, jc>go decyz,Ję,
dopomagaj<} w realizacji jego zamJa
rów. Jak grom z ,Jasnego nieba nadchodzi wla.domość, ze w Petersburgu
Ul
a·r esztowano Aleksaudra I Annę
Jan1JWów. Rzecz zrozumiała, re z calej rod""'.-" naJ'boleśnleJ' odczuwa ten
1.m,
ci~ ma.tka.. W t ej cdęzkieJ' dla niej

jego tycie. Wpaja w ~j d:rce uczucie dumy, 7,e syn jej wkroamnwJ~dz
lk'
d
I
czy na rogę wa. 1 z 5 v - lwem carskim
·
Maria Aleksandrowna .wyjeżdża
do Petersburga. Długo . czeka. na PO·
zwolenle widzenia 'Z synem. ża.ndarmi próbują, ją, skłonić, by wpłynęła
na syna i namówlla go do wYda.nia

cz:vć

t

ne „Liberalne Tol\varzystwo" z Sym
blrska odwraca się od rodzi.ny Ulja•
nowów. Mimo to nie odauwa ona
sa.mot-noścd,

ponlew~i

ot.aci.ają

j~

wierni przyjac-lele, którzy w tych
chwlli szuka g,pa.rcla u młodszego sdachetnych i mężnych ludziach wi
syna. Chfopiec z sercleczną troskliwaścią, podnosi matkę na duchu, de- dzą symbDl war,ystkieio, oo najl~cyduje, co na.leży robić: „Jechać bez sze, co postępowe.
Akcja osta.tnlego aktu toczy si~ po
chwili ~loki, jechać prosto do Pe•
UIUetersburga.„, D~ialać, jeszcze raz dzla ośmioletniej przerwi e. W1"'de n1'ło się w tym okr"·1·e. Ros'nie ruch
·
""'
lać. Natycłlmiast''.
Włodzimierz nie nakłania. matki, marksistowski w RosJi. Szerokie
by błagała 0 łMkę dla syiia: powln- masy czytelników chciwie czytają,
pr"'A
... '"'Ch geiii~Inych
. t raszcnie wa1- jednoo.
•• 1e •, rueus
""
„
„ z pier"„„u„
na. wy..,wa
u..,

w sobie ta broszura.

Lenin, któr"
" p~ ten c.zas wy-

sun~ się li& Cżcło ruchu rewoluc:fJ-

ne«o w Rosji, zesłany ogos\a.je na Sy-

.

0

„.....,

lenie Kll\!ly Robotnłcrej". Promieniu
Je z nieao radość łyda, za.rab
wszystkich wesoło8c1Ą., ayple żartad
.._
·
m1• choć oczekuje go ...-,;ylełl e ~1aj
••
n«i, życie zda.la M roch=Y. przy a ciół i towa.rzyszy. Bo Lenin wile, ie
sprawa której poś"'i..,-a życie, jest
""
słuszna. i iwyctięiy! Pod ota.ndaT~
walki rewolucyjnej przeciwko. carskłemu aamowładT-twu slmpiaJoo. się
....
.u.... 0 .„1'elkieJ "ina!l'ody ,,_
-·szy•tkle
""
„
"
„
c~ymy. „A o Kraju Zakaukazkim sly
sieliście?" - pyta Lenin rebranych
robomik6w ł i!łysą odpowiedź:
,:ram JMt - Stalin!".

cała l!r&wle akcja
ntuki toczy się w kole rodzinnym
Uljanowów, odczuw. alę wyraźnie
....,.o
~i •.~„
-"'-'ci•u•aJ'ąc„j
p~1·ew
v"'d
„ w R-·
......
llJA'U
...„
lucJi, rewolucji, któta d""'rowadtł
u„
do zwyci~wa. i otworzy nową erę
Jakkoilwi~k

job1·azu, nia.iącej na, celu lącze§
.
. k
· ·
pię na z uzyteczno cią,
nie · 1ego
lk
t
;„1
d
·
wezmie u z°""" nie y o przyh'
,_
t 1 •
d 'k l
ro ni ' . ecz a1cze niar,wrz, arc '
tekt i rolnik.
Wielką pornocą W dzialalno!ei
Komitetu Ochrony Przyrody
„·
' · dcz„n
· z doswia
1·est korzys t anie
· p1·owtt· k u R adzieckiego,
zw1nz
~
dzącego ógr01nne prace nad zalesieniem i nawodnieniem terenów stepowych. W Wielkopol,..
sce opra.cowano '•uz' plany rozle
glych l.e~nych pusów och1·onnych, które zabezpieczą pola
l k tk ·
uprawne przec. s U ami BUSZY,
. ewentualnie erozji, Pomyślana
w ten sposób „uprawa krajobra
,
1'ego okaletylko lec:ty
zU,'' nie
„
czony wygląd, ale i udoskoruila
Pod kierunkiem prof.
przyrodP.,
ózafera r kształci się w Instytu.
cie Botanicznym spory zastęp
r

młodych biologów-naukowców.
„DZIQJ([ WYDATNEJ OPIE
D
A'" ·
CE p .niSTWA LU OWEGO
-

niówi profesor SISzaferJAK
Q
Y

SPODZIEWAM

w hlstó:rm lucliJkoścl, . erę Lenina i NAJLEPSZYCH

....„ kÓ'lll"'""'imiu.
„.... u- a,· ..,..„
uu
"WHUJ

......

REZULTA·
TÓW NASZEJ PRACY".

~........-wr~~-..-~~

Muzeum Sztuki

w łódzkim

„Więiniowie-re1GolucjoniSci"

gospo~~

malarstwa rosyjskiego

Z wystawy

-:&. Jlfuchin (Il aołotva XIX w.) -

ra~n~owa

2:t~:~~~~~!~~~f!:~~::~
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gdz~

·
h d zie'·
• roznyc
[,enlna. „Kto to 9~ przyja.cłele ludu pracy f ac howcow
W
d
- ·
·
i jak oni walczą, z so.cjaldemokra- d zin
zycia gospo arczego.
zd~t- •obi• 1pra
·„„ Rz"d ra-kl
- dlugo,~alowe1' akc1'i upr·awy km„
„„
"
"""'
··~
c1„ · „
kryje
które
wę z nlebezPi~eństw~

berii:.
Przed wyja.roem na zesła.111ie Lenazwisk współuczestnłików spisku członków Na.rodneJ Woli, obie.cują.c nin udaje -8ię (w Peter&burgu) na
lósy Aleksandra.
z~~ to -•agodzlc'
zebra.nie robotników,
nielegalne
vi
J
I
Wyavo
K edy wreszcie otrzymu e S'etwo• członków ,,z...iHku Wal.kl

leni.e, tdaJe sobie doskonale eprawę,
ze synowi łll'O'lii śmierć, ole stara się
jednak ani Jednym słowem nakłonić
go do zdrady. Na &eenie widzimy
matkę, której miłość ma.cłerzyńska
przed nacunkiem dla
ustępuje
szczytnych zasad i sdachetnych POirlądów Jej syna.
Po strac~nilt Aleksandra tak gwa-

„Rocznik Ochrony Przyr(j.
i artyku-łów, aby zdać sobie spnz,wę 1
te1' p?'acy
wiel'w~c;
11
."J
R ządu 'lu d owy w• pe l n.i· ocen'"'
tcklad pmc1y poJskiego uczonego
w ogólnoświatoice badania okre
81 , trzecfo i c:.icartoi·zędu. w
lipcv, ubieglego roku ott·zy?IU1l
Pl'Of. :izaj'e•·' nagrodP.l:' naukown.'I:
:.a ogól prac z zakresu biologii.
Jako wybitn.ii znawca ii mipo
ros'l'111te
to"ni'' s'wir t
"'t'ict, f t . lgo
. ,,. . ie
swięca pro . . ._,za er wie e czasu
ak·cJt„ ocILYony przyro dy w p oz_
d ·
dd„1 · t
sce: 0 u.t- szę emu za aniu ~
:::apaleni ·i jego długoletnim wysakom zawdzięcZCl1n'J{ istnienie
w nas.:ym krnjn vrzepisów i 01'ganizacji, regulu,?°ących to ważne zagadnienie. BPdąc przewodl:'
Koniitetu Ochrony
niczącym
Pi·zyrody, profesor i ,i ego wspól
p;·acownicy prz11czynili się 1V
znacznym, stopniu do 1·ozpowszechnienia hasla „upmwy kn1„
jobrazu". Na tych terenach,

dy", szereg brosznr

spowodowal,a,
kapitalistyczna
szczególnie poważne szkody 10
struktui·::e krajobrazu i gleby,
1wdej1nuje się działanie, zmierza3ące do ich usunięcia. M(J,jąc

.

1Jf)

w pamięci ka.ż1lego z ludzi radziec
.
kich tkwią głębnko niezapomu•ane
chwile spędzone nad książkami o
mło.dości Lenina.. .W skupieniu, z zapartym o.dtlechem, słuchają ucznlowie rad~i~ccy <J'llllWladań nauczycie
la o młodym Ulianowle - przyszłym W<J;dzu Wielklej Rewolucji
Pro.Ieta.riackiej,
v.."ZJ'us.zeniem I źyDlatego tE>t •e
"
była ogląwym zainteresowaniem
dana przez młodzid radzleck" - po
dobnie zresztą Jak t dorosłych wysta.wiona na scenie Moskiewskie.
Wcześniej 'jeszcze wystawiona go Teatni Imienia Komsomołu situka 1. Popowa p. t. ,,Rodziina", której
Z apora" J anusza T eo dor a Dy
·„bowskiego
rozgrywa się w środo- tematem jest młodość Lenina.
wisku wiejskim, w pi.:nvszych
Akcj~ toczy się w osłem! dzTiesia,Oglądamy tu
.111· e.
latach Po Wo]
tych la1ach ubiegłego stulec a. erewieś podkarpacką,. opanowaną nem jej jest miasto nadwołżańskie,
przez parę rodzin kułackich. Bo- Symbirsk. Niewielki domek inspek·
gacze sprzeciwiają się wzniesie· tora szkól ludo.wych, Ili! Ulianowa„.
two z" war·un Wfodztmierz Uli.anow ma lat szesnakt ·
·
.
r ·'
ora s
niu zapory,
ł · ścle. Jest abitnńentem miejscowego
d
ki rozwoju gospo arczego ca e,i gimnazjum. Akcja sztuki obeJmuje
·
d-'- UIJ
okolicy. Jednak zdecydowante so
anowow,
ro ·""''Y
l ·.1d arna post a wa pracuJ·ących chlo ten o.kres życia.
k ół
5'ml ci 0 I
ca
er
pów zmusza kułactwo do J.{ap1tu- kiedy to - w r ce po
lacji. Symboliczna „Zapora·' wste - areszt.owa.n o i sira.cono starszego
Włodzimierza., Aleksandra,
brata
cznictwa zostaje usunięta.
Sprawę sojuszu robotników ~ członka organiza.cjl „Narodnaja Wochłopów postanowili iprzedst;i.w;c la", za zamach na życie cara.
Jut w tym okresie młody Lenłtl
autorzy sztuki „Załoga" -- Józef
.. k'i l. Zdz'isl aw Skowro'n- w namiętnych dyskus~a.ch 'ZC bstarS ł otw1ns
0
rałna
braitem do.wod2ił, że
Ski·. KulminacyJ'nym momentem szym
przezeń droga te~ro.ru nie Jest w a.akcji jest powódź, w czasie któ- ściwą drogą walki rewolucyjnej, nle
rej ze szczególnym natęzen:em d11Prowadzi bowlllm do wyzwolenia
.
rosyjskiego&.
przejawia się sojµsz miasta ze ludu
drort.
my pójdziemy 111ną,
„Nle,
wsią.

._ ..........

_iii.ZJ[. --N--Aj);.1).__ 1

0
____ _____ !:__1::_~~~~---w --... ~ __ J

sztuką

r~:::::~;R;~· ~!~:~:~~:~

,
....--R....,..

rzeć

Obraz M. Jaroszenki (1846- lBYB) -

„Starzec"

Jad„ia StG.$r.czyk, lanka Piechot.a i Klinger 1'eresa, uczennica 36 S:.1.aly Pod~tawo·
u.ej, oglądajq s zain.teT1sówalliern obra: J. A. Pelewina p. t. „W komTUJcie boi•
rów"

„
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Twórczość .
Twórczość Tomasn l\lanna odtwarza. kolejne etapy współczesnej hfsto.ril Niemiec: epoki wilhelmińskiej,
re}lubliki weima.rskiej i hitleryzmu.
Zewnętrzne akcesoria imperializmu
nicmiec·k iego 'l.lMieniiil.ły się za życ·i!'
pisarza kilkakrotnle; plMelhaubę za
stąpil cylinder, a potem c.zapka. z U-u
Pią, główką.
Za kull!łami jednak
wciąż drlalały .te same 6.ily Krup
powie i Thyssel\owie.

dut. Profesor

Unrat' stal

•

•

Znaczenie wychowawcze
,

wczasow szkolnych
Od wyzwolenia, z 1oku na rok, ule· Ici Polonii zagranic:inej, przebywaj ą·
ga usprawnienh,1 i rozszerzeniu orga· cych na wakacja.eh w Polsce.
J:lizowanie racjonalnego wypoczynku
·
" · l· -'-'
· · ·v
1etn1eg:>
cIla dziec1
uuo dz1ezy.
v roku 1946 wczasy szkolne objęły 750
tysięcy ~zieci, a
roku 1949. jl!-Ż
1.084 tysiące. Rok b1ezący przyn1e&1e
dalszy wzrost cyfry małych wczasowi
cr.6w. W czasie. wakacji 1.126 tysięcy
dzieci i rrJodzieży korzystać będ1 l e
ze słońca, powietrza i wody na kol':!niach, obózach, w dziecińcach. Opalone i roześmiane twarze uczestnizeszłorocz·nych " 'czasów szkol·
ko·,..
·~ nujlepiej świadczyły
~
nych
o dobroczynnym wpływie czterotygodni.owego odpoczynku.

:v.

Ale wczasy

wpływaj ą

nie tylko na

poprawę zdrowia dzieci, wdrażaj ą je
one w dużym stopniu do życia sp ułecznego.

roku życia, w wicku niezb~·t narła 7
do wędrówki, zdecydl)wa
ny do wa,lki z faszyzmem t prze·
świadczo·ny o jego nieuchronnej kię
sce. Opuszczał kraj ze słowami:
„Niemiecki naród na;raźa się na nic
bezpiecuńiJtwo i drogo zapłaci za
swoją uległość tym władcom (hit!erowcom). Poniosą oni klęskę. F11wne jest, że cy\\·ilizacja przeżyje .~eh"
17 lat emigracji Henryka. Manna
byly okresem niestrudzonej waJki z
faszyzmem. Jego ważkie słowo r1tzświetlało, jale błyskawfoa, noc fa·
szystowskiej hańby. Walczvł myślą
l czynem 0 wyzwolenie swo,jej ojczy
zny, 'apelując
przedeb wszystkim do
k ' ' kl
n i em1ee 1eJ asy ro ot ni czeJ· l wzy·
d
· oboz antyf·•
w aJąc o zespo1ema
u
w-:
Q~ysto,vsk1"ego "V l'~aJ· 1• na em·.,.ra
„~
' " ·u
•„
cji, Przemówienia i artykuły z 1c~o
likresu, zeb.rane w too:nach „Nienawiść" 11933),
„NadejdzJe dzień"
(1936) i „Odwaga" c19 3 9), są jedną
z najpiekniejszych kart w dzic'jad1
· · I{· ·
T
t
j S
niemi~c .teJ mys 1 pos ępowc · ą one posw1ęcone walce z faszyznwm,
walce o postęp społeczny, 0 demo·
krac.ię i triumf idei humanistyc~1ej
w świecie.
Na,.dzieje na renesans Niemiec i
świata wiązał M:ann ze zwy<'ięstw~m

się pr ognozą bąrbarzyństwa nihlliz.mu, które w
trzydzieści lat później przyobleldo
polltyczny :.:ształt faszyzmu.

Ostatec11nego zerwania z oficjalny
mi Niemcaml dopełniło „Ces~rstwo",
kreślące sa.tyrycmy obraz wilhelmiń
sklej ery. Ten cykl powieściowy był
z.la.wisklem prztłomowym w rozwoju niemieckiej powieści realistycznej, która odtąd nabrała wielkiego
Henryk 'M3.nn l>ył wybitnym rea- rozmachu i rozszerzyła pole widzelis tą , twórcą niemieckiej
powieści nia. pisarskiego. Aute>r dotarł tu politycmej; on pierwszy w Niem- nie zapominajmy, że pierw~zy tom
<'Zech przeprowadził kryt;vczną ana- „Cesarstwa" („Poddany") wstał zado źródeł
luę niemieckiej bur-lua!7.di, przewł kończony w roku 1914 <lzial jej upadek i zwyrodnienie, o- niemieckie.i katastrofy, obnażywszy
zailążkl niemieckiego faszyzmu.
!>tl'zegł przed niehE!'l!Pieczeństwem fa
szyzmu. Już jego powieść „w Qaju
Henryk Mann przeprowadził w
próżniaków", wyda.na
pod koniec swo-jej trylogii obrachunek z „cesar
<12Jiewiętn<istego stulecia, byla zgry- stwem Kruppa" · w okresie r.ozlcwitu
tl'iwą satyrą na berlińsl;;il' sfery gieł niemieckiego imperializmu.
Portret
liowe i dziennikarskie, które wsta- niemieckiego ka.pifalisty i niemiecke
ły odmalowane z ·wielką prawdą i go buergera, wycieniowany z nie:iwy
iranią. Książka ta wywołała począ.t kłym 7'nawstwem, oblekał się tu ' ru
Irnwo niepo,r(JIZ.umirnle, krytyka nie- pią bladością, w chwili kiedy burmit>ckr. pctraktow1lla ją jako niewin żuazja wuła się w Niemczech wcale
ną
groteskę . obyczajową,
nie do- pewnie. W „Cesarstwie" pojawia się
strzegł~zy w niej ltJ'Oźnego ataku i takie na widowni po raz pierwszy
przes.trog-i. Dopiero „Prufesor Un- klasa robotnicza, której maczenie i
rat" i tr~·logia .,Cesarstwo" (t. 1• „Pod misja historyc>zna. zostały przez auto
dany", t. II „Blerlacy", t. Ili „Gło ra wyraźnie zaikcentowane.
wa.") wyprowadilty burżuazyjnych
Spadkobierczyni cesarstwa, repub·
krytyków z błędu, a patem i z rówlika weimanka, nie długo deszyla
nowagi.
się wi.ględami Henryka Manna; po
DostrzC'łonc
przeraźliwe
ostrze zdławieniu niemieckiej
rewolucji
mannowskiej satyry, wyśmiewają· rozwiały się nadzieje, które pisar.z
eej triumf przeciętności mlesi.ezań- przywiązywał do młodej r~ubllkl.
sk'icj, która r1>uiiadła się we wszyst- Wyrazem tego była pnwieść „Wielka
kich zakamarkach życia społecznego Sprawa", które.i bohaterem był polii rządziła. krajem przy pomocy st~a- tyk weimarski, człowiek nowej epochu i zbrodni. Przeclętnaści, ostania. ki „parlamentarnego liberalizmu".
,iącej swą nic.ość fruesem i pus_tą „Wiielka spra.wa" - to obraz wel·
formułą,
śmieszącej
dysprop<WcJą, ma.rskich , Niemiec,
reprezentowami~.d zy małym f•nm&tem l uroczy- nych pr~z s korumpnwanego i paso
stym kostiumf'm.
żyt.niczego polityka. Powieść zdziePowleści Manna były atakiem na rająca maskę z oblicz.a tych klas
mieszczańskie kołtuństwo podatne S{}Cłłecznych, które wiodły kra.j do
na zbrodnię I oskarzenlem zbrodni- katastrofy faszyzmu.
ci.ego kapitału. Bohater „Profesora
Epoka cesarstwa l repubUkl była
Unrat", na.uczycie! glmnarzjalny w życiu l\'Ianna okresem n-ływionej
Raat, błąkający sie w -zakurzonym dmałalności publicystycznej. •Je\j pło
surducie Po zaułkach Lubeki oraz je nem Si\ cztery tomy essayów („Wlago tragikomiczna. zagłada, od której d11a i człowiek", „Życie publiczne",
go nie uchroniły gorliwie zalecane „Sie de m lat", „Myśl i czyn "), świad
przezeń cnoty mleszc~ń~kie - urósł czą.ce 0 wszechstronności zalntet"l!SO
w Niemcz.ech do ro~m1 ~r~1 w. symbolu. wań f erudycji, tudziei o antyfaszy.
Symbolu, który u.c1eli;s~1ł zol?~ckie. / stowskiej postawie autora. .,Poddag0 ducha wilhelm1fl!sk1eJ e111>k1 1 pru- nego", Publicystyka. Manna, podobskiego antyhumanizmu,
nie jak i jego proza, biczuje szowiżle opłacane tyNnią.t~o szkolne, nizm } wstecznictwo burżuazjl nie·
nieufne f mściwe ścig1tne strachem mleck1ej, demaskuje moralne zakła
i p.rzekleństwem ' własnych grzen- manie !llieszczańs~wa
i o;itrzega
ków, lękające ilię władzy f uwlel- 11rzed. n1ebezpleczenstwem m11itarybiają,ce ją., gdy zezwala.la uciskać zmu 1 faszyzmu.
słabszych było więcej niż typo·
*
~·m. Było koncentratem plugastwa
Po objęciu władzy pnez łłtllera,
(Unrat znaczy po niemiecku plugastwo) czas ó'" tiiwietności pruskiej Henryk l\la.nn schronił się za gra.ni·
przyo.dtlanego w mieszczański sur- cę. Opuścił kraj w sześćdziesiątym

Starszych c:ieka p omoc w czasie
i sianokosów oraz walka. ze
szkc.dńikami. Dziewczęta wyprobują swoje zdolności pedagogiczne w
czasie dyżurów w pobliskich dziecińcach. Chłopcy uporządkuj ą drogi i
rowy.
. .
. .
Wszystkie te . za1~cm umozhwią
dZiJ!dom be~posrednt .ko~1ta~t z no·
wy~ ś~odo_w1~klem. D~1~c1 miast, syno.wie· i cor.k1 robotmt.ow, zu. b:iczą
,. o k·o Iie, a Ie
me t'i'.lk 0 pięk ~o _naszy.c~
pozna.J'.ł takze zyc1e wsi l tru d pracy
na rol!.
Rozmieszczenie
sieci
ośrodków
wczasowych w pięknych i malowniczych dzielnicach wpłynie w znacz·
nym stopniu na rozszerzenie wiedzy
o kra ju. Własne spostrzeżenia pogłę
bi ą wiadomości, naby te w czasie nau
ki szkolnej. Obozy i kolonie są bowiem doskonałą okazją dla uzupełnie
nia przerobionego programu. Naukę
przyrody świetnie zilus truje obcowanie przez miesiąc z naturą. Geografia
przestanie być nudnym wyliczaniem
mias t i rzek, dzięki poznawaniu nieznanych dotąd dzielnic. Wy~ieczki i
in teresujące objaśnienia wychow'iw·
ców pogłębią 1·eszcze bardzie.i· zna 3·0 .
moś.:! tego przedmiotu. Własnoręcznie spN7adzony
zielnik czy zbiór minerałów będą zarówno wielką porno·
cą w n astępnym roku szkolnym, j.ak
i miłą pamiątką letniego wypocz/hku.
Aby wczasy szkolne spełniły całko
wicie swoje założenia wychowawcze,
koniecznym jest przeszkolenie około
20 tysięcy wychowawców.
Plany
szkolenia w bieżącym roku przewidują przygotowanie kadr wychowawców dla wszystkich form wczasowych, jak: obozy, kolonie, półkolonie i dziecińce. Korzvstn" innowac3· ą
1
„
J·est wprowadzenie praktyk w ośrod kach wczasowych dla słuchaczy wyż
szych szkół pedagogicznych i uczniów s tarszych klas szkół. pedagogicz
nych.
.
Dzięki fachowej pracy wychow11 w·
ców wczasy szkolne spełniają całko. . swoje zadanie, ktorym
.
w1C1e
jest zarówno troską o zdrowie i rozwój fi.
zyczny tńl odego pokolenia, jak i
przedł użenie wpływu wychowawcze·
żniw

Cało dzienny
poby t w zespole,
wspólna organizacja dnia, pos iłków,
zabaw i orac, uznanie celowości podporządkowania własnych chęci i interesów potrzebom ogółu ma poważ·
ny wpływ na kształtowanie si ę psychiki dziecka.
Ogromną rolę w wyrabianiu ce::h
społecznych i aktywnej postawy wobee spraw kolonii spełnia samorz!;\d
dziecięcy. Wnosi on do zblorowiiika
młodzieży poczucie odpowiedzial'lo· · zarowno
·
„
<:ci
za ca1osc,
1· a k 1· za w1a sne czyny. Dla tego też, mimo tak
krótkiego istnienia musi być ona ormrnizacj ą żyw<l, która potrafi wciągnąć wszystkich uczestników do pra cy nad podniesieniem dyscypliny wy
chowania i organiwrii życia wewnętrznego kolonii czy obozu.
Nie mniej ważne znaczenie dydaktyczne ma praca dzieci na wczasach.
Wprowadzenie tego obowiązku ma
na celu przysposobienie ich do świa ·
dornego i aktywnego udziału w odbu
dowie kraju oraz wyrobienie w nich
pozytywneqo stosunku do samej pracy. oczywiście, rodzaj pracy społecz
nej zróżnicowany jest w zależności
od wieku i zdrowia.
Młodsi poma9ać będą w utrzymywaniu porządku na kolonii, zajmą
się niszczeniem chwastów na okolic-lnych polach, zbieraniem jagód i owo·
ców. W chmurne i niepogodne dni
rnajstrować będą gry I zabawki
dla miejscowych koleżanek i koleoów lub szykować upominki dla dzie ao

szkoły.

„

Henryka I Manna

jącym się

klasy robotniczej, w której wldr.ial

jedyną siłę zdolną do oba.lenia wła.dztwa międ zynarodowego kapitała

monopolistycznego. „Uczciwy tiemo
pisał Mann m~si v.tfowac sobie sprawę z tego, Ze tylko
marksil!m stwarr,a przesłanki prawdziwe.I demokracji". Toteż a.utor
„Henryka IV" widział w RewoI, 1cjl
kra.fa -

Ożywiona działalność polityczna i
publicystyczna na emigracji nie od·
rywa jednak pisarza od pracy artp
stycmcj. We Francji powstaje naJdoskonal ze dzieło Henryka :\hnna
k t 'r wień,
·e
pisarst
_
0 c
czy J '~
~~
„Życie ~en1·y~a IV • O~w.lesc o
francuskim krolu hugon-0tow Jest bo_

Pażdziernikoiwej przełomowe zjawi· da.f na,jlepszą niemiecką powieścią.
sko w dziejach ludzkości, & w Związ historyczną ostatnich dziesięciolL'CI,
ku Radzieckim
ostoję post~u ii Dzieje króla. o którym niemiecki
główną patęgę antyfaszystowską w

świecie.

Słowa nieTJo.mnej wiary i uwielhienia dla P'ierwszej ojczymy socja.Ii"zmu, utrwali·ly _ między Innymi
_ słynne airtykuły: ,,Jedyna siła."
(1935), ,,Idea, która oblekła si<> w
"'
oiało" (1937) I •. Wielki jest obraz
ZSRR" (1939). Stosunek Henryka.
Manna do Kra.iny Rad ·ilustrują naj
lepiej słowa , napisane po napaści
Hitlera na ZSRR: „Związek Radz1ec
k.
.
.
·
·e a·
1 muin wygrae wo1nę, p 001 w z
przedtem posiadł wielką prawd~.
N' b
'ln
d
·
ot
ie ezs'. ą pra,~ ę: 1ecz zyw ną
praw~ę istot~ego zyo1a, urządw~ego
zgodme z na11le11szym prz.ekonamem
i z najlepszą, wolą, jeśli cbnd1;i o

I

człowieka".

lecia, któremu nadał kształt arb·
styczny w swoich powieściach.
„Wizerunek" jest plonem gory~
wygnania. i radości walki, D'ienawiś·
ci do faszyzmu i miłości d-0 tego, c.o
służy szczęściu człowieka. Pomhnn
zastrzeżeń, Ja.kie budzą pewne sformułowa.nia, pomimo pewnych iluz.ji
tej książki, które rollwiało później
życie; „Wizerun~k" jest nieskaził.cł·
nym zwierciadłem, w k tórym prze•
gląda się życie wielkiego pisar-.
myśliciela. i bojownika.

mieszczuch wiedział że życzył kazdemu chłopu na niedzielę kury w
garnku. przybrały w mannow'łkim
utworze p01Stać dramatycznego k.011flik"
który zaI.nlCJO•
· · ·
„Wizerunek stulecia." '1e6'* testa•U poJityC!hlleg'O,
wał we Frainc~i nową epokę. Henryk mentem, przekaaującym potornnoś·
IV, oświecony l huma.n itarny wł:ul - cd nlemie C1kiej słowa znamienne i do
ca trenesa.nsu, stal się tu syn.mimt:ln niosłe: „Nowy ~Iowiek, fame stule- ·
postępowych sU sp-Ołecznych, kióre cle bierze teraz pociiątek„. wyła.nia
łamią okowy średniowiee.znej forma
się moralny świat bez precedensu i
cji ust rojowej.
odpowiednika.... On jest juź i trwa
Ostatnim akordem twórcllego i y- - trwa dłużej nit rewolucja tran•
wota Henryka Manna był t-Oiill wspo cusl{a wraz z Jiesanem. Zwycięża
mnień i rozważań politycznych pt. społec7.eństwo rad~ieckle zrodzone z
„Wizerunek stulecia" , W tej autobio glębokiej świadomoścL„';
graficznej· książce pi.san podsum'>·
wał obrachunek wła·snego życia i stu
ROMAN KARST
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Metoda pr:of. Cebertowic za
O usztywnianiu gruntów i przyspieszaniu rozwoju

roślin

Gdańsk powitał nas burzą. Stru

Istnieje jeszcze inny sposób prze trody dodatniej - tak jak się to się do prof. Cebertowicza konser·
goi deszczu, płyną na ulicach ka- prowadzania elektro-osmozy, któ- dzieje w procesie elektroosmozy watorzy Biskupina - prehistoryez
łuże. „Stanowczo za dużo tej wo ry został między innymi po raz w gruncie. Ta gałąź rozwija się nej osady odkopanej przed kilkody" -dobiega nas na ulicy czyjś pierwszy zastosowany przy utrwa o wiele szyb"iej. W drug,iej, ma Iaty ·- z prośbą o pomoc, bo·
głos. :Wody? Ano, właśnie po laniu fundamentów kościoła św. gdzie kierunek prądu jest odwrot wie m starym budówlom grozi zbu
to przyjechaliśmy do Gdańska, Anny w Warszawie. Jest to tzw. ny, życie zamiera. Doświadczenia, twienie.
aby się dowiedzieć, jak to jest. z bauksytacja. Elektrody są w tym przeprowadzone na dwu poło
Podczas, gdy rozmawialiśmy o
tą wodi1. Tylko nie z tą, płyną- wypaidku aluminiowe, w wyniku wach tego samego drzewa,
po- elektroosmozie, zast r zykach i przy
cą z nieba, a z wodą, znajdującą pnepuszczania prądu
elektrycz- twierdzily to zjaw isko. Tak więc spieszeniu rozwoju r.oślin, deszcz
się w gruntach.
Dlaczego wła- nego przez grunt następuje wy- być może w niedalekiej przyszło
przestał padać. Kałuże znikły. Wo
śnie do Gdańska? Tu bowiem, na miana jonów sodowy ch i potaso- ści będziemy mogli wpływać na
da wsiąkła w ziemię. Być może,
Politechnice Gdańskiej, w praco· wych na jony aluminiowe, co <la- szybszy, czy wolniejszy wzre>st ·roże z tego s amego miejsca dziś, juwni profes<>ra Romualda Ceberto je większą ściśliwość gruntu, zwię ślin.
tró czy za kilka lat je j cząsteczki
wicza - laureata pierwszej Pań- ksza jego wytrzymałość i .czę
zostaną usunięte.
Dro~ę ku teMetodę elektroosmozy
stosuje
st wowej Nagrody Naukowej, pow ściowo osusza.
się także do drewna, które rów· m u toruje twórcza myśl cz łowie ·
stała m e toda odwadniania grunMe toda prof. Cebertowicza zda nież zaw ie ra cząsteczki wody. Na ka, k tór y cor az lep ie j potrafi
tów. Me toda ta posiada dziś już la. już wlelokl'otnie egzamin. Dzię miejsce
prawami
wody można tu wpr owa- rządzić odwieczn ymi
wiele nazw: cebe rtyzacja od ki niej zabezpieczono przed obsu dzić substancje impregna cyjne, za przyrody, k tóry u mie p ołączyć na
imienia wynalazcy, usztywnienie nięciem kościół św. Anny oraz
pobiegające butwieniu i zapewnia ukowe ba.dania z praktyką cogruntów, zastrzyki usztywniają- domy przy ulicy Leszno i AI. Róż
jące trwałość. Już tęraz ~wrócili dziennę~o życia.
ce.
w Warszawie. Do laboraitorium ____________________....,„...„ ......„ ......„„„.............._._„......„
Dz-ięki tej inetodzie uratowano Politechniki Gdańskiej nadchodzą
już wiele domów, którym groziło nowe zgł<>szenia i prośby o zasto
n a skute k działania wody obsu - sowanie elektroosmozy w tej czy
nięcie się fundamentów. I w iele innej części kraju. Najbliższe pra
j eszcze budowli, czy -szybów ko- ce tego rodzaju będą się odbywapalnianych zostanie uratowan.yoh. ły w Chorzowie, gdzie trzeba umo
Metoda ta otwie ra nowe perspek cnić warstwę piasku na głęboko
ty wy przed budownictwem, zape- ści 93 m. Metoda ta może mieć
wnia bowiem zn acznie pewniejsze również zastosowanie przy umacumocnieńie gruntu, niż bardzo głę nianiu skarp, brzegów rzek, przy
bokie fundamenty. Więcej. Obec nawadnianiu i odwadnianiu grun
nie przeprowadzane są badania tów.
nad możliwościami zastowwania
Wreszcie ·. rzecz bardzo ważna:
t y ch metod do drzewa i torfu.
umacnianie gruntów metodą prof,
Losy budowli zależą od grun- Cebertowiczia jest około 10 razy
t '
nJ · b d
·
ł b ki h
tu, n° którym J. est ona wznoszo· ansze,
z u owame g ę o c
"
f
d
t
·
l'
·
lb
t
h
1
0 s~ ci wos' ci· grunna. Zbadani'e wł"'
un amen ow, pa. ze e ·onowyc
tu jest więc konieczne. Zakład czy drewnianych.
prof. Cebertowicza zajmuje się wła
Pomyśli ktoś może, Że tego rośnie także b a danie m tych własno dzaju operacja trwa bardzo długo.
ści. Jaki musi być grunt, na któ- ?tóż -; nie. Dla prz;rkładu pod~:
r••m staw iamy budynek? Musi 3emy, ~e ~ Warsza~i~ w Al. Roz
„
r umocruen11e 18 m sciany trwało
on posiadać małą ściśliwość i du.
·
•
•
żą wytrzymalość na ciśnienie. około 10 dni. Jest fo Jeszc~~ Jed·
Zbyt duia ściśliwość - która w y na ce11:na ~al.<:ta ce~ertyzac3i.
.
•
d t k'
Pow1edziebsmy, ze do laborato
stępu3e n.p.
a . ie rium' Pol1°techn1°ki Gdan'sk1°eJ· wpły
k w.ł owczas, 1.g Y · cl!J
g r':"1ty ~a ~ y cz3-'.. , g m y p ia- wa.ją wciąż now e zgłoszenia, któ
daJą duzą wllgotnosc - po~odu- re t rzeba wypełnić. Istnieją jedje osiadanie budynku. Taki sam n a k poważne trudności technicz d
•
·
wypadek zacł~o zi na gruncie pia- ne, .z którymi walczy zakład. Wyszczystym, jeśli poziom wód grun mieńmy choćby niektóre. Aparat 1
towy ch ulegnie obniżeniu. Zbyt d.o .cebertyzacji gruntów pracuje
niala wytrzymałos~ c· na ciśnienie- na _pr.ąd stał. y. Jeżeli iW miejsco·
d
d
będąca włiIBciwością gruntów pia woscx,. g. zie przep~o~a ziane są
szczystych - również jest niebez umocme~ia, elektrownia ~ostarcza.
.
dlia bud nków w znoszo- prąd zm1en!1y - praca 3es~ bar.l'ragm ent filmu historycznego „Praga 1848 roku".
pieczna
·
Y . .
dzo utrudniona. Zakład nle po1
n ycb i;ia tym terenie
wymaga siada własnych agregatorów do
•
głębokich li k<>Sztownych fm_ida- wytwar zania prądu, pierwszy z
m eutów.
nich j est dopiero w budowie.
. Zagadnienie więc umocnie1ńa
Tyl,e, o ,~zastrzykac~ ~runtC?·
wych
A te
.
gruntów jest dla budownictwa
:
.
raz . p~zemesmy ~Ię
sp-Od z1em1 na.d
1em1ę
Jest
o
na g runtach, które Ji;ryją taki.e
, ri
•
wi •
wła s'nJ'e n·1eb „z
n p 1eczens
·
· t wa, pro• sna.Ol'W · Gdansku,
we
Wrzeszczu,
.. .
·
., .
bi
.
d .
.
w
1w1e rozw13a3ą stę 1iscie na
emem pierwszorzę neJ wagi.
drzewach. Co rok patrzy my na
Problem ten został rozwiązany ten proces i co .rok mówimy :
przez prof. Cebertowicza. Z asto- „Ach, żeby już prędzej było zielo
sowane tu zostało zja wisko el~k- n.o. żeb;y można ~yło - ~ozwijanie
troosmozy tj przenikania cząste- się pąkow przyspll!szyc .
czek wod~ ~od wpływem prądu . Przyspies~;rćl Ale )i;ak? ~tó~
elektry cznego przez błonę na- Jest to mozh~e wł!1sme dz1ęk1
.ł
kt '
t
elektroosmo:llie. Proby przeprowpo prze~uszcza1ną, orą w ym wadzone w tym kierunku przez
wypadku Jest porowaty grunt Je
f c b t
·
d ł d b
. .
, .
•
pro. . e er ow1cza a y o re w y
zeh przepuscimy przez grunt prąd nik1. Popat r zm y . W szklanych
• h
· 1enią
·
·
· k'i
eI e ktryczuy, cząst e.cz k.1 wo d y, kt'o naczynl!llc
zie
się
wit
re uzyskują ładunek dodatni, wierzbowe. Dwie z nich połączo
przepływać będą do elektrody ne są ze źródłem prądu. Trzecia
ujemne].
Na ich miejsce można pozostawiona jest normalnym wa
wprowadzić ~ubstancje chemicz- runkom rozwoj.u. We w s.zystkich
n e tworzące sole które zlepiają podczas rozwo3u za.ch<><!z1 proces
' t
k.
,/
. k
•
osmozy
przemkarua wody
ZWlQ szaJąc
· d neJ• z dwoc
• h
•cząs ecz 1 grun,u,
„
,
przez tk anki' • W Je
3ego w.yt.rzymałosc ~ -~ismeme, gałązek przyłączonych d<> obwousztywmaJą g o. Nosnosc g runtu du elektryczn ego prąd płynie w
zwiększa sie w ten snosób czte - kierunku przenikania wody, a
•'
rokrotnie.
awiec cz lłsteczki wody dążą do .e lek
Pelna napięcia scena s filmu „Dwa ognie",

Dni filmu

czechosłowackiego
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Miliony w PZPB
czekają

~ałf .1>rzemysł włókienniczy

obecme pod znakiem

na

obracalności środków obrotowych.
Ta trochę niezrozumiała formuła
oznacza, że trzeba ta-k J>racować, :i·
żeby każda złotówka, wydaina na ba·

czy wełnę, w możliwie jak naj
krótszym czas ie zamieniła się z po·
za
uzyskaną
wirqtem w złotÓ"'kę,
spuedMly materiał e;zy przędzę. Cho
dżi o to, aby jak najmniej pieniędzy
lokowano w za.pasach surowca, róż
nych półfabryfatach i materiałach
pom-0cnk-zych, bo te pieniądze są.
na,m potrzebne na ąetld, tysiące róż
nych innych rzeczy.
Trzeba budować fabryki i nowe
maszyny, trzeba nam mieszkań, żłob
wełnę

I

W Nr 22

odntroże· nie

żyje ków, przedszkoli,

przyśpieszenia

•

Nr 1-as

., •. ...

_ _ _...;._..:..;,;,_ _

_...._ _ _ _ _ _ _ _

szkół, dróg, mo·
stów, trzeba tyle róinych 1·zeczy, a
miliardr leżą sobie spokGjnie w ma·
gazynach, szopach, w· salach produk
cyjnych, rzekomo nie1M1trzebne, nie
przyn-0szące żadnych korzyści, a cza
sem wręcz odwrotn~e - straty, jeżeli
materiał ulegnie zniszczeniu.
Ta.ka sytuacja jest · w PZPB i W
Nr 22. Załoga tych zakładów nie n1a
bynajmniej zamiaru p<>zostawać w
tyle i też chce „przyśpieszać obracal
obrotowyeh", chce
środków
ność
zwolnić zamrożone u siebie setki m1·
lionów, ażeby oddać je na pożyteczne
i go~podarczo konieczne cele. Ale sta
je bezsilna i bezradna wobec sytu·
arji, jaka się wytworzyła.

W magazynach PZPB i W Nr ~2
grubo ponad 100 tysięcy metrów
tkanin półwełnianych, które czekają
na wykończenie, ażeby zamienić się
z J>OWrotem w te miliony złc.·"i1 ch,
które zostały w nich za.mrożone,
nis7..czeje potrosze i czeka aż jak3Ś
wykończalnia ulituje się i zechce przy
do
jąć pod swój dach i doprowadzi
stanu, odpowindającego potrzebom
konsumentów. Towarzyaze z PZPB
i W Nr ~2 poruszają. wszystkie możli
we s-prężyny i nic...
Wprnwd7ie Centralny Zarząd Pr•e
mysłu 'Vełnianego obiecał solennie,
że rozładuje magazrny. Wprawdzie
tenże Centralny za.rząd dał zlecenie
do wykończalni w PZPW Nr 4, a.le
tam powiadają, że mają przede
wszystkim swój t<>War, że l>WS?..em,
zrobią, ale na razie to nawet zabrać
1 ie mogą, bo też mają magazyny za
walone - i rób co chcesz.
Zabrali wprawdzie jakieś tam kil-1
kanaście tysięcy metrów, ale na tym
koniec. A tu przecież tkalnia. produ·
leży

kuje. Z krosien schodzą coraz to nowe tysiące metrów, coraz to nowe
miliony kładzie się obok już leżą
cych, aby czekały swej kolejki.

*

*

łdolfa .

*

W szę-0.'Zie toczy S·ię waLka o zmnie,j
szenie zbędnych remanentów. Ludzie
biją się o każdą. ni~trzebnie zaan·
n~iJiony
~a:i:owaną. złotówkę, a tu -

}uif durio"i d~ir1111ik berliriski ,.Der Kurier" - «! wyt1·iadzie z num•
strem S(lratLi~'rliiu:ości r.::ąd1t Trizonii. Daklcrern, do t ..:w. Trybunałii Ko11•
.~tyuicy j11egtJ w Bonn będzie wniesiony dtJ zaopinioruania projekt ustawy
o delegaii::ucji Konumistycz11ej Panii Nie;nicc Zachodnich.
Wobec wybitnie reakcyjncso skłudu lego '.l'rybu1iułu - treść tej opinii
:daje się być % góry przesądzona.

złotych zamrożone.

Coś tu .trzeba poradziić.
Bo zlecenie niby jest, ale trzeba
,ieszC"Ze zrobić coś, ażeby zostało ono
zrealizowane. Trudno tv.iierdzić, że
to Centralny Zarzą,d winien, lx>. prze
e;;eż zlecenie dał. Zakład zaś powia·
da: co my zrobimy, jeżeli tamci nie
chcą. pr1.yją.ć? - Ale gdyby tak je·
dni, jak i drudzy nie tylko gadali,
biadolili i telefonowali, lecz z nale·
potraktGwali tę sprażytą energią
llę, to można by mieć pewność, że ca
'· ·
ł y ten· magazyn zostałb y -0prozn1ony
w ciągu kilku tygodni, a towar zna- na
lazł się tam. gdzie powinien
półkach PDT czy MHD.

Musimy je<lnak ::amvażyć. ie ani „kanclerz" Adenauer ani jego „minister" - Dahler prochu, jak to się m.ówi, nie wynaleźli. · Był już w Niem·
czech - i to niezbyt dawno - ktoś, kto 11.ajpierw zdelegalizował partit
kornu,nistyczną, później - ws::.ystkie inne partie (prócz włamej), potem pr;:;ygotowal do wojny i wojrtę rozpoczął, a wreucie - ponió!ł klę3kę,
którą przypłacił :iyci.em, tvtrqciws;:;y naród niemiecki w otchłań nieszczęść
i cierpień wszelkiego rodzaju. Ten ktoś - jala pamiętarny, 11azyu:al się
Adolf Hitler.
1'ak, t.ak, panie A.denuuer.„ •Dla ludzi rozsq.dnycli historia jest „mi•
głupcom i sz.aleńcom, którzy jej nauki lekceważą,
str:ynią życia". Ale -

B. D.

biada!...

wqniki

Pierwsz e
11
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Mniej spozn1en i nieobecności w fabrykach i instytucjach·

I

dochodziła

opóźKlasa robotnicza w naszym m ie dów, a co najważniejsze
z zadowoleniem przyjęła niając ogólny marsz do d<Jbroby·
bowiem
~i~wykorzyst~ni:
wprowadzenie w życie ustawy 0 tu.
zabezpieczeniu socjalistycznej dy. I zdolnosc1 pr9~ukc~Jne~ za~ładu 1>scypliny pracy. Liczne zebrania w znacza zmrueJS~eme ilo_śc1 pro~uk<lwanych tkanm, obuwia, czy m.
fabrykach na t en t ema t , t ysiace
h artyk·uł,ow. d os· t a1.czanych
·b · . nyc
h
·
· d ·
wypowie z1 uczc1wyc . ro otm- na rynek.
Ci, co nie zdawali sobie dotych
~o_w - są ~owod~m, ze dawno
leza~a na sercu czas sprawy z tego, jakie szkody
JUZ wszystkim
przynosi ich lekceważący stosusprawa wprowad~Bma sankcji
ka;, d.la .tyc~, .ktorzy prz~z _swe nek ·cto pracy, zrozumieli w przeSJ?OZmema_ . r meusp~a~v1edhw1one ważającej większ<Jści swe błędy i
n~eobecn?sc1 utrudm~h wy~<?na- podnieśli swą świadomość. Najdobezi:re planow produkcy3nych, sc1ąga bitniejszą ilustracją tego
Jąc wstyd na całą załogę zakła· sprzecznego faktu są cyfry, mó- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wiące o zmniejszonej pokaźnie ilo
ści spóźnień i nieobecności w zakładach prndukcyjnych.
I
w
I tak, na

ście

•
w
z
Rośnie f a Ia 0 b O I q z a n
.
.
w

rama~ h

Czynu Me I1oracy1nego

Na hasło, rzucone -przez gromadę t gości 7,6 km. Około 400 chłopów o·
Kossobudy w województwie pomor- fiarnie pracow3ło przy konserwacji,
skim, odpowiada wieś nasza coraz wykazując, że potrafią wykonywać
swe zobowiązania, nie gorzej, niż ro·
mocniejszym odzewem.
Również i w województwie łódzkim botnicy fabryczni w miastach i że rachłopi masowo przyst~pują do pracy zem z klasą robotniczą pragną butlokonserwacji urządzeń mellora· wać fundamenty socjalizmu w Polsce.
Jll'ZY
Celem nadania planowości w pra·
cyjnych, j~k rfiwnież .do kopania no_wyc~ rowow .1 kanałow: Na polacn cach, podjętych z inicjatywy samych
w1dz1my tysiące c~łopow, pracuj'.\- chłopów przy konserwacji i renowa·
·
.
cych. przy pogłębianiu i oczy·zczamu
zaw1ącji urzą dzen· mf'110racyjnych,
~
gmin,
wszystkich
terenach
na
się
zały
rowow odpływowych.
Dotychczasowe zobowiązania chłorów woj. łódzkiego dotyczą konserwacji i renowacji około 2.000 Jem. rowów, w czym pewien odsetek stanowią nowe kanały. Niezależnie od tego, w ramach Czynu ~lioracyjnego
podj ęto zobowiązania przeprowadzenia napraw szeregu mostków, pn.epustów, zastawek itp.
Ten potężny zryw szerokich mas
chlopskich, zmierzających do podmesienia potęgi gospodarczej kraju, żea
zarazem da dobrobytu świadczy,
chłop polski czuje się współgospoda..
rrem Polski Ludowej.
W poczynaniach tych bierze poważ
ny udział młodzież wiejska, która nie
zależnie od zobowiązań całej groma·
dy, podejmuje dodatkowe zobowiązani~ I tak np młodzież hufca Służba
~ gi:iunie Korabiewic~. i)Ow.
skierniewickiego dla uczczenia rocznicy PKWN, zobowiązała się wykopać nowy kanał, długości 4 łkm. Z_o·
bowiązanie to jest już w pe ni realizowane.
Czyn Melioracyjny chłopów pow.
łaskiego, gdzie już większość gromad
przystąpiła do pracy, da Pa1istwu
około 3,5 miliona złotych.
Na uwagę 11:asługuje gromada Bart
nikł, pow. skierniewickiego, gdzie
chlopi z zapałem, świadczącym o pel
nym zrozt!mieniu • potrzeb gospodar·
czych Polski Ludowej, zobowiązali
się przeprowadzić konserwację i re·
r.owację wszystkich kanałów na terenie gromady, których długość wyn()·
~i· 1,8 km. Prace te są już na ukoii·
czeniu.
Donosiliśmy już 0 wykonaniu zobo
w ramach Czynu
Wi„.zan'
"' Melioracyj„
nego przez gromadę Florianów, w
pow. kutnowskim. Jako nas tępni , zobowiązania swe wykonali chłopi gromad: Jackowice, Szymanowice i Malszyce w pow. łowickim, kończąc
J·uż w dniu 17 bm. konserwację rowu
odpływowego do rzeki Słudwi. p:-ze·
biegającej prze? te gromady, o dłu-

Poi.sce"

Zie

(m.)

osoba.
1sili przez swój lekceważący stosu
Nie tylko w fabrykach nastąpił nek do pracy, zarówno sobie, jak
zaś
zaznaczył się <ln także i całemu społeczeństwu. Te
przełom,
wyraźnie na terenie innych placó placówki, gdzie dyscyplina pracy
wek w naszym mieście. I·tak, na ciągle jeszcze szwankuje, muszą
przykład, sklepy handlu uspołecz- natychmiast podciągnąć się.
Wszyscy, cała robotnicza Łódź,
nion·ego w środę wszystkie oprócz
jednego - otwarte zostały-w p0- zdają sobie sprawę z tego, że zdy
rze wyznaczonej - o godz. 6 ra- sc.Yplinowana praca przy warszta
no. Dotychczas około 10 procent cie produkcyjnym, w sklepie, czy
sklepów <Jtwierano z opóźnieniem. też w biurze, wypełnianie rzetelto
Pogłębiła się świadomość lu~z.i ną pracą dnia rob<JCzego
pracy w naszym mieście. Ci, któ- podniesienie na wyższy poziom
rzy dotąd 'vykazywali się zdyscy naszej gospodarki, to przyśpiesze
zrozumieniem nie naszego marszu do socjalizmu,
i
plinowaniem
swych zadań, cieszą się, że będą to wkład w dzieło utrwalenia po
wyróżnieni. Ci zaś, którzy zanied koju.

środę

ws~ystko !
.~~~~~in~!t;;:c; ~~a~~~~~jR~: - mpwią_ członkowie Komitetu Obrońców Pokoiu w Kutnie
nia

wwp~~c~sz~e:S~~- wi;~:~~~~ Zebrać

podpisy to nie

Akcja zbie1·ania PQdpi8ów pod A-/
-dzie, liczba spóźnień, dochodzących nieraz do 11 procent wszyst p~lem Sztokholmskim trwa w Kut·
Słyszy się t<> w
kich zatrudnionych, spadła do 2 me w całej petni.
procent. W PZPB im. Dzierżyń- rozmowach przechodniów, zauważyć
skiego, PZPB Nr l'T, PZPB Nr 22 to można nawet na chodnikach ulicznych i w:rstawaeh sklepów, gdzie
t
,, . , .
. •
prawie ze spozme~ n~e ?,0 6~!8?· widnieją. napir:.y : „Walcl;yroy o po·
~ PZP~ Nr 1, gdz~e ilosc spoznm kój", „Podp.isujemy Apel Pokoju".
Jących ~ię docho~z·~~ dG 2,7 !'roc. I Przy ul. Sienkiewicza widzimy w
zatru~1onych, il.osc ta w. srodę jednym z okien naiiis: „Komitet o.
.
.
p okoju - uhce
, ,
S1enk1ewi·
wynosiła za1e d wie 1 promiI• W broncow
P ZPW Nr 36, gdzie ilość spóźnień cza, •Harcerska. i Sokola." Wchodzi·

I

ln1·c1·a1ywa godna nas'ladown1"ctwa
„ .k.
Tro•
•
I z PZPR •Tr t..t.

tykały się wszędzie entuzja-;tycz
nym przyjęciem. Myśl o przerwaniu obecnej, pok9jowej pracy, pra
cy dla wzrostu ogólnego dobrvbytu i szcz:ęśliwej przyszłości przez

z

nową wojnę, napełnia. ludzi gniewem i nienawiścią do podżegaczy,
którzy w imię własnych intere·
sów pragną rozpętać wojnę.
Tym, którzy nie rozumieli, że
podpisywanie Apelu Pokoju jest
jedną z form walki o pokój, „trÓJ·
ki" tłumaczyły, że miliony ludzi,
podpisujących Apel Pokoju nie tyl
ko w Polsce, ale i zagranicą, pod·
pisami swymi wykażą jasno siłę i
zwartość obozu pokoJ·u, udowod·
nią, że w żaden sposób nie uda
się imperialistom wywołać wcjny,
że wszyscy chcą pracować dla
przyszłości i nie niszczyć swego
dotychczasowego dorobku. Tiuma· pewne trudn o·
·
ze
czono lu d ziom,
ści na niektórych odcinkach życia
gospodarczego, jakie jeszcze dzi·
siaj istnieją, są właśnie skutkami
minionej wojny. · Przypominano,
'5
·
· lk ie one b yły Jeszcze
· k wie
..__,
ia
lat temu, i jak wiele w ciągu kił·

tkalni PZPR im. Stalina
· do 5 cm. Jeśli tkacz prze
pusc1 tak.i pęk, tci narwie się tyle
nici, jakby kto nożycami ciął.
Sprawą osnów powinno zainte·
resować się nasze kierownictwo.
Józefa Bartczak
korespondent ,,Głosu"
& P:3PB im. J. Stalina

Im lat po wojnie zrobiono na tym
odcinku. Nie wolno nam dopuścić
do tego, aby owoce naszej dotych
czasowej pracy jeszcze raz zosta·
ły zniszczone.
Nasze „trójki" zakończyły już
swą akc)ę. zebrawszy 100 proc.
podpisów.
B. Siemieński

korespondent „Głosu"
z PZPB Nt 14

Wytrwała

- Naszemu Komitetowi pt-zydzie
lono 3 ulice - mówi tow. Krzemiń
ski. - Mamy tylko trzy „trójki" na
przeszło iOOO mieszkańców tych ndoskonale
Ale te trzy „trójki"
lic.
Zaraz pierwszego
dają sobie radę.
popołudnia ze...rano 35 proc. podpi·
.,.
~ów. Jeszcze dzień, a ukończymy cal
kowicie akcję na naszym terenie.
- A ile macie takich komitetów
na terenie całego Kutna? - pytamy.
·- Na terenie Kutna istnieje 12
Komitetów. Każdy Komitet ma swo
je „trójki", zbierające podpisy pod
Apelem Pokoju.
_ Na-sza praca polega na instruowaniu „trójek" i przejmowaniu od

8rygadY remonl0We PZPB Nf 6Uruch · · S3fe maszyny

•
zebra1·Y WSZYSłk"18 podp1SY
w czasie odwiedzania mieszkań
,,t.rójki" pokoju z PZPB Nr l4 spo·

m:y do środka. Zza biurka wstaje na.
po"\\-itanie tow. Krzemiński, który z
ramienia Powiatowego KGmitetu O·
brońców Pok-0ju pełni 11adz~r nad
praeą Komitetu.

ciągnie
nich podpisanych list w tej
dalej tow. l{rzemiński.
chwili żyjemy wszyscy tą akcją. i
chce.n:iy zebrać wszystkie podpisy w
ł
jak najkrótszym czasie. Ale zdajemy
3ffil3ją
sobie też sprawę z tego, że po ze·
w różnych odlewniach części za- braniu podpisów nie możemy powie
mienne, bądź przybywały z opóź- dzieć sobie: ,,wypełniliśmy swoje zanieniem, bądź nie przybywaty wca
le. W tej sytuacji szereg drob- ~:~:Y~ t~d;! ~f:l~{ !~~~~:Ypoi:;;
. nych części brygady remontowe ju. Trzeba uświadomić całe społe·
wykonały we własnym zakresie z czeństwo, że sprawa pokoju, to spra
0 dpadków,
na wa nas wszy tkich, to mGŻność dalprzeznaczonych
szej !}racy dla zwiększenia dobroby·
z1om.
I tak, dzięki zbiorowemu wysil· tu, to przyszłość i szczęście naszydt
kowi całego zespołu, na czoło któ dzieci.
rego wysunęli się ob. ob.: BoleKomitet Obrońców Pokoju przy
sław Pietraszek, brygady: Jana
Swiderana i Konstantego Kempy ul. Sienkiewicza w Kutnie dobr:&e
- ożyły dwie dotąd nieczynnę wypełnia :>woje zadania. W trz~ch
maszyny przędzalnicze. Dobra pra „trójkach", jakie są. W tym Komiteca tych obręczniaków zachęciła cie, znajdują się zarówno towarzybrygadę remontową do dalszej sze partyjni, jak i bezpartyjni obywa
tele, którzy dobrze zr.ozumieli donio
pracy.
Sądzac po dotychczasowych re- słą wagę walki o pokój i stali się
7.Ultatac'Ti., możemy być 'pewni, że aktywnymi jej szermierzami. Ich za
pod
do końca br. również trzy pozo- danie
dalzebraniu ·agu
· się na
d
· , nieBskończy
szym CJ ę ą. om w
stałe wrzeciennice zostaną włączo p1sow.
prowadzić swoj11- pracę, zmierzają~ą
ne do produkcji.
do uświadamiania i mobilizowania.
F. Donder
kutnowskiego do dal·
\ orespondent „Głosu" sooleczeństwa
k"
lk"
'fi·1 ,
szej wa · 1 o po OJ.
z PZPB Nr 6

l~

1J

o§nową·

Ostatnio u nas, w tkalni PZPB
im. Stalina, tak bardzo pogorszyły się osnowy, że trudno nam. tka
czom, należycie wywiązać się ze
swych obowiązków.
Osnowy rwą się w niemożliwy
&posób, a prócz tego, co jest bodaj
jeszcze ooRWe, Qosiada.ją pęki, a()

powiatów i w Łodzi Komitety Czyn
Melioracyjnego, które w powiązaniu
z władzami rolnymi. naszego woje·
wództwa, udzielają chłÓpom pomocy
fachowej i materialnej. jeżeli zacho·
dzi potrzeba. W skład komitetów weszli przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych. Komitety te na wszystkich szczeblach
przystąpiły do pracy, udzielając chlo
poro wskazówek i pomocy fachowej".

przykład, już

do 12 procent, w środę bywali. swe <Jbowiązki, w większo

spóźniła się do pracy zaledwie 1 ści zr-0zumieli, ile szk-0dy przyno'-

W naszych zakładach jest kilka
sta.ryi;h maszyn przędzalniczych,
z b<raku części, nieczynnych od
1945 r.
Ambicją naszego wydziału re·
montowego stało się uruchomienie tych maszyn i w.łączenie ich
do produkcji. Od chwili pow.i:ię' cia decyzji - do realizacji zamie·
rzeń była długa i ciężka droga.
Wydział remontowy borykał się
z wieloma kłopotami. Zamówirme

praca

P.xoblem odpadków w przemyśle
jedwabiu naturalnego w latach
Przedwojennych nie był w ogóle
rozpatrywany. Odpadki klasyfiko·
wano jako nieużytki.
Obecnie, kiedy sprawa własne·
)·est
go su rowca włókienniczego
dla nas rzeczą pierwszorzędnej
wagi, szczególną uwagę zwrócono również na odpadki z jedwabiu
naturalnego· Pro'by przygotowania
tych odpadków do przędzenia rozWarpoczął pracownik CZPJG cz.ynnosc1
Wstępne
cholińskL
czyszczenia i wzlużniania włókien
na maszynach, używanych w prze
myśle bawełnianym i wełnianym ,
nie dały pożądanego rezultatu.
Ob. Warcholiński przystąpił wów
czas do przeprowadzenia prób i do
świadczeń sposobem laboratoryjnym, nad chemicznym rozluźnianiem włókien, tworzących oprzqdy jedwabnicze. Dopiero po kilkuset żmudnych uróbach udało mu

da

ł

0

rezultaty

się otrzyma.: oprzędy zupełnie luź
ne i białe i, dające się łatwo raz·
palcami rąk
ciągnąć i rozluźnić
bez rozrywania i uszkodzenia delikatnych włókienek.
Oszczędności, osi~_gnięte z tytułu

wykorzystania odpadków i·ed·
wabiu naturalnego wynoszą JUZ
ob~cnie ponad 7 milionów złotych
rocznie.
Dla uczczenia Kra1'owego z1·azdu
Włókniarzy, ob. Vvarcholiliski zo·
bowiązał się, że udoskonali jeszcze bardziej sposoby wykorzystania odp~dków, co przyniesie po·
.nad 25 milionów złotych r-0cznej
oszczędności.

PQ dQkładnym zbadaniu

i

po
przeanalizowaniu pon./słów, ob.
Warcholińskiego - wypłacono mu
premię w wysokości
wstępną
50.000 zł.

J. Mielczarek
korespondent „Głosu"
t CZP.TG

Ustawa, która ułatwi wykonanie planów
W dniach 15 i 16 bm.
się

naszej instytucji
przez rad~
zakładową w celu zapoznania pra
cowników z ustawą o zabezpiecze
dyscypliny
socjalistycznej
niu
pracy.
W celu głębszego i dokładnego
przeanalizowania ustawy, pracow
nicy, podzieleni na małe grupki.
przedyskutowali z przedstavvicielami rady zakładowej wszystkie
punkty ustawy i przyjęli ją z wiel
kim zaclowoleniem, soodziewajac
16

I

odbyło

na terenie

zebrań,

zwołanych

się, że zastosowanie tych przepi·
sów przyczyni się do ukrócenia ła
zikowania i lekceważenia pracy
przez niektórych pracowników.
Na zakończenie każdego z 2ebraf1 pracownicy przyrzekli praco
wać WY.trwale i ofiarnie, dokłarla
j ąc cegiełkę po cegiełce do wykonania wielkiego Planu 6-letniego,
dobrobyt całemu
gwarantującego
naszemu narodowi.
K. Cybulski
korespondent „Głosu"
a Central-i Zaop. Mat. Przem. 6d&.
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obowiązujący w
Państwowych tychczas po powr{)cie ze szkoły akc1i soc1alne1.
. b'
.
. •,
d
t t · ·' ·
b
i· b dz"e
Straż Pożarną
Gospodarstwach Rolnych zawi~ra biegały po podwórzach majątkoNowy układ Zibiorowy zawiera akc.ia z ierama po~?.isow . po os a me.i w.o1nY.--: r-on c ę •1
Straż Pożarna (dzwonić szereg przepisów utrwalających i wych bez
opieki i narażone ·były również iprzepisy; które niiewąt- Apelem Sz!o~holms'.'11_n .S'Yiato- ze \"'.szyst~ich ~;ił s~,ra~~ pokoJU.

tylko w wypadku pożaru) rozszerzających
dotychczasowe
Pógotowie PCK
zdbbycze socjalne pracowników i
robotników rolnych. I tak nowy
układ nakłada na .pracodawcę obo
ADRES REDAKCJI:
Rozdzielnia Dzienników „Ruch" wiązek utrzymania świetlic, żłob
Godziny przyjęć od 14 do 15. ków, dziecińców, prudszkoli. UPlac Kościuszki 16, tel. 250. kład postanawia,· że w gospodarstwach zatrudniających ponad 20
pracowników administracja obowiązana jest' dostarczyć lokalu na
Akcja zbierania podpisów świetlicę,
opalić ją, oświetlić oraz
pod Apelem Sztokholmskim
zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt.
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego Na ten .przepis winny szczególnie
zwrócić uwagę rolne rady zakłado
N a terenie Tomaszowa działa we i domagać się pełnego wiprowa
37 Komitetów Obrońców Poko- dzenia go w życie. Znane są boju.
akcji zbierania podpisów wiem wypadki, gdy dyrekcje zebierze udział ponad 1.000 osób. społów oddały wprawdzie robotni
kom do dyspozycji lokale na świe
„Trójki", "zbierające podpisy są tlice, ale nie pomyślały zupełnia
serdecznie przyjmowane przez o ich urządz~niu.
mieszkańców, którzy z całym
Nowy układ gwarantuje dzieentuzjazmem składają podpisy. ciom robotników PGR, które są
W dniu 18 bm. dużo mieszlCań· jeszcze w wieku szkolnym, o ile
liczba ich przekracza w danym
ców nie wyszło· z domu, czeka- gospodarstwie 15, prawo korzysta
jąc na „trójki", _zbierające pod- nia ·ze świetlicy w ciągu 3 dni
pisy.
w tygodniu. Tam, gdzie warunki
W ciągu dwóch dni zebrano lokalowe na to pozwalają, należy
wydzielić pomieszczenie wyłączponad 16.000 tys. podpisów.
nie dla dzieci. Jest to bardzo cen
Akcja trwa„.
na innowacja ze względu na to,

na wypadki potłuczenia przez ko- pliwie przyczynią się do rozwoju w~o Kom1teLU Obt oncow lPo- Akcta zbieram a pod~isow pod
nie wzgl. krowy: Obecnie będą współzawodnictwa pracy, racjona ko1u.
.
. .„ Apelei;n Szt~k~olms~,11? . ·ObJęła
mogły czas ,poza szkołą spędzić w lizatorstwa i wynalazczości. MóWyszły na miasto „Tr6Jk1 . cra~u.iących 1 ich roazm~, kobie
twietlicy pod należyt-ą opieką. Bę wią one, że tak PGR-y jak Zwią Chod~ą one .od dom_u do d.omu, ty 1 męzczy~n. Ę,ta_rych J mł~~
dą również mogły spokojnie odra zek Zawodowy Robotników Rol- od m1~szk!łma d? m·eszkama, a: dy.eh, ,partY.ll?Y~h li • bezpartYJ;biać lekcje, na co im często nie .po nych ot.oczą sz~zególną opieką by zbierac pod'P~SY od tych,, kto !1Ych, .ro;bo.tn!kow, . mtehfirencię
zwalały warunki domowe.
pracowników biorących udział rzy zdecydowani są walczyc o l rzem1eslnikow. M1eszkancy To
Niezależnie od świetlic dla dzi~ we wsp?łzawodnictw~e .a przede ut~zyman.ie pokoju. Do każdeg~ maszo\Va v.:raz .z mie~zkańc~m~
ci w wieku szkolnym, układ prze w~zystkim .iprzodo':~rnikó~ l?r~cy, m1~zk~ma Tom~~zo:va dotrzec ca!ego kra.1u, ~1or_ą maso.wy i:·
widuje zakładanie przecUizkoli w którzy w p1erwsze1 kole1nosCI ko musi hsta, na kto:-e1 składamy dział w tym v.nelk1m pleb1scyc1e
gospodarstwach liczących ponad rzyst~ją ze wszystkic.h praw przy ~woje podpi~y poq Ąpel~m .P-0~0 pokoju, wyrażając '?w.ą niezło~
15 dzieci w wieku od 3 do 7 lat sługuJących pracownikom danego JU. Kto pamięta o sm1erc1 dz1esiąt ną wolę walki o na1w1ększe tło
i to prowadzonych przez facho·.ve zakładu pracy.
.
ków obywateli :p.aszego miasta, bro - o pokój,
wychowaczynie. Państwowe GoP~za ty~ dyrekcJa .zespołu, zospodarstwa Rolne szkolić będą bo:-viązana Jest o~ocz.yc sz.czeg~lną
kandydatki na kierowniczki tych op1~ką , w~ala~c?w 1 racJ~n~iza
przedszkoli na specjalnych kur- 1torow, udz1elac im .~szellkie~ posach nadzorowanych i kierowa- mocy oraz zap~wmc w ~azdym
nych przez kuratoria szkolne. wypadku szybkie uzyskanie oceKandydatki na wychowawczynie ny zgła;;zanego. wynalazku lub uNie prosimy, lecz domagamy
Podpisuję Apel Pokoju, gdyż
rekrutują się z robotnic rolnych lepszema techmcz.nego.
się pokoju i potrafimy go wy- nie chcę, aby
ogarnęła kraj
wysuniętych w drodze awansu.
Obecnie więc ?Pieka nad walczyć. Odbudowaliśmy fabrynasz
i
cały świat nowa pożoga
Wreszcie nowy układ nakłada
prz.odownik~mi pr~cy i racj<;>- ki, miasta i wsie, odbudowujena pracodawcę obowiązek utrzynallz~toram1 .~o nte 11wspan1~ my nasz zniszczony Tomaszów. zniszczeń. My podżegaczy womywania żłobków sazonowych w
ł~ysll?-.Y gest , ze strony ad~1 Chcemy i będzięmy nadal bu- jennych nie boimy się. Najlepszą,
ty'ch gospodarstwach, gdzie liczba
mstraCJI zespołu, ale. obow_ią- dować socjalizm w naszej ojczy naszą odpowiedzią na ich podzieci w wieku od ·półtora roku
ze~ ~?wny. Przepis, ~t?rY źnie. Kładąc swój ~odpis pod gróżki to setki i tysiące podpido trzech lat wynosi więcej niż
mow1, .~e prac?rląwca w1:111en Apelem Sztokholmskim dumny sów, które składamy pod Apezapewntc szy~kie uzyskanie o- jestem, że kraj nasz kroczy w lem Sztokholmskim.
10 i to przez okres 5 miesięcy.
.
. .
ceny ulepszenia czy wynalazku wielkim obozie postępu i pokoju.
.Wach Stanislaw.
Wszystk1.e. dziec~ ~ przecUizkopołoży wreszcie kr.es dotychlach, dzfecmcach l złobkach muczas jakże często biurokratycz1
nemu załatwianiu tych spraw.
Poza tym wszystkim wynalazcom i racjonalizatorom przysłu
Zbierając podpisy pod Ape- bym pod tym złożyła. I nie ma
gują za dokonane uleoszenia czy Iem Pokoju, znaleźliśmy się w chyba człowieka, który by tego
wynalazki premi-=, zgodnie z o- mieszkaniu Antonfny Olczaka- żąda!lia po~oj.u n}e podpJsał. J::i
bowiązującymi zarządzeniami.
mało
średnioroln)'ch ch łopów
wej. Gospodyni w schludnej su- pr~ezyłam JUZ. Wl<:;le, ~OJen, WlNowy układ zbiorowy stanowi kience starannie uczesana Jl.ie dz1ałai:n l!lOC ~1e.rp1en 1 moc łez.
ZSCh,
lub
wydzielony
przez
nieW ponad 1200 gminach całego nie formalności. związanych z uzy
dalszy postęp w dziedzinie pole· · k 0 b' i
... · Po kazdeJ WOJme wszystko trze
go Komitet Kredytowy, sprawu- pszenia bytu i opieki socjalnej ro bI'ła 'wrazem.a
ktaju powstają obecnie Gmmn-= skaniem pożyczki.
_i; Y 5 t :=i-•eJ.
ba było zaczynać od nowa, walje
kontrolę
nad
GKS-ami.
Jest
on
Kasy Spółdzielcze. GKS-y stanoze w czyć z trudnościami, z niedostat
wśród robotników rolnych i tym Z trudem uw~er~y~1smy,
Samopomocowa instytucja, jawią najniższe i najdalej wysunię ką są GKS-v, odegra niewątpliwie jednocześnie organem opiniodaw samym będzie poważnym bodź fab~·yce pracuJe JUZ 55 lat. An· kiem. My wojny nienawidzimy.
te w teren ogniwa Banku Rolne- wielką rolę w toczącej się na te- czym w sprawach rozdziału kredy cem zachęcającym robotników do ton!na Olczakowa jest przodo- My chcemy spokojnie żyć i prago.
wykonywania planów produkcyj- wmca pra~y, w PFFT Nr 2 w cować, dla dobra naszych dzieci
renie wsi walce klasowej. Znik- tu.
Zadania ogniw
terenowych nych, co umożliwi z kolei dalsze Tomaszowie Maz. Za wydajną i wnuków. Obecnie mam już
Zadaniem Gminnych Kas Spół nie na wsi zjawisko, że biedni
dzielczy«h jest niesienie pomocy chłopi zadłużają się na lichwiar- ZSCb w zakresie organizowania podniesienie ich stopy życiowej.
pracę ob:zymała kilka dyplo- przeszło 70 lat i skłapając swój
kredytowej bezrolnym, mało i ski procent u bogaczy; spekulan- i współpracy z GKS-ami są duże
mów i Krzyż Zasługi, który do- podpis pod Apelem Pókoju, wie
średniorolnym chłopom.
ci i lichwiarze przestaną czerpać i odpowiedzialne i z tego powinni
~t~ła, ~-marca ub. rok~t. Gdy wy rzę mocno, że uniemożliwimy
Jasmhsmy cel nasze.i wizyty, mordercom wywołanie nowej
Organizowane przez oddziały zyski z pożyczek przednówko- sobie dobrze zdawać sprawę dzia
9lcza~owa. mówi~ „Tak, wiem,, wojny, skierowanej przeciwko
Banku R_olnego Gminne Kasy Spół wy$ . Potrzebujący bowiem po- łacze związkowi w terenie. PrzeW PZPW Nr 28 odbyło się ze· ze zbieracie podpisy pod Ape- masom pracującym · całego
świa
dzielcze powstają najczęściej w o- mocy mało i średniorolni chłopi znaczone bowiem dla bezrolnych,
. parciu o Spółdzielnie Oszczędno będą mo.rJi otrzymać pieniądze mało i średniorolnych chłopów branie palaczy kotłowych, którzy lem Pokoju. Tysiące podpisów, ta",
Kasy, którą sa kredyty muszą być obróco~e na ukończyli kurs szkoleniowy, zorściowo-Pożyczkowe i Kasy Poży ze swojej Kasy •f
mi
organizują
i
którą
s.a.mi earzą- cele zatwierdzone U'przednio ł>rzez ganizowahy przez inżyniera ru·
czkowe, jakie, dotych.czas działały
„. •
Komitet Kredytowy, zgodnie z Po chu zakładów, · tow. Józefa Kę„ Ośrodki
.
na terenie wielu.. gmin. Spółdziel dza ;ą.
Gminne Kasy Spółdzielcze - to lityką kredytową państwa. - · dzierskiego. Na zebraniu tym zo
nie i- Kasy te ul~gły jednak zaZorganizowanie Gminnych Kas stały uroczyście wręczone świa ·
•
sadniczej reorganizac.ii. GKS-y równomierne docieranie pomocy
tworzy się bowiem w oparciu o kredytowei na wieś, to uniemożli Spółdzielczych na terenie gmin dectwa tym pracownikom, którzy
całkowicie nową strukturę organi wlenie kumoterstwa przy rozdzia jest wielkim krokiem naprzód na ukończyli kurs. Dyr. naczeln~
W Dzienniku Urzędówym Mi I rządowych zakładów
drodze do podniesienia gospodar zakładów, tow. Cieśliczko, w krót
leezni. zacyjną, określoną przez statut le kredytów.
ki
rolnej. Przyczynią się one do kim przemówieniu zachęcił zebra nisterstwa Zdrowia ukazał się czych w zakresie udzielania poGminnej Kasy Spółdzielczej.
Prócz udzielania kredytów na
Gminne Kasy Spółdzielcze ma cele produkcyjne, Gminne Kasy dalszego ograniczenia wyzysku ka nych do dalszego pogłębiania wie ostatnio okólnik, omawiający mocy ambulatoryjnej ubezpiedzy zawodowej.
zadania państwowych i samo- czonym.
'
ją wyraz.n e oblicze klasowe - są będą prowadziły zaliczkowanie w pitalistycznego na wsi.
Obecnie wszystkie ośrodki
one czynnikiem pomocy i obrony akcji konbraktacyjnej, a 1edno·
zdrowia mają zreorganizować
interesów pracujących chłopów cześnie będą kontrolowały wyko
swą p1·acę w taki sposób, aby
mało i średniorolnych. Dla boga- nanie zobowiązań zawartych w umogły zapewnić jak najlepszą
czy wiejskich i spekulantów nie mowach kontraktacyjnych itp.
pomoc leczniczą wszystkim ubez
ma miejsca w Gminnej Kasie Spół
Trzeba również zwrócić uwagę
pieczonym. W związku z tym
dzielczej.
na fakt ścisłego powiązania Gmin
w ka?..dym ośrodku zdrowia zoGminna ·Kasa Spółdzie.Jcza pow nych- Kas Spółdzielczych z gmi~
WARSZAW A (PAP). Planowy trzymują zboże na. przednówkową I na wie.ś, chla okolic, odczuwających staną przeznaczone specjalne
stanie w co trzeciej gminie. Jak nymi i gromadzkimi ogniwami
skup zbpża z zeszłorocznych · zbio spekulaoję. Planowy skup spelnd.ł def.icyt rz;boża. M. in. woj. krako.w- godziny dla przyjęć ubezpieczoogromne znaczenie dla rozwoju Związku Samopomocy Chłopskiej
rów wszedł obecnie, po zakoń talkże waine (Zadanie gospodaircze w sk1ie otrzymało poiprzerz; sieć handlo- nych. Będą one tak rozłożone,
wsi ma ten fakt, nie trudno zrazu oraz na zagadni~nie umasowienia
ozeniu siewów prawie w całym ~kresie pokrycia potrzeb cz:bożo- wą gminnych sipółdzielnt o wiele wi.ę aby były jak najdogodniejsze
mieć. Dzięki sieci GKS-ów zosta GKS-ów, etym przede wszystk.im
kraju - w końcową fazę, Skup wych.
cej mąki niiż wyniósł &kUiP zbóż w dla świata pracy. Ośrodek zdro
nie masom chłopskim, w znacz- zajmie się ZSCh, realizując zaw ciągu pierwszyc.h ł-ch miesię
Chłopi małorolni w całej swej ma- tym okręgu.
wia ma mieć określony teren
cy b. r. przyniósł o vrzeszło 100 sfo ustosunikowaH się pozytywnie do
nie szerszym, niz dotąd zakresie, sadę: „każdy członek Związku Sa
Zwiększenie rezerw p;tństwowyc.łi swej działalności
i załatwiać
tysięcy
ton
zboża.
więcej,
niż
w
mopomocy
Chłopsk,iej, członkiem
udostępnione korzysta n ie z krenowej formy skupu cz:boża i w wlelu w drodze planowego skupu między
tym samym okresie r. ub. Psze- wyipad<kaoh praekraozali plany do· 15 maja. i 15 J4ica poi;woli na ud?Jie- chorych, ubezpieczonych z tego
dytów, przy czym jednocześnie Gminnej Kasy Spółdzielczej".
terenu. Obok działalności lecznicy zakupiono o 83 proc. więceJ, sbaw. SrE!dniOil"olni w większości SO- lenie szerokiej pomocy
Zarząd
oddziału
gminnego
uproszczone będzie samo załatwia
niczej, ośrodek prowadzić bę
a. żyta - o 20 proc, Plan skupu litlaryizowali się ii małorolnymi :i po wej gospodarstwom przednówko·
małarolnym,
na. ·dwumiesłęl12ny okres od 15 pomątkowym okresie ·?Jer.nośai - w prżede wszystkim w woj, krakow- dzie szeroką akcję profilaktycz,;
maja do 15 lipca. jest czterokrot- dużej mierze przyc.zyruli się do osiąg skim, rzeszowskim i kieleckim - w ną.
nie niższy od wyników skupu w n'ęcia. r;iokaźnych re7JU.lt?tów. Boga-1 łącznej Uośoi 50 tysięcy ton.
Do zakresu działalności ośrod
okresie styczeń-kwiecień. Rze- cze WleJS~Y WYko?ywali plan! doka
zdrowia należy również udzie
Zi!erno
to
będ:z.ie
sprrzedawane
naj
telna ocena na.dWYiek zboża to· staw zboża pod eb1orową ores1ą ma.
.
warowego pozwala przypuszczać, ło i średnio.rolnych chłopów groma· barcWeJ ~ti:rebuJącym chłopom ma- lanie pomocy chorym w domu
przeprowadzanie wywiaże zapasy u bogM:ey wicJskich Po dy. Tam, gdzie elementy kułaClkłe w łoroJnym JUZ pocz_ą~y o? ?°low~ oraz
dów
społeczno-pielęgniarskich.
ważnie przewyższa.ją, -,.apl&n.owa- gromadzie miały prozewagę riajmo crrerwca, na podstawie zaswiądczen
W Żabiczkach koło Łodzi odby- Aby uniknąć tych niedociągnięć ·
Pomoc i opieka, udzielona une ilości. Skup w· obecnym okre_ wały stanowJ.&ko rW.ecydowanie wro- gminnych tzamądów ZSCh.
ła się dwudniowa narada aktywu władze rolne naszego wojewódzsie powiększy rezerwy i umożli gie, odmawiając sprrz.edaży i przebc:rpieczonyro w ośrodku zdro„ ·
Ocena
dotychczasowego
przebiegu
góspodarczego rolnictwa przy u· twa rozpracowały . jui plany pro·
wi rozszerzelllie pomocy przed- trzymując zboże na pmednówkową plano,wego s!kupu stanowi podstawę wia są bezpłatne, ponadto ośro
. dziale przedstawicieli Państwo dukcyjne dla wszystkich powian6wkowe.t dla g05Podarsiw mało spekulację.
do stwierdzenia, że nadwyżki cz:.bożo- dek ma· obowiązek wydawania
wej Administracji Rolnej, partii tów, które na naradzie zostały
rolnych.
Państwo posiada obecnie znaczne we majdiują się nadal u bogaczy chorym leków.
politycznych, ZSCh i PZGS z tere przeanalizowane i poprawione W ciągu pierwszych miesięcy, pla- rezerwy zbożowe.. Rezerwy te po- w~ejsldch i u crzęśoi zamożnych śred
Okólnik podkreśla, że lekarze
nu wszystkich powiatów woj. łódt przy udziale przedstawi.cieli zain nowy skup .zboża w zasadzie 05iąg wlększyły się szczególnie w wyniku ni·aków. Planowy skup przesrz;ko}lzi ośrodka przejmują obowiązki
kiego. Celem narady było rozpra- teresowanych powiatów. Analo· nął cel postawiony przed tą nową for wielkich dostaw zboża ze Zw. Ra- bogaCIZIĆlllTl wiejskim w posługiwanriu lekarzy domowych, bądź lekacowanie w ogólnych ..ramach za· giczne odprawy odbędą się w mą obrotu zbożem. Pogłębione zosta. cbiecklego, głównie pszenicy i jęcz• się nadwyżka.mi cz:.bożowymi dla rzy-specjalistów U. S. i mają te
sad akcji siewnej jesiennej 1950 r. dniach 5 i 8 czerwca br. w mia. ły elementy gospodarki pia.nowej na mienia. Rezerwy pozwoliły utrzymać p:rrredżni!iwnej &pekulacjti.
z drugiej strony skup ~rzyjać 1:.'ę same uprawnienia, co lekarze
i wiosennej 1951 r. oraz planów stach powiatowych, przy udziale wsi. Nastąpiło poważne uporządko zao!>ati:zenie miast .n.a odpowiednim
wanie
samego
skupu.
Podniosła się po'l.lom1e oraz ~mozl1~ły w~·konanie dzie gromadizerriu nad.wyrek rz.bożo. Ubezpieczalni.
kontraktacyjnych. Referat wygło przedstawicieli gmin, gdzie z ko· śWiadomość kia.sowa ma.Io i średnio planu dostaw ztaTna siewnego.
W celu usprawnienia pomocy
·
eh
sił dyrektor Wydziału Rolnictwa lei zostaną rozpracowane plany rolnych chłopów, którzy. przekonali
Jednocześnie państwo jest w sta- wy~ ~.magazynach pa~twowy • lekarskiej dla ubezpieczonych,
i Reform Rolnych Urzędu Woje· produkcyjne dla poszczególnych się o tym, że bogacze wiejscy prze· nie systematyaz>nie dostairczać mąkę umozh'W'lając TOZ.Srz.errz.e.me ;pomocy okólnik poleca również zorganipmednówtkowed.
wódzkiego, to\v. Jerzy Sońta, pod gmin. Natomiast w dniu 25 czerw
ZC'Wanie stałych odpraw persokreślając, że narada ta pozwoli ca br. na naradach w gminach
SpraJWne ip.me.prowad'Zenie planowe nelu lekarskiego przy współu„
już na kilka miesięcy przed siewll przedstawiciele gromad ustalą pła
go skupu w najbliższym okresie iza- dziale naczelnych lekarzy Ubez...
mi jesiennymi przeanalizować pła ny zasiewów i kontraktacji dla
leży w dużYm stopniu od aktywnej pieczalni
Społecznych
oraz
ny produkcyjne i dostosować je każdej gromady. Jeszcze w czerw
postawy „trójek" groma~kich oraz utworzenie specjalnych komisji,
do możliwości i warunków terenu1 cu br. wszyscy chłopi będą wie·
od współdziałania rad narodowych i które kontrolować będą pracę
opierając się na doświadczeniach, dzieli, ile i jakie rośliny mają za·
ciiyn:n:ika spolE!{2.!lego.
ośrodka.
:
Państwowy Ośrodek Korespon żelbefowe, instalacyjne,
dekarwysnutych z dotychczasowego pla konttaktować. Usprawniony zosta
nawania. W toku dyskusji podkre nie również rozdział nasion kwali dencyjny Szkolenia Zawodowego skie i budownictwo wiejskie.
„ ••
ślono, że kontraktacja i siewy wio fikowanych, nawozów sztucznych Ministerstwa Budownictwa uruNa kurs zapisywać się mogą
chamia w dniu l czerwca. trzeci wszyscy, posiadający wykształ
senne, mimo, że przebieg ich był i kredytów.
·
ze w bież~cym roku szkolnym ~o- c~nie 6 oddziałów szkoły pown<;l ogół pomyślny, a w niektórych
0
Narada ta świadczy tym,
respórtdencyjny kurs budown1c- szechnej. kandydaci do zawodu
powiatach zupełnie dobry, miały
pięć budowlanegp,
wiele niedociągnięć, spowodowa- rolnictwo nasze wkracza na tory .twa oitó!nego. Kurs trwa
nych zbyt późnym zapoznaniem coraz bardżiej planowej gospodar miesięcy i óbejmu je programem
Inf ormacii udlziela 1 zapisy
terenu z planami kontraktacyjny· ki 1 niezbędnej w budbwie fuiida· wszystkie dlziały budownictwa Ją przyjmuje Państwowy Ośrodek
mi, kontraktowaniem roślin przez mentc\w socjalh:mu na wsi który rl'oweg?!
materlałozn?wstwo,
• •
.
' .
czytame rysunku techmczne20. Korespondencyjneg-o Szkolenia
kilka instytucji równocześnie oraz
ziemne Zawodowego Ministerstwa Bu·
niejednokrotnie opóźnieniami w podn1eś1e poziom kulturnlny 1 dp zasady statyki, robotv
dostawie nasion kwalifikowanych brobyt szerokich mas chłopów pra i fw1dartJentowanie. roboty mu· downictwa - Warsżawa. Gr~iec
•••••••••••••••a11a111aaa...
cującycb,
rarc:;kle. ciesielskie, stolarskie. ka 40.
1 nawozów sztucznych.
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Coraz w1ęcei fachowców
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Zdrowia .

rozszerza1q zakres pracy

Plan9wy skup nadw.yże k zbożowych
umożliwi rozszerzenie pomocy przednówkowej dla gospodarstw·małorolnych

Planowa gospodarka w.·rolnictwie .
tematem obrad wojewódzkiego aktywu gospodarczego

Do dnia t c zerwca
zapisy na korespondencyjny kurs budownictwa oeólnego
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SK.AłlB PAŃSTWA: UBOŻEJ·E
Skra:rbu Pańsitwa z m'Oilro-

s•bawti.ony był siil.nymi oddi;iałami pol:ic>ji, aby nie dlopuścić do ponownego
pol:i wynos1iły w kwietniu 1930 r. 66 a:ta.lku n•a magi.strat.
'.Republika)
milionów zł wo~ 83 mi.l'ionów <zł w
marcu. Spadek w ciągu jednego mieSENSACJA
siąca wyniósł więc 17 miliooów e:ł.
NA POCZCIE GŁÓWNEJ
POMNI·K ICOSCilJSZK.1 Na poooc:i.e główned w Łodrz-i prawGOTOWY
.
W Pa·bianickiej ~ole Rzemiosł dziwą sensację w.z.budrz.a woźny, -prze
wy:h.""Qnano już cailikowi'ty od1lew pom- pasany wielką szarfą 'l. na•piisem
nika Tadeusza Kościus'Lki, który ma „Odźwjemy" . Woźny trzyma w ręku
stanąć na Placu Wolności jes2lClle w ·wielką ha.laibardę, rz h"'Opułą nia srzczy_
cie, z.aopatrooną w rznak poczty tym roku.
Wpływy

NOWY ATAK BEZROBOTNYCH
NA l\UGlSTRAT
Na tle rzm.miejszenia pr2:e.z zarrzą<l
m iej.ski robót publicznych - dochodrz.l do s,tad:ycll a;w.an.tu;r z. berZJI"Qbotnymi. W dn~u wczorajszym ki:lkutysi ęczny tłum zgromad20ny pnzy ul.
Gdmi.sk:ie.j 44 11.tszy I · pono\vinite na
plac Wolności, gd'l.ie skonsygnowano
silne odd(Qaly policji konnej i ple·

srzej.

Do32ło

do :k.ilkugodz,innej -walki, w
C"LaSie które; po1kji udałp słę wyprreć demonstrujących w ulicę Kon~tainityno·wską.
cały drz.:i'eń

Plac

W-0iłnośc!i

ob

w turnieju jubileuszowym PZB

WARSZAWA. -

bm„

W CZWclrtek, 18

zakończył się międzynarodowy

tttrniej bokserski, zorganizowany z
okazji jubileuszu XXX-lecia Polskie
go Związku Bokserskiego. Walki finałowe stały na wysokim pozio111ie
1 były żywo oklaskiwane przez 20-ty
si~czną publiczność.

Turniej zakonczy! się zwyc1ę
<stwem doskonałych pięściarzy Związ
ku Radzieckiego, którzy w klasyfika
cji druż;rnowej zajęli I miejsce z .34
i;kt„ 1>rzed Polską - 27 pkt.. Węgra
trąbkę.
mi - 16 pkt„ Rumunią - 11 pkt.,
6 pkt. i Szwecją - 4
Finlandii~ LEKARZE
pkt.
TWORZĄ WŁASN1' BANK
Spotkania finałowe o I i 11 miejsce
Orgafi.iroacje lekarskie postanowiły dały na stępujące . wyniki:
wŁasiny „Bank Lekarski",
utwoi:zyć
W. l'tfUSZA:
który ma udzielać pożycrz.e:k lekawypunktował
(ZSRR)
Bułak ow
rwm, znajdującym s;ię w kry.zysoR1pke (Rumunia). Zawodnik radzie\vych kł.o:pota-oh.
cki, silniejszy fiżycznie i lepszy tecn
nicznie, osiąga nieznaczną przewagę
EKSMISJE
w pierwszym starciu nad ambitnym
Zwią.ZJ!ci Zawodowe wystosowały Ripką. Rumun walczy nieczysto, poponoiwny memodał do władz centTal wodując kontuzję oka u Bułakowa,
nyoh z żądaniem natychmiasto;wego już w I rundzie. Bokser radziecki.
~trzyimaini:a eksmisji bezrobotnych rrimo kontuzji, walczy z ambicją i
v.ielkim opanowaniem do końca, osią
z mieszkań jednoobowych.
gając nieznaczną, ale wyraźną przebrutalnym przeciwniwagę . nad
kiem. Spotkanie sędziował w ringu
tardzo słabo arbiter polski, który
zbyt pobłażliwie reagował na nieczy
TEATR „PINOKIO'"
s tą walkę Rumu.na.
(ul. Nawrot 27)
W. KOGUCIA:
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla
(ZSRR) zwy ciężył
Chanukaszwili
szkół widowiska• zamknięte pt. „Nona punkty Pirinen a (Finlandill).
wa s;r,a.t a laóla".
Chanukaszwili, bardziej agresywny,
doskonale bije z obu rąk. Fin zupeł·
TEA1'R „ARLEKIN"
nie pozbawiony ciosu jest dziwnie
(ul. Piotrkowska 152)
ospały i pozostaje w -defensywie, sto
„Złota
pt.
Godz. 17,15 widowisko
· sując uniki i blokadę. W trzecim
rybka".
· starciu ataki boksera radzieckiego
bardzo osłabiły Pirinen· a, który wal
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
kę przegrał wyraźnie.

I

·TEATR V
PANS! WOWY
"l'EA'l'K POWSZBCHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
(tel. 150·36)
Ostatnie dni!
Godz. l!l,15 „Niemcy" L. .is..l:uczkowskiego z WłodŻisławem Ziembiń
skim w roli prof. Sonnenbrucha.
Wszystkie biiety wyprzedane.
PAŃSTWOWY

radzieccy

Antkiewicz i Szymura zdobywają pierwsze
• •
m1eJsca. w swych kategoriach

C'.o .pisala praso łódzka w dniu 20 maja 1930 r.

Pr.zez

.sportu

Pięś~iarze

kontry, którymi stopował
Miednowa. Budai pokazał klasyczną
defensywę i był jednym z najlepszycb techników turnieju. Młody zawykazał wielk:}
wodnik radziecki
wytrzymałość, olbrzymią ambicję ;
wypadł bardzo dobrze na tle rutyno
wanego p1·zeeiwnika.
W. PóŁśREDNIA:
wspaniałe

L"

(R

- )

ł

k

umuma wygra na pun.·
mea
ty ze Szczerbakowem (ZSRR). Pię·
ściarz radziecki, który miał przewagę techniczną . nad młodym Rumit·
nem, nie mógł sobie poradzić z jego
żywiołowymi atakami. Linea walczył chaotycznie, parł bez przerwy

Ostateczna klasyfikacja
w poszczególnych wagach

I

Miednow (ZSRR), 3) Mulin (ZSRR),
4) Sadowski ~ Polska). ,
W. półśrednia: 1) Linea (Rumunia), 2) Szczerbakow (ZSRR) , 3)
Krawczyk (Polska). 4) Marton (Wę
gry).
W średnia: 1) Papp (Węgry ), 2)
Silczew
cl)
(Polo;ka),
l'\owara
(7.SRR), 4) Tita (R umun ia). ·
W. półciężka: 1) Szy mura (Pol·
ska), 2) Grz<'lak (l'ol ~ ka), ~ ) Stiepanow (ZSRRL 4 J egot·ow '(ZSRR).
W. ciężka: 1) Soczikas (ZSRR),
2) Kapoecsi ( W ęgry ), 3) Drapała
(Polska), 4) Boghita (Rum unia).

TEATR CM. STEFANA JARACZA
„LU'fNJA''
(ul.·Jaracza 2'1)
W. Pl~!~KOWA:
(ul. Piotrkowska 243)
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba Godz. 19,15 „Królowa przedmieścia".
Antkiewicrz '.Polska) wypunktował
h1ckiego · pt. „Dom otwarty".
Aristagicj.ana (ZSRR). Ant:kiew~ero
wi udało się navzucić dogodny : i.u sy Rozpoczął się już ruch na boiskach ligowyr h
TEATR „OSA„
PAiJS'r\. OWY TEA'l'łł NOWY
stem wa·lk.i w półdysta·nsie, rz które- „„,,„u.„•. „.„„„.„„.„„„„„"'"'""uu11•11•„,,„""'"'''""''"''""'"'''
272-70
1 ~l
1.
Traugutta
.
•
.
.
•
„
·
n
11 1
111•
Godz. 19;30 komedio-farsa Wł.
l.ll-34
· a":r" " '1ego 34, , t'J
<rl>dz. 19,15 nBrygada szlifierza Krzemińskiego „Romans z wodewilu"
Karhana.".
wstnz.ymać atakujące.go Polaka. Uda
ni edzielę według kalendarzyka są gospodarze.
ło m'.1 ~ę to jedynie w I~ rundzi~:
spotkań ligowy v:espół ŁKS Włó
Antk.1~w1oz, będąc w dio.breJ ~ndrCJ1
Legia w stoliey ma za przeciwni·
a.taikuJe bez pTZerwy przeCl'"'.11~· kniarza musi rozegrać mecz o punk- ka Górnika z Bytomia. Pr zypuszcza}
Pol_ak waJcz~ł . dobre:e ~a:ktyoorue, b~ ty w Chorzowie z tamtejszym A.KS. nie dwa punkty z agarną wojskov.JTm
· ' . "to
duzo lewymi pro~ty~ 1 pozostawlil Ciekawi jesteśmy, jak wypadną \o- górnicy.
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) I ~'fY I.OWY (Kilińskiego 123)
Warta w Poznaniu gra z Gwardią.
bardizo ~obre w~ra.zeme. ~alk~- by~a dzianie po dłuższej przerwie; czy u „Pieśil Tajgi"
„Zakochani są sami na świecie"
b!il"dzo mt~re~~ ąca, g~yz Arist~- silny trening zdołał coś nie coś zd:.:ia Mecze t e mają już ustaloną markę.
godz. 16, 18, 20
godz. 18, 20
CJ?n by~ rowmez s_zyb!o;m, a chwila· łać. AKS nie jest słabą drużyną. Tym razem w szczę~liwym położe·
śW IT (Bałucki Rynek 2)
BAŁTYK (Narutowicza 20)
tym bardziej n(l. s·wym terenie bę· niu jest Gwardia, która mimo wszys t
mi· groznym przec1wmk1em.
„ Wesoły sublokator"
„Hrabia Monte-Christo" II se:ria
dzie chciał zdobyć ja.k najlepszy wy k o jest jednak najlepszym zespołem
W. LEKKA:
godz. 18, 20
godz. 16, 18130, 21
Budai (Węgry) zwyciężył na punk nile. Możliwe wobec tego, że zespoły w Polsce.
l'A 'l'RY (Sienkiewicza 40)
( l''ranciszkańska 31)
BA.I KA
Górnik z Radlina rozegra- &potkaty Miednowa (ZSRR). Walka na wy te podzielą się po przyjacielsku
Beethovena"
,,Koncert
„Droga do sławy"
nie z Kol ejarzem po znańskim. Dl'U.
bramkami„.
Miedtechnicznym.
poziomie
so1dm
godz. 16, 18, 20
·
godz. Hi; 20
now przez wszystkie trzy s.tarcfo. ata Cracovia gości u siebie Ruch, któ1·y żyny t e są prawie na równym p ozio·
l'l~CZA (Piot1· ~: owska 108)
kuje, usilując silnymi ciosami roz· raz gra wyśmienicie, to znów ledwo mie, mimo że reprezentują odmienGDYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
„Czarodziejski kryształ"
bić gardę Budai'a. Węgier, prócz do· (w Chorzowie) „ zarobi" na remiso· ne systemy. Możliwe ; że podzielą się
aktualności krajowych i zagranicz·
godz. 16.30, 18.30, 20,30
blokady, zademonstrował wy wynik. Tym razem faworytem leż r>unkta.mi.
skonałej
nych Nr 20"
WISŁA (Daszyńskiego 1)
godz. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
* * .jf
Dr uga liga równi eż l'USZa w niel!EL - dla młodzieży (Legionów 2)
Program składany: „ Pan Prokouk
dzielę do boju. W Łod z i będziemy
filmuje" , „Anielski strój", „Koły
„świat się śmieje"
obserwowali grę Lechii gdańskiej z
godz. 16, 18. 20
sanka'', „Telegram", „Pan Pro·
Widze,t,rem. Trudno przypuścić, aby
„Leono-ra",
MlJZA (Pabianicka 118}
kouk . WYa'}alazcą",
Ostatnio odbyły się tyJko cztery ja'k następu·je:
łodzianie zdobyli cboc jeden punkt w
„Dom na Pustkowiu"
„Pieśń prerii".
Włókniam Pabi'an. 18 27 172:108 tych zawodach. Powinni j edna k u zy
spotkania o d:rużynowe mistrm·
godz. 18, 20
godz. 16,30, 18,30, 20,30
16 25 15łi:92 skać jak najlepszy wynik, aby pu·
Związ•k. Tomasz,
stwo w bOiksie -re,s'PQłów klasy B o·
POLONIA (Piotrkowska 6'1)
\li ·~óKNIARZ (Próchnika 16)
17 21 160: 106 bliczn-ość wied.zfr ła , że poprawa u ło
Legia Łódź
pokonała
Gwa.rd:i.a
łód.zkiego.
kręgu
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
„Nieodrodna córka"
21 174:122 dzian ma. charakter trwały.
19
Włókni.a:rz Tomasrz.
Le9:7,
Tom.ru>?iOwa
a:
Włókniarza
Pan Prokouk
Program sikładany:
godz. 15,30, 18, 20,30
20 151 :99 Poza tym Gwar dia ze Szczecina
16
Kutno
Spójnia
podzieliły
s.ieradrika
i
łó&.ka
gie
filmuje", „Anielski strój", „Koły WOLN0$ć ( t-lap1órkows kiego lb1
18 19 125:149 spotka się z Kolejarzem z Bydgosz·
Legia Sieradrz
sanka", „Telegraln", · „Pan Pro„Trzy spotkania" (film w natura] się punktami '.8:8), Związkowiec
16 18 169:103 c.zy,, Polonia świdni cka z Kolejarzem
Korab Piotrków
w Tomas:zo,w je wygrał a: Korabiem
„Leonora",
wynalazc~".
kouk
nych kr.lorach)
18 15 128:148 toruńskim. St al w Sosnowcu zmierzy
Pfotirków
Gward·ia
·walko·
otrzymała
łódrzka
Stal
12:4.
„Pieśń prerii'!.
godz. 16, 18 20
12 115:155 swe siły z B zurą. Chodaków. \Vresz17
Łódź
Widrzew
rorzgryz
się
wycofania
wobec
,wer
godz. 17, 19, ·21
ZACHĘTA (Zgierska 26)
79 :203 cie Kolejarz Ostrów rozegr a mecz :i;e
18 8
StaJ Łód ź
wek KO'lej atr:iia 2 Ka['5'l.llic.
(teromskiego '16)
PRZEllWIOśNrE
„Strój galowy"
I Po tych WYJ!li'kach tabe!la wygląda K'Olejail"'Z Karszn. 19 6 77:219 Związkowcem z R adomia.
„Pan Habetin odchodzi"
gom. ts, 20
godz. 18, 20
tW l:Hl'l'N I K (Kilińskiego 1'18)
oni z tytułu wysługi lat dodatki
medal
otrzymuje
„Grzesznicy bez winy"
nauczyciel
Radzieccy pracownicy oświato
z a,wód nauczyciela. otoczony
do uposażenia. Przy stażu 25-le
godz. 18, 20
„Odznaka. za pracę", po 25 lajest w ZSRR powszechnym wi, podobnie jak wszyscy obytnim dodatek ten wynosi 40
ROMA (Rzgowska 84)
tach - order „Czerwonego Szta.n
szacunkiem i uznaniem; naliczy watele ZSRR, biorą czynny u prqc. podstawowego uposażenia.
seria
„Hrabia Monte-Christo'"
daru Pracy", a po 30 latach dział w życiu społec7,llym i pań
ciele radzieccy cieszą. się stałą
qodz. 18, 20
Prawo do emerytury przysługo
„Order Lenina".
Tysiące nauczycieli
stwowym.
opieką. ze strony państwa i par
REKORD ( .~zgowska 2")
Je nauczycielom również i w wy
Państwo radzieckie ~wykazuje
wybrano do miejscowych 10rga
tli. Mają oni zapewnione dobre
,,Pieśn Abaja"
padku, jeśli nauczyciel po wysłu
wiele troski o sytuację material
nów władzy - wie jskich, miejwarunki życia oraz wszelkie mo
'godz. 18, 20
dze lat kontynuuje pracę w szko
ną i warunki żyda pracowników
skich i obwodowych Rad Delega
wie·
iliwości pogłębiania swej
le.
szkół. Przed dwoma laty rząd
tów do Rad Najwyższych repudzy ogólnej i r,awodowe.j.
radziecki powziął uchwałę, w
blik autonomicznych i związkoW ZSRR istnieje gęsta sieć pe
wypoczy
Tysiące nauczycieli
dagogicznych zakładów naukowa co roku w sanatoriach i dowych, instytutów korespondenbierze
mach wypoczynkowych,
cyjnych, ognisk metodycznych
udział w wycieczkach do malodla nauczycieli poszczególnych
specjalności itp.; na ferenie całe
wniczych miejscowości Krymu,
Program na sob<>tę, 20.maja 1950 r.
go kraju - zarówno w wieKaukazu itp. Nauczyciel pokry12,04 Dziennik. 13,35 Aud. szk.
kszycb, jak i w mniejszych ośrod
wa. 30 proc. kosztów pobytu w
dla klas 10 i 11. 14.00 Prz egląd kulurządza się systematycz
ka~h turalny. 14,20 (Ł) Muzyka popularsanatorium, pozostałą część opla
. ---·-----c·~-. nie specjalne cykle odczytów dla
~--~ w~"'<"~
na. 14,45 (Ł) Rep01itaż pt. „Kobienauczycieli na tematy pedagoca się z funduszu państwowych
14,55
ty w męs kich zaiwodach".
giczne i polityczne.
myśl której w każdej wsi winien
o
pracowników
dziesiątki
wych,
ubezpieczeń społecznych; 10 proc.
Koncert solistów. 15,30 Koncert dla
zostać wybudowany dom dla na
światowych piastuje stanowiska
Co pięć lat każdy nauczyciel
skierowań przydziela się beŹpla
świetlic dziecięcych. 16.00 · Dzienttik.
uczyoieli.
deputowanych do Rady Najwyż
radziecki przerywa na rok pra16,30 '(Ł) Pieśni francuskie w wyko
tnie.
dzie
w
już
istnieją
takie
Domy
ZSRR.
zej
s
cę zawodową, by uzupełniC swe
naniu H. Bacewicz. 16,50 (Ł) „Na
radzieckich.
wsi
tysięcy
siątkach
W r. 1949 na wycieczki nauwiadomości w specjalnym insty
wszystko można znaleźć czas"
W ZSRR u stanowiono zaszczy
otrzymują
Nauczyciele wiejscy
tucie zwiększania kwalifikacji na
czycielskie, w których wzięło u
aud. w opr. J. Kisielewskiej. 17,00
tn y tytuł „Zasłużonego Nauczyupo
do
dodatek
jako
bezpłatnie,
uczycieli. W ciągu rocznego po
Przy sobocie pa robocie. 18,00 Aud.
za
ciela Republiki", nada wany
dział ponad 120 tys. pedagogów,
mieszkanie,
zarówno
sażeuia,
bytu w instytucie nauczyciel o
„ SP". 18,15 Konc. Ludowej Kapeli.
wybitne' zasługi w dziedzinie ojak opał i światło. Ci, którzy pra wyasygnowano 5 milionów rubli.
uposażenie,
normalne'
trzymuje
18,40 W s zechnica . 19,00 Aud. dla
światy ludowej, n a mocy specj ał
sobie własne
gną wybudować
Na wczasy dla dzieci nauczycieli
przy czym wszelkie wydatki, zwią
wsi. 19.15 Koncert krakowskiej ork.
n.ego de k retu Prezydium Rady
domki, uzyskują pożyczki · długo
zane z nauką, pokrywa państwo.
„W i·ytmie
20.40
w ydano 2'7 milionów rubli.
20.00 Dziennik.
Najwyższej ZSRR, względnie r e
terminowi: oraz materiał budoWielu nauczycieli, obok wyko
tanecimym. 21,10 (Ł) „śpiewamy
publiki związkowej , c zy ·autonowlany. Specjalne domy dla nau
Tak oto przedstawiają się w o
dużo
poświęca
zawodu,
nywania
aud. w opr.
pieśni robotnicze" m iczne j. Tym chlubnym tytułem
czycieli buduje się również i w
czasu pracy naukowo • ba.daw·
golnych zarysach warunki życla
mgr. M. Drotnera. 21,30 „ Wiadukt"
szczyc ą się tysią~ najlepsz;ych
miastach. Wiele takich domów
1.czej, wy.stępuje na łamach pra- opowia~nii 2'2,00 Opov.1eść o A.
'1a uczycie1i ZSRR.
i pracy nauczyciela radzieckiego,
widzimy w Moskwie, Kijowie i
sy pedagogicznej oraz codzienMickiewiczu, <>d.:. 35. 22,20 (Ł)
który w odpowiedzi na troskę l
republik
innych
stolicach
w
W r oku 1947 wy dano specjalne j, przygotowuje refera ty nau„S1"..rzydlat) mikrofon" - aud. 7 w
związkowych.
opiekę państwa, ofiarnie pracuje
ną ustawę o odznaczaniu nauczy
kowe na konfer encje, organizoC$pr. E . Jędrkiewiczowej. 22,35 (Ł)
cieli za długoletnią i nienagan
nauczy cieli r ad zieckich
Praca
wane przez Akademię Nauk P e
nad wychowaniem młodvch oby
Juno na boiskach i bi eż niach kraZa
jest dobrze wynagradzan a.
ną pracę. W myśl tej u stawy , po
dagogicznych dla poszczególnych
ju. 22.40 (Ł ) Muzyk:: taneczna. 23,!JO
wateli ZSRR.
każde 5 lat nauczania otrzymują
przepracowaniu w szkole 10 lat.
_frtlt> naucZYcleli.
Ostatnie wi <> <J. 2il.15 Muz. taneczna.

1

~~:.j:~a:f~~~~~sfa~~

KJ[NA

Tabela ligo ma
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Na ringach B-:klasowych

I

ivc1AIPRACV~l

nauez„~iełi
--

radzieekieh

6
6
5
6
6
5

8
7
7
7

13':6

7

7:6
8:8

8:5
12:8
11 :8

7
7

9:10

4:6
7:9
5:8

5
4.

5

4
4

6
6

6:10
4:10
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podpisałv

Apel Pokoju
Pr zed meczem Z wiązkowiec Garbarnia - Budowlani AKS,
na apel przodownika pracy i pił
ka1:za Związkowca - Garbarni Lasiewicza, obie drużyny podpisaly Apel Pokoju.--a kapitan qru
żynowy Związkowca - Garbarni
Nowa k weawał .wszystkie .kluby
piłkarskie, aby ich członkowie,
wstąpiwszy w ślady Związkowca
Garbarni, przyczynili się tym

samym do zadokumentowania
swej solidarności z mię<lzynaro·
do\-..·ym obozem pokoju.

tódzka klasa A

ŁKS (Wł.)

Kole1arz (Kol.)

IB

2 : O (2 : O)
W dn-i u wczorajszym na terem-0
i;asze.go miast a odbyły się dwa mecze piłkarskie o mistrzostwo klasy A
Przed południem
okręgu łódzkiego.
na stadionie ŁKS Włókniarza zespół
gospodarzy I B w odmłodzonym skła
dzie spotkał się z drużyną Kolejar z::t
z Koluszek. Zawody zakończy.ly się
::wyci ęstwem gości w stosunku 2:0
<2:0). Zaznaczyć należy. że jęd.na
br amka padła ze spalonego. · Mec;o;
prowadził ob. Walczak Mieczysław.
Publiczności bardzo mało.

(Lódź)

Związkowiec

-

(Tomasz.ów)

4:1 (3:))
W godzin~ch popołudniowych Kolejar z łó dzki na swym terenie spotkał się z dru żyną Związko wca z Tomaszowa. Zwycięstwo w stosunku 4:1
(3:1) uzyskali łodzianie, którzy prze
wyższali gości pod względem techni
cznym i taktycznym. Do przerwy
utrzymała się gra równorzędna, natomiast po zmianie boisk zawładnęli
t erenem gospodarze. Tylko dzięki
br akowi precyzyjnych strzałów i
dobrej grze bramkarza Związkow~a
- tomaszowianie mają do zawdzię·
czenia tak stosunkowo nikłą klęs~ę.
Bramki dla Kolejarza strzelili: . Bi
1<>.wicz, Koczewski, Kmin i Witkows ki. Honorowy punkt · dla Związ kow
ca uzyskał Anioła. Zawody prowad ził ob. Grabowski. Publiczno ści oko
ło 1.000.

Boruta - Związkowiec łódź

„

WARUNKI

6

5
6

na boisku

Kto zkim zmierzy swe siły wniedzielę? Kolejarz

I

.J'

Garbarnia - AKS..
Związkowiec
(Chor zów) 0:0.
Unia ·Ruch - Górnik (Radlin) 3:0
(1:0).
Gwardia (Kraków) - Legia. (War
sza wa) 2:1 (0:0) .
Warta 3:1
Górnik (Bytom) (1:0).

G1rbarnia i AKS

I

2) Ripka (Rumunia). 3) . Hama.Ja;.
nen (Finlandia), 4) Woźniak (Pol·
ska).
W. kogucia: 1) Chanukaszwili
(ZSRR), 2) Pirinen' (Finlandia) , 3)
Soczewińsk'i (Polska), 4) Erdei (Wę
gry).
W. piórkowa: 1) Antkiewicz (Polska), 2) Aristagicjan (ZSRR), 3)
Panke (Polska). 4) Far kas (Węgry).
W. lekka: 1) Budai (Węgry), 2)

Wyniki spotkań
ligowych

do defensywy. Węgier 1. Gwardia Wisła
przez trzy rundy nie mógł wyprowa 2. Cracovia
cizić swego piorunującego ciosu. No- 3. Ruch
wara szcze1nie zakryty przeszedł na 4. Garhamia
wet pod koniec spotkania do niegroź 5. Górnik (Rad.)
nego zresztą. ataku. Papp wygrał 6. Kolejarz (Poz.)
. swą walkę jedynie na punkty i ani 7. Górnik (Byt.)
razu nie udało mu się posłać Polaka 8. AKS
9. ŁKS Wł.
na deski.
10. Polonia
W. PóŁCI:t:żKA:
Szymura (Polska) wygrał przez 11. Legia
t.k.o. po 2 rundach z Grzelakiem 12. Warta
(Polska). Po I rundzie wyrównanej
Grzelak w drugim starciu doznaje
kontu,zji oka i rundę wyraźnie prze·
grywa. W przerwie lekarz nie dopuszcza Grzelaka do dalszej walki.
niczając się

do przodu, wykazując zdumiewają'!ą
W. Cli:iżKA:
kondycję fizyczną. Przez dwie rundy
Soczikas (ZSRR) wygrał, na skuwalka tyła wyrównana, a dopiero w
trzeciej Rumun osiągnął minimalną tek pod.dania się po 2 rundach Kapoecsi'ego (Węgry). Od początku
przewagę.
walki olbrzymia przewaga doskonałe
' ,
go pięściar;r,a radzieckiego. Soczikas
W. sREDNIA:
Papp (\V~gry) wygrał na punkty bije seriami, doprowadzając do kom
z Nowarą (Polska). Nowara dosko- pletnego osłabieni.a Węgra. Po 2 run
nale taktycznie rozwiązał walkę z dach, zupełnie rozbity, Kapoecsi pod
.
mistrzem olimpijskim Pappem ogra· daje się.

Oficjalna klasyfikacja pięściarzy
biorących udział w turnieju jubileu·
szowym PZB wygląda następująco:
W. musza: 1) Bułakow (ZSRR),

rns

Nr

>;=·--

z

W'· 1

3 : 1 (O : 1)
W Zgierzu tamtejsza Boruta w1grała ze Związkowcem łód zkim 3:1
(0:1). Łod zianie wystąpili z cztere·
ma rezerwowymi, z aś Boruta odmło
dziła zespół tak, iż tylko ze stars zych zawodników grał Gałąz ka oraz Tarnowski. Bramkę dla Związ
kcwca zdobył Pacea. Podczas zawódó w uległ kontuzji ( z łamani e nogi)
rnwodnik łódzki - Kubiak.
Zaznaczyć należy, że Kubiak w ro
kn ubiegły1n równi eż uległ złamaniu
nogi podczas zawodów piłkarskich.,
Mecz sędziował ob. NaporskL
Gr. O I
Organ Łól12kleco Komitetu I WoJe·
w6dzldego Komitetu PolskleJ ZJe·
dDOllZODeJ PartU llobetnlCRJ
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