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IK.O .Uitetq .Obrońców Pokoju

rzecho dz·ą· ·do Je ali ża C«J·t~ nuwych·zadań ·""~.=~=:~;, ~::.'.:'":;:=~·;:mi~~:.:":::yp:::: ;. '.:~ =
P
Apel Pokoju:.
lodzi i województwa
1.100;000
•

mieszkańców

.

;

ny udział w akcJ1 zbieran1a p odp1sow pod Apelem P ol.io-3u. -

~Ii::::.::; :r:p::~~:::~ Komi1etów Dzielnicow~cłl ora·z odnow~ednie dru~i

po·dpisłlo

w:v.ników s~ej C2Y „trójki" dot.l:rły do wszystkieh
·i uarelnłan);:Jni Jmmiitetami p~cy. Na0ląy _si.pl'3Mo-drz.ić, jaiki. P~.": obywa1teli i f!ZY' naletiycie ;prowa&iobro'ncó.w·· pokoju stoi obeooóe mda·· bieg wała praca. ,;trójelk" w t ererue,' ły prace agita.cyjne. N<ałeży również
zebrać i skontrolować zameldowa:ne
wyą_ni.

podlpisały

Apel Pokoju WYNOSI W
416.141; \'V W OJEW0D7.·
ŁĄCZNIE
672.7~3 '!'WIE 1_.088.934. W tej liczbie nie UW7.ględ
niono upóinłonyllb meldunków z 5
rzeczyWistości więc ipowiatów.
lość p odpisów jest znacznie wyis?.a
od podanej.
Prnebieg :Mroji rzł>ięt·ania podpisów
pod Apelem &t.oikhoilimsikim na terenie .województwa łódrzikiego jest
jak na;jb'ardziej pomy&lny. Wszyscy
obywatele - mieszkańcy miast, osad i wsi, rob-Ot nicy i chł~i, inteligencija e pełtlym en:tuzjarzmem i Zil"O
zumieniem składają podpisy, mani·
feśltiu.jąc jedn.o.myślność całego spole
czeńs-twa i włą~jąe się · rzwarcie d~
potężnego frontu pokoju, który udaremni ;zbrodnic:ze plany roz..pętania
Rt omowe.j pożogi.

przez ag.łta<torów pokoju boląeiki,
ży~nia i postulaty obywateli i Pł'Ze
kazać je w~aści,.iwym władzom i 'in-

9·milionów po·d pisów
zebrano JllZ• w cały m .kraju
I

ŁODZI

&tyńlucjom.
Należy rówtrieł upoi"Zą,dkować

•

w

Akcja. zbiera._podpisów pod Ąpe
Iem SztokhGl~sldm rozwdja się w <l&·
łym kraju coraz bardziej Jak wy·
· •
· • •
·
•
" .ł
1>aza y ostatnie
d • 20 bzam1."ll1ę
. . 21 obhczema,
t c o ~o,d z1me
m . su~a
w mu
1tndp1sow z obszar u całego kraJU
wynfosła 8.946.406. Na tak znaczny
w:z:rost liczby podpisów w11łynęły o·
siatr1ie wyniki z województwa kra·
kowskiego (wzrost o pUł miliona pod
pisów) , śląsko·d;ibrowskiego (wzrost
o 200 tysięcy), poznańskiego i szcze·
cińskiego. Trójki zbieraj4ce podpisy
pod Apelem Szt.Okh1tlm&kim chodzi!!

*. * '

~;,E~~~~~~~~~ Naród

!i:=

branie s,prawozd.aiwcze pnzedst>awrcie

dencję

etWi

wszystkich a.g.ita.torów pox>0-

ju, którzy brali ~ynny udział w ak

od domu do doinu, od--mies<'.k ania· do
inie!>zka!lia, wz~agająe _świadom~~
znaczenia czynne) walki o pok~~·
Objaśniają óne 'doniosły sens akcp,
każdego czh>w1e
łoz'en·1a przvu
wagę z
ka dobrej woli. podpisu pod apelem
i mobilizują miliono.we masy do
;,wiadomej, solidarnej walki o po·
zbrod:n1czyeh ~ilano,v
lu·zyżowame
J,udn~ć
wojennych.
podżegaczy
przy jmuje tró}ki serdecznie, wyraza
jąc w najr.ozmaitsr:ej for.mie g~ę1:>@:
dla 1clt dztała1nosc1. l
kil' uznanie
czynne poparcie dla uchwał s zto\C'
holms-kich.

na-

z~rama podpisów, a·b y móc
leżycie ooeni'ć ich pracę i WYodręb

cji

nowy akt-YW spolecmy,
Komirt;ety obrońców potkoju w:in-

nłć

~ Y się równ1eż

rzająć

urządzeniem .

w zakładach pracy Ol"&Z
imprez świeta:i-oowych i sportowych,
P-OPrzed'ZlUlyeb odpowiednimi prelek

masówek

<'Ja.mi.

Nowy etap )a'-llcy, Jaki otwiie.ra
ikomi.tetamt obrońców

się pł'ZOO

pokoju, postawi pned nUni rówza~. jak i do-

nie powaine
tJ'cil<l7.MOWe.

Rrzed siedzfuą Wojewó'dzlaiego :&1rmitetu Obrońców Po.J,.oju trwa ruch bez
przerwy. Przybywają ł odcliodz' w teren „tró':ilri" - agitatorów p okqjft.
Przyb ywaj'! gromadnie podpisywać A~l. Sitokholmski ci, który.eh trójki ~
ruo~ły ustać w domu.

walczył
brazylijski nigdy·ńie będzie
d k Id
I.„

p~eciwko . Z!łiqzko~i Radzieckiemn i .. M'Ofom ~~o ~acti u owej . Młodzież a~ademid<-o słoie
· I'
.
~=i: ~~~a. ";~~~~~~~ ~~ ~ Znalfttenne 1sw1adczen11 delegata Brazylii 11 XV z1ezdz11 KP Urugwa1u b d

!~y~~~~~:n~~:=~w~a
0
0
dziesięr.iu

dniach akeja zbierania
podpisów pod Apelem Pokoju jest
oa . ukońezeału, luz nie ~ t.o,
ie poszc.zęgólne komitety 1tbrońców
pokoju iakońełą na tym swoją 1>ra. . ·
eę.
fmed dzie1nirowyrni, obwodowy-

Otrz~urn tu

mi. blokowymi, S0kolnyani, e.aikład-0-1 nie sik,<mtrolowama

Do rodz. 21 dnia wczora.is>:ego do
Wojewóazkiego Komitetu Obrońców
P okoju wpłynęły m eldunki, z k tó:.
r ycb wynika, że ll~ba osób, które

L

.

I

wstępnY'1!1 ~~·~ewocl·n~cz~ ~milk.i

do~

I

u own1ctwa SOCJU ·1stycznego wp·,oł~e

~udentów

wszyst
i waw:Ua
Po . &luwie
ccgo, sekrcta.rz or g a.m zac31 pa~'iyJne; kich u<YAełni f>ra.zyl;Jskf.c.h do PodłJłda!}~"tamentu :MQfftt>video odci:ytał sa.IMs a.pelu.
SZ-letn.i uowny brazylij9kł Cesare
depeszę pe>wimlną, nadesłan~ .rrz~
K~ itet Centraln~ K~muni~ty ·zneJ l,a,ł;tl>.s, ktijry ?.aimlł.ie stanow.isfto dy
P al'tii Związki Radr.ieekiego. p od.pi- rekton Bra~:t1jskrego Instytutu Ba~l'ln~ pr ze2 sekl'eta1-za Par tii -:-· Su· dań AtolJM)wyoh, 2ł«tył pnbl.iczne oświad-OZellie połępia.jąoe uży~ bł'o.
O'!(JW'a. W depe;:;:r.~· Cqytamy m. m. ;
.,Komitet Centralny Komunisty.cz· ni aitmnowej,
r;(!j P artii Zwiazku Radzi e~kiego
,
prze;;yła bra'i.ei•!!łde J>-OZdrowienia X:V
Partii Komunistycznej Uru
gwaju oraz - życzy komunistom i ma
I ga pomyśil:rnie w oałym kraju . Robot- som pracującym Urugwaju sukcesów
•
.
„ klasy robot .nicze)
•
• •~•.::i
WI
pr,ze.mysło- w wake o . je<lnosc
.........ikow
nj;cy w.ie11!l osr
wych jednomyślnie podpisali. a pel w i jej ścisły sojusz z chłopstwem pra·
sprawie pok'oju. WOOług niie'k.om1p-let· cnjącym, o suwennność na_rodo~·ą
I
6
nych danych, dotych;cms A.pel Sztok I Urugwaju, !)rzeeiwko k~owamom lin
MOSKWA (:PAP). Jak donosi a:
holmski podpisało 15? tysięcy Albań periali~.tów ci:~wziemsk1~h, w wal~e
o poko1 przeciwko podzeg<1czom do Ban gkoku Agencja TASS roopo-::zęły
.
C'IJYków.
się tam obrady VI seslji Komisji Gonowej wojny".
Odi:zytanie depeszy pmv.itane. zosta spodarcze:j ONZ dla s.praiw Azji i D a
ło przez zebranych burzhwym1 okla leldego Ws chodu.
l:J
PrzedsrtaWicie1 ZSRR wniósł o WYLONDYN (PAP). Na doroCTJnej kon skantl oraz okrzykami na cześć Związ
ferenoji ZwiąrzJku Zawodowego Ro- ku Radzieckiel?o, WKP(b) i Genera- kluczenie delegat a Kuomiinitan gu ze
składu Komisji i o uzn anie delegata
botn:ików PrzemysI;u ·Elekbroteohn·ic:z lissimusa Stahna.
Na zjei d;de odczytano równ ież de- cenitralnego mądu Chińsikied Repu bli
nego , 325 głosami p l'2eeiwko $0 u ·
ki Ludowaj jako legalnego prze:dsitachwalono l"C'1loluoję, wzywającą rząd
ang.ielski d·o p opa.rci:a żą.danria w si>ra pes-u powitalne, nadesla.ne p.rzez pa. wkiela Chin. De1ega.c.i lndorne11J,i i i
wie za.k&zu b r oni a.tomowej, zniszc.ze rtie komunistyczne i robotnicze: Pol- Burmy 'popadi .wniosek przedstawi·
nia istn·iejącyob 'Za.pasów bomb aro· ski, Bułgarii, . Francji, Włoch, Anglii, ciiela ZSBR.
1Deolega;t Syijamu ~aipr-0ponowa.ł:, by
mowych i rowiągnięeia kontroli mię Hisz panii, US A. Kolumbii, P ara gwa ·
drzynarodmvej nad produkcją energii ju, Kuby i Niemiecką Socjalistyczną
at.omowej. Reizoluerja podk.re&la , _i:i Pa rtię Jedno5ci. Uczestników zja~du
tego rodzaju krok konieezny je!łt dla
powitali przedstawiciele Kitmmtistycz
utrwa.J enia pok~ju na. świecie.
nej Partii Brazylii, Argenty'n y i Pa ragwaju. Oświadczenie przedstawicie
NOWY JORK (PA!P). Ja1k dono.srzą la Komun istycznej Partii Brazylii, że
~ Mon it.ev ide.o, w UrugwaJu -zebrano NARóD BRAZYLIJSKI NIGDY NIE
już 116 tyslięcy podplisów P.od Ape- RĘ:DZIE WALCZYŁ
P:R.ZECIWKO
lem Sztokholmskim,
7.WIĄZKOW~ RADZIECKIEMU I
N OWY JORK (PAP) - Jak
nr,szą z Montevideo, na centr alnym
placu miMta odb'..\!ło $ię dnia 18 bm.
t>ncz yste otwar cie XV zja zdu Komu
nist~rcznej Partii Urugwa.ju w . obecr.ości ok olo 6 tyisięcy l'Obotnikó"- ,;to
.
lic~· U rugwaju.

!

w szeregaeh

GDl!\.~. K (PAP): _ Na zakończenie
naukow~'go zjaidu mładz.}eży akademii medycznych uczestnicy obradi
uchwalili następujące zobowiązanie:
„Konsekwentnie i śmiało reali·
zować będziemy zaszczy,ln e zada·

nia, jakle na młouież medy~:iną

nakłada wielka epoka budownictwa &ocjalistycznego w Polsce. Bę
dziemy pogłębiać metody socjali·
stycznego podejścia do nauki i
walc.i:yć 0 jej socjalistyczną treść.

CnłV ·Swiat.Cllalczv.· oIJOk6i zjud~wi

Konsekwentne·stanowisko· zsRR'

HELSINKI (PAP). Na posiedżent11
Komitetti Wykona~go . Komun.i,.styOOn.ej PaTti.i Finlandii refe.rat o
udtiade Paa:tii w walce o pokój. wygłOS'iła ·'posła.:pka n a sejm ._ Herta
.
Kuusinen.
Kuusinen podkreśiliła, że cłównym
zadaniem P arti.i Komunistycznej . w
~hwiti obecń~J jest walka o pokój. o
tej walce wszystkich
z.iednOC'Lenie
sił .klasy robomfozej i mas pracują·
ey<iłt. ·
~twierdrzaiją.c, że obrońcy pokodu w
Fląland<id zobowi~i się do zebrania
co najmniej miliona pod,piSÓw pod
Ap~lcm · Szłokholmsłdm, Kuusin en
podk reśliła , re w F inla.ndii isitnie.j ą
ws~el kie przesłanki nieizbedne do wy
kr ą a l'l'i:i tego zadania

w ObJad·ach oli z 1 milion 2oo łfS. osłu11.
deleaata kliki Kuomintannu
li
• .
•
wniosek ra~eclti iI>nz;ek.a:zany rzosital

Finlandia

w

Albania
-rmANA (PAP).' Jak don.ooi Albanska Agencja Telegraficzn a, ka mpan'lia zbierania podpisów pod aipelem Stałego Kom.iitetu świ<irtowego
Kongresu Obrońców Pokoju w sprawie zak azu br oni aitomowe•.i · pl'1lebie-

W. Brn tania

I
I

ł

.

udz1'a' u
w spra .• b-'
~
_,zp r awneno
I

.

do roq;paitr.zenia. "vyższ,ym organom
ONZ. Dzi~ki. poip.a7:'Ci~ tej ~ro.pozycji
p7zez priedSitaiw1c:ie11 ?anstw kolomainych -. Stanów Zd~nocz?nyc.h.,
F,r ancij'i i Hol_and'ti - wię~srzos~ Komisji ucłlwaJ.Ha iJ?rc>[>O!Z.YOJę SYJamu.
P,i:zeciiwlro tej propoeyoji głosowa;li
delegatj ZSRR, Bu1rmy i Indiii, a dele
gaici Wieilkie;j Brytani·i i Pakistanu
w~~~ymarU się od giłosu.
Wobec nie!Przyjęda wniosku rad.rieckiego pmedstaiwi~iel ZSRIR opuścił posie-dozenie Komisdi.

I

Stworzymy nowe k adry lu dzi od·
danych socjalizmowi",
Obrady zakończono spontainH.:~n.ą
d · ł f· ...,•.
'f
z.ia. u. m„en
rzecz uo P.<J.kÓJ;
esta~ją na
~ąm
w walce
tow P,,91Sklch

zwiedziło tegoroczne M~tP
dmiu 21. 5.
POZNAŃ (PAP)._
Międeynai:odciwe
br, 0 godz. 19
Ta:rgi Poznańskie zostały zamlmi,ęte.
W ciągu 23 dni P'l'Zez tercńy Międzynawclowych · Targów Poz.n~ńskich
przewinęło si<,), według przyoli'żonych oblicze11 około 1.200.000 osób,
w tym około 5.400 cudzoziemców z
25 krajów europejskich j· zamorskich.
Jest to najwięks1..a dotychczas w historii targów i wystaw w Pols<!e
fr!c'kwenrja :r.w:<>dzają.eyeh .

Poprou;adziinq wie.§

w

pol§h.ą

do so·c jaliz.au

Urµgwa_j

Obrady·Wojewódzkiego Ziazdu ZSCh w~odzi

W dniu .WC11:or ajsz.ym w s-aH ·„Ogni
KRAJOM DEMOKRACJI LUDOWEJ
powitano burzliwymi ok1askami oraz ska" odbył się Wojewódzki Zjazd De
lEga tów Zvti:;.z-ku Sam opomocy Chłop
oku ykami na, cześć przywódcy komu skiej, pr.z y udziale około 700 uczestnistów brazylljs.kich - Prestesa·. Na ników z t!!-i•eim województwa łódzkie
otwarcia go.
uroczystości
zakończenie
Na zja zd przybył wicep.rzewodniXV zjazdu partii zabrał głos - ser•
czący Zarząd u Głównego z. S. Ch.
decznie witany - sekretar z general· ob. Piotrowski. W imien iu P ZPR
t adania lwici. · szkol~ic~wa. wyższego ZSRR, ny Kom. Piirtii Urug waiu - Gomez. z~~.zd powitał I sekret arz K . W. tow.
WARSZ•.\ WA (PAP)." Władysław ·Nieśmiałek, który podb.-rc
*
•
'*
post'awione przed narodem w zwią.zku dr prof•. To~ l pro~. Riezczykow.
śli' rolę Z. S. Ch. n a. odcinku wiejaJ
e
d
Rio
Z
'.PAP}.
ORK
J
NOWY
refe.
obszerny
wygłosił
omm
F
P.rof,
koniecz
z Planem 6.letnim stwarzaJą.
skim, życząc deleg atom pomyślny.:!h
Rada
K.rajowa.
że
do..."loszą,
neiro
aośc wyszkolenia w jak najkrótszym rat, w ~tó:YP1. zapp~ał ~~branych z
obrad. Następnie zjazd powitali, ży.
ciłbrzYtllllml o:SJ.agiirlec1.am.i n a!l.'Odu ra Związku Studentów Br:wylii 'jedno. . ·
.
.
-cząc związkowi jak n ajlepszych · wy·_...,, : k --·•· -"· · t
cv.asie wielu nowych inzymeró'Vt - spe d . cki
nie wa myślnie zaaprobowała. A.pel S~Gk- ników w pra<;y: z ramienia W. K. W.
"Zie ego na uucm u '"''"""m
·1 ~ego.
- h n1;:
· · od. ~u 1itce
'
N iezale~me
· •
cjalis~ow.
ZSL - I sekretar z ob. Dragan , Następnie pr of , F omin dokładnie za
i . Wifzszych n~z~lm techm'l,.•~yeh, na
ORZZ - tow. P awlicki ora1, przedna.ueza
programem
z
zebranych
poznał
:la
któ1·ych młod~iez . zdobywa. wiedzę„
sbiwiciele Zarzą du Wojewótl.zldego
<l,zelna Orgamzae3a Teehmez.oa prowa nia oraz ze strUkturą szkolnietwa
L igi Kobiet, ZMP. Olm,}gowego Zai redaktorzy gazetek
\'.l zi · szeroko zakrojoną. akcio 3zkolenis. t eeh nieznego w Związku Radzieckim.
rzadu TPPR i ZNP.
. · · NaezelneJ· Or .
• w lilllemu
· k u3ąe
D 11i
inżynierów - specjalistów spośród lu
ściennych!
Sprawozdar.ic w imien iu us.t~pują
z
e rile a
h
.
. .
d~1. JUZ
pr of esorowi
ganizacji Technicznej,
cego zarządu złożył przewC>dniczący
. pra~u3ąeyc w pr: m~ . • .
b.r.,
maja
26
dnia
piątek,
W
m~ posiadaJącycb dyplomow inzymer Fomine>wi za wygłoszenie ref eratu, ~l·
Zr.:·:..ądu Ocldziah1 W e>jew. ZSCh. o godz. 17, w świetlicy RSW e>b.
Wila:uowsk!, wskazując na zanied
kl'etar21 ~en . NOT inż. Czamowslt·
.
skich. .
~e ;est t o jeszez11 ~eden „Prasa". przy ul. żwirki 17, b1mia, ·wynikłe z dotychczase>wej p1·a
W ~mu 22 ~a.J8:. br. ·w ir:nach:u N il. 1't wierdzil
czelne_J o:ga~1zac3i Tech_m?zn?J ?d· dowód ii!a:te"fki~j i przvi111nc.l~k:.·j odhędzie się OD PR AWA 1(0- cy. Omawiając osiągnięcia s·twierdził,
był się z3azd re~ttorów mzymersk.1ch pomocy której udziela na~ rzą.d .i
RESPONDENTOW „GŁOSU" ~e ZSCh. w swej kilkuletniej pracy
(
k"
adz'e
' . tw
szkół NOT z udziałem prezesa ~ ' zel
I REDAKTOROW GAZETEK p ctwfił w poważnym stopniu zmie-1 c ie.
nej Organizacji Technicznej t ow, mi spo1eczeus 0 r
nić oblicze wsi. Zw i ązek liczy dzisiaj
SCłENNYCH.
„DośwlaCczenie Związku Rad2il\1,;ll.!e
uistra Rumińskiego, przedst awici elki
, około 135 t ys. c złonków, zorganizowa
wrę:
zostaną
odprawie
Na
stwi erdził m, in, inż. Czarnow
wydzi ału nauki i szkolnictwa. wyższe. go · nych w 3.474 kołach gromadzkich.
go KC PZPR, tow. Okr~wej i dyrek ski- dbttwia nam przygoto.wanie wy :zone nagrody wyróżnionym ze
Trudności i br aki w p1·acy w pierw
społom na VI Wystawie GazeDeparia.mentu St udiów Tech. so~okwalifikowanych kadr nowej Jn
r.ora
szej bazie działalności wynikały z te
bne.i
potrz&
ta.k
Min. OSwia.ty, dr. Turskiego. Na teligeneji teellnicaneJ,
go, że w wielu wypadkach za::;iada!i
tek Sciennych.
zjeździe 9beeni byli r ównie:i; przedsta nam do rea.linaii Planu 6-Ietniąo".
we władzach terenowych bogacze

doświadczenie ZSRR
szko-ly inżynierskie NOT wykształcą

W ~parciu . o

kodry _ludowej inteligencji technicznej

Uwaga, korespondenci

prowadzili szkodni- r.it świadomości szerokich mas chłop
W późniejszym cza- skich, a szczególnie kobiet wiejsik1ch
sie działalno ść ich w znacznym stop- i wreszcie przez zakładanie spółdziel
niu ze>st:i.ła s.paraliżowana dzięki ni produkcyjnych.
W czasie dyskusji rozbrzmiewały
"'; zrostowi czujności.
Stopniowa eliminacja wpływów entuzjastyczne Qkrzyki na cześć so!; u~ackich jest wynikiem coraz bar- juszu robotniczo- chłopskiego i przy.
cziej wzra.st.aj:.icej świadomości kia- jaźni polsko • radzieckiej.
Dyskusję podsumował ob. Piotrow·
sowej chłopów mało i średniorolnych.
llzięki temll praca uległa poważne- sk;, udziela;ąc wiele cennych wskam;;: uspra.wnieniu. W I-szym h.warta zówek i wytycznych na przyszłość.
Na zakończenie zjazd wysłał depe
le br. zorganizowano więc 3.950 grup
hodowców i plantatorów, założono 66 sze do Polskiego i światowego Ko-1\w!etlic, z czego 36 w spółdzielniach mitetu Obrońców Pokoju, wyrażając
predukcyjnych. Zało:i'..ono 259 ludo- w nich niezłomną wolę walki o pokój oraz podjął rezolucję, w której
wych zespołów sportowych.
P o ref'er.::tcie wywiązała dę o ży· mi~dzy innymi czytamy:
„My delegaci. obradujący na Woje
wiona dyskusja. Mówcy podkreślili
szereg trudności, występują.cych w wódzkim Zjeździe ZSCh. w dniu ~1
pracy, w:;;kazując na zaciekłe ,:;;ald maja 1950 r„wyrażamy swą niezłom
wrcga klasowego, wzmagając<! s1ę rą wole budowy socjalizmu na wsi i
szczególnie tei·az w cza~ic 7.b'.crania obrony pokoju. Zorganizujemy w każ
podp.isuw pod Apelem Obrońców Po- i d.;i gromadzie spółdz i elnie produkcyj
koju. Dyskutanci w siwych wypowie- I ną. Front pokoju budować będziemy
d:>.iach naświetlili konkretne zad:::nia, pracą, zwiększając produkcję rolną".
W wyniku 'YYborów do nowego za
stojące przed ZSCh. na odcinku wiejskim, wska zując na konieczność opar rządu oddziah1 Wojewódzkiego ZSCh
c;a się w pr:?.cy o PZPR i ZSL oraz weszli ob. ob.: Jan Król, J ózef Dole·
na konieczność wzmocnienia sojuszu ciński, Jan Ka~·bowi ak, Marta Lobian
ka , Henryk Donecki, Stanisław Dorobotniczo-chłopiskiego.
My jesteśmy rzwiązkiem klaso.wym- brodziej, Józef Matera, Franciszek
stwierdzali dyskutanci. Obowi ązkiem Rcbza, Wincenty Kozula, Leon Pę
wlęc naszym jest budować lepszą dziwiatr i Maria Grandzik. Jako za.przyszłość dla chłopów pracujących. stępcy wybrani zostali ,Janina FraBędziemy ją budowali przez podnie-- miszczyk, Eugeniusz Kwiatek i Masienie kultiuy rolnej, przez podniesie ria Wójcik.
któr~y
czą działalność .

wiejscy,
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'J'1dde6

zbierania podpls6w pod
Ale Komitet urz•dził jecfuo zebr•
Komitet w województwie bydso
, Apelem S:ttokholmsklm, jaki skirn np. zortartizowany jest na bar nie i dru&'fe, wyjaśnił cierplłwle
maloy .luz za sobą, pozwala na wy dlm szerokiej platf0rmie sJ)Ołeoznej, znacJtDle kaide19 podplsv, rozbił
i4eoJ'!głe1nte wrorte pocltsepty I
eiąrnlęcle wniosków • naprostowa- czi!go dowodem jest chooiatby takt,:
około 19 tyalęcy działaczy chłopi srozumlelt •lębokl eens ak·
na
że
tu
się
uJ&wnlły
które
błędów,
.
nie
PZPR 1 ZSL przypada 26 tysl„cy cJl'. stall się czynnym.I obrOl\cami pd
~~
~
i óWdzle, Miniony tydzień dał nam
b ezpartyJn:reh 4ilłalacz7 1połecizokoło łO procent podpisów w111yst· n:tcb.
Musimy również bacznie uważaP.,
by akcja zbierania podpisów nie
kich ludzi uprawnionych do· udzia.
To Jt1t 1drowy,·,,. włUelwy
pl'zekształciła si~ w zgniłą pacyfiKa.idy pracy.
lu w plebiscycie pokoju.
działająclł
demonstracjf:,
styczną
dzień, każda godzina przYnoszit no
Trzeba
Dotychczasowa akcja ujawniła, na rzecz wrogów pokojb.
we cyfry.
wyjaśnia~. że nie wy11iarcza nie
1
że „trójki' nie wszedzie pracują .
chcieć wojny, że nasz wkład w świa
Przerlądajl\C •eoll'l'aflę dotychcza.
wystar· towy front obrońców pokoju, to rc~a.
so'wych wyników zbierania · podpi- dobrze. Nie zostały· one w
gosPodar
sów, nie sposób nie zwrócl6 uwa•ł czającej mierze przeszkolone l nie llzacja naszych planów
na fakt nierównomierności nasilenia dysponują dostatecznym materia- cr.ycll, to zwi~kszona produkcja. któ
akcji. Takle np. województwa, Jak łen;i propagandowym . W tych „trój ra wzmacnia naszą siłę gospodarcz4'
krakow1kle, białostockie, wroclaw kach" występuje niezdro•wa tenden i obronność, a wlęo siły pokoju.
Skie i poznańskie znacznie pozosta
zwalczać podszeptYWany
Należy
ją w tyle, podczas gdy olsztyńskie, oja spychania akcji na tory mecha
polrnju pogląd, że
wrogów
przez
kieleckie, bydgo1kie I nicznego zbierania ~dplsów.
gdańskie,
wojna jest nieunikniona. Nlepraw
miasto Łódź przodują, osiągając wy
A nie o tp przecież chodzi. Chodzi da, że wojna jest nieunikniona!
nikł znacznie wyższe ponad przecłę
to, aby „trójki" były prawdzi\\'Y Sprawa pokoju zalei:r od nas sa.o
tll~
agitatorami pą~oju, aby przeko 11\Ycb, od nas wszystkich, którzy
mi
ni~równo
Jakie są przyczyny tej
ludzi biernych, aby agitowały, nie chcemy wojny, od naszej posta
nały
mierności?
aktywności.
na ogromne zna- wy, od naszej
Przyo:tyny nierównomierności na aby wska2lywały
przypada orra.ni
rola
Szczególna
przed
•ilenła. akcji zbierania podpisów na czenie plebiscytu pokoju, aby
riacjom społecznym i zawodowym,
leży szukać w złym lub dobrym 11ty stawiły już Osiągni~te wyniki, aby
Samo)u pracy poszczególnych Komlte na przykładach zaczerpniętych z .Ja.k Lip Kobiet, ZMP, Zw,działał·
~eh
itp.
Chłopskiej
pomoc~
'
tów Obrońców Pokoju.
prasy pokazały, że akcja zbierania noś6 me IQOłe ograniozac się. do po
Stwierdzono np„ że w wojewódz
· udzielonego Komitetom.
twie krakowskim nie we wszyst• podpis6w jui mlh!E& •zYkl Podie1a parcia one
pracować swoim plont1m
Winny
kich gromadach są już Komitety. czom wojennym.
10
wedłur planu .01_
organizacyjnym
w
występuje
zjawisko
Podobne
·Należy pami~tać, że imperialiści dnlo~e110 z Komitetami Obroncow
woj. wrocławskim. białostockim l i podżegacze wojenni uruchomiil.i P okoJu.
warszawskim, gdzie Komitety wyż sWych agentów .~by ·przeciwdziaJak udoskonalić prace Komtteszych szczebli dotychczas nie wiedzą *ać akcji zbierania podpisów. Z kil
tów w dniach najbliższych?
dysponują
dóltładnie, jak licznym
ku stron !ygnalizowano takie próaktywem, jacy ludzie nań ~ę skła by, które zresztą w zarodku zosta
Należy:
i
gminach
w
że
dają. Zdarzało się,
ły sparalki:owane i roe'bilie przez sawzmocnić ilojciowo l .ia.kościl' Komitety powstawały mą ludność. Ale szybkie ich rozbi
gromadach
wo aktYWY Komitetów Obroli·
żtwiołowo, ale nie mogły nawiązać cie zależy od sprawnóści działania
kontaktu z Komitetami wyższycll „trojek". Np. chłopi jedhej ze wsi ców Pokoju, stale szkolić je, instruo
szczebli. To jest błędny stY:l pracy. pow. augustowskiego, podburzeni wa6 I zaopatrywać w materiał pro
pa1andowy;
Natomiast w województwach l)rzo przez wrogą agentur~ odmówili poGdy
podpisów.
sprawdzić ł uzupebtić Komite·
składania
aktyw
sllny
czątkowo
zor1anlzowano
dujllCYch
ty Gminne I Gromach:kie oraz
działający rozuspołeczny, stale szkolony, ·lnstruowa by Komitet. tam
nY' • ~ferowany przer; Komitety wyź miał mechanicznie swa rolę, zado zreorranizować Komitety o nlewlaś
woliłby się stwierdzeniem odmowy. clwym składzie:
~zycb _szczebli.

3

uruchGmł6

'

wsz:ratkie formy pro

pagandy • uwzrlędnienlem świe
tllc, imprez sportowych, Ida obJa·
1dowyoh i tp.;
wyk~atać dla akcji 9'iVla4&zebrania I
miaj'ł(leJ w~111tkle
zjazdy, pr:zede wsr;)'stkim ~wiflłó
Ludowe:
zlikwidowa6 btędy ntkhanłcz
nego zbierania podpisów przez
„trójki" na rzecz pnekonywanla, a
gUowania, wskazywania r oli Zwillz
ku Radlietikiep, jalto czołowej illy
pokoju, dokoła. której rromadzą, się
narody miłujące pokój i roli Stanów Zjednoczonych, jako irł6wne10
podżegacza wojennego.
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Jesteśmy

"'

w

Wyzyskajmy

*

pełnym

•

akcji.

tok u

każdy dzień

I

każdit

i kaźcie łro•
dowisko do mobilizacji szere1ów
•
śwladom1oh żolnierzY pokoJu.
POKÓJ ZWYNaszym hasłem:
CIĘŻY!

2

WIĘ2
WZ MA GA Sit;q lu,dow
q
·

łqczqca masy

z

władz

do wyipowiadania swoich boląCClek.
„Trójki" te nie wypełniły wadani;i. i
pewnym stopniu ?lln&rnowaly
w

„l'oeł-:blenie cod~en.ncr;o, praktyosłleco powi~zania Cll'flalów l'•ń·
,twa z masami pracującymi młalłt I wlll pn;yc.z1Jli •ię niew11,łł)Uwle fl•>
wzmożeni'& aktywności naj!zerszych ma• lud.owych, do wc'4fnłęc.ia no·

W!paniałą okazj ę posą:err?E,)!lta

'fl.:ych setek tysięcy robotników i 1:hłOJ)Ów do coraz ozyJllliejszqo wsp»ł·
ucbłalu w wielkiej, twórczej, przeobrai~J całe nane iycie pra-0y po.
1Uyc2~u~j, społecznej. oświatowej, k11lturalneJ, pracy, któt-4 ~I\ dził fa.
ł»ryJtU pola, warszta,ty I uczelni~. pney, która. twbl'zY 1'0We łł.Jenty, no·
we aily, nowe zdobycze, Jltóra kn„pi i " •lewa w Ml'C& ri.dO!ić, 7.ał)al ł
wiatę w s-prawicdliw~. świetlanlł I SZOEęjlhvl\ przynłolić."

łowa te z referatu tow. Boleałll•
S
na
w•
IV„tyir, Plenum KC PZPR,
Bieruta

dziewczynk~.

Ma.tka j&j, ro-b<>tnica

głębienia wpływu obywateli na :i.pa

l'at administr acyjny, okaz.:~ mocoi„isi.ego powiątan ia władz Państwa Lu
dowego ~ masami, pełnego realizo.
walfl ia Z·a sady ludowład~twa .

TY:::ó::;a:;;~ł;~~ll ~w:it:::::~i

'.I

'PZPB im. Marcłilewskiego ob. Ru tWYrłoszone
odnos::ą· kawska napotykała pl'Q'M~em na b:u

ce się łlo .zadań sto·jący::h prlled or·
ganami wykonaWC1Zymi Pai'lstwa Lu
dowego - charakteryzują najlei>tej
/MT:9'ty'Clllrle pracy na!!Zej wład'1.y ludo.
twejL anierzające do wciągnięcia w
rząoienłe państwem wszystkich ohy-

tetfttli\

rem~tichr domótv na niektórych uli.
cach; on.z pracy Ubeq)iefa!alnł ~Pt>·
:wa.tell.
W praktyce naszego ludowładz· łecin('j, Wykryto r6wnłei analfabe·
'lwa w ogronmej ilości wypadków f> • łów, dotychc„ nieuJa~yclt, któ
ł>ywa~le po.przez rady

Rada narodowa · zbiera się na sesje
plenarne co pewien czas. Ciągłość
prac ra·d gwarantuił powoływane
przez rady narodowe komisje, zapew
niaja, one także ciągłość pracy każdego radnego.
Komisje są podstawowY?l1i orga.~ami rady. Rady narodowe ut:·z'Ym~
Jlł stał~ więź z masami pr11cuJący1m
i wszęchstronnie wykorzystują ićh
inicjatywę m. in. przez przyciąganie
obywateli spoza grona rady do wsi ił
p1·ai..y w komisjach, co staje się u· ta
wowym obowiązkien1 i·a·d.
W ten sposób rady harodowc rno·
l!lł i powinny wielokrotnie zwiększyS
sw6j aktyw, w ten &posób w społeez
nej szkole rad n1ll'odowych wychowy

~ak sitwJerdz!ć, że wiele d~ielnico

'W'Ych komitetów obrońców pokoju w
ŁodQ:i ~iada materiały, które w naj

bl~ C0asie, po należytym ~praw
~mu, eositaną właściwie wykćrey

s·t:=me.

W wielu wypadkach „trójtk·i " i111ter

u.~
wenlowały doraźnie z m1ejsr.a
la:flwiając sprawy. Na przykład na
ul Mielcrza:"~ego 16 m.. 23 deięki in

terwenc.ji agi.tator ów umies00t0no w
sg,aralli)()wana
5-leiWi a
"1!Y)]talu

en.tu~jas·ty~ego

składania

pn<>z

wszystkic:h obywaiteili podpiśów zachę<:ił niektóre „trójki·' dó mecha·
ni~nego potraktowania akcji i 10nttwy • iloiśclą p odpisów bea: prv~prowadrz.enlia powailrtej roboty po.lityiczneJ. Wiadomo więc, ~ w n~el.tt6rych do.mach ,,trójki" podsuwały
mieszkańcom listy do podpisu, nie
wykonując s·wóich agttatorskkh ooo
wią~6w i nie zachęcając obywa-tel:i

wać się będą działacze państwowi.

Pl'zez tworzenie komisji rady na·
rodowe maj~ możność wnikania w
różnor~dne dziedziny życia public6·
nego, sprawowania kont1·01i nad dzia
łah,o~cią. urzędów. przedsiębiorstw1
zakładów i instytucji. Wciąganie jo
betpośrt'd. nie"'o współrz1tdzenią pań·
„
„
stwem nie tylko członków rady, ale i

os.>b spoza grona rady. jest charakte
i·ystyczne dla d&lezego procesu de·
mohatyzacji naszego kraju.
Komisje poprzez swych deleiratów
baJa.ią poszczet6lne sprawy na. miej
scu. Ta forma - bezpośrednie pt-ze·
nikanie komisji do urzędów, insty.
t\lcji, z.akłJ1..clów i przedsiębtontw,
bezpośrednie kontakty i rozmowy z
p1·acowrtikami lub os<>hlllni, kol'zy·
stającymi z usług danej instytu~ji,
zastosowana jest po to, by błędy i
niedociągniecia w pr acy urzodów,
wroga działalność i szkodnictwo, nie
moiłY wymkngć się kontroli i·ady na
1·odowej.

Przy tych zadaniach komisji s2cze
gólnie ważny jest skład klasowy ko·
misji. Jest on oczywiście zależny od
składu samej rady. Na!!yeenie komi·
sji elementem robotniczym i właści·
wyn1 klasowo elementem chłopskim,
czyni z komisji ważny oręż " reali
zacji stojących przed nią zadań. Nie
wysta.1·cEy tylko wyeliminowanie żywiołów t\•i·ogich lub obcych - speku
lantów, kułaków, co w zasadzie 'w
\Vyniku reorganizacji rad już nastą·
piło. Pogstawovli wadą dotychcZa.so
wego składu rad narodowych jest
nieproporcjonalnie duża liczba urzę·
dnlków. Robotnicy, chłopi małorólni
i ar6dniorólnl, robotnicy rolni i chło
pi zrzer.zeni w spółdzielniach produk
cyjnych, winni stanowić zdecydowa·
tlą więksżośó w i·adach narodowych,
winni nadawać ton pracom rad, pra
.
com komisji. .
Rady narodowe, ich fJ'l.'ezydia, win
ny zatroszczyć się 0 to, by trudy ko
mi!!ji nie szły na. rna·m e, by praca ich
nie była bezowocna. Działacze rad
narodowych skarżyli się C'Zęsfo na to,
że ich wnioski nie były rozpatry,va
ne, że wnioskom z ich pfac konti·ol
<t„
nych nie nadawano biegu. .n..omisje
Sił pomocniczymi o1·gana~i rt.dy,
nie mogą bezpośrednio wydawać za·
rządzeń organom wykonawczym ra.·
dy, ani innym urzędom, Rada naro·
dowa, wzglę'duie jej :prezydium, win
k
ny i·eagować na wnioski omlsji. Pra
ce komisji •winny być reUrowane i
poddawane ocenie na plenarnych se·
sjach.

Ilość

komisji

wanycb przez nich obywateli, winni
Komisje działaj, &tale, w czasie
doPilnowaC. aby wnystkte _.atenla
suji plenai·nych i w przerwach :mic
wyraźne
i poatulaty Z09f&ły należy~ rosp•dzy se'Bjami. Rady na1·odowe wykonu
trrone i załatwione prze.z właściwe
j11 przy wydatnym współudziale i po
czynnild.
komisji s.we liczne upl'awnienia
mocy
Rzecz prosta, że „tirójki" dzłała,1ąc~
w dziedzinie ldMowant'a
obowiązki
i
Działalnoś6 k6ntrolnt komisji be·
je57';0U w t.f!renie winn:Y w tr&l.:liie
sw&j pracy uważnie wsłuchiwać ~ię dl'lie skuteczna wówcżu, gdy b~dzie działalnością, gos.podal.·cz,, społeczn11
i kulturaln~ swego te1:enu, uchwalaw głosy napłYW&jące z dołu, w skar- miała wyraźne ostrze klasow•·
sł na biurokratyzm, nieudolność c ty
azkodliw~ działalnOlić taki.ero czy in
nero al*l'a.tu. „Trójki" w todti 1 w6
,iewód'Ztwie winny z całą, 11wacą, wni,
mlnha
z ·o kazji 60 rocznicy utodzin Ho
knąć w tr0ski i zmarlwłf!bia obymtJlepu1>19'ł
uzilłlllfe
·
SZANGHAJ (PAP), - Agenoja In st:ezelólnbści
teli, z którymi rozmawiaJ.ł i ptzeChi6.k1
nieść swe SPOSTRZEZFN IA l>O formacyjna Vi~tn;i.m.u do-nosi, że ~ pnlł!z żwiip~k Ra4flie&J,
dipMokra
knJC
i
Ludow~
R.epubllkę
pręzyden
urodzin
rocznicy
60
okae.ji
POGU~.
URZĘDOW
WŁASCIWYCH
BIAJĄC TYM SAMYM SWIADO· ta Demokraty<:P.'lej Republiki Viet- cjf lut'lowej.
W rolkuie podkrtłlOłlo toniec:SI•
MOSC MAS, UMACNIAJĄC WIEZ nalllS1kiej Ho SiLminha, głównodowo
MAS Z PA'ŃSTWEM LUDOWVi\I, d~ąoy armii Viet.oamu, generał Vo nośó Wlllnocnienta. .U a.rmił t przyjo
PRZYCZYNIAJĄC SIĘ DO LEPSZE Nruen-ziap og!OS"ił rookaz do annii towania rezerw bOJowych, .w celu
GO ZAPOZNANIA WŁAŚCIWYCH I ludowych sił rz.broj.ny<.h, w którym łoUJlla kte.w u9iłCKV~ kollWd·
CZYNNJKó\V z BOLĄCZKAMI, stwierdza wzmocnien.ie mlędzynaro• atorów fra.ncuskich l :reatciołł między
Oll~inteaia
ŻĄDA.VIA.Ml I SPOSTRZEŻENIA dowej sytuacji Demokratycznej Re- tla.'rodoweJ pr&ł'ft~Yrn
publłJd Vietnamu, podkrrilaj'ł(I w awej poraikJ,
MI OBYWATELI.

Yietnamu
Rozkaz.głównodowodząceeo armii Szi.

zakładowe. rymi nie zaj~ sią żadna z insty.taej.i do tego powołanych.
Niestety stiwlel'dll:iić' trzeba, że fakt

wd)rowa.duM nowe formy pracy, re·
ailiz.o.Wati pomysły racjonaUzatorsk le,
usprawnial.i całe gałęizie przemy:;Ju.
,W ten sposób brali ud!Zi<al w rządzeniu S'W'Oim zakładem pracy, w t :i:ądżen'iil.l goopoda•rką naszego kra~u.
!Przedsta!Wia\iąc swoje po~tula.ty i u.
;wagi terenowym Radom Narndowym, jak równ'ie7. pisząc korespc11Clenoje d:o p ism robotmierLyeh t chłop
gik!C'h obywaitele wska.zywall na n ;cdocią~~cia w pracy a.para.t u adm.iniistlracY\inego, hand[u uspołecz.nwl'!P.go, słuiiby zdrowia , srzkołnic.twa , s a·
móra4d:u, na niedociągnięcia w wie.
lu innych drl!iedzi111ach.
Formy ludowład ztwa w Po.lsce ulecz ~go
gaj ą $tałemu rozwojowi na.jle.pStZyrn dowodem j e5t ostatn:a
ustawa o terenowych organi!Ch 1ednol.Lt.ej władizy państwowej. Wn e rz
r~em społec'l.lnego aktywu coraz FltNSll.Y i głębStZy jest udriial mas
JiUdowych w rządrzeniu Państwem.
NieiJade:imie od naijróżniejszych form
tego wspóŁrrządzenia, dąży si<i do j ;ik
nadbardZiej pełnego wykorzystania
ftlł<%fMywy mas pracujących orat
utrzymania z masami stałej więzi na
sżycb Wła.dz przez r07Jpatrywanle ilO"
stuldów, życzeń i zażaleń ludności.
Trwająca obecnie gigantyczna akcja zbierania podpisów pod Ape
Iem Pokoju w zn&C1Znej mierze pn,y.
ełuź)'la się spra:wie pogłębie.ntia i rO'l
s~a ludowładztwa w Potsc'!!,
O(lyWatele nie tylko mogli wypowfo·
dżieó się w sprawa.ob W()jny i po ·
iko;tu, lecz również przedkładali atł·
tatorom swoje boląc1Jki i spostrzt-M
ien4&, 7llllłerzają.ce do u$pra,wnienła
l)fa(l w szeregu urzędów I instytu·
cjJ. Dotychciz.as trudno j est jeszcze
:nafteźycde ocenić mwterialy rzebrane
PJ.t!~ agllf;aiturów pokoju, Można !uż

po

I
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- Waty
jqcyc__ h
pracu____________
mas_____________
wróg_____________
ękły_____________
zaci
kan______ _____________
_____________
__ _____________
._ ,__

..!lTrud" zamie!zcza iu·tykuł pt.
„ w atykan - zaciekł'$'iil wtc>giein
mu pucujących".

·

Rea.keja. międZY'tlll.rodowa.
czytamy w artykule - zlękła s i;i
nie na. ża.1·ty i·ózwijaj,cego się w
krajach ka!,)itnlistycznych 1ul'hu
mas pracujących w walce przeciw
ko kata~t,rt:falMj ~niżce stopy .ży
ciowej. Wa.lka ta łączy się c'>raz
ściślej z ;.1alką. o pokój, z walką
przeciwko prowadzonej przez im·
perialistów anglo•:unerykańskich
polityce przygotowań do wojny.
Dlatego wiaśnie Watykan co;,· 'łz
biednycn,
do
częściej apeluje
11kl'zywdzonych i poniżonych, wzy
waj3c Ich, aby z pokorą i bl\z szem
rania godzili się na l!tWą nędzną
egzystencję.

·

analo-amerykańeka

O
oblicze klasowe
komisji

ro.kr·a tyczne trudności w mlatWie.mu
te.1 sp.rawy.
W więk-.A:ości wypadków zebrn:1e
dotyedl!~ !iłych warunkiiw
S!k:argi
młen.kanio\Vych, powolńe,o

t . r•I)•.

„Współpracct"

wych
narodo
rad·
i
komisj
a
Znaczenie i Iadani
I

I

l

/

•odzlnę, kaźdl\ okazję

Na przestrzeni całej swej histo
rli Watykan bronił intereśó'lr.' klas
wyzyskujących. Niedawno jeszcze
był on filarem faszYzl'l\u włoskie
go i niel'nieckiego, na~ęprtie st!{b
ko zmienił orienta.cję i zawAl'ł so
jusz pofttyczny z . im~eria.liz1nem
amerykaftflkim.
Obecnie Watykan błogosławi
plan Marshalla i a.gr"l!ywny pt.kt
atlatttycki, bior4e z~y udział w
oszm:erc•ej kamptnii przeciwko
ZSRR i ki·aj<>l'n demókracji ludo·
wej. Gói·na hieruchia katolicka
r,ra.iciła maskt niemieszania. się
do walk nolittYc~ i otwar~ie

..,

,

politykę Wall·
ta częła popierać
Street, wykorzystując religię dh

celów walki przeciW'ko ruchówi
obrońców pokoju.
Niedawno ukazała się w ·Pary·
żu książka pióra znanego f rancu
skiego historyka i filozofa, aktyw
nego ucżeetnika ruchu obrońców
pokoju, Rogera Garaudy pt. „Ko
iiciół, komunizm . i chrześcijani e". ·
Książka zawiera bogaty materiał
den1askuj11cy Watykan, jako osto
ję reakcji międzyna1·odowej, jako
zaciekłego wroga mas pracuj11cych.
1
.,Watykan - pisze Garaudy to olbrzymie mocarstwo kapitali·
styczne, to olbrzymi , trust, czy
też, ściślej rnó,viąc, gigantyczny
koncern międzynarodowy„. Fakt
ten wpływa na charakter konkret
nych działań Rzymu, na polittkę,
prowadzoną przez wyższ11 hierar
chię kościein4. Określa j4: sojusz
polityczny z najciemniejszymi l'.li
łam.i, na.jbardziej agresywnymi e·
lemen.tami kspitalizrnu im}feriali·
lityc:tnego i krucjata przeciwko ko
mun1zn1.owi.
ł'aktycznie cały włoski system
finaru;owy znajduje sit w rękR~'i
Watykanu łub też pod jego kOJ1·
troli. Za ,,ośrednict.wem 40 cen·
tralnych i se.tek drobnych banków
Watykan rozporz4dza eumą 400
miliardów lirów a łąciinej sumy
60() miliardów. która ~v :rnDSza

Wszystkie korbiaie
pełniq funkcje

kontrolne

Najważniejszą, dotychcza.s kontł!jł

w radach narodowych była

komisja

kontroli.

Doświadczenie·

dotychczasowe wy..

kazało, 'Że powitlrzenie kontroli s_połecznej jednej komisji nie jest 1!!łu·

szne, że kOll'iisja ta nie jest 'W sta•
nie objąć dużej liczby instytucji, za·
kładów i przedsiębiorstw, a takte nie
m~źe o'arnąć licznyc.h problem6w,
ktore się przy k~ntroh nasuwają. Pó
nadto ten .1tan rzeczy Ol'l'aniczał
aktywność innych komisji.
OMcnie wszy11t kie wymienione w1
:Zej komisje będł pełnić funkcje kon·
trolne, każda w zakresie s'lrej dsia .
łalności. Dla przeprowadzanta k6n·
tr oll w dziedzinach, nie objętych za·
kresem działania wymienionych wy
żej komisji, może rada naTodowa no
wołać osobną komisję kontroli &:i)o·
łecznej.

Poza komisjami stałymi mog4 r.t'&·
dy nai·odowe powoływać komiije nie
etałe dla ściśle określonych doraź•
nych zadań.
Poszczególne komisje . wojew6dr:·
kich rad narodowych morą Iic'lyó na.j
wy!ej 15 członków, powiatowych rad ,
na,rolfowych najwy'zej 12 cZłonków,
gminnych na,jwyżej 9 członków. Oczy
wista rzecz, że pr zy załatwianiu kmi
ln·etnych spritw, w szczególności zaś
pr zy dokonywaniu kontroli, komisje
btdą. wyłaniały kilkuósobówe ko'Dl.Ple
ty.
Racjonalna. praca w komisjach win
n1t. być tak rozłożona, by z reg'llłY
każdy członek rady na:i;od~wej brał
udzi11ł w pracach komisji, by żaden
nd.i1y nie był obcią.żony udziałe~ w
zbyt dużej ilofici .komisji.
Dobra prac& komisji za.gwarantuje
ztktywfaowanie szerokich rt.e&Z spo·
łeczeństwa i pobudzenie ich twórczeJ
inicjaty\vy.
Ailun Wendet
(„Trybuna Ludu")

wszelkiego rodzaju tn~Y. lrtóre w
obawie przed zemstą ludu zhletł:r
z krajów demokracji Indowej i
przechodzi tutaj specjalne prze•
&Zkolenie.
Inny oś1·odek tej działalności,
tO' ,,Papieski . Instytut Wschodni",
PańSi~a
kt6Ł·y specjalizuje sit zasadniczo
M0 $KWA (PAP). w kampanii propagandowej pi'ze·
Biblioteka itn. Umna w MMkWie
ciwko ZSRR i rzadonl ludov1ó-da
otmy.ma.łe: cenny dar od blbliot&i
mokratycznym, zajmuje sio llZko·
. p~kińsłti~j w .postaci ks.'ię~bio.tu;
leniem szpleg6w, dy\Ver~al\tów ł
żłożon!!go rz: kilkuset tomów wydaterrorystów.
nych ostat nio w Chinach dz:ieł e 4ZJ.e
Wreszoie trzecie ogniMto kre·
dt!ny mariariamu - leninizmu i liil:e-4
ciej dtialalnołci - ·to „Si:kóła Je
ratury pięknej.
zuit6w". W krajach demokracji lu
Na ~czególną uwagę tasługuje pifl
już jako
dowej zdemaskowano
kne wyda·n1e rzbioru drtlel. Jhefa
sipiegów wielu wychowanków tej. .
StaUń~
szkoły, potajemnie przerzuconych ·
przez granicę na r6żne tereny. .
Obecnie Watykan im:y-gotowuje.i.
się do dalszego rozszerzeni.a 21t.· :
kruu swej d~iałalności sz}>iegow•
skiej w !!łużbie agresywhych ce~
ZaaJębiu
lów impe1·ializn1u amerykańikie•
·BERLIN (PAP). - Y'l kop1.lni wf
·
·
go.
gla. w G61$enkirchen.Rotthausen (Za
Artykuł kończy się cyti.tł · z
do firmy
należfłcej
kłębie Ruhry)
.księ.żki Gar aully'ego:
Da.hlbusch, ntitfp1fa. w aobott eklplo..
„W dni, kiedy na całym świ~ie
sja 1azó1ł', p'Jłłc•ona z póżttłin'l, W ks..
imperialistyczne siły reakcji i woj
ta.strółi• ti'intłc> ponad eo 16nu~w.
ny toczt wtlkę z siłań'li postfPll,
ł2 óaoby1 pr••wainie kobtetf, odniorpokoju i d;mokracJł, PliJ'ieź wy·
. &łr clf,ilrie oparzenia. Akcja ratunkobrał mlejlee w tej 1talce, Miej·
wa. jest utrud!liona. walr:utek wtdoby.
!cent tym j~t impetiali*l,czny o•
a są)u 1az4w, W cop&l
wa~łCY~h
b6z podzetaczy wojennych, obóz
tU w chWlh ~bucllu . oaJdowtło lit
wrorów pokoju, demokrte\i i 110·
t.20 osób.
stępu.'•

Cenny dar
dla biblioteki·im. Lenina'

włoskie

narodnwe.
oszczedno8ci
Oprócz banków Watykan końtraluje znaczną część przemysłu ·..-.o
skiego 1 funduszów ubezpieczeniu
wych ttra:z Powszechneto T '"a·
rzystwa Nieruchomości.
Watykan nie poprzestaje na. go
spodarowaniu na terenie Włcx:h.
Ta gigantyczna. ośmiornica kapita
listyczna rozciąg-a swe macki Iła
znaczną część globu ziem~kiego.
W pogoni- za. zyskiem Watykan
nie cofnął się nawet przed zainwestowanien1 wielkich sum w do·
my gry w Biarritz, Deauville,- Vi
chy. a zwłaszcza - Monte Carlo.
W ten .sposób Watykan - w:r
znawca starożytnej maksymy ,,pe
cunia non olet" (pieniądz nie cu·
chnie) ciągnie dochody ze wszyst
kieg o, poczynając od datków Y.'ier
nych, a kończac na kasynach gry
itp. spelul!kacii.
G:r:tudy przytacza 1·ównież Iła
':le, dotyczące działalności Wa.tyka
r•u, skierowanej przeciwko Z$1{l't
i krajom demokr acji ludowej.
W Rzymie mieszczą si~ trzy {n
stytucje, kt6re pod kierlr~nie•
twem Watykanu zajmują sie ór·
ga.rtizacją szpiegostwa i dywer~ji.
P~·zede wszystkim należy tu wy·
mienić „Kolegium papieskie do
spraw rosyjskich", na którero cie
le etoi jezuita francuski Pllilippe
de Re~·" Znalazły tu schró!lienie

~

nia terenowych planów roapodar'
czych, budżetów i danin.
Nie będzie dobrze pracować ta. 1"&
da narodowa, która nie potrafi a~
ktywizować swoich komisji.
Rady narodo'\ve powołują stałe ke
misje dla poszczególnych dziedzin
swej działalncśei. Zgodnie .z uchwahł,
Rady Państwa. z dnia 12 maja 1950 ·
r. gminne :rady narodowe ora:r; miej
likie rady narodowe w miastach, nie
stj\howiących powiatów miejlikich, po
wołują. jako obowiJtzkowe nuttpuh·
ce stałe komi!je: 1) zdrowia, prtey
i potnocy $połecznej, 2) gospodnki
drogówej, 3) finansowo-budżetow,,
4) oświaty ·i kultury, 5) u1·.z1&dteniil.
osiedli. Gminne rady narodowe po·
wołają ponadto kol'nisje rolne.
Witksza ilość kon\il3ji btdde pow•
łana przy wojewódzkich i powiat„
wych radach narodowych.

w Moskwi e

·

·Katastrofa górnicza
w

Ruhry

•it

Realizując uchwały · _1v~ Pl·e num
korz~stać będziemy z przebolatycb doświidczeń WKP (b).
Przebieg· Plenum Komitetu Wojewódzkiego· PZPR w Łodzi
Rolnictwo i przemysł
Oczekuje na DOwyCh ludzi

Jak Już PGhwałlśm.f, odhylo ••12 w ubłecły cmwartek Plenum Kom~tu 'Y0~' • którym referat o zadaolach wojewódzkiej Ol'•
::;:~~~~;:~ ~V Plenum K C P ZPR wyfł<*ł
aeJ esęOOt sweso mentu om6wił sy
,
T OW. NIEA~ w pierw
tuację politycmu\ t ·~ na arenie mięchnlarodoweJ ora:a oti„.
Dięcia Związku Raddeeldero t kujów demokr aejl ludowej, po cz;';.i
p~ ew zagadnień •pnbacyJnych. słwietdając 00 następujei

Uchwały i wytycrme III Plenum
KC wywarły doniosły wpływ na pra
cę w-0jeiwódrz!kielGili~ partyjnej między innymi na odcinku polityki kadr. IR;iś, po IV Plle!lum KC
wracamy znów"-'·~ v.agadnlen· poli"y
ki kadr. Wł'acam'; dlatego, b o na·~;
organizacje party:jne me zawsize
tra.~ .do.:>toso~~/3~ politykę tę d_o

„~

~..Jo..-

d~~~t'ei~;;:~~ 1 !,~j~

Po- Iwództwa.

Przyipatntmy

sdę bliże.i

•

danym, doty„

zmt~Jący~ się 1 rosnących zadan. czący.m pracoWJ.'l,'ików politycenyoh
Dał się u nas często odcrwć brak u- nasizyc.b ogn:Lw pa;rtyjnycll.

Kadry aparatu partyjnego na terenie
.
B 1orąc pod uwa.gę s.taiż

województwa

partyjnl'
:pracowników polity'C.mych KW, na.
lezy stwierqzić; że jest on dobry. BB
proc. ,pracowmków ma staiż pmesz.ło
3- letni, 41 proc. · ma wyksztalcenie·
średll11e, 11 proc. ukończyło kurs
CentralM; Szlkoły, Sl proc. _ ~0 •

łę WojeWóddcą.
Wśród pracowników KP i KM tyl.1
3 'etni ,..ft·
k 66

proc. ma -. · "'llCIZ PaNyu"'
·o
ny, kl4~Y Wojew6dz1.iej Szkoły u-

kończyl9 34 proc. towarzv=v, a Cen-

t

tn

Sz:koł

-~ -„„~...,,

to·
ę •- ód25 pnn:.
ą
ra'
•·-- 119 proc. t
·
warzys:zy sposr se.u:d:amy Komi e
tów Gminnyc:h i etatowych sekretany pód.stawO'Wych organizacji par,tyjnych ukończyło kursy Szkoły Wo·
jewódrzkiej 'i Centrałnej. .
50 proc. ptaeowników KW p.racuje dopi~o od roku w aparac1e par•
tyjnym, naitbmiast ód 3 lat !ZaledW·ie
16 proc. W K'.omi'tetaoh Powlttowych i M1ejsk1cli _ 4 7 proc. pracow
·k ·
m -ow ma roczny staż pracy w a.para
cie partyjnym, 11 proc. staż a-Jetm.
Z cyfr tych 'wynika, że no'Wi l<Ud~ie
sta.nowią ponad półowę og61Mj Ucu
by pracown1k6w pól\tycznych w całym naszym aparacle partyjnym, uś
pra!Wle d<WiE!
na s:ze>zeblu
trzecie.
k
·
P"u„y.patl'Mly się te.raz s ładOWi
soc.jałnemu apatatu partyjnego.

dołowym

apal'ade KW pracuje 73 proc. pra•
cowników poehod~.fa robotnlazego,
a 5 pt'óc. - chto.pskiego. w aparacie
KP pracoWl!liików pochod'Zenia robot
niatego jest 77 proc., a chł;i.p&kiego
15 proc.
lCyfry te 'Wsk~ują, że skład socja<
ny aparaitu part:yunego µrzedstawia
się na ogół zadowalająco. Nie zn'acz;/
j..,,,_
to cuuak, aby roW\ldowując a.pa.rat
można było zaitracić czujność i P,b'a·
łość 0 nasze kadry. Nie baMniemv
~ ·
seetzęd?:ić wysił;ków w doborze do
wudnych i odpowiedzia!lnycll :-.adań
organizacyjnyc)'l - właśc!wych Jud.z~.
aMywłstów, m•JąeFcli jui pewne do,
świadozenle w ))racy polltycllno „ or„
ganhacyjneJ, \Vypr6bowan1cb ideolo

*w.nie, Polładaj-cych pnynaJmnłej
element•me przygotowanie teorebcl!
ne. Partia nasza jest już dzisiaj 'W
stanie Z!1aleźó, W""'Unąć i· przeszkoUć
ludzi. odpOwiadaJiłcycb tym wym&·
l*M&m.

ltiilł!lia:Udąc wytyczne IV Plenum
mu'3im'y a!!'Wać rz: wadil-liwll pol!tyiką
kadrową, nie uwqlędni.ającą ud2iału ko.ble.t w aparacie partyijnyrn, cze.
go do-wodem jest fakt, że na terenie
Wojewód?Jbwa pracuje w nim tylko
około 6 proc. kobiet .Juł n11Jbllła:a
Pl'ZYSZlość musi przynieść radykalne
zmkłlly na tym Cldcblku.

w
organizacyjnym
Szkolenie pilnym zadaniem
,

I

JtobieCe
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„

k•dr
· J"on·--lne wvkorzystanie
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•
d
•
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J
•
Jest na P l n1e1szym za an1em

stwierdził tow. Borzyeki, kie· działy sprawą tą nie intereeowaly
l"(Ywnik Wydziału Kadr KW. Mamy- się, mimo, że mogły spełnić poważ·
va odcinku tym w naszym wojewvdz ną 1·0Ię na tym odcinku, k<mtaktując
Ze &prawą kadr wiąże się nierQ.zer wagi po&więcać &zkolenrJ.u, !t'03\Viijająe twib p<>ważny rlorobek, szczególme się s,tale z towarzyszami w terenie.
w~nie zagadn1en'ie Sllkolenta, które, je ci~e. Pmede wszystkim nale.źy lla 0 ,1.c inku kolejnictwa, poczty i
W wysuwaniu kadr nie możemy za
mimo powainycll na tym odcinku zwięikszyći fl'ekweneję na uj~. Pl'2-P.tnysłu.. Popełniliśmy jednak wie
przeeil)gu roku nie prze potninać o rewolucyjnej czujności osiągnięć, ciągle było niedoceniane i Należy r6Wniei ~ocnłć opiekę nad le błędów.
:powamie rzaniedibywane ~ niektó wykładowcami i popnez sy~yc.J1 prowadziliśmy odprawy z instrukto· oświadczył tow. Kubicki Henryk,
ne szkoleni.e ich, podnosić poziÓm rami Wydziałów Kadr KP., pozosta· sekretarz K'.M w Pabianicach. W do·
re ogni/wa party,jne.
wia.jąc ich samym sobie. Nie za.wsze tychczasowej pracy nie zawsze pot1•a
.
Kur..-Ów I sitopbia mamy 219 rz: 5.285 Jiursów.
Musimy pn;ymać, że nasza woje· potrafiliśmy właściwie wykorzystać filiśmy czujność tę zachować. Na te
słncha-arm·, •-u-ów T'I """"""-'a maPabianic dopuściliśmy do tag„,
. a. k„A ..... Np. w Kutn1·e sk1'e1·owano do- renie
a m
wócbka ~ pariya..a
"', ·~~,., szk~.,.~,..,
"' 1 ""'
,
t
d
· k b' t .....
„~.>"
,,..
oU się 3.47:1
my 23, na ktar.>".....
samo~tałcenio- lio opiekowała l!lię Wofewódzką, Szko-- brego towarzysz.a z PKP, po uprzed ze ·o re la, wkroNgoSZ o nas u~ oskuu.n.,,o·
słuchaczy, g:rup
w czasie o pa·
wych istnieje 35 ra 775 studiu(jący- Ił Pa,.tyJną, w Pabłanłeaeh, a już pra nim przeszk;oleniu go, na stanowistco wana, cz o11c
rni. SZkó'ł wieczorowych jest 23, a w:e zupełnie nie lnt.ere&owała się sekretarza KG, podicrzas gdy w orga- cji, została posłana na kurs, po u·
s•o11, W*wóci7:ką ZMP i Zwląz- nlzacji partyjnej kolejarzy dotkliwie ~ne·dczz1~anliu kttaórego.111nk1iałaN za.kij!lć odp.o
kształci się w n:iich 731 słuchaczy.
el'O\yni·
ne s now o. a
ków Za.wtldowych, Zada<nia., jakie sta odczuwało się brak sekt·etarza. W.'i- "'
Ta szeroka, chociaż jeszcze nie wy wia.ią pnzed nami wytyC7lne IV Ple· dliwy był styl naszej pracy, gdy:i; cze stanowisko d<>puszczono właś~i·
starcrza1jąca sieć S7Jko.leniowa wywie- num na odcinku kadr, nakładają na ograniczano się tylko do kierowania. ciela prywatnego przedsiębiorstwa,
ra doniosły wpływ na pracę orga•n i- nas obowiązek Jak n a.Jszybue10 oci I wyciągniętego z i·obotnika towai·zy· zalllyka.jąc tym {irogę do awansu
to~a.l'zy·
rzacji <palt"tyjnych. Płynie stąd wnio.- r-0Menia. t&nłedbal'i w dotychczuo. e:za. na kie1·ownicze stanowisko, pozo młodym, przeszkolonym
stawiają.c go zupełnie bez opie1-i. szom.
.sal{, że organizacje winny wi~cej u- weJ pracy akoleninwej.
Niewą,tpliwym naszym osiągnięWydziały Kadr KP, jak również Wy
C:iiał Kadr KW nie spełniały swej ro ciem jest wysuni~.cie wielu przodują,
OZftGWaĆ }U Zl W IO U lC
Ludzi pozna.je &ię ~ spraw~a w to-1 wać W&'l'ast ludm, poma~. a.by !i'iyb li, zajmując się bat·dzo często błahy- cych robotników na kierownicze sta·
ku ich pracy . _ powiediliał tow. cieJ rośli _ oto tajemnica wypróho- mi sprawami, zaporninając o tym, ~e nowiska, na ktÓl'ych dają sobie ~ll·
wated połityki kadrowe~. połiłykł le- zadaniem ich jest poznawanie ludzi pełnie radę.
Bierut.
Tow. Sobiechart, n sekret!lrz KM
w terenie. '.Powodowało to, że nieje,
Jak w świeHe tych słów \vygląd.a- ,.unowdro „ ~taUnowsk.iej, .
ua w Piotrkowie, powiedział: „Kierując
ła pra.:a n!l.d wvohowaniem kadr w Nasza polityka ka~r nre . o:awsze dnokrotnie wysuwa.no towarzyszy
odpowiedzialne stanowiska., znając się wytycznyini· IV Plenum, pos:"-wi
t
.
była ł b k
„
0 przemys1a 11 a I nas. a'""
·
h owme.
·
l1 t ylko pow1etzc
g ę 0•~~'·
.
naszeJ· organizacji partyjnej? Nieste
my naszą_ organizacJ·ę na MUciwyni
ie
t
t
On
W
a na _... ..,.,..ę o apara par_YJtl:Y•
ł
ty, nie stosowali§my długofail<>wej
Powainym niedociągnięciem woje· poziomie. Najpilniejszym naszym ;:a·
polityki ob'serwowani3 towat"Zy;;rz;y, Dl-a.tego tez te.raz. m.~irny baczntl.!J•p omagania im we Wzroście i usamo- ~ uwagę P?ŚW!~CIC tow~zr...rwm1 wódzkiej O!'ganizacji pa.rtyjnej byto gadnieniem je&t Zl'eorgo.nizowanie na
d zielnianiu. Powlerachowne podejś- ktorych ~olimy i ustawie ~ po to; że sprawę kadr pozo&tawiono wy· szej pracy popnez własciwe wykó·
cie do towarzyszy niejednokrotme prze~olemu, ~:u:~.ede •ysrzy..>tk1m. "!' łącznie Wydz.lalom Kadr. Intie wy· j rzystanie i ustawienie lud,;i.
nie po0Walało na me.telną ocen~ ich ~paracie p~1rty~nym, o ile oczy,~1śc1e
wa.rtoścL i na odipowi~me ich wy- 1ch kwaI:i.fikacJe na t? poz.wala.]~.
odpowiednie~
Do. a.para~u P~Y'Jnego bęcliziemy
,
kor.zystanie.
Przykładem tego mo.że być tow. ;prznm?'wa~i .ludrii ~yp:óbowany-Oh z - oto zdaniem tow. Czajkowskie· Nasze władze partyjne otwieraj'
Waac~ak z fa'bryki 'W Aleksa.nckówie, prrtynaJmnie'J 3-l~tm!Il.·:;itałem partyj go z CRS „Samopomoc Chłopska" - nam oczy na wiele takich spraw,
· · · h J?l'Oblemo' w które my wlas'nie wi'nnis'my d""trze·
a "'""esz„ n~m, kitórzy maJą JUz rza ~obą .~: je<ien z naJ·wair,meJszc
nie wyko-ystywany
długo
""'
w1en olC!l'es pracy orgarurzacyiJ.neJ
i "".~
•':'
.
cie ~nany ~ s.kiero~any do a~utu oraz mają pozycyv.mą charakterysty w spółdzielniach produkcyJnych. Mv gać 'i sygnalizować o nich wyższy.n
part!J~C>, 1 sprar1.\11tiJący obecnie od kę te.j ;pracy Ile &trony !komitetu pat·. zaś do tej sprawy podchodziliśmy instancjom partyjnym.
Doceniając zadimia, jakie stoją
powiedzrn!ne . fu~kcje I sekretar,za tyjnego. Jeżeli slderowruny do pracy mechanicznie, nie wnikając w to, kto
partyjnej kandydat nie przeszedł wchodzi do zarządów spółdzielni pro przed na.mi w Planie 6-let11im na od
KP w Skiermew1cacll.
było i einku i·olnym, musimy śmiele3· wy·
naszym
Błędem się
. b ć ro·w- przeszkolen•i a !Partyjnego, winien być dukcyjnych.
odpowiednio
Pr zykła dem t "'"
to, źe nie staraliśmy
.....,o moze y
nież tow. Kałużko, dawniej kolpot pr.ied objęciem n,oweij funkcji skiero przeszkolić członków władz spół· suwać i·obotników rQlnych na stani)·
wiska administratorów, a na.wet dy.
ter , który dziś wyrasta na dobrego wany na kursy partyjne, lub S2.kolę dzielni.
Nie docenialiśmy funkcji społee~- rektorów zespol6w PGR - po\'V'ie·
partyjną.
sekretarza.
7.trollnie z uchwala.ml IV Plenum i nej rachmistrza. Wyniki tego nie da dział tow. Kwiatek, I sekreta1·z KP
Z wymienionych przykładów wyni
ka,· że ludz:i należy Oceniać nie na celem doraźnego wzmoonlenia a.pa· ły na siebie długo czekać. W wielu w Sieradzu. - Miuny oddanych 1.'\>"
podst&wie pnzelotnych Il nimi ri:e• "tatu partyjnego i admi.niistracji pań- wypadkach rachunkowość w spół· botników, którzy znają doskonale go
tknięć, czy też opinfi, że to „dobry" stwowej p.neprowad..ić musimy do dzlelniach nie jest włajciwie prowa· spodarkę rolną i po odpow'iednim prze
t-0warzy<StZ, a1e na podsła.wie sysU- 1·10 października akcję nabor oko- dzona, a dniówki obrachunkowe są. szkoleniu, na pewno wywiążą. się 'io
A · przecież brze ze swych obowiązkó'v na kie·
matyoznej obserwacji iclt w toku pra Io 250 kandydatów sl)ośród aktyw· niedokładńle obliczal'le.
cy. Nie tylko wydział, CILY referat uych, apra.waonych towarzyszy, wy- dniówka obrachun:kowa, która jest rowniczych stanowiska.eh. Sekreta1·ze
personalny, ałe wszystkie wydzi-aly rófDiających się we WSl)óhawodnic- miernikiem dochOdu członka spółdziel KG i ko1nitetów zespołowych muszg
odip&wiedziaihne są u WySwkiwanie twie pracy oru pod WTC'lędem ideolo ni, winna podnosić dyscyplint i wy· wreszcie zrozumieć to i odpowiednio
i wysuwanie nowyeh ludzli - szcze- gicmeso hariu, zdolllości organiza- dajnoić pracy oraz rozwijać współ· ustosunkować się do sprawy wysil·
wania kadr w i·olnictwie.
zawodXlłctwo.
·
gólnie na swoim odcinku. Oł>Rrwo- cyJD*h i o&lania. Partii.

w

d

P

.

k. . h

kadr

ZMP -

miajęflnośei dobTania, I'Oi'..Sba\VWenia,
kształcenia, ~uwania kiadr i hple·
kow.ania się nimi. PoW.rierd!renaem
teg<> jest ~PY stan kadr kiel'O'Wni·
ceych pos'ZICJJególnycll odcinków ży-

...:a ~,,„

W1·óg klasowy zdaje sobie ~ tego
cm y istosunek do pracy, wyJaśili•Jac,
ie spóźnianie i obijailie sit obai• doskonale sprawę i częstokroć uiłu
ża zaroltek uczciwie praeuj,eych ro je oddziałyWać na mniej świadomych
Na terenie nas>;ego w<>jewództwa wy rolnictwa. Szybki jednak roz· hotników i pnynosi olbrzyllliie uk;o• t·obothików, wykorzystuJac niekiedy
zbyt mał• czujność niektórych dołoriae;tą.pił powathy przełom, jeśli idzie wój państwowych gospodarstw i•ol· dy Paistwu.
wych organizacji partyjnych.
o wYsuwanie kadr w PGR. Ogółem nych i rozwijający się proces przecho
kuźniq
w P(}R 150 proc. pracowników na tzw. dzenia indywidualnej gośipodarki
spółdzielczości
śi.·sdniah stanowiRkach stanowia !u· chłopskiej na tory
Mówił o ty1n tew. Mlchałldewłcz, państwowej i pl'Ze1nyśle rozstawie•
dzie, awansowani społecznie. Wię!<· produkcyjnej, stawiajlł w niezwykle
szość dy1:ektorów zespołów PGR 1·e· ostry sposób zagadnienie przygoto· wiceprzewodnfczigcy ZB.l•ządu Woje· ni~ kadr odbywało Bit raezej bezpla.'"
wódekiego żilłP. - Zdawaliśmy so• nowo · i źyWiołowo. Przesr;koliliśmy
krutuje się z robotników rolnych, wania nowych kadr w rolnictwie.
wysunłQtych na te stanowiska. Wysu Jeśli chodzi o odcinek prl!em;;e1łu bie 1·óW11ież dotychczas sprawę 'z te- spo1·0 J?lłodych 11;1dzi1, którym dotyoh
nięte kadry zdały na ogół egzamin. winny nasze organizacje partyjn4' go. Ale nje dołożyliśmy starań, aby czas nie przydz1elihsmy konk1·etnej
dl pracy.
' k8 d
•• h
Robótniay rolni postawieni na kie- wysuwać now• 1ch towarzyszy, t"'"' ódp0 'ed ·
Niezbyt śmiało wysuwalijmy do
i·y • a
, -:':1 .mo wJc owac
PGR, bardziej, że, j:k to wynika z dan~h'.
w
stanowiska
rownicze
Pattm, dla aparatu adlnirtill!rac~Jne· aptratu ZMP młodych robotniltów,
nie znaleźli jednak odpowiedniej o· szanse ku temu są powa~ne.
1
w okresie od III Plenum KC PZPR g~ . gospodat'azeg~. Na. ty~ ~dcn~ku a p1•zooież przykład Zgierza i Ozor
piekl ze strony KP i rolnych rad za
kładowych. Wyjątkiem w tej mierze wysunięto na stanowiska kietowni· n11el!§my. szere~ med~c~ągnJęc, • ktore kowa pokazał nam, że potrafią. oni
może być KP Wieluń, otaczający o· cze w sanlym tylko przemyśle weł· m~~my Jak n.aJszybc1~J u~u!1ąc, .. doskonale kierować pracą młodzieżo
imo po~aznyc1! os1ąg~.1tc w pon wą. Dzięki szkoleniu i wycl1awyw&•
pieką tow. 8awickie10, ktory wysu· nianym i bawełnianym . 22 robotni•
k:~y):k 6 sk!~'ó":a-me. sze~eiri ulu - damy Pa1-tii i Państ\VU nDWe;
niftY na stanowisko dyrektora zespo ków. Naszą zasadą musi być wyeu ~y~e
0 !"YC •
:c w z ~uas~ i. ws ~? młode kadry, ldól'e ap.rosta.ją. swym
łu w Rudzie, po odpol'·iednim prze· wanie coraz większej ilości robotni·
szkoleniu, przeszedł następnie na sta ków. Jednakże między nimi nie po· s~koł of1cerskicl~, na sredme. i,powa;; zadaniom w budowie fundamentów
ed . mejs'Ze e.tauoWiska w adnnntlltraajl socjalill'mu w Polsce.
.
nowisko refel'~nta W„działu Rolneg·o
wmno być ani jednego bez uprz .\lte
~
KW.
Ś~ielej . WY•UWCłĆ kc:tcłl'y
go przeszkolenia. Nie wolno równi~ż
Mówiąc o polityce kadr PGR ws.po za.poniinać o tyin, że inżynierowie
oto postulat, .iaki ata\Via s~kre w przyczyny · dlaczego wysuwamy
mn\eć należy, że o ile OQ!ierwujemy i technicy muszą być za.trudnieni \V
wysuwanie robotników rolnych nasta produkcji, a nie na stanowiskach np. tarz Wojewódzkiego 2';afZ<\6U Ligi tak · małb kobiet, dlaczego tak nle•
wiele spośl'ód nich idzie da sźkdl
nowlska w PGR to w a.paracie Za- administracyjnych, a jednocześnie Kobiet tow. Ht óllkowska.
W samym przemyśle włókU!nnt· technicznych i partyjnych.
rządu Okręgowego PGR. na \Vyższych trzeba doszkalać nowe kadry techni
Naszym bł~dem było to, że nie p0
pr•cuj~
stanowiskach mamy zaledwie 5 proc. czne na bazie osiągnięć socjalistycz- cr,Ym w \\TojMv6dztwi~
60.000 kobiet, a tylko znikoma cz(l~c kazywałyśmy naszych kadr, że salto
pracowników awansowanych społecz nej polityki radzieckiej.
śmiałe wysuwanie i od()owiedł\ie pracuje na stano\viskach kierowni- Hłysmy .4e za mało.
nie.
~
oeych, mimo iż w~ ws"ół~a••~dni·o..1
Od
Uzbrojen i w · wytrezne IV P le
_
„ ~ wu
nośnie starej kadry inteligencji rozstawie1tie wysuniętych kadr, gwa
•
rolniczej daje się zauważyć, że prze rantować hłdzie szybki i po1nyśln:t twie udział ich je$t więk11zy niż ntint 1 . • .,.1 k
epie1 o„ e owae 11~ bęchlemt
·
ważająca cz~ść tej inteligencji włą- rozwój wielu odcinków naszego ź;feia mężczyzn.
••· a·.P.i.ract• par""nym na stano- na.szyn\ akbweDł.
...a
d
d
1k·
.
d
.
•:r J
..,
"
vv
cza się o wie1 ·1ego z1eła przebu o gosp""arczego.
Trzeba nam tylko pómóc. Trzeba
wiskach kierowniczych mamy zale
dwie 6 pr6c. kólUet.' .Jts~ tó dowo zaplan9wać i zrealizować powi~~J'a
IS:!.
dł!m, ż~ kobiety hie są bdt>óMMnlb kszenie sieci żłobków i przedszkbli.
~
~„
utrudfiianll 1 .te towarzys~ żyWią Gdy zapewJJlntY bowiem kbbletonl
ustosunkowując się do pbpełnilr wciąż jeszcze niłełuszną obaWfl opl~kę na4 c1111ie61ńł, z&•Ufmy powat
Po referacie tow. Nieśmiałka,
prżed wysuwanil:!m ich na kl~t'owni nie nasze kadry.
nych błędów.
wywiązała się ożywiona dysku·
Musimy ZWiększyć udział kobiet
zadania, stojące cze stanowiska. Życie zaś pokatu•
Omawiając
sja, do której zapisało się ponad
d
przed aktywem partyjnym woje- je, t• koltł~ł)' ptaeu,t4 1lle łfll"t~J. a w radach
35 mówców.
naro owych, w których
·
to ł l ... pł"'J ,...
k „l.1
t
'„.....
majll one poważni\ rólę do od!gra
~0':~~!:Uiel~w:iz1!z:nie wyuct~a ł częsW • b"·t ": ~ „ m~czyzi;.1•
Wypowiedzi uczestników dysk-u
„e o e„, na 11mlllau, cdlie nia.
,
sji obracały się przede wszystkim
Aby te nasze zamierzehia zreali•
IV Plenum, a przebieg dysk-usj1 wóJtelll jest ko'błłta, jedpł1ów pod
słftrbó 2ować, winniśmy mieć wi~kszą po
Sstekl6I•ktaa
Aptlłm
realizo
je
będł
że
sądzić
pozwala
kadr.
wokół zagadnień polityki
1
rhoc z~ sttony organizacji pattyjwać w codziennej pral!Y» ~1:zen1r J\ajwltcieJ.
omówiło
Wielu dyskutantów
Anali~uJ•c p1•złzywakty prtez nas tte.i_ i Wojew6dzkiej Rad..y Narodosząc uchwl\łY te w teren do niż·
wyniki tego odcinka pracy, wska
szych ogniw pa1·tyjnycl1, do szero głód kadr, trzeba wniknąć głtbiej we.i.
zuj•c na oeiąi'Jlięcia, a jednoczekich mas.
śnie krytycznie i samokrytycznie

pracy

na

Odpowiedni ludzie
SlanOWiskach

Sbrc&wy szkoleniowe

GdY IV Pl~num KC PZPR posta
wiło przed nami ,.., całej rozciągłoś
„ " musimy tym
.„ ...aut,
"' Ja
ci. za„autlif!mc:
b&r(iziej krytyczni~ ocenić naszą
pracę na odcinku szltóleniowym powiedział tow. :l:iesus:rilki, klero
Wnik \llrojE!wódzkiej Szkoły Partyjnej w Pabianicach. - Wielu z naszy~h absolwentów pracuje dżisfaj
w aparacie partyjnym, jednakże od
setek ich jest stosunkowo za mały.
Przyczyną tego .J:lył :takt. że Komlte
tv Powiatowe nie" zawsze 'Wys;fłaly
do szkoły najleps~•ch to"•arzyszy.
•
.,.
...,
zazdrosnie zati·zymująo ich u siebie.
Natomiast wykładbwcy i asystenci
zwracali tylko uwaie na post~py
słuchaczy w nauce, 21byt małó inte
resując się ich 1191taw' politrenlł
t

rń.oraln,.

Nie obserwowano w dostateczny
sposób od pocz'l,tku trwania kursu

llhlełl•e~J.

1amllowań l ulld6lill~i

eo '!fr/ wieiu ~ pMt4!ilłowa·

niewłaściwe

Io ldetowani~ Ich na
odełnld pracy.

Również
Woj~'W6Clzk• J{omi~Ja X:6nttolł ...„r
r„
łYJli~J winna bardziej n iz dotych-'

w czasie trwania kursu.

czas intet•esować się słuchaczami,
pozńawać ich i czuwać nad i ch roz
wójtm. Stkoly partyjne muszą bar
d~ie] korzystać z doświil.dczeń szkól'
radzieckich i śmielej czerpać z tej
skarbnicy wiedzy, jaki\ jest szkole
nie parLyjne WKP . (b).
Tow. Kubicki, sekretarz KW, za
bierając głos w sprawie sżkolenia
.
t .
1
YJnerot, jpow1edzia : - „w szko
lpat~
emu par Y nym poznajemy i n1o!e
my oceniać ludzi, na szko~onych
iaś musimy patr1;eć jako na przys?le nasze kadry. Ażeby szkolenie
to przyniosło oczekiwane wyniki
i
mus my:
zapewnić 31pełnii. frekwencję na
kursach koleniowych. ·
"•ewnle oilO&wlednl polit;es .
ale .ł moralnie lobór kadr 'ff/Y•
kłael6wców orar; żapewnić stale lbh

1

2

«otliłalanle.

3

sorr8'Jaować PHJ wszyitklcit
Ażeby zaP<lbiec ~mu, konieczne
KP Ośrodki Szkolenia Parł:VJne
jest organiz0\van1e wsp6Jńych ••ra4
personelu n&uk~wei• ••koły z \Vy i o,. eo uhtoill-M aktY'Wowi pattyJJie
działem Kadt K W„ który w wlę• mu P~ił~blanie wted1y matkslstow
kszym niż dotycht:us stopniu Wl· \•ko - lenioówskiej i wychowanie nt
nien int!1'esówać sie słuchaczami wych ~adr w:tkladowców.
~ pr•cę
U~pr..,..,,.1
""
,.._wwu • \il

KGtni I

1

Kontroli Partyjnej

Stwierdźmy samokrytycznie - o zacja wszystkich uczciWYCh lud$
świadczył tow. Morawski, przewo pracy do walki o łUll1aoJę Plin•
d'ńiczący Wojewódzkiej Komisji Pa11 6-letłaie&"o, do wa\kl o JH»kóJ. MOf>łli
tyjne.i, - że do · IV Plenum KC na acJ& ta . ;leat mobUizacj-. c&łeso · na

sz~j Partii, Komisje Kontroli Partyjnej nie wypełniały tych zadań,
Prace
jakie na. nich spoczywają.
dQ t>rzeptowa·
Si~
jeb ogl:aniczaly
dzenia dochodzl!ń. a nie obejmowa
ły tak ważnych sptaw jak kontrolo
wanie wYkońal'tia uetawał. podejmo
wanyeh przez lnsłarieję patttJne.
Realizując wytyczne IV Plenumi
d in k
. i
t en w ł!\Sn
e o c e pracy musimy
jak najszybcie' naprawić.
.Po III Plenum rewolućyjna czuj
ność naszych organizacji partyjnych
zaostrzyła się. Niestety, w niektó•
rych wypadkach notowaliśmy ńa
wet pewną pre;e!ladt:.
KP i XM Winny Więc skrupula.o
tnie analizować każdy wypadek
wykluczenia z szere~ów partyjnych.
Przed Komisją Kontroli Partyjrtej
ścisła
stoją następujące zadania:
współpraca z orraniza.cjarnł partyj.
nymi w t~reni~ l wychowawcze od
ctst•łtwanie na członków i'attU.

rodu,,
- Brakiem dzisiejszej dyPJkusji
jest nledoątatepzne zrozumienie wy
.io...,r
KC nasz•J
. ych IV Pl„num
tyc"' r„
"'
.„
tli pr11e11 niektórych towarzy11y. Nie
chodzi nam o przeprowadzenie natyc~miastoWYch zmian na tych czy
innych stanowiskach.
Musimy natomiast v.yszuldwać,
wychowywać, szkolić nowe kadry
dla aparatu partyjnego, przemysłu,
rolnictwa i tp. Musimy wychować
nową inteligencjf: ludową. Realiza
cja Planu 6-letniego w~aga od
nas pr&;troto1Vania powainych re
zet1V fachowych. Na tvm odcłnku
niewiele zrobiliśmy. WKP {b) w
kraju liczącym ponad 200 milionów
ludzi .potrafiła wychować typ „bt<G
pattyJne10 bol•żeW,ika". My natomiast nie za6aliśmv sobie nawet
trndu, ażeby przygótować Wychowa
nie t akiego typu.
Zadaniem na13zym jest równteż
wychowywać, szkolić i śmielej wybezpartyjnych.
ucżciv.-ych
suwać
Spekulant i kułak chcą i pn;y tel IV Plenum, fald, Ż~ polski ł'UCh tE:· ZdajeMy
powiedział tow. Suski, I sekrekadrami młodzieżowymi
sobie sprawę, że w tym
tradycji
jeszcze
ma
łwAłurne plotkt \VO}Ucyjny nie bttdlłe.J
Organizac1·a nasza interesowała się I planowy do--1 yw kadr młodzieżo· tarz :JC:r w Łowiczu. - Wróg klaso cklli;jl mącie, 11lej'°
01tr'"eć kierunku mało do tej póry zrobiliś
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·aza c opOO'll, ·to jest naszym wro nłaeJt w.ki' (b), kt6te na łJ'm, - IJo
wsze ·m1 os ępny1„1 mu ro ·an
wac· s1.ę stopmow11 rozbudową, apara·
powla·
kadr Z<MP. Wiele komitetów
'.Korzystając z przebogatych do·
„.
"h ądzlło z·e ten Od"i·~ek ich tu pohtycz.nego. ZMP, szczegoln, 1e ~~ stara się nam prze&Zk<>dzić. Ostatnio giem i izolować go. W ten sposób
t ~wy" s
odcinku w1ejsk1m. Musimy sledz1c mogliśmy się o tym przekonać, zbie- przyśpieszymy przebudowę ust~·oja bl'tle ~ak na lanych • dclnkael\, pomo świadcżeń WKP (b) w polityce
. "'"' . .
• •
il\ 11nyiple•1tć ńaH D\&tsz do IO• kadr, szybciej zrealizujemy wyLycz
n •.;. dot!czy. Na ~kutek teJ. wadl1we~ wzrost kadr młodzieżowych, kontroló raj~ podpisy pod Apelem Obrońców wsi.
•
ne IV Plenum.
c:Jalizrnu.
poMyk1 ZMP me stanowił dla na" wać ich pracę, sprawdzać i pomagać Pokóju.
tow. W•totd
""?aCy
IOCJ"alillYCZftQ
Kończ~c swe przemóWienie tow.
kadr. No.t u- im w praey.
nowych i
Sienkiewicz, oświadczaj~c. że wole- Śienktewicz stwlerdztł, że przed wo
'Pamiętając o tych zadaniach co·
jemy tylko lbarde-0- 1-zadkie wy:padki
"9la j~wódzkl\ organizacją partyjn~ stoi
sekretarz ORZZ I strzeganiem socjalistycznej dyscyplj wódzka organizacja part.Yjńa
Tow. Waaiak,
dopływu kadr mlodzie~wych do a- dziennej pracy pa1tyjnej, tozwiąże •
zawodowe tny pracy, Kadry, zarówno pi.rtyjl'll!, wiele do ódroblenla Il& ocieinku po zadanie przeni~sienia wYt:Vcznych
zwiątki
my zagadnienie planowego dopływu stwierdza, że
para.tu partyjnego.
IV Plenum do wszy stkich party.!Musi!11Y sobi~ zdać spr~w~ je~nak, 1-a?r młodzieżowych do apar atu par w~pólnie z 01·gJ.~izacja131i. partyjny- ~ak i _z,~iązkowe, muszą oddziały~ać j 1itYki kadr.
• 1111 mu!za c~uwac nad sc1słym l)rza- 1 w1>aJac w masy pracu~llCC socjab&tY - ZadMiei'l'I naszym jest m 9bili nych O.illiW terenowych.
że za.mm będziemy mogh hczyc na tyJnego.
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NouJ.e ·zadan i a
Miejskiej Rady Narodowej
- Realizacja ustawy, prze:kazującej pełną władzę wykonawczą ra· - sięcy obywateli w akcji zbierania
dom narodowym jest niezawodnym i jedynym ŚI'odkiem najlepszego podpisów pod Apelem Pokoju - oto
niektóre tylko dowody ofiarnosci i
zabezpieczenia sprawności funkcji planowania, kontroli i wykouania
naszego
mieszkańców
podejmowanych decyzji przel: wzajemnie skoordynowane ze sobą og· inicjatywy
miasta.
ńlwa jednolitej' władzy na wszystkich jej szczeblach od góry do dołu.
Poprzez Mi€jską Radę Narodową,
(Z referatu towarzysza Bieruta r.a IV Plenum KC PZPR).
W najbliższych dniach wielka, re· 1szym, niż dotychczas narzędziem wła organ jednolitej władzy państwowej
wolucyjna reforma o chil;rakterze' po- dzy lu.do~e~, _będzie środki~~ _mobi_li· - realizować się będzie u nas w szer
litycznym, społecznym i gospodar· zowama m1cJatywy, energu i twor- szym, niż dotych<;zas zakresie władza
czym - ujednolicenie władzy pań- czej zdolności mas, przyczyni się do ruas ludowych, wzrastać będzie ud1lał
stwowej w naszym mieście - stanie bezpośredniego przyciągania ludzi mas pracujących w rządzeniu miafaktem dokonanym. Powstanie pracy do udziału w rządzeniu na- stem. I takie jest znaczenie polityczsię
jedna władza - Miejska Rada Naro· szym miastem. Dotychczasowa prak· ne tf'j reformy.
Do Prezydium Miejskiej Rady Nadowa· i jej prezydium. Jednocześnie tyka dzielnicowych rad narodowych
znik:nie dotychczasowa. dwutorowość, w Łodzi wykazała, jak potężnym są rodowej. które wybrane zostanie w
polegająca na istnieniu organów sa- one instrumentem właśnie w waice o r.ajbliższycb dniach, wejdą ludzie naj
obok rad, pozb:i.wio- uaktywnienie mas ludowych. Praca lepsi spośród klasy robotniczej nasze
mollZądov.rych
mieszkańców Łodzi przy różnego ro· gQ miasta, ludzie, którzy obowiązki
nych władzy wykonawczej.
miejskich. p>zy swe spełniać będą zgodnie z sumieSzerokie będą kompetencje nowych dzaju inwestycjach
remontach domów robotniczych, przy niem klasowym, zgodnie z dobrem
rad narodowych w dziedzinie kiero·
nowych linii tramwajowych, klasy robotniczej, którvch nraca sta·
wania całokształtem życia w naszym budowie
udział szerokich rzesz społeczeństwa nie się el'ementem sprzyjającym dali
mieście - .w dziedzinie polityki gołódzkiego w akcjach Tygodnia Oświa szemu ożywieniu życia gospodarcze·
spodarczej, społecznej i kulturalnej.
ty, Książki i Prasy, prace kontrolne g() i kulturalnego, stanie się czynniPoprzez prezydium i wydziały prezykomisji przy radach narodo-1 kiem qalszego wzrostu świadomości
licznych
dium, będące organami wykonawczy.
wych, wreszcie udział dziesi<>! ków ty najszerszych mas.
mi, sprawowa.'.! będą kontrolę nad rea
llzacją podejmowanych uchwał komi·.
,je przy Radzie. Prezydium b'-=:dzie

Uroczyste posiedzenie

wylrnnawezą. i
władr.ę
miało
1Vięc
•:stawoda-wezą, będzio renlizowało ue.
rowńiczą. swą. rolę

w dziedzinie gospo.
działalnoilci
1larczej, w dziedzinie
iH'Zedsiębiorstw i instytucji podległych, będzie opracowywało proje!tty
budżetu i planów _ospodarczych.
zlikwid'JwaZakres działalności
nyćh organów przejęty zostanie pl'Zez
Radę i jeJ . organa. Zniesione bowiem
wsta-ją stanowiska prezydenta i wice
crezydenta, instytucja Kolegium Za·
rządu Miejskiego, urząd starostów,
wszystkie organa administracyjne,
oodległe mini,strom Finansów, OświaPracy i Opieki Społecznej oraz

W praktyce w mieście naszym wyrazi się· to w ten sposób, że funkcje
Wydziału Oświaty, Izby Skarbowej,
Urzędu Zatrudnienia, Wydziału' Opierndy.
przejmą
ki Społecznej itd. Praeownicy, zatrudnieni w tych orga
nach przejdą do pracy w odpowiednich wydziałach prezydium Rady.
Miejska Rada Narodowa w naszym
mieśde stanie się znacznie pełniej-
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współzawodnictwa pierv:sze miejs~c

załoga PZPB im. 1 MaJa.
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Łódzki świat

pracy Inanilestuje

na cześć przyiaźni p~l~ko-cżechosłowackiej
mi, gospodarozy:mi i

gr?mnyn; n~,sil~niem, w .„Bawełni~
u~tały. 1e~ak an~
neJ Cz"':'orce
!'1~ chwilę starama ~ zabiegi robotm
Kow o u_trzymywame maszyn i sal

me:

w us~w1czł!ym ~o~ządku. _Dypl~m

umai:1a, ktory wi~1. w. radzie zak~a
doweJ, stale. i~ob1hzu1e załogę ao
nowych wy!1łkow.
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,/l'en film

dym kącie ład i porządek. Puste wał
spe
leżą. ułożone
od towarów
ki
podłona w
pomieszczeniu,
cjalnym
• dze nie widać pustych cewek ·ani
Szpulek' nl.gdz1·e nie znajdziesz odKrosna wypadków ani śmieci.
czyszczone, nie . widać na nich st-ai:e
go, osiadłego kurzu, jaki spotyka się
w innych tkalniach.
0 tę czystość tkalni dbają wszys
c •r _ od zamiataczki aż do kiero„
wnika. Dba o to organizacja partyj
ua i rada zakładowa, przypomina.i.ac
. :na każdym zebr.a niu o konieczności stałej walki o kulturę mie~
sca pracy.
- Czystość przy krosnach to nie
tylko zamieciona podłoga - mówi
tkaczka.- tow. Helena Strzelbickato przede wszystkim utrzymane w
porządku czółenka, to osnowy bez
zwisających nici, to sztuki towarów
wyjęte na. czas, to umiejętność zabezpieczenia tkaniny od plam, to
czystość warsztatów tkackich.
Nakładaczka szpulek do apara~
tów przy krosnach automatycznych
tow. Maria Walczak opowiada nam,
w jaki sposób ona ze swej strony
przestrzega utrzymania porządku.
- Zdarza się nieraz, że szpulka
wypadnie z aparatu, wtedy na.tych·
miast ją podnoszę, nie dopuszczając
w ten sposób do zabrudzenia przę
dzy. Moim obowiązkiem jest podno
sić z podłogi wszystkie cewki, kłaść
je na. właściwe miejsce i dbać o to,
żeby w ganku bylo zawsze czysto.
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Delegacja czechosłowacka. na. pokazie i 1mowym
osnowie, "'dY tkaczki nie czekaJ·"'
Ro.botniGłosu
redakcJę
przez
i pr.todowni.kci'w pr~y. zarramzowanym.
"T
„
czego i PP „Film Polski"
.
zbyt długo na osnowy. Wtedy to ro
bota „gra" i porządek jest jak się
z odbJWających s-Lę u na's ostatnio ~ą !P.aritię Oze~~owac(jii,. z ndkc:z:-m
patrzy. Oczywiście, my, majstrowie,
czuwamy nad tym, by krosna były „Dni fli1mu m.echos.łowackiego" je- nym1 knowa~aim1 :r:ea~j~ - ..na ~on
na czas reperowane, narzędzia prze den rz.włase.c'1.a drziień utrwaili s&ę 'W pa kretnym o.dc:mlk:u zyC:IJQ ci:giel:m_ w
mięci lkoreSip<>nrl'einitO'.'w faibrylellln~h Lhocie. <Ddicfa1elk tlliby wąsku, aile 'J~ik:
chowywan~ w jednym miejscu.. .
- Ja znow czuwam nad całosc1ą, Głosu . RO'bothiCfl.lego", prrzodowm- w soczewce prwlam.UJją się w n'llin
- odzywa się majster salowy tow. , ;k&w łódzkiego ś,wiata pracy, alk.ty- zagadnienia, które w owym czasie
Sośnfoki - ta~ nad m_aszy1;.ami jak w:istów świetlicowych i tych wsizyAA;. nuntowaiły CSR. A więc wa•l·k a iZ sai nad porządkiem całe.i sah. Wszyst kich, k·tÓl'!'ly ucze&tnicza w pokazach botaiem. dywerzją i ki:eoiią robotą
ko. musi chodzi~, jak w zegarku. Za filmowych, organirzowanycli ;pmez wroga klasowego, wal'lva o wyikonamrataczka zamiata salę dwa razy !l'lalSza lt'edakoję i pp FHm Po1Lski". nie Planu 2-letniego, wailka o nowy,
na jedną zmianę, dlatego jesteśmy utrviaH się w ich pal~ięci niediziela socjalistY'CfWJY stosunek do pracy,
w stanie utrzymać czystość nie tył 21 bm n· tylko d!la;tego ~e na po- wałka 0 utrrzymanie .zagrożonej przez
ko w gankach, lecz i pomiędzy kro karz.ie ~v~~iehlano nowe,' dużej war- mi~ynarodową i rodzinną . i·eakoję
rtości diziero ilctinemarografii czecho· - włado:y i1udu. Zwycięskie, o.ptymi·
*
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sl:ól\.vacikieti _ fiilirn p. t. „Dwa o·gniie", sty=e zakończen'ie fiilmu nie ma nic
* o11
Opodal przy .krosme st~1 - maJster
Tak więc dzięki staraniom calej ale d:la1ego, że na pokaz pnz.yibyła s,pe wspól!nego rz. t. rzw. ha'P:PY - endami
tow. Marian Pietruszek i coś tam
. załogi, robotników, majstrów i kie c>jailnie delegacja świa:ta lmlturaiJne- filmów ameirykańsik1ch: ~wa· o.
przykręca. .
~ _ u mme wtedy 1:st porządeK rownictwa, PZPB Nr. 4 co dzien od go CSR w osobaclh:_w:iceminisitr.a In- no logic:mie .i konsekweirutnie z pełna partii, gdy wsz.ystkie kr?sna są nowa zasługują sobie na d yplom formacji i Oświaty, Mirosława Kron„ nego zwyC'ięsitiwa Cllechoslowackie.i
M. S. ~iła.. reżysera fi!lmowego, Ji.rii Wcissa, klasy robotnicizea nad czeohosłowacuzn ania.
w ruchu - opowiada ma1ster 1. rewołucyjnej bumy luar··tys"ki' f1'lmO!We~., Antoniny Heger- ką reaikoją, 'ku
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lamusa Mstorii - o:czy;ścHa teren
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""'ŚCi ,...nmeq; przed-Sita- repubł~ki
Po pm,v.itaruu .:.v
, -~---i:iiili ---„ __, budowę fu:n... „. pod .twórczą
d
amen:LvW soC-Ja·. u=nu.
wicicla redakc.ji „Głosu" (powita-nie,

„Czwórce Bawełnianej" czyszczenia kl'osien dokonywa
ły same tkaczki. Zajęcie to jednak
pochłaniało bardzo dużo czasu któ
ry tkaczki mogłyby poświęcić na.
produkcje towaru. Toteż dziś kro-
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omawia ustawę o socjo istyczne1 yscyp lnie pracy
jakie padały na ·
Wypow.iedzi,
h
zebranią.ch grup związkowyc
· l .' t O·
mawia1·ących ustawę o soCJa 15 yb ł b
cznej dyscyplinie pracy,w y Y .ar
ypowrndzo charakterystyczne.
dali się przede wszystkim ci spośród załogi, którzy jeszcze przed
· ·
·
us tawy
w zyc1e
wprowadzemem
wyróżniali się sumienną pracą. ,
Oni to: ob. Władysława Pazniewska, Michalina Nowa, Stefan
Bujalski i Inni przodownicy pracy,
nie szczędzili slów potępienia pod
adresem łazików, którzy nie wy.
wiązywali się ze swych obowiązków.
- Dobrze, że weszła .w życie ta·

>
· 510·
ustawa - pa da ły na zeb ra'ilm
wa _ nar eszcie ukróci się to le·
n 1·uchowani·e w .czasie· pracy i bez
karne .;eJ· opuszczanie.
"
Sło·wa naszych przodovmików
spotkcły się ze zrozumieniem zebranych. Załoga nasza nie chce
bowi'em dłuże1· tolerować łaziko·
wania i lenistwa.
Pod rezolucją, w której załoga
zobowiązuje się walczyć z łazi.
kostwem · i nieróbstwem - idoż;vł;v
podpisy wszystkie grupy związ.
kowe.
Maksymilian Adamkiewicz
korespondent „Głosu"
z Łódzkiej Fabryki Obuwia

okla5·
któremu t>OWM'2YSZYła
"
. Wl'd.oburza
i . ! cał eJ
wn1. na czesc
nowi okirzybra.t,n iej republiki lndowe-j i jej pre:.
zy.denta tow. Gottwail da) - prrzemów:iła do zebranych boha;teir:ka filmu
Hegerliko„Dwa ognie", Aritoniina
· . tu
ł"--'~1"'
wa, preekarzU(jąc vuimuemu swia '
od lu
nia
.
~-~~.
d
!l'V"-""' "'W'J e,
pracy
„,,_ · 1~ • ł
d 0 ser eclllne
zechosi o:wacji oraz IJOu'n.Les.ldlJąc
u
• t'
_. --'-'-·· ' • K
o
mv.ę \Xllvw, ""u b
z całą :mocą wsp·6'·
rrym kroczą ram~ w :ramię, prrzy og'.>,
~u wielkiego Zwi'ą2iku Radzieckieb
u sie
oba nas2e kraije, budiujące ły
··
ok ie
socjail.ilZ!Ill i wałmące o trwa. P OJ
·
na całym ;hvtlec.ie.
Proste i seirdeC0ne słowa a r tys,f ai

- stwJeroza koresipomient „Głosu".
tow. Wój,c icki '-:- jak .należy budowai
s:z.tukę fiłmową.„ narodowi\, - w fortr~i„."
m.re, a soejalistyC'T.llą „Ja ·bym chciał - oświadcza ko·
respondent „Głbsu" o: PZPB w . Rudizie Pabianickiej. tow. Wo.~ciedlow
ski - a.by nasi :re-.i:y9e?'&Wie bra-łi
wzór .,, ftlmowców ~u Itaihieckieco 1'ak jaik g.o bll:orą filmowcy ~e
ch-OSłowa-cey. Żeby i u nas pokazywano na filmie r~tnik.a, żebyśmy
widzieli :jego walkę o pbm. jego ofł\\-r
ny tirud w budowie Pmski Socjali·
styc.znej."
„Wróg nie, śipi - stwierdza jeden
z dyskutal,l.-tów - pob:ilty, ade nie dub~ty. jest rte:szcze bardziej rzacie'kły
w walce rz. kJlasą robotniczą„."
Nie ~i jedrułk w filmie i a:ktyNolh
am. 0 n
wista ~wią2Jkowy, itow.
wie, że W1'óg nie dobity przed5tawia
jesz.erze poważne nieberzpieclle~o,
On też, natychmiast na wieść o zwy
cięstiwie rewolucji ]ut0<wej, organizuje,
ochrO'nę cegielni i chwyt.a . sabotaży.
stów na gorącym uczynku przestęp.

stwa.

Zagaictnó.enie ;rewOluoyjnej ~jnoś
ci pnzewiija się i w 'WYJP-OiWi~acll
illll1ych dyskutan<tów, głównie Tomaszewskiego i Jall'llUszka.
Głębokiej am.ailllizy fiłmu od srtJrony
jego walorów ideoilogiwnych dukom.l
je pchor. Jungheit. Za WYIPOWied_ź
swą, omawiagącą kry.tycr.nie osiągnię
cia i 1Pewne braki „Dwóch Og·n i" rrosta1je rz.asciczyitnie wy;różniony prz.ez
m.ecllosl:owaokich gości: _wiceminilSlter
Kro.u.iii! wręcza mu cenny, ksi·ciżkowy upominek rz. .dedykacdą ~Mej 0 _
"''
becnej :na saai delegac1Ji C-dR.
dy~USJ'a
·-~ru·ec - "~z·u,;n'iona
' J „
11\.v
znowu roamienia się w żywiołową_ ma
nifestac;"',
,.., ty.m razem .n a cześć sólidiamości mtędzynairodowej w walce

Pod

k

k" .

. .

ł

d "- .. "'-"-ra

c po OJ l s.zczęsc1e u 'ZJ1'.0. SCl._LJC'U. k •
us1·a
D"S
,
W dys1u.1s.j-i, jaka s1ę wywJą2ała po ni, stojąc, .d·ługo skainduJą naz.Wls a

I

.pokazie, przewj1jają się bez.ustannie tych, kt óra:y w tej walce przewodrzą.
wyr-arzy uwain_ia. d 1Ia_ ~inema.·tc:gr8:fii Okre.yiki: Stlt- Jin, Sta - lin; przeplaGott _ wa:ld,
"""" t·u z o~""'zyka:mi:
t:aJ·ą .,.,.„
az.ec.hosłowa.c'k.1e~, k<tór.a k _cz~_1ip1ąc
f ·'·ott""' d Bi _„.
v.-zor z S-OCJa'111Styczne3 sztt.u1 ~1 l!llmOe - 1„.„.
... wal '
- "'~·t~·""'~a s1·.o,_ 'w.1·ą~~c
We]' zs;on
= · swą I Die -rut, G
crua.
S'IT..F
•
·
"
•
' •
tworczosc z polityicznymJ,, spo1eczny.

z:nafazły głęboki oddźwięk wśród ~-

W:net p-O'tem w.idow:nia robotnicza

Aby naszedzieci nie znały słowa -woina
W na1SZyoh zakł.adaob jest prrzed52.kole. - Jasne, (!(L)'Ste, pełne ~ońoa
i lkwfatów. Był.a:m · w n.im :niejedmok·roibn:ie tl za kaiżd:yim rarwm oipuse.crzałam je '1. uawci,em radio~n ego wrz:rusrz.enfa i wdrziięcrznooci d;l1a PańSlbwa
Ludowe go, ikitóre sw.ra:rza talkłe wal'UJDiki dzieciom roboifmrozym. ·
Każda w~yta w prrz,edSiZkolu, była
dla mnie bodźcem do lepmej pracy.
roześmianych
Obra!." przedszkola,
dlliieci>, e; których _wiele trrzymało w

go na pok.a1Ji.e filmu „Dwa ognie".

kairtonoiwe 1l31bawlki -

z dow.odów

branych, sfają.c się oka'ZJją do nowed
sponita'!lliw.nej mainiiestacj:i na cześć
,przyjaźni polsko _ cizechosiłowackiej i
w.i.eczystego sojusz.u obu bratnich re;publik cze Związ'h.'iem · Radrl'ieckillń.
miała SIP-Osobność okJa!S'kiwać H eger.likową rz innego już tytułu: jako jedną z głów:nych ipootarci wyświetlane

raozikach -

'
je$t j ednym

w

rii naszego miasta.
Ujednolicona il.oma.nie władrza adminhs.tracy:jna w naseym mieście. Jedynym jej wykonawcą będ~ie Miejska i ~ie'1nicowe Rady Narodiowe.

nr ~ CllDICZV co dzień

tmal

meezy-

wilstośei.

l"'Ch wchodzą po 3 osoby omiata1·ą
.„
ce każde krosno z osobna. Podcho
dzimy do jednej z omiataczek tow.
Katarzyny Rusek.
- Nasza praca nie·należy do przy
jemnych, - · opowiada tow. Rusek
:-- zdajemy sobie. j~dnak sprawę,
ze bez nas tkaczkl me mogłyby u·
trzymać w należytym porządku
~wych maszyn'. a. przecieź wiadomo,
re im krosno Jest czystsze, tym ~ar
clziej . wydajne, tym ~ięcej moz~a
na mm wyprodukowac. towa_ru. ~o
też staramy się ze wszystkich sił,
żeby pomóc tkaczkom i przyczynić
się do zwiększenia produkcji,

-

:1pu1'bw'a1Jin,ymi

IŻagadnieniami Wl'ljpÓłC!Zel.Sitleij

I

Chociaż minął już okres, w którym akcja ta J)rowadzo:na była z _o

•

·
'"'otem
nastąip] doniosły akt wy,,..
borów do :prezydium Miej&kiej Rady
Narodowej. Wyi'oocy będą tajne. Rad!l1'i dokonają WY'bo.l'U prrewodinicrzące
go MiejlS'kiej Rady Narodowej, dwu
.ie.go izastę:poow, se<kretairn.a avarz. dw11
członków prezydium.
Ta.k więc d7Jień 24 ma,ja 1950 .roku
będzi.-e przełomowym dni1'm w his-to-

Danii.„ dwukrotną zdradę kraju.
Dall stwierdza: że dn. 8 1..-wietnia 1940 r.
w przeddzień 11ajścia hitlerowców na Danię, gdy sytuacja ogólna była ju:i
w sztabie duńskim. zna11a. ge11. Goertz opuścił armię, udając się na. .. urlop
oraz, że w r. 1943 gen. Goertz nie pozwolił 1w. wysadzenie w powietrze
skladói11 wojskoo;ych, mimo, że tego domagali się oficerowie dumey, by_
.
uchronić składy przed zagarnięciem ich przez Niemców.
Oczywiście, płk. Dall zapłacił drogo za swe „zuchwalstwo", stawiając
osobę ge11. Goertza u:e u:łaściwym świetle: zosr.al natychmiast zwolniony
::e stanowiski:i dowódcy pułku, rowfeszony w prawach oficerskich itd.
R::ecz charak·terystyczna, że z gorącą obronq_ duńsko-atlantyckiego gen.
Goertw ~stąpil socjal-demokratyczny minister obrony tiarodowej - Han· _
sen. Jakie są źródła sym.patii „socjalisty" Hansena. w stosunku do gen.
Gqertza, 1111 1.ę spiawę interesujące światło rzuca kopenhaski dżiennik
„Larul og Folk" organ KP Danii.
pisze „Land og Folk" - jest pro•
Solidarność ministra ze zdrajcą stq konsekwencją wciągnięcia Danii do agresywnego sojuszu atl.antyckiego.
Zresztą: Hansen odegrał już · bardzo 11iezaszc:ytnq rolę podczas · okupacji
hitlerowskiej, lciedy ro - jak1> redaktor socjal- demokratycmego pisma
,.Odense' z1wlczał z-aciekle strajki · robotników duńskich, proklamowane w
charakterze prntestu przeciwko najazdowi i okupacii.
A zatem - naczelny wódz i jego obrońca dobral~ si~ w korcu maku. ,
Pierwszy ~ to zdrajca kraju, drugi - to poplecznik okupantów.
przyszłemu wodzowi naczelnemu
Nie będąc gołosłownym , pułk.

I

.

uznania.

'Dawniej w*

stwa.

obrońca

/dqc :;u. „rad1/' tJmer_ykańskich „opiekw1ów" rząd duriski post1U10wił
111um1>wać główrwdinvoclzącym a1·mii duńsko-atlantyckiej generał.a Goertza.
ffliadomn.~ć ta, 110dana przez prasę, uywolała sk1i.tek dość nieoczekiwany.
Oto jeden z wyższych oficerów pułk. Dall ogłosił lfat otwarty, zarzucaiqcy.

sna są omiatane przez kobiety, spe gdy krosna dobrze nabijają. wą,t~k.
cjąlnie w tym celu zatrudnione. nie wyrzucają po pół szpulki, doTworzą one grupy, w skład któ- brze reagują na. zerwaną nitkę w

Zało_g~ „Czwórki" uzyskała dyplom

•

ObSlea·.ny referait na tema:t pracy
i z.nacizenia nowych rad narodowych
wygł1?5i. p:rzedsta>wfoieł Rady Pań·

Ukonstytuowanie się Miejskiej Rady Narodowej w naszyni mieście, jako czynnika jednolitej władzy' terenowej, które dokona 5ię w dniu 24
bm. - ·to nowy, przełomowy etap
na drodze do demokratyzacji władzy.

•
' d ,, I• 1ego
W
z
o
"

o kulturę miejsca pracy

·przemysł<;>wych zaczęło ubi:gać się
o zdobycie proporczyka kobiet wło~
kich. W wyniku tego szlachetnego

W h

ła pre-.t.ydium tej uroczystej se&ji.

p:rayslucih<iiwać .się przebiegowi sesji.
Obz~dy riagai pro:ewodniczący •M iej
&kiej Rady Narodowej, po.wałując
przewodniczącego i sek,reta!:'Za o·b rad,
P6 czym przewodniczący obra( po·l\l'o.

Minęło już sporo czasu od chwil\,
gdy prządka. z PZPB Nr. 4 tow. He
lena Kruszewska pierwsza. rzuciła
hasło współzawodnictwa o kulturę
miejsca pra-cy. Na jej wezwanie ca
ła załoga „Czwórki" stanęła do wal
ki o czystość maszyn, czystość sal
Za przykładem
produkcyjnych.
PZPB Nr. 4 wiele innych zakładów

7

I

. W sali „Ogni-ska" pray ul. MonLusll.
ki od!będwie się w na1jb'liż.stzą środę urnc:zysta sesija Miejskiej Rady Na,roóoweij, zwi'ąrLaITTa rz; reail.irzactją his.tory.c.znej refoomy admin'is;tracji iPań··
U"'-·1 ł
t
""" a w sesai wezmą
s wowe.j.
wszyscy radni MRN j DRN-ów w ni
szym mieście 1>1'QZ ponad 800 przedstawictieli klasy robo.tnic.rej - prz;odo.wnii'kó~ pracy i delegaitów rad za~dadGwycll, Cały gmach o:ostanie rz,fa.
diofo:nizowany, p'.I1Zy C'lym rówin:ież
na ulicy zos.tarną rz.airu;talllQ'wane megd
fony, przecz icióre kali;dy bę!izie mógł

PKPG.

zdobyła

noszenie poziomu życia mas !udo·
wych, poprzez budownictwo mieszka.
niowe, powiększenie ilośći żłobków,
przedszkoli i szkół, sprawne zorgani·
zowanie społecznej służby zdrowia,
czuwanie nad prawidłowym rozmiesz
czeniem nowopowslcłej sieci sklepów
handlu uspołecznionego i nad ich pra
potrzeb
właściwe zaspakajanie
cą,
kulturalnych, rzetelne i wnikliwe roz
patrywanie . _trzeb terenowych dziel
nic Łodzi, wnikliwe zajęcie się każdą
dotyczącą bolączek tereno·
sprnwą,
wych i us11wanie ich, kontrola przedsiębiorstw i instytucpi, zwalczanie „liu
rokra' _·zmu, bezdusznego forma" ·mu
i narowów dygnitarskich na wszvst·
kich odcinkach, zwalczanie działał·
wroga klasowego - oto zaności
.szczytne ~adania, których ~ealizacja
przypadnie w udziale nowej, · zreformowanej Radzie. Codzienna i stała
z masam~ pracującymi łączność
oto droga najpewniejsza do realiza·
cji tych zadań.

Miejskiej Ra dg Narodomej ·

,„,

.Zało.ID

stojące przed zreorganizowaną Miejską Radą Narodową w naszym mieście są niemałe. Dalsze pod

Zadania,

blałe gołębie - s·tanął mi w oczach
w ohrwm gdy ;podpisywałam się pod Parę słów

o nowym filmie

Apelem Sztoklłml1mslkim.
Rrzec.z drz:ieje się w okresie preed
Talk, ~loiyłam siwód p.odp'iJS, bo chcę
aiby d?Jieci nias~ nie wfo<Wiały co flJlla paimiętrrtyiffii wypadkami lut owymi
o.-;y słowo wo1jna, aiby w jasnych, s-lo 1948 r . Zglra,ja mikołajczyików i rajn~.znych orzeds~kolacih, a póź.nie-j w ków C'Leciloołow<!ckich planuje niecs~olach u.pływało ich dz·iecriń;;•two , ny zamach na młodą, odrodzoną reFi1lm praedgtawla
IP'llh1ikę ludową.
i młodość.
nam p1'!Zebieg w.ailki czechosłowac
kiej kłasy robo.tn1<!2ej, kierowane j Pozdrowienia. delegacji czechosłowackiej dla łódzkiego świata t>ł'leJ
Irena. Biegalska
kores.pondent z PZPB Nr 17 przez ie.i aiwang.ardę - KomuniSt ycz
-z okazn festiwalu filmów czechosłowackich w Polsce

Kobiety .z

Łowicza

w ·,~T~6j~acb Pokofu"

W ,a~cji zb~rania podpisów
pod Apelem Sztokholmskim w
pow. łowickim .. biorą liczny udział kobiety. Wchodzą one w
skł~d Powiatowego, Miejskiego,
Dzielnicowych i Gminnych Komitetów Obrońców Pokoju. W
pracacl_l powiatowego komitetu
biorą udział- 4 kobiety. Prze·
wodnickzący!11 j~neg,o z dzielnicowyc~ omitetow Jest kobieta.
Kobiety są również czynne i
chętnie biorą udział W pracach
·
h
gmmnyc
Komitetów Pokoju
W
Kępnie 25 k b' t
udział
..
. O Ie. b'ierz~·
sów
W ~k.CJI z_bierama podp1. , W·gzn;rue Jeziorko 50,
W Łowiczu•.kobiety wchodzą
w skład troJek, zbierających
PodPi.sy. Ob. Jakubczyk _ pra·
cowmca Sp
' W ciągu kilku god~in ~brała 116 podpisów. OdW!edz1ła wiele mieszkań rozmaw1ała z dziesiątkami obvwateli,
!Wszędzie przyJ·mowano ·tro'J'l·ę"
'
·
, .
"
~ •
W skł~d kto~e~ wchodziła - ser
dec~me. J a!<l ,Jest cel akcji zbierama podp1sow zrozumiały dobrze mieszkanki
Jedna z odwiedzanych gospodyń
<lompwych ob. Wacława Bryła
powiedziała :
Prosty człowiek
WOJ· ny nie chce"
·
I
' WOJny
ch cą t y.
:k o .b og:ącz~, k~ór~y ~ię !la niej

Łowicza.

~o~acą. ~10„d~1w1ę się, z~ wła-

.W

Non1itecie par.t9jngn1 doJrzala n1qśl.'•• ,

Pt ·47 . 131 i Pt 47

do szlachetnego wsp61zawodnictwa
„ ...Tak oto Łunin, Krywonos i Pa• 1 p1·zejazdu na parowozie Pt. 47-131, Przy obu parowozach rozpoczęta
paw!n przełamali stare normy" - 120 tysięcy km bez mycia kotła się gorączkowa praca mechaników.
zakończył wój wykład tow. Pęczek, przy podniesieniu przebiegu dobo- A maszyniści, którzy ochothiczo
I sekretarz
Komitetu Kolejowego wego do 510 km. Na drugim paro- zgłos!li swój udział w jeźdżie, wspól
PZPR w K tnie N
li
ł
wozie - Pt 47-132 na tych samych nie z pomocnikami sprawdzali koIT
u
· ~ sa panowa a warunkach zamierzały przystąpić lejno ka:i:dą część, każd" śrubkę.
1
c sz:a.
~gromadzeni kolejarze raz
„
jeszcze
analizowali
sens przed chwl do długofalowego współzawodhictwa
Nadeszła uroczysta chwila wyrulą usłyszanych słów.
Przecież to drużyny Wachowca, Kajcy i Maksy szenia pierwszego parowozu w
coś niewiarygodnego,
ażeby aż w mowicza. '
świat. Przybył na nia dyrektor
takim stopniu przekroczyć ustało·
Było to w końcu lutego. Z nie- DOKP Łódź ob. Szczawiński w asyś
ne przez uczonych normy. A jednak cierpliwością czekano na odpowiedź. f!ie naczelnikqw, przybyli sekretarze
tego czynu dokonali Łu.nin, Krywo- Niebawem nadeszła odmowna. ws:>iystkich organizacji podstawot
Wystosowano więc nowe pismo, tym wych z terenu Kutna, tłumnie stawi
0
nos i Paoawin, i czvnią
dziś wszy razem obszerniejsze. Planem Paca- li się na dworcu kolejarze oraz ich
scv kolejarze radzieecy.
łowskiego zainteresował się Wydział rodziny.
. Tow. Pacałowskl podszedł do I::ómunlkacyjny KW PZPR. WreszPunktualnie o godz. 19, wjechał
pierwt1zego sekretar~a. - „Towarzy ci~ nadeszła upragniona odpowiedź 11.! tor Pt 47-131 udekorowany zieszu Peczek, czy to Jest możliwe do - można zaczynać!
lenią i tablicami z napisem: Wspól·
osiągnięcia u nas, w Kutnie?
Pótoczyła się r-0zmowa o tym jak ""°'-.io:c„,..)0'0001:ii111cec1000oe>~i:111·ooc1cico:cioc11C110C111ociw111c•lCICll+oo&:"1111•11oOCcciei•iocoa~occ;e.•olCOOoocococX>loooco10DOOOOC110DO-•"'IO<'~_
zwll"kRzyć przebieg dobowy parowo
zu, iak przygotować go do przebie·
gu
to
mv uzv~ o:vanl~. ·:Towarzyszu ac.ało"'.flla. Ja nie Jestem mechB!llk '"'? le<:z WY ta~. ~bllczcie więc
P'odpisalem Apel P<1koju, wieritqc, ie akcja t.a jest Jed111J z najleps:iych
sobie. zastanówcie
się . nadiaswym
dr6g· do •-1J,.,walcz~11ia poko'J·u 11a cal'-m
świecie.
n-ojektem
w razie potrzebv
wam
J
dJ...:omogę'i _ rzekł I sekretar:t.
Wie~zę, ~e w oparciu o Zwiqzek Radziecki pok6j wywalc:ymy.

dł~żs1:go niż przewidują

Kutnowia nie podpisuiq ApeI pOk01'u

n~r-

Pacałowskl medytował dość dłu-

ADAM GURTOWSKI
czlónek zespołu Pt 47-132

stne. kap1tahsc1 amerykanscy i go, Sam obliczał, ustalał trasy, spraw

wyruszyły

132

długofalowego

zawodntctwo długofalowe. Przedlu- rze.!" „Niech ży3e WKP(b)I" - dlu
że1tie przebiegu parowozu bez my- go rozlegały się na kutnowskim
cia kotla i napraw bieżących do d worcu.
Pacałowski, Figiel i Nowak . są w
120000 k.m. Przedlużenie przebiegu
parowozu 510 km na dobę. o czym głębi parowozu. Głośne wołanie:

mówili w swych kro'tkich przemo·wieniach przedstawiciele kolejarzy,
administracji, partii?
Podkreślali udział
kutnowskich
kolejal'?..>' w dziele budowy i umacniani'! Polski Ludowej. Kolejarz
kutnowski od pierwszej chwili przy
stąpienia do pracy w wyzwolonej
o::ozyźnie uto! ofiarnie na swym po
sterunku, wciąz usprawniając swą
pracę, .lepszając tr~nsport, podnosząc swą wiedzę,
,,120 tysi0 cy km

to odpow1·ed~
...
"
Trumanowi i Ac.h~:;onowj, godna ko
lejarza kutnowskiego, to 120 tysięcy
pocisków w podżegaczy wojenych"

;~k~~t~;~dzi~o~i~tuKw~~~~:i~~·e:~

PZPR. „Dzisiejsza uroczystość jest
wyrazem woli naszego kolejarza przy
śpieszenia Planu 6-letniego, jest wy
·
·
razem
s1"łY i t ęzyzny
naszego narodu, zdecydowanie walczącego o trwa
ły pokój".
Dyrektor Szczawiński - z łódzkiej dyrekcji oświadczył - Cieszę
się, że mogę życzyć mym młodym
kolegom,
pionierom wsocjalistycznej
pracy, poWódzenia
ich wielkim

„.:hcemy zobaczyć załogę" zmusiło
ich do zaprezentowania się. Tow.
Pacałowski chciał nawet coś powiedzieć, lecz wzruszenie ścisnęło mu
gardło,
odebrał więc tylko wielką
wiązankę kwiatów i pokiwał w po
dzięce czapką.

Po
47-131

kilkudziesięciu minutach
wyruszył w drogę.

Pt

Wiele upłynie miesięcy zanim oba
parowozy powrócą po spełnieniu
swego zobowiązania do bazy. W
tym czasie nie będą one miały żad
nych postojów, odmulanie kotła od
bywać się będzie podczas drogi. Po
5 tys. ·rm przębytej drogi załoga bę
dzie sprawdzać stan kotła i tłoków,
i naprawiać drobne usterki.
Nie lada zobowiązanie wzięło na
si<!bie 17 dzielnych kolejarzy kutnowskich. Sami muszą dbać o parowóz, sami dokonywać okresowych
przeglądów.
Do tego się zobowią
zali. PM 2-5 z Bydgoszczy przejeC'hała !JO tysięcy km, Pt. 47-i 31 i 132
mają przejechać 120 tysięcy. Lecz
nie jest to jeszcze ostatnie słowo
kutnowian. Liczbę tę · zamierzają
j -cze podwyŻśzyć o dalsze km jeżeli szczęście im dopisze.
„Naszymi nauczycielami są koleja
rze radzieccy: Ich wzory" służą nam
w pracy" - powiedział tow. Pacałowski. „Dlatego nasz projekt ro.u
si się udać."
Jel

anifielsay pchają cały świat do dzał. Wreszcie zaprosił na naradę
•
•
•
WOJ ny, bo Qlli zawsze na nędzy ob. Nowowiejskiego i innych przePrzez przedterminowe wykonanie Pfunu 6-letniego d:.rięki długofalowemu
.i na
.drużynói paro.
.
., J k".Y.I.
... Judzki'eJ· robi·11· fortu-_ wodniczącyc.
h p sek.ej!
ł
ł
w1po'l:mwodmctu:u
prcec1warawiamy
ai~ :akruóm wojennyin.
1
ny. a ragnę ·pokoju i dlatego wozowy~ i WY ozy un SW . pan.
lJlatego oprócz podpisani.q Apelu Sztokholnnklegó przystąpiłem
wap6ł·
przedsięwzięoiu,
przyspieszającym
staję vl· obozie walczą~ych o po- „l 20 ty~ięcy km ~ez mycia kotła, pod
zatvodriictuxt.
Socjalizm.
kóJ'
. 5O razy po,;
d 1iesleme
przebiegu dobowego do
L"
. · ,Mog ła b·.Ym się
MAKSYMOWICZ
1czne okl ask i, okrzyk i: „Niech
510 km, taką to a taką trasa będzie
pisac przeciw tym psubratom . rnu!!lał pociąg kursować". Na zamauynidw parowo:u Pt 47„JŻZ
·żyje zeapół, który przystąpił do
Ob. Ciszewska również mocno : ;,ńozenie poprosił o wypowiedze„
•
* •
w11półzawodnictwa". „Wywalczymy
si.ę prz~jęła akc,ją zbierania -pod• nie się. .
..
Apel Pokoju pódpisłilem nie tYlko pi6fem, ale i 120 tysiqcami km bb
p::,kój światu!" „Niech żyje · Zwią·!PIS6W, .gdy ,,tr.o ·1~a".
przybyła do
D.o. .Pro3ektu zapalili sto... wszysoy
L
„ Jłsł to naju.wściwa:;a odpowiedź podżega•
zek Radziecki"! „Niech żyją koleja"
mycia k otw
i• napraw b'ieiqcycn.
jaj mieS1Ekania, troszcząc się, . z m1rJS~a. Jeszcze trz7ba . było to I
czom wojennym.
.
---------------------------any wszyscy dOinownicy Apel owo.~prawdzic .w obliczeniach, uzuSTEF.4.N PACAŁOWSKl
Sprawa urlopów
PokoJ·
dt · r
ł
d
pelmc, lecz proiek.t c}lwycił Ich stvą
il
I • .
!-1 po pisa 1, posz a o szu- śr,tlałością. Przeci~:i: to daje duże
ntaszyni1t4 parowozoumi Kutno
!k~c !J.Ieobecnych w .domu. Pod- oszczędności ~v czasie, przyśpiesza
•
* •
·
Q UCZqC8J się
PISUJąc Apel PokoJu ' ob. TreJ. nasz transport!
Należę do &rużyl\y pałowoztt. Pt 4?•13Z, pracuję w niej ze wszyatl;ich sit
Ze względu na dużą ilość zapy· włącznie w ciągu roku, a na eg1a
ter,
· na.ueeycielka.
opowiada ·Rzucona
przez Pacalowskiego
ł to jest mój ud;Ud w wUce 0 pok6j, ttdzid gadr&y Zl'lfP·owca. Praca
tań, napływających do naszej re- mi.ny w ostatnim rok1,1 studiów,
ucwstnikom •• trójki" o tym, jak myśl dojrtała w Komitecie f'.artyj•
wytęż·ma ;.. podpi1 pód Apelem. Sziokholrrukim - oto mój wkład w dzieło
dakcji na temat urlopów dla uczą łąe'ttlie z egzaminem na stopień
w szkole uczniowie składali ~e ~ym. Ustało.no, ~to będzie J~chał,
pokoju.
ipodpisy. pod Apelem Sztokholm kiedy. nastąp.ą zm1a.ny ob&ług1 pacej się. i studiującej na wyższych naukowy - do 28 dni• ..
HENRYK tóŁTAK
skim. ,
.
r~wozó~. Wysłano pismo. do Dyre~W czasie okolicznościowego ur
uczelnlflch młodzieży, o czym pic;:;lonek druiyny PT 47-132
Dzieci rozum.lały
!e ataj CJl. Druz~ny Pac_ałowsk1e~o, Sw1ę
saliśmy już przed kilkunastu dnia lopu nie wlicza się do niego pny
~a fronc1·e
··val
zą • h p kó~ siły w mm o pozwi;ilenie
i F1jałkowsk1ego pro "·-ce.ae.lliall-o:'lelcićl'acirXl!OCI0'"6"ec'•~111111111·o·••ll!lr61ie1C11Llii'_.,.ill„'loie
............... mi _.._ na tym miejscu odpowiada· sługującego pracownikowi urlopu
.
• c. cyc O O J. t<;>chows~1ego
dokonania· ''°''
' • "· '
' •·•· · " ' • ._ _,GOOC_eac.
• • -.D.U""OCO"*'·wypoczynkowego. Wyżej wspom•
my wszystkim zainteresowanym:
Sprawę tę reguluje Okólnik nia]ly okólnik ogłoszony z.ostał w
Nr 24 Prezesa Rady Ministrów z „Monitorze Polskim" z dnia 21 li_
listopada 1949 roku. Mówi on o stopada 1949 r.
udzietaniu· urlopów ól{olicznościo
wych pracownikom zatrudnionym
•
1
'W instytucjach i zakładach państwowych, a kształcącym się jedno
kończą
cześnie w szkołach podstawowych,
liceach ogólnokształcących i zawo
Na terenie Kutna akcja zbie. ,,Czyn Melioracyjny" przywró jej zajmują trawy szlachetne. szym pokosie stosu je slę w ilości kalnitem przyncisi chłopu korzy dowych oraz na wyższych uczel- rania podpisów dobiega już koń
c1 gospodarstwu narodowemu Każdy chłop chciałby jednak zna od 300 do 50~ kg. na hektar. Zwy?. ści nawet w następnym roku go niach. Przewidziane są następują ca, Do soboty podpisało Apel
wiele tysięcy hektarów podmo- cznie wcześniej doznać dobro • ka zbioru siana w dirugim poko spodorozym. Z tego widzimy, ce rozmiary płatnycn urlopów oko ·Pokoju ponad 80 procent miesz
k~ych, a niekfody, wprost zabag- czynnych skutków Czynu Lipco- sie może dojść do IO k\vinta!i. ze łąki słusznie zostały nazwane licznOściowych dla przygotowania kańców. Jedynie w Obwodzie II
się do egzaminów:
szkołach pod akcja przebiega nieco słabiej.
nionych łąk i pastwisk, Nadmiar wego. Sposobem .· przynoszą - Stano to jest znacznie lepsze.
karmiclell<'ami pól. Czy więc na stawowych oraz wlicealnych
na
W powiecie kutnowskim ze„
:wody,ł spbwodO\\lahy · brakien, cym szybkie rezultaty, jest zasi
Jeżeli nawet część kainitu nie leź.y czekać z odwadnianiem i
~anało~ odpływowyc.h, wyłączył !anie odradzającej się roślinno· zostanie wyzyskana przez glebę nawożeniem łąk do przyszłego dotoczhe egzaminy do 7 dni, na bra:ą.o podpisy już w blisko 100
końcowe egzaminy w danej szko- procentach.
iJ e DMWie z gospodarstwa spo· ści ~ztucznymi nawozanri, szcze
.
. roku? Jasne, że nie. Zrobjwszy
Z dniem dzisiejszym Powiato
łecznegó, czyniąc z nich półuży gólnie zaś nawozami potasowy w pi~rwszym roku, to ułatwi to, właśnie teraz, osiągniemy ko le - do 14 dni. W szkołach wyż
szych na kursie wstępnym i w la- wy i Miejski 'Komitet Obrońców
tek,
mi, których wybitnie brak na gle- przezimowanie traw~ szlachet rzyścl jeszcze w tym roku.
tach dalszych do 14 dni wlącznie Pokoju spodziewają się zebrać
Jedvnie bagna
porośnięte w ciągu roku. Na egzaminy w osta ostatnie podpisy pod Apelem Po
Dzięki patriotycznemu zrywo- bach bagi·ennych. Wprawdziie nyitJ. Nawożenie kainitem ma
wi chłdpów, którzy dla uczcze- odwodnienie łąk nastąpi stostm- ieszcze jedno d·oniosł~ ~nacz~nie. trzcinami, będą 'wymagały u· tnim roku studiów - do 21 dni koj u.
~ią .r.~cznicy PKWN postanowili kowo poźno, dópiero w okresie Zastosowany nawet 1uz na oSu- przedniego oborania i obsiania
stając trawami szlachetnymL Są to jed
1stnie1ąte 1uz urządzenia melio pierwszych sianokosów to Jednak c:zonych łąkach kainit,
chemicznym nak ntelic:tne wypadki i tutaj
raoyjne · doprowlłdzić d'o porząd zastosowanie na łąkach nawozu się skiadnikiem
ku i . wykopać no.we, tam, gdzie potasowego, zwłaszcza kainitu, traw,, . przedosta.i e . s!ę w ol· .Państwo nasze udziela fak najda
S zereg brzyi\11e1
większosc1
· po. Jej idącej pomocy zaopatrując
są one potrzebne, obszary zakwa jest bardzo wskazane.
żołądek inwentarza ży· zainteresawane gro'tnady w dosta
-szonycb. łąk staną się źródłem prób i dośWiad'Czeń nawożenia przez
d:ogocewiej paszy, której, brak kainitem dało bardzo szybko d~ w~go do obornika, wzbogacając teczną ilość kainitu i nasion. Po
me pozw,ąlał często na własciwy bre wyniki, zwiększa.flłce kilka- jego wartość. Zwiększa to .z ko- ważne ilości kainitu znajd'Ują się
'W Rawiu Maz. obradował Powiato ideologicznym winny zajl\ć się stwo
ódpowjal'.)ający naszym potrze~ krotnie plon siana, a zarazem je lei plony roślin ok-0pow'yołi, pod obecrlie w magazyillach gmkn które przede wszystkim daje się nYt:h !półdiie!ni „Samopomoc wy Zjal:d Związ~u Nauczycielstwa rzeniem dogodnych warunków pracy
bom, rozwój ~ospodarki rolnej. go wartość paszową.
Polskiego, na którym dokonano pod młodym, niewykwalifikowanym ł
Np. chłopi pow. radomszczań ob~rnik, a k.tóre również wyma Chłopeka''.
Zasta11.ówmy się, czy doprowa- skiecro
sumowania
dwuletniej działalności niezahartowanym jeszcze w pracy
stosu ja dodatkowe nawo gap~ naw~zqw p-0t.asowych. _Po
Widzimy więc, ie „Czyn Melio Związku, wyboru nowego zarządu i siłom nauczycielskim.
dzenie urządzeń- melioracyjnych . ;. .
.
dobrze· zas nawozonych rosli- racy1·ny" właczy setki tysięcy wytyczenia
planów pracy na przyNa konferencji podkreślono ko·
do . porządku rozwiąże kwestie zeme ka101tem łąk bagiennych, nach ol<opo'"Y•ch,
będ~zie dobry hekta·row
·
• łąk· i past\visk w orga
„
·
'
nieczność odciążenia nauczyciela od
WY?'a inoścu łąk. Zabagnione" po· zebraniu pierwszego sianoko plon innych roślin. Wydany więc nizm gospodarczy kraju, a chło. szłość.
Działalność Z.N.P. szła w kierun- nadmiernej ilości
funkcji społecz
nie1ednokroti;iie od dziesil)tek lat su. Dawki kainitu po pierw - raz grosz na nawożenie
łąld pom zabezpieczy lepszy byt.
ku· upolitycznienia Związku i szko- nych, by mógł należycie wykonywać
łąki . :pokryły ~ię roślinnością,
ły. Dziś nauczyciel bierze
żywy swe obowiązki w szkole.
21noszącą nadmiar wody, a więc
udział w zwalczaniu analfabetyzmu,
Zjazd na zakończenie swy<'h obrad
glównie„tra\vami kwaśnymi i zio
przebudowie struktury wsi, zbiera- wysłał listy do ministra oświaty
niu podpisów pod Apelem Pokoju. i Wojewódzkiego Komitetu Obroń·
łami błotnymi.
Szlachetne gaOb. poseł Michurski w Jprawo· ców Pokoju, w których zapewnia,
tunki traw za~łuszone kwaśnymi
zdaniu swym podkreślił, że ZOZ-y ie nauczycielstwo powiatu rawskieusttmiły fm miejsca. Usunięde
pracować
i MOZ-y wiele uczyniły w kierun- go staje w szeregach walczących o
nadmiaru wody, daie im z miej
Przeprowadzona
niedawno
na
biewek
Nowy,
gmina
Kutno.
Re
Bedlnie,
gmina
Wojszyc~.
ku pud.niesienia poźiomu ideologlc;z- Pokój i weźmie czynny udział' w po
sca w.arunki do rozwoju. Nastę
Należy się spodziewać że w nego nauczycielstwa. Jednak ich pularyzowaniu uchwał sztokholmpu je to tym szybciej. że wyma- terenie powiatu kutnowskiego gularnie . _ raz w miesiącu _
k.·ontrola ochotniczych strażv po ztiera. s,ię tutaJ· Zarząd Straży, obecnym
nasileniu robÓt pól- praca nie była wolna od błędów. Za skich.
(Mędrzycki).
ga jące dużo wody rośliny, zanika
r
mało zwracano uwagi na zagadniezarnych
wykazała ,za . u b~egły omawiaJ"C sprawę lepszego za· nych, kiedy to wszyscy zatrud- nia .bytowe nauczycielstwa, zby~ sła
ją.
szer~g brakow I ,med~· opat!zep1a w sprzęt, urnu-ądu.ro. hieni są przy siewach i okop- bo wiązały się one z Komitetami Ro- Hłl CIH
Na osuszónych łąkach, po paru k;war~a~
c1ągmęc zarowno orgamzacyJ- wame, itd. Dwa razy w mies1ą„ kach ~ troska 0 właściwe funk- dz!clelsklmi nie poświęciły dostatecz
latach n·astępu ie zupełny zanik nych jak i technicznych, które cu od.~ywaj~, się. przy
dużej !rel~· cjonowanie straży pozarnej hę- nej uwagi walce z absencją.
roślinności baR'ienn~j. a miejsc<')
w~nny być ja~ naji:ychlej z)ik• wenCJl 7<b1ork1 ~szkolenio:w~· dzłe nie mniejsza niż w miesiąSzeregi ~auczycielstvi:a są ni~ doTow. Zdzisław ' Piacko, Sieradz:
w1dowane. Nie mozna bowiem Poprzez
wyłonioną
komISJę cach ubiegłych
spostrzeżone stateczni_e l!czne. Ob~cme sytua~Ja na prosimy o jak najrychlejsze po.
mówić o gotowości bojowej miejscowa straż po~a,rna bierze zaś niedociągnię'cia będą jak
~dcm~u 1.uleógme duzdro:"'ienluh. danie adresu, celem pr21ekazan.ia
OSP! jeżeli nie. dysponl!ją ?De udz.iał w praca~h•.gro~adzki~h i najrrchlej usunięte dla dobra bJ:· ~~~~~wa~t ~ ~:1:t~~=ic~~~ Wa.m należnego honorarium.
W Tygodniu ·T.P.D, szkoły podsta- ~1a)e~yt~m spi:zęte~ stra~ckm~, gi:rn~nych kom~SJI P?Zarowy.ch, c~łej .gromady, gminy. W C,?la- tykę, do szkół w miastach, po odwowe Nr 1 i 2 w Zgierzu odwiedził Jeze}1 me posiadaJ4 dob:i:ze Z?r- uswi.adarnia m~esz!canców, .Jak s~e, kiedy ~va}czymy o każde J:>yciu której będą mogli studiować
systemu wyJa- nalezy obchodzić s1ę z ogmern. ziarno, czy kilogram paszy nie d· le4• Nauczyciele z dłuższym staZespól żyw~go Słowa. ,
(J.M.) gamzowanego
W Zgierzu powsto;e
~dc?w do pożarów, nie mówiąc Własnyc~ koni OSP nie P?Siada. możemy dopuścić,
.ażeby · na żem skierówani bę~ą na :"'ieś. NauJUZ o niecźynl'lych ntótopom· lecz ma Je zawsze zapewmone u skutek · własnego niedbalstwa czyc!t!le kontraktowi przeJdą na etaSoołdz1elma Prac~ Stolarzy
pach, cży braku koni dla tabo· obyWateli, Skupy i Dolaty. W cży braku przezorności na1·azić t9~ych. Ch
ki k"
'k
l'U
· · ·
1
t .i.
i
na.svA
planow
"'OSpód
k
.a.ow.
W
rzanows
najbliższym
,
1erown1
czasie powstan!P
Wy
.
.
•
.
. • razie więc a armu s ra1.111c~ n e
-i:
,
ą e .
Sir ę na. działu . Oświaty przy KW PZPR,
n~
terenie
Zgierza
pierwsza spół·
Każdy
.Tego i:odzaJu medoc1ą$'111ęc1a biegają na próżno po w16sce, str!l'ty, ktorych mozemy łatwo nakręślił właściwą rolę ZOZ-ów i
winny Więc byó natych~iast U• lecz kierują się wprost do tych umknąć.
(Jel) MOZ•ów, które poza sz~oleniem dzielnia pracy zrzestająca miejsce~
i
sunl~~e, nie moż1ta bowiem z.e· ~ospoda1•zy. Sprzęt pożarny
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii wych stolarzy. Spółdzielnia ta mle·
ZW?hc n.a chaos w pracy strazy j est w stałej gótowości bojościć się będzie pny ul. Dabrowskie
Młodych« pozar11eJ.
wej. Podobnie wzorowo funkcjo
go, podlegać zaś będzie Zwi~zkowi
Branżowemu Metalowo-Drzewnemu
~)qe>OOOOCX~>CUPOQC'.>e' _ Jako wzór dobrze pracu,iącej nujlJ, Ochotnicze Straże Pożarne
OSP możemy przytoczyć Gołe- w żychlinie. jak również w
w Łódzi.
M.
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Kutno

Kutnowski·e
zbieranie podpisów

Obrady nauczy·cielstwa
powiatu rawskiego
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Ochotnicze

Straże Pożarne
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Ze spół iywego Słowa wZgierzu

ZMP-owiec.

prenu.meruie czyta
»Sztandar
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Czytajcie i rozpowszechlii~jcie »GŁOS«
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I ·Tomasz Konarzewski
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WJ[~owanie lilJllH :i iport UHUJ[~ metalOWllW o~li;~:~-:~~„~~~~~~;"
wśród

nich wielu naszych. sportoweó\'I'
którzy , jak jeden mą.ż stają w jego v
'
bronie,
- Któż by chciał wojny - ,mówi
nestor polskiego boksu, wię1,okrotn ~
mistrz Polski wagi ciężkiej, Toma-sz
Kona.Tzewski, który przejazdem baw
w swym rodzinnym mieście - Łodzi.
- Tylko pokój może przynieść kra
jowi dobrobyt i szczęśliwe życie. Poz11
ringiem - uśmiecha się nasz rozmów.
ca- potępiam wszelką. agresję, Jestem
pawny, że nie znajdzie się w Polsce
żaden bokser, którego podpisu za.brak
ło by pod Allelem Sztokholmskim i któ
·ry by w razie potrzeby nie podjął wal
ki w obronie pokoju.

Wzrasta żywotność klubów prowincionalnych, zanika nałornio.sł
ambicia sportowa wśród członków ZKS ,,Stal" w Ło-dzi
dyscypli.n a
DOMY Z PAPIERU

jąeych

poirzą,dek

publiczny za,równo
niebem jaik i w miejsca.eh

Z powodu stałych aita1ków beu-0- pod gołym
botnych nia magi'Strnit :i uraąd woje- za.mkniętyclt."
wódzki - gazety łód'bk.ie zapowia.UPIÓR Z DU.ESSELDORFU
dają szybkie przystąpienie dl:> budv- I
SCHWYTANY
wy wie~kich obiektów miesrzkailny~c
Tajemnioz;y „~iór Duessel.dorfu"
dla tysię<:y v.ryeksmitowanych ro· został wl"es.zcie schwytany µmee pndzin robo!fniozych. „Roboty ma.ją być licję niemiecką. Jest nim niejaki
'1>rowadzone przy pomocy wieH•iej Fiotr Kuerien - do'.I"Ol2lka'l'Z. Po~'.<:ja
przyśpieszoilości robotników i w
strze.że Kuerif:ena ptted :>am.osądem
:„Rep.")
nym tempie",
tłumu .

POCHÓD GŁODOWY
LICYTUJĄ BURMISTRZA W SOSNOWCU
ZA DŁUGI MIASTA
W dnilll wczm-arj1S1Zyan bezroii'o tni
Buran.isitim m. KOlllS!tal!lltynowa
eorganizowałi w Sos.n.owcu demon- Gryrz.el - p-Odpjsał sizereg weksli wy
stracyjny „pochód głodowy", ktt)ry sfawionych pmez n:iagiis.trait, na poprzeciągnął praez miasto. Policja po- krycie drugów bie.żąc'Y\)h.
(.,Rep:')
chód e1iikwidO<Wała.
Na sku tek niezapłacenia pr:zerz magistraif: K0111s•flainfynowa wek&li - koAl\'IBASADOR USA

montik

~a.rząd'lli.ł licytację ruchomoś

ARESZTOWANY W BELGII
ci prywaitnych burmist.rza..
Ambasador USA w Belgii
Hugh Gibson - został airesetowa:iy
PIORUN W 'f&\!1\IWAJU
za spowodowanie wypadku ulioznePodczas wczorajsrzaj bltlray piorun
go.
uderzył w trarrrwaij tuscz:yński. NieGRANATY DLA BEZROBOTNYCH rzwy;kły gość naba!Wil strachu pdSaNa skutek coraz b'airdziej agresyv<.r- żerom, którzy WY\S7M z ;przygody bez
nej postawy tysięcy bez.robota.yeti szwainilru.
policja łódrz..ka otrzymała nowy typ
STRAŻACY
granatów: są to granaty dusz~e !
WALCZĄ Z POLICJĄ
drażniące.

„Republ:ilka" og.Iru:;e.a tekst ins~~uk
cji, jaką otr,zymali policjanci w s,pr a
wie używania owych granaif:ów nowego typu.
„Palicjanci mają prawo rzu<.-ania
granatów przy .rw;praszaniu zbiorowisk ulicznych i tłumów - zagraiających bezpieczeństwu lub zakłór,a-

„Strzelczyka"

kę ~

odd?Jialeoi. miejscowej po:lii.<;)Ji.
Policja wYwla z wa:lk.i ZJWycięsko d2ięk:iJ pnzy'byciu silnej odsieczy.
Dwunastu strażaków. z komen.dan
•tem Ludwikiem Moni - ~110 w
wli.ęzieniu do dyspozycji władz są.do
wyoh, które p["o:wadrzą dochodzenie.

TEATR ,,PINOKIO"

STEPANA JARACZA
(ul. Nawrot 27)
·
(ul Jaracza 27)
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla
Dziś, o godz. 18 komedia M. Ba- szkół widowiska zamknięte pt. „Nowa szata króla".
łuck iego pt. ,.Dom otwarty".
Wiszystkie bilety wyprzedane.
TEATR „ARLEKIN"
(ul. Piotrkowska 152)
PANSTWOWY
Godi. 17,1'5 wid<>wisko pt. „Złota
rybka".
TEATR POWSZECHNY
(ul. ObTońców Stalingradu 2i)
TEATR KOMEDJI MUZYCZNli'l
(tel. 150-36)
„LU'fNlA"
Godz. 1~;15 „Królowa przedmieścia".
Os tatnie dni!
TEATR „OSA"
God:i;. 19,15 „Niemcy" L. Krucz·
kcwskiego.
Traugutta 1, le!. 2"2·10
Crl>dz. 19,80 komedio-farsa. Wł.
PA:'l:·rn. o\VY TEATH NOWY
,,Romans z wodewiKrzemińskiego
(ul. Da szyńskiego 34, tel. 181 ·3~)
l u"
Zni:i;ki wa~e.
Dzits tea".- tiieczynny.

'rEATR 11\1.

KINA

odniosło poważny

~portowe stępują.cy klub pod nazwą. „Ęmjeden".
Zawody wykazały wielką żywotność '
„Stal" w Łodzi ::arga.
nizowało Okrę~we Mistrzostwa „Sta. klubów prowincjonalLnych i ogólną. nie
li" w koązyk6'wkę i siatkówkę. Dzięki spodziankł były porażki ZKS „Stal"
ZS „Kole. Łódź. Na dodatek oddanie walkowo.
koleżeńskiemu podej ściu
jairz" - zawody rozegrano na boiaku rem gry łódzkiemu kołu przy CBT
„Kolejarza" przy ul, Nawrot 73 w Ło świadczy o braku ambicji sportowej
dzi. Do mistrzostw w koszykówce za- tak wśród kierownictwa, jak i zawod.
kłótni0
Częste
tegoż klubu.
kwalifikowało się 7 drużyn, z tego A ników
k1asowa drużyna ZKS „Stal" w Łodzi, i słowne utarczki zawodników ZKS
jedna z najlepszych drużyn kół sporta „Stal"-Łódź świadczą. o ro.pełnym p<h
wych łódzkich - KS „Stal" przy Za. minięciu przez działaczy tegoil; klubu
kładach Mech. im. Strzelczyka, dru_ pracy ideowo.wychowawczej, co szcze_
li:ychlina, Kutna, Końskich i gólnie jaskrawo odbijał'o się na tle pro
żyny
Pfotrkowa oraz drużyna dwa miesią.ce wincjonalnej d1·użyny ZKS „Stal"temu założcmego koła przy CBT w Ło Żychlin, której pozazdrościć trzeba dy
dzi. W koszykówce zgłoszone tJyły scypliny zawodników i opieki kierow
cztery drużyny, w finale zaś znalaz-ly nictwa nad nimi.
W :fina.le koszykówki I miejsce zdo
się dwie: z ZKS „Stal" żychlin oraz
z KS „Stal" Zakł. Mech. im. J. Strzel była sympatyczna drużyna ZKS „Stal"
czyka. Zaznaczyć musimy, że ZK8 z ż'ychlina, wygrywają.c z Kolllm Spor
„Stal" w żychliuie - to dawniej wy. towym „Stal" przy Zakł. Mechan,
--------------------------------

Okr

\f;

Trzydniowy bój sportow.y
uczniów szkół zawodowych w Łodzi
W bieżą.cym tygodniu nie będz~e
nie było jakiejś imprezy
Już wczoraj rozpoczęły się
okręgowe mistrzostwa szkół za.wodo.
wych. Uroezyste otwarcie igrzysk na.
stą.pił„ o godz. 10 na stadionie Łn.:I:'!
Po barwnej . defiladzie
Włókniarza.
rozpoczęły się zawody sportowe, które
z przerwą. obiadową. trwały do godz.
19. Wieczorem zawodnicy byli w jPd.
nym z teatrów łódzkich. Każdy pod.
w liczbie
okręg wysłał reprezentację
70-100 zawodników ' na mistrzostwa o .
kręgu, W igrzyskach udziaf biorą r6w
nici uczennice szkól zawodowych w
konkurencjach lekkoatletyczny~h, j afo
bieg 60 mtr., sztafety 4x75 mtr., skok
wzwyż, pchnięcie kul~ 4 kg.
Z piłki ręczuej w konkurencji żeń.
sk iej odbywają. się tylko spotkania w
siatkówce i szczypiorniaku, Wielobój

dnia, aby
W dmu wczm-ajszynn ·odwał stra- sportowej.
ży pOŻlaTnej w Sieradoo stoczył wal

TEATRY
PAŃSTW OWY

Koło Sportowe
ogowe Zrzeszenie

junacki
1mtr.,
rzut

dziowczą.t obejmuje bieg 500
piłką. palantową, skok w dal

oraz marsz pati:olowy 2 km.
Dzisiaj o godz, 9 na boisku I Gimn.
Przemysłu Wełnianego przy ul. Kop.
ciń ski ego 20, odbędzie się walka na to
r ze przeszkód, marsz patrolowy dzicw
a o gooz. 10 walka bagnetem
czą.t,
01az zawody bokserskie. Po połud.iiu
od godz. 16 do 19 w Ognisku odbę~'ł
się zawody pływackie. .
Wynikami i omówieniem mi tr~ostw
.zajmiemy się po ich ukończeniu,

Na kort ac

„

Dublina, Zagrzebia.
Luxemburga i Par„ża

W II rundzie rozgrywek o puchar
Davisa padły następujące wyniki:
W Dublinie - Irlandia pokonała
W ostatnim dniu
Monaco 5:0,
Murphy (Irlandia) pokonał Pasqufor
:Podczas ti·ójmec:>:u.. 6:0, 7:5, 4:6, 6:1, a Hackett (IdanMOSKWA,
lekkoatletycznego 1.>IoRkwa- Leningrail. dia) wygrał z Noghesem S.:6, 11.9,
-Ukraina, ezołowa zawodniczka ra. 6 :3.
Czudina pobiła. rekord
dziecka
W Zagrzebiu - Belgi;i wygrała
ZSRR w skoku w zwyż wyn ikiem 166
ni<:?spodziewanie z Jugosławią 3:2.
cm.
W pozostałych spotkaniach zdobyto
już decydujące o zwycięstwie pun
kty:

Nowy rekord Czudiny

COKA prowadzi

MOS:KWA. - Drużyna CDKA poke
W Luxemburgu - Włochy prowa
o mistrzo. dzą z Luxemburgiem 3:0, w Kopen
nała, w meczu piłkarskim
stwo ZSRR. Dnugawę (Ryga) 2:0, o. hadze - Dania zapewniła sobie
prowadzenie w tabeli mi. :z>wycięstwo n~<l Egiptem., i>ro·wad-ząc
bejm.ują c
a w Oslo - Szwecjct
·
również 3:0,
strzowskiej.
prowaZespót CDKA nie przegrał dotyeh. wyeliminowała Norwegię,
·
czas żadnego meczu, mając pG 7 spot. dząc 3:0.
kaniach 11 p:kt. Na dr ugim miejscu
pokonała
Francja
P aryitt
W
S Szwajcarię 4:0 (ostatniego spotkaznajdnje się" Dynamo (Tbilisi·) gier, H pkt.
nia nie dokończono).

dla młodzieży (Stalina 1~ śWIT (Bałucki Rynek 2)
Tajgi'.
„ Wesoły sublokator"
godz. 16, 18, 20
godz. 18, 20
BAłJTYK (Narutowicza 20}
rATRY (S1enkiewicza. 40)
„Hrabia !Monte - Ohris•to« IiI seria
,,Koncert Beethovena"
g odz. 16, 18,30, 21
godz. 16, 18, 20 ·
(Franciszkańska 31)
BAJ K !\
l'l~CZA <.Piotr kowska 108)
„ śpiewak nieznany"
„Czarodziejski kryształ"
godz. 18, 20
godz. 16.30, 18.30, 20,30
„Program
GDYNIA CDaszyńskiego
aktualności krajowych i zagranicz· WISŁA (Daszyńskiego 1)
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
nych Nr 20"
„Pragnienie"
g odz. 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21
g odz. 16,30, 18,30, 20,30
Polską
f!F..:L - dla młodzieży (Legionó':\ 2)
; . ()K'.\l!ArtZ (Próchnika 16)
„św iat się śmieje"
Irlandzki Związek TenisoW?'. nade I irlandzkiej jest rutynowany 35-le.. Nieodrodna córka "
godz. 16, 18, 20
~łał do ~arszawy. skład swo3e3 dru tni Kemp. Odniósł on wiele sukcegodz. 15,30, 18, 20,30
MUZA (Pabianicka 173)
zyny, ktora "! dniach 8 -: l_O ~z~r- sów na arenie międzynarod<>wej,
„Grzesznicy bez winy"
WO !.N Ość ( i~ap i ór ,; owskiego l6) wcp spotka się w me7zu cwiercfma zwyciężając m. inn. znanego tenisis
qodz. 18, 20
„Trzy spotkania" (film w . natural !owym o puchar Davisa z Polską. tę am~rykań'skiego - Toma Browna.
POLONIA (Piotrkows ka 6'1)
nych kolorach)
Pozostali zawodnicy, za wyjąt
Barwy Irlandii reprezentować bę
Czechosłowackiego"
Filmu
,. Dni
godz. 16, 18 20
to
Fitze:ibbona
dą: Kemp, Murphy, Hackett i Fitz- kiem 30-letniego
„Pragnien ie"
ZACHĘTA (Zgierska 26)
lat,
gibbon. Kierownikiem ekipy będzie młodzi tenisiści. Murph; ma
godz. 17, 19, 21
górami"
„Za siedmicma
a Hackett - 25.
Me Veagh.
PR;· : • \v • 11s ' ·~. • żerom s kiego 76)
godz 18, 20
I Na silniejszym punktem drużyny
„ Pa n Habetin odchodzi"
godz. 18, 20
::?O H•' l" N I K I K1hńslnego 178)
1 czerwca,
dzień
się
Zbliża
Stalin, którego imię z ufnością po
największą ofiarą pada dziecko.
„Upiór w oper ze"
dz ień, w którym p o r az pierwszy
miliony prostych ludzi
wtarzają
kapitalisty c~nych
W krajach
godz. 16, 18, 20
Międzynaro
obchocizić będziemy
na świecie. Obóz pokoju zwvcię·
rozdyma się budżety woienne
.
żyl
R OMA (Rzg owska 84)
dowy Dzień Dzie cka.
kosztem redukowania wydatków
„H rabia Monte-Christo" I seria
Międzynarodowy Dziei1 Dziecka
na cele opieki nad dzieckiem,
wyszła
sprawie
tej
w
Inicjatywa
qo dz. 18, 20
skupi ludzi stających odważnie w
zdrowie, oświatę. Ogromne są cier
FeDemokratycznej
światowej
od
.
REK ORD (l~zgo"W#)ka 2)
deracji Kobiet i światowej Fe de„Muzyka i miłość"
racji Młodzieży Demokraty czne j,
godz. 18, 2'o
do których przyłączyła się Mię
.~'l"YLOWY (Kilińs kiego 123)
dzynarodowa Fe deracja Zwi ązków
„Za kochani są. s ami na świecie"
Nauczycielskich, jako reprezenta~
godz. HS. 20
cja światowej Fed eracji Związków
Zawodowych. Te trzy organizacje
ukonstytuowały komitet przygotowawczy obchodu, którego celem
jest skupienie całego postępowego
świata w obronie praw dziecka do
~---·
~-~-~~~--..............·-~- ...·---~
•
._.,..,._ .,,„„~
a-11
aa
•
życia, normalnego rozwoju iizycz_
~
nego i psychicznego, do szczęścia
P r og ram na wtorek, 23 maja br.
pieni~ dzieci w kra jach, gdzie toobr?nie źyc~a, . w opranie be;ipie•
i nauki.
12,04 D ziennik. 13,30 Koncert Ma
wojny kol<>nialne - w
czą się
czen s twa dzie ci, ktorym grozi zatej Or k. Roz gł. Krak. 14,00 „Z życia
Vi'.etnamie, na Mala jach w Indogł'adą działalność podże gaczy woTen właściwy rozwój może dzie
Węgier" . 14,20 (Ł) Muz yka operet k o
nezji, a także pod krwa~ tyranią
cku zapewnić t y lko p okój. Dlatejennych. . -:- ~zie~ ten będzie dal·
wa . 15.10 (Ł) „O wyborze zawodu".
go Międzynarodowy Dzień Dziec~a s~ystowską w Hiszpanii, -Grecji
szą moh_1l~zac1 ą _sił o~o:-.u pokoju.
i trtowskie j Jugosławii.
15.30 Aud. dla świetlic dziecięc. 16.00
To mob1hz<>wame opmu postępo·
ka z wiązany jest ściśle z idącą oDziennik .. 16,30 (Ł) Komuna Par ys ·
becnie przez cały świat mocną,
Jakże inaczej do potrzeb dziecwi:j do obrony pok oju, ~o. obrony
16,50
Broniewskiego.
k a - Wł.
mas pracują·
walką
niezłomną
ka podchodzi się w Związku Ra·
dziecka, b~dącego na1w1ększym
Skrzynk a r ac jonalizatorów w opr. A .
cych o niedopuszczenie do wojny,
dzieckim. i w krajach de mokracji
s~arbem kazde~o narodu: _bu_do~v._
Dauna. 17,00 Koncel\t. 18,00 Kronil•a
o zdecydowane przeciwstawienie
ludowej, gdzie młode pokolenie
mcz~o. lepsze1 przyszło~c~ sw1a·
skrzypcowe.
się knowaniom garstki imperiali„SP " . 18,15 Utwory
jes t szczęściem całego narodu,
ta; ,\ wiat ten b~dz~e odb1c1em t~stycznych podżegaczy wojennych,
18,40 Wszechnica. 19,00 Konc. s ymgdzie łoży się na jego potrzeby
go, „co ~al? dz1ec1om społeczenktórzy pragnęliby rozpętać nową stwo_ - mowi apel, wydany przez
fol}iczny. 20.00 Dziennik. 20,4.0 Mu·
olbrzymie sumy ze skarbu pańzawieruchę.
zyka. 21,00 „Sta n i-sław Moniuszko".
stwa, gdzie zapewnia mu się rado
k,o;111itet przygotowawc~y o~chodu
- a ud. sł.-muz.. 22,00 W szechnica,
sne dzieciństwo i jasn ą przy.
M1ędzynarodoweqo Dnia Dziecka.
Miliony ludzi na całym świecie
22.15 ( Ł) Ar ie i pieśni w wyk. wybit
szło~ć !
Sytuacja dziecka w poszczególswymi podpisami, składanymi pod
nych s olistów. 22,30 (Ł) Komuna Pa
Toteż i przebieg Międzynarodo·
• Apelem Sztokholmsk im stwierdzanych kra jach jest ściśle, nierozerr y ska nie zginęła -- f elieton dr. W.
j ą twardo : wojny nie będzie, bo
wego Dnia Dziecka różny będzie
walnie związana z ustrojem, jaki
22,45 (Ł) InterluŁu ka szewicza .
jej nie chcemy. Obóz pokoju jest panuje w danym kraju. Tam,
w poszczególnych k rajach. W
dium m uzyczno· wokalne . 23,00 Ost.at ·
ZSRR i krajar.b demokracji Judo·
silny - stoi na jego czele Zwlą·
gdzie jest bezrobocie , 'llędza i wy·
nie wiadomości. 23,15 Muzyka opero
zek Radziecki, stoi na jego czeie
wej, lt>m, gdzie spraw a dzied jest
zysk robotnika - tam pierwszą,
wa . 24.00 Zakończenie audycji.
ADRIA „Pieś1'1

Z rozgrywek o Puchar Davisa

2)

"'"lr1andzkich
„.„.si<ia'li "'i'eii'ls·1·s'i'o'W
na mecz z

2i

[ :~li~dzy~~rod~.;;~

„

Dzień

Dziecka

sukces sportowy

„Strzelczyka" z Łodzi w stosunku
41:20. Gra była. prowadzona w żywym
tempie i ambitnie. W siatkówce męs.
kiej już w ćwierćfinale notu:;.imy sen
sację : drużyna ZKS „Stal" Łódź, bę
przegry.
dąca w łódzkiej A klasie wa. z łódzkim kołem „ StrZ'elczyka." 2:0
{15:11, 1&.:6). Zdenerwowana tym dru
żyne. ł6dzka. odmawia dalszej gry ze
świeżo założonym kołem „Stali" przy
Centr. Biurze Tech'n. - przegrywa.ją,e
walkowerem. W fina.le spotkały sii,i
drużyny ZKS „Stal"' tychlin i KS
„Stal" przy Zakł. im. Strzelczyka, Po
pełnej emocji i na w;tsokim poziomie
zwyciężyła ambitna
stoją.cej grze w stosunku ~
drużyna z Żychlina
(15:10, 15:1). Driiżyna „Strzelc'zyka"
załamała się w drugiej połowie gry, CHł
·dają.c ten set niemal bez walki. Dla.
zwycięs1tlch dt<użyn ufundowano licz..
ne nagrody w sprzęcie sportowym, I
tak Okr, Rada Kultury Fiz, nfundowa
drufyny komplet
ła. dla najiepszej
dressów dla cal'ej drużyny siatkowej,
Zarzą.d Okr. Zw. Zawod. Metalowców
- komplety sportowe i piłkę siatko_
Okr. Zrzeszenie Sportowe „Stal"
wą.,
- komplety sportowe oraz piłki siat _
kowe i koszykl}we, a następnie biblio
teczkę sportową.. Oprócz tego zwycię.
skim zespoło~ wręczono pamią.tkowe
dyplomy z I Mistrzostw Okręgowych
ZS „Stal" Okręgu Łódzkiego.
W zwil!zku z trwającą jeszcze akcją, f
Biegów N~Odowych, Okręgowe Zrze.
szenie Sportowe „ Stal", po zaJkw&łifi
kowaniu kilku n.wodników do Bie.
gów w skali wojewódzkiej wykonało z
nadwyżką prze.widzia;ny plam na. rok
1950 co do startujących w Biegach Na
rodowych. Ogółem z całego wojew6ił'z.
twa uclzial w Bidgaeh wzięło J20 me
talowc6w.spor t-0wc6w zrzeszonych w
klubach i kołach, przy czym pierwsze
miejsce zdobyła Łódź, II Żychlin, ID
zaH Kutno. Biegi przeprowadzane byiy
wespó? z ZS „Włókniarz" dwukrotnie:
7 maja i 1± ma.ja br . na .stadionaeh
„Z:jednoczo_
ŁKS „Włókniarz" oraz
nych".

Sportowa

Tabela ligowa
Grupa. zachodnia
Kolejarz (Toruń)
6 9:3
6 9:3
Stal (Sosnowiec)
Kolejarz (Bydgoszcz) 6 8:4
6 8:4
Gwardia (Szczecin)
Budowlani (Gdańsk) 6• 7:5
Włókniarz (Chodaków.) 6 6 :6
Związkowiec (Radom) 6 6:6
6 4 :8
K olejarz (Ost rów)
Budowlani (Świdnica.) 6 3:9
6 0:12
Widzew
Grupa wschodnia
6 10~2
6 9~3
Ogniw~ (By.tom)
6 8:4
Stal (Katowice)
Związkowiec (Cbcłinuk) 6 7-:5
6 6:6
Ogniwo (Tarnów)
Og~iwo ( Częstochowa)

Zwią.zk.

(Przemyśl~·

6
6
Stal (Lipiny)
6
:Kolejarz (Przemyśl)
Włókn. ( Częstocho~) 6
6
Lublinianka

młodzież

9:~

15:9
19:7
14:1a

14:14
13:12
6:8
7:19

6:13
7-:IS

1'3·:6
13 :6
M:S
:Mi :5

9:5
6:6 11:10

5~7 1'4:1~

4 :8 5:11

3:9 8:21
2d"O 7:18

polska

'chce swym wkładem pr~y przyczynić się
do wielkiego dzieła budowv nowego świau,
- świata pracy i trwałego pokoju
Praed rnecrz.ean. p mis-trzosbwo Bi- l
„Ogn!iiwo".
gi ,.Unia". „Ruch" .. Cracovia" W&T.Y'SCJY pi!llkame obu
drużyn. sędrz.iowie i kierownictwo
podipi.saiJ.i. Apel Pokoju . Ur-OerLystość
podpisania Apelu światowego Komitetu Obrońców POlk0>ju ~iło
odozY'tarue Pr.lle'Ł ~ i KubQ!an
kę ree;oilucji tej treści.:

„w

imieniu spo:rtowrow ms „Ogniwo" Kraków 7.g.l'omadlilonyoo .,_,,,
oś~
dniu d:rJiS!iejszym cm.m, 2e solidar.yrruliemy się 7>
\Whwałami KoogftSU Sztokholmski'ego w obrcmie pokoju
pneciw wszelkiego 1'IOl1!mdu agresji.. żądamy bezwantn'ko~
weg.o zaku.11 użycia broni atoc-złolnkl)w

JM)koju.

Niecll Żf~ cłulł'ążY .plW)kc>ju
Gellft'aI18$łmU!!
świe:~

Niech żyją sporlowcy wszyst
kWh narodów miłujących po·
kój!"
Kuba!lru:J!ka, wzywaijąc juniorów 2
całej Poilsk>i do gremialnego ełoże
n ia podpisu ,pod AlpE'lem S?fukhoJmslkim poiw:iedrziała:
„Sq;częśliwą przyS71ość JPO•
że nam zapewnić J>Ok<'>:i, który
jest mar.zeni.em ws~ na-

I

mowej jako śmiłka.

masowej

zbrodni pnieciw

ludzkości.

p0wiedtłlią naszą

na zakusy an-

Od-

glo - ameryika·ńskk>h pocliegaczy wojennych będ:lie prooa
~ nad szybszym i lep-

szym wykQDa.niem Pia.nu 6-Ietnieg.o - nad uzysik~m oora.7
to leP&ZYdt WYJJikl)w S})(>ńo·
wych. Przez me dorzu6Hny cegiełkę do zbud-O>'IYlHńa szezęśli
wej ~"'ei i utrwaJlenia
rozumiana i doceniana
należycie
przez rząd i społeczeństwo - - bę
dzie dr.ień ten przeglądem dotychczasowych osiągnięć, doskonale·
niem i pogłębianiem dalszej pracy
na tym . odcinku. Będzlę także
dniem wzmocnienia więzi sołidar•
ności międzynarodowej.

W krajach wyzysku, gdzie cizie·
cko znajduje się na ostatnim planie, gdzie nie ma dla niego ~iej
sca w szkole, gdzie wychowuje je
ulica, a dziesiątkuje nędza - Mię
dzynarodowy Dzień Dziecka bę·
dzie dniem walki o prawa dziecka,
o poprawę iego sytuacji.
Miliony Judzi na całym świecie
pod Apelem
podpisy
składają
Sztokholmskim, wyrażaj(4,c swą soUdarność z obozem pokoju: miliony matek i ojców stają odważnie
w obronie życia swych dzieci, w
obronie ich przyszłości, zagFożo·
nej przez imperialistów, chcących
rozpętać nową pożogę.
Dzień
Międzynarodowy
Toteż
D~lecka będzie u nas dniem ogól·
n ej mobilizacji całego społeczeń
stwa w rozwiązywaniu zagadnień
Będzie
opieki nad dzieckiem.

dniem, w którym zamanifestujemy
wolę pokoju, wolę zabezpieczenia,
utrwalenia szczęścia naszego mło
dego pokolenia. Będzie dniem, w
którym kaida matka, każda kobie
ta polska, z myślą o swoich dzieciach zamanifestuje wolę pokoju,
zabezpieczenia, utrwalenia
wolę
szczęścia naszego młodego poko·
B~g.
lenia.

-;-

~lin!

·
rodów świa-ta.
Wrócila-m nieda.wno :g Mo ·
skwy i Leningradu - ze śrł>do
wiska Da\łw!iększej kuźni spor·
towców na. świecie, któray w
nieustannej pracy d~ą. na
coraz to wyżs.zy poziom sport,
Wzywam Was, kołeianki t koledzy, żebńcie z nich bnli
przykład. Wy.t~ą ~ na
boiskaich i na. sałacb 1iminas.
tyO'llllych będ!Ziemy w..tcmyć o
pokój i wygira.my go, bo w tej
walce jest z nami ~~ :Ra
·
dzleckii.
My, młoo'lież polska, chce·
my swym wkładem pracy przy
czynić się do wielkiiego dzieła
odbudewy nowego św;a.ta, świa
ta praey i .wiecmtego pokoju.
Niech żyje ObywaiteJ Prezy·
dent Bierut - Da& wie.lilii opiekun!
N~ech żyje młod'lli.eż

sporio-

wa wolnych ludów świua!"

„
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