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ws p·aniały ak·t ·solidarności
'

pracuiqcych

W szeregu miejscowości akcję już
całko wicie zakończono, jak na p1·zy
kład w Ozorkowie, gdzie
zebrano
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Swiata

Przed

ludzi
że

18 ma~a po<i A~lem
Kongresu
Obrońców
Pt)koju zebrano 8.040.000 podpisów.
Do cLnia

~\'lri.atowego

CZECHOSLOWAC.TA
PRAQA (PAP). Akcja 7.bier:.rnia
podpisów pod Apelem $wiatowe~o
Kongresu Obrońców Pokoju roz.poozęta w Oze-chosłoWGcjł 14 mail. oga'I'nlia oorrur. sv.ers-ze warstwy spo tecu.eństwa, a przede wsrzyst!dm mas
pracujących i
mlodz;ieży
-.v Czechacli, na Moravr.ich, w Słowac~j i
na śląsku. Do chwili obecnej Apel
podpi~ało około 3 .milionów 3'b:fw!lte
li czechosłołl•a<'ki-Oh.
ALBANIA

11łI łIł1 11 ·1 ł t:'ł

słynnego

z oz.asów Wielkiej Sooja.listycznej RewoJn!W•

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

sesją Rady lajwyższej

ZSRR

.Radziecki świat pracy pode1muie zobowiązania produkcyjne
MOSKWA. - Napływające do Mo
skwv ze wszystkich krańców Związk'u Radzielkiego meldunki, św;adczą
o olbrzymim rozmachu współzawodnictwa socjalistycznego, podj~tP-!JO
przez radzieckie masy pracujące dla
uczczenia. zbliżającej się sesji P.ady
Najwy.tszej ZSRR nowej kadencji.
Załogi licznych zakładów µrzemy·
słowych ·i kopalń zobowiązują si~ do
przedte1minowego wykonania plar:ów
prndukcyjnych pierwszego półrocza.
W w·iPlkich zakładach hutniczych
im. Dz1erży11skiego w Dnieprod:i:ler-,
żyńsku bry gady.
obsługujące w~el·
kie piPC:e hu tnicze wytapiają we

Akcja ebierania podpisów daje tak
por,ytywne wy11'i!k:i na wsi.

10,030 • podpi::fiw,
czyli
podpisy
HOLA NDIA
wszystkich dorosłych m ieszkańców
HAGA
(PAP).
- Robotnicy ;1-0rto
Ozorkowa. Dobrymi wynikami poszczycić się mogą miasta Zgier7. i Pa wi Holandii walczą w dalszym c:ą
bianice. Szybko i spruwnie r ozwija gu w obronie pokoju, odnilwitjąe
!'li;! akcja zbierania podpic;ów w powyładunku a m eeykaJ).skiego spn:ętu
wiede kutnowskim i koneekim.
wojennego, przysyla.n egó w rama-Oł1
Meldunki z całego świata agresywnego „P akt u Atlantyckiego".
W Am.sterda.mie utworzono gpc·
RUMUNIA
cjalny lrnm itet. który organizuje poBUKARESZT (PAP).- Akcja ~bie moc dla rodzin robotników, "dmarania podpisów pod Apelem Sztok - wia.jących pracy p ny wyładunirn
holmskim w Rllmufakiej Hepu;1g('e statków z bronią. amerykańs'iią.
Ludowe.i dobieg-a kofma.

W.„ obronie prof. Joliot -Curie
t

Deleg·acja. p olska, która bawiła w .ZSRR na uroozystośeia.ch l·MeJoWyeh
~iedziła również Leningrad. Na ilu stracli - delegacja. na. tle krążowni~

wyrok na podżegaczy wojenn)7ch

- WARSZAWA (PAP). - Pod prze. aych. Tow. Sta.rewicz zaznaezył. ze
wodnictwem wicepreewodni<::ląC€go l< aźdy, składający podpis pod ApePo!Sikiego Komitetu Obrońców Poko l em, p owinien być p:rzekona·ny o siu·
ju posła C wiika, odbyła sie dnia 19 szności swego stanowiska,
bm. w Wal'S:Ziawie . odprawa wojePodsumowując obrady pos. -:;wik
wódzkich pełnomocników PKOP , w stwierd!z:ił, że odpr awa dała wyczer
której WTlięlli udmał również prned- pujące informacje o nastroia<'b Ind·
stawictele masowych organlzacj'! spo nośoi. podpisuji.>rcej Apel. która we·
łecznyc:b. Odprawa poś·więcona była cydowa-nie
pragnie b ronif s1>rawy
analizie pmebiegu akcji zbierania p ok oju. Odprawa wykazała d uźe opodpisów pod Apelem Slltokholm- siągnięcia ruchu obl'ońców polmlu w
skiln.
zakresie podnoszenia świadomości
Pełnomocnicy podk.reślili w swo- społeczeństwa, we wzmocnfoniu mię
ich sprawozdaniach wielki entu· dzynarodowej solidarności wszyst·
zjazm, z jakim spotyka.ją. się zbiera- kich luda d obl'ej woli w walce o
fą.ey podpisy
wśród 11a.jS11erszycb trwały pokój_
mas społeczt'ństwa . Bardzo serdccz·
Poseł ćwik wytyczył plan tlalsze.i
nie przyjmowali •.trójki" mieszkań· pracy pełnomocników P &1skiegu Kocy wsi.
mitetu Obrońców Pokc.i u. lttadąc
Liczny udział w pra.cy kom itetów szczególny nacisk ua konieczność po
ł „trójek" biorą kobiety. Ok. "4> pro- głębienia pracy uświa.da.mi.a,iącej. acent członków Komitetów stanowią by kaidy, podµisująey Apel. stał się
. kobiety. Wskazywano również na ś·wiado-mym bojownikiem pokoju.
bardzo czynny udział obywateli nie
8 5 O tysięcy głosów ·
należących do partii ani stronnictw
politycin:vcb.
w lodzi i woiew6dztwie
W obradach uczestn.ic:zyl kierownik Wydziału Propagandy Masowej
PON.!\D 81:0.000 OBYWATELI W
KC PZPR row. Artur Sta:rewlcz. któ ł,ODZl l WOJEWóDZTWIE ŁóDZ·
t'Y podkreślił
w s~;ym przemówie- 1 KUi Zł,OżYLO JUż PODI'ISY POD
niu powa7.ne sukcesy w akcjl zbiera APELEM POKOJU. WEDŁUG DOnia podpisów, przyczyniającci się do NIESIEŃ KO~~ITETóW OBROŃ·
nświadomienia najszcrsz:vch mas i CóW POKOJU W .MIASTACH 'I
uaiktywnienia ich w wa&ce o polcrz:v W~IACH WO.JEWóDZTWA ZE·
foiv:miP planów pooż~dczy wojen- BRANO JUż 480 TYS. PODPISóW.

-

całego

pro·~tqch ·

Sethi n1ilionó1111
podpisują

Z pobytu delegacji polskiej w ZSRR"'

Niemcy Zachodnie

współzawodnictwie

dla uczczenia ae·

!>ji Rady Najwyzszej ZSRR, setki ton

surówki ponad plan.
W Leningradzie tysiące roboLn!:\.>ów
~łączają się do w~pół:zawodnictwa o
oszczędność surowców i materiałów
r.omocn:czych.
W stolicy ZSRR Moskwie, roi>ot
nicy zaciągają warty stachanowskie
dla uczczenia sesji Rady Najwyższ&j
ZSR~

O podjęciu zobowiązań meidują
radzieccy kolejarze, górnicy,
pracownicy przemysłu naftowego o·
raz chłopstwo kołchozowe i prac1>wnkv sowcbozfrw.
również

nie będą kolonią
llllllłlllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllillllilllllll

imperializniU

Niemiecka Socjalistyczna Partia.Jedności wzywa naród
do rozwinięcia szerokiego frontu walki o ·pokór ·
BERLIN (PAPj. - Jak donosi dt1en
nik „Neues Deut.:;chldnd", Biuro Po·
lityczne Niemieckiej Socjalistyczne;
l'artii Jedności na posiedzeniu w drJu
16 mai:i. omawiało df'cyz,ię londynskiej konferencji ministrów spraw za
~ranicznych
mocarstw zachodnich i
w związku z tym oglm:iło O~\,fi.id·
czenie, które stwierdza m. in.:
Państwa
imperialistyC7ne znowu
wymierzyły ci01 narodowi niemieckiemu.
Podano do wiadomości narodu nie·
n•ieckiego z nieporównanym cynizmem nowinę. że statut okupacyjny
w swoich zasadniczych punktach nie
ulegnie zmianie, ale że będzie prze·
dłużony na czas nieograniczony. W
myśl instrukcji swoich rządów imperialistycznych Acheson, Bevfo i Śchu
man stwierdzili, że najwyższa władza
w separatystycznym państwie Bonn
pozostaje w rękach zachodnich so·
juszników i ze imperialistyczne wojska oln1pacyjne p ozosłanl\ w Niemczech Zachodnich.
Ten nowy wyra.z reakcyjnej, imperialistycznej polityk i gwałtu wyczerpuje realne znaczenie komunikatu
londyńskiego
w
sprawie Niemiec.
Cała reszta to puste słowa i próby tu
manienia. Ministrowie ci wystąr;tli z
twierdzeniem przeciwnym faktom, ja·
kuby Związek Radziecki ponosił winę
za rozbicie Niemiec. Ta demagogicz·
na gra zawiera w sobie świadome
kłamstwo,
zmierzające
do określ::>
nych celów. Cele te polegajii. na tym,
aby stworzyć przynajmniej pozór Jlfa

sunl..u do Niemiec politykę uriec7.y- Niemiec i leps1.ą dla nich przys:doiić.
wistnlanla decyzji poczdamskich, poWalC?my więc ze zdwojoną, siłą:
wzięlych
wspólnie przez wszy;;Huch o jednośii Niemiec. o zawarcie demo·
..,ojusznłk(iW celeDI zabezpieczeni<t po kn~tycmego
traktatu pokojowego z
kojowego, demokratycnego ro7.Woju całvrui NiE1rncaml, o wycofa.nie z Nie
Niemięc. Rozbijaczami Niemiec s~ lin miec
wszystkich wojsk okupa<:yj·
perialislyczni podżegacze woji'nnl, n~rrb, o feclnoliłą~ miłując~ pokój,
kltif7}' p1agną pr.i:eks.rtakić :\I· ·.nq . lelldeci.ą RepubJ1k~ Deniokratyć/.n~
Zachodnie w arsenał nowej wojny
światowe).

Manifestacyjnypoerz8b

TIR ANA (PAP). - Jak donoSli Al
vV dalszym ciągu oświadczenia
bańska Agencja Telegrafiom~. akcja
Biuro Polltyczne Niemieckiej Socjallizbie.rama pod'Pisów pod Apelem
s~y~znej Parth J~d~ości wzywa robot ofia ry faszystów wfoskic:h
Srz;tokholmskim, domagającym si<:
mkow •i pracowmkow, wszystkie siły
.
bezwzględnego za~u broni a-tomodemokratyczne i patriotyczne Nie- · . RZYM (P~P). - W piąte~ OO.był
wej, przebiega IX'myślnie w ..:ale.i
miec ,Zachodnich, aby działali lak, się w ~Iantm_ pogr.zeb robotruka rul
WARSZAWA (PAP), Pt'uf. Stefa.n ruje się - jak to uczynił 1ui mzeJ Albanii.
jak lego żąda obecna sytuaqa, lj„ ne~~ ' ~:'!nes1, zab1teg~, na rozkaz
podpisany
po
stronie
Apelu
SztokPieńkowski zwt•ócił się do Palskiego
aby m.inifestowali czynny opór naro_ obszai:ntkow przez boiowke f~szy
hobnskiego w sprawie enf'.rgtli ato·
W Tira.nie 2ebrano dotychcns prze
dowy i rozwijali szeroki front walki stowską.
Tow. Fizyków z następującym ape· mowej.
szło 60 tys. podpisów, w Valonie . W . pogr.zebie "'.zięly udział dzi~0 pokój.
Iem :
(- ) prof. S. Pieńkow~ki".
27 tys., w K ore.zu - 20 tys.
W odpowiedzi na układ londyński siątk1 .t~sięcy osob, ..Przedstawiei~\e
„z głębokim oburzeniem I świado.
naleiy sta.wiać przeszkody transpor- Włoskie) K~~cderac11 Pracy, _z,mp
mością obrażonego poczuoia sprawie
towi sprzętu wojennego, wzmóc opór ku • R~~otnikow , Rolnyc1!, szere~
przeciw rozbiórce fabryk l przeciw posło':· ~ senatorow kornum~tycznye-'!
· łlłiwości p olski świltt naukowy dowie
neofaszyzmowi, walczyć o istotne pra 1 soc)abstyczr.ych. Robotnicy rolru
dz:iał się o usunięeiu prof. Je>liot ·Cu
wa narodu i prawo do pracy, by w w ca!ej prowin.cji przeprowadzili· 6-cio
międ zy
rumuńskimi
rie z. za.jmowanycb przezeń stanoten snosób zabezpiehyć całym Ni.em god?.1nny stra1k . gcnerall!Y na znal\
wisk naukowYch .
com drogę pokoj1~ i demokracji, która protest:u
przeciwko teJ krwawej
może zagwarantować df.włgnięcle l>ię zb1·odn1.
ł'lacówki, którymi kierował, rozsze
WARSZAWA (PAP). Jednym z po<llkreślając, że stały si~ one możli
rzoył i p odniósł na wysoki po7.iom o- preejawów roraiz. bardziej .w.cieśnia- we dzięki zastowwani.om przoqują
siullięc, z czego. Francja może byc jących się kontaktów robotników pol cej techniki i metod pracy robotniSikich z robotnikami kra.iów demokra ków radllieckioh.
słii.s~ie d umna.
cji ludowej są lice:ne listy, jakie !Mld
Życzymy Wam. Drodzy Towa:rzy:W szezególności fizycy polscy, któ- syłają !Zlałogi hut, .fabr~k. koiPalń
i sze, nowych sukcesów .w WYkonaniu
"r zawS?.e doxna.wall tak wiele -;zcze zakładów pracy z hratniich krajów de Waszego p lanu państwowego. Nieeh
rej i przyjam ej pomocy. którzy zaw- mokratji ludowej do swych pol- źyJe przyjaźń narodów Polskiej Republiki Lu dowej i Rumuńskiej Resze wiążą postać Joliot - Curie przy . skich towąrzyszy.
w walce z im per ialista m i
M . .in. _hutnicy polSC;Y .otr'.tyma.l~ o- pu bl iki Lu dowej, n iech żyje wielki
.iacieła n auki polskiej z wielką postaPEKIN (PAP). - Jak donosi Vlet· I W prowincji '3ak-Dziang w pół.a.oc•
sta.tmo
list
~
robotnikow
_komb1na·
Zn>ią.zek
Radziecki
ostoja
pokoju.
cią naszej rodaczki
Ma.rii Curie - tu metalur~1cznego metali _kolor4J·
womocności
oburzających zarządzeń namska Agencja Informacyjna, viet- :o.ym Vietnamie armia demokratyczne
.. .
. .
"
.
demokn1.e11 i soc.)ahzmu - brami w imperialistów, 'ikierowanych przeciw· namska armi!' wyzwoleńc2!1 odn\o~Ja "''ZW m mia t Traitban i Anctan
Skłodowskiej . są głęb oko wstrząśnię wyeh w Ba,Ja.maire w Rumunii.
5
szereg powaznych sukcesow w toi· '· 1 0 ~
W liście tym robotnicy mmunscy ~akończeniu list robotników rumuń ko narodowi niemieckiemu.
a
.
•
ci tym faktem.
Koło L1enbad, na połudme od HaZwiązek Radziecki prowadził w •to nych częściach Indochin.
o.pisują swe osiągnięcia produkcyjne, skich.
Ja.ko członek Komitetu Obl'ońców
dongu wojska vietuamskie odparły
P1>koju apeluję do Polskiego Towaataki
o<idziałów spadochronowych
rzystwa Fizyków, aby zwołał zjazd
francuskiego korpusu ek;pedycyjneswych członków, który da wyra.z sto
go, zadając nieprzyjacielowi zna.czne
stinjrnwi fizyków polskich do wielkie
straty.
go uczonego· fizyka. przyjaciela PolW Vietnaroie środkowym woj~ka.
„l'od Apel-em S::tokhol1111th·im podpisuję &ię 111 głębokim pr::ekonaniu, ie
W oj11.a jest naiwiększq zbrodnią. Wysiłek umysłu ludzkiego w kierunku
ski. Joliot • Curie.
vietnamskie zaatakowały umocnione
apel ten, odwołujący się do rowmu i s11mie11ia, jest wyrazem trosk o przyu·yszukiwal!ia narzędzi masou>ego mordu i miuczenia okrywa hai&bq imię
Nie wątpie. ~" 7-ja7.d ta.ki 7.adt"kla·
stanowiska francuskiego korpusu ek'.s
szlo~ć ludzkoBci i Jej kultury.
•
c:lowieJ..-a.
pedycyjuego koło miejscowości Dżi
Słusznie akcję wyrażania $Olidarności z Apelem Sztol•holmskim podejmuje
się we wszystkich krajach, jako akcję przekonywania, a· nie mechanit:meso
W uyscy uczciwi. ludzie powi11ri.i dać najmocniejszy wyraz protestu prze. ring, zdobywając wielką llość ~r.onł
i amunicji.
zbierania podpisów.
<;iuko zakusom podiegac:.r wojennych - chcącycli czerpać zyski z morza krwi
Kogo trzeba praekonytvać? Przeko1~ywać trzeba tych, którym propaganda
· Na południowy wschód · od :miasta
u.:c•jerma wpoił.a pogląd, że wojna jest nieunikniona i tych, którzy nie wierzą,
i lu.
Hue, vietnamskie wojska wyzwoleb.NOWY JORK (PAP). Cztery ber- że wojnie można :apobiec.
Mocna postawa milionów mas pracujących i wychowanie mlódego pokolenia cze rozbiły francuską kolumnę ~~o
linki naładowane materiałem wybuW sprawie walki o pokój jest wspólny język, łączący wszystkich ludzi
chodową i zniszczyły
kilka wozów
chowym wyleciały w powietrze w d.11brej woli. Ci, którzy w m.arksizmie-leni!lizmie widza dla 11iebie idee prze•
u• duchu socjali~tycznym. w duchu m~zrnarodoweget braterstwa i petkoiu
pancernych
i
ciężarowych.
miasteeLku Am'tloy w stanie New wodnią ~ dążą do zwycięstwa socjnlizmu, i ci, którzy będąc zwolenriikąmi in·
1.memożliwV zbrodniarwm rozniecenie pożogi woje~nej.
Jak donosi komunikat vietnamllkie·
.Tersey, wyrządzaj ąc olbrzymie SQ;.lto- T1ych poglądów nie ch.cQ dopuścić do wybuchu wojny - mają wspólną płat/ormę
ro postaci Apelu Sztoldwlmskiego.
go
sztabu głównego, wojska wyzw.o:łpel Sicokholm~hi jednoczy ludzi rói·
MGR.
E.
SENlóW
d1·
r.:ych
przekonań
politycznych,
jeżeli
tylko
pragną
oni
szczerze
walc::yć
pr.z:e·
leńcze
w ciągu ubiegłego tygodnia.
Kurator
Okręgu
Sżkolmgo
Około 300 osób ws.tało rannych.
atakowały stanowiska
francuskiego
Limba ofiar śmiertelnych nie jest ciu ko wojnie i agresji.
Jest jeden argument, l•tóry dobrze by było, gdyby zrozumieli podiegacze
Zdaję .sobie do.skonale .spra~ :: tego, ie wydajniej&z11 pracq walczymy o po- korpusu ekspedycyjnego w pr,ow'„ncji
znana, ale władze miejskie pmypc1srz.
u·o1enni. Tym argumentem jest f"kc, że żaden ~=ontaż atomowy, żadrte ivycza.ją, że około 30 osób zginęło wsku
1.•ó). Dlatego tei: staram !ię tak. pracować, aby dać przykład naszej mlod:ieiy. Travinh na południe od Sajgi;;nu.
g1ażanie
bombą atomor.c~ i !tr<WPnie wojną nie jest tv sumie wpłynąć na po•
tek wybuchu. Dwie trrzecie dooiów
Elcmiewa~ mieszkam. daleko ·od miejsca pracy, przyjeżdżam o wiele wcześniej, Wojska francuskie poniosły dotkliwe
miasteC2:1ta,
l.iCtl:ącego 10 tysięcy srowę krajów obozu pof,oju, ani na postaW§ ruch11 robotniczeso.
straty w zabitych i rannych.
Doświadczenia zaś dwóch wojen poprzednich dowodzą niezbicie, :e .z:
niżby nale.ialo, gdyi. wiem, ie następnym pociągiem !późniłabynł się. .4 ja
mfes.z.kańców zostaro poważnie
u·
Armia wyzwoleńcza zniszczyła 28
s:bkodzonych. Z okoli<:tl4lych mtejs.co- każdej z nicli obóz kapitalizmu i imperiali%mu wycliod:rił coraz bardziej osła•
• nit> clicę się spóźniać, ani opus::c::ać pracy, gdyż wiem, że niedbała praca wpływo
samolotów, 52 czołgi oraz iilobyl11
wości wercwano o.dduJiały stria.ży
o- bio1iy. Wojna - gdyby vodżegacze wojenni 11oważyli się ją mimo wszys~o
ujemnie na wy11il~i pracy całego mojego zakładu. Pracą ivalczę o pokój i dla·
gniowej, 'bY opanować ~ejące nad sprou;o[,:mfu4 - rtie ;mieni zasadniczego kierunku drogi, jaki/:· lud-zkość idzie
590 karabinów maszynowych i ręcz•
tego podviMdan• A.vel S::tokholmski.
rzeką w be0l)Cśredniej bliSkości wy·
nych oraz znaczną ilość sprzętu i •
do
!'~~m""•
buchu pożary. .Przybyły także oddzia
ZOFIA. WAWRZONOWSIU
PROF. DR JóZEF CHA.ŁASIŃSKI
municji.
ły woj!lka, kltóre usiłują o.panować
•kaczka, pr::odownica pracy z PZPB Nr. 8
rektor UniwersYtetu Łód:1kie,o
pan1ke smemąca się wśród }.ldnoścl.

Apel prof.

Pieńkowskiego

do · Polskiego Towarzystwa Fizykow
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Zacieśniają się wiązy przyjaźni
robotnikami polskimi i

List metalowców z Bajamare do hutników polskich
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~!~~m~.!!.~!"~!,~„~~~ współzawodnictwa Pod rozwagę , agitatorom
J użwładzy

w pierwszym r ok u istnienia
r adzieckie1· Lenin wysu
nął genialną ideę współzawodnictwa
socjalistycznego najszerszych mas
narodu, jako metodę wciągnięcia ich
do udziału w budowie nowego ustro
ju społecznego. Towarzysz Stalin
rozwinął tę ogromnie ważną dla Io·
sów budowy socjalizmu leninowską
ideę, opracował wszechstronnie kwe·
stię współzawodnictwa, jako komuni
stycQlJU~ metodę budownictwa soojaili
stycznego.
soc:jalistyczne
Współzawodnictwo
i r uch stachanowski rozbudziły twór
. cze siły narodu, zmobilizowały do ener gicznej działalności na niwie pro
dukcyjnej, społecznej i państwowej
miliony radzieckich ludzi pracy.
współza wodnic·
„Organizacja
twa powinna zająć poczesne miejsce
wśród zadań władzy radzieckiej w

Kuszenie

Na marginesie

,
pielgrzymów

W Reymie odbywa•ją siię o.bcho
dy i ur<>CYLystości, o.rganrlrwwane
przee Watykan z okaa.jd t. rew.
Rolm świętego, w którym 'biorą
"Udllliiał pielgrzymi z różnych krajów świarta. Ja:k donosi drziiennik
xzymski „GLoma.le d'ltG•l:iia", wokół tei religi.jnej imprezy l"Ofl'Wirodxa•ju„.
nęł.a się szczególnego
speilrulac,ja. Oto „agenci" e; krajów, graniczących rz Włochami.,
„wa·bią" ro zamożniejS!lych pielgrzy;mów do Pairyża, Wiedniiia i
Genewy, ro'lltaooając przed n:imi
ku!lrlące obraey rozrywek i roi.ko
sey turystycznych, jakich mogą
~ć te zagrankzne miasta, piękniejS:Ze, mnJi.ej kosztowne li bard:z:ie·j p11iyjemne niż
R.zy:m".„ Ze szazególną zaw?Z:ię
tościią ci „e.genci" polują podobno
na bogatych pątniilków rz U. S. A.
1 Ameryki Południowej,
Oczywiście, nie jest to ładnie
rze strony „agentów", że odwraca
pielgrzyuwagę pobożnych
ją
mów od „świętococrznych" wycie
cziek.

„GiornaJ.e d'Italia" ma tym
ba.roziiej powód do niezadowoleni.a, 7.e w rziwią:z.ku z tym kuszeniem, .mmiejszają się poważnie
dochody organiimtorów rzym.
skich uroczystości: hotelarzy, restauratorów, właścicieli s~lepów
i t. p., po~ż część prz.ywieOO?lych pieniędzy pątnicy poo:ostawia1ją w rorz.rywkowych lokalach Pairyża, Wiednia, my Gene·
wy.
Wydiaje nam się jedrnik, że wina za te „komplikacje" spada nie
tylko na owych, , atakowanych
prrzez dizienn:i!k włoskli „agentów". Widoc<mi.e program ttroczystości :rzymsik.ich jest zbyt mo
notomly i mało atrakcyjny, bo
pmystosowainy do potl'!Zeb „ideologicznych" OSi Watykan-Waszyngton. Tego wszystkiego poooż
ni pielgreymi mają na ogół dość
u siebie w domu. Zagran;icą
chcieliby oobaczyć ii usłysr.eć rao:rej coś ii:nnego. CZy wobec tego :mOOna się dziwić, że &rukają
pewnych urorzmaiceń pooa gra'tłioami Ra:ymu?„.
B. D.

:_ ł :
Nap111a

"·
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wspo'łzawodnictwa, zwracał

o

w

dziedzinie ekonomicznej" - pisał Le
nin w roku 1918.
Ustrój socjalistyczny po raz pierwszy stworzył moiność „wciągnięcia
naprawdę większości mas pracujących w orbitę takiej pracy, gdzie mo
gą one wykazać swojii wartość, rozwinąć swe zdolności, u,ja.wnić talenty. Lud stanowi niewyczerpane źró
dło talentów, kt órych tysiace i miliony kapitalizm deptał, du.sił, dła·
wll" - stwierdlzlał Lenin.
Orga.nizacja współzawodnictwa we
dług planów Lenina winna była urno
żliwić najszerszym masom robotników nie tytko wykazal}ie swych zdol
no8ci, ale i porównywanie swojej pra
cy z pracą innych, przejmowanie do
się praświadczeń wyróżniających
cowników. Lenin przypisy-Wał wielkie
znaczenie publicznemu ogłaszaniu
osiągniętych sukcesów, porównywaniu wyników pracy. Dom agał się od
prasy, aby publikowała systematycz
nie wyniki pracy poszczególnych załóg i popierała załogi, przodujace w
dziedzinie budowy nowego ustroju
społecznego.

pisał

przykładu
S iłaktóra
nie mogła się unaocznić w

-

społeczeństwie

Lenin -

kapitalistycznym, na·
bierze ogromnego znaczenia w społe
pryw= •,ą
czeństwie, które zniesie
nie tylko
własność ziemi i fa.bryk,
dlatego, że wszyscy będą tu - prawdopodobnie - kroczyć za przykła
dem najlepszych, lecz również i dla
tego, że dobremu przykładowi orgil·
nizacji produkcji towar~yszyć będzie
nieuchronnie ułatwienie pracy i
wzrost konsumcji ze strony tych,
którzy tę lepszą organizację przeprowadzili".
Rozwijając ideę organizacji współ
zawodnictwa, Lenin brał za pu:i.kt
rodziwyjścia konieczność rozwoj u
mego przem ysłu, aby można było
w krótkim okresie czasu przebyć od
ległość, która dzieliła pod tym wzglę
dem Rosję od głównych krajów kapi
talistycznych. Za klucz do rozwi3zania tego zagadnienia uważał Lenin wzmocnienie dyscypliny pracy
oraz maksymalne zwiększenie jej wy
dajn ości.
uczył LENIN
Wydajność pracy - odgrywa rolę decydującą, jeśli i·
dzie o zwycięstwo nowego ustroju
WC!
upatrywał
społecznego. Lenin
współzawodnictwie potężną siłę naro
dową, powołaną do podniesienia wy
dajności pracy na taki pozior.t, ja·
kiego nie znała i nie mogła z1tać ani
jedna z poprzednich formacji społecz
nych.
ozbudzone przez rewolucję ra·
dzieckie masy pracające pewnie
wkroczyły na drogę, którą wskazał
im wielki wódz. Wkrótce dały się za
pierwsze przejawy noobserwować
wego, komuniztycznego stosunku do
pracy. „Wielkim poczynaniem" nazwał Lenin „subvŁnik" komunistycz·
ny, w którym wzięli udział kolejarze
moskiewscy dnia 17 maja 1919 r. Za
ich przykładem poszły tysiące. Przez
cały kraj przeszła fala „subotników",
znamionujących świadome i dobrowol
ne wkroczenie robotników na drogę
nowej dyscypliny pracy, na drogę
tworzenia nowych, socjalistycznych
form gospodarki.
rozwój
śledził
Lenin bacznie

R

uw.„„
na każd11 nową inicjatywę. Na wnio
sek Lenina IX Zjazd Partii włączył
do tekstu rezolucji na t emat kolej·
nych zadań budownictwa gospodarczego, specjalny rozdział 0 współza
określił
Zjazd
wodnictwie pracy.
współzawodnictwo, jako .„POTijżNĄ
SILij W ROZWOJU WYDAJNOśCI
PRACY".

„...

Ze szczególnym rozmachem rozwi
współzawodnjctwo socjalistyczne w okresie re~izacji pięcio
iE-tnich planów budowy socjalizmu
w. ZSRR. W kwietniu 1929 r. na
wniosek towarzysza Stalina XVI Kon
ft:-rencja Partyjna zwróciła się do r o
botników i pracujących chłopów z
apelem, wzywaj ącym do podjęcia
współzawodnictwa o pomyślną reali
Konfezację zatwierdzonego przez
rencję pierwszego planu pięcioletnie
go. W odpowiedzi na t o wezwanie
w przedsiębiorstwach Leningradu,
Moskwy, obwodów południowych i
Uralu powstały liczne brygady przo
downikó\v, jako powszechnie uznan a
forma współzflwodnictwa .
W tym samym roku towarzysz
Stalin sformułował podstawowe zasa.
dy współzawodnictwa w ar tykule pt.
„WSPóLZA WODNICTWO A ENTU
MAS''.
ZJAZM PRODUKCYJ NY
,... Współzawodnictwo - pisał towastanowi dźwignię,
rzysz Stalin przy pomocy której klasa robi>tnkza
na bazie socjalizmu poruszy z posad
całe życie gospodarcze i kulturalne".
„Zasada w~półzawodnictwa socjalistycznegłt, to koleżeńska pomoc przo
dujących pozostają,cym w tyle. w ce
lu osiągnięcia. ogólnego rozwoju".
Tezy leniucwsko - stalinowskie I.)
nęło się

współzawodnictwie

przeniknęły

głę

boko do świadomości łudzi radziec·
ldcł\. Obecnie na całym terytorium
ZSRR niP. znajdziemy ani jednego
ani jednego koł·
przedsiębiorstwa,
chozu czy sowchozu, gdzie nie wzra
stale lic'Zba uczestników'
stałaby
współzawodnictwa. W ZSRR istnieją
obecnie setki oddzi ałów fabrycznych
i całych przedsiębiorstw, 'lv których
wszyscy bez wyjątku robotnicy są
stachanowcami, w których powszech
ne współzawodnictwo pozwoliło zwi~k
S'f.yĆ wielokrotnie produkcj ę towa~v
najwyższej jakości.

niemal widzimy w
Codziennie
ZSRR nowe przejawy twórczego, peł
nogo inicjatywy stosunku mas pracujących do swych zadań produkcyj
ł1ych. Praca w ZSRR stała się spra
'l'' ą honoru i dzielności, sławy i boha
terstwa; pracownicy radzieccy traktu
ją swe zadania, jako sprawę o donio·
slości państwowej.

Można było by tu przytoczyć set
ki powstałych ostatnio w toku współ
zawodnictwa socjalistycznego pomywynalazsłów racjonalizatorskich i
ków. Wszystkie one razem wzięte
mie1·ze
przyczyniły się w znacznej
do tego, ze w ostatnim kwartale br.
przemysł socjalistyczny przekroczył
pcziom przewidziany przez plan pię
CJOletni na rok 1950 i wyprodukował
o 41 proc. więcej towarów, niż w
roku 1940:
Takie oto są wspaniałe owoce od·
krytej przez Lenina, opraco\vanej i
wcielonej w życie przez genialnego
kontynuatora jego dzieła, towar:ysza
Stalina, idei współzawodnictwa so·
cjalistycznego, idei, która opanowała
masy.

W WALCE O .PO.KOJ
rodzi

SiE;

nowy akty-w

„Proklamowana. osta.tnio wiel w samej Dzielnicy Sr ódmiejskiej Le I ną kraju, w walce o twoiunie fU!llka. a.keja zbierania l)Odpisów wej na 3.600 osób czynnych w akcji damenitów jego potęgi gospo1arczed,
pod deklal'a(}ją S7.ltokholm>1ka nie zble.r ania podpisów, chlubnie wyróż- popr.zez masowy ud~ał w ruchu
jest ZWY'kłą akcją podplsową. niia się kilkuset obywateli. W szere- współzawod'Il!ictwa i racjonallzał.or
Musi się ona stać Potężną mobi- gu tych „praodown.ików walki o po- st>wa, poprzerz: udrti!Clł w Wa!t'tacll
Mieczysława Kożu· StaJinowskich i Wartadh Pokoju łi7.acJą milionów ludrd dla pod· kój" widzimy
niesienia. fob świ.adomoś~i i akty chowskiego, urizędniika Elekt!'owni - uaktyWJliłY się jui; tyslą.ce bezpa.rtyJ
wności społeoznej i politycznej„. CILłooka Dzieln5:oow~go K'.omi·t etu o- nych aktyWistów z honorem wypeł
-Na f1U tej altcji zdobędziemy blrońców Poowju, Helenę Strzelbie- niających swe obowiązki spolecme i
nowe siły z głębi mas ludowYch, ltą - tkaozlkę e; PZPB NT 4, CILłonka produkcyjne. Akcja rz.bie:ranl•a podpi
pomnożymy siły Polski Ludo- Komitetu Blokowego M 14 i wielu sów pod c'-pelem &tokholmskim oinnych robotników i :inteligentów. tworzyła dopływ nowych sił z głębi
wej..."
BoJesława w Dzielnicy Sródmieście WYiI'Óżnia mas ludowych.
(Z refera1tu t.ow.
Bieruta, wygło..<:oonego na IV Ple S'ię ofiarnością pracy Danuta !\lance
Zdaijąc sobie sprawę rz. doni-OSłości
wicz - aa:tystka Teartru Nowego oom KC PZPR).
faktu, srzczegól.nlie w chwili wy
tego
Podczas akcji e;bierama pod.piSów czł()II1ek Komitetu Dzielndcowego. W
walki o nowe kadry, oie wol
tężonej
pod Aipelem Sztokholmskim wystąpi Bloku Nr 444 tej d'Z'.ielnlicy powainą
ło w c.ałej Polsce, podobnie .jak i w Lo pracą organWa.cyjną wyka.zał się no za.pomnieć nam o tych ludziach
drl.li nowe, dolD.iosłe z;jaw.isko - maso Władysław Ma.rozewski - mechanik. w momencie złożenia ostatniego pod
unzędniO'/Jka pisu w Łod7Ji pod Apelem ?okoju.
wy, entuzjastyczny napływ do Komlte Janina Skrzyńska tów Obrońców Pokoju tysięcy lud7i. . Banku Komunalnego, C.'l.llonek 1I Ko G'Lgan:t~y aiparat organizacyjn~,
zgłasmJących czynny udzlał w ru- m.iit:etu Obwodowego, PX!l'.ePl'Owad?.i- który powstał w tej akcji, musi być
chu pokoju. Ludzie oi, to w macu.- ła szereg doopekoji w terenie, dzi~k'i w pełni wyikorżystany i w przys'tło
nej części betzJpartyjni, w wielu wy- czemu wstały uaiktywndooe komiite- ścl a najlepsi aktywiści, pr~-Odu Jąc:v
w te.i akaji, powiami być wysunięci
padkach nie mangarżowaini. dotych- ty bl01kowe tego Obwodu.
Tych killka preykładdw ll:ie daje, na stanowiska., -gdzie potrafią wyka
czas aktywnie w żadnej pracy społ~oznej. Ich ud.zda.ił w akcji .zbierania rzecz ja~rui, wyobrażenia o ~acy ll- zać swe zdolności i umiejętności pra
podipis6w stanowi pierwszą. próbę etmych nzesiz robotników i urzędni cy organi2&Cyjnej, zasMaJąc kailry
pracy społecznej. pracy organizacyj- ków, nauazyoieli i studentów, któ- naszego aktywu społecznego, 1-wią:l
nej. I tr7Jeba. stwierdzić, że d7liesiątki rzy ostatnio, prey bolku PZPR-ow- kowego i partyjnego.
tysięcy aigiitiatorów pokoju 1 CILłon· ców, pracowali na niwie spoteczków komitetów obrońców pokoju nej w sposób o!iarny, a zru:azem u zdały na ogół egzamin nrga.niza.cyj- miejętny.
Przecież w Łodzi ta.kich bezpart11jny na.dspodzłewa.nle dobra.
Fakt wystąpienia na a.ren~ życia nych aktywistów jest wiele tysięc;v.
społecznego ty~ięcy i dziesiątków ty Prrzy;kłady te świiadozą jednak o posięcy n-OwY<lh. bezpartyjnych akty- ważnych procesach, ~a.chodzących
wistów, wskazuje na wielkie, nlewy wśród beaipartyjnych.
w środę, dnia 24 maja rb., o godziNie po irarzi pierwS!ZY srzerolóe rzekorzystane dotąd rererwy, tkwiące
w szerokich masach na.rodu i na ogro Sile !udali pracy, nacl<d i sd.uki rz;ama nie 16 w sali „Ogniska", przy ul. Mo
mne możliwości wyłonienia slę no- n:i:festowały, że stanowią ofiarM rza niuszki 4 a, odbędzie się nadzwyczajpicerze klasy robotnicrzej. Nie po r~rz na sesja Miejskiej Rady Narodowej
wycb kadr aktywll SI>ołeczoego.
Trudno w te; chwiili określić, któ- pierw~y bezpartyjni stanęli wespoł w Łodzi.
Na posiedzeniu z~stan~e wygłoszo·
rzy z tych t~ięcy „nowonarodrzo- z pairtyjn~ do wspólnej pracy dla
nych" aktywistów oosługują na spe- , dobra Polskd Ludowej. W wake o c~ ~ny ! eferat o zadaruach .1 f~nkCJo~o~
cjaLne WtVLróimrienie. ieśli na przykład budowe nasrz~o rz.rujnowaine:2o wo1 wamu terenowych or11anow 1ednohteJ

Zna,,.lenn••
'7

„10~
~
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pokoju
terenu

z

najseybcie; przymeS!ie rz. powirot.em wyipełnlinne listy z
Aipe.lem? Gdy się obse!'W'Uje mecharuzm rzJb.ieran:ia podpisów w niektórych blokach W'8JI'Wria.wy - odmJiSll. się
wraien!e, że mamy do creynieniila z j~ drtJli~
wspóWalwocIDiclwem wyłąomie 0 !i. l o ś ć !l)Odipisów.
Talkie nastal\Vien.ie 'WY'Pacza chairakter kampalll'ili., obl11iiża.jąc jej PQ"JJiom pol'L~y. Czy lidzie lllam o zebl'lainie jalk ll'3lj1wti.ęksrreJ filości podpisów w najkirótmym
Do red~.lkojd naisv.ej '\ą)łynął list następującej treści: ozasie? Niewątpl:ilwde didrz:ie o jak naij'Wli~ ilość. Afe
±cizie nam pnzecież lllie tylko o to. P:raecież w kiaropanji
tej wyitknęliśmy sobie s2Ql'SZ1e cele. Dążymy do t.ego,
Oo Redakcji „TRYBUNY LUDU"
Gorący stosunek całego społeczeństwa do spraiwy ~Y w toku zbieratnria :m'filio.nĆJW podpisów w całym kD:apodplisywania Apelu Szbokhoil.mSlkiego skłall1.ia mnrle JU - pnreprowadmć wieliką masową robotę ~:ir
miającą.
do naipisama tego listu.
Mieszkam w Wat'S2l3w.ie na żoliboirau w WaxS!1:3J\v Id:ziie nam o te, by każdy obywatel sk?.ad<ając siw6j
S'k:iej Spółd!lJielnii MieSCZJkan!iowej. Jesctem matką podpis pod Apel.em ~holmsk:l.m uświadomia sobie w
dwojga dzieci, pracuję rów.n.iei 1ZJaJWod'owo. Podip'!. pełmd, że czynem swym o.s~ga podżegacey wojensall!ie Apelu Sztokholmsilciego jest dla mnie sprawą n~h. i:ż jeśld rorza:iętailiby arwanuę wojen111ą, ~ dch
Os1Jalte<:rmie udało mi się los Hitlera i Mussolilniego, że czynem swym mącza
piierwszonzędinej wagi.
wczoraj podpis z.łożyć. Nie by.to to jednak takie się do śwdia.11;mlrego oboo:u poko(ju któremu ndeugiięore
•
proste. Dwie obywarteJ.lti., rzbieraiją.ce podpisy, rz.jaiwliły priz.ewo~ polf:ęmy Zwtlązelk Radizłeclkli.
Kempainila zbiea."alilliia pod\P(iSów1 obeijmu.jąoa setki mis:ię u nas w mieszJkamu w crzaslie ndeobecnośC'i mojej
i męża. Gdy nootępn:ie cigłooill:iśmy S:ię do blokowego 1i01I16w 1udrzi na całym świecie jest dOtl'ios.łym etapem
kamirtetu ze izdziwiendem dowied?Jieli:śmy się, że llista w walce o poikój. Walka ta ~ i trv.rać będrzńe dalej.
była tylim diwa dni i już w re!ko_rdo~ tempie zo- Nie:lJliczone l'!Z'eSze ludrz.i, których pod!Pfisy świadczyć
stała O<!dana Il: po~ d? d~eln;i~e.i rady ~a- będą o. zastr~jącej dla podiżegaczy wojenn~h por~oweJ. ~śmy s:Ję . rów,mez, ze. po~plSy tędrze &1ił pokO(Ju - nie rzdem.obiilizują się po kampan!ili
rzb1~e bytły pnz.&L o?~telk;, k.tore rzgłos1ły s'.ę na Apelu, lecz wpr<>1'lt !PJ.izechwrie, nie p:rrzestaną wailczyć
ochotnik.a na rebraruu w dmu 11 bm., o k.torym o t.o, by namucić i'llli)erial:istom pokój. świadomość tej
niesteo/ nie '!fS/liYSCY ~esa.ka~cy byli powi~domieni. perspektywy porlJWO'li skła<:lającernu podpis pod ApeW ciągu kiITku dni wiele osob zwracało s1ę do go- Iem Pokoju w ipełn:i rlll"OOIUmieć celowość i skuteczność
spodrurza kolonii o zrobiende dodatkowej listy. W~e- jegJ ipodipisu.
'.1'ę pe:i:s.pe<ktywę powfami mu jrumo ukamć właśnie
lu. twierdrzlilo, że_ .do nich ~lilkt z listą nie prLJc~o-:
~- W ~ultacie, ina prosby go~podarza. kolo~ a ,agiltatoir,zy pokoju. Ale jeśli trójki, zibierające podpisy,
innych zamteresowanych, ab. Wrobel, ktory rzłozył galopem pęde.ą z jednego mie&llkamJila do cliru.giego i meVf terminie dwudn~~wy.i;n pierwszą listę„ pi;zynió_sł chani>cznlie podają Ape.I do pocLpisu, jeślli flak Siię śpie
ponownego odwiedrzenda
l:i5'tę dodaitkową, IZlDOW iednalk z rzastr.zezemem, ze Silą, że ni~ re.zygn.ują z
tylko na 3 d-:U. O ~tos~nku m~kai\ców ?J'~M do ~ie~ań, w lclóryoh nie rz.a&talją wszystkich mies2lkań
sprawy podpisywall!la listy pokoiu fl!lech swiadczy caw - to rzecz jasna, że lnie spelnliatją one wówczas
_
fakt, że po pono'W!Ilym przyniesieniu li&ty w c'ągu swej podstawowej roli.
Jesz~ jedna uwaga. PQ1Puil:amość kampanfii S12'Jtxlk.
.
dwóeh g~in rzglo~ się 20 .os.ób.
Czy kitos rz Konutetu Obroncow Palroju me rze- h0>lmskliej stwama u niektórych nastroje T.e nie warto
cJ;iai.a-łby. u~elić wyj~nienLa, dlac.ze.g? ~ra·~ę pod: niiko_go pnz.ekonywać, że i taik wseyscy podipi..;zą sami.
p1~ywaml:! 11$'1:! pok<>'J';l w_ Wa;r~a:WS~J -:;po;drz..:e1m T.a:kie n~ta'\vieniie jest fałszywe, Wbrew pewnym pozo~1esz!karuoweJ. traktuJe ~ę ruepowa~1e i le,;:.cewa- r~. wrog klasowy, stan-0iwiący u nas agenturę dmpeząco? I stało ~ę. odwi:otrne - ~ne lwmiite~ pt:zekony- ~~mycznych pod~gaczy wojennych, wyłaizi v.e skóry1
W:aił obywateLi, ze kazdiy podipl1s wz~m sił~ wa~- zeby sabotO'l.vać WJ.ellklie poopohlte rus.ze.lllie społeCil:eń
~1 o pok~j. lecz o~ywatele przekonywali koinJtet, ze stw~ polskiego w obronie pokoju. Tylk-0 1l'llliwni nie
.
zdaJą sobie rz tego spra1wy.
.
ich podpisy są me2-będ!!1e.
Wrriosek z tego w.so:yst kiego d!l.a akcj~ w WarS2aiwie:
Maria Nowicka, Xll kol. WSM
- i·oosozerzyć, z111a1cemle rorz..szemyć sze.re.g i agbtatorów
List ten nie jest odosobnionym głosem. Jesteśmy w poikoju; W\il'maiwa pod tym wrzględem jest niewątipl.Lwie
posiadaniu całego sci:eregu podobnych sygn.ail:ów. Jaka W tyle W po.równainliu 1Z mnymi okręgami kraju. Zn~cz
llie rms'Zeraona sieć trójek rzbierających ipodipisy pozwojes.t kh wymowa?
Warszawski ·Komitet Obroń<;ów Pokoju pierwszy w li. nie zmniejs'Zaljąc tempa akcji zbierania podpisów,
kraju przystąpił do kampaniil sztokholmskiej i e;ebra- podnieść ją jednocześnie na wyż..~y po?Jiom pol:iityczny.
na dotychc~ w stolicy ilość podpisów pod Apelem Prrzeinstruo\vać roz.budowainą M"ffi'.ię agitato.rów poko.ju
i przestawić ją na wytrwałą robotę uświ-adanriającą.
jest niewątpliwie !imponująca.
Ale już można z.auważyć, że popularność, rz. jaiką ak- Nie oswzęd!Zać czasu na rozmowy ze skład-ający.mi
cja ta spotkała się wśród ludności spraiwiiła, że wiele swój podpis pod Apelem S2'Jtokholms;kim! Rorzmowy te
obwodowycll i blokowych komitetów obrońców pokoju - to poważna crz.ęść istotnego wkładu w mobillizatję
obrało w swej pracy linię najmnJi.ejszego oporu i prze- nairodiu poilskiego do d0łs:rej, 1zwycięskiej wał!ki o sprastaiw.i•ło siię na meclrnni~ą pogoi;i rza osiągni~ciiami cy- wę bUską i drogą dla każdego Polaka, - o sprawę pofrowymi. Kto najwięcej drLiś e;biienze podp1sów? Kto k0>ju.
Poll!Wtzy artykuł, będący pmedrukiem. z „Trybuny Ludu" d odnoszący się do Warsza1wy ma
maozenie barda.iiej ogólne. PneyltoC11JOne fu.Ikty i
uwa~ są akrtualine irówndeż <ma :innych ośrodków
w lltta1j.u. Artykuł ten w'in1en być dolkładnie ro.z.ważony przez naszych agiltawów pokoju.
Red.

I

--...:--„ H'IE CZ Ó R

w PZPB im. Józefa · Stalina

Nie akademia, nie zebranie, na kt6·
rym wyglasza się referaty i nie uro
czystość, na którą przychodzi się w
odświętnym ubraaiiu. Po prostu wieczór pokoju.
Jest akurat po pracy, zapada
zmierzch. Zamiast do domów, śpi.:·
SZ}~ robotnicy do Domu Kultury. Szyb
ko zapełnia się sala. Nie brak nawet
dzieciaków, które przybiegły posrochać śpiewu i muzyki.
Wieczornica pokoju. Pierwsza tego
zorganizowana
imp1eza,
rodzaju
priez zespół świetlicowy PZPB im.
Stalina. W mitej, swojskiej atmosfe
r,ze słuchają robotnicy pieśni i
wierszy, ułożonych na cześć pokoju.
Przypomną. sobie lata ,wojny i niesz
część, spojrzą. na ogromne osiągnię
cia ubiegłego 5-cio lecia. Szerokim
spojrzeniem obejmą światowy fro_ni;
obrońców pokoiu. I jeszcze mocnteJ
iacieśnią swe szeregi.

*

Planu 6-letniego".
Apel Polskiego Komitetu Obroń
ców Pokoju budzi twórczy entuzjazm,
zagrzewa do dalszej walki, wykazuje
jak potężny jest front pokoju.
A potem tow. Jagielska, robotnica
Stalinowskich wspomina
Zakładó1v
swe wojenne przeżycia. Dość nacierpiał się naród, dość przeżył niedoli.
po to. żeby doczekać takich czasów
jak dziś. O tym dniu dzisiejszym mó
wi tow. Maria Trawińska, o olbrzymich osiągnięciach gospodarczych i
kulturalnych, o szczęśliwym życiu
człowieka pracy w ustroju demokracji ludowej. Klasa robotnicza nie po-zwoli zburzyć tego, co zbudowała z
takim wysiłkiem.
Prwd6wnicom pracy odpowiadają
niemilknące okrzyki.

wiedzę mru.•ksistowsko - leninowską. Wzywamy wszystkie śwletli
ce do podjęcia zobowiązań".

zowac

*

•

*

Entuzjazm sali był najlepszą odpo
wiedzią na piękną inicjatywę zespołu
świetlicowego.

A potem pięl"lly repertuar pieśni,
wierszy i muzyki, poświęconych spra
wie pokoju. Występy chórów świe
tlicowych i zespołów recytafarskich.
Słowa pełne głębokiego uczucia., sło
wa tchnące prawdą. Piękna deklama·
cja w wykonaniu małych dzieci.
. Głębokie wzruszenie maluje się na
twarzach obec'Ilych. „Wieczór Poke>ju" dał im niezatart wrażenia. Usta
same powtarzają słowa. poety: „z
*
*
*
;,świetlica PZPB im. Stalina wzy- wysiłków naszych rośnie powoli na
wa · wszystkie świetlice robotnicze i ziemi pokój".
wiejskie do włączenia. się w wielką
akcję walki o pokój".
odczytuje e spo rtu
świetlicy
Kierownik

z

*

- Rozpoczynamy „wielki wieczór
pokoju" w naszych zakładach - m6
wi 1-y sekretarz dzielnicy fabrycznej to\v. Lewandowski. Twarde, śmia
łe słowa o pokoju, o podżegaczach
wojennych, o klasie robotniczej, która pokój wywalczy - pada.ją na .salę. Zebrani wznoszą okrzyki. Na cześć
Związku Radzieckiego, na cześć tow.
Stalina, n a cześć pr zewodniczącego
P ZPR tow. Bieruta. Potęimie brunią
okrzyki. bijące rz robotniczych piersi, z robotniiczych serc.
Na scenie, na tle dekoracji, gdzie
wśród czerwieni wije się wstęgą sło•
wo ,,pokój'';' we wszystkich ję2:ykach
świata, zjawiają się trzy osoby: aktor i dwie rob<>tnice. Aktor czyta
tekst apelu Polskiego Komitetu O:
szczere i
brańców Pokoju. Jakże
prawdziwe słowa! Trafiajfi wprost
oo serc słucha.czy.
„Jest taka sprawa, któ1·a łączy ol
brzymiii więks'Zość ludzi wbrew wszel
kim różnicom".
Jest taka sprawa „„. wszyscy wie·
dzę, jaką. T o - Pokój. ,,Walczymy o
Pokój każdym dniem naszej pracy,

Wybór nowego prezydium MRN wŁodzi

odbędzie się w nadchodzqcq ,środę,

każdą cyfrą

24 bm.

władzy państwowej - oraz dokonany
zostanie wybór Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej.
Liczni przedstawiciele świata pracy, delegaci organizacji politycznych,
społecznych i zawodowych otrzymają
specjalne zaproszenia na to historycz
ne Dosiedzenie łódzkiej MRN.

tekst apelu.
„Wzywamy

świetlicę

do

wciągnię-.

ci~ nowych tysięcy aktywistów,

p0Iska-IzraeI 2•o

•
·
centralnym CWKS
kotcie
Na
na wyższy poziom akcję
uświadamiającą, by spotęgować swój w Warszawie rozpoczął się mię·
mecz tenisowy o
wkład w dz ieło mobilizacji mas pra.- dzypaństwowy
cujących do walki o pokój! Postan~ puchar Davisa: Polska - Izrael. Po
wiamy w naszej codizielll\ejl pracy pierwszym dniu prowadzi Polska 2 :0.
Skonecki (Polska) pokonał w 3
propagować Plan 6-cioletni, współzawodnictwo i racjonalizatorstwo, zw1ą setach Weissa (Izrael) 6 :3, 6:2, 6 :4,
zać pracę świetlicy z produkcją. Za- a Piątek zwyciężył Bra•tmanna w
cieśnić współpracę z wsią, populary- 1czterech setach 4:6, 6:0, 8 :6, 6 :1.
by

podnieść

Nowy numer pisma

„O

trwały

pokói, o demokrację ludową"

BUKARESZT (PAP) - Dnia 19
bm. ukazał sie tu 20 numer pisma
„O trwały pokój, o demokrację lu
dową", organu Biura Informacyjne
go Partii Komunistycznych i Robot
niczych. Numer poświęcony jest w
WYzwoleńcze3
dużej mierze walce
narodów krajów kolonialnych i zaleznych. Artykuł wstępny nosi tytuł: „Narody krjl.jów kolonialnych i
zależnych w walce przeciwko podże
gaczom wojennym". Dalej pismo za
mieszcza przeglą~ prasoWY pod tytułem „Fiasco angielskiej awantury
wojennej na Malajach", artykuł sekretarza Narodówego Frontu Vietnamu Dina pt.•1Vietnam walczy o
swlł niepodległość", artykuł sekreta
rza generalnego CGT Betioit Fracho
na pt, „CGT a jedność dzjałania w
walce o chleb i pokój", artykuł sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Włoch Secchii pt. „Konfe
rencja czarnej mięc':z:rnarodówki" Na oierwszej stronie o.ismo zam.i"'

~ciło doniesienia z szeregu krajów
o przebiegu kampanii zbierania pod
pisów pod Apelem Sztokholmskim.

Górnicy otrzymali
no we mun dury
Y-.1.rt111
(PAP). Górnicza poza znanymi już pr;r.yWilejnmi górniczymi, jak premiowanie, do
datkowe urlopy, ulgowe przejazdy ko
lejowa itp. wprowadziła również jed
nolite umundurowanie dla wszystkich
górników.
W ostatnich dniach przemysł kon.
fekcyjny wyprodukował pierwszt par
tit s.ooo mundurów, które pierwsi otrzymali przodownicy i ra.cjonaUza.to.
rzy, pracujący na dole w kopalnia.eh.
Mun~ur jest koloru 1zaro_niebieskiege>9
ze złotymi guzikami. Różne funkfje
górnicze wyróżniane są. odrębnymi dy
stynkcjami w formie zło~ch pasków
i emaliowan.Ych znaków. '
WARSZAWA
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Omawiajmy, studiujmy i

zgłębiajmy

uchwalq Ili Plenu•n
Zprzemówienia wyeło~zonego na Plenum Komitetu lódzkieeo przez członka Biura Politycznego KC PZPR

Niepewny

to•. Ale•sandra Zawadzhieqo
współzawodnictwa pracy, . nowa- nia wprowadzono

torstwa, ruchu ratjonaliz.atorskie
go itp., a ostatnio - potężna ak·
cja zbier8!1ia podpisów pod Ape·
Iem PokoJu. W tych akcjach, w
tych pozytywnych politycznie i
społecznie pracach wyrastają nowi ludzie, wyrastają wciąż nowe,
cenne rezerwy kadrowe. w toku
h k
.
powyzszyc a ·cji i prac zmieniają się, przekształcają i uaktywnia
ją - nawet tego nieraz nie doszerokie masy rostrzegając botników, chłopów i inteligencji.
Naszym obowiązkiem jest to do·
strzegać i wyciągać twórcze wnio

ski.

.IV.Plenum wyłoniło ja.lto zagad
nieme centralne - zagadnienie
Oznacza
1 kadr. Cóż to oznacza?
' to, że warunki dojrzały, aby je
ipostawić jako zagadnienie central
ne i tak zostało ono postawione
.
w referacie tow. Bieruta.
Co nam daje referat tow. Bieruta? Najgłębszą jego treścia jest
wielki ładunek optymizmu, wielkiej wiary w siły Partii, w siły kia
sy robotniczej, w siły i moc całe
go narodu.
Tow. Bierut dokonał gruntownej analizy sytuacji mi~zynaro
dowej i wewnętrznej pod naczelnym hasłem walki o pokój. Jak
w soczewce przełamuje się w tym
zagadnieniu wielki optymizm i głę
boka wiara, że można zapobiec
wojnie, jeśli potrafimy zmobilizo
wac wielomilionowe masy do wal
1..-i o Pokój. Jedną z form tej
walki jest akcja zbierania podpisów pod Apelem Sztokholmskim.
Akcja ta ma ogromną wagę ideologiczno-polityczną i wychowawczą. Mobilizuje ona najszersze ma
sy narodu do :zwarcia szeregów
wokół naszego rządu ludowego,
wokół naszej Partii, wokół Polski
Ludowej, krocziłCej ramię w ramię ze Związkiem Radzieckim i
krajami demokracji ludowej. W
tej akcji uwidaania się w prakty
ce nasz stosunek do Związku Ra
dzieckiego, ostoi pokoju, niezłom
nej twierdzy, przy której skupita
ją swe siły milionowe masy wał
czących o pokój, postęp' i szcz~ście
ludzkości.

My zwłaszcza, Polacy, mamy spe
cjalnie dużo do zawdzięczenia
ZawZwiązkowi Radzieckiemu.
dzięczamy mu dwukrotnie odzyskanie niepodległości, zawdzięcza
my mu wyzwolenie spod okupacji
faszystowskiej i nie powtarzającą
się wielką szansę historycZIJA zdobycia władzy ludowej, zawdzięcza
my mu rozbicie oporu buriua.zji i
założenie fundamentów nowej Pol
ski, Polski, zrodzonej z rewolucji
socjalistycznej i idącej ku socjalizmowi.
Toteż stosunek nasz do Związ
ku Radzieckiei,;o to nie tylko zwykły sojusz i zwykła przyjaźń: to
najserdeczniejsze więzy przyjaźni
z wielkim krajem, któremu zawdzięczamy wszystko, czym jesteś
my. I nie ma w naszej Partii miej
sca dla ludzi, ·którzy by tej najgłębszej istoty stosunku Polski Lu
dowej do Związku Radzieckiego
nie rozumieli, którzy by usiłowali

W wiecznym, b;raterskim soju·
szu ze Związkiem Radzieckim,
zmierzając ku socjalizmowi pod
przewodem polskiej klasy r. ~10tni
czej i jej awang1n·dy, Polskiej Zje
dnoczonej Partii r'lbotniczej, zwar
tej i skupionej v· kół jej przewodniczącego, tow. Bolesława Bieruta, najlepszego i najwierniejszego ucznia tow. Stalina
Polska Ludowa może poszczycić
się szeregiem wspaniałych osiąg
nięć polityczno-społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Ale
trzeba sobie też uprzyt.otnnić, iż
mamy deszcze iróżne dysproporcje na rozmaitych odcinkach naszego życia. Te dysproporcje wy
stępują również na odcinku kadr.
Aby zlikwidować 1poważne bra
ki, istniejące na tym odcinku,
przede
stworzyć
powinniśmy
wszystkim wielki, szeroki rezerwuar kadrowy. Ten rezerwuar już
istnieje, stworzyliśmy go i tworzy
my mobilizując i organizując
szerokie masy do szeregu konkret
nycb, pozytywnych prac, jak akcja

Słusznie zwracano uwagę w dy
skusji, iż w Łodzi. środowisku o
wybitnej przewadze kobiet pracu
zbyt mało było dotąd
jących poczynań, aby wciągnąć kobiety
do pozytywnych prac społecznych
i politycznych, aby dobre, rewolucyjne aktywistki wysuwać na
odpowiedzialne stanowiska polity
czne, społeczne i zawodowe.
Słusznie podnoszono tutaj spra
wę otoczenia wiiększą niż dotąd
opieką kadr nauczycielskich i mło
d~eżowych. I na tym odcinku
winien być dokonany gruntowny

W najbliższym czasie będą prze
prowadzone wybory do prezydiów
rad narodowych, w zwiątku z usta
wą o ujednoliceniu organów władzy terenowej. Przewodnią myślą ustawy jest wciągnięcie milio
nowych mas do rządów krajem.
I Qto powstaje jeszcze jedna praca, która będzie zmieniała i przekształcała ludzi, szkoliła ich, tworzyła z nich nowy cenny aktyw
przełom.
kadrowy.
Jeśli mowa o złej czy niewłaści
Padały w dyskusji głosy kryty
czne P.Od adresem zw. zawodo- wej polityce kadrowej na terenie
wych. Rzeczywiście - tu, w Ło- łódzkiej organizacji partyjnej, to
dzi, sytuacja na odcinku związko trzeba sobie od razu powiedzieć,
wym kształtuje się szczególnie iż nie da się tego zagadnienia odstylu pracy. Oczy
od
za ten stan
niedobrze. Ale

dzielić złego
winę
~~~!: kc~os:tw~i~iyi~~z~~· ~;:a~ ~~~~:Y ~~:~~z ~~:~a~a'fe~l,e,rJ::

sprawy -

sprawy ludzi,

nej kadr.

w polityce kadrowej _ co już
znalazło swój wyraz w dyskusji
trzeba postawić jak nalezy
_
sp„"'W"' szkolenia, trzeba wzmóc
...- ...
troskliwą opiekę nad ludźmi wysuniętymi na wyższe stanowiska.
Jeśli będziemy omawiać,

stu·
i zgłębiać wytyczne IV Ple
num, zawarte w referacie tow.
Bieruta, jeśli wyciągniemy z nich
twórcze wnioski do dalszej swej
pracy - pokonamy' trudności na
odcinku kadr, trudności, które
jak to sygnalizowano w dy
już stanowią pewną prze·
skusji szkodę w realizacji naszych partyjnych i państwowych zadań.
diować

W wyniku realizacji tych zapod kierownictwem Komitetu Centralnego i Przewodniczące.
go PZPR, tow. Bieruta, wyrośnie
jeszcze bardziej nasza Partia, na·
sza klasa robotnicza i polskie ma
sy pracujące, zmierzając zwycię
sko ku celowi, jaki sobie wytknę
ku Polsce Socjalistycz-1
liś~y neJ.
dań,

Chł

'·dztwa o' dzk•Ieno
op•I •I ro bo·tn•Icy woI•ew.o
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~u
nizacrja 1partyjna, której zada- my do zrealizowania szereg poOn O U
~ lą
niem jest kierować i opiekować ważnych akcji, przypadających
Akcja tzb>ierania podpi.,;ów pod drzień 19 b'ieź'. mies. '11rebra1110 ogółem prowadzący akcję 11o.1tojową. W aksię pracą zw. zawodowych. To często jedna po drugiej, ale akcje
zadanit! mUSi być postawione .z te - a będzie ich coraz więcej na tei·enle wojewó<Wt;wQ (n.ie li<2ąc cji 2ibierania pod!I)isów bi<ll·ą udcial
należytą ostrością, zwłaszcza, że trzeba umieć wiązać, trzeba je Apelem SztGkhoiLmskil!n jest na tere- rn. Łodzi) około ł50 tywłęcy podpi- równ:ież i k·sięża- patrioci, którzy
w zw. zawodowych obok dotyc~- sobie właściwie podporządkować nie woijewód~twa w ipeł!l1ym toku. sów.
skład „tró.
ozęsto'k!roć wchodrzą w
czasowych funkcji mężów zaufa· 1tak, aby żadna z nich nie spycha- Jailc wy.niika ize sprawozdań, już na
Na c:zoło wysunęło się mluto O· jt>k" jak to ma mieJsce na przykład
zru:ików, które u~ońozyło jui akcję w rniinie Bąków powiatu łowickie·
zbierania podpisów, zebra.wuy fob io.

Spóźniona
Zapozna nie

załogi

z

Mężowie zaufania w myśl instruk
cji rady zakłade>wej ,,Bawełinianej
ósemki" organizują ·obecnie krótkie
odprawy z grupami związkowymi, za
poznając je z ustawą o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pra·
cy. Akcja konieczna - każdy z ro
botnik6w musi bowiem dobrze znać
jednak aparat związ
nową ustawę kowy „ósemki" troebę za późno
przystąpił do zapoznania robotników
z treścią nowej ustawy. Przecież ustawa weszła już w życie 17 bm. od
tego czasu minęło kilka dni - a załoga PZPB Nr 8 jeszcze nie wie do
kładnie, o co chodzi. Nic więc dziwnego, że dmie. 17· bm. nia stawiły się
do pracy z przyczyn nicuzasadnionych 53 osoby. Dziś wprawdzie wpły
r.ęło do kierownik6w oddziałów kilka usprawiedliwień, jednak to nie
zmienia faktu, że załoga „ósemki"
nie została na czas przygotowana
do realizacji nowej ustawy.
Krótkie odprawy, organizowane
przez mężów zaufania, przebiegają
dość sprawnie. Robotnicy rozumieją,

akcja w- PZPB Nr 8

nową ustawą

gwarancją

-

że ustawa zapewnia pilnym, sumien
nym pracownikom pomoc i op.Jekę, .a
uderza w leniuchów i nierobów,
przez których cierpiała cała zaloga.
Trudności mają tylko' ci mężowie
zaufania, których grupa rozdzielona
jest na dwie zmiany. Rada za:kładowa powinna wglądnąć w te sprawy
dwuzmianowe
i zlikwidować takie
grupy, które nie mogą dobrze praco
zaufania tow.
wać. I tak np. mąż
Leokadia Kwapisiewicz nie może czę
sto organizować odpraw w swej grupie, ponieważ trudno jest zebrać ludzi, zatrudnionych na dwóch zmianach.

*

W przędzalni

*

"

centrali trafiamy
właśnie na „sąd", który się odbywa
nad ślusarzem ob. Eugeniuszom Lisieckim. Kierownik przędzalni, rad~y
oddziałow~- oraz mąż zaufania grupy, do której należy ob. Lisiecki,
proszą go o usprawiedliwienie się,
dlaczego nie przyszedł w środę do
·
pracy.
- Po wypłacie, kt6ra się odbyła

I

I

jej

skuteczności

10.131.

Wziąws.zy

mieszkańców

nod

uwagę liczbę

Oczywiście, że

W0mcxi.lona

~tyw

pracujących w wake o ponie lilodo'ba się ~<>lennikom pod

()a;()["kOl\Wl s.i~ga.jąc-ą 12 ność

mas

tysięcy, stwJ'ell(izić tmeba, że pro· kój
cent zebranycil podpi.Sów jem banizo żegacrey wojennyoh, kułactwu i ele0
we wtorek - wyjaśnia ob. Li.s.iooki wysokd.
' mentom spekulacyjnym. W1·óg klaso
'
musiałem sobie coś załatwić i dlate
Sp<>Śiród ipowiatów naszego woje- wy, pragnąc sparaliżować aikoję pogo nie mogłem przyjść do pracy.
rodzaju
'l>roszę, aby mnie również zwalniano wódiztwa ~aJ·wJft1.,.,,ą ilość ino.dipisów kojową, Sflemy róż.nego
~
~
po każdej następnej wypłacie.
bQ:drurne plotki.
- A czy wy, obywatelu Lisiecki :zebrał dotąd po\Viat wieluński, b o
Notowano na terenie powiatu ło
zdajecie sobie '"prawę, że wyrządza- ponad 45 tysięcy. Obok powiatu wiecie· szkodę zakładom i całemu Pań· luńskilego do najlep:seyoh należą po· wickiego, b.rzezińskfago i innych
stwu? - pyta mąż zaufania tow.
wrogie wystąpienia. kułalków, ktÓtray
Malinowski - że nie przychodzenie wiaty: ik.uł!nnwsk:i, łowicki i sieradz· UEiH<liwalili wmówić cltloipom., że a~cja
do pracy opóźnia nasz marsz do so- ki, kitóre rzebooły po około 30.000 !POO
pisów. Najsłabiej akcja przebiega w zbie1lallllia podpisów dowodrl:i słabości
cjalizmu?
Rada zakładowa, kierownictwQ o- powiatach opoczyńskim i skierniewlc obaz.u pokoju, nakłaniail-i ich do wy?·az mąż zaufania stwierdzili jedno- kim. Pozostałe ""'wiaty zebrały do- kupywania towarów Ile sklep-Ow S$)Ól
.,...,.
głvśnie, że ob. Lisiecki jest de>brym
drl!ietlt:2ych i ro~wali inne bzdm-facl1owcem, ale często nie przycho- tąd od 20 do 25 tysięcy podipisów
ne plotki. Nędzne te zabiegi dzięki
11zi do pracy, zwłaszcza: po wypłacie pod A!pelern Srzitokholmskim.
Ze siprai\vo:zxiai1 pow:iatowych komi wy.soikiej świadoiności miesiz.lta1'tców
Ob. Lisieeki, nie przychodząc do pra
cy, opóźnia remont maszyn. Zgodnie
naszego wojewódtmwa i pracy agi.ta·
z ustawą postane>wiono po wspólnym tetów obrońców ipokoju wynika, że torów po.'k:oju &paliły jednak na pazastanowieniu, na początek potrącić akcja zbierania podaliisów pod AiPemu zarobek za jeden dzień roboczy. lem &tokho1mslcim pmebiega spraw newce.
Wbrew stanowisku paitrlotycz.nie
Wypadek powyższy powinien być 1 nie wśród S1lel'Okfoh rzesz robotnieh t
.
i
przestrt>gą zarówno dla ob. Lisiee- k'
usitosunkowainyoh !księży, z !których
ld~go, jale i dla wszystkich tych, któ ow Pl'BCUJl\OO&'O chłopstwa, ę - W::elu, jak to miało miejsce w !POrzy lekkomyślnie opuszczają pracę. nie składa.,Jącyeh swe pcilpfsy 1 wy1laniająeych · spośród siebie aktyw, w.iecie kutnowskdm, wyigłaS0ll!ło kaM. S.

12:ania, lllalWołujące nries®kańców do
--------------------·----------·----~--·-------------------------· podp'isyiwania
Alpem Sz.tokhoJmS!ciegc, zdamały się wypadki llaibo>towa-

ni·a

akcj~

pmeri: ireaikcyjne jednostki

spośród duchowieństwa..

Robotnicy
Targi

tę najserdeczniejszą przyjaźń mą

cie bądź zdradzali chęć wbicia kli
na w nasz stosunek do Związku
Radzieckieg()..

Jak donoM agencja „United Press", pod patronatem rządu amerykań
skiego w St. Louis tworzy się „międzynarodoo;a brygada lotnicza", :z:lo:io11a z rozmaitych du:antumików i rMbitków rcojermych, którzy :.amier:ajtJ
C;ang Kai-szekowi.
oddać swe usługi chwilowemu tcładcy Formozy Czlon•kowie tej „brygady", instruowanej przez oficerów USA. wyrażaj~ w
ro::mou.ach :: przedstawicielami prasy blogq nadzieję, że przy pomocy
Departamentu Sumu już w lipcu będq mogli stanąć do dyspozycji kuomima11gowskich bankrutów.
. „llf'ięd:yT1ar~owa ·brygada lotnicza.", tak samo, jak inne, podobne
mt~r~zy ratowmcze p. Achesona, tyle akurat p01noże klice kuomintangow•
skie1, co umarłemu przysłou:iowe kadzidło. świadomo§ć ostatecznego
S'lybho zbliżającego Mę krachu 11ie jest obca nawet samemu hersztowi tel
zgrai, bo oto, jak świadczą doniesienia z ]apo11ii - Czang Kai-szek ściele
jui; sobie przytuliie i spokojne gniazdko w pobliżu 'J.'okio, pod opiekuńczymi
skr~ydłami swego przyjaciela i protektora - gen. Mac Arthura. Na Czang
Kai-szef~. gdy „szczęśliwie" ucielmie z Fomiozy, cseka jui; luksusowa
uilla, będ~ca dawniej wlasrtości.ą japońskiego milioT1era - Kulu.1ry. Willa
z11ajd~je się w . miejscowości wypoczynkou:ej Oiso i sąsiaduje :; rezydencjq
premiera Y oshidy.
Niezalemie od tego piia,dka dla „fiihrera" chińskich reakcjonistów
i zbrodniarzy wojennych wynajęto w Tokio i okolicach już wiele innych
lokali d/,a głót1?1tych przywódców kuomintangowskiej s:ajki. Przybycie
,.gości" z Formozy oczekiwane jest niezadługo, a umowy najmu will i pomieszczeń dla tych „gośai" niajq charakter.„ długoterminowy.
Jest wszakże rzeczą bardzo możliwą, że terminy tych kontralaów zosta 11q
mocno skrócone,. naród japoński, l•tóry coro:. donioślejszym głosem domaga
się odej.foia amer~·kańskich okupantów i żqda wolności, pokoju i możli
wości ttcórc:.ej pracy. nie będzie z pewnością tolerował długo 11a ~ojej ziemi
dolarowyclr. pupakóu:, awa11tumików i przestę11ców w roclzaj1t C::ang Kaiszeka i jego skrachowanej bandy.
8. D.

również funk-1 ła na boczny tor sprawy c~ntral·

cje zakładowych społecznych in·
spektorów pracy, delegatów ubez
pieczen~o"!ych i referentów kultu
ralno-osw1ato~ych, wskutek. czeg~ aktyw zw1ązkow! w kra1u po
w1ę~szy swe szeregi do 600.000
ludzi
'
Wciągać . ludzi do pozytywnej
pracy, ·ujmować ich w pewne :ramy organizacyjne - to rzecz niezmiernie doniosłej wagi, to sprawa całej naszej Partii.

przytułek

nleja!ko symbolem naszej pdkojo-

wej pracy.
I jeszcze jedno ~ ba.rdzo waż
ne: ~a!tgi Poonańskie, to rue tylko pnregląd osiągnięć państw dE!nwltracjl ludowej w 5 laJt p-0 woj
n:ie, to również SJPCl.}.rtzenie w
pmysllJłość.
jący

to ogromny, nie ma

sobie równego -

muszą być

Poznańskie

Wipraw<lrz.ie dJziś rwstaną JUa
zamknięte XXII! Międe.yinarodo
we Ta.rgi Poonańslkie, lecz cN'l.lgo
o ni/Ch będą pamiętać wielotysięcrz:ne raesa:e robotnrl!ltów i chło
pów, Imórey je ?:Wie<lrz.iły.
Oto, co mówią uerzes.tnicy wyciecrzeik: do P01maatla - przodowni
cy pTa.Cy z PZPB im. Marchlewskiego: t<>w. Józef Włoda.l'C'..zy: I
Maria Szałyga..
- Wtedy, kiedy cały świait wal
crzy o PGkój, a !!ta.mego dnia pod
t\a)elem &Jto~olms'kim podpisuje
się OOMZ więcej ludzi, MTP są

P~ość,.

Wyniki współzawodnictwa

zwiedzają

oa.w.Llot1

kraju socti!ailiia:'mu -

2miązlm

Ra-

dzieckiego.
Tadeusz Saar
korespondenit
~

„Głosu"

PZPB im. MaTchlewskiego

publikowane

Na pr.zędza;lnii odlpadkoweij w:iisi.
tablica do notowania wyników
rzespolów.
współmwodn!iczących
Dotychceais jedn:ak nie ukiaizały
się na niej żadne wyrtiki.

Niedbalstwo w składach „Pagedu
Niejeden mieszkaniec naszego

mia~ta miał możność zapoznać się
z placówkami Państwowej Centrali

Drzewnej ,,Paged", które istnieją.
w kilku dzielnicach Łodzi. Są. to
skłacly drzew:i. budowlanego, meblo
wego, a nawl)t opałowego. Każdy
klient, który przypadkowo nabyskładach,
wał drzewo na kilku
mógl zauważyć, że składy te róż_
nie są. prowadzone. Trudno byłoby
porównać prace kierowni11twa skła.
du Nr 6 pn:y Limanowekiego 41,
czy składu Nr 3 przy ul. Armii
Czerwonej 7 z pracą. kierownictwa
składu Nr 7, przy ul. Żeromskiego
92, czy Nr 1, prey ul, Srebrzyn.
ski ej.
Wchodzq.c na przykład na skład
Nr 6, z daleka ujrzeli można na.le_
równo ułożone drzewo na
życie,
specjalnych podkładach betono.
wych, tzw. „poduszkach", co za_
bezpiecza drzewo przed gniciem.

Kierownictwo składu Nr 7 tego nie
stosuje i w miejsce betonowych
„poduszek" \tkła.do. grubsze kawał
ki drzewa pod „sztaplami".
Praca w składach ,,Pagecl" trwa
do godz. 16. Niestety, w składzie
Nr 7 bywa tak, że jedynie i.icrow
nik składu uznaje tę godzinę za
koniec swego urzędowania. Na
składzie Nr 1 wchodzą.c do szat.ii,
w której rozbierają się robotnicy,
zauważyli można niesamowity nie.
W kq.tach szatni leżą całe
ład,
komplety butelek od wódki. Kie_
rownik składu wcale nie n krywa
tego, że robotnicy piją. wódkę na
terenie pracy i tłumaczy to tym,
że często przypadajQ. imieniny pTa
cowników. Sridzą.c ze zbioru bute.
lek, to takie imieniny przypadają.
sześć razy w tygodniu.
J. :Myt

korespondent

„Głosu"

z „Pagedu". ·

WY!Plldki reakcyjnej działalnośc:l
.wroga klasowego są jednak odosob·
nione 1 na tle ogólnego entuzjaiz.mu
S'ZC!l.egó:lnie rażące.
Akc.ta llblera.nia podpisów JM>cl A„
peiem &ltokholmskim, miobill7.0Wa•
la se.flktl tys4ę-0y uctllCiwych obywateli
naszego województwa do prowadzo-

tylko nej przez całą postępowit ludzkość
kto ile walki o pokój.
(Kar.)
wyprodukował praętlzy, lecri o coś
ważn.ieJszego. Publikaeja wyników współzawodniotwa jest ~ jed
nej strony b'odźcem dla gom.ej
pracujących, rt drugiej zaś strony
umo:ZMwla pewną konitrolę spo.łec2
prz~awa
ną nad ~okością
MOSKWA (AR). - Korespondent
nych ipremi:i za WStPółimwodinic- „Pra.wdy" pisze z Taszkientu (Uzbe
kistan), że w tych dniach na pola
two.
Isrotne komyśct, jakie .z tego kołchozów ,,Awangarda", „Komu·
kołchozu im. Swierdłowa
płyną, powinny $>kłonić Referat uista" i
Wspólzawodnic<twa i Radę Zakła- WY&zły traktory elektryczne „Uni
doiwą do stałego, cod!ziie.nnego wp1 wersal", należące do parku maszysywania meldunków z. ~rontu nowego Jangi • Julskiej Stacji ~la
wspóJzaM>dnictwa pracy. Jest szynowo • Traktorowej. Wykonały
meczą jasną, że w ciągu najbl'iż- one prace, zwłitzane ·z uprawił ba
Nie choou tu

o

oezyiw:iściie

~pokojentle ciekawości,

Traktory elektryczne
na polach bawełny ·

srzych dni JPII"ZYin:iosW by to
siuJta.ty.

już

re-

A. Pilecki
Jror~pcmden.t „Głosu"
iz PZPB :im. Dzierżyńskiego

wełny.

Traktory „Uniwersał" zostały do
stosowane do trakcji

elekłrycmeJ

przez Taszkienckie Warsztaty Re·
monłu Motorów. Ruchome elektro
wnie, obsługujące traktory, wypro
dukowano również w jednej z fa
bryk taszkienckich.

Nr 139
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Ciekawa
~ilka

3 mprez~l

I

dni temu z iniciatywy i net
:ra proszenie Koła Ligi Kobiet, przy
była oo naszego zakładu instmktor
k a PSS która przeprowadziła ~•.;y
kład, polączony z zajęci ami praktycz
nym i n a tem at racjonalnego odży
wiania.
Ta ciekawa i nowa w swym ro d za ju impreza cieszyła się dużym
zain teresowaniem. Na zajęcia przy·
były wszystkie kobiety, a nawet wie
l'U mężce.ym.
P owodzenie wykładu nie powinno
stać się powodem samozadowolenia
członkiń n aszej Ligi Kobiet, a bodz
cem do or ganizowania podobnych
i mprez i• to jak najprędzej.
Pouczającym byłby wykład o pie
krótkie stulęgnacj i niemowląt.
dium kroju którego majomość jest
każde.i kobiecie '"' go:;
niezbędn a podarstwie i td. Aby jednak kursy
i objęły jak naj
spełniły swą rolę iizerszy wachlarz słuchaczek, Liga
Kobiet powinna na nie zapraszac
równie;i; ni.e;dzie nie zatrudnione zo
n~· p racowników naszei instytucji,
a tym tiamym wciągać je do pracy
w nasze j organizacji.
J. Kossowsk i
korespondent , . Głosu" T . O. R.

Kobiety w Kraiu Socjalizmt;J

I
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W akcji zJ:>ierania podpisów pod
Apelem Pokoiu biorą 11dział ilcmc
rzes11e kobiet Łodzi i wodswód7twa.
Z odda.niem i ofiarnością :z:1:lieraj4 one podpisy, 1,dając subie sprawę. że
w ten sposób włąc'.ta.ją .sł~ w szeregi
obo2m pokoju, który pod przewounic
twem Wielkiego Z"'i:;_,7kt1 R,adzie<'kic
go WALCZY O POSTĘP t>rzeciwko
pc(l;i;cgaczom ·woje.nnym,
pll'koju
Wśrócl kobiet - agitatorek
6 •d
. . . I
. ln i ty ".ro
m;e~m<' ,ewa wyna n zie
<A
KALINOW~
TO\\'
·
·
•· ·
"y. • . ro
.
rozn~a się
. .
.
hotmc,1. z P7~B Nr 4.
- :,Gdy. zbieram, podP:1sy - mow1
-: wi e~, ze bt'.7.l)Osre.dnt-0 ~ rz~cz_ymam się d o utr walema polrnJu swia.
t~'"'.ego". Najlepszego. zd~nia są też o
meJ towal7y!<ze z Dzielnie.owego K omi'.r.l u Obrońców Pckoju. - „Tow.
Kalinowska - mówi o jej p r aey tGw.

I

--------------------------------

Kola terenowe LK
mai ą

do

s pełnienia powa żne

zadania

d.nL może być z pożytkiem wykorzywych m<>gą skutecznde i owvcnie sumy na pracę nad so.bą. czytal!lie
działać w dzied7jnie k ult ura lno· o- książc.k, gruz.et. czasopiiSom. Przodow~wiat.Q,wej, wy57.ukują.c i szkoląe anal nice s-połeczne w kołach terenowych
fabetów. Tam. gdu.ie ist nieją cdJpo- miałyby d użt' 1>0-lc do popisu na tym
·
wiednie ku temu warti.nki. powinny odoinku praey.
powstawać zespoły gł ośnego czyta - • Koła t0renowe stanowią specyfjczn ia. Na.leży także .zwrócić bac7...ną u- ną komótikę organ~zacyj.ną Llgi, n·ie
wagę na ?.Organ'i~JOWa.niie od1powied- vw1iązaną e. zalkładem pracy. Dlt:tego
n>ie..j opleki nad małoletnimi drliećmi. organizacja pracy w kole teren-nvym
N'ie zawsz.e bliiisko jest dio p!'!Ze<l - wymaga szczególnej troski. Konkret
S<?ko.la, S>ieć og.ródtków jord<mowskich ne prace winny podjąć koła blokota>kże jesrzx:ze n.ie wsi:ędzie dociera. we, który~h sieć rzorganizuje d2ielW tyc:h warunkach współpraca ldl- n:ica ligowa. Opiekę nad kołami bloku matek, mający~h dzieci mniej 'I kowyml obejmą przodownice spo.
więcej w tym samym wieku. mO!ie łeczne.
W ten sposób :r.organizowane kola
Wolny C7.f<lS.
być ba·rd'lJo pożąda[1a.
uzyskan.y "': v;Yniiku ~o.lej_n-0 udby- te~enowe staną.s.i_ę żywymi i t wórczy
wanych dy:z;U1·ow z drmecm1 na sipa· 1 m1 a.rg~nami L1g1.
Ił. Ob uchowska- P ysiowa
cerze, .ziwła~ teriacz, gdy są ciepłe
·

Kobie.ty -

członkinie kół ter&1Q-

Dzik ...,. •est pełn.• zavalu. 1\1'imo star Do najbardziej ofiarnych agitatorek
szcgo '\'lrieku chi;lnie praeuje na oh· pokoju zalic~yr tu tneba OB. MAwodzie. Ze swą „fró;ika,:' wyrusza w RIĘ URBAŃSKĄ z Centra.li T eksty!
inen, nie lic'7.ą(• 1'ii; ,; cza::.em. R1n.u· nej (Biuro Lnu), era.z OB. MARIĘ
m ie, co zna1'. zy ka-id~ t>odpis i stara FUSICKĄ z Dyrekcji Poczt i Tele.
grafów, któI'e n ie ust awały w pracy
sii; '.f.Cbrać irh jak najwięcej".
T ow. Ka\lnowsJ•a jest " rawndu
A z
ORZECHOWSK
Czy TOW. Zaki:aclów
· t 7.asi ępc.zy Pań"twowych
· zas· .•es
' I 0'-„~cmc
Arty.kułów
peczKti"{a,
n ią przewndnir1.ącej kola Lill'i l{o- i Tkanin Technicznych. czy T OW.
biet w swYeh z1k!ad1-.ch. Wirle w r.OJSKA z Za.rząilu Nieruchoru.oś , TOW ' OLGA C''""'l"'SKA
czasie wojn:v uei".'rpi'lła i dlaleg-o c·1
.._ n '"
' CZ)
' . '
.
. t ak eh~t.n .ie pra<'uJe.
st··· ra z
Bałlity
oz:e·in:„„
usw•auacl:!IS
zem
-. - w 5 zy · k.te
"·'
·
·,
·
· ·
mrnJąc m~y<'h o t:vro. c.o . na~1 d<>JC _ l•ohidy, roł>otnke i i.n'cligentki,
na
dzi~
stoją
wła~z.a hrcrnw~. Nu~. zrat1:aJąc ~·i: :rmę piiMyjne i bezi>arty,jne
cz_em·~m c'~te~?!I _z pietl'a na 1uętro w te.j .. s~unej platformie. p lrutfot•mie wy
w1elk11n pu;~13p1ętrnw:v17;1 dnm.u przy trv.·alej walki 0 pckó -.
.
.
.J .
ul. Narutow1cza 56 i zbiera z dnmą
~ędz.n:e p:o~y s1.an;.a n_ie"'.~1·y
i za.<lowolPni<'m tak wailie <Ha o-bmm
przez ntedab~1~1 rea kc~ 1ne ltkw1clo.
obrony pokaju podpiw.
..Na· kaźd:vm kC<n1a;...; 11 - mi1wi z w 2.ne są z mieJsea.
Wszęd.zie, gdzie tyl k o się p ójdzie,
wi1:!lo mn!e mile słowo
radościa i u~miech. Czy st.ary, czy mto.cly, l'ai słyszy się wypowied11i pełne m<l-Oy i
dy d1dnif' spie•z~'ł. b:v irndpi~ać li- przel>nnania. że pokój światowy b ę·
stę. Nawet z i1myeh mieszkań !lrzy- d7ie utrwall:ny, bo -za n a•mi są. m i!'io,.1" .1.;1: i pr;nrnm.i·n:.\li. by i do nich ny, a p-r:red'\-vko nam - garstka p oo
wojeunych. Gwa.rancją użcgac/y
wstapić. Każrlemu O(>Zy s-ie <imiał:v
glly ·mówił. jak nasu po.dpi'>y 7\val- J.rwalenia pol<1Jo.fu jest nasza p raca i
czą podżegac<ty w<>jennycb. jak aż do wykonanie p rzed terminowe planów
1wyciftswa bt;d7.iemy br1mif sprawit' !HOdukcyjnych.
JANINA WASZAK
dliwcgo pokoju".
Setki 1Jddan y<'h ~prawi{' obrony
J)ckcj11 agitator-ck - kobiet pogoc!'.Y.iło
pra.-ą
f· .. -t pra{·~ niwcrln-wą ze sw~
Między inn~.rmi t„1P.ha
sp ołe<'.zną.
także ws1rn•m11icć o TOW..JANINIE
HERBA, sołtys•i<' rejo.nowym w Sfa·
rostwie Pólno<'nym , 11t6ra w dużej
m ien,., J>r•~czynia sir, do sprawiwi;v
funkc,io-nowa.nia Komitet.u Obwodo·
Ustawa o zabezpieczeniu sorjali-1
wego i sama z „t.róikami" Pl'acnjc w
teren i<>. Dużą aktywnll'~ć wyk;m1.la ,;ryc?:nej dy;;cypliny pracy powitana
także TOW. SABINA KARPIŃ8KA została z należytym zrozumieniem
pnrnz tysi:}c:me rzesze kobiet lódz·
z Brcwa.n1 !\.Iieszcz~~)1i;!deg-0.
Na D;oielnicy Śródmieśc;e w ob- kich. iirneujących w fabrykach i biu
wo:dz.i;> llil wyróżniły ~ię także pra- rach naszego mia;;ta. Zdetydowana
c<:'>vnice urn~:slowc, kt61:e nie .raz i I 1\·alb z łazikami. _k~órz): lekc~~'<'.:i.?c
me dwa odw1cclzal~· S\\'OJe bloki, ll;v- ·" ~ pracę, utrud niają, 1 opoz111a1ą
I leby ty lko o nikim nie 'tapc-mnicć. J ' ' ylwnvw:rnie planów p rudnkcy jnych
· ' -- pudjęta zestala pl'ZCZ ;tktyw ko·
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Niezbyt wiele czasu uplynęhJ ocl
r.hwili powzięcia przez Biuro Pol1tycz
ne KC PZPR u chwały o pracy w~ród
i.obiel, a już na terenie województwa łódzkiego koła gospodyń wiejsk1c.h Związku Samopomocy Chłop·
skiej mają do zanotowania poważne
. ukcesy 11a odcinku aktywizacji ko·
biet wiejskich.
W dniu 20 kwietnia odbyła się od·
prawa kobiecego aktywu wojewódzkiego ZSCh., poświęcona uchwałom
Binra Politycznego KC PZPR. Wytycz
ne uchwały, po przepracowaniu na
kenferencji, zostały przeniesione w
te•·en i obecnie są planowo realizowane.
W ostatnim czasie ilość kół gospo
oraz stan liczebny
dyń wiejskich
członkiń znacznie się zwiększył. W
końcu ubiegłego roku województwo

w'

·,e·isk·ach
,

.

•

ł

30-40 proc. Ponadto w każclej
.,trójce", która zbiera podpisy ,pod
Apel Sztokholmski, bierze udział jcd·
na kobieta.
Biura Politycznego KC
Uchwały
PZPR o pracy wśród kobiet spo tykają
się na wsi ze zrozumieniem i aktywcyfrą

w walce

walce

rzeszy ich czlonkii1. Do dalszego u·
sprawnlenia pracv społeczne i w~1ód
kobiet wiejskich, glc;bszego i pe!n.iejsze!!O realizowanid ucJn, .ił l3ill"il Poiitvcznego KC PZPR, pPyczvni się
dziei1
niewątpiiwie zaplanowana
2t maja br. Wojewódzka Konier<-nrja
aktywislek ZSCh., które obradowai•
będą wspólnie z przedslawicielk:imi
I.igl Kobiet i związków zawodowvch.

na

.. _;

dyscypline. pracy

~łus:mą miały one pretensję do tych
lekceważyły
współpracownic, które
sobie swoje obowiązki, przez co wie
udział we
le ze~polów. biorących
traciło
pracy
współzawodnictwie
cenre punkty.
~fa wiad-0mość o uchwaleniu ustawy o zabezpieczeniu rncjali~tycznej
dyscrpliny pracy odbyły się masów
k i, zor(\"anizo" ane p rzez kola oddzia

I

h.obiet.
Ligi
.ayc~·
~-'i'i,cc
wyraziły
kobiet~·
.,
~, 1? 1. 1,115'.ct'._„l"u'"'cz.,
1 lt1,1·'.iclL11•..,".~at)~lad0?0celc~noP's;'ca!_-•_ ło'·•e

na nieh
Zebrane
zadowolenie
swoje
z uchwalonej ustawy.
Na rna~Ó\\'Ce w ZahłRdach im . 1
kich .wy dzia~ów' p~r~ona_ln~•ch, wska·
;·~'''· a!y homem, ze naJWl~kszy pro Maja. aktywidtki Ligi Kobiet po_,;.ta·
cr~t. nieusprawiedliwionycb_ nieob.:ii:110~(.'J notowano w ty<'h działach, w
r.aplywaJ;~ce

wszys~-

cooo:1c1rn1e do

o
przeważającej rgan izujmy

W Pr acy Spo e c zne)
gminnych o 5 proc.
kobie- ~~sJ'i;~~w~vie~~~~;;~o ja~a~zą!:~o~~~ l~~.~~l~~hkt~~~~~~ą

zarządach
Poważny rowmeż udział biorą
ty wiejskie w powołanych ostatnio
de żvcia Komitelach Obrońców Poko.
j u. Udział ten wyraża się przeciętną

a w

socjalistyczną

Hl

I

~

ł

Stalinabad : w Domu DzJeeka: Mł6tl:e mat,k i O. DIBaehang.inowa i -A :· Wh
son1>wa - ze SwYmi s ynkami.

61.obietq

; kob·ieł
·ięce·

Wd
Coraz
•

.

I

w.
Zd:.:rzaly się więc wypadki, że
rnaj;;trowie nie w·ierl zl0li, w jaki s-po
sób obsadzić w~:;;;y<tkie krosna, ze
W7..glętlu na du:i.ą ilo~ć nieobecnych
rohoLnic. Kobiety, które w tych
dniaeh pra1wwały, chcac wykonać
plan dzienny - oddi ialu <'ZY fabry·
ki - nadra bi.aly za te, które 'e
przybyły do pracy. Nic więc dziwne
go, że słuszne hrl-0 ich oburzenie i

now.ły uświadamiać wszystkie' kobie
t-; o znaczeniu ustawy o zabe-~pie·
czemu. socjalistycznej dyscypliny pra
cy i prowadzić e.nergiczną walkę z
wszelkiego rodzaju (}bjawami lekce·
ważenia pracy. O tym, że zobowiąza
nia swoje w:vkonuja, świadczy .fakt
malejącej z dnia na dzień niellS'.Pl'll.
wi:!:f!wionej nieobecności. ·
W dniu 16 maja br. nieusprawiedli

Zakła
wyno(>iła
nieobecność
wionaim.
na
.J)l'OC„ a.w j uż.
1 J.\faj'a 1,4
dach
dnia tylko 0,4 proc. (ll'ZY
ct:ym w dniu tym 'Ili" zanotowa110
(bie )
ani jedneiro ;;późnienia.
stępn ego

indywiduał ne noucza nie

W s7eregu organizacji masowych, pełn ić swą wiedzę, oraitnt.IYbY ro?J
które wzięły udział w imprezach szerzyć zasób s·woich wiadomośc:i.
Tygodnia Ośv;'iaty, Książki i Prasy,
Dla tych kobiet Li,ga winna :ror
nie ·zabrakło i Ligi Kobiet. 10 wy - ganizowaó nauczanie · indywidqaln~
st.a·w o tem atyce k ulturalno - oświa w domach tak, by .iak najszyb cie..i
towej, 19 stoisk z ksiazkami, 3 im i w sposób jak n ajbardziej d o g_q dny
prezy artystyczne. - uroczyste za kobiety te mog·Jy skorzystać z dobro
kończenie k ursu dla . an alfab etów, dzięjstw o~wiaty, co umoiłiwilo . by
pogadanki, odczyty - oto dor obek im nie tylko uz upełnienie w;vkszt.ał
Ligi K obiet w okr esie Tygodnia.
cenia, a le jednocześnie pozwoliło by
·234 kursy dla analfabetów wzię im na zdobycie awansu spoleczm >
. ,
ła obecnie Liga Kobiet w Łodzi pod go.
stałą opiekę. I to jest tTWalY dor<>
W zakładach prac.v· kol& ligowe
bek Tygodnia na odcinku pracy Li w inny Wl;lzcząć a kcie werbunkową,
gi Kobiet.
zarówn o wśród kob iet pragnących
Wydaje sie jednak, że z doświad uzupełnić i pogłebić: . ~we wykszta.I
czeń Tygodnia, który w~kazał, jak
I cjalnej oraz poświęcić. w iele uwagi bardzo masy pracujące Łodzi pra- cenie, jak i wśród t ych: k tóre · mo
walce o socjalistyczny stosunek do gną postępowe.i ksiażki i nauki, L i gą zają,ć się nauczaniem in.d ywidu
by
Jednocześnie należało
pracy i o przestr zeganie socjalistycz ga K obiet w n aszym mieści e p0win alnym.
zorganizować komisję, w skład , ki:6.
u ej dyscypl iny pracy. .
n a wyciągnąć wniosk i dla dalszej rej powinni wejść przedsta>Viciele
s w ej pracy. Trzeba wziąć pod uwa· Kuratorium Łódzkiego, którzy \ kon
gę fakt, że wiele jeszcze kobiet pra trolowaliby postępy kobiet,, korzyzawodowo, a prowadzą stających z nauki, prowadzonej w
cujących
cych jednocześnie gospodarstwo do. ten sposób.
·
mowe, ma poważne luki w wykształ
Upow szechnienie oświały wśród.
ceniu. Wiele z nich przoduje przy
.,
warsztatach pracy, walczac o ilość i najs zer szych r zesz kobiet łódzkich·
jakość produkc.ii, budując w ten spo to j ed en z poważnych odcinków na.
. ..- „ , .
sób trwały pokój wraz z masami szej w a lki o pokój, naszej walki e
'!/}°: .;~:·
budowy .socjalizmu
Kobie przyśpieszenie
pracującymi całei<o świata.
(m. z.)
ty te z pewnością pragnęłyby uzu· 1w Polsce.
, :}~ ./ .
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' " dziecka
o szczesc1e

Z obrad I Krajowej Konferencji Ligi Kobiet

W tych dniach zakończ:vła obra
dy I Krajowa Konferencja Ligi Kone~ze liczyło l.217 kół, zrzeszających biet, poświęcona zagadnieńiom opie
c1koło 2.1.000 kobiet. Obecnie kół tfCh ki.
jest już 1.337, a stan członkiń p rzeWśród długo niemilknących okrzy
kracza li czbę 25.000.
ków na cześć pokoju, Zwiazku Ra ~
Tak znacznemu wzrostowi szere- dzieckiego i Generalissimusa Staligów organizacji kobiet wiejskich, w na, uczestniczki konferencii uchwa
s tosunkowo krótkim okresie czasu. li:ly tekst listu do Po1skiegQ Komitewzmożona aktywność. tu Obroiiców Pokoju.
Jowarzyszyła
Dowodem tego jest masowy udział
W liście tym uczestniczki ob.rad
wsi w akcji podejmowania zobowi ą wyraziły swą całkowita solidarnosć
zań 1-Majowych. Nie było takiej re- z Apelem Sztokholmskim i zapewni
zolucji, podejmowanej przez gromad.z ły o jak najaktywniejszym swym
'de koła ZSCh„ w której nie było by udziale w walce o pokój.
punktu, obejmującego zobowiązania
Aktywistki Ligi Kobiet. dając wy
kobiet wiejsk ich. Do Zarządu Woje- raz solidarności z postępowymi kowódzkiego ZSCh. wpłynęło ponadto bietami całego świata, wysłały row
120 odr~bnych zobowiązań kół gospo nież list do przewodniczacej Swiadyń wiejskich.
towej Demokratycznej Federacji Ko
Zobowiazania te. które między in- biet - p. Cotton.
głęboko przeswiadczo
„Jesteśmy
dotyczyły większego_ u~ziału
nymi
kobiet w grupach plantatorow 1 ho· ne - czytamy m. in. w liście wysła
dowców ~raz w kontraktacji mleka nym do p . Cotton - że życie i szczę
i jaj, zostały w pelni zrealizowane. ście dziecka uzależnione iest przeMówią 0 tym liczby, świa?czące o de wszystkim od \vYWalczenia trwa
pokoju przez miliony ludzi
wzroście ilości kobiet, nalezących do lego
qrup plan tatorów i odstawiających pracy. Dlatego kładziemy swe pod
p rndukty nabiałowe. W końcu grud· pisy pod Apelem światowego Konnia ub. roku województwo nasze li· gresu Obr011ców Pokoiu".
Dwudniowe obrady konferencji i
czyło 2.598 plantatorek i 2.496 od.staw
czyń m\eka i jaj. ObP.cnie zaś liczba ożywiona dyskusja stał.v się przeglą
kobiet w pie rwszym dziale produkcji dem osiągnięć i niedomagm1 działa!
wzrosła do 4.397, a w drugim do 4.250. ności opiekuńczej L. K.
o poważnej aktywizacji kobiet Aktywistki L. K. brały czyl'lny u
wiejskich świadczv również masowy dział w inicjowaniu, ·Organizowaich udział w akademiach i maniicsta. niu kontroli społecznej żlobków,
c jach 1-M ajowych. W delegacjach przedszkoli, poradni i innych zakła
chłopskich, które udały się na obcho dów opiekuńczych. Poważne rezu~t~
dy 1-Majowe do I:,odzi i miast powia ty osiągnięto w szkoleniu kadr wieJ
towych kobiety stanowiły około 70 skich przodownic zdrowia. upowsze
proc. ,;., przybliżeniu określić można chnieniu higieny oraz w walce z al
ogólną liczbę kobiet wiejskich, któ.re koholizmem, prostytucją i analfawzięły udział w obchodach l-Ma30- betvzmem.
W czasie dyskusji kobiety wysu
wych w roku bieża.cym na 70.0?0·
Stanowi to olbrzymi wzrost, w porow nęły dezyderat 1:iod a dresem władz
pal'1stwo1wych o ujęcie prnblemu wal
naniu z rokiem ubieglym. ,
Odbywai·ące sic: ostatnio wybory ki z a lkoholiz1_nem '-".' ramv ustaw_y.
P o prze~na Iizo~v'.łmu d ?t :vch c_z a "o ~
Samopomo(;y
władz Związku
<lo
Cblopskiej wysunęły wiele kobiet na wych wymkow oz1ałalnosc1 op1ek~n
cdonków zarządów gminnych i gro- czej, aktywistki L. K. postanowi!Y
m:ulzkiclt \\T poróvmaniu z rok;em zwi~kszyć swój udział w szkolenm
uhieglym · udzial kobiet w zarządach nowych kadr dla zakładów opielwii
ornmadzliich ZSCh. W7.r{1sl o 1 oroc., czvć. brać cz.vnnv udział nr1o>7

rady narodowe w planowaniu i kon
treli opieki społecznej, dopilnować
należytego
niż dotad,
staranniej,
wykorzystania funduszów ak~i so
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Nauczycielki
ramię

I

Poda.je.my dizis.i0j modele 4 su!~ie
necze:k dla d:z.iewczynek w v.ri,~ku od
4 do 6 lat.
1. Bluzecz.ka Il cienk•iej bawr:lny
• 7 • _ . 0 ""'·• _
.·
w'.az Il t. r1;w. pn.r:ceską - Ja'.~lvo -'' Jl
Wiek bą~z gładkiego mate1.0łu . .
2. Suk1e~eozka łą_ozona z dwoch
resztek ktore wst_aJą nam po sprawiPnlH sobie ;:uknJ. lub sporzni~:ona

I

sukiene.,wy~·ośniętych"
ci:ek drz.iecięcych.
3. Inny fason sukieneczki, spo12ą<lwnej w ten sam sposób, co sukienka Nr 2.

rz dwóc-h

4. SulcieneC2;ka w kratkę :z kołnie17.ykiem bebe. Rękawy i wyk.1ńw..e
ni e z gładkiego materiału .

budują

lepsze jut.ro

w ramię z robotnicami

Realizacja hi.~tocycznego z.acania
budowy socjalizmu w Polsce zail~y
w dużei m ier:ze od twórczych, niezm ord owainych wysiłków n au czycieli
w ksz.tałceniu i wy.ehowaniu n;lodego pokolenia w duebu nowych 'iadań.
W państwie luóowym 1\8.Uczyciel -od
g.rywa .wielką, .s:połecrmą rolę, sta\iąc
s.ię jednym z budowniczych nowego s,polew..eństwa.
. w za.wod7'ie 1nauczycielsk;iim w Pol
S{!e Ludowej pracuje p onMl 75 }>!'OC.
kobiet i ~ne t o stanowią . główny
wałczatr zon al"l11ii oświatowców
cych o pakóJ i ,posięp i w'yooowu~cyeh mł<td-ziei na. budownie-zyeh s ocjalizmu.
Mamy już d~iś na terenie Ło'du..i
wiele kolJ.iet _ nau czycielek, które
d~zieki ositrei walce z prneżyt.kami
ideologii bUJ.-.żqazyjnej, dcięki serdec7lne:mu preejęciu się 111.auką maxk·sizmu - leninirzimu. dizi~ki sam{)kontrol:i i samokrytyce - wypraeowały
w sobie aktywny, powiem na.w et' sto.sun~ d·o sw ych obo~
ża rliwy wiązków „inżynierów dusz lu d1iki-0h",
zdcbywając się na Wil:mozoną energię
i twórczy wysiłek - w tama.eh jak
najlepiej zorganiwwanej pracy.
Soośród szeregu ofia:rnych. oie:nych

Ii suirrlieninych pediagogów- naUC'l.ycie

lek wspomnę tu o !kole:ża!llkach: Za wilowej, Szymetmkowej i Badows:k ie.j z Iii S~oły TPD, o llmC Same<:kłej z V S.'lllrnły TPD, o k ol. Zająców 
nie z VI S :ikoly TPD, o kol. ·Waśnie.li'
swej z V Gimn. i Liceum. Wypxaco:wały one :metodę naucrain:ia, do.sitosowa.ną do obailcrha danego q,ę.spnłu
UC2il1Jio'WS\kiego, jego w.aru:i;ików ŻYcia, prrz;yg01toiwia1J1iia naukowego, i :mot.
~i>w?ści, _P~~ctcaiąc w iele c:z~u · • Jęc10~ ~Wle.tlicowym, r eailne.J POIJ!OCY
młodz,tezy. Zniailiatly ~ WBP.olną
~ęź. z ~fodzi~ w2aj~mne . ~D'!'u
Jllleillle 1 -za.ufame, a to przooiez Jest
nia•jcenniejsi:e dlia pedagoga.

w~r:inę też o.~mleiankach Ją®1,1\HlWS~ieJ, Peśko 1 Ban~e.l'2e z Ldce:
u m d .a. ,WYchowaiwczyn ~r-Ledśdi'll'll
TPD,_kto~e k.s:~łcą ?rzy.sele. w~ch~
v.:a1w-czyme drzl!e~ 'lllaJmłodszych, .d~e
c1 matek prawJących.
I{.obiety _ na.u~ielki ze ,szkól
łódz.Md1 jako p:rzadownioe"iiraey
w swoim zawou~e )dą,c 1 ra.m;ię w
ramię ze swYtDJ. ·koleżankami ·
WłókniaJ.'kami i
~OllOtnfoami_
prządka.mi. ·b ud ują leps.ze juk -0
naszej Ojczyzny.
R. Gedooka

•

Do walki owysoką jakóść produkcji I~!~!~~~~~~!c!!

Kronika Tomaszowa
WA2NIEJSZE TELEFONY:
4 - Dwor?oOO Kolejowy
47 - Milicja ·Obywatelska

·

Założenia Planu 6-letniego usta- "tu i ówdzie poważne braki w jakoś- I strony rozszerzenia powszechnej wal

łają

m. in., że realizacja zadań planu ci prsxiukcji. Jest to w dużym stop. ki o jakość produkcji, z drugiej zaś

w dziedzinie wzrostu produkcji prze niu konsekwencją tego, że kontrola - ulepszenia fachowej, technicznej
51' - Straż · Pożarna
mysłowej wymaga wzmożonej :wal- techniczna częstokroć funkcjonuje kontroli jakości. Konieczna jest
.:·S05 - - Straż Pożarna (dzwonić ki o prawidłowe planowanie asorty- bardzo słabo, a niekiedy wcale nie zwłaszcza kontrola jakości wytworu
.··
.
tylko w wypadku pożaru J mentów produkcji i podniesienie jej 1funkcjonuje.
w toku procesu produkcyjnego po..
jakości.
· 383 - Po"°otowie PCK
fazami · proWady ukryte, a nawet istotne wa- między poszczególnymi
ted
b ć
Niedawno, przy okazji złożenia
Sejmowi rządowego projektu ustawy
0 narodowym planie gospodarczym
na pierwszy rok Planu 6-Ietniego,
tow. min. Jędrychowski oświadczył:
„Rozpoczęta na szeroką skalę w prze
myśle włókienniczym walka o J·akość
produkcji przemysłowej musi być
kontynuowana z niesłabnącą energią
i rozszerzana na inne gałęzie przemysłu, przy równoczesnym ulepszaniu kontroli jakości".

. ADRES REDAKCJI:
Rozdzielnia Dzienników „Ruch"
Godziny przyjęć od 14 do 15
Plac Kościuszki 16. tel. 250.

„'

•,. :r.

Jutro otwarcie

letnieeo lokalu Gospody
Zarząd

Gospody Ludowej zawiadamia społeczeństwo Tomaszowa,
te dnia 21 ~ niedziela ·_ o godz,
16.90 n!l'Stąpi otwarcie l:etniego lo.
kału Gospody.
. f
Otwarcie połączone będzie z dan
cingiem.

„.

·a oz § zerzq

p

otrzeba rozszerzenia wal::i o jak osc
„ prod uk CJI
•· przemysłowe3· i· uspra
wnienia kontroli jąltości - nie wymaga
specjalnego uzasadnienia.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z te
go, że trzeba produkować nie tylko
coraz więcej i taniej, ale też coraz
· · A tymczase,m 1s
· t rue3ą
· · Jeszcze
·
I ep1e3.

się sieć

b k
dy jawne przechodzą często ez arnie. Bywa, że produkt wybrakowany idzie do dalszego przerobu, a skut
ki odczuwa dopiero ostateczny użyt
kownik. Czasami jest nim przedsiębiorstwo budowlane lub montażowe,
które otrzymuje materiał budowla.
ny nieodpowiedniej jakości. Czasami jest nim chłop, który otrzymuje

źle wykoi'lczoną maszynę rolniczą.
c~asami jest nim miejski konsument,
który kupuje np. żarówkę pękającą

przy pierwszym użyciu.

Wysoka, odpowiedni... jakość jest
·
· t ecz
rownoznaczna
z długot rwałą uzy
nością produktu lub towaru. Wysoka jakość towarów wzmaga siły gos
podarcze kraju i przyczynia się do
podniesienia sto"Oy życiowej mas pra
cujących.
stanęła zat em sprawa - z Je
· dneJ·

1'ursów

>szkolenia partyjneeo- na
"
•,

Przed Partią naszą stoi ogromne zadanie realizacji' pierwszego ro.
. ku planu 6-letniego w mieście ł na wsi, walki o socjalistyczną prze' budowę wsi.
Czy przebudową wsi mogą !perować luda.ie, 'b.-iórzy n'ierarz jeszoze
dobrae nie roz.um.ieją, na criym ta pra:ebudowa ma PQ1legać. Jasne,
że nie. Do tego tr.zeba odpowiedniej świadomości poliitycznej, której
rozwój preyśpiesm i pogłębia się przeGt S2lkolerue partyjne.

Pierwsze kursy partyjne na wsi,
które powstały w listopadzie 194!ł r.
wykazały, że członkowie organizacji
partyjnych na wsi, zwłaszcza aktyw
wiejski, v1rykaznją ogromne zaintere
sowanie dla wiedzy partyjnej. Byli
tacy, którzy w słotę czy mróz po
ciężkiej całotygodniowej pracy, szli
po 10 I 15 kilometrów, by posłuchać
wykładowcy na kursie partyjnym.
Kiedy więc w oparciu o zdobyte
doświadczenia organizacje partyjne
przystąpiły ubiegłej jesieni do tworzenia szerszej sieci kursów partyj.
nych na wsi, zaczęły one powstawać
w każdej niemal gminie, a niekiedy
także w posrz..m..t•;gólnych, większych
gromadach.
D<;>bór słu'cbaczy na kursy nie
wszędzie był dobry. Na wiele kursów
słuchacze dobierani byli mechanicznie, w sposób nie pnzemyślany. Nie
zwrócono dostatecznej uwagi na udział kobiet w szkoleniu. Na ogół
jednak na kursach przeważa rzeczy.
wiście aktyw partyjny.
W tych powiatach, gdzie szkolenie
partyjne postawione zostało dobrze,
gdzie kierownictwo partyjne bezpośrednio kierowało szkoleniem, tam
na wyniki szkolenia nie trzeba było
długp czekać. Szkolenie partyjne poważnie przyspieszyło i pomogło w
wykrystalizowaniu się prawie w każ
dej gminie i w wielu zespoła~h PGR,
wiejskiego aktywu partyjnego.
Aktyw ten, lepiej rozumiejąc po.
litykę Par+ii na wsi, uodporniony na
wrogą propagandę, już w okresie wy
berów do· gromadzkich, gminnych I
powiatowych władz partyjnych brał
bardziej świadomy udzia: w wykonywaniu zadań postawionych przez
Pa1·tię na wsi. Spośród niego właśnie
kierownictwa partyjne czerpią i wychowują coraz to nowe kadry ofiar.
nych i uświadomionych towarzyszy.
Uruchomienie kursów partyjnych
wiąże się z poiwolan:iem na wykładow
ców znacznej liczby najbardziej wy-'·
robionych f• uświadomionych towarzyszy zamieszkałych na wsi. Dobór
wykładowców nie wszędzie był właś
ćiwy, -powoływani byli niekiedy to'· · warzysze niedostatecznie politycznie
wyrobieni. Jednakże podstawowa ma
sa wykładowców to towarzysze polttycznie wyrobieni, którzy uświada.
mlająe innych, sami poważnie pogłębiają swoją Wiedzę partyjną i wy
rastają często na poważnych działa
czy partyjnych.

Wiele kursów partyjnych wkrót·
ce k011czyć będzie przerabianie programu. Główne zadanie organizacji
partyjnych wobec tych kursów to
przeprowadzE:nie zakończenia kursów
w sposób zorganizowany. 'Organizacje partyjne muszą więc zawczasu
przemyśleć i zadecydować,
kogo z
uczestników kursów do jakiej pracy
partyjnej, społecznej lub gospodarczej trzeba skierować, kto z nich powinien pójść na kurs II stopnia lub I
stopnia według nowego programu.

Rozwija
włr6d

•

WSI

Wszysitkie organi~eje partyjne jwż
teraz powinny przeprowadzać rrzygotowania do przeszkolenia wykłado
wców na kursy, kitórych więksrza jeszcze liczba zorganizowana zostanie
na jesieni.
Ważne jest, by wszystkie organizacje partyjne, zwłaszcza powiatowe I gminne, już teraz ustaliły swoje potrzeby w zakresie kadr partyjnych, społecznych i gospodarczych,
już .teraz ustaliły, kogo należy skierować na kursy partyjne, tworzone
w jesieni, by możliwij! jak najlepiej
zapewnić sobie przeszkolenie odpo.
wiednich kadr.
Jeśli kierov.mictwa organizacji par
tyjnych, zwłaszcza powiatowych i
gminnych, zadania te wykonają, szko
lenie partyjne na wsi spełni swoją

I

dukcji: w y błąd może i musi y
wyłowiony ł usunięty.

Toteż przełomowe znaczenie ma
organizacja kontroli technicznej nad
hkością produkcji we wszystkich ga
łęziach życia gospodarczego, wprowadzona obecnie na podsts.wie u.
chwały Komitetu Ekonomicznego Ra
rły Ministrów. Uchwała ta powołuje stałe organa kontroli technicznej,
określa kto jest odpowiedzialny za
jakość produkcji, yvprowacłza znakowanle artykułów skontrolowanych
oraz zobowiązuje przemysł do asorty
mentowego i gatunkowego opracowywania planów produkcyjnych.
Komórki kontroli technicznej powstaną we wszystkich przedsiębiorh
stwac
produkcyjnych gospodarki
mpołecznionej. Przed komórkami ty
mi stają niezmiernie doniosłe i odpowiedzialne zadania. Kontrola tech
niczna nie ograniczy ąię tylko do
ustalania, czy produkcja pod względem jakości jest zgodna z wzorcami,
r ;sunkami, normami i warunkami
technicznymi oraz do ujawnienia we
właściwym czasie wadliwej produk
cji i braków.
Obowiązkiem aparatu· kontroli tech
nicznej będzie także ścisła współpra
ca z aparatem produkcyjnym w celu
7apobiegania powstawaniu braków.
Ponadto, kontrola techniczna będzie
musiała analizować braki oraz rozpatrywać reklamacje odbiorców, w
szczególności zaś - reklamacje eksportowe.
Persł1el zatrudniony w działach
kontroli technicznej musi - rzecz
jasna - posiadać odpowiednie kwalifikacje. Pomocą dla komórek kon.
troli technicznej będą laboratoria za
kładowe i centralne. Będą one miały obowiązek załatwiania w pierwszej kolejności zleceń badawczych
kierowanych przez kontrolę techniczną.

rolę.

Zaopatrzony w odpowiednie urzą
dzenia i wyposażony w szerokie uprawnienia aparat kontroli ponosi
odpowiedzialność
za wypuszczenie
niewłaściwej jakościowo produkcji.
Odpowiedzialność ta ciążyć będzie w
pierwszym rzędzle na dyrektorze
przedsiębiorstwa, jego zastępcy i sze
fie kontroli technicznej.
Uchwała Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów stanie się ważnym
c.,,ynnikiem mobilizującym załogi pra
cownicze wszystkich gałęzi naszej
gospodarki do walki o podniesienie

się

ruch racjonalizatorski
pracowników Ziednoczenia Energetycznego
I

Pracownicy Zjednoczenia Ener Elektrowni: Sylwester Gralewski,
getycznego okręgu łód21kiego zgło Zygmunt Mędasik i Józef Słonka
sili w I kwartale rb. 81 pomysłów skonstruowało przyrząd, służący
recjoń.alizatorskich.
Większość do podnoszenia bębna kablowego
zgłoszonych pomysłów jest dzie- o ciężarze ok. 7 ton. Dotychczas
łem robotników.
przeniesienie i załadowanie na
~ajwiększą ilość cennych ipomy wóz bębna wymagało obsługi
słów, które zostały wykorzystane 4 - 6 ludzi. Obecnie pracę tę wyw wielu elektrowniach Zjednocze konują tylko 2 asoby.
nia Energetycznego Okr. Łódzkie
Zastosowanie tego USP'rawniicgo zgłosili pracownicy Elektrow- nia w Elektrowni Łódzkiej przyni Łódzkiej.
niesie przeszłą 48 tys. zł oszczędOstatnio trzech. pracowników tej ności rocznie.

jakości produkcj~.

Trzeba, żeby każdy zespół robotniczy, każdy robotnik uświadomił so
bie, że uchwała ta zapoczątkowuje
okres szczególnie intensywnej walki
o wysoką jakość, o to, by produkować coraz lepiej.

Rzqdowa pomoc chłopom

w racjonalnym konserwowaniu pasz
'

Odpow.i~nie
przygotowanie
pasz na· okres zimowy posiada
dla rozwoju hodowl'l szczególne
znaczenie, toteż Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych
zwraca na · to zagadnienie spe

cjalną uwagę\ udzielając

chło·

pom wydatne1 pomocy w budo
wie urządzeń konserwacyjnych,
suszeniu pasz zielonych i kisze
11iu ziemniaków.
Dla ułatwienia małorolnym i
średniorolnym chłopom, a prze·
de wszystkim !członkom grup
prod·ucentów ZSCh, budowy si
losów, na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych uruchomiono średnioterminowy

Biegi Narodowe

Z et soortu

kredyt oraz przygotowano 4 tys.
ton cementu i 200 ton żelaza.
Kredytu na zakup materiałów
pntrzebnych do budowy silosów,
udziela Bank Rolny, na podstawie skryptu dłuinego, zaopiruo
wanego przez agronoma powiatowego. O kredyt ten ubiegać
się mogą wyłącznie małorolni i
średniorolni chłopi oraz członke
wie grup plantatorów i hodowców ZSCb.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych 'przyjdzie chło
pom z pomocą również
przy
suszeniu pasz zielonych. W tym

celu zostaną wyremontowane i
uruchomione mechaniczne su szamie w gospod'arstwach pań
stwowych. Z urządzeń tych bę
dą mogli korzystać okolicz11i ho
dowcy.

Niezależnie

od tego, in-

struktorzy państwowej admini·
·stracji rolnej będą rozpowszech
niać wśród chłopów racjonalny
~poeób
kiszenia parowanych
ziemniaków, które przedstawia-

ją dużą wartość, jako pasza treściwa. W tym celu Spółdzielcze

Ośrodki

Maszynowe wyposaio
ne zostaną w specjalne kompie
ty maszyn.

Specjalne zniżki dla wycieczek
w dni

„Związkowca"

świ~teczne
'I

i powszednie

w Teatrze l· m• St" Jaracza

I

Dyrekcja Państwowego Te
Z powodu ni~dostatecznej fre· j kwencje w stosunku do wszystkwencji czynnych sportowców kich, którzy nie zastosowali się do atru im. St. Jaracza w Lodzi,
KS ,,Związkowiec" w Biegach Na zarządzenia i nie wzięli udzlału chcąc uprzystępnić ludziom pra
rodowych w dniu 9 maja br,, za- w Biegach Narodowych. W klucy, zamieszkałym na terenie wo
rząd tego klubu zorganizował bie- bie bowiem nie powin"lo być miej
gi w terminie dodatkowym.
sca dla zawodnika nie posiadające jewództwa przedstawienia teaMimo zawiadomienia wszyst- go odznaki sprawności fizycznej tralne, postanowiła udzielać ZOr
ganizowanym grupom (wyciecz
kich członków klubu na starcie sta „Sprawny do Pracy i Obrony••.
nęło tylko 39 zaWQdników, w
kom) specjalnych zniżek na
większości piłkarzy-juniorow.
,,ZWIĄZKOWIEC" PRZEGRYWA wszystkie sztuki wystawiane na
w ŁODZI
:Wymagane minimum na odznanaszej se.enie.
1ię sprawności fizycmej uzyskało
\V meczu o mistrzostwo kll!SY
k
t
d dn1• 21
tylko 14 osób. Wydaje się co naj- „B" „Związkowiec'' iponiósł dru. związ u z ym 0
!-ł:
mniej dziwne, że klub sportowy gą z kolei porażkę, ulegając w maJa. ~r. wprow~dzamy zmz.kó:
mający po temu możliwe>ści nie J:odzi ,,KoleJ'arzcwi" leaderowi ta ~e. bilety w dm J?OWSzedme 1
swiąteczne ·dla wycieczek, zgłazd-ołał młodzieży należycie do bie
beli w stosunku 1 :4.
szających uprzednio swój przygów przygotować.
,
Rezerwy
(kl.
B)
„ZwiązkGwc:a''
jazd do teatru.
Najlepszy wynik' w biegu na
sprawie ewent. przyczelOQO m. uzyskał junior Marciszew oddały 2 punkty w.o. rezerwom
wycieczkoski 3:22,0 minut, iprzed Gogolem i „Kolejarza", nie mogąc stawić piania wagonów
się do gry w -oznaczońym czasie. w:vch do pocią.gów uda.i ących
Iwanowem po 3:24,0 min.
Przypuszcza się, że Zarząd KS W spotkaniu towarzyskim wygrał s ie do Lodzi, Dyrekcja Teatru
: vorozumiała się z CentralD.Ym
•. Związkowiec" _y.ryciiumioa konse- „Zwiazkowiec'' 2:1.

w

W

W

..,odzt"
~

Biurem Podróży
170-37).

„Orbis" (tel.

Zgłoszenia na zniżkowe bi•
lety
należy przesyłać
parę
dni naprzód pocztą albo telefoDicznie (,1.75·85, Ul •. Jaracza29),
Ceny. mieJSC ł
ł
ączme z op aconą
7
szatmą wyno~zą . od
~ł. . do

o

zł.. z wyJątki~m p~medziałkow, kiedy teatr Jest meczynny,
przedstawienia
1·ozpoczy_nają
3 ~0

się

codziennie o godz. 19 min.
Ul i kończą około godz. 22. Do

dnia 27 VI br t€atr daje peł·
•
•
.
.
ną hu:noru komedię Mich,~ła
Ba}u.ck1~go „Dom. otwarty ~
g?scmme wy~:eP?Jącym L?dw1
kiem Sempolms~1m.
koncern
czerwca wchodzi. na afisz. nasze
go teatru komedia Szekspira pt.
„Wieczór trzech króli"„

z.

kowa znajduje się boisko sporto.
obecnie w posiadanlu
czyni się niewątpliwie do umasow1e Sp p Boisko to wyposażone w 4
ria współzawodnictwa pracy o jak j • · • b. . .
t
.
bnajwyższą jakość produkcji. Jakość torową iezruę e1as yczną, 1 " 8ey
pro ·11kcji będzie odtąd stale uwzglę- ·ką", dysponujące dwiema skoczdniana przy premiowaniu - zarówno niami oraz szatnią i trybuną było
produ.ltcy_jnego
pers_onelu robot.nicze 1.;edys' pięknym obiektem sportogo, iak i pracowników tech mczno. ..,..
b ć hl b miasta
inżynieryjnych i kierowniczych. Ró- wym, mogącym Y c u ą
·
wnież w premiowaniu pomysłów raJednakżę z roku na rok wygląd
cjonalizatorskich i nowatorskich, po.
mysły mające na celu poprawę ja- boiska pogarsza się. Piękną ruń po
kości będą uwzględniane w pierw- la międzybramkowego wypasano
szej kolejności.
krowami i kozami, a resztę znisz
1
· •
K asa robotnicza rozumie, ze przy- czyli piłkarze, trenujący prawie
śpieszając tempo poprawy jakości
proC:ukcji, podnosi swój dobrobyt i codziennie. Wysoki maszt wraz 2
wzmacnia siły gospodarcze państwa, deskami trybuny i słupkami do
w którym jest gospodarzem.
siatkówki rozkradziono. W tym
Odpowiedzią klasy robotniczej na roku nie ma już bramek piłkar
uchwałę Komitetu Ekoaomicznego
Rady Mi·ni'strów będzi·e·. maksymalny skich, w szatni poginęły okna, a
ódsetek „primy" we wszystkich ga- naprawdę wartościowa, Jedyna dołęziach przemysłu wzorem włóknia bra w Tomaszowie bieżnia porasta '
rzy łódzkich, masowe tworzenie bry.
trawą.
gad najwyższej jakości, rozwijanie
Stadion przy szosie piotrkow·
m. in. .vspółzawodnictwa 0 zmniejszeni·e odsetka brako'w do mi·n1·mum, skiej powinien być bezzwłocznie ostosowanie społecznych form kontro toczony opieką, gdyż posiada jesz.
li jakości.
cze dz.iś dużą wartość. Jeżeli ta·
Z tego ruchu wyrosną setki i ty- den z klubów Tomaszowa nie jest
siące przodowników pracy podnoszą zainteresowany tym obiektem, win
cych jakość produkcji:, tysiące ml. no się stadion przekazać szkołom
strzów wysokiej jakości. Tych ludzi
średnim, jako boisko międzyszkol.
trzeba otoczyć .szczególną opieką, a
ich doświadczenia szeroko popula- ne.
T. Nowak
ryzować nie tylko na terenie zakłakorespondent „Głosu"
dów pracy, ale w całym kraju.
A. D-r
Re:.li~acja postru:o~ień Rządu pr~y we, będące

Chłopi

gminy

włączają się

Łazisko

wszeregi

W ostatnich dniach na tere~e
gminy Lazisko odbyły się zebrarua.
gromadzkie, poświęcone powołaniu
-do życia lokalnych Komitetów Obrońców Pokoju. Z żywym zaintere
.
sowa1ue_m ~słuch~no po~adanek,
nad ktory1:°1 wywiązała ~ię boga.
ta dyskUSJa. Dyskutanci podkre·
ślali, że chlopj pragną swą pokojo.
wą pracą zmienić system gospodarowania, przyczynić się do osiągrię
cia jak największych zbiorów i wy
dźwignąć się na wyższy poziom kul
tury. N:'.e zaistras:zą ich pogróżki o
bombie atomowej. Wieś polska -

obrońców

Pokoju

I jak podkreślali . mów?y -:- wie do·,
brze, k to prag::ue woJny 1 dla kogo
jest _ona interesem. ra~u~iem przed
groząc;rm kcy~ysem l Jego n~stęp.
stwami.. Przec_:I\~ko anglosaski~ za
kusom im.periallstów chłop zaJmuje zdecydowane i jasne st anowisko. Będzie bronić pokoj u i zdobyczy, jakie osiąguął w Polsce Ludo.
wej. · ·
Utworzone na ter enie gm. Łazi·
sko Komitety Obrońców Pokoju
przystąpiły do szerokiej akcji zbie
rania podpisów pod Apelem Sztok
hęlm~dm Stałego·~omitetu Obroń

ców Pokoju.

S M.
J ... .

Zakończenie

kursu dla an alf abetów

W końcu ubiegłego roku zo- ska, H. C zarski, F. Taborek Prazorganizowany przy szkole cę zespołu - jako dobrą - ocepodstawowej Nr 10 w Tomaszowie nili przewodniczący MRN ob Ziekurs dla analfabetów. Do zorga- liński i inspektor szkół dla doronizowania kursu przyczyniła się w słych ob. Mazurkiewicz.
dużym stopniu miejscowa nauczy
Komisja egzaminacyjna-postano
ciel'k a ob. Feliksa Staszewska, któ wiła nagrodzić osoby wyróżnio·
ra objęła kierownictwo nad tym ne przy egzaminach. Absol wenci
zespołem.
Zespół liczył ogółem ci zostałi wysłani do Poznania w
20 osób. Lekcje odbywały się 3 celu zwiedzenia XXII! MTP.
razy w tygodniu i trwały 4 godzi
SieIDiński Józef
ny. Kurs obejmował podstawy
kor espondent „Głosu"
nauki języka polskiego, arytmetyki oraz zagadnień o Polsce współ
czesnej. Zainteresowanie nauką
ze strony słuchaczy było duże, o
czym świadczy dobra frekwencja
na lekcjach. Egzaminy 2lesporu od
Przy Szkole Podstawowej w Prze
były się 15 maja w obecności desiadłowie
gm. L azisko. dzięki inilegata PZPR tow. Wa11dy, iprzedstawiciela Komitetu Rodzicielskie cjatywie kierownictwa szkoły, zo.
go ob. Cyniaka oraz pełnomocni'ka stała zorganizowana drużyna bar·
do wal:ki z analfabetyzmem ob. cerska. Prowadzenia drużyny pod-'
Hyca. Do egzaminu przystąpiło jęli się uczniowie Liceum Pedago
16 ~ób, z których 15 egzamin u- gicznego w Tomaszowie Maz. Sta·
kończyło z wynikiem pomyślnym.
nisław Surma i Leon Elster.
Z liczby tej zostali specjalnie wyStanisław Mariańsk:
różnieni za dobre wyniki w nauce
korespondent „Głosu"
ob. ob. W. Zielińska, St. Szymań-

stął

Powstame nowa druzyna
harcerska

Wieści

z ZSRR
I

FABRYKA, W KTO REJ WSZYSCY swą wiedzę zawoclową, w szkołach
SIĘ UCZĄ
stach io „ ---~ 1 t1ch l w szkole technłcz

s~o~~.w~r~~~).w-T;~~~~~ ~~tj nej.

* • *

MIASTO - UZDROWISKO
jednym z największych przedsiębiorstw Mołdawii. Załoga fabryki
MOSKWA (AR). _ Uroczy zakąwykonuje pomyślnie plan produk- tek kra3·u radzieckiego, miasto · uz
cy3·ny i osiąga znaczne oszcz<>dnoś-.
drowisko Soczi, staje się z każdym
ci surowca oraz materiałów porno rokiem piękniejsze. w roku bieżącniczych.
cym zostaną oddane do użytku 2
W fabryce tej uczą się wszyscy ro nowe pałace - sanatoria; prowad~.1
botnlc:v 1 urzędnicy, technicy I In się prace przy budowie dalszych '1
żynierowie. w Instytucie Zwiększa wielkich sanatoriów.
nia Kwalifikacji pobiera naukę H
Ulice i parki Soczi ozdobi wkrót
techników 1 ma,jstrów•, 8 osób kształ se 100 nOwYch rzeźb; Ostatnio zas;,
ozono tu 15 tys. palm, cyprysów oci się systemem korespondencyjnym raz krzewów róż i jaśminu.
w instytutach Moskwy, Leningradu
W roku 1949 w Soczi orzeb.vwało
i Kijowa. Llcma giupa młodych ro 120 tys. osób. Przewiduje się, iż vv
botników uczęHcza do wieczoro roku bieżącym liczba kuracjuszy bę
wych szkół średnich. oraz pogłębia dzie znacznie WYższa.
•••••„ .•.••••••..„ •••••••••••••„„•• „ ••• „ „ •••••••••••••••••••• „w

K~żdy ZMP-owiec
•
•
pre.. nu meru1e
I czyta
..Sztandar

/Ylodtlcłl'
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Ze sportu

,Jak iak miliony ludii pracy

~zolowi lekkoatle~i łódzcy

mówi nasza popularna cłyslcohollco

walczą dziś

na ·stadionie

ja pragn ę pokoju„
JADWIGA WAJSÓWNA

ŁKS Włókniarza

Dz.IS.la)·

zdobyci się na budowę solidnej skocz_
na. stadionie ŁKS Włókatarza odb~zie si~ pierwsza. runda. dn1.ni wzwyi. Trudno więc w skoku
żynowych mi11trzoatw P oll!ki w lekkoatletyce, ·w której startuJą
wzwyż spodziewać się rewelacji. Mimo
w poszczególr·-ch okręgach. Zwycięskie drużyny walczyć
drużyny klubowe
tyclt mankamentów, wyczuwa ~ię atak
tydzieI1 później w czterech grupach, z których zwycitzcy spotka..
~ą
CZARNA SMIERC
na kilka rekordów okr{'gu. Kto wfa,
Za.wody obejmować będą konkurencje 10..boju, z tym, że
mysłowych. Również właściciele nie ją się w finałe.
W K OPALNIACH
a może i Polski.
1000 m i 3000 m, a t o celem wyszuruchomości sprzeciwiają się ostro zamia.st 1500 m będą tlwa biegi
Celem zórientowania. publiczności i
Na skutek dzikiej ek~ploatacJ1 Ico wszelkim próbom regulacji miasta, kania. talentów na dystalll:lach długich. A więc od b'ędą się naetępµjące kon
110 m pl, - 100 m - 4.00 m - 1000 m - 3000 m - skoki
palń polskich przez konsorcja zagra co uszczupliło by ich własność. (Gło-s kurencje samych zawodników, .poż!!.dana jest
)
p
aktualna tabela rekordów naszego 0 •
niczne - gazety co parę dni dono oranny.
w dal, wzwyż - i o tyczce, oru rzuty dyskiem, oszczepem, i pchnięcie
krQgu. Sprawą. tą. winien zają.e się co
!'zą o wypadkach w kopalniach wę
" - Chemii, Unii - Boruty ze Zgierza,
kulą. Udział wezmą drużyny:
NOWA REDUKCJ A
rychlej zar zą.d ŁOZLA .
gla. W dniu wczorajszym w niepod
Włókniarza z Pabianic i ŁKS Włókni~ rza.
W TOMASZOWIE
stemplowanym należycie chodniku
Fabryka sukna H. Rubin w roZawody rozpoczynają. się o godz. O
W każde.i konkurenc,ii może starto- Szczepaniak, Manios, •rutecki, Brzosko
kopalni „Piast" zwały węgla zabiły maszowie ogłosiła upadłość. 300 ro
ua stadionie przy Al. Unii,
jednego górnika - drugi odniósł botników znalazło się znowu na wać po 5 za.wodników z każdego klo i inni.
Sądzimy, że ta. poważna. impreza,
Zawodnicy marzą. o pełnej tl'ybunie,
bu, z tym, że liczy stę wyniki czte_
ciężkie rany W kopalni „Maks" w bruku.
asza popularna dy1>kobolka, repre_
o dobrej bieżni i skoczni wzwyż oraz §ciągnie liczne rzesze sym.patyl(Ó'lV
BEZROBOTNI z PABIANI C
Michałkowicach zginął w .podobny
lekkoatlety_lti,
rneh pieriszych. W biegach długich , o tyczce bambusowej. NJestety, Ł6df królowej sportów
PRZED URZĘDEM
sposób górnik Jan Balicki. W kopal
zentantka. naszych barw państwo.
gdzie nie biega się po torach, mote mimo posiadania w swych szeregach tym bardziej, że za.wody zapowiadają. wych na. olimpiadach: w Los Angelos,
WO.TEWÓDZKIM w LODZI
ni „Richthofen" w Janowie Sląs
kim węgiel zasypał czterech górni
Bezrobotni miasta Pabianic przy- startowac po 6 nawet zs.wo<luików. W ut»lentowanyeh zawod11ik6w, nie moż.i I się naprawdę b. ciekaw.ie.
Berlinie i Londynie - Jadwiga Waj!.
ków - dwóch z nich odwieziono byli w dniu wczorajszym do Łodzi skok11ch w dal i w rzutach zawodnicy
swój poopa
złożyła
11.ar cinkiewi~z,
~ szpitala w stanie cieżkim, dwóch i zgromadzili się
przed Urzędem odda,j1b tylko po trzy skoki i rz· r.y,
zginęło na miejscu (,,Głos Poranny") Wojewódzkim. żądając pomocy żypod Apelem Pokoju w środę.
tak Jak prz.cwiduje regulamin 10. . oju.
wnościowej lub zatrudnienia.
- Jestem wrogiem wojny Nr l Po~:-orzcgólnc konkurencje zapowia_
Przedstawiciel Urzędu Wojewódz
FABRYKANCI Nm CHCĄ
mówi nam p. Jadzia. Wojny to n'-:: do
kiego oświadczył im. że w tej chwi dają. ~i~ 111ezw;vkle ciekawie. W biegu na o.b radcch Zrzeszenia · Sportowego „Budowlani"
REGULACJI M I ASTA
brego, przekonałam się o tym na wła
Wyłożony przez magistrat do pu li Urząd Wojewódzki nie rozparzą- na JOO 111 a·o,idzie do rewan ż u międ1.,v
radzieckiej: snej skórze. W 1939 r. straciłam bratll.,
Członkowie delegacji
W piątek. 19 bm., rozpOCfl.ął w War
blicznego przeglądu plan regulacJi dza żadnymi Cunduszami. ale slrnro Kunem z Pabiamc i Antonowiczem.
życzeniu Należy spodziewać się niezłego wyn1. srzawie oorady I Krajowy Zjazd De- dyr. Departamentu Wyszkoleniowo - a. drugi brat został inwalidą, ja. z:-~
znajdą się
miasta Łodzi - spotkał się z ostrym fundusze
ku. Za plecami tych dwu zawodników legatów Zrzeszeni.a Sportowego Bu- Sp ortowego Ws2ecllzwią.zkawego K o
sprzeciwem sfer kupieckich i prze bezrobotnych stanie sie zadość.(!)
przeżyłam r6wnież bardzo wiele pod.
mitetu Kultury Fizycznej ZSRR rozegra sift b. zażarta walka o miano dowlani.
·
1 trzeciego sprintera Lodzi. • Kozłowski,
Na zjazd przybyli pmcdstawiciele Gromadzk.I i pradstawiciel radzioo- czas okupacji i powstania. w Warsza„
Wdowczyk, Pawłowski, Dylikowski, GKKF ~ dyr. Motyką i wicedyirek1:o- .kfego Z r zeszenia Sportowego ·„ StTo- wie. Wojny pragmt tylko awanturnicy
legity _ r.ami Szembergiem i Kosmanem na ltiel", zna,n y dzi.a.łacz b okserski i b. i zbrodniarze, ale nie doczekają sit
'l'ułecki, Jama, Marczewski Ogurienkow, wśród
od 11,4 do 11,6. czele. Obecny był również sekretarz zawodnik
mują. się Vl')'nikami
generalny Wydiziału Kultury Fizycz- b urzliw ych oklasków zebranych, m- jej, gdyż Pok6j obronią miliony ludZi
TEA'l'R ,,P1NOK10„
PANSTWOWY
Walka więc l.Jędzie b. emoc,ionują.ca.
(ul. Nawrot 27)
W biegu na 110 m pl. szykują, się nej i Sportu CRZZ - Dołowy. W o- p.ros1Jeł1i zostali d o pr ezydi'Um zju· pra.cy, kt6rzy dziś w obronie j!lgo jed
ł'EA'l'R POWSZECHNY
Godz. 12.00 widowisko otwarte pt. do walki: Tułecki, Pawłowski, Duraj. bradach wtz.i~li udział także pl"ZOdow du.
noezą się na całym świecie, bez róin1
(al. Obrońców Stalingradu 21)
„Nowa. szata króla".
ski, 'l'yfa i kilku młodych zawodni_ nicy pracy i ctZOło"'i spartowcy Zrz.e
Obaj delega.ci radzieccy Gromadzki cy na. swe przekonania polityczne.
{tel. 150-36)
szenia.
ków. Ka 400 m startować będą.: \, uow
i Ogurienkow przekazali serdeczne
W czasie obrad przybyła. n a. salę, i braterskie p ozdrowienia od sportow
TEATR ,,ARLEKIN"
Ostatnie dni!
czyk, .Jama, Derwinis, Pawłowski,
{ul. Piotrkowska 152)
'Manios. W biegu na 1000 m rewelacyj owacyjnie witana, delegacja sportow ców rad.ziookkh. P rzemówienfa goś Dziś wszyscy idziemy na
Godz. 19,15 „Niemcy" L. li.ruczGodz. 15 i 17,15 widowisko J:>t. ny mistrz Pol~ki juniorów - Gajew- ców radzieckich , bawJaca w W a.rsza- ci radll.ieekl.cb przerywane były okowskiego.
,,Złota rybka".
ski walczyć będzie z Grabem, Iwań_ wJe z okazji Turnieju Jublleu~zowe k rzykami n a cześć , prezydent.a Bie- Łódzkie
cem, Abram11kim. Na 3000 m - :i:mie go PZB. Przybycie d elegacji rad7.liec- rut.a, Generalissimusa Stalina i na
PA~STWOWY
kiej wywołało na sali spontaniczną cześć solidiał'ności mu pracu,lącycb
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
rzą. swe siły-: Kowalski, Jasiniak, No
które WJłonią
TEA'fR Il\l. STEFAN'A J ARACZA
„LUTNIA''
wak, T. Jania, Stępie11, Po~olt, S:r.ew- manifestację na cześć pl'ZOdującego ca.lego świat.a w ws.lee · o pokcif.
Rad zlcckie
(ul. Jaracza 2'Z)
(ul. Piotrkowska 2ł3)
czyl•, Barąński. Nie wiadomo efy tu. w walec o pokój Związku
reprezentację Łódzi
Następni-e vrzcmuwnic.v pracy 7.rze
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba Godz. 19,15 „Królowa 'Przedmieścia". taj wła~nie nie pojawią się nowe ta- go i Wodza światowego ob1nu poGenerali5sim usa szenia wręczyli de!e~ac.li rad;'<rtikie-j na b iegi wojewódzkie
llostępu
koju i
lenty. Biegi dostarczą. wielkich emocji,
łuckiego pt.. „Dom. otwarty".
upominki. •
Stalina.
'l'EA'l'R „OSA„
gdyż stawka za.wodnili:6w jest ·b. wy_
o godzinie 9 na staTraugutta 1. tel. 272-70
równana i silna. W rzutach ujrzymy
PA~ST\'/OWY TEA'ł'R NOWY
Dziśiaj dionie ZS Włókniarz,
Godz. 19,30 komedio-farsa Wł. Grzolskiego, Prywera, Szulca, Rytcza.
ul. Da~zvńskiego :ł4. tel 181·34
przy ul. l"..ilińskiego, odbędą się·
Krzemińskiego „Romans z wodewi· ka., Brzoskę, Jerzaka i wielu młodych
Godz. 19,15 „Brygada szlifierza lu"
łódzkie „Biegi Narodowe", s któW slwkach popisywać
zawodników.
Karbana".
Zniżki ważne.
się będą.: Antonowicz, Woźniakowski,
rych wyłoniona zostanie reprezen
PIŁKA N OtNA
Na hm~k u lJ11 ii 1orzv ul, Piotrkow
skicj ISO odbc.;d:? „ię zawod_v siatk6,:;
tacja na biegi w<>jew6dzkie.
Stadion l..KS Włókniarza, godz. 17 ki o mistrzost!<"o klasy A, kouk"Uren.
Dobre na ogół wyniki piei-W- zawody o mistrzostwo dmgiej 1;gi: cja. męska: godz. 10 AZS - - Stal,
szych biegów eliminacyjnych. któ·
godz. 10,45 Unia (Lódź) - Zwi!fzko_
Widzew - Lechia (Gdańsk).
r e się odbyły trzy tygodnie temu
Zawody o mistrz-0stwo klasy A o krę ' viec, i;::odz. lJ .30 U>:S Włókniarz ADI~I~. - ~~. młodziei31 (Stalina 1) :''l'Y I.OWY (Kilińskiego 128)
pr,zwalają przypuszczać, że biegi
gu łódzkiego: godz, 11 boisko Związ_ Spójnia.
„Zakochani są. sami na świecie"
..,
„P1es11 Ta1gi
kowca w Parku Ludowym: Związko.
dzisiejsze będą o wiele ciekawsze
W siatkówce żeńskieJ o mi3trzostwo
godz_ 16, 18, 20
_,
godz. 14, 16', 18, „o
Concordia. (Piotrków); Łod2i odbęd~ się zawody po poludniu
w!eć (Łó<l~) śWIT (Bałucki Rynek 2)
pod względem wyrtików ' sportoporanek godz. 11,~0
boisk-0 Kofojarza. przy ul. w następu;jącej kolejności: kla3a A godz. 17
. „Wesoły sublokator"
BAŁTY~ (Naruto:vic~a 20)
jaka się toe:!:yc
wych, a walka
Nawrot. ';"3: Spójnia. - Włóknian godz. 17 Zwią zkowiec - Unia, godz;
godz. 16, 18, 20
„Hrabia Monte·Chr1sto" II se; ia
dziś będzie na stadiońie przy ul.
ZgierJ.U:
w
boisko
18,
Godz.
(Zgierz).
Spójnia,
Wł6J..-niarz
;!',KS
17.4.5
40)
(S1enk1ewicza
l'RY
fA
godz. 16, 18,30, 21
Kilińskiego dostarczy liczn„j wiBoruta - Emjt>den (żychlin) ; boisko godz. 18.30 ŁKS Włókniarz - Unia,
Koncert Beethovena"
poranek go.Qz. 11
TV Koluszkach: Kolejarz (Koluszki) g"odz 16 18 20
downi o wiele więcej emocji, mz
BAJ KA H'ranciszkatiska 31)
godz. 19.15 Zwif!zkowiec - Spójnia.
Związkowiec (Tomaszów).
' 11
. 'godz.
poranek
„Droga do sławy"
w biegach po.przednich.
ZAWODY SZERMIERCZE
rJ;;CZA (Piotrkowska 108)
, god2. 16, 18, 20:. •
Początek biegów. jak już wspo
ZAWODY :BOKSERSKIE
Czarodziejski kryształ"
GDYNIA (Daszynsk1ego 2) „Program
o godzinie 9 -rano!
minaliśmy,
B W sali Ogniska przy ul Traugutta. -ta
godz. 14,30, 16,30, 18,30 20,30
i zagran.icz·
aktuhalNnośc2iO'!O'ajowych
O drużyn-0we mistrZ-Ostwo klafly
W I SŁA ( Das~yńskiego 1)
_
r
nyc
odbęrl~ się mistrzostwa Polski w kla.
kulturalno-oświatowi! okręgu łódzkiego odbędą. się następu_ sie B: o godz. 11 w szpadzie, a o god2l, Ze sportu motorowego
„Dni Filmu Czechosłowackfogo"
~o.dz. 11, 12, 1:>, 1~, _17, 18, ~9, 20,~1
jące spotkania: boisko Legii prz;r l i w szabli.
„Dwa ooonie"
LEL - rlla m~otlzrnzy (Legion6'\\ 2)
.Zarząd Łódzki ZMP Wydz. KF Placu 9 Maja, godz. 10: Legie. (<Łódź)
godz. 14~30, 16,30, 18,30 20,30
„Sw!at sfę śmieje"
lteprezentow~ne są okręgi: Gda:tisk,
i Sportu zawiadamia, że w dniu - Gwa:rdia (Piotrków);. godz. 11.30 Kraków. Lubl1n, Z.ód!, śllłsk, Szcze_ Dziś
. poranek godz. 11,30
godz. 14, 16, 18, 20
2 4 maja br. 0 godz. 17 w sali ~on w Piotrkowie: Korab - Logia (Sie- cin, Wrocla.'W. i Wai:sza.wa.
\\ -OKNJARZ (Próchnika 16)
poranek g?dz: 10, 12
Konkursowa
Zarzą.du Łódzkiego radz); godz. 13 w Kutnie: Spójp.i& ferencyjnej
„Nieodrodna córka"
MUZA (Pabianicka 173)
Tomaszowie:
w
16
godz,
(Łódź);
Stal
·o godz. 8 odbędzie się cie
Dzisiaj
ogólnoł'ódzka.
się
ZMP, odbędzie
godz. 15,30, 18, 20,30
„Dom na Pustkm,\-iu"
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
'Wrók_
odprawa. wiceprezesów kulturalno. z·wią.zkowiec (Tomaszów) _
kawa impreza samochodowa dostę
poranek godz. 11
godz. 16, 18, 20
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