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Masowe zobowiązania chłopów

wramach „Czynu Melioracyjnego" •
WARSJZAWA (PAiP). W całym k.ra stępując do „Czynu MeNo.racyijnego".
ju setk.i tysięcy chłOjpÓw, kobiet i O ro~miame tych prac świ adiC'Zy war
tość dot.ycbczas poddętych zobowią
młodzieży wiejskiej pracują przy
zań. która wynosi &k. miltanla zł. W
konserwacji da.wnych i budo.wie no- <!iągu pierwszych kilku dni wykobawych umądrzen wodno - melioracyij- no znaczną. część robót, o wartości
nycli, do czego rzoboW1iąza1i się, pmy I przek't'awająeej sumę 100 mil. zł.
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na osiedlu ZOR-Stare Miasto

Wywalc zymy pokój
stwierdzaia miliony.Polaków

przekraeza ·ją

Ponad milion osób w lodzi i województwie złożyło podpisy pod Apelem
Dalsza akcja zbierania podpisów trwa - Agitatorzy pokoju .przy pracy.
rośnie w województwie łódzkim liczba podpisów. ·
pod Apelem Pokoju przez ludzi pracy. gotowych
wa.lee o pokój. Wyra1Zem tej zdecydowanej woli
pokoju jest rosnąea z każctym dniem LAWINA PODPISÓW, KTÓRA OSIĄGNĘŁA WOZORAJ W ŁOUZI 397.902, A W WOJEWÓDZTWIE
627.200, czyLJ RAZEM PONAD MILION PODPISOW.

W szybkim tempie

skła.danyeh świadomie
walczyć i zwyciężyć w

Jak

już donosiliśmy.,

i.zeregu
miejscowości zebrano już wsz:rstkie
podpisy całej dorosłej ludności. Wczo
raj ostatnie podpisy zebrano w Rawie l\lazowieClkiej, Nowym Mieście,
w 39 gromadach Powiatu ra.wsko maa;owiecl.-iego i 3ł g-romadach w
w

Piotrkowskim. Zbliża Się do ltońca
aikoja zbierania podipisów w Zgierz.u,
Paibiiainicach, Tomascrowie Ma:7..owiec
klim, Zduńskiej Woli. W Sieradzkim
i Wieluńskim zebrano p&nad 60.000
podpisów w ka.z dym z powfató~. 0I żyw.iła S'ię waC2dlie praoa ag1tato-

lł'z1nóc agitację

"' -Okcji pokoju
PEL Sztokholmski spotkał si<; w
c.:ałej Polsce z żywiołowym od·
d.iwiękiem. Wa.łka. o pokój ' jest u nas
jednym z na1popularniejs~ych hase!·
Naród polski chce o po~u] walczy.c.
Nie ma ani jednego uczcnyego patno
ty polskiego, który by uchylił się od
złożenia swego podpisu pod doku·
mentem, który domaga się zakazu
broni atomowej i uznania za zbrodniarzy wojennych tych, którzy pierw
si użyją tej ludo!Jójczej broni.
Toteż akcja zbierania podpisów pod
Sztokholmskim Apelem Pokoju nabiera z każdym dniem coraz większe.
go rozmaclm. Rosną 1 !Jod.ziny na go.
tlzinę
liczby zebranych podpisów.
Piętrzą się coraz wyżej stosy podpi·
~anych arkuszy Apelu. Coraz częściej
ukazują sii: ńa budynkach
transparenty i wywieszki, stwierdzające, że
wszyscy mieszkańcy danego domu
podpisali ju ż Apel Pokoju.
Ale ten żywioło .. '{ p_ęd .szerokich
mas do podpisywania Apelu Sztokholmskiego; ta popularnośii akcji obrony pokojtl sprawiły, że w niektó·
rych punktach
komitety obrońców
pokoju i „trójki", zbierające podpisy
ujawuiaja skłonność do mechaniczneqo I c:r.ysto ilościowego traktowa·
nia akcji przy jednoczesnym niedocenianiu jej polityczno-propagando·
wego cha1akteru„ Fakt, że tak łatwo
uzyskać od każde90 podpis, że na pal
cach niemal policzyć można wypadki
odmowy złożenia podpisu - natchnął
niektóre komitety i „trójki"' duchem
samej lylko pqgorii za liczbą, przy
niedostatecznym pogłębieniu i rozwinięciu pracy polityczno-uświadamia·

A

fącej.

Dążymy do
podpisał Apel

tego, by każdy Polak
Sztokholmski. Chcemy,
by liczba podpisów zebranych była
jak największa, bo to jest MANIFESTACJA riasej woli i gotowości wal
ki o pokój. Ale sama liczba nie wyczerpuje sprawy. Chodzi o to, by
k a ż d y
podpisujący zdał sobie
sprawę, dlaczego podpisuje Apel, ja·
kie cele stawia sobie ruch pokoju.
Chodzi o to, by każdy uświadomił
sobie, dlaczego domagamy się zakazu
broni alomowej i uznajemy tząd, któ
ry pierwszy użyje tej broni za zbrod
niarza wojennego. Chodzi o to, by
każdy zrozumiał, taką rolę odgrywa
ZWIĄZEK
RADZIECKI - twierdza
i ostoja pokoju światowego, a jaką
Stany Zjednoczone - centrum imperializmu l agresji, główny ośrodek
działania podżegaczy wojennych.
Akcja podpisowa jest wie!ką akcją.
polityczną.
Chodzi w niej o to, by
najszersze masy zostii•·· uświadomio·
ne politycznie. Dlatego też komitety
pokoju winny baczyć, aby „trójki„,
7.bierające podp,i sy
zdawały
sobie
sprawę, że obowiązkiem ich jest wyjuśnlanie każdemu obywatelowi, jakie znacżenie ma jego podpis i jakie
zadania stawia przed nim walka o
pokój. Jeżeli liczba „trójek", działa jącycb w terenie nie. wys!arcza do
wypełnienia tych za.dan pohtyc~y~?
- trzeba· zwiększyo liczbę „trojek ·
Ci. którzy prowadzą W terenie ak·
etę zbierania podpisów, muszą pamir.

sama ta akcja jest walką.
Wiemy, że tu i ówdzie akcja natrafiła na opór ze strony elenn~ntów reak
cyjnych, na próby siania nie,\lary i
za.mętu. Próby te, oczywliście, nie ma
ją żadnych szans powodzenia. By jednak skulecźnie mógł im się przeciw
stawić kat.dy uczciwy Polak i patriota - należy łfo odpowiednio uzbroić
politycznie i ideologicznie, trzeba go
uświadomić, jak ma walczyć o pokój
przeciwko podiegaczom wojennym i
sabotażvstom pokoju.
Każdy podpis
pod Apelem Sztokholmskim - to nowy bojownik sprawy pokoju. Ale ten tylko jest pełno
wartościowym bojownikiem, kto rozumie sprawę, o którą walczy. Gdy
więc staje przed nami zadanie zjedna
nia jak największej liczby bojowników pokoju - trzeba. byśmy dbaH
o ich właściwe uświadomienie polityczne.
Niechaj akt podpisania Apelu Sztok
holmskiego będzie wyrazem zrozumienia KONIECZNO~CI WALKI O
POKÓJ, świadomości, że nie wystarezy pragnąc p~koju, że_ trzeba o. te.n
pokoj. wa.~czyc przeei~ lmpcrtah·
st.om l podzegaczom W&Jennym.
.
Akcja podpisowa cieszy się w Pol·
sce olbrzymią popularnością.
Stają
do tej akcji miliony. Powstają dzięki
temu niezwykle pomyślne warunki
dla przeprowadzenia szerokiej i głę·
boko sięgającej w masy akcji uświa·
dami<liącej i propagandowej.
Nakazem chwili jest więc: POGLĘBIĆ
TRESć POLITYCZNĄ WIELKIEJ AKCJI ZBIERANIA PODPISÓW POD
APELEM SZTOKHOLMSKIM.
·
(.,Trybuna Lud!.l").
tać,

że

*

•

głębokie uznanie d~a ioo dxiałal
nośei i azynne po;pareie dla uchwał

5Wk;=:zapraca

robotników i chłop?w
- obrońców pOkOJU
Robo>tn:ky

zespołu

PGR w

Pętko„

wfoacb powiatu mor.>ikiego pastano-

wili w odpowtietlrzi na Apel Poki:>ju,
pow ~od?.in ami swojej pracy wyre.
montować 2 km drogi, wykonać wod
ny basen dla straży pożarnej , rzałożyć nową ka:na1:zację oraz dokonać
ogólnyeh prac remontowych w rze·
»pole. Prace te pw.yniooą okoł o m'liona złotych oszczędności.

Pracov1micy l'OS~ni lnu w Lębor
ku, .zorganixowaH ,,Warty Pokoju",
sta:wia1 ące sobie za cel · w yk<Jnainie
plan · półr~ego do 15 czen vca hr.

*

Ludwik Solski
w uirójce" pokoju
Przebywający

Rów.nie dobre wyniki osiągni~
1:o na robot.ach tynkal-S.Jdc.h. Ob.
Kllnk i Rychter osiągnęli - 155,7
proc„ . Kostrzewski Bronisław
140 prooent nowej normy.
Ostatni wyniłt zasługuje na spe
cjalne uznanie, gdyż chodzi tu
o tynki III kategol'li, ba.r<lzo trud
spół.
Najlepsze wyniki - 160 !)l'O- ne.
cent normy - osiągnął muran;
WynLkj te świadcrzą jak slus:zPietrzak Józef - pracujący na ne było w:prowadzenie nowego
ściankach działowych. Przy mu· katalogu norm w budownictwie.

fł.1.ięża . lubelscq

w szeregach

walczących

LUBLIN (PAP). - W sali WRN
w Lublinie o<lbyła się narada księży,
z1 zeszonych w Związku Boj<>wników
o Wolno8ć i Demoln:ację.
Po referacie w sprawie udziału
k!1i~ży w walce o pokój i <Ylywionej
dyskusji, w której zabierali głos :iczni uczestnicy naifady. księża jedno
myślnie uchwalili rezolucję następu
,ia.ceJ· treści:
.
, My, księża woj. lubelskiego, ze;,r~ni na konferencji ksi!:ŹY c.złon
ków Zw. Bojowników o Wolnol\ić i
Dc>mokrację przy.Jączamy się do ogól
m•światowego frontu walki o trwały
pokój.
Zdajemy sobie sprawę. iż idea pokojlt :1..ainicjowana została przez ludzi dobrej woli, Apel Sztokholnurki
sVierowany jest do wszystkich uczci

w Krakowie .nistrz

i nestor sceny polskiej, Ludwik Solski, składają.c swój pod.pis poo Apelem Szto~holmskim ?Świadczył. ż.e
zgłasza.. s.1ę do. U_!Yle.Ji!'Dlotwa w ak~Ji

zblerarua. podp.isow. Jaiko członek Je·
dne.i z ,.tró~ek". , .
. (Reszta w1a~omosC1 z fronitu pl)koJU na str. 2-eJ).

nowe
rach grubych zespół w składzie
Pietrzak Antoni i Kowalski Wa.
wrzyniee wyrobił 132 procent, a
zespół Sztyglica i Oicheckiego 168 procent normy.

Młodz.iei

o pokój

wych ludzi świata, którym leżą na
sercu losy wdów i sierot, pozostałych
p1> ostatniej wojnie światowej, którym cenny jest każdy wysiłek czło
wieka, skierowany ku uszczęśliwie·
r.iu człowieka.
W walce o trwały pokój dołożymy
wszelkich starań, by należycie na·
ś,y jetlić p1>tlstępną i podłą
robotę
podżegaczy
wojennych,
gotowych
d~ a zwiększenia wła"nych kapitałów,

I

n1t; J?iĆ w morzu krwi i łez całą ludz
kose.
• Z ur:ięlłu swego , .Jrnp-łańskiego, ja·
ko głosiciele nauki pokoju, zajntiemy
zdeeydowarrc stanowiske w uświada
mianiu szerokich mas pracujących o
wielkim znaczeniu i doniosłości u·
trwalenia ś11'iat-0wego pokoju."

akademicka lodzi

wzywa studentów uniwersytetu w Oxfordzie

do składania podpisów pod Apelem Pokoit1

Sluohacri~ Stud:Lum J w liscde t ym pisr;:ą :
Pru:ygo;towawarego do S2ik6ł ~„Pirzez podpisanie a:pelu sztok:holm
szyoh w Łodzi, ucrzestnilcrzący w ma- skiego Stałego Św:ł<>toweg-0 Komitesowym rzgrO!ffioozeniu, rorgani!z.owa- tu Obrońców Pok!oju d~kumentuje
nym przerz Ucu.eln1any KQffii,t et O- my naS?,ą łączność z młooym pokolebrońców Poko,iru, wy.stosowad:i. list do niem całego ś\riata, które w.raz z ma
odmawiają wyładunku
s;tudentek i S'budellltów uniwe.rsytetu .sami 1>racująeymi I wszystkimi ludź
, RZYM (PAP). - Dziennik „Paese E uchwałę, w której podkreślają, że w Oxfordcie.
mi dobrej woli, pragnie pokoju, aże.
Seta" donosi, że trag?-rze fl.o renc,cy nie dadzą się użyć w roli łamistraj
by
zdobyć i pogłębić wiedzę. Pragnie
odmówili przeładowama matenałow ków.
my nasz głos dołączyć do wielomiliowojennych, zleconego im przez p€W*
• *
r.ą firmę prywatną na zarządzeme
GE~WA (PAP). Z Paryża do•
nowego głosu przeciw włafoicielom
dowódz ty;a VII okręgu wojskowP.gl). noszą:
trustów i plantacji, chc~ym rozpę·
•
Or ga nizacja Bojowników o Wol·
5
tać
dla swC<ich ni!•kich C'elów prni:o•
*
*
n.ość. i ·Pokój. w T1;1nisie . ogłosiła. koW Berlinie
GENEWA (PAP) - Z Paryża dr, muntkat stw1erdza1 ący, ze do B1zergę wojenną.
noszą,
ty ma przyby.'.: lotniskowiec amery
GENEWA (PAP). Wydawany
Przesyłając se!decme, młoozie-~o
Wbrew kłamstwom reakcyjnej kański „Dixmude" z npwym ładun-1 w Paryżu biuletyn świ atowej Fedeprasy francuskiej i oficjalnym ko- kiem broni amerykańskiej. w · związ- racji Młodzieży Demokratycznej po we pozdrowienie. wzywa.my Was rów
munikatom - dokerzy portu La ku z pov.yższym organizacja wzywa ria;1e, że sesja Komitetu Wykonaw- nooześnie do 7'.łO'.tenia .swych podpiPallice nadal odmawiają pi:acy ludno$ć de wzmożenia czujności i u- e:rego Federacji odbędzie się w Berprzy przeładunku sprzętu wojenne daremnk nia wyładowania br<mi a- :inie w dniach od 31 maja do 4 sów pod Apelem Sztokholmskim t
rozw 'l'i ~"'· w Wi>~"vm ~ rodowisku
go. Bezrobotni tego miasta powzię I merykańskiej.
czP1-Wca.
•
szeroktid akcji z1>ie1·„„in flodp,i sów

Nieugięci bojownicy

o pokój

WłOSCY···1rag-cirze-·i·· ·tr·an·cuscy dokerzy
broni amerykar\ski.e j

31 ma1a
• ses1a
•

Komitetu Wykonawczeno SFMO

I

podpisuję

W aLka o pokój, to walko o najwyższe dobro ludzkości.
W pokoju, a nie
w wojnie rodzq $ię pierwiastki cywilizacji i kultury. Komu więc drogi jest
rozwój naszej kultury i naszej cywilizacji, ten niech chwyci jak najrychlej
naJPotęi11jejs::;y oręż ducha ludzkiego - pióro i podpisze Apel w'Obronie Pokoju.
My, Polacy, musimy naszą twardą postawą ::adokumentmooć. że nic chcemy
u•ojny, ani tej „humanitarnej" ani .,barbarzyńskiej". My chcemy Po1coju!
W pokoju chcemy orać naszą ziemię, w pokoju clicemy rozwijać nasz przemysł i nasz handel, w pokoju chcemy budować i rozbudowywać 11asze wsie
i miast.a, w pokoju chcemy odbudować pomnil."i naszej kultury, tak strasz11ie
zrujnowane w ostatniej wojnie, w pokoju pragniemr rozwijać warsztaty 11a·
szej nauki.
PROF. DR FRANCISZEK SKVPlEŃSr<l
rektor WSG-P w Łodzi
Nigdy nie zapomnę ostatniej wojny.

Wojna sprowaclciła nieszczęście na
Chcę pracować w spokoiu i dla·
tego celu gotowa jestem u:alc::yć o pokój. Nic d ziwnego, że bez namysłu zło
:ylam swój podpis pod Apelem Sztokholmskim.
JADWIGA. RUSSO
przodownica pracy z PZPB Nr 9
moj11 rodzinę i prawie wszystkie rod::iny.

Nie chcę więcej przebywać w obozie ko11centracyjnym.. Cierpień, których
tam doznałem nie zapomnę przez cule życie. Pokoju powinniśmy bronić u
wuystkich sil, abY. okropności wojny n.igdy się nie powtórzyły.
-

nie,
m.ie

Tró,i kl. zbierające podi>isy pod Apelem w calym kraJu chod'Zą od domu d-0 d-0tnu. od miesZkania do 'llie·
szkania wzmagając świadomość zna
ezenia ~ynnej walki o pokój. l)bja·
śniają one doniosły sens akcji, wagę
złożenia przez każdego czlowidta do
brej woli podpisu pod Apelem t. mobili'Zują milionowe masy do śWlado~
mej. solidarnej walki o pokrzyżmva-1
llJie zbrodniczych planów poożega·
czy wojennych.
·

Dlaczego

1

Ludnnść JJ[ll.y,:jmuje trójki serdectl
wyrażając w na!jTOIVIllaits.zej for-

rów pokoju w powiecie opoczyńskim,
gdrzie ze weględu na bra~ct orgauizacyjne zbieran:ie pod:pisów roopoc:zęt-0
iz: pewnym opóźnienliem.
We ws.z:ystkich miejscowości.ach agi·t atorzy pOlkoju przyjmcnvaini są ser
dec!lmie a ierh a·r gumentaoja pw:cmawlia wszystkim do pw.ekonainja.
Zarmacza się stale wzrasta,iący udział duchowieństwa w pracach ko·
mitetów obrońców p~oju. W 62 ko
mitetacb pt"z.ewodniczącymi i <'.Zionkami komitetów są księża.
Podpisy pod Apelem Pokoju w Wie
luńskim zł6iyło już prawie cale duchowieństwo. Kruz.ainia o sprawie obrony pokoju, nawołujące do p<>dpi
syWa'Ilia Apelu Pokoju wygłosiło w
róż.nych miejscowościach kUJmdziesięciu ks'i~ży, jak na ~ykład w Kole giacie Łowkkiej ks. Bank, w· Kutnowskim w Krzyżanów:ku k <:. Zygmunt Kowalski, w Brizc?Jnie k$. 'Ma·
tuszewski óTaz szeti:!g księży w k:~łku
diziesięci:µ Innych parafiach.

w !Pierwsiiyoh dniaeh - Po
wprowadzeni.u nowych norm piro
dukcyjnych - napływać zaczęły
meldunki o doslkonałych wynikach pracy w przemyśle budo·
wlanym.
I tak np. komisja współzawod
nictwa pracy na budowie Nr 8
ZOR - Staa:e Mfarsito, P-0 doikonaniu ob1iazeń z pierwszych pię
ciu dni pracy na nowych normach komunikuje, iż są one WYsoko przekra.cma.ne przez cały ze.
Już

FRANCISZEK GVMERSKI

przodownik 11raey z PZPDz N~ Z

Apel Pokoju

Co może być bardziej okrutnym i nieludzlcim jale wojna? Kto przeżył
i odczuł jej skutld, wia;;iał bezmiar zniszczeń i cierpień, jakie pociąga 2:11
~obq, te11 powinien ją.. z całą stanowczościq. potępic jako zlq metodę załatwiania
sporów między narodami i państtoorni.
My, lekarze, a ztdas:cza chirurdzy , wid zimy nie tylko barbarzyństwo i be~
sens wojny. Walczqc o zdrowie i życie ludzkie, walczyrriy także /JTzeciwko
=••rganizouxmemu ludobójstwu i okalecza111u ludzi i dlatego iak gorąco prag•
memy pokoju.
PROF. DR MED. J. RUTKOWSKI
dyrel~tor ll Kliniki Chirur~icznej A.. L.

wśród· ogółu społeczeństwa.

Wierzymy głębo.ko. że żaden ucricl
wy student, bez wzglęliu na ~go narodowośc. religię

i

poglądy p~litycz

ne. bez W?.ględu na jego poohodzenie społeczne i kolor skóry, nie cof•
nie się przed naszym wezwa.nfom i
stanie w szeregach obrońców poko.iu!'

Aleja im.

Generaliss1musa Stalina

.Wojny nie chcemy, a pokój potrafimy u-ywalczyć. Mam 67 lat i prze·
żytem już tr::y wojny. Ostatnia zabrafo mi dwoje d zieci. Pobieram rentę
i nie powinienem już pracowac, ale ja nawet nie . myślę o tym. Praeuję i będę
GENEWA ' PAP}. Z Paryża do.no•
JITG.cowal, bo w ten sposób przyc::yniam się do zbudowania lepszej przysdości szą, że w dniu 21 maja odbędzie się
i tt·afczę o rzecz najwiękS':q dla każdego uczciwego człowieka - a pokój.
w Nanterre uroczystość 1>rzemiano-

w Nanterre

wa.nia jednej z głównych ulic . miasta na ale.ie im. Generalissimusa Józefa Stalina. W uroczystości wezmą
••Do.~ć wojny i nieszczęść ! W codziennym trudzie budujemy dobrobyt, a do udzlal: burmistrz miasta Ba.rbet,
tego potrz ebny jest pokój. Nie pozwolimy na to, aby gromadti podżegaczy
członek
Biura Politycznego KO
i. krwiopijców przesz1cadzała nam tv naszej pokojowej pracy. · ] est nas więcej
Francuskiej Pa.rtii Komunistycznej
„_u miliard, a miliard .'. tdzi potrafi u-ywalczyć i obronić pokój na całym świecie.
Fajon oraz przed.~tawiciel Towa.
lóZEF KUKUŁA.
rzystwa Pxzyj aini F:rancusko - R~
maj3ter, rekordzista i przodownik . p_racy, z PPB
ctzieckłej orof. Aubel

ANTONI PIETRZAK

murarz, przodownik pracy, ::e Starego Miasta
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NarOdy walczq o pokó j

ftlBECTnH
•

Podajemy ponize3

Z

artykut

wstępny

19 bm.

.

w

catości

„Izwiestii" z dn.

kclżdym

dniem coraz bal'!lziej
unaocznia się olbrzymia siła mo

ratna i polityczna ruchu narodtiw w
walce o pokój. Ruch obrońców poko·
1u przeistoczył się w doniosły, 11ostę.
p owy czyąnłk rozwoju ob~cnej sytu·
a cji międzynarodowej. W mii;rlzyria·
rodowyąi obozit» pokoju, demokracji
l socjalizmu ze Związkiem Radzłec·
kim na czele oraz wśród milionów
prostyc}> ludzi całego świata, fakt ten
budzi u~zucie głębokiej satysfakr.jl.
Jednocześnie zaś siały wzrost ucre·
g ów bojowników 0 pokój oraz ich ak
tywizacja powoduje lęk i popłodi w
obozie imperialistycznych podżega·
czy do nowej wojny.
· h k
ra .
Miliony ludzi we wszy stkie
1ach świa.t a przekonują się na własne oczy. że qroźba wojny wzrasta
w wyniku agresy wne j polityki ol'0Zu
imperialistycznego pod k iernwn \ctwem USA. Olbrzymie znaczenie ru·
chu obrońców pokoju polega na ty m.
ie rucb ten nie tylko pomaga (JfO·
siym ludziom uświadomić sobie groź·
bę, która zawisła nad ich rodziuam<
1 ogniskami domowymi, lecz mobili·
zuje ich siły do walki ze zbrodQićzy·
mi pla11ami Wall-Street i City. W kra
jach kapitalistycznych walka o pokój
stała się obecnie głównym ogniwem
w łańouchu historycznych zadań kiasy robotniczeJ. która na wsp()lnej
platfqrmie obropy pokoju zespala wo
kół siebie najsiersze masy.
Reakc ja międzynarodowa stosuje
astre represje .w obec uczestn ików
walki o pokój, wobec takich boba terskich .i· ego przywódców, jak np.
t
słynny uczony francuski prof. Jol otCurie. Ale · walka narodów o pokóJ
tak wielki rozmach, że ża~
osiągnęła
ne represje nie zdołają zahamowac
wzrostu potężnego obozu bojowni·
ków o pokój. Ruch obrońców pokoju
tak dalece dojrzał, że jest on w stanle nie tylko przezwyciężać staw' ane
na jego df,gd~e prp;_!tszk9dy, tecz sta·
'Yiaó- ·i .wzwiązywać coraz to nowe,
coraz tó .billtlziej skomplikowane za·
dania. Zadaniem takim, zadaniem 0
olbn:ymiej doniosłości historycznej,
Jest w chwilld obec~ej akcja :ble~~n~~
podpisów po ape em 0 za . azb od~i
a
atomowej oraz 0 uznanie za z r

Na szpaltach pras?z

Sprzeczności
anero-amerykańskie
Omawiając

w

przeg l ądzie mi ę

wyniki londyń
dzynarodowym
skiej k onferencji trzech ministrów
zagranicznych „Krasny j
spraw
Fłot" stwierdza, że ani świadomie
niejasno sformułowany komunikat, ani demagogiczne powoływR
nie się na „troskę mocatstw ia·
chodnich o pokój" nie są w stanie
ukryć przyświ eca j ących uczest nikom k ortfe rencjl londyński ej agre
sywnych celów: dalszego wzr110.
źenla. 0 z.imnej wojny" oraz przygo
towywanla awantur wojennych.
Na uwagę zasługuje charakte!Y"
s tyczny szczegół, że . dalszy nąg
obrad konferencji trójki mocarstw
stanowią obrady sesji tzw. Rady
Atlantyckiej, której otwarcie ~a
stąpiło 15 maja. Komentator st~1er
dza że imperialiści amerykanscy
sta;ają się wciągnąć Niemcy 7.achodnie do systemu tego paktu w
wykorzystania potencjału
celu
wojskowegu 9raz zasobów pn emy
słowych i ludzkich tego kratu dla
wojny przeciwko ZSRR i kralom
deDlokracji ludowe j.
W ścisłym z~iązku z tym pla·
nc31n pozostaje aktywność zachod·
nto-e uropejskich sługusów rtSA ,
którzy dążą. do fuzji fra ncusktego
ciężkiego przemysłu z przemy<1łem
przei
~ysunięty
niemieckim.
Schumana projek\ połączenia vrze
mysłu węglowego i stalowego Za
głębi•l Ruhry, Saary . i Lotaryngii
oznacza po prostu odrodzenie e ukartelu s talowego,
ropejskiego
który odegrał tak wielką rol~ w
przygotowaniu drugiej wojny swla
towe j.
Francuska opinia demokralycz·
na daje wy raz głębokiemu zaniepokoje niu w. związku z ~ a:vnym
nlebezpieczenstwem, zagrazaiącym
narodowej i suwe·
niezawisłości
rennoścl kraju. Żle maskowane za
niepokojenie ogarnęło równic~ i
a ngieiskie koła rządzące, klo~e
:r.daj ą, sobie sprawę, że utworz-im e
europejskiego trustu stalowego za
graża bezpośrednio angielskiemu
.
przemysłowi hutniczemu.
W t en sposób, na konłerencjl
dalsze
uj awniło się
londyńskiej
zaot trJente się spr:tecznoścl anglo.
ametykańskich w • E_ur~płe, tak
zresztą i na całym sw1ec1e.

1

że

'l 'ito oświadczył,
charakter pokojowy.

;zb1•ojeuia

państvi

zachodnich u.tajt
(Z pras7)1

rza wojennego rządu, który pierw· I głosują tysiące Niemców. Niemieckie I mają świadectwo, ie siły pokoju są
siły demokra tyczne, które stały się potężniejsze od sił wojny, że mogą
szy zastosuje broń atomową.
większość ludności częścią s~ładowq. światowego obozu je zwyciężyć· i zażegnać wojnę.
Przytłaczająca
Zadaniem obrońców pok oju we
całego świata domaga się zakazu bro pokoju, powitały z uczuciem oqrom·
ni atomowej, zakazu tego nieludzkie- nej radości i wdzlęczno1kl decy.i:j ę wszystkich krajach świata jest stałe
go oręża agresji, który po raz pierw- rządu radzieckiego o zredukowaniu rozWllallie pomyślnie ro zpoczętej ak·
na
szy zastosowały Stany Zjedn1czont» płatności Niemiec z tytułu odszkodo. cji powszechnego głosowania
w roku 1945 - bez żadnej potrzeby wań. Wspaniałomyślna. ta decyzja rzecz pokoju.
.,.
N11leż v mieć stale na uwadze fald,
o charakterze wojskowym, przeciwko stanowi dla narodu niemieckiego
cywilnej lndności Japonii. Żądanie to Jeszcze jeden bodziec do walki o llO- ze akcja zbierania podpisów, mimo,
wszystko, nie rozwinęła sit: jeszcze w
jest .tym bardziej aktualne, że impe· kój.
W Imieniu setek milionów swych całej pełni- Aby to o~lągnąt!, nale!y'
rlaliścl wykorzystują szeroko groźbę
utycia bronł atomowej w celu i'Zc.nta członków. wyraziły solidarność z ape tei;zcze ~clślej zespolić szeregi, zwięk
i
sprawność organizacyjną,
iu politycznego i szerzenia psychozy Iem Stałego Komite tu międzyn a rodo· szyć
na szantażu a.to· we 01asowe organizacje demokratycz wzmóc aktywność wszystkich obron.
wojennej, że
mowym opierają swe najnikczemniej- ne: Swiatowa Federacja Związków ców pokoju. Zadanie polega na -iruoZawodowy ch, Międzynarodowa Fede. błllzowa11lu do walki o pokój wszysts2e plany rozp11tanla nowel wojny.
Fakt. że anglo-amerykańskie koła racja Kobiet 1 Młodzieży Demokra- kich ludzi, którzy nie chcą wojny.
wotskowe nie chcą· nawet słyszeć o tycznej, Międzynarodowy Związek Na leży zebrać setki milionów po-:ipi·
apelu Stałego Komitetu Swiatowego Studentów, Międzynarodowe Słowa. sów w okresie przed otwarciem
Kongresu Obrońców Pokoju, domaga. rzyszenie Prawników-Demokratów i Il Swla.towego Kongre11u Obroi11:ńw
Pokoju.
łącvm się zakazu broni atomowej. Inne.
Powszechne głosowanie na rzecz
Masowe organizacje demokratyczfakt ten '\l)'jaśnia całemu światu, w
takim celu gromadzi się w Stanach ne w krajach kapitalis tyczny ch p od- pokoju powinno się stać punk~em
Zjednoczonych zapasy bomb atomo- jęły inicjatywę p rzeorowad:zenia po- wyjścia. dla rozszerzenia masowej
wszechnego głosowania na rzecz po- bazy i dalszego, jeszcze większego
wych,
Pomyślny przebieg, prowadzone! ko ju. Tak np. Unia Kobiet Franc«· wzrostu międzynarodowego ruchu ona całym świecie akcji zbierania pod skich postanowiła zebrać 5 milionów brańców pokoju.
Ruch obrońców pokoju rośnie I
plsów pod apelem o zakaz broni ato· podpisów, a Związek Młodzieży Remowet, zada miażdżący cios planom publikańskiej - 8 milionów. Akty wi- krzepnie. Siłę jego potęgują nowe
atomowvch ludożerców, stanowić bę- ści tych orga nizacji i wielu innych zwycięstwa w dziedzinie budownic·
dzie dla imperialistów groźne ostrze- obchodzą wszystkie domy, wszystkie lwa komunistycznego, które odn<>si
naród radziecki pod kierownictwem •
.Zenie: jeżeli zastosują broń. atomową, mieszkania.
W Ameryce akcję zbierania podpi· partii komunistycznej i wielkiego
to nie unikną surowej kary, podob·
nie, jak nte uniknęli sądu narodó~v sów pod apelem Stałeqo .K~mitetu Stalina . . Idąc za przr:Idadem narodu
hersitowie Swiatowego Kongresu Obroncow Po- radzieduego, w oparqu o potę9ę o·
zbrodniarze wojenni
koju zapoczą tkowały rozmaite orga- bozu pokoju, demokracji i soqali·
faszyzmu niemieckiego.
Skuteczność tego ostrzeżenia, Jego nizacje postępowe. Wa~nym etapem zmu, _bojownicy o. pok~j przekreślą
zdolnoiić do zażegnania proiby wojny te f kamn:in}l ma się stae zapowledzla zbr~dmcze plany 1~pen~llslycznych
I niedopuszczenia do użycia bomby na na dz1en 29 maja _k?nrerencja po• podzegaczy do nowel wo1ny .
!>tomowej, znaiduJe się w bezpośred- koju w Chicago. Ale JUZ przed olwar
niej zależności od przeprowadzenia ci~m ko!1ferencjl, tysiące Amerykaakcji zbierania oodpisów w skali na· now złozyło J!Odpisy P?d petycją. do
Trumana, ktora głosi: „~omagamy
prawdę masowej.
. się zakazu broni atomowej 1 wodoro.
·
.
0
Do akcji tej nalezy .w.ciągnęc .a1· wejl Domagamy się bezzwłocznego
szer~ze wars~wy l~dnos~i ws~ystkich wszczęcia rokowań ze Związkiem Ra
krajow, nałe_zy wciągnąo ludzi wszo~w- d~ieckim w kwestiach pokoju i rozZjedn. w Bukareszcie
redukcji liczby praco.wników poselstwa
brojenia! Głosujemy na rzecz pokokic~ zawodow. rozmaitych nogląd
Rumuńska Republika Ludowa nie ścier='i wrogich ośrodków szpiegowskich
pol~tycznych, pr~edst~~icleli najr~~- Jul"
Wseys-tkie rząd rumuński - n ie można ro~a- na procesach zdra jców - pmywód„
BUKARESZT (PAP).
Wszys tko to świadczy, że żądanie
maitszych wyznan reh1pjnych i 0 Jzakazu broni atomowe.I jest żądaniem, d'Ziermiki rumuńskie Oip·ublik owaly trywać w oderwan iu od w1·og·ie!i po· ców pair tii narodowo - zaa:anistycz•
rozmaits~ych naro~ow~sci. . . .
Chodz~ 0 z~h:anit; m e .r:ullc;:mow, a które wysuwa przytłaczająca więk- komuniikat, stwierdoo.jący, że rząd lityki, prowadzonej przez mąd Sta- ne; oratZ grupy :;zipiegów ,z a:rnery·
na wet me d~iesiątkow .mihonow, lecz szość ludności wszystkich krajów z Rumµńskiej Republiki Ludowej ti'I- nów Zjed.hOcrz:onych wobec Rum1,1ń - kańslkiego i brytyjskiego Biura Cnfor
setek_ ~łlionow podpisow. Je~t to rze wyjątkiem znikomej garstki imperia- maga się reduk cji licz.by pracowni- skiej Republilld L u do·w ej ..;_ polityki, m acyjnego, w powtanających się
cżywiście sprawa na miarę gigantycz listów, usiłujących rozpętać nową, ków poselstwa Stanów Zjednoczo- która znajduje wyraz w dizi.ałalności próbach ingereneiji w sprawy wesz.piegowskiej niektórych pracowni- wnętrtZ.ne Rumuńskiej Republik1 Lu
n~, spra'Ya~ wymagająca od ws.zyst- wojnę, Se tki millonów podpisów, zło. nych w Bukareszcie.
Problemu wielkie j liczebności per- ków poselstwa Stanów Zjedtnocrw- dowej, w osrwzerczyoh atakach pru.e
kich o~r_oncow pokoj~ olbrzymie] ak· żonych pod apelem Swiatowego Konst wie.rdiza nych w Bukareszcie, dowiedzionej ciowko Rumuniii, w wykazuJ·ąc..,'lTI wro
lywnosct 1 sprawnosci organizacyj· gresu Obrońców Pokoju stanowić sonelu tego poselstwa J
nale- ---,::--- -- - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - położy~ pokój
nacisk
nej.
sit:
gość wobec Rumunii ozachowan;u
do wałki
wciągnięcie
ży naSzczególny
0
w
Zjednocrronych
tanów
S
delegatów
•
mas chłopskich, które, jak dotych·
Narodów ZjednoC'ZOOrganizacji
czas niedość aktywnie uczestniczą w
nych, jak również w pomocy, udzieruchu obrońców pokoju. Akcja zbielanej oficjalnie wszystkim zd.ra·.irania podpisów powinna objąć jak
com, którey zbi.egJi z Rumuńskiej Re
•
najszersze rzesze inteligencji, w tej
T\ubliki LudoWeJ'.
•
·k• i . ki
li bł
erowm ow 1 przycz e rown ez
W izwiazku z. tym, mąd Rumun•
wódców rozmaitych organizacji spo·
skiej Republiki Ludowej domaga się,
'łtkznych I polłtycznyt:h„ Udzielanie
prawie aby poselstwo Stanów Zjednoczopartamencie Pas de Calais
z9'ody lub odmowa złożenia podpisu
wszyscy mieszkańcy złożyli podpisy nych w Bukareszcie zredukowało
t1
pód apelem 0 zakaz broni atomowej.
liC"Lbę swych pracowników do 10 oLONDYN (PAP). - Brytyjski Ko- pod Apelem Sztokholmskim.
NOWY JORK (PAP). - W Nowym
stanowić będzie kryte rium oceny , po
150 pracowników agencji prasow2j sób, z tym, że rząd rumuński Lgad~a
czyje j stronie są oni: czy po stronie J orku odlJyła się konferencja przed- mitet Obrony P oko.j u prrz.ys1tą;pił do
obrońców pokoju, czy tez - podże- słuwlcieli kościołów me todystów, na roz.pow~zechndani::i wśród ludności AFP podpisało Apel,· jak również się, aby taką samą licrzbę pra~v;~1-:
raczy wojennych. Rozszerzając wsze! k~óre i uc·hwalono rezolucję, piętnu- teks·lu petycji, doma.gające1 się za- wielu dziennikarzy i pracowników re ków miało poseJs.two RumunSK1eJ
Republilki Ludowej w Was.zyngtokimi śradknmi szere11i bojowników o jącą agresywną politykę zagr•micz- karz.u brorui atomowej i WtlOrowaineJ dakcji pism paryskich.
1.800 górników kopalni Courr iot w nie, CD sta.nowi warunek rorz..wlą,zanJia
na Sztokholmskim Apelu $wiatowepokój, obrońcy pokoju powinni jedno ną rządu USA.
W konferencji wzięło udział 400 go Kongresu Obrońców Poko1u. Pe. St. Etienne podpisało Apel światowe problemu liczebności personelu po•
cześnie bezlitośnie demaskować za·
sel-stwa USA w Bukairesrzcie.
równo imperialisty cznych podżega• delegatów, reprezentujących 275 ko, tycja została wydrukowana w 250 go Kongresu Obrońców Pokoju.
tys. egzemiplairzy.
czy wolennych, jak i ich zauszników ściołów metodystów.
Akcja zbierania pod1Pisów odbywa
* • •
'
wszelkiego autoramentu.
Napływające zewsząd don iesienia
2.7.00 tobotników zakładów samo· się przede wszy-sit.kim wśród robotll'.iśw iadczą, # że wystosowa ny przez chodowych w Detroit podpisało Apel ków, gómików i studentów.
W mie<jsx::owośc.i Daindy w ciągu
sztokholmską sesję Stałego Komitetu Sztokholmski.
jednego dnia 1Zeb1,ano olfoło tysiąca
•
$ wiatowego Kongresu Obrońców Popod1pi<iów.
*
*
k()ju apel o składanie podpisów pod
P rzedstawiciele komitetów obrony
Robotnicy przemysłu futrzarskiego
petycją o zakaz broni atomowej zna·
W piatek, dnia 26 bm., o godz. 16, w dużej sali konferen.cyjnej_ w Ło
lazł już oddźwięk wśród wielu milio· w Nowym Jorku ztożyli 7.500 podpi- pokoju odwiedza•ją w całej Anglii
dzi, p rzy ul. Ogrodowej 15, odbędzie się uroczyste posiedzenie Wo·
mieszkania !Prywatne i eakłady pranów ludzi i z każdym dniem zy skuje sów pod Apelem Sztok holmskim.
jewódzkiej Rady Narodowej. W pierwszym p4nkcie porządku obrad
cy i rzbierają pocLpisy pod ~tycją.
·
coraz więcej zwolenników, •
wygłoszony zostanie przez człvnka Rady Państwa referat o ~aczeni~
i funkcjonowaniu terenowych organów jednolitej wla.dzy panstwow~J,
Niezawodną ostoją. pokoju I bez·
a następnie uchwalony zostanie tymczasowy regulamin obradowama
piecżeństwa narodów jest obóz socja
Wojewódzkiej Rady Nai-odowej oraz nastąpią wybory. prezydiul!'.
Uzmu i demokracji, w którego skład
MOSKWA (PAP).- Agen cja TASS
z dniem tym W ojewódzka llada Narodowa rozpoc: me swą ?z1ałal·
weh!ld-z.i Zw. Radziecki i państwa donosi z Tokio:
GENEWA (PAP) . - Z Paryża do
ność, ,; ako jedyny· czynnik władzy . ludowe~ na. terenie woje.wodztwił:„
d~DJókracjl ludowej. Naród. radziecki
Jap ońska Liga Obrony Demokracji noszą, że akcja zbierania podpisów
Posiedzenia p oszczególnych k 1.ubow radzieckich odbędą się tegoz
popiera jednomyślnie walkę, którą zorganizowała w Osaka wiec, poświę pod Apelem' Sztokholmskim zata cza
toczy jego rząd - walkę o pokój, a eony zbieraniu podpisów w ob;onie we F r ancji cor az szersze kręgi.
dnia o godz. 13.
zwłaszcza - o zakaz broni atomowej. pokoju. W wiecu brało udział 3 tydepa1tamentów
Rady generalne
Ludzie radzieccy solidaryzują się z siące osób. Uchwalono rezolucję, któ Alpes Maritimes i J ura podpisał-y
treścią apelu Stałego Komitetu świa. ra solidaryzuje się z Apelem SztokApel światowego K ongresu Obroń
towego Kongreau Obrońców Pokoju holmskim.
ców Pokoju. W szyscy dorośli miesz
i gorąco ten apel popierają.
prowincji Osaka pod Ape- kai1cy Sallins i Bergues w departaW
Apel ten spotkał się rów.rlłeź z po•
złożyło podpisy mencie Var podpisali Apel.
wszechnym poparciem w krajach de· lem Sztokholmskim
I W Armillac, Agen i Ecourt w de240.433 osohy.
mokracjl ludowej Europy i Azji. Na
Węgrzech podpisało apel 7.231.329 o ·
sób; w Bułgarii zebrano prawie 6 ml·
lionów podpisów. W Rumunii gipsowało na rzecz pokoju około 8 miiioW ostatnich dniach rozpoczęły się W dnit1 27 bm. na wszystkich punk·
nów osób, w tym ponad 5,5 miliona
na · terenie naszego wojewódz•wa tach obchodu odbędą się ak ademie I
chłopów.
przyąo~owania do uroczystego obch o wieczornice, w których również we·
Akcję 21blerania podpisów rozpoczę·
du święta Ludowe go, które w bieżą zmą udział delegaci rob otniczy.
BERLIN (PAP). - Sobotnia prasa orarz w celu przyozyn.ienia się do dal cym roku wypada w dniu 28 bież.
ze zbliźającym się
W związku
to też w Polsce, Chinach, Czechosło
świętem Ludowym chłopi-ZSL-owcy
wacji, na terenie Mongolskiej Repu· n iemiecka opublikowała następują- srzego roz:woju gospodat'ki Niem!ec- miesiąca.
bliki ludowej i Koreańskiej Repttbll· CY. komunikat departa.mt>-ntu infor- lded Republiki Demokratycznej na
Utworzony już został Wojewódzki województwa łódzkiego rozpoczęli
m acji Tymczasowego R:ządu Niemiec pokojowych pods-t.awach, rząd radrl'ie Komitet
pode jmowania „Czynu
ak cję
kt Ludowo-Demokratycznej.
Obchodu święta Ludowego, j uż
cki na mocy tego protokółu przekaZa pokojem opowiada się naród kieJ Republiki Demokre.tyC'lllej:
szereg sekcji robo- Chłopskiego", Zobowiązania chłopów
wyłonił
który
Prred kill.ku dniami międ.rzy rzą- zał narodOWI niemieckiemu przed- czych.
podejmowane są głównie w dzledzi·
niemiecki. Poczynając od l maja na
Kars.
nit» prac ąielioracyjnych.
obszarze Niemieckiej Republiki De- dem ZSRR a Tymreasowym Hzą- si~bioratwa, . które poprzednio, w
bę
obchodzone·
Ludowe
święto
mokra.tycznej pod apelem Stałego Ko dem Niemieckiej Rep.ubłiki Demo. m„ ·1 uchwał konfere ncji poozdamwzmoc
hasłami:
pod
roku
tym
w
dzie
rnltetu Swiatowego Kongresu Obroń k.ratyC2lne; podipisany został protokół skiej, przesozły z tytu łu reipMacji na nle nla i zacieśnienia sojuszu robotni- Ze sportu
ców Pokoju, złożyło podpisy ponad w spraw.ie radrzieckich towarz.ys.t.w własność Zwią~u R adz.i eckiego.
CT.O·chłopskłego, walki o trwały, spra - Oruci dzień
15 milionów osób. Nie bacząc na akcyjnych w Niemczech.
przedstę· wiedllwy pokój, s tałego podnoszenia
e
przekazanych
Wśród
rozwoju
się easadami
Kierując
pl':leszkody, na które napotykają obiorstw zna.jdują się: studio filmowe produkcji rolnej I zwycięskiego wybrońcy pokoju w Niemczech Zachod- pnzyjarnnych stosunków między ruiro
filtnowc kommia Planu 6-letniego.
nich, również i tam na rzecz pokoju darni ZSRR i nairodem niemieck".m UFA w Babełsbergu, studio
„TOBIS" w Berlinie, wytwórnia filw obchodzie $więta Ludowego we
mów kolorowych „AFIFA", fabrYka
licznie udział ekipy łącznośd i
porcelany w Meisse,n, fab i·yka ma- zmą
WARSZAWA (PAP~. - f'll drugim
delegacje robotnicze ze wszystkich
szyn do pisania „OLYMPIA" w i!:r· ośrodków przemysłowych
naszego dniu mec,;u tenis owego o Puchar Da
f urcie, fa.bryka rowerów „MIFA" w miasta i województwa. Świ'ę to Ludo- visa P olska - Izr ael odbyła się gra
Sange!"h ausen i inne.
we stanie się więc potężną maniłesta podwójna. Pa ra polsk a. Skon••cki W Londynie I się do zapewnienia pokoju powszech
L ONDYN (PAP). Zgodnie z p-lanem na rok bieźący, cją sojuszu i braterstwa robotniczo· Płą.tek pokonała parę Weiss - ł1in
kelkraut '7 :5, 6:3, 6:1'. zdobywają.o
zakończyła sie narada ministrów nego", u czestnicy n a rady w istocie wartość prodiukoj1i towarowej ptze - chłopsklego w walce o socjalizm.
spraw za granicznych 12 krajów, k t ó rzeczy interes~wali się jedynie zag~d kaumyc}). preed5'1ębiorstw wynosi
Obchody odbędą się w dniu 28 we tym samym t r zeci punkt dla s wych
re "lodpisały agresywny pakt atla n- nieniem „skutecznego wykorzyst ania 290 miilionów mairek, limąc według wszystkich miastach powiatowych i b arw.
sił zbr ojnych i zas?bów materiał· cen iz roku 1944.
.
·
t ycki.
Z drużyny polskiej l ep.tej 'wypadł
kilkudziesięciu punktach gminnych.
Minis ti·owie ogłosili dwa komunika nych znajduj ących się w rozporzą
Specjalnie uroczyście obchód Swięta Piątek , k tóry był szyb szy. IJ·rał harprieds-i~
że
pw.ew1duJe,
Protokół
ty, i:: kt61·ych wy nika, że głównym dzeniu krajów pakt u atlantyckiego".
które nad·a l pozostają wla Llldowego przebiegat będzie w Ra- d!tłeJ ofe nsywnie l miał więcej koń ·
W tym celu każdego uczestnika biOII"&twa,
przedmiot em obr„d były sprawy woj
snością Zwiąttku Radzieckiego ·1 są dotnsku i Sieradzu. W programie ob· oząoych piłek
agresywnego bloku zobowiązano „do naJeżycie iz:airejestrowane w N ięm .chodu Swięta Ludowego przewidziaNlespOdzianką było zwyelęstwo Ju
skowo·str~teg:~zne. .
d ·
kł d "
. ·
Obludme dekla1'UJ lłC swe ,,przyasad K arty Nai·odów wmtsiema pewnego w a :1 w zie oz.ech, będą roz.wijały swą działa~ oo: wiece, pochody manifestacyj ~e, 1 n lora polskiego ·Radzła w grze po~a
· . nie" d
zabawy ludowe. występy zespołow i zowej na d m istrzem I:ua.ela - Wela
• . dl-'
·· ;iro
ł
„
,
.
o z oraz stw1erdzaJąc,
w1ąza
'.ow, mezbędny "·h ność zgodnie z u stawodawstwem N1~ a rtvstv::znvch i imprezy s por towe. sem 8:6, 6:3.
1 1zacJ1
o mob'l'
~z
Zjednoczonych
DemokratyczneJ.
eDubliki
R
mieckiei
uakt atlantycki r zekomo „p1·zyczyma do 1wzygotowan woJennych.

I
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·Przoduiqce-zespoły ,,Hortensji••

podnoszą ilość

i

jakość

'Wprzededniu Tygodnia Burs i Stv.peodiów

produkcji

Współzawodnictwo pracy nabfe· trudniony przy produkcji popiel- liszkó w, a wyrabiający obecnie
Straż Pożarna
Straż Pożarna (dzwonić ra wciąż większego ro2machu w_ niczek, słoiczków itp. galanterii 125 procent normy, zespół Stani·
tylko w wypadku pożaru J piotrko~vski ch hutach szklanych, lekkiej. Zatrudniony w tym sa- sława Fioka osiągający 122 proc.

.

Pog-otowie PCK

a przede wszystkim w najwięk
szej z nich, „Hortensji". Niejednokrotnie już robotnicy tej huty
poszczycić się mogli wspaniałymi
wynikami produkcyjnymi, wielu
z nich zdobyło zaszczytne miana
przodowników pracy, a poza t_y m
różne nagrody, premie pienięż.ne
itd.
Spośród
kilkunastu ośmiooso
bowych zespołów produkcyjny::h
pierwsze miejsce zajmuje zesoół
majstra Stanisława S wi::;tnka pra·
cuj ący przy produkcji szkh n~

mym i:łziale zespół Jana Cieśliką przy produkcji szklanek oraz.,zesIlla tylko o dwa procent gorsze pół Jana Stępnia zatrudniony w

t ym samym dziale, a wyrabiają·
cy 120 proc. normy technicznej.
Aczkolwiek „najgorszym" wynikiem poszczycić się może zespół
Lucjana Niewiadomskiego produ·
kujący kieliszki, to jednak osiąg·
Rozdzielnia Dzienników „Ruch"
nięte
111,5 procent pozwalają
Plac Kościuszki 16. tel. 250
przypuszczać, że i ten zespół po
przezwyciężeniu trudności na ja·
kie jeszcze napotyka w swej pracy
będzie mógł nie tylko polepszyć
swą lok.atę w ogólnej klasyfik acji
zespołów
zespołów produkcyjnych, lecz prze
Okręgowa Rada Zw. Zaw. w Łode wszystkim nie pozostanie na
dzi, Wydział Kulturalno-Oświatowy
ostatnim miejscu, a przesunie się
przyznała 60 tysięcy złotych nagrona jedno z czołowych miejsc.
dy dla zespołów teabraJnych, tanecz. tzw. półau tomatach i wyr:i.biającv
Wyniki jakie osiągnęły w tym
nych i muzycznych z terenu powhi 162 procent normy te-::hn~czue i.
tu łódzkiego, za udzi'ał i osiagnięcie W produkcji galanterii ciężkiej,
etapie współzawodnictwa pracy
czoło~yc~ lo~at w Festi~alu Sztu!< gdzie wyrabia się salaterki. paposzczególne zespoły huty „Hor·
Radz1eclnch, JBki odbył Się przed kll I
. .
d .
6ł Ant 1koma tygodniami w Łodzi.
tery itp. przo UJe zesp
<
tensja" napawają dumą robotniWyróżnione zostały zespoły: mu- niego Szczepańskiego wyrabiający
ków. Wszyscy zdają sobie spra·
zyczny i teatralny z Aleksandrowa. 150 procent normy. Wynikiem 136
wę
z tego, że osiągnięcie 152,
'T..uzy~zny z . Konstantynowa i teat- procent normy osiągniętym w o·
ralny ze 7g1erza. Przyznana nagra~ .
·
·
d ·
140 czy n awet 120, lub 111 p roc.
da w sumie RO tys. złotych zostanie statmm etapi_e współzaw? "mctwa
n ormy jest nie lada wyczynem
rozdzielona międz? powyższe zespo- pracy w hucie „Hortens]a poszhutników „Hortensji" i jest dowo·
ły na potrzeby kulturaino-oświato- czycić się może produkcyjny zes·
we świetlic. (.T. M.).
pół Władysława Stobieckiego, zaem, że załogi poszczególnych
zespołów produkcyjnych docenia11 ją znaczenie rozszerzającego się
ciągle współzawodnictwa pracy,
przynoszącego coraz to nowe osią·
gnięcia i nowe radości związane
bezpieczeństwa
z nadprogramowym wykonaniem
Pomimo, że w radomszczań ku pomiędzy pompami wodnymi, placu, jak również uniemożliwia pla nów produkcyjnych.
skiej Metalurgii zrobiono wiele, a zbiornikiem wodnym zainstalo- utrzymanie należytego porządku
jednak do chwili obecnej nie usu wać fi ltry.
na terenie zakładu. Należało by,
nięto
wszystkich ii.stniejących
Na oddziale cynkowni i kwa- wykorzystując okres letni, przyjeszcze na odcinku higieny i bez siarni brak jest dotychczas t.zw. stą.pić do wybrukowania terenu
pieczeństwa pracy braków i nie- okapów z neutralizatorami, które fabrycznego, a przede wszystkim
dociągnięć. Nie odrazu mogli zrc by pochłaniały opary kwasu. Na terenu pomiędzy poszczególnymi
Plan kolportażu pierwszego dzien
sz~ą robotnicy „Metalurgii" usu- skutek braku ich opary kwasu oddziałami. ~dzie należy urządzić nika młodzieżowego „Sztandar Młonąć wszystkie braki w zakresie hi niszczą przewody elektryczne i zie ścieki i przeprowadzić kanały.
dych" wyrażał się w Pabianicach
gieny i bezpieczeństwa pra~y ja- leńce nie mówiąc już o tym, że
Oto najpoważniejsze bolączki, w ciągu miesiąca ma:ja cy~rę lOOfJ
kie zastali z chwilą przejęcia za- działają zabójczo na drogi odde- które referat higieny i bezpieczeń egzempl. Liczba ta rz:ostala jednak wy
kładów w pierwszym roku po wy chq,we zatrudnionych tam praco- stwa pracy i kierownictwo zakła dat!"lie przekroczona już w pierwzwoleniu. Przyznać trzeba, że w wników.
du winny zlikwidować w jak naj- s::ych dniach i ostatecznie podwyzszc>
miarę możliwości z roku na rol<,
J ak dotychczas teren z~kładów bliższym czasie. NaturalnJe, że no ją do 1485 w mieście i ponad
z miesiąca na miesiąc wprowa:lzo nie jest należycie uporządkowany tego wszystkiego nie można zro- 400 w powiecie.
„Sztandar Młodych" już w ciągu
no coraz to nowe ulepswnia - i wybrukowany. Na skutek tego bić w jednym miesiącu, czy nawet
pierwszych tygodni istnienia zdobył
należy jednak pospieszyć się z re- jesienią i wiosną tworzą się ka- w jednym kwartale. Jednak niesobie sympatię i uznanie młodzieży
alizacją
planowych inwestycji, luże, które utrudniają transport które z nich ja\{ np. wybrukowa- miejskiej
i wiejskiej, fabrycznej i
które jeszcze do tej chwili nie wewnętrzny. W okresie nato- nie terenu fabrycznego oraz za- szkolnej. Yv dniu . 1 Maja rozchwyta
zost~ły wykonane.
miast letnim za każdym podmu- instalowanie okapu z neutralizato no w kilka minut zapas egzemplaMianowicie jeszcze w roku 1949 chem wiatru wznoszą się tumany rami na oddziale cynkowni i kwa rzy przeznaczonych do rozprrzeda·
referat higieny i bezpieczeństwa kurzu, co również utrudnia pra- siarni należy przeprowadzić jesz ży uiicznej. Na zebraniach kół
pracy w planach swych na rok cę robotników zatrudnionych na cze w bieżącym sezonie letnim. ZMP-owskich i hufców SP-owskich
gorąco
dyskutowano nad treścią
bieżący zaprojektował
instalację
pierwszych numerów „Sztandaru
t .zw. „wyciągów" na oddziale har
Młodych", a dyskutanci wyrażali się
towni, cynkowni, widlarni i iaczłonków
o swym piśmie z pełnym uznaniem.
/
kierowni, które miały za zadanie
W maju przodowało w prenumeneutralizować działanie oparów
racie
Gimn. i Liceum Handlowe. Za
kwasu i pylu ołowiu . Prawdoporługą organizacji ZMP-owskiej jest
dobnie te .pozycje w preliminazainteresowanie
całej
młodzieży
Tzu nie zostały należycie •.A.moty~
We wtorek odbędzie się w Pa-' skutek .zarządzenia cantralnych swym dziennikiem. Wszyscy uczniawowane i dlatego też włacizc nad bianicach o godzinie 17 pierwszy władz spółdzielczych. Pror,ram wie 'jl liczbie 414 _z aprenumerowali
rzędne koniecznych na. inwestycje wykład w świetlicy
spółdzielni kursu przewiduje wykłady, zapy w maju „Sztandar Młodych"!
sum nie zatwierdziły. Obowląz PSS-Społem w ramach specjal- tania i dyskusje. Każdy komitt"!t Na dalszym miejscu ;>ośród szkól
kiem kierownictwa zakładu jest nych szkoleniowych kurso-konfe sklepowy winien być reprezento- pabianickich kroczy II Jedenastolat
sprawy tej „nie zasypiać" w bi;- rencji dla wszystkich członków wany na takiej kurso-konferencji ka TPD, która zaprenumerowała
120 egzemplarzy dziennika młodzieżącym okresie. To samo tycw się komitetów .sklepowych PSS w przez przynajmniej jedną osobę.
żowego
oraz III Liceum z liczbą
również funduszów
potrz~l:mych Pabianicach.
.
Lokal świetlicy PSS-Społem prenumeratorów 92. Dalej Girpn.
na budowę łaźni. ·Dotychczas istKurso-konferencje dla człon- gdzie odbywać się będą wykłady Chemiczne - 71 egzemplarzy oraz
nieją zaledwie tutaj 4 wanny. któ ków komitetów sklepowych orga mieści się przy ul. Limanowskie- I Jedenastolatka 73 egzemplarze.
re w żadnym wypadku nie wy- nizowane ·są w całej Po1sce na go Nr 3.
Gimnazjum Mechaniczne posiada 66
starczają na liczną załogę „Metalurgii i tylko niewielki pr.J·:1mt
jpracowników może z nich korzyADRES REDAKCJI:
Plac Kościuszki 2"3, tel. 290
Redakcja przyjmuje interesantów
po godz. 14.

Nagrody

dla

artystvcznych

wyniki, natomiast 131 procent wy
znaczonej normy osiąga zespół
produkcyjny Bolesława S mugi
wyrabiający kieliszki i karafki.
Dużo lepszymi wynikami pod
względem wydajności pracy wy·
różnia się w stosunku do uprzednio wymienionych działów pro·
dukcyjnych dział wyrobu szklanek. Pracujący tu zespół Edwarda
Sławińskiego osiąga 142 procent
normy.
Ale nie wszyscy majstrowie i
nie wszystkie zespoły w tej naj·
większej hucie piotrko.wskiej,' a
jednej z większych w całej P olsce
przykładają się tak szczerze do
pracy. Niemniej jednak wyniki są
bardzo poważne i pozwalają przy·
puszczać, że w następnym etapie
współzawodnictwa pracy przodu·
jące dotychczas ze$poły będą mu siały stoczyć ciężką walkę z pozostałymi. Do takich, które pre·
tendują do zajęcia w przyszłości
lepszej lokaty należy na przykład
zespół Konstantego Raczyńskiego
zatrudniony przy produkcji kie-

Należy usunąć niedoc1a2niecia i braki „Metalurgii
w zakresie higieny i

pracy

I

W nadchodzący wtorek, tj. 23
maja odbędzie się w Pabianicach
zebranie przedstawicieli partii ipo
litycznych, związków zawodowych
i organizacji społecznych, na któ
rym powołany zostanie do fycia
Miejski Komitet ob chodu Tygodnia Burs i Stypendiów. Tydzień
ten poświęcony jest zagadnien iom
ułatwienia uczącej 5ię młodzieży

kontynu owania · nauki, organizowania szerokiej sieci burs i jak
największej ilości stypendiów. W
mieście nas zym sprawa burs l sty
.pendiów ·ze względu na dużą ilość
szkół ogólnokształcących i zawodowych o poziomie średnim należy do zagadnień wymagających
tros:kliwej opieki całego społe
czeństwa.

Tydzień Burs i Stypandiów roz
poczyna się i trwać będzie do 11
czerwca. W czasie tym dokonany
zostanie przegląd dotychczasovzych

osiągnięć

miasta w dziele organizowania burs i stypendiów oraz
wytyczony będzie plan pracy na
przyszłość. Już obecnie młodzież
nasza z najbardziej zapadłych
wsi i zakątków znajduje w mieś
cie pełne w arunki do nauki: dogodne pomieszczenia, wyżywienie
i stypend ia ·na pomoce naukowe.
Wzrastający jednak z każdym
rokiem pęd do nauki całej młodzie
ży polskiej pociąga za sobą koniecznosc udostępnienia jej no·
wych burs, uruchomienia nowych
stypendiów. Społeczeństwo Fabia
nic rozumie ipowagę i ważność tego zagadnienia. Dlatego wierzyć
należy, że wysiłki Miejskiego Ko
mitetu Tyg-O(lnia Burs i Stypendiów, który już od wtorku podej
mie swą pracę, znajdą żywy oddźwięk i poparcie wszystkich oby
wateli.

F. S.

Ciekawe iDT prezy wPabianicach
Ostatnio dużo się mówi i pisze o
braku imprez artystycznych w Pa
bianicach.
Miejski Komitet Odbudowy Stol.l
cy postanowił opinię tę przełamać.
W tym celu zorganizowany zostanie
najpierw poranek w wykonaniu naj
lepszych grup zespołów świetlico
wych naszego miasta.
Miłośnicy
śpiewu, muzyki i tańca będą mogli
w ten sposób zapoznać się z całym
amatorskim dorobkiem artystycznym. Zbiorowy poranek świetlico-

naszych najlepszych artystów
z pewnością zadowolić · szero
kie rzesze widzów i słuchaczy.
Impreeą, która pr.zycdąg1noie uwagę sportowców, będzie mecz piłkar
ski emerytów sportu. Dotychczas
nie ustalono jeszcze składów ·osobo
wych drużyn, które wystąpią prze
oiwko sobie na 'boisku, gdyi mecz ·
znajd4Je się w trakcie przygotowań, organizatorzy zapewniają je•
wy

zdoła

dna.k, że SiPOllkanie b~e g.e wszecll
interesujące.
F. S.

miar

„Sztandar Młodych" wrękach całej młodzieży
I

I

Kurso-konferencje dla

Komitetów Sklepowych

· rozpoczyna PSS „Spolemu

stać.

Należy wybudować

łaźnię

natryskową, w której by mogło
korzystać odrazu kilkadziesiąt pra

cowników.
Należy zwrócić również uwagę

na stan rur wodnych. Rury te nie
były wymieniane
ta'· długo jak
zakład istnieja, a więc już blisko
około 30 lat. Na skutek tego wo
da znajdująca się na terenie zakładów wedłt1g orzeczenia Komisji Sanitarnej nie nadaje się do
picia. Należało by w najbliższym
czasie przystąpić do kolejnej wymiany rur, jak również na odcin-

Sta re pra wa iazdy
należy wymieni ć
W myśl kwietniowego zarządze
nia Łaskiego Starostwa Powiatowe
go, Zarząd Miejski w Pabianicach
podaje do wiadomości wszystkim
posiadaczom pojazdów mechanicznych, którzy posiadają dawnego
typu pozwolenia na prowadzenie
pojazdów, że pozwolenia te winny być wymienione na nowe prawa jazdy. Termin wymiany pozwoleń upływa z dniem 30 czerw
ca "br. i po upływie tego terminu
żadne wymiany dokonywane nie
będą. Po~iadaczy pozwoleń starego typu traktować się będzie- po
t:;':ll terminie Ji!.kO osoby nie posiadające prawa jazdy w ogóle.
Pozwolenia wymienia zaintereSO\.vanym Starostwo Powiatowe

w

Łasku.

Nowa· forma opieki
nad

pracującqn1

Uspołeczniony sektor
naszej gospodarki narodowej bezpośrednio
ujęty jest w ramy planowania. Planowanie to pogłębiamy z każdym
dnit.:m, rozszerzając je na wszystkie
dziedziny gospodarki.
Inaczej jest z produkcją rolną, po
chodzącą
z Indywidualnych gospodarstw chłopskich. Tuta.i nie ma
bezpośredniego
planowania. Tutaj
można mówić tylko o pewnych elementach planowości, które występu
ją w formie kontraktacji oraz plano
wej otganizacji skupu.
Początek
dało
zboże.
Planowy
skup uporządkował tę dziedzinę
handlu, stworzył warunki, przy któ
rych uspołeczniony aparat skupu
jest zorientowany co do rozmiarów
podaży w danym okresie.
Żywiec nie był dotychczas kupowany przez gminne spółdzielnie w
sposób planowy. Plan skuj>U ustalono centralnie, orientując się tylko w
przybliżeniu
co do możliwych rozmiarów podaży. Nikt nie zadawał
sobie natomiast trudu, by zbadać
na najniższym S'JCZeblu - w groma
dzie - ile sztuk będzie mogła ona
dostarczyć w danym miesiącu.

PLANOWY SKUP

ŻYWCA

UPO-

RZĄDKUJE GOSPODARKĘ MIĘS-

NĄ

Niezwykle dogodne warunki, stwo
rzone prze1 akcję „H" szybko dopro
wadziły do· taki13go podniesienia hodowli trzody chlewnej, że rynek nie
• tylko zostaj całkowicie nasycony, ale

podaż żywca zaczęła przekraczać
rosnącego

Młodych"

przejawiły

dotąd szkoły

powszechne, a przecież młodzież szó
· ~ych i siódmych klas, młod;.ież, któ
ra w najbli:i:szym czasie podlegać
będzie obowiązkowi służby w hufcach SP i która, w dominującej więk
szości, w najbliższym czasie, zasili
sz·>-·"~i
organfzacji ZMP-owskich,
napew1110 wa·lazła by wiele cieka·· JCh informacji i wskazówek w
„Sztandarze".
Stanowczo za mało uwagi poświę
ciły dotąd swemu' pismu codziennem..i kob ZMP-owskie w pab:t.ńic
kich fabrykach i zakładach pracy.
Popatrzmy jak się przedstawia sprh
wa prenumeraty „Sztandaru Mło
dych" na terenie Państwowych Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Z
kilkudziesięciu

ZMP tylko

kół

oddziałowych

8 kół zainteresowało się

prenumeratą

dziemiika.

Są

to kola

państwa

chlopstlll'e.-n

po przez kierowników gromadzkich
spofycia grup producentów. Ich ·rola polega
mięsa, tłuszczów i wędlin. Przekra- na spi~aniu rolników, którzy w oczanie popytu przez niezaplanowa- kreślonym dniu miesiąca zamierzaną podaż wywoływało czasami dość ją sprzedać wytuczone sztuki żywca.
znpczne trudności. Bardzo poważne Kierownicy gromadzkich grup proróżnice w skupie pomiędzy poszcze ducentów starają się ustalić terrnlgólnymi miesiącami i tygodniami, ny dostawy tupzników w taki spoa nawet między pószczególnyrni sób, aby w każdym dniu tygodnia
dniami tygodnia - potęgowały trud . danego miesiąca doprowadzono na
naści magazynowe, w chłodniach, punkt skupu jednakową ilość sztuk
w transporcie samochodowym i koPlanowy skup żywca, który w
lejowym, v. pracy rzeźni i przetwór czerwcu obejmie już cały kraj, jest
ni, a wreszcie w pracy detalicznej ważnym krokiem na drodze do upo
sieci sprzedaży.
rządkowania gospodarki mięsnej i
Błędem dotychczasowego planowa środkiem
obrony interesów mas
nia sku~u był brak powiązania apa chłopów - hodowców trzody chlew
ratu skupu z producentem - rolni- nej.
kiem. G.ninna spółdzielnia, jako naj
niższa komórka tego aparatu,
nie rLANOWY SKUP ŻYWCA ZABEZ
była w możności przewldzle~ podaPIECZY ROLNIKÓW PRZED
ży żywca na pewien okres naprzód.
STRATAMI
Wahania w podaży nieprzewidziane
Państwo Ludowe stworzyło wyjąt
I niezaplanowane z góry powodowa kowo dogodne, korzystne warunki
ły konieczność przetrzymywania sku dla stałego rozwoju hodowli, a tym
pi onego ŻY'" .a na bazach gminnych samym dla stałego podnoszenia dospółdzielni, czy w delegaturach po- probytu gospodarstw mało l. średnio
wiatowych Centrali Mięsnej.
rolnych chłopów. Dzięki temu szybAby tego ujemnego zjawiska unik ko osiągnęliśmy stan, przy którym
nąć na pr.1.yszłośe, zorganizowano o· podaż żywca przewyższa popyt. Pobecnie planowy skup żywca w opar dobna sytuacja w warunkach kapita
ciu o ogłoszenie terminu sprzedaży listycznych musiałaby doprowadzić
przez hodowców trzody chlewr.ej.
do spekulacyjnego wyzysku hodow•
Takie zaplanowanie pozwoli na ców p1·zez handlarza, do gwałtownej
przygotowanie się całego aparatu do obniżki cen żywca, a w następstwie
sprawnego skupu zgłoszonej przez - do wybijania pogłowia, do upadrolnika podaży i uchroni przed dó- ku hodowli.
tychczasowymi trudnościami.
Zupełnie inaczej kształtuje sią sy
Powiązanie gminnego punktu sku tuacja obecnie. Władza ludowa, ma
pu żywca z hodowcą następuje jac na uwadze interes mało i średpyt, mimo stale

prenume!atoró_w pisn;a młodzieżo
wego, G1mnazJum Papiernicze - 57
prenumeratorów, .Srednia Szk~a Za
wodowa 53 prenumeratorow i
Gimnazjum Prze?1ysłowe PZPB 42 prenumerat~row. . .
.
We wszystkich wyzeJ wspomma•
nych szkołach poza Handlówką,
liczba prenumeratorów „Sztandaru
Młodych" jest jeszcze za mała. Daje
się to zauważyć szczególnie w I Jedenastolatce (gdzie jest przecież silna stosunkowo organizac:ja ZMPowska i ruchliwy hufiec. SP) oraz w
szkołach zawodovych.
Całkowity
brak ~ainteresowania „Sztandarem

nlorolnego chłopa, nie dopuszcza do
sti:at, jakie w okresach wysokiej po
daży ponosił hodowca za rządów sa
nacyjpy::h. Rząd stoi twardo na stanowisku, że cała produkcja rolnicza,
a w danym wypadku hodowlana jest
i będzie zakupywana po ustalonych
cenach.
PLANOWY ZAKUP ŻYWCA - TO
NOWY ...-.aĘż W yvALCE Z WRO·
GIEM KLASOWYM
Wróg klasowy będzie usiłował wy
korzystać planowy skup żywca dla
wprowadzenia hodowców w błąd,
szer:z:ąc rozmaite plotki.
Nasze t1::renowe organizacje partyjµe, ZSL, ZSCh, pracownicy PGR,
G. S. i cały aktyW wiejski winni tej
wrogiej 1bocie przeciwstawić ener
gi~ą pracę uświadamiającą o tym,
że planowy skup żywca poprzez od
powlednio wczesne ustalanie term!•
nów dostawy tuczników na określ o
ny dzień, porządkuje gospodarkę
mię1mą i zapewnia warunki dalsze•
go postępu w hodowli, a tym sa•
mym zapewnia dalszy wzrost dobro
bytu hodowcy.
Praca uświadamiająca powlnna
przynieść w wyniku jak najszersze
zrowmlenie prze:? masy chłopskie
potrzeby współdziałania w ustala~
niu terminów dostawy oraz zrozumienie konieczności śclsłegc przestrzegania tych terminów w Interesie gospodarki mięsQej i ~odowcy
(ad).

przy Biurze Głównym, TkalniCentrali I i II zmiana, przy PC 1.
PC 5, Tkalni oddz. 1, oddz. 12 i oddz.
28. Pozostałe koła wyJtazują zbyt
słabe zainteresowanie dla prenume„
raty swego nowego pisma, zaś Za·
rząd Fabr;czny ZMP dotąd niczego
nie zrobił w kierunku zainteresowa
nia prenumeratą i dziennikiem mło
dzieży robotniczej.
Lepiej przedstawia się sprawa czy
telnictwa prasy młodzieżowej w innych fabrykach. W Zakładach Wy•
twórczych Lamp Elektrycznych L15 „Sztandar Młodych" ma 49 prenu
meratorów. w P ZZPJG - 46 prenu
meratorów (co jest niewątpliwie
znacznym sukcesem, ponieważ w
PZ:PJG odsetek młodzieży wśród
robotników jest niewielki), w Fabry
ce . Narzędzi - 40 egzemplarzy, w
Fabryce Chemicznej - 41 egz., w
Papierni - 21, w PZPW Nr 41 zaledwie 25 egz., zaś w PZPO tylko
23 egz. Nie interesują się wcale pra
są młodzieżową Zakłady Mechanicz
ne im. Strzelczyka oraz Techniczna
Obsługa Rolnictwa.
Spoś~·ód licznych spółdzielni praCf w naszym mieście, gdzie młodzie
ży wśród zatrudnionych nie brak,
tylko Spółdzielnia im. Juliana Marchlewskiego prenumernje 35 egz.
„Sztandaru Młodych". Inne spółdzlel
nie wykazały całkowity brak zail).•
tereso\l'fania się tym pismem.
Z instytucji i urzędów 20 prenu„
meraitoirów „&twndaru" ma PSS Społem, 16 Ubezpieczalnia Spo·
łeczna, 10 Urząd Dr .>gow.v
Również powiat nie wykorzystał
nawet w połowie swych możliwości.
Zarząd ZMP w Łasku na razie przo
duje w powiecie z liczbą 188 prenu•
meratorów. Dalej kroczy Lic.mm
Ogrodnicze w Widzewie z liczbą 61
prenumeratorów oraz $rednia Szko··
la Zawodowa w 'Łasku z 56 premt•
meratorami, natomiast podobna szko
la w Hucie Dłutowskiej zd 1byłlł się
zaledwie na.„ 5 prenumeratorów
„Sztandaru Młodych". Podobnie tył·
ko 20 prenumeratorów liczy Szkoła
Zawodowa w Widawie. Poza tym w
powiecie 25 egz. „Sztandar;u" prenumeruje PZPB w Okupiu, 20 - koło
ZMP w Kolumnie, 5 - koło w Sę
dziejowicach, 9 - Szkoła Wieczoro•
wa w Widawie.
Liczby te dowodzą, te zarządy
ZMP za mało zainteresowały swych
członków prenumeratą.

A

przecież
Mło
mło

tak jak piszemy, „Sztandar
dych" ma sympatię i uznanie
dzidy.

Pmed . rz~ ZMP &to.I więc
poważne i wdzięczne zadanie: zWięk
szyć w najbliższym czasie prenumeratę, zwielokrotnić ją tak, aby nie
było wśród zorganizowanej młodzie

nikogo, kto·by nie był lłtałym czy
telnikiem „Sztandaru Młodych".

ży

o.łoszenia

ZGUBIONO
jową

d r o hne

lelńt.

Nr. 867074, ·

kole•

naz-

wisko Cią~yńska Aleksandra.
100
ZGUBIONO dowód oso
bistY na nazwisko Ku·
la Stanisław. zam Dą•
browa, gm.
Łaziska,
poczta Tomaszów Ma
ZOW·

~8

Nr 140

M
:r~~.~~~;p;;
am.y iuz ·reprezenta cie
do W 01·e\vódzkich
j Ze sportu

W Pucharze Davisa

Polska-Izrael 5:0

ćwierćfi1I1ału,

w kJtórym Si9Qibka
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Biegów Narodowych

wa:r-

niedrz::ieilę

rozegra.illo ostailll1ie ,_
3. Gl:owacka Maria, DOSZ, 1 :34,4.
dwie gry pojedyńC!le, które zaikońdniu wczorajs.zym na stadionie
4. I{awówr..11., Kuratorium, 1:36.
czyły się z,wycięsitwami
Polaków.
Włókniarza, przy ul. Kilińskie
5 Sz:llsner Urszula, Kuru.'.;o:·ium,
'>konecki wygrał e. BUIIllflm.ainnem 6:2, go odbył się drugi etap Biegów Na
6:0, 6:2, a Piątek poiko:na·ł Weiis.sa ro~.owych, jako eliminacja do biegów ::.·36,6.
6. Przybyla;k, DOSZ, 1:37.
6:1, 6:0, 4:6, 4:6, 6:2.
wc-5cwódzkich. Propagandowo biegi
spełniły swe zadanie. A oto lista re
GRUPA WIEKU: 17 - 18 LAT
pr.:-zentacji do biegów wojewódzkich:
1 Wolak Władysława, Włókniarz,
W tenisie stołowym
KOBIETY
1:3"-,l.
GRUPA WIEKU: 15 - 16 LAT
2. Białobrzeska Teresa, Włókniarz ,
1 Dudkiewicz Alina, Kuratorium, 1 35,9.
1·32.
•
3- Baran Teresa, DOSZ, 1.:36,8.
2. Olczak Irena, Kuratorium, 1 :33,8
WARSZAWA (PAP).
4. Lewandowska, Kuratorium, 1 :40.
W sah
Ogniska odbyło się spotkanie w teniV

W

„~SR -Polska

5:0

1c stołowym drużyn męskich, między

r\•prezentacjami Czechosłowacji i Pol
~ k i. 'Mecz zakończyl się zwycięstwem
drużyny CSR 5:0. Z Węgr;;tmi pmeR rali śmy róW1111eż 0:5.

rÓWil0W8ŻDi

Na

• k

•

•

I S O CZill

Na byłym centra.1nym korcie teniowym w Parku Poniatowskiego ro;:egrano wc.z oraj zawody oh.-ręgowe w
c·ifmastyce, którym przyglądało si~
zaciekawieniem około 2 tysięey
o::ób.
W konkurencji kobiecej pierwsze
r,1iejsce zajęła Go2dalska Kr. (ŁKS.
\Vł.) , zdobywając łącznie 45.35 p.
in·zed Letkic•wicz J. (Ogniwo) - 42,46 p. o!·az Malisiewicz B. (Ogniwo) - 42.45 p.
W konkurencji· męskiej triumfo'\\ali gimnastycy Związkowca-Zrywu,
za)mując trzy J?ierwsze miejsc&. Zwy
c:~zył Gajdecki - 57,3 p. przed
Ostrycharzem - 55,8 p. oraz Bur~:dm - 54,6 p.
·

„

-1. Witczak, Kuratorium, 1:40.
5. Wróblewska Barbara, DOSZ,
:1. Czyżewska, Kuratorium, 1 :42.
bil.
5. Kos~rzewsika Kazimiera, DOSZ,
G Podlasin Hanna, Kurarto1·ium,
1:42,1.
1 .41,2.
GRUPA WIEKU: 19 -

MĘŻCZYŹNI

25 LAT

GRUPA WIEKU 15 - 16 L AT
1. Wdowczyk Leokadia, DOSZ,
1. Olek, Kuratorium, 2:56,6,
2.
1 ·33,4.
3.
2. Płoszka Urszula, Kuratorium, Cnotalski Jerzy, DOSZ, 2:59,5,
Bolszewicz Jan. Kuratorium, 3:01,2,
1:36,5.
Słota Kazimierz.
Włókniarz,
3. Korsze! Alicja. Związkowiec, 4
3:03,B, 5. Ignaczak Jan, DOSZ, 3:05,
1:37,8.
6. Zarycki.
Budowlane
Liceum,
3:05,8, 6. Budzyński Jan, Ogniwo,
3:05,8.

okręgu

Now.
v
·rekord
.
wczoraj Tulecki w biegu na 110 m. przez plotki

GRUPA WIEKU 17 -

18 LAT

1.
Milczarek St., Kuratorium,
2:54,6, 2. Antonowicz Wacław, Kura
ustanowił
to:rium, 2:55,2, 3. Leiw.andoWśki T.ad„
Wczoraj na stadionie ŁKS Włók włowski (ŁKS Wł.) - 16,4, 3. Be- I (PKS Wlł.) - ·26, 2) Grzeilak (Ł'KS Wł) Stal, 2:57, 4. Klinkiewicz, Kuratorium 2:59,2, 5. K01Wałski Stefan,
niarza odbyły się eliminacyjne za- dnarek (PKS Wł.) - 18.
- 25,88, 3) Bystrońska (PKS Wł.) Stal, 3:00, 6. Pijanowski, Kuratowody lekkoatletyczne o drużynowe
100 m. kobiet
1. Słomczewska 24,79.
mistrzostwo Polski. W zawodach (ŁKS Wł.) - · 13,4, 2) Kolasińska (Bo
Dysk mężczy.zn: 1) G;ru;e!l\slki (LKS rium, 3:00,2. „
wzięły udział drużyny: ŁKS Włókn ruta) - 14,2, 3. Wojtasiak (ŁKS Wł.) Wł.) - 39,45, 2) Jesiaik '.ŁKS Wl.) GRUPA WIEKU 19 - 29 LAT
35,05, 3) Kru~e,>J"Ski (PKS Wł.) iarza, Unii - Chemii, PKS Włó- - 14,5.
1.
Kasiński Władysław, Spójnia,
kniarza (Pabianice) oraz Boruty
100 m. mężczyzn:
1. Kozłowski 33,98.
(Zgierz}. Drużyna ŁKS Włókniarza (Unia - Chemia) - 11,3, 2. Kun
Skok w dał mężczyzn: 1) Szozepa- 2:~2, 2. Błażejewski Eugeniusz, Stal,
3. Kulawiak, Kuratorium,
wystąpiła w osłabionym składzie
(PKS Wł.) - 11,4, 3. Dylikowski niak {ŁKS Wił.) - 601, 2) Soonow.ski 2:53,1,
2:53,2,
4.
Bujała Zbigniew,
Stal,
bez Prywer~, Antonowicza i _S zul- / (ŁKS Wł.} - 11,5. ,
(Unia - Chemia) - 587, 3) Woźnia2:56,2,
5.
Fornalski, Kuratorium,
ca. Grzelski start.ował z wybitym
Kula mężczyzn: 1. Grzelski (ŁKS l<owski (ŁKS Wł.) - 576.
'
3.000 m.: I) Szeiwc.zyik (ŁKS Wł.)- 2:56,7, 6. Mikołajczyk Alfred, Zwiąż
palcem._
.
Wł.) 12,05, 2. Kruszewski (PKS
~orr;1mo osł~b1on~go składu. ~KS U'ł) - 12,02, a. Brzoska (ŁKS Wł.) 9 :3~. 2) Nowaik (LKS Wł.) - 9:35,8, kowiec, 2:57, 7. Kudelski Włodzi
mierz, Włókniarz, 2:57.
Włokmru:e- OO·Jął p1e;rws,z e m~eJS>Ce, _ 11 ,75.
3) BairańsJki (ŁKS Wł.) - 9:54,2.
zdobyy;aJąc 25232 p. przed Un;ą -:-I.OOO m. mężczyzn: 1) Posel:t (BoGRUPA WIEKU 30 - 39 LAT
Oszaiep mękzywn: 1) Garnce.a·r Chemią 18374 ?· PKS Wł0!m1a- ruta) - - 2: 43,6. 2. Grab (ŁKS Wł.) czyk (Unia - Chemia) - 46,46, 2)
1.
Żądłak Michał, Związkowiec,
rzem - 18212 P· 1 Borutą (Zgierz)
- 2:43.8, 3. Łukas(lewski (Boruta) Rytczak (ŁKS Wł.) - 44,75. 3) Sztrau 3:20,4, 2. Jos Jerzy, Spójnia, 3:26,7.
- 11556 p.
2·4~ 5
be '.ŁKS Wł.) - 42,67.
3.
Klichowicz Edward. Gwardia,
W poszczególnych konkurencjach
· ' ·
Skok wrz:wyż kobiet: 1) Loga (PKS 3:29, 4. Patruszewski, Spójnia, 3:32.
osiągnięto następujące wyniki:
Kula kobiet: 1. Peskówna (ŁKS Wł.} 2) Pes'kówna (ŁKS Wł.)
110 m. pl. 1. Tułecki (ŁKS Wł.) Wł.) - 9,l8, :.< Piwowska (Boruta) - 135, 3)140,
GRUPA WIEKU OD 40 LAT
Słomczewska (ŁKS Wl.) 16,2 (nowy rekord okręgu) 2. Pa- -8,98.
9,12, 3. Piotrowska (ŁKS Wł.) 1. Bednarek Roman. Gwardia,
130.
Skok wzwy~ mężCtZyrm: 1) Macie- 3:20,6, 2. Sobczak Tadeusz. Spójnia,
Tyczka: 1. Brzoska <ŁKS Wł.) 3,30, 2. Bednarek (PKS Wł.) - 3,20, jewski (Unia - Chemia) - 170, 2) 3:20,8, 3. Duniak Feliks, Spójnia,
3. Woźniakowski (ŁKS Wł.) - 3,!0. Smnyt ke ~PKS Wł.) - 170, 3) ])e.n)ls 3:38.
Skok w diail. kobiet: 1) Słorn.crww (U.n.i a - Chemia) - 170.
TEATR „PINO&IG"
sk.a (ŁKS Wł. ) 4ÓO m.: 1} Wdowrazyk (Uni•a - Che- Z boksu łódzkiego
4,72, 2) Wojtasiak
(uL Nawrot 21)
~ŁKS Wł.) - 4,21, 3) Peslkówna (ŁKS mi:a) 52,6. 2) Gaijerwsik.i (LKS Wł.)
Dz.iś teatr nieczynny.
Wł.) 4,10.
- 52,8. 3) PawłOIWSiki (LKS Wł.)
Osrziczep kobiet:
1~
Oohęd.ailska 54.
TEATR „ARLEKIN"
(ul. Piotrkowska 15~)
przegrała w Łodzi 4:12
Dziś teatr nieczynny.
W niedzielę na boisku Legii przy
Placu 9 .Maja odbyły się zawod)' bokser
TEATR KOMEDil MUZYCZNJ:J·
skie o drużynowe mistrzostwo w klasie
„LUTNIA„
B. Przeciwnikiem gospodarzy był 1~
Dziś tea·tr nieczynny.
W dniu wczora..}$ym. odbyło się skich: Grabowski, ezłonl.."'Owie: Mi- spół Gwarilii z Piotrkowa. Zwycięstwo
roczne walne zgromadzenie ŁOZPN. c!\3łowski, Krysiak, Kostrzewa, Je- w stosunku 12 :4 uzyskali łod1,ianie,
TEATR „OSA"
N~ 6.9 klubów. reprezentowane były żewski, K<>walski, Sikora, Radwań
Traugutta 1, tel. 272-70
:raledwie 18 sekcji piłkarskich, co sta s ki, Barański, Wydział Gier i Dysey
Godz. 19,30 komedio-farsa Wł. nowi o·koło 25 proc. Z ligowych zes- pliny: Przerad?.ki, l\'lajchr-owski, Chu
Krzemińskiego „Romans z wodmvi· połów brakowało pt'zeds.ta:wiciela Wi d2lk, Starzyńsk!,
Broniecki, . PodWczor aj w Wa;szawie odbył się
lu"
dzewa, z A -kJa.s owych nie dopisali: lr.r,:, Pil)Czyński, Lubnau, środa, Dzie \~yścig kolar ,;;1d na 100 km z udz i:::łem
Wyścig wy~{olejarz łódzki i Związkowiec z To cizie i Boguszewicz. Komisja rewizyj 3 kolarzy węgiers;kich.
;naszmva. Z przedstawicieli klubów I'a: Grycug, Nowak Miecz„ Wielka grał Wrz esiński w cznsie 2:48,32
ri·zed Bekiem (Łódź ).
klasy B na 26 - obecny.::h było 9. p!llan i Kirkicki.

;..;,:.;,;~_...;.....;;...________________

T EATRY

PANSTWOWY
'l'EATR POWSZECHNl'.

(ul.

Obrońców

Dziś

(teL 150-36)
teatr nieczynny.

Stalingradu 21')

PAŃSTWOWY

TEATR IM.

STEFANA Jś.RACZA

(ul. Jaracza 27)
Dziś,

o godz. 19,15 komedia M. Ba
pt. „Dom otwarty".

łuckiego

PAŃST\'/OWY

'l'EATR NOWY

ul. Daszyńskiego 34. ' " '

Godz. 19,15
Karhana".

.,Bcygada

IRt<-14

szlifierza

1 1 .r1 1 l•'llli l Ul!ł l!l l U lll l llf!l lłil lfl' lłUl 'f l . J l! I

Gwardia (Piotrków)

NOH'E H'LllDZE
LÓDZKICH PILKA R Z Y

Bek druei wWarszawie

KINA

W klas ie C, która licz.y 31 drużyn dla młodzieży (Stalina. !) :n'YLOWY (Kilińskiego 123)
obecny był tylko jeden przedstawi·
„Zakochani są sami na świecie"
ciel (!Związkowiec z Brzezin).
godz. 16, 18, 20
go d z. 18, 20
>AŁTYK (Narutowicza 20)
Zebraniu przewodniczył dyr. Okoń
e.prev..enta.nit Ł-OdlZi w drugiej li- wiasem mówiąc baird'ZO ładnie. Spo„Hra b1a Monte Chmt'o" n seria
śWIT (Bałucki Rynek 2)
ski. Po złożeniu sprawozdań przez
d.ze Wł. Z. K. S. Wjdize:w nadal rady=e wypady aitakiu Widizewa
„Wesoły sublokator"
godz. 16, 18,30, 21
\!$ tępujące władze udzielonQ zarządo
przegrywa.
Nii.ema•l ka.Z:dy mecz Wi- me pnzyniosą erniany wy.niiku, gdyż
~AJKA
I Franciszkańska ~,'
godz. 18, 20
wi absolutorium. W dyskusji braU dzewa, roiz..eg,ra!lly w Łodzi byt do wy n apastnicy strzelają nd€cel!n.ie. W 30
„śpiewak nieznamy"
nJ ział przedstawiciele Concordii, Bo grr ainla . . Zla•r ówno podJCzas :inaugura- m1n. Rogocrz ootaila wylnlilk dtnia, .zrlol'ATRY (Sienkiewicza 40)
godz. 18, 20
r uty, Gwardii, Związkowca z Brze~ cji sezooru Ngoiwego rze Zwią~~oiwceni bywadąc d!la swych ba~ drugą
„Koncert Beethovena"
'IJYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
1 zin.
z Radomia pop~ inne zaiwody w bramkę. Lechia pokazuje terae. ład
godz.
16,
18,
20
aktualności krajowych i zagranicz·
nas.z ym mieście aż do wczora~szego ną grę w 0.ltaku. Tyły Wiidrz.ewa roPonadto
przema.wiał
również
przed
f~CZA
(Piotrkowska
to
nych Nr 20"
bią co mogą. aiby utrzymać choćby
stav,riciel ZMP. Szeregu wyjaśnień z s.potkania iz Lechią włącznie.
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
„Qzarodziejski kryształ"
Zawody wczorajsze można poda:.ie- i ten wyn:ik. Zrumaczyć należy, że
!·amienia
zarządu
i
Wydziału
Gier
i
' 1 EL dla młodzieży ( Legionó" 2)
godz. 16.30, 18.30, 20,30
goście grali bardzo os;tro.
Naj,sqabDyscy:pliny udzielili: prezes Konopka lić na diwa okresy. W pierwszej C'Zęś
.Świat się śmieje"
ci meClllU łodrz.ń.ainiie panoiwałi nieyo- szym za.wodllllikiem oka.zał Slię lewoWISŁA (Daszyńskiego 1)
i
pnzewodniczący
WG
1
D
Kob;r
godz. 16, 18, 20 '
·
dJZiellflie na stronie gości Nawet skrzydłowy.
.,Dni Filmu Czechosłowacldego"
liń ski.
:VłUZA (Pabianicka 173)
Widzeiw w lirruiach obroillilyich nie
ce.ęs.to strzelano„„ A, że niecelnie to
„Milcząca barykada"
„Grzesznicy bez winy·
Poruszono m. in. &pra;wę stosunko- już j11m a siprawa. W tea fazie gry Le- uiiWió<R. At aik st.Iv.eilał dość crzęsto
godz. 16,30, 18, 20,30
qodz. 18, 20
wo małej Hości drużyn w Pucharze chia zaiprerz.ent0owaila S:ię nadrl.wyc.zaj jedinak niec€'1nie. start do piłki poV1 uóKNIARZ (Próchnika 16)
I-olski, brwk na więks.zą, skalę dzia- słabo. Wprost n~e ohcfało s~ę wde· wsitawiał wiele do żymen:i<a.
POI.:.ONIA (Piotrkowska 6 '1 l
łalności
kultura>lrno-wychoiwawczej, rzyć. że to jeSlt is1'oitniie Lechia z
Zawody ;prnwaooił dobrze sędzia
,,Dni Filmu Czechosłowackiego"
„Nieodrodna córka"
bo pr.zeoież jedna akademia i dwa Gdańska. To samo stwierdziło na- oaewski z Kirakowa. Widzów około
„-Milcząca barykada"
·godz. 15,30, 18, 20,30
kursy, t.o staiJl.Ol'\1\1Ózo za mało.
godz. 16, 18,30, 21
wet kierowmiotwo PQ<lczas p.rTZerwy. 2 tysięcy. Zespoły wysotąpiły w naWP I NOść 1t>lapiór:wwskiego 16} pot«nek godz. 12
Do nowych władz wybrano nastęDo pr.zerwy bramka padła dila Wi - stępujących składach: Lechiia : Gro ·
„Trz:v spotkania" (film w natural p1~:ących działaczy przewodniczący drz.ewa ze. Sll;r.zalu Wiem.ilka w 30 m i- nowski II, Kus.z, Lenc, AraminoPR:t, ~ llWIOśNIE. •Ze~·,· m sk1ego 76)
wicz, Ka.mela, Nierychło, K1>1<ot B.
dyr. Kaźmierczak, I wiceprzewodni- nl\laie.
.,Pan Habetin odchodzi"
nych kolorach)
CZ•!CY
dyr. D:,browski, II wiceprzePo z;mia.nie boisk zmieJloily s.ię ro- GronoWski I, R'Ogooz, Janeckd i Fragodz. 18, 20
godz. 16, 18 20
1
i wot!nkzący i jednocześnie przew. le. Teraiz do głosu docbodrz.i Lechia a niel. Widzew: Upias, Słaby, Kopa• l!(ol l'NIK IK1llńsk:1ego 17><1
ZACHĘTA (Zgie1·ska 26 •
Wydz: Gier i Dyscypliny Przeradz- Widzew ,puclhnie". W 15 milniuoie niewski Stempel, Konarski, Pacio„Upiór w oper,;e"
„Za siedmioma gór:ur"
ki. III wiceprzewodniczący i jedno- 1 środkowy napas.t niik gości Rogocz rek, RózYcki, Doryń, Wternik, Pa.wu
godz. 16, 18, 20
cz~śnie przew. Wydz. Spraw Sę<:ziow 1strzela w:yiróW1D.utiącą bramkę. ne.- kowski, Marciniak.
godz. 18, 20
RO MA (Rzgowska 84)
„Hrabia Monte-Christo" 1 seri:;
koju, do pionierów Związku RaW dniu wczorajs zym, w sali
za wodnictwem w nauce i stałym
qodz. 18, 20
wła.dzą dolara,
dzieci i młodzież
dzieckieg o i walczących dzieci InTeatru im. Stefana Jara.cza \V Ło
polepszaniem wyników na11czania,
Związku Radzieckiego oraz kraREKORD (Rzgowska 21
dzi, zebrały się liczne delegacje
które, będąc poważnym wkładem • dii. W listach tych zgromadzone ·
jów, które zrzuciły jarzmo ka>pita
„Muzyka i miłość"
na zlocie dzieci wyrażają Z:decy.:lo
hufców ZHP z terenu wojewódz.w dzieło odbudowy naszego kraju
lizmu mają zapewnione szerokie
godz. 18, 20 ,
twa łódzkiego na dziecięcy zlot w
możliwo ści rozwojowe, dobre wasą równocześne godną <>d.p.owiedzią
waną, wolę kroczenia p'l'ZY boku
obronie p.okoju'. Już na długo
swych ojców, matek, braci i siós k
daną podżegaczom wojennym.
runki nauki i opiekę nad zdrow szeregach obrońców p okoju, zo
przed rozpoczęciem wiecu sala t e
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000
bowiązują się do podniesienb wy
atru rozbrzmiewała gwarem. weso :
g
0
0
ników n auczania i przesyłają brałych głosów młodocianych obrońo
•
terskie pozdxowienia przodufocym
ców p<>koju. w okół kraśniały cze!'
\
dzieciom świata pionierom radziec
wone chusty harcerzy, barwne pa
0
0
kim oraz walczącym z brytyjskim
Program na. ponied,ziałek, 22 maja
siaki dziewcząt z powiatu łowieg
g
im.perial irzmem d 'Z.iecfom Indii.
12,04 Dziennik. 13,30 Koncert Ork.
kiego i opoczyńskiego, kolorowe
:]
~~
Po cz ęści oficjalnej ogłoszono
n ozgł. Wrocławskiej. 14.00 Audycj:i
chusteczki i Zf!.paski.
wyniki f estiwalu dziecięcych zesZNP. 14,20 (Ł) Muzyka symfoniczna
Referat o walce młodzieży i
:
:
połów świetlicowych i rozdano na
0
0
14,55 Utwory· Jana Brahmsa. 15.30
dzieciwygłosił
całego świata
obronie po 0000000000000000000000000000000000000000000000000000„u;iooooooo
koju
druh w Berek
oooo
g1~dy, wśród któr ych znajdowały
Ai1d. dla świotlic dz;iecięcych. 16.•)0
pr.zewodrn1czący ZHP, ~tóry zawiem. Mówca przy.toczył dla przy
Przemówienie <b:uha B erka ·wi esię pianina i różnego wdzaju in·
Dziennik. 16,30 (Ł) Rep. pt. „Dzie
lokrotnie przerywane było burzli
strumenty muzyczne, radioodbiorci po.dejmujq. c pel.pokoju". 16,50 (Ł)
11alizował w swym przemówieniu
kładu liczby. ilustrujące ,.ozwój
wymi oklaskami i owacjami
sytuację dzieci w krajach ka>pitali
na
niki, biblioteczki oraz spl'Zęt spor
sieci sz kół w Polsce i wskazał na
Reportaż pt. „Wy słuchacie radis st..,.cznych i kolonialnych, przeciw
liczbę ponad 1 miliona dzieci, któ cześć p.okoju, tow. Stalina i tow.
towy i harcer~ki. W godzinach po
radio słucha was". 17.00 (Ł) Konc.
"
Bieruta.
południowych , po p rzerwie obiado
popoł. <>'ra ork. łódzk. rozgł. PR. pod
stawiając ją położeniu dzieci
w
r e w roku bieżącym korzystać bę
""
Związku Radzieckim i krajach de
wej, odbyły się, urozmaicone i sto
tlą z kolonii letnich.
Z
kolei
głos
zabierali
przedsita
clyr. A. Tarskiego, 17,45 „Bracia-bo
kr „
d
· R f
t
jące na wyrsokim poziomie
artyhaterowie" - pow. dla młod>zieży.
mo aCJI 1u oweJ. e ·eren omoOlbrzymie <>Siągmęcia,
jakie
wiciele hufców ZHP z t er enu woje
stycznym, popisy kilkunastu wy18,05 Odpowiedzi iali 49, 18,15 Muwił metody i formy wyzysku i uPaństwo nasze ma -w diziedzinie wództwa, którzy w krótkich, lecz
cish.'11, Jakie międz,m1arodowa
różnionych zespołów dziecięcych.
kli
zyka. i pieśń. 18,40 Wszechnica. 19.00
wzru szająco poważnych
i bojo„.
opieki nad dzieckiem i młochieżą
Zlot wczorajszy był wielk ą ma
A ud. dla wsi. 19,15 Koncert. 20.00
ka imperialistów i podżegacz,y
mobilizują. masy dziecięce do włą
wych p rzemówieniach de.kJ.aro.wa
nifestacją dzieci
naszego woje.
Dziennik. 20.40 „Jan S, Bach " . 21,30
li, w im ieniu. repr ezentowa rnych
kwojennych
. h k stosuje
. 1 wobec
h kt ' dzieci w
czenia
się w międzynarodowy ruch
wództwa w obronie pokoju, ma0 1oma nyc '
Rezerwa. 21,55 „F elietonista ze storaJac
ore są. po
w obronie pokoju i wywalczonych
prze z siebie organizacji harcer nifestacją, kt óra dowiodła, że idea
licy'' _ aud. rozrywk. 22,2 () (Ł) Ty
zbawione możności ksz.młcenia się
praw.
skich, udział w międ·zyna.rodowej
walki o trwały pokój, ogarnęła ca
•
d L
i skaa:ane na przedwcz.esne stan.· ze
walce o utrwalenie pokoju.
dzień siportu łódzkiego w opr. re · ·
nie się oraz 1·ównie pr.&:diwczeSl!lą
Dziatwa szkolna, zorganizowa·
łe nasze społeczeństwo, nie wyłą
S zumlewskiego. 22,30 (Ł) Muzyka
śmierć.
na w Zwiazku Harcers twa Polskie
N a zakończenie czę$ci oficjalnej
czając naszej największej radości
taneczna. ~3,00 Ostatnie wiadomości
W odróżnieniu od traigicznego po
go występuje czynnie i zdecydowa
i dumy - dzl.eci.
zlot uchwalił wysłanie listu do
~.
23,10 Proro:.am na jutro. 23.15 Konc.
Polskiego K omitetu Obrońców P:>
Kar .
s olistów. 24,0(} Za.kończenie audycji.• ,._ł_o_ż_e_n.ia_m,..ło•d•e•go--p•o•k-ol_e_m_·a_...p_o_d_ _n_ie_z_e_s„woim młodocianym współ-\VRIA -

Lechia

„Pieśń Tajgi"

(Gdańsk)

- Widzew 2:1 (0:1)

R

I

I

D z1ec1

!

w obr on i•e pokoi•u

0

............______________________________________

Wczoraiśze

wyniki -ligowe

ŁKS Włókniarz

-

AKS 1:0.
Baran.
Górnik (Radlin) Koleja,rz 3:1.
Garbarnia - Polonia. 3:2.
Cracovia. - Ruch 1:2,
Legia. - Górnik (Bytom) 8:3.
warta - Gwrurdia 0:2.
Bramkę zdobył

T abela ligowa
1. Gwardia-Wisła
2. Górnik (R.)

10 15:6

7
7

3. Ruch
4 . Garbarnia,
5. Cracovia
6. Kol ejar~
7. Górnik (B.)
8. Legia

7

9

10 :7
14:9

9
7

9

l4: li

6
6
7

7
7
7

9:7
9:1.1
12: b

7

6
6
5
4
l

U: l ::S
8:9

9. ŁKS. Włókn i arz.
10. AKS
ll. Polonia
12. Warta

6
6
6
'1.

4 :7
7:1:•
4:1'.!

Mistrzostwa kl. A
łłłllllłllllUlllllUllUIUIUUIU

Leader dostał ci. ęgf
Im bliże>j końca spotkań piH'.kairskicll o m.isillnz.ostwo ik>lasy A o00ręg.u
łódzkiego, . tym &tają się ona więce'.
ciekarwe. Nie zaip.)illllili&i'Śmy o po.raz
ce WlókniaTZa Z"giersk!iego w Ptio.1.:r1ko
wie, a już mamy następną sensację .
Kolejarz łódzki, który w tej rundzie
nie przeg.11ał ani jednego . meczu musiał w sobotę"Ucbylić croła. przed
ŁKS \Vłóknianem l B. Leader tabel!
s1r.wił dwa punkty, ulegra.jąc •ospo·
dairzom 0:1 (0:1). Jedyilla bramka pei
dła z rzutu kruinego za :rę:kę po.rnoCJr
ka pokonainych. Rerzerwia l!igowego
ł...ES WłókniaJDZa gra.ta podczas teg{1
meaz.u baTdzo ambiitnie i ri p.oświęce
niem. Nie zna:czy . to jednak żeby 'by ła le.pszą od p:r:zeciwniika. Poza tym
zwyoięz.cy gratii ostro, a na dotla•bek

na „czas".
Co można powiedrz:ieć o Kolejamu
ik;tóry tym rarzem wystąpił beQ: Kmi-

na?
N.as.zym ·zdaniem

przemęczona,

druży;na

w czmaritek

ta jest

jeden po-

ważny mecz ze Zwiąrzikowcem z Tomaszowa, a w sobotę już naisrt;ępiny.
to trochę moie rz:a wiele.
W pierwmej części me<:~u gira s·ta ·
'ła na wysokdm
pooiom.ie a naiwę1
ohwi'1ami prnewyj-..s.za•ła obs.e.rrwowane
częst.o m.iwody ligoiwe.
W tej fazie
gry bramkę dila gospodarny strwrn
KO!Pera z rvi:utu k,a rnego. Po zmian.i€
stron te.mpo <>!Padło a gra zmieniła
się w kqpami111ę. ZalWOdy prowad:7,il
ob. Racięc'k i. Publ icziności niewiele
W niedlLieJę na b'oisku własnym
Związkowiec łódrzki pokonał diruży
nę Concocdhl z Piotrkowa w s.to:sunku 2 :0 (1:0). Dla z~ołru Zwli.ąurnw

ca bramki e.d obyli: Paceś i Szydzisz
Me<:z pt'()'\Vadrzi-ł ob. · Pogodrz.iń$~:
W Zgierzu tutej sz"a „Boruta" poko
nnla „Emjeden" z Żychlina 3:1 (1:1).
Bramki dla zwycięzców zd<>byli: Zbro
ja, Matynia i Milczarek. Sędziowa ł
b. dobrze ob. Olejnik.
W T omaszoiwie Zwiąrz.>kowie<; (Tomas zów) po.konał Koleja1v.a. (Koluszki) 3:0.

Czechosłowacy
przeszkolą

n a szych

ping - pongistów
W hali sportowej Włókniarza · odbyzawody w terrisa stołow1:go z u-

ły się

działem
'.t.awodników zagranicznycli„
Poza tym brały udz iał rakiety Warszawy i Lodzi. No podstawie przeprowadzonej punktacji pierwsze miejsce w
turnieju zdobył zawodnik czeski Vana
przed Terebą, Andreadzisem i Wyhmanowskim (wszyscy CSR). Z Polaków najlepszą, formą
za.błysnął
mistn: Polski Pa.tyński z Lublina, a.
następnie ło-dz:ia.nln &r.zysik.
W konkurencji kobiet równie:t" górowały reprezentantki CS'R:
Z Polek
najwyższy poziom zaprezentowały: Hajn
dr)chówna ii Bojanowska. WsLystk.ie
spotkauia były interesujące a niektóre
trzymały wid zów w ustawicznym napię
ciu.
Zaznaczyć należy, że zawodnicy CSR
z ostaną przez dłuższy okres czasu w i·ol
sce i na obozie w Zakopanem szk„lii:
będą nasze rakiety.
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