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rocznicę

Poteżna
pod

hasłem

Kon1un1.1 Parv§kiej .

manifestacia w Paryżu

walki o pokói

GENEWA (PAP) - Z Paryża donoszą: w 79 r'ocznicę Komuny
Paryskiej i bohaterskiej śmierci Jarosława Dąbrowskiego - odbyła
się w niedzielę na cmentarzn Pere Lachaise w Paryżu potężna manifestacja przed murem rozstrzelanych komunardów. Naczelnym ha·
słem tegorocznej manifestacji była walka o POKóJ, o zakaz broni
atomowej.
·

•
I O

zakaz broni atomowei

Szczególnie pięknie przedstawiała I Działacze, obecni na trybunie, podelegacja Związ'b.-u Dziewcząt wstali z miejsc, gdy ukazała :;i.ę gru
Francus·kich, niosąca naręcza kwia· pa robotnik6w budowlanych, mosąca
tów oraz ogromne portrety Danielle portret Edwarda Maze, zamordo~~e
Casanova i innych bohaterek francu- go przez policję w czasie ostatnich
skiego Ruchu Oporu. „W imię życia, zajść w Brest.
szczęścia i miłości domagamy się za
Dźwiękami „Międzynarodówki" po
Poch?d otwierała orkiestra, grają-1 Członkowie CFDI (Francuski Ko· kazL1 broni atomowej" - głosi trans
witano delegację z lvry pod Pary~a „Międzynarodówkę" i inne hym- mitet Obrony Imigrantów) nieśli m.
pa
rent.
żem, gdzie na 40 tys. mieszkańców
ny rewolucyjne. W grupie czołowq.i in. olbrzymie portrety polskich boCzłonkowie Związku Republikań
postępowali: organizacja „Przyjaciół haterów Komuny Wróblewskiego skiej Młodzieży Francuskiej wmosili zebra.no 31 tys. podpisów pod Ape11-m Pok1>ju.
h.omuny", członkowie KC Fr::mcu- i Dąbrowskiego.
okrzyki: „Pokój Vietnamowi! żąda
sldej Partii Komunistycznej, władz
,
. •
, .
Na zakończenie uroczystości człon
CGT, partii socjalistów jedno~c'o~rur: Polakow mo~ła t~an:;pare~ my rep::triacji korpusu ekspedycyjne
wych i innych ugrupowań demok-1.-a- ty. !'z. ~ne zarządzema ~~„ osł~b~ą ~o! Nigdy nie będziemy żołnierzami kowie KC Francuskiej PaTtii Komunistycznej złożyli kwiaty na grobach
tycznych.
przy~azni ~rancusko-polsk1e1. , „. ,n. Trumana!".
Członkowie młodziei<>wych brygad rozstrzelanych bohaterów Ruchu Op:i
Na trybunie zajęli miejsca: Thorez, gracia polsk~. masow~ podpisze Ape!
f)uclos, Marty, Cachin, Billoux, Til- Szto~holmsk1 , . „Granic~ .~a ?drze 1 pracy, którzy w 1946 roku bawili w ni z Chateaubriant i grobach dzi ała
lon, Guyot, Mauvais, Fajon, Casano· Nysie -:- gramcą P.~ko!n , „„ządamy Jugosławii, wznosili (}krzyki „Tito - czy komunistycznych, którzy padli w
walce z hitleryzmem.
t(' faszysta!".
va, Aragon, przedstawiciele CGT _ wolności dla Kabacmsk1ego .
Monmusseau, Duchat, Henaff, socja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ---------------------
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1r.walidzi, którzy, posuwając się na
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Burzę oklaskow wywołało pojawie
r.ie się byłych członków międzynarodowych brygad w Hiszpanii.
Byli więźniowie hitlerowskich oho
z{,w koncentracyjnych szli w pasia·
,tych ubraniach, niosąc model bomby atomowej, opatrzony napisem:
„.Zniszczyć świat? - Nie! - Znisz-
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Z całej Polski napływa.ją w dał~ym ciągu Wli:ulomości 0 przybierającym :na &Ue ruebu obrońców pakoju.
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pokoju

Wielkod·uszna decyzjo ZSR1R i Polski
w sprawie obniżenia repor.ac11 wojennych
wzmocniła front pokoju w Riemczech
A<rtykuł
dziennika „PRAWDA" poświęcony ;est omówieniu doniosłości
..
'
_ .
.
••
decyzJi o zmnie1szenm reparac1i należnych -od Niemiec. Dziennik radzie
cki zwraca równocześnie uwagę na
komentarze, ogłoszone w związku z
t.ą decyzją w międzyna.r odowej pra
<>ie burżuazyjnej.
Dziennik „Prawda" przypomina, że
.
decyzja rządu rad.zieckiego, powzięta
po uzgodnieniu sprawy z rządem poi'kim, przewiduje zredukowanie pozo~tai;!cych
do spłacenia reparacji
niemieckich o 50 proc. i rozłoże:tie
s płat reparacyjnych M okres 15 lat.
Decyzja ta za.padła w my~l prośby
rządu Nierrtie-ck:iej Renmbl1ki nem<>-

d

kraJycmej, prizy czym W2ięto po
uwagę fakt, że Niemiecka Republika
·n emokraityczna sumiennie i regular
nie wypełn:ita swe rrobowi·ą~ania re·
oaracyjne.
Lud niemiecki oraz demokratyczna
opinia publiczna całego świata przy
Jęły tę decyzję, jako świadectwo dą
ień do odbudowy Niemiec na pokojo
wych pods tawach demokratycznych,
jako dowód wzrastającego zaufania
do Niemieckiej Republiki Demokra·
t~cznej.

Z drugiej strony obniżenie repara·
cji należnych od Niemiec wywołało

konsternację i niepokój anglo-amerykańskiej prasy burżuazyjnej. Decyzja rządu radzieckiego, powzięta po

uzgodnieniu sprawY z rządem Rzeczypospolitej Polskiej, została przyjęta wściekłym ujadaniem przez ca·
ty obóz imperialistyczny.
Usiłując ukryć swą irytację, część

prasy reakcyjnej krajów zachodnich
starała się początkowo przemilczeć

tę ważną. decyzję, a niektóre
niki burżuazyjne uciekły się

dzien·
do wy
paczenia istotnego stanu rzeczy, by
przedstawić SJ>l'awe w
fałszYWY!ll
świetle.

A pe1 Poko i u

I

„Pi·a.wda" podkreśla, że opublikowane przez rząd radziecki cyf.ry, dotyczące r~p:i-racji niemieckich, op~:
te są na sc1słych danych, a wartosc
spłae1>nych już repa.racji obliczona zo
stała według cen z 1938 r. dokład
nie w myśl porozµmień między USA,
Wielką Brytanią, Francją i ZSRR.
Wściekłość imperialistów oraz ich
prasy - pisze „Prawda" - wynika
z obawy, że decyzja ta przyczyni się
do utrwalenia przyjaznych stosun·
ków między narodem niemieckim a
narodami Związku Radzieckiego i u·
łatwi rozwój gospodarki narotlowej
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Imperialiści obawiają się, że w
ten sposób zdemaskuje się jeszcze
wyraźniej istotny charakter
anglo·
amerykańs"kiej
polityki ucisku w
Niemczech Zachodnich.
Decyzja w sprawie zmniejszenia
reparacji n~emieckich
kończy
dziennik - przyczynia się do wzmoc
nienia Niemieckiej Republiki Demo·
kratycznej i odpowiada interesom
wszystkich miłujących pokój krajów
europejskich, stanowiąc n<>wą prze·
s2.kodę na drodze
do zrealizowania
planów imperialistów anglo-amery·
kańskich.

chóralne oraz artyści opery i tea.t11ów
ciolnośląskicb.
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sie przerw między występami,. po~- Międzynarodoweo-o

d em

Dnia Dziecka

tetowi obrońców pokoju w Kołbieli. chwytywane
były
spontanicznie
e
Ksiądz ten na jednym z kazań powie pi·zez publiczność. 9 zespołów arty·
WARSZAWA (PAP). - Pod wyso lfo1:1i1tetu Obroli~ów Pok()lju, tow .
dział: „Jeśli nie chcecil by dzteci w
.
.
. I !...'im proiekt.oratem Prezydenta RP Władysław Matwm, tow. Irena P •.
kołyskach, ojcowie i matki przy pra- stycznych wyjechało do wsi WOJ. Bolesława Bienłfa utworz-0ny został wowa.rska - sekcretarz CRZZ iMaria
cy, a staruszkowie przy różańc-ach• wrocławskiego urządzając kon::erty gł6wn:v komitet oby\Vatclski ol>cho- Fornals:ka - mart.ka bohaite-!'l~i •Mal.
umier.al~ od bon>:b - po.dpiszcie Apel o tP.matyce, mobilizującej do wałki
Mi~dzyna.rodoW"ł'O Dnia. DZił'C- ~orza1.y Fornalskiej, tow. Wanda
c;>broncow Poko3u.. Musm:ir. powstr~y ·w obronie pokoju.
·
ka. Pr:zewodnict-wo ikomłt-et.u objął ścimiliska - budowniczy Polski Lu
mać ty~h, kt?rzy rue ~az~Jąc na m~
~emier Rządu RP t<>w. Jii7~r Cyran dowej, J:ulian Tuwim - poeta i S!W·
uprzątmęts .1e_szcz~ r1lllly ; ~a grob1'
kl6wicz.
reg :il!lnych izaslużonych działaczy p1
of!~r ostatrueJ. ~o)ny ch~~~l1by $pr~-·
1 IOD CZ Oil OW W skł.p.d korniitetu weśizli: t<>w. Aile samy i :prrzodoWl!lików pracy w Pol1
wic nową,. światową _rzez · Za~onn · ~1
.ksa1ider ZawadZki wicepremier ·sce ;[,udowej.
ce,. pracu~ce w . szpitalu w. ~ierpcu;
Czec:łtosłowac:ktegO
~ządill EP, Konstanty Rokossowski
W dniu 4 czet"Wca br. w całym kra
złozyły s·we podpisy z. radoscią. .·
zk Młod • •
- Marszałek Polski" min:ist.er obro- ju odbędą się odczyty, pogadgnki i
Bard~'? ~kiYw;iYIJ?- ?gitatorem wal~i.!
Wlq
U
ztezy
-ny narodowej, tow. Stan:iśław Skme inne imprezy zmierzające do ZW!rÓOk_PokoJb Jest rowmf~~ ks~l~rawczyn;
PR.AGA. - Xe>:mitet Cooit1·aln:y eze- sv.ewsk.i - minwter oświaty, W.ac- cenda więksrz~j uwagi społeczeństwci
sciechanowskim,
1, pro oszcz para u
in w pm~.
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!Zle !i u. nas 1· w .wiew trójce" zbierającej podpisy
wia-Oomił prezydenta :Klementa Gott. S~u Ustawcxlawczego RP, tow. Ed c1e oraiz do ~ozema wa:lki o po·
:1}
wal'da, że w dniu 22 bm. orgamizacja wthl'd Oohalb' - sekretaTz KC PZPR, kój dla dobra dziecka, dla jego rzdro
10
SZ'
to•w. Fr. Jóźwiak - Wiitold, Jan Dem wego, psychiaznego i fieyee;nego roi
lłJalCZ!J O
osiągnęła i.ooo.ooo członków.
'b owski - przewodnic~cy PoJ.skiego wo}u.
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Szczegól:lie gorą.cą. owacją witano
~ędziwych weteranów powstamia floty francuskiąj na MOiI'lzu Crlarnym,
Jedn)Ull z najbardziej gorliwych aniosących napis: „Naród francuski gitatorów walki o pokój w powiecie
nigdy nie będzie walczył przeciw.ko Mińsk Maz. jest ks. Józef Potocki,
Z1viązkowi Radzieckiemu".
który przewodniczy gminnemu komi-

i\'IOS~WA (PAP).
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WARSZAWA (PAP) Jak wykazały ostatnie obli•
· 22 b m. go d Z. 20·ta - Suma UZYSk aczen1a
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czyć bombę!"

wstępny
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Powyżej zamieszczamy reprodukcję plakatu W~'dnnego przez Wł.OS1'.J
J.._OMITET OBROŃCÓW POKOJU. Pod t)lakatem zamieszczono pięć warunJ,ów nieodzownych do ut-rwa,lenia pokojD: li) zakaz hroni at-0mowcj, 2) rozbrojenie, 3) pokojowa w-spółpn'('a noięd7.!" "ielkimi ·państwami, 4>) zapn:estanic
wyścigu zbro.ień i 5-) zaprzcRtll'llie prześladowań obrońci>w .pok-0oju w krajad1
lmpi tali<;tycznyeh.
·
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M z1ez pokój

We wszystkich szkołach stolicy po
szkolne komitety obro11::ów
pokoju, Dotychczas komitety takie
utworzono w 139 szkołach podstawowych i średnich. Młodzi agitato::zy
pokoju zebrali już ponad 40 tys. pod·
pisów. Uczniowie niższych klas szkół
podstawowych, którzy nie składają
podpisów, organizują zebrania na te·
mat walki o pokój.
wstają

Ludność ·

lodzi i województwa

ma·nifestlJje podpisem pod Apelem Sztokholmskim

.s111ą

niezlon1ną

wolę

obronq pokoju

WczorAj do godziny 21 nade- I
WOJEWóDZTWIE
ŁóDZKIM
szły meldunki z terenu wo)ewódz
PODPISAŁO APEL POKOJU
twa łódzkiego, donoszące, ie w
1.1,7:851 OBYWATELI.
Festiwał
wyniku akcji zbierania podpisów
Akcję ukończono całkowicie w mia
pod
Apelem
Sztokholmskim stach: Ozorkowie, Zgierzu i PabianiWrecławiu
746•9 68 obywateli złożyło już cach. Na ukończeniu jest akcja w
\\>'e Wrocławiu odbył się w dni'.1
swe podpisy. W Łodzi liczba. SI·
•
h
Ł
21 b
ł dz"
· lk" f 1· 1
osób, J..-tóre do dnia wczoraJ'sze""o
oermewicac i ęczycy. W powiem. ca o renny, wie l es .iwa
ł . ł
~.a •
i;;
cie sie-radzh"im podpisy już (błożyło
pokoju. W czterech punktach miasta
z ozy y swe pvupisy, wynosi 75 procent lic:;;by dorosłej ludności,
1
,_v.:..y_st_ą;;.p_ił~y-I_icz
_n..;...e_o_r_k_ie_s_try...;.;.,__
ze_s..;;p_oł_y;...,..._ _4_2_0_.s_s_a_._Ł~Ą-C_z_N_IE
__w_Ł_O_D_z_I_I ·w kutnowskim 73 procent, w wieluń·
skim 60 procent. W tyle pozostają
na razie powiaty piotrkowski, radom
szczański, opoczyński.
'
Prezydium Wojew6dzkiej Rady sali „Ogniska", przy nl. :Moniuszki,
*
Narodowej w Łodzi podaje do wia odbędzie się uroc-zysta sesja. Woje.
Dnia. 24, o godzinłe 10 rano w siedoroosci, że w dniu 26 maja 1950 r. jewódzkiej Rady Narodowej, na
dzibie sekretariatu Wojewód ~kiego
(pią.tek). o godz, 10 rano, odb ęd zie której
pr• edstawicieJ Rady Pań.
Komitetu Obl'.ońców Pokoju w Łodzi
się 46 plenarne posiedzenie W<>je. stwa wygłosi referat'<> zadaniach i
przy ul. Traugutta 18 odbędzie się
v:ódzkiej Rady Narodowej, w sali funkcjonowaniu terenowych o"ga.
konferencja sprawozdawcza przedkonferencY,jnej, przy ul Ogrodowej nów j ednolitej władzy państwfrwej,
stawicieli miejskkh i powiatowych
po czym dokonany zostanie wyb6'.·
15.
komitetów obrońców pokoju. Na kon
Tegoż samego dnia e godz. 16 w Prezydium Ra.dy Wojewódzkiej.
fereneji .tej omówione zostaną osiąg-

I

pok-0}!1

we

Uwaga, radni Wojewódzkiej Rady Narodowejl

•

Dlaczego

podpiSuję

Naszą walkę o pokój cechuje .;iła i zdecydowanie. Biorą w niej udział
li.idzie otwartych głów i silnych dłoni - ludzie t.acy iak Apryas, Markiewka,
jak Gościmińs1ca i JPalas::czyk. Walczymy o pokój twórczą, wytężonti praCft nad odbudową naszego kraju.
Dlatego walkę o pokój z podżegaczami
wojennymi wygramy.

WŁADYSŁAW DORUCH
Zakładów im. Strzelcz~·ka

przodownik pracy z

GrJ.y podejmowałam inicjatywę tkaczy radzieckich
11ajwyższej jakości,zdawalam sobie sprawę, że jest to

zorganizowania brygad
J,olejny etap na nas:ej
drodze do wzmocnienia i utrwalenia pokoju. Nasze srikcesy gospodarcze, przed
terminowe wykonanie Planu 3-letniego, a pr-zy tym oliw:ymie zdobycze go·
spodarki Związku Radzieckiego państw 'demokracji ludowej gwarantują nam.
zwy_cięstwo w walce o pokój.

MARIA TERPILAKOWA
prz«YJownica i>.racy z PZPW Nr 1

nięcia i braki w p·r aey organizacyj.
nej akcJ'i zbierania ""'dpisów oraz
„~

zagadnienia związane z nfrWYlU etapem działalności komitetów obroń·
ców pokoju, jak organizowanie masowych imprez artystyc:;;nych i sportoh
wyc , jak również udział akty'!l'll
!:uchu obrońców· pokoju w organizowaniu obchodu Między;na:rodowego
Dnia Dziecka.
---------------

Trząsienie

Apel Pokoju
Uwaga,

Gdybym mogła, podpisałabym Apel Pokoju nie jeden a tysiqc razy. Tylko
ustrojowi demokracji ludowej mogę wychować cztery córki na .~wia 
dome obywatelki Państwa Ludowego i zapewnić im dobrą przyszłość. Polsce
Ludowej, rozwijajqcej się coraz pomy~lniej w warunkach pokojowych, zawdzię
czam 1; "i awans społeczny, moi:ność uczestniczenia w pracach politycznych
i społecznych. Ludzie, którzy ros/Ul, luórzy zajmujq sllmowisha w naszym
aparacie _pa1istwowym, tysiące .robotników, realizujących przy swych maszynach
plany Rządu i Partii, stanowią. niezwyciężoną armię bojowników o pokój. Nie
damy podżegaczom wojerinym zniszczyć tego, co wypracowaliśmy z uil,im
trudem. Nie dopuścimy do przekreślenia naszych wysiłków.
Najlepsz}'. icy:raz dajemy temu, !'~dpisując A.pel Pokoju.
clzięki

KORNELIA PLEWIŃSKA
majster z PZPB Nr 6

.ziemi. w Peru

NOWY J ORK (PAP). - Według
doniesień radiowych, silne trzęsie
nie ziemi nawiedziło miasto Cuzco
w odległości 550 kilometrów na pe
łudniowy wschód od Limy, stolicy
Peru. Wiele gmachów · uległo znisz
czeniu. Liczba ofiar w ludziach nie
jest na razie , znana.

korespondenci

i redaktorzy gazetek
ściennych!

W piątek, dnia 26 maja b-.r.,
o godz. 17, w świetlicy RSW
„Prasa", przy ul. żwirki 17,
odbędzie się ODP RA WA KOR ESPONDENTOW „GŁOSU"
I REDAKTOROW GAZETEK
SCłENNVCH.

l'Sla odprawie zostaną wrę
czone nagrody zespołom wy·
róźnionym
na Vl Wystawie
Gazetek Sciennych.

łfr.

~
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wolność

Vietnam walczy o
ztun.iea:;czamy ikróC ar
tow. DINA - 1ekteu1rza

Poniżej

tykułu

011.:regozi;~go ~ed~olitego. Fro?łu

l'aro;lou;ego Vietnc.~u (~um-VieeJ
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sekretarz okręgowy
Jednolitego Frontu Narodowego Lien-Viel
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kf, a odwaga nie zna prseukód~ Uzna
ZWYCI.ij·
nie to jest WIELKIM
8'fWEl\l POLITYCZNYM VIETNA-

.MU.

Sympatie mas pracujących całego
ft11IUtlł11111tllłłłlłlłłllllłllJUUtlłltllłłlłłllłUUHłlfłrtllłlłl11UłUllłłlllłlł1łl111UlłUllnuuuutUUUIU'f:
piJmie „o f1't,.()Q
świata i solidarno~ć ludu francuskie
~-..otrafił paraliżować posuwanie sie
~ pokój, o rlemokracjf ludową". nej dwle,na wójnamt '1vlatowyml.
podjął walkę na wielką
Do konc;:a 19'9 r. straty francuskie- naprzód wt:Jsk francuskfob... Jeśll go, kt6ry
skalę przeciwko ,,brudnej wojnie" w
jest najwlękllzym z go korpUliu ekspedycyjnego oblicza- Mlo~Jdzie. on .ch~ciażby niewielk• Vietnarnie, wskazują,
VIBTNAM
naród Viet·
trzech krajów Indochin. Ludność je· no mntef więcej na 100 tysięcy 'l!llbi· l!zęsc 11dz1eloneJ F rnncuzom broni a- namu ma pot~żnych i wie-rnych·przy
op6r
roerykańskie!, potrnfi stllwiać
go wynosi 20 milionów, ludność Kani: tycb 1 rannych.
jaciół, popierających jego s1>rawie ] i
Plan szefa sztabu generalnego ar· J•'rancuzom jeszcze przez długie la· wą walkę.
bodiy - ł miliony, Laosu - mtllon
któ-re
o
dołar6w,
milionów
ao
a
te,
który
'Reversa,
gen.
francoskiej
młi
mieszkaiiców.
„Aby odzyskać swoją niezawisłość
sobie za cel Zamknięcie gra- proszą Francuzi dla Bao-daja, są tyl narodową i przywrócić jedność terr
Vietnarn był tei najbogatszą 15po· postawił
nlc Vietnamu, poniósł całkowite 'fia· ko kroplą w motzu„."
vietnamski gotów
torialną, naród
NAMBO
śród kolonii francuskich:
Wynika stąd, że nawet reakcy1·na je t, jeżeli zajdzie ta potrzeba, wal·
sko. St11n moralny wojska francuskie(Kochinchina) dostarcza ryżu t kau• go
b ·
· ·
zawodd, Vietnamczvcy ndtomtast
czuku1 TRtJNBO (centralna czQść Viet szykują . się do genetalnej ofens••\ry. o1>m1a pu liczna Ameryki potępia czyć 10, 15, 20 i więcej łat - obiad
awanturę vietnamską Trumana.
l
czył prezydent Ho Szi·min.'1
namu) obfituje w sól i ryby; lasy i
Ta niezłomna wola, ta niezachwia
liczne kopalnie stanowili boga•;two
Nie ulega żadnej wątpliwości, że
Polityczne kłopotv
BAKBO (Ton\dn).
naf e~dźców francu1kich Bao·daj i francuski korpus ekspedy- na pewność ludu jest NIEZAWODNĄ
OSTA'fECZNEGO
cyjny zostaną rozbici t~k samo, jak GWARANCJĄ
W ciągu 80 z górą lat francuskiego
Nie licząc na st1kcesy wojenne, ko- Czang Kai·szek i Truman
przegra ZWYCIĘSTWA. ZWYCII,:":STWO BE
ucisku kolonialnego naród Vietnamu
jak ją OZIE PO STRONIE VIETN Al\1U !
nieustannie walczył przeciwko ohce· 1onłtatorzy francuscy uciekają się do swą stawkę w Vietnanlie,
Tak więc wbrew rachubom reakoji
mu panowaniu. Ze szczególnq 11Uą manewrów politycznych. Posługują p1•zegrał w Chinach. Ale tym razem
międzyna1·odowe.i, r; reakcją francu·
rozgor:tala walka z początkiem dru- się ont Bao-dafem, tworzą marionet- porażka będzie hardziej dotkliwa giej wojny śWiatowej. Pomim'> be· kowy rząd w celu ro:tblpa Jedności ?:ostanie on bowiem pobity przez :::ta· sko-ame1·ykańską. na czele, k.t6ra
Vietnamu
dąży do prr,ekształcenia
leńki Vietnam.
stialskiego terroru kolonizatorów, w narodu vietnamsklego.
w barierę antykomunistyczną na Po
Bao-daj - ten cesarz spelunek noc
całym kraju wybuchały powstaoiai w
Vietnam zwycięży
łudniowym Wschodzie Azji, bohaterjest zawodowym kamełeo·
październiku 1940 r. w Baksonie (Bak nych Uznanie rządu republikańskiego ski VIE'l.'NAM STAJJ<J SIĘ POTĘż·
bo), w listopadzie w Nambo i w Do· tuim, ktl1Jy nłkct.emnie wysluglwał
luongu (Trunbo), w sierpniu 1941 r. się począ,tkowo Francuzom, pójniej Yietnarnu pr~ez ZSRR, przez nowe Nf~ CZOŁ<>WKĄ Ml:J:;DZYNARO·
Japonczykom, a potenr znów Francu- Chiny i k1·aje demokracji . ludowej DOWEHO 1''RONTU ANTYIMPE·
w Dinka (Bakbo).
w RIALISTYCZNEGO W TEJ CZ~śCJ
wywoła.ło now~ falę entuzjazmu
Powstania te bezlltośnle toplouo w zom.
Jednomyiilnle bohaterskim narodzie Vietnamu, któ KULI ZIEMSKIEJ.
Organł1.a.cje ludowe
morzu krwi. Ale walka wyzwoleńt:za
Kwiecień, 1950.
skazania Bao-daja za rego stan móralny jest bardzo wyso·
rozpoczęła się. Nłc nie mogło jeJ po· domagaj!J się
zdradę stanu,
wstn;yma6.
Dziennikarz amerykański zapytał
Jed~olity front narodowy pewnego mandaryna Bao·daja, ilu
W 1940 r. zdtajcy narodu fra11cu- Vi.etmtmczyków popiera Bao·daja. Od
6kiego zeprzedall Francję fas.iystom powiedź brzmiała: Wedle nalbnrdt:lej
~ nie wlę·
niemieckim. Francuscy zdrajcy na OlJły1nl~trcznych dnnycb
0
Wschodzie znpr:>:cdali fodochiny fa· cel. niż 1 procent.
„New Yorlc HPr.ald Tribune·· pis.ze:
szystom japot'lsldm. Pot! potlwóinym
uciskiem francusko·Japońskim naród „Z wyf~tklem znikomef mniejszości
vietnamsld prowadził zdccvdowanq wszvscy Vietnamczycy są pr:r.er.Iwni~
kolonizatorów francuskfch ,
walkę o swe wyzwolenie. W Hl41 r. kami
więk
jednolity front narodowy Ilao-daJa, a pn:ytłaczająca
powsł!łfe
popiera rząd rewolucyjny Ho
szo§ć
Vietllamu - Vletmln.
!mpeti31Hci
Vietmin jest to „Związek walki o Szi-mi aa". W ten sposób
ny. fa:t11ienie Związku Radzieckiego
francuscy znaleźli !!iłę w ślepym zauł·
skład
nie1>odle11ło!ic Vietuamu". W
utwierdza w sposób decydujący w;awzględem polllycz·
pod
zarówno
ku
Jego wcbodz\l wstyscy pntrlocl, bez
r~ pracujących w OOitateozne 1twyci~
wojennym.
I
jak
nym,
różnicy poglądów politycznych l reli.
s1.wo.
gijnych, przynależności klasowej, płci
Ekonomiczne kłopoty
.
I wieku.
WALKA O POSTULATY MAS PR..\·
kolottizator6w
W marcu r. 1945 lmperlallścl japoń
CUJ'.<\CYCH JEST NIEROZŁĄCZNIE
Według oficjalnych danych :Francja
scv wyrngowali francuskich imperiaZWIĄZANA Z WALKĄ O POKÓJ
listów z Indochin. Vietmin przewi· wydała w 1949 r. na wojnę w Viettj.
dział to i był przygotowany do wy~o namie 115 miliardów franków,
Podstawą polityki Stanów Zjednocztery razy w~cef, niż w pierwszych
rzystania wytworzonej sytuacji.
czonych, dą.i.ących do panowa:nia nad
Podczas,
(1946-1941).
wojny
.latach
stwien.iził Sailla-nt Autorytet Vietminu wzmacnia się,
światem rośnie sieć jeqo orgarizncji. W poło· gdy wydatki wojenne niewspólmier·
,iest terror i uc.isli: polfoyjuy wobec
wie 1945 r. Vietmin Uczył jut S 1nł• ni~ ros!lą, gospodarka francuska w
demodtratycmyoo orpnli:aeJt maa
lionów członków, obecnie posiada Indocłllnach jest· w stanie całkowitej
pracujących.
ruiny, o czym świadczą następujące
lth 12 mllłonów .
Poli tyka pi-,zygotowań do woj.ny dane w tonach:
oonacz.a polipodkreś.Hł Saillan.t Wydano rozkaz o .,,rzygolowaniu
tykę nędzy mas prac.ujących.
POWSZE"CHNEGO POWSTANIA.
eks.port pmed wojną w 1949 r.
Obowiązkiem Swiatowej Federacji
W sierpniu 1945 r. imperializm ja- ryi
1.500.000
90.000
&twl4>rZwiąT.ków Zaw„oowych poński poniósł kl~skę: rewolucja vlet węgiel
4.0.000
1.500.000
li•
jest demaśko
dzlł da•lej Sailłant namska ·zwycięiyla w całym ktaju.
Tow. ·Louis Samant
kauczu"k
28.000
100.000
wan!e wobec mas pracujących l'!abO
2 wtześnia 1945 r. prezvdPnt Ho inne artykuły
BUDAPESZT (PAP). Na posiedrze- towania i prób $parallżowan!a Or·
eksportowe
900.000
42.000
prok.lamufe nlepodleqlo§6
Szi·min
niu Komitetu Wykonawczego $wia~ ganl17.acji Na.rÓdów ZjednoC2onych
Vietnamu. powstanie Republiki Demo
towej Federacji Zwją2ków Zawodo- p:rzez :imper.i.aa·iStów.
razem
4.000.000
200.000
kratycznej I utwonenle rządu ludowych w Buda.pesrLcie sekretarz gene·
wego.
Kai.da walka o za$I>Oko;jenie p0$tu
Wojn• w Vletnamie prowadzi zmar raany SFZZ - Louis Saill.ant wygło latów mas pracujących jes-t nierolnterwencfa
shallh:owaną Francję do ruiny. Gaze. sił obSU.{?ome przemówienie, poświę zerwalnle !ZiWiązana z walką o po,.
reakcji międzynarodowej ta „New York Herald Tribune" pisze: cone udziałowi Federaci! w świato kój. Pracujący :musv..ą wal~yć nie
tylko (l nędui, ałe również z jej przy
Natychmiast po tych wypadkarh „Vietnam, który w przeszłości był waj a-keoji obrony IPQkoju.
dla Francji żródlem bogar.tw, staje
Mówca podkreślił, że od czasu 1I czynami, z których bairdzo ważną
Teakcja międ1ynarodowa, kierowana się dla niej obecnie fa6dłem zadłuze.
Federacji jest polityka przygotowań wojen$wiatowej
Kongresu
przez imperializm amerykański, pr6• nia"„
Związków Zawodowych w Mediola- nycłi.
buje zdusić młodą Republikę Viet·
mówiil: o Związku
lllterwencla amervkańska nie obóz pokoju na całym świecie Kiedy Sai:llant
namską.
'Ztlac:z.nie wzmocnił się i rozs.zernył. Rade.icek-im, kroc.?:ą<:ym t1a c~de oi sprzeczności między
Fa!rt ten rozdrażnia imperialistów i bo>iu bojowników o pokój l o wlel-.
armli an·
Korzystając z poparcia
bandami
ich bardZJiej niebe'2lpiecznymi. kim p!'2y.,Jacielu wszystkich pracują
myni
giclsldej i japof1sldej - francuscy
imperi<;tłistycznymi
Stalirtie, na sali wybuchła
Naileży uczynić wszystko, by jes.zcze cych kolonlzatorzy rozpoczynaJą we wrze.
Sytuacja kolonizatorów francu- b'ardziej tlJW'i.ęk~yć istniejącą prze- długotrwała owacja.
śniu 1!HS r. działania wojenne w Nlln
Nawiązując do kampanii rzbieranfa
skich w Vietnamie przypomina sytu wagę obozu pokoju nad ob01.em wojbo (Kochinchina).
e.cje człowieka, siedz,cego na grzbfo
Kolonizatorzy prowadzili wofnę na cie tygrysa. Jeśli zejdzie ~a ziemię,
południu, a równocześnie na północy
zostanie rozszarpany, jeśli nie zej·
~
Vietnamu uciekali się do macbinacii dzie, to i tak będzie roz«zarpany.
ko~ttetów
dyplomatycznych. Stło im o to, by
w rozpaczy wzywą.ją oni pomocy
&.&A
wygrać ńa czasie dla wzmocnienia
Imperialistów amerykańskich. lmpe·
korpusu ekspedycyjnego tak, aby rializm amerykański, nie czekając na
móc zadać druzgocący cios.
powtórne zaproszenie, skwaipłiwle
Mogło by_się zdawać, ie po złoże jest pienvszym zadaniem, jakie stal
Tak więc rzl\d francuski zawarł wykorzystuje okazję, gdyż dąży on nitt 'podpisów pod Alpelem Pokoju przed k_omitetami obrońców pokoju
8 marca 1946 r. układ z rządem Viet• do przekształcenia Vietnamu w ·anty przEZ w;;z.ystkich dorosłych mie51:- wszystkich S'WQ'.Cbli.
Drugim u:adal!.iem je:>t sprawdzekańców ~i. komilte-ty obrońców
namu, a 14 września 10.G r• ustalił komunistyczny kordon sanitarny.
za1wiesić swoją d.zia- nie 'l:ebranycli PlU-ez agitatorów po.
winny
pokoju
„modus vivendi", Oba te dokumenty
niezwłocznie powstają
Jednakże
łałność aż do ro:ipoozęcia jakiejś no koju bolącm. P-OStulatów i il\(la.ń lu
w sżybkhn czasie rząd francuski po- ostre sprzeczności między dwiema wej akcji. np, pracy nad pmyga.to- dJM>łiei. Po d\lłrnnaniU tego w jak naj
traktował Jako zwykłe świstki paple. głupami bandytów.
Wl)l!liem Kongresu Pokoju. Jednakże szyb'srzym czasie w.srzyst.kie i;;prawy,
ro.
Imperializm amerykański propanu roz.umowanie talkie było by głęboko wymagadące 'interwencji, muszą być
prz.ekarzane właściwym. !instytuo;!om,
20 grudnia 1946 r. wojska francu- je swemu fra.ncuskiemti koledze: „Ja •n.Ies-ltt&ńe, gd~ już W TEJ CHWI• urz.ędom i wlad.zom, w których lmm
WYŁONIŁY SIĘ PRZED KOMIL'l
skie rozpoczynają generalną ofensy- daje dolary i uzbrojenie, a ty niezdol TETAMI NOWE ZADAI'li"'IA. WY- pctencji leży za-radzenie tY'ńl bolącz
wę na. całym obszarze Vietnamu. By- ny jesteś do ~lki z Victiname-m; MAGAJĄCE NATłCHMłASTOWE· kom.
ła to WOJNA BEZ WYPOW1EDZE· odejdź, a ja. zajmt twoje miejsce".
GO PRZEJSCIA DO NASTĘPNEGO
Bardzo waż.nym rzadaniem, jakie
na obecnym etapie pracy mają do
NIA, Militaryści francuscy chcie\ł po
Ale imperializm fra~cu.ski odpowia ETAPU PRACY IrnMITETOW.
. wykonania komiitety obrońców poko
* • *•
wtórzyć hnlerowsk11 taktykę „wojny da swemu „zbawcy": Przepraszam!
Ostatnio do komitetów, sekretal"la ju. jest upo.rzą.dk0<wanie ewidenciii
błyskawicznej", aby jednym uderze- Ty dajesz broń to prawda, ale ja tu Wojewódzkiego Komitetu Obroń wszysC:icb tych. lttóny brali uaział
niem zniszczyć patriotyczne siły Viet posłałem na l'zeź dziesiątki tysięcy ców Pokoju, do redakcji pism łódrl: w akc.U, za.równo agitatorów jak i
ta
młodych Francuzów. Dlatego chcę o· kich, rzgłaszadą się obywatele z pyta- członków komitetu. Ewidencja
namu.
niem, g<l11:ie mogą oni złożyć swoje posł .iży do o;pracowania ~eografid
Ale I w tym wypadku francuscy ko trzymać gwojia cz~ść łupu".
„United podpisy. Zdaima się bowiem, że „trój ak•t:vwu $1ąołecznego, do wyłowien:i<i
lonizatorzy PRZELICZYLI SIĘ.
agencja
Jak donosiła
ka" a.gitatorów po jednej bytności w i odkrycia a potem w:vkorzyst:mia
Press" Il dnia 6 marca 1950 r. „Tru· danym domu, mimo, że nie zastała now;rcb aktywistów be>..7..partvlnvch,
Wojenne kłopoty
.
wszyst,kich jego mies2lka11.ców, już którzy wykazali rLapał i umiejętno
kolonizatorów francuskich man posyła wojskom francuskim w drugi
r~ tego domu nie odwiedziła. ści w pracy.
Ir:.clochinach 60, a może nawet 120
W okresie od października do g-ru-.
Oprócz tego komitety winny rozpo
Nadczęściei e.glaszają się osoby, któ
a.·
floty
eskadra
siódma
...
svmolotów
dnia 1947 r. Francuzi rzucili do ofen·
re opuściły miasto rze \w,ględu na po cząć swro.ką a.keję w kierunku or·
sywy siły lądowe, morskie i powiettz an.erykańskiej ZIU'ZUci kotwicę w Sal dróż służbową, urlop, cv.y też wy. ganWiowania. zebrań, imprez artystyne, ażeby otoczyć i unicestwić viet· gonie„. Stany Zjednoczone użyją. żol cieczkę na Targi Poznańskle. Zacł'o emiych i sporlowycl1, na których u·
namskie siły zbrojne w Vie.tbaku. r,u~rzy J11.pońsłdch do walki z Viet· dzą również w;rpadki, że w niektó- powszeclinłaó się będ7Jle h118bl. świa
Ponieśli jednakie d.tuzgoc11:cą, klęskę.
nle u&talono dokłnd towego me.bu obrońców pokoju i
7.500 żołnierzy armłi francuskiej zo· namem. Zgodnie z prośbą rządu fran rych obwodach
emskiego, Waszyrtgton da Bao-dajow· nje. jakie domy wchodzą w skład po zdobywać wciąż now~ n!:e$Ze dla re
stało zabitych i rannych.
Od chwW tej klęski Francuzi ogra- $0 milion6w dolarów, by umożliwić szczególnych bloków. W tych wypad alizac.jj tych haseł. Jest to praca nad
kach. domy leżą.ce na pogranlcw pe zwycriaj wdizi~czna i komitety obroń
niczają, się do walk na mall\ skalę. mu pr:ze-t.irwanie do merwca" itd.
Ta sama agencja donosiła. 1 mar wnych obwodów nie zostały dotycll- ców pako.lu mogił rozwinąć pelną iW 1948 r. najbardziej zacietrzewieni
przyznają się ca 1950 r,: „Polityka Stanów Zjedno czas ob'Służone. Mimo,' że na ogół te nlcJa tywę i pomysłowość w lmla'lerz'ie
militaryści frllntuscy
dla podbiela Vietnamu <.:7.0nyah w rnciochinach jest w chwili wSllystkie wYPadki są w storunku niu fo1·m i sposobów urządzania te.
publkznie,
niezb<:dna jest armia, składająca się z obecnej najwiQkllzą jej stawką w do liczby ~branych podpisów rzni- go roclzaju imprez masowych w swo·
500.000 żołnierzy francuskich. Zmobł· „rimna,1 wojnie"~ ale nawP.t z amery kome - musrzą być jednak spraw- ich dzietn.ica<'b. obwodach, a nawet
lizowanie takiej łloicl ludzi, uzbroje. kańską pomocQ Francuzi nie zdołajlJ. dzone, bowiem każc:lemn oby~,teto blokach. czy zakładach pracy lub
nie ich, zapewnienie zaopatrzenia, odnieść zwyci~twa nad parlyzaqta· wi należy umożliwić złożenie podpi- szkołach.
W związku z obchadem Międzyna
przewie:denie ich do Vietnamu -· mi-komunistami.., Bez żadnej porno· su pod Apelem Polt&ju. Skontrolopnekra<lza.J.o to siły Fra.nojł, oslabio C". z zewnatrz Ho Szi-min od 1946 r. wanie więc dotychczasowei urac:v rodoweco Dnia D:Dieok& komitety olttln11f!S.Z'C.z'0ffCl0 W

ze

Jednolity ·front mas

Vietnam

pracujących świata

pokrzyżuje zbrodnicze plany podże_gaczy wojennych
Wykonawczego Swiatowej Federacji Zw. Zaw. wBuda.peszcie
.
. Komitetu
.PJZemówienie Louis Saillanta na obradach

N

0 UJ • •

Nalei.y zwiększyć wysiłki cepodpisów pod Apelem Sztokho1mlt>m twor:renia Komitetów Oskim, która 2l'3itacza cora~ · S'Le'rSZ.C
kręgi na całym świecie - &clllant brony Pokcjn w miejscach praoy.
podkreślił, że wśtód p.odpłsującycb Naleiy 10U.d&1.'Yzować się z kl>lo.iarza
Apel witmy znaltźó się nie tylko pod ml, da.kerami i marynarza.mi, łdóny
pisy 'i'8 milionów pracujących, z~ze odmawiają przowożenia i wyladun·
S'llonyeh w SFZZ. ale Wldto podpisy ku ma.terlałów wojenuych, przeznamilionów pracujących iktórzy do rzonrch dla cel6w agl'e&ji.
SFZZ nie nalef~
Stała walka przeciwko tmpeSamant \V!kauł, jak-0 wa.ż.ne za.rwizrrwwi i be7l'W&1'Unkowe po
danie obrońców pakoju, na. bezlitosne parcie walki ucliikanycb ludów o wy
demaskowanie przed całą opinią świa zwolenie narodowe jest bardzo watti.wą,. Mlrad?:i~cldc.b · rozłamowców nym ~aniem międzynarodowe.go
!IPod imaku ZółWj Międzyna.rodówkt. ruchu zawodowego.
kt-0.rzy od ~pisk.11 ptzeciwko Swla.to$wiatowa FederacJa Zwiitz·
wej FederacJi Zwilpkiiw Za.wodoków Za.wodow)'(lh, w!riystkfe
wycll stoozyll się szybko na pozyc..1e
podkopywani& pokoju w służbie i.m- 1.-rajowe centrale zwj~kowe I wsz.y st
periali!łtów.
kle mlęd.zY\Darodowe zrzeszenia ~~z
zawodowyeh (deparia.menty
ków
· ZADANIA 8FZZ W WALCE
branżowe) winny niezw!()()Zllie u.IniO POKÓJ
cjować lm!roką kampanię w obrmd•
W :r..akońc.zeniu Satlilant nakreśli? Ka.ny ONZ, stale gwałconej pną
zadan!a $wfatowetj Federac1i Związ
k6w Zawodowych w walce o pokój, imperialistów łlllllo • a~ryk116„
&kich.
pmedstawla1ąc je w 9 punktach:
W&'LY'!ltkie m,ra.nhacje zawodoMiędzynMod.OwY rucb 'Za.wodo
we wbmy naitychmiast wzmóo
wy winien z całlł; siłą dać wy•
swój ulhiał w kampanii o zakaz bro- 1-a.z swe.i całltowited s()lid&l'Do8Ci 'Jl
ni atoJuowej w kierunku wcil\łnięcia
i ando t.e,i kampanii za•r ówno zorganirzo. ofia.raiiul antydemokra.tycmego
wa.nycb jak i niezorgani'l:owarnych lu- tyrobotruczego ucisku. winien orga.ni
dzi pracy.
zowa.ć szeroką kampanię p:rotesiaW okreA!.e, pop'l'Zedzającym l i cyJnlł. by spowodO'WQ.Ć zwolnl~e
Swfatowy Kongres Obrońców
d~a.czy :robotniczych ii zwlą'Zko
Poko.lu. który 11blene się je$ien111
1950 r. we Włoszech, wszystkie cen- wy<lb, t>rzebywaJących obecnie w'wdę
trale nwodowe ZWT6cąi uwagę na o- zieniach.
gromne jego znaczenie.
.fest obawiąz1dem wszylltll:łch
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pracujątiyeh

ustawiczne dema-

skowanie zdradzieckiej &kejł przywódców Żółtej Mlędzynairod6wkł w

•prawach
dań

dotyczącyi!b

r-0b1>tnlictzych.

pokoju•

ł\·

~
Walka o pokót" a Międzvnarodówy Dzień Dziecka s· Międzynarodowe
z&wodo-wych (de.par„

ze

zwłązków

broóców pokoju winny roz'Wllnlł6 i tu tamenty branzowe) wdMy b!ldać ł
swą działaln-096. W każdym komitecie obro1iców pokoju winien zawią- ujawniać skutki planu l'\larshalla..
zać się podkomitd obchodu ~lięd;zy- demaskować program_ polityczno ll&l'odowego Dnis D7Jiecka. Podkom! rospoda:rc::re.J hegemonii trust-Ow amd
te~y te znajdą ~ormy powiązania ak ryka1iski-eh w różnych galęiJiaeb prze
cj1 u.powszech-":lenia ruchu wa.Jki o myslu świataweiro 1· wyka.zywać u
po-kój z zagadnieniem wailki o jasną
pray.srLł~ć drz.ieci na c.a~ym świecie. do naj4robniejszycb szczegółów zgub
..Komitety obrońców pokodu winny 1ue jeJG skutki dla interesów robotni~
więc 11.organ·Jwwać szm-eg imprez w czych w poszczeg6lnyćh lrra.jach.
Celem przeciwcbiałania QS%
SJ""lm1ach, unądttić maóówki d:ln dzieci,
„
wycieC:rzki dzieci wlejskioli do m1aczercrej propagandzie, kt6rl\
~ i odwrotnie oraz sze-reg !innych
imprez. W tej akc,ji wyk--orzystany imperiallśei ii prowokato.rzy wojenni
wfnien być cały potężny a.puat, któ- prowadZ!ł za p~redniotwem radia.
ry powst.ał w ostatniej akcji zbiera- prasy i wszelldcli innych środ~ów
.
.
nla podptSów po(} Apelem S:d.okh&lm
dla. -podsyca·nia. zimnej WOJDY. świa„
skim.
towy ruch zawodowy wlnien popuł:i
W dnłu dzisiejszym o godrz. 17 w ryzowa6 wielkie osiągnięoia socjalne,
sekrdat'1acle Wojewódz,kiego Komi- 'g ospodarcze i polityczne Związku Ra
tetu Obrońców Pokoju, ul. Traugutta Nr 17, OO.będzie się zebranie przed d-zleckte.go i krajów demokracjł ludo
sta.włoie.JJ d3'lelnlcow;tch komitetów, wej. Organim.cje związków za.wo~
na którym zostaną om6wtone blizej wycb winny przeprowadzać wymiasprawy uruahomlenta a.para.tu rućbu ny delep.cji robotniczych między
obrońców -pokoju w akeji obchodu
kra.jami, ponieważ jem to Jeden z •
l\Jiędzyna.r-Odowego Dnia D1Jiecka.
najbar~$eJ skutecznych §rodków. słu
żących do wżaJemnego p0'13la.wanła
stwierdzić tnzeha, że srzereg dziel- się ludd, do wzajemnego aozumlenic i obwodów juz w pełni prowadzi prace na nowym etapie i·uchu nia się i wzmoonłenia. jedności w ooJ,>rońców pokoju, Wykonując omó- bronie pokoju.
wione powyżej Qdania.
Na ~kończenie Saillant oświad·
czył: Zna.jdujemy się w punkcie
wszystkich
ellltu7;ja:mn
Ogromny
tych, którzy brali crzy.nny udzioał w zwrotnym bistor-il. Kwestia pokłl\iu
akcji rzbierania podpisów, zdobyte jest sprawą samych tud6w. Jeste§„
w tej a:kcji dośw!a<lettenia, tysiące no my przekonani, te dzięki jednolłteJ
wych aktywistów społe~ych - są
akcji mas pracujących i wszystldch
naj leps.zą gwarancją da·lszych osią.
gnięć na nowym ertapie ruchu obroń zw1>lenników polmju na ca.łym świe"I
ców _pokoju,
cie -· sprawA. noikaju zwycież:v.
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1:;EH!RA_CIE, wygfos:i:o.11v.lft Il~ Pań11t"'.'ie Ludo~ym, w p(lństwio mn:; j ną u1tawodawcze t wyl,unawow, ceu I swej pracy z tymi wytycznymi i in·
Kollgrus1e
Zjed11oczen1owym pn1cuJących, w wa.run.kach demo)G.·n· tralnc j t1mmQwe1
strur.cjau:l.
towarzys'.t BIERC!T ppwiedział: „Q. cji ludowej, Jako formy dyktl'ttury
lll ulalwienłu wal~t ~ hlurokr~Rol~ p1zewodn1cząc;e90 ra'l~ n~ro·
grom~e mo~l~wpscl da.b;i;ej demoł<,ll• proletariatu taki podziel był już :i:acją, prze1 szenz~ I bU~llZ!\- kolt- doweJ )~st szc~ególnie odpow1edz1al·
tyzaqi F!>lslu Ludowe1 21ą z1tłozone porą w procesię rozwojowym,
trqłę avaralu l'ań~twowepo io strony na, gdyi ltleruJe on pr~cami preey·
w proceele 1·ozw0Jawym racf narodo·
m11s pracujących,
dlum rady, jest o·d pow1edzialn9 za
wych".
Mówiąc O :olle i ~nac7el'lh• rl\d, To.
na dalszym rozwtnlęch1 twórc:i:ej wykonanie uchwał prezydium i c:zuUchwalona przez Sejm w duiu 2.0 warzysz Stalin stWierdził. ie &li one . t11lc jatywy i alctywnogci mil!! lu· wa nad wykonaolęm uchwał . rady i
marca l950 r ustawa 0 terenowych ,,beitpo-rednimi ,,crganizacjami
aa• dowych w kierunku budownictwa no wytyc:mrch władz z:vierzchnich. To
org;rnach jednolitej wbdzy pa;1atwo· mycłl mas, tj. najbardziej den1okra· wągo ustroj11 społecznego, ~ k!erun- 1ml:1zczeme koleg lalnos~I pr~cy !7. i~·
wej jest wvµełnleniem zapo.vi<•di.i, tycznyini, a za razem najba1·doiiej au· ku szybszego Jeszcze p1>mna:r.11un sił, dywiduaJną, odpowiedzialno!!C'l~ jest
jakie Partia klasy robotniczej złoży. torytatywnyrui organizacjami mas, dobrobytu i k-'ltmy nąrndu.
gw<inrncją ~P!l\Wl!ego _d-ziałnnla , rad
4
łd na Kongresie Zjednoczeniowym mak 5 ymalnli- ułatwiającymi im uclzla\
•
*
nijrodowyc!J.. 1est wyrazem demo~rao
wobec mas pracujących Polski Lud<>· w organlr.owaniu nowego n" ihtwa i
W"szllśmy dzi~ , w niazwy_~lo do· tycznego ceulrallzmu, będącego isto·
wej.
w rZjldLeniu nim maz maksym:ihtie ni<>sły eta!) wybowirow r:e?.yd1ow rad tĄ nasiegl) ustroju.
narodowyr.b I lik dnc)1 stnregC? poNiezmiernie wa:·~nym org<)nem ~<ld
Nie j(;st dziełem przypa<ilr.u. że wyzwa.Ia jącyt1ll energią rewr.lucvjną, działu na whiclzę P!Ult1twową l s~· narodowyeh będą Ich komisje, ktore
wp10\Vacizenie ustav.-y o terenowych Inicjatywę. zdolności twórcze n::ts w morządową, Tym saniy_m ogromnie wciagną do pracy aktyw spoleczny
organach jednolltaj wfodzy państwo- walce o zbnrzenie ętar~qo ustroju, w roim:emą sl>Q kompetencie rad naro~ Epośród robotników i pracurącego
wej zble 9 a się w \r.a:;le i realizacją walce o qowy, p rolettlrlackl ustrój". dowych, PrzejtAQ ore terenowe nrJcn chlopt1wa spoza rady. I{omls.fe te bQ
dy Ministerstwa Finansów, Minister- d:} kontrolować wyniki pracy wydzia
pi.erwszf>go roku Pląnu 6·1etniego.
Anali:i:njąc ustawę o terenowych slwa Oświaty, Pi;_acv i Opit>ki .Sp~: l•~W prezydlum rady. a tym samym
Zbieżność ta jest bowiem' ~nil.d~m organach jednolitej władT.}' m1'1stwo· łE:cznej oraz P{lnstwowi;j Ko\lllSJI skutecznie będą zwalc:rni': wszelkif
rozwoju naszego społeczeństwa w wej, towarzvsz Bierut w przemówie· Planowania Gosnodrirczevo i przC'jmą przejawy
wypaczeń biurokratycz·
kierunku socjalizmu, ziirówno w dzie nlu na IV :Plenum wskazał, że istot· uprawnie?Iia i fun)fcje zniesionych or nych,
·
ny sens tej 1u.1til.wy polega:
ganów władz administracyjnych. Swą
Do prezydiów rnd narodowych wy
dzinie politycznej, jak i gospcdarł d
kt ·
b d · · d
ł d
orak e tie· Jl'
na1·1e".~ szy•h
ludzi. naisil:nie.I
na s iln Ie:jszym powI:i.zaniu orga . w i". ZQ,
..... dy11ą dw a zą r·.ier~emy
• ~
~
'
czej .
,
ł
•
terenową wy onywac „ę ą ra V na- zwi„~anyr·h z "la.>"' roboln:ezi.. i pm·
now
w
adzy
panstwowej
z
masad
·
d
·
t
b
h
-,~
"
"
•
Plan 6·letni 1·est p\~11em
bcdnwy
ro
owe
w
posre
me
wem
wy
ranyc
cu
·a.cym
chlonstwem,
tud.z!
zoQlnv.
r•h
„
mi lmlowymi. ich potr:•el::ami, intere·
a·ó
1
„
ekonomicznych, społecznych i killtu- ~ami I woJą,
prezy ' w.
i wypró'iowanyc;h w pr!lcy orrramza.
ralnych podstaw soc;jalizmu. Usta>va
Prezydium test najwaliniejszym or. tyjnef, ludzi, umiejących wsłucha.;
o jednoUtych organach władzv pańuą wi.mocnieniu władzy państwo· ganem władzy rady narodowej. Jest sic w qłos prost 3 go człowleka. Judzi,
slwr,nvej jest programom budowy pod
wej przez jej ujednolicenie, przez ono kolegialnym orgąnem za.rządza- l<t6rzy dc;tychmasową pi a<:ą zdobyli
staw socjalizmu w dziedzinie u:;lro· jeszcze silni.ejsze wci.ągnl"'cie milio- jący1n i wykonawczyi:n, a równocze· nasze i?:aufanie.
,
jowej.
nowych mas 'pracujących do udziału gnle zacbowuje zasadę podziału pra·
w rv,ądzeniu Państwem,
cy pomiędzy os~by, wchodzące w
Wyborem preiydićiw rarl narodo·
Dotychczasowy podział na władzG
s!d(ld prezydium i odpowiedzialność wyc.h otwlęruroy okres
szczeq9lnie
państwową, por.hodzącą z nornfnacjl
na usprawnieniu działania cale· indvwłdualną.
donlosly w życlu 112.v:ego narodu.
i władzę samorządową, l'oc!mrlzqC'a z
gQ mo<11a1>bmu wladr.v paristwo.
Liczebny skład pr~ydiurn izależy Jest to bowiem iioozątek realizacji
wyhC1ru stt'ł się r:-1:7'"'""11n. W wej ~n:er u~tmlc:cie podzhilu fu11kcjl ed rodznju ra.dy. Do prezydium wcho ustawy, która wciąga mHionowe mA·
, dzą: przewodniczący prezydium, za- sy pracujące J1as:re;o nuodu do bez
st-ipca lub zastępcy, sekretarz i człon pośrednieg-o u dmalu w rząduniu
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Chłopi

łódzkiego
podejmują Czyn Melioracyjny

województwa

Chłopi

województwa
go, rozumiejąc znaczenie melioracji dla gospodarki narodowej
i SWfllP włA!>nCQO dobra. COl'ilZ
liczniej odpowiadaj" na ay,el gro
rnady Kossobudy. Cl<1gJe napl;v·
wa.ia nowe meldunki <1 pod.!~
troh ~obowi~unll\<llt w ramach
Czynu MeJioracy.fneio, dlą. 111)21
czettia rocznlay PKWN.
Poważny jest udział w Czynie
:Melioracyjnym chłopów rmwl.a·
tu łowickiego. l tale chł<>J>i groma
dy R6życe, pow. łnwJckle10 po.
stano·wm dla uczczenia rocznicy
ogłos;i:onia Manifestu
Lipcowe!
go wykopać nowy r1l\v odoływo
wy dlurośell 1 km. Wartolić tego
tobowiąznnia wynosi 100 tys. ~.

rnltet:v Czynu Meliorneyjnego w
Siei:ad'ZU, Brzezinach i Łodzi,
Jidzic llczba gromad, które podw
jP,ly zobowiązanie melioracyjne,
jest ?:byt mala w porównaniu z
innymi l'OWlatumi.
Hasłem komitetów Czynów Me
lioracyjnych jest; „Każdy metr
. uaht i rowu oozY•zcrony, kat
dy ar bagienneJ łitkł zmeliorowa

ny".

r hasło to winny wszystkie ko
mltety w pelnl reaUzować.

kowie
prezydiumdziałania
rady narodowej.
Do iakresu
prezydium
należy
wykonywanie uchwał rady,
kierownictwo działalnością gospodar
czą, społeczną i kulturalną, kierow·
nictwo działil1nośdą pruidsiębion;tw,
zakładów i instytucji pcdleglvch danej radcie, oprci.cowani~ proj~k.tów
terenowego bu(:!ietu i terenowego
f\]llnn gospodarczego, ustalanie wy·
tycznych pracy wydr.iałów prti;oy·
diuni.
·Za swej działalności prezydium
składa sprawozdanie
właściwPj ia·
dzie nan•dcrwej, pr:i:l!Jd którą odµowia
da, Równocześnie prf~ydium , dzidła
jąc w myśl wytycznych i instrul~cjl
pr„z:vdium rady narodowej wy7.>izego
ilZCZebla,
odpowiada ' za znodność

O pew nycl1 b ra kach w PZPB im. Dzierżyńsk i ego
- 'l'o tak nie może być, towarzy
szu Toma, żeby nam tak dzień za
dniem stały krm;na z~ wnlędq na
brak wą~ku. Gdlde nasz plan, &'dzie
n•sze zobowl1tzanla, cdzle zarobe1'
ludzi?
Na.si tkacze nie chel!! siedilłeć, nie
ehc11. godzin
postoJowYoh, ehe;i

.

jest nie mniej szkodliwe 11iż spóźnianie
Powalne . nied o m a g ani a w PZPW N r 1

oor~ pnu filu~e~dwfuuh~yp,

ne, nikQmu się nie śpiMzy, wszysr.y do
skona.le zanją. sobio llpl'aw~. że jelit
jeszcze n wcze8nie,
Kiorly pierwsze grupy doszty do por
tierrii, brakowało je82c:t:e 6 minut do
końca. zmin:ny.
No. pytanie portiorn.
tow. Kostow~kiego, dlaczego załoga.
opuszcza. pracę przedwcześnie, niektó.
rr.y robotJJicy odpowindaj~, że nie wie
dzq, kt6ra jt>$t goćlzin11. Oh. ob, Jadwi

.Z #rontu H1alhl

o socjolistycznq dyscyplinę pracy
Napływające ę różnych zakładów

wy-posił

tutaj 0,6 proc. Ooocnle zma-

pracy meldunk.l, doty<:riące wej{;c1a lał do 0,02 proc. Takiż odsetek staw życie U&tawy o .zabezpieczeniu so- i;o:wią spóźniema. W Zakładach Poń
cJalisty~ego stosunku do
pracy, e?;oszuic.zych Nr l nietłsp.rawiedHwio
świadcC!:ą o· tym, ie oi:romua więk no, nieobecność wynosiła w kwleinh1
szość vracownłk6w vrzyJda 11&1~wę 0,IH proc. o-hecnie 0,1-ł proc.
ze ~rozumieniem, Oilsetek nleu~Jmt•
:Podniosła się znacenie socj:łh'St;yc.z
wiedllwłooyoh nieobe<'nośe:I ł sp6ź na dY'11-0ypłłna pra:y w PZP\V Nr 4.
nień maleje z kn~Ym dniem.
gdzJe w ostatnl<:h dniach powa.7.nle
I tak w FZPB im. Ddedyńskleao, ~.mallll bd'Setek nieobecnolicl, e spóź
gd~e w pierwszej połowie maja 1· nienia stanowią 0.4 pi·oc. Natomiast
lość nleuspi·awiedHwt<>nej
nieobec- ~wsunkowo niewielka 1>-0prpwa naności stanowiła 1,28 proc.
obecn.ie r-tąpil'a jeszcze w PZPW Nr 3, gdzie
~malała ona do 0,65 proc. W PZPB w maju nieusprawiedliiw!(ll.'lll
nieNr 4 nłeuspral\vledlilwiona nieobec- obecność wy.nosi prz;eciętinie l,8 proc.
ność zmn:!ejseyła się iz 1.8 tproc. na W cląłU ostatnicll <łni następuje
1,3 proc. Stan w FZP'B Nr 4 aczkol- mac:zna poprawa.
wiek ;es.zcze n'iezadawałający, usta„
Z meJJCi,unków tych wynika, f.c uwi.cznle pop.rawla się. NaJcży przy- rl\dnie.nie 1.oojalbityezned dylJCypliny
puszczać, że prey wspólnym wysillc.u pracy 1J>owlnno by6 nadal ci;olowym
rady riskłodowe-j i ot'ganilzacji pat'~ ngadnlenl~ we wszy.tkitch zikla•
ityjnej dyscypl'lna pracy stainie sią dfUlh pnw:y i in&tytacjach. Ra.dy - udziałem całej ~togi. „Bawełnianed kła.Uowe :l oraanlzaoJe putyjne po-

Cew6rk1".

Powaine crnągni~cla ma rzałoga a:a-kładów „Dzie-wiatskiej Jedynki". Za;toga ta ~WS/le od!lnaczala się sumien
nym stostinl..-iem do pracy. Odsetek
nieusnra:wledliswian.Ycli .n.ieobeeności

a ldlknkrotnP zwi;p;ennie !lię do maj.
Fakty tt> dowodzą, że pomimo m~jgtra, ob. Szo~takięwicza, uio Qdnioslo scia w :'.~·c ip ust11w.ir o zab11z-pieezelliu

1\i:nny na.dal ~oma.wa~ ułocę z nową usta.wą.,

podnos!ó świa.domość .ro·
botbik6w i pracmików umysło·
wyoh, Ka.źdy dalieit winien byó no·
WYID sukcesem na froncie walili t; nie
llifli)l'a.Wledliw2ona, absencja.

soc.:jalistyczuej <lyscypliny praay.

ani

oddziałach d.'l'l'<'kcjR, a11i kierownik patRonnlny w
PZPW Xr l nie 7.idn1(lrl'MOwali s1ę
j<"szcze t;rmi ~prawami. Kikomu z ad.
Portierzy zażąda1i od tych, którzy milliEtTa·.J·i· ,,kot·o11 ~. „ cr..,łowy by n1·e
&
•
„
.
d
'
•• u
ze. weze„n•e o„esz11 0 wai·sztatów, sptJ.dła'', gdyby osobi~cio znj~t ~ię pra.
okazania legitymacji zaklndowych w cą portierów. Portierzy i rew identki.
eelu ptzcdstuwienia ic<h ki~rowuikowi stoj!J, lllł ważnym posterunku. '!'rLeba
perwnalnemu. Kobiety <>ddaly je, nie żeby organizat>jo. partyjna, rada zakła
~tórzy ziguorowali sobie Żl)danie por dowa i adrniniatr1tc,ia przyczyniły ~ię
tiern..
ilo wzmoenicnia na tctcriio ·z1tkładu
!łciri~entki. uzalnj~ sil} na, niekfót•ye~ pracy autol'ytctn portior6w i tewiden.

I

n1cuś,Y1adonllo11ych

c~lonków

załogi.

I

}apm1/w

Więcei ini~iaływy •I rzutkości

•

llk11tku,
.AJQ czy na. wszystkich
zagary źlB cllodzq.t

z Kent uck y

opary Puccini'rgo ,,M<1clm11

Butterfley" jt,,t 111fod11.
.t 4·11)rq i<mi .~i9 oficer 11wrynal'ki angielskiej, pr:::ebywajqcy c;:-as~wo uc: D11lel>im W.•cl111d;ie. imri. •ie, <t potem, gdy 1wdcho4d cf11i-il«
powro111 clo ojczy:my ~ porzuw jq, n«Jspol•oiniP.j, bez $1crupułów ;, wyr;tu•
tów .'IU11tiP11ia. Opem Pucci11i'ego je,,t jui doś6 stctra, ale i dzi.!iaj „/r.olo11izator:;;.r'' br_l'tyjsc.r patr:;;q na 1111rody „koToroire", jak na ludzi „"!1-iżuej
ra,sy„, :; laórymi 11ie należy robić ,,obie zbytnich cerfłmo11ii.
Prócz angielsldch die11telme11ów, na/Piqcych (w mniemaniu własnym)
do „rasy wy:źs::<>j"', utnieją jednalc oberrde .,nndlud:sie", rasy „najwyi:szej".
Do tej wła.foie lraletorii :rolic:aj11 ~i~ ameryka1iscy rasiści. 1 oro co na tl'n
teTIUlt moż1rn było pr:ec~ytać niPdaw110 w brytyjskim tygodniku „Reynolds
Ncu·~". /(t6ry op11l1likował li.~t pl'urnego „11adc:łowit•l•a" z USA:
żol11ierz ainPrykań~ii Denrnod Briggs, stacjor111j11cy podci;a.t tA1oj11y
w Anglii, ożenił ~i(' z młodą A11gillih'l - Dorntq Allan. Z te({o małżeństwa
11rod:ila się córeczka. mająca rv Lej clm:ili a=lery lata. Kill.-a mi«iJ.~ięcy
temu lfriggs wyjechał. do Su.m6w Zjednoczo11ych, .t hqd nadesfoł pod adr•ssm żony /.ist z :tawiadomiehiem, że ożenił się s nią 1yllw „dla t~·gooy"
'lta czas swPgo pobytu w Anglii.
Ameryl.wi$1.-i „dże;itelmen" ::; · Ke11rucky pisze Jo.,ło14»iie: ,.Zapomnij
o tej sprau-ie. Nigdy już nie ::obaczysz mnie, 1111i nie usłyszysz o rnnil!'.
Nie ;:;amier:am by11ajmnipj sprowad:mć cię do USA. '!\' ie mógłbym. ni1;<ly
u.1tosw1kmcać się poważnie do spmwy malie1i.st1m ;:; dzieirc;}7H1 a11gielską.
Mo,im :da11iem, dziewcz~ta a11giefakie 11ie wiele są warte i 11ie nadajq si(!
na żony dla Am„ryktuiów".
Autor listu - Derwood Bri~gs je31 11iewqtpli1de pojętnym wychowan•
lti11m amery/;.a1ishich rasistów i nc<>-fas.tystów. Tal.ich Briggsów, u:zra.~tajqcych w atmo.ęfer:te „totalnego" imperialfamu, pogardy i nienawi.fri dla
innych /1(1T001iw jest d~isiaj w USA sporo. - TotPi; cyninnowi i bezc:iielnoki „di;entelmena" z Ke11t!lcky dziwić się zbytnio 11ie naTeiy.
TrzPbc1 by 3ię dziwić natomia~, ie tygodnik angielshi, drukując ów
~ka11dalicmy list. nie ::.dobył się 1w .ieclno choćby sławo olmr::;criia i potfpienia.. A.110 cói? Mar.1hallowsl:i 1.:nebel /1111kcjo1111je spraumie . w A11glii i gd.tie i111hiej rótmiei.
8, D.
jl1ia11ej

------------============:;::::::::::::=========.=:::=:=::;

Przedterminowe
opuszczanie pracy
.

dały pożądane rezultaty, Podcza11 ci.
statnich miesi~cy, ilość nieusprawicd.
Ifwionyrh nieobecmo.ia! wyrnżo.111 :1ii:
tu cyfrą. 1J,::5 p~oc„ obecnie rzmaltiłll
Jo O,ll pror,. Stanpwi to do'1'6d, .te
olbrzymia wię'kszo61i czlonk6w ze.lngl
w PZPW Nr 1 zrozumiała, co to ·,·J~Rt
se>Qja.lilltyczny st<mui.e];: clo praiey i jak
pot'rzebna była ustaW& o zabezpiecze.
niu socj11.l111ty~nej dyscypliny pr~y.
Niemniej zdarzają. się niedoei~gnięcia,
które należało by ostatecznie usunąć.
* • ~
:reszeze nie wszpicy r1rzysili do pn1.
1•y na popołudniową. zmianę w l'ZPW
Xr J, & ,;uż J>clt1.llł wid11~ grnpki, wy~ho
,,
dząoynh z -'IO.l pro<lul<cyjnych. I1lo, spa.

BolU1terfiG

p~a:n.s:'.~·tl::v::e~m~
:·
.

się
Podobne zobowiązanie · riodfoła.
.m)mada WeJice, pow. lowiaJd1>go.
Odprawy z m~żami zaru1u1ia. i grn g;i <'horhotowicz, Adela Striclczyk, Ho. pracy i jest pr7.ejawf'm braku socjali
Konserwację 5 Inn. kanału od
wadniajJlcego przeprowadzi gro pa,ml zwi1p:kowymi, przeprowadzo:ic Hua. Lisicck:i mówią, !o 7.egnr na. co. stycinego :1tosunk11 tlo prac.v1 nie za.w
mll411. Ka.rsznłce Du~e. pow. ło ]ll'ZCZ rad!! r.akłrtd<iwii w PZJ'W Nr l, rowui jt'llt od dłui~zl'lgQ c11aHu r.epmty, szo zn11jdują nalei';J'ty odtliwi~k:.

wJcklcgo. W tym samym powiecie następują.ce gromady podję
ły zobowiąumla w ramach Czynu Melloracyjnego: ł,.aguszew WYkopać no\vy kanał oiiwadniajacy długości 1,2 krn„ BobJ.'O\Vłll
ki µrzeprowadzić konserwa,;ję 2 km. kanału, Grudze tak
że oczyścić 2 km. kanału
oraz
cały szereg innych gromad.
W powiecie konf',ckim Ciyn
Melioracyjny podjęło już około
15 groma-O.
Poważną rolę w
Pobudzeniu
inicjatyWY odqolnej ma.s chłop
skich do patriotycznego zrywu,
który pr:z:ynporzy krajQ\vi setki
tysięcy llektarl)w
ziemi upt"&
wQej, łąk t pastwisk, stanowiit,
oyeh dotycboza11 p61uiytkł, odgry
wają powiatowe I gminne komJ
uty Czynu Melioracyjnego. Im
lepiej pracuje Powiatowy Komitet C~vnu Melioracyjnego, t.ym
ba1·dz!ej masowy jest udział <'.hło
pów w Czynie lV!ellol'acyjnym,
W powa~nym stopniu zanied
baly ten odctnek powiatowe ko-

,,Dżentelmen''

~

tów, Kie mogą. tC\ż zdarzać się wypad

Ic.·h uwagi, że wcze§mejsze wychodze ki, że ze"".ar,v, zainstalowane na oddzra
"
me z prąty pt'?.yno@i strat'} r.o.kłn.dowi I łach, w~kazn;i'li zły e:we.

M,

s.

Pt'J.cowac!

Podejmowali

przecież

zo wej" ponad tysiąc kilogramów tego
e:amego numeru wątku leżało w ma
Po tyoh słowach tow. Grabowiec gazynie, bo to partia 12, a tamto
ka, II sekretarz organizacji oddziało
wej w tkalni PZPB im. Dzierżyn 13, czy odwrotnie, 1 11le można ich
sltiego, z gestem rozpaczy załamała mieszać. 'Ten sam numer, ta sama
ręce.
bawełna, tylko mo;i:e kolor odrobi
-Toż to my już t>rawie caly ty nę mniej lub bardziej żótty.
dzień tak. Wcląi: obiecują, że już bę
Mieszać l'ego rzeczywiśc!e nie moi
d1le, że zaraz r.roblą.. że .łu:1. teraw;
11łarc!ll·. a wątku mało i mało. Wy, na, bo będ" pasy, ale motna ten wą
towarzyszu Toma, coś uóbcie. a. nie tek dać na. kilim krosien i {Uą. pozo
to„. Tow. Grabowiecka nie dokoń~ st&łyoh w.v5tarc'1.Y
wątku w aupełnoi
czyła ale widać było z miny i ruchów, że jeżeli nie zostaną zlikwido <'i.
Oczywiście
najpierw kierownik
wane postoje z powodu braku wąt
ku, to mo:te sie źle skończyć.
tkalni krzyknął, że nie, ale bardzo
'rowarzysz Toma, I sekretarz or- •ii!ybko przekonano go, że nie ma
ganizacji podstawowej WYszedł
z t acji.
sekretariatu i wróciW!iZY po kilku
Sprawa została zlikwidowana. Po
minutąch oświadczyt, że już wszyst
ko będzie w porządku, ale tow. Gra ste>jów nie będ:z:ie, ale czy one powin
bowiecka w dalszym ciągu pi.P.kliła ny w ogóle się zdarzać7
Czy powi·
si.i: i trzeba było poprosić dyrektora
nlen zalstnie6 taki ivypadek, ałeby
produkcji ob. Rzepeckiego.
zna.lazł się kierownik przędzalni, w tyob samych zakładach k1·osna,
?Jlaleźli się kierownicy tkalni, przy produkujące jaki' artykuł, stały a le
szedł wezwany tow. Spałek i zaczę czynne z powodu braku w~łku, pod
ł
· szu1mnie wątk u. Przędzalnia
o s1~
udowodniła czarne na białym, że czas gdy podobny w11,iek na inneJ
nie tylko produkuje to, co tkalnia, sali leży zbędny?
lll&plnnnwała, ale nawet prHkracza
Coś tu nie w porządlrn.
Widać,
t~ plany i nie ma w ogóle mowy, że
źe
niektórzy ludzie nie nabrali jesz
by moJłY być ppstoje.
cze włałciwego 8tosunku do pra,ay,
Dopiero jak się wszyscy rozgada
li, wylazło szydło z worka. Tkalnia że nie 11.wsze whbą to, oo wi<lzie6
"
. ł
t .
powinni, eo widóeć jest ich obo•
1 kt
„e e ryczna mia a pos OJe, wpraw wiązkiem.
dzie nie takle duże, jak to mówlła
tow. Grabowiecka, a w tkalni „nobowią,zania!

· ~--~---------·---------------------~---e•n•1--e·m
-

Narada wytwórcza w ZOR
Na terenie naszego m!ąi;ta w
1948 r. powstał Zakład Osiedl! I'lobotniczycb, il)stytuejo Id~
rującn i 10adoorująca w;;zyst.kiml
niemal ipracnmt na terenie Łodzi
i wojewód'litwa łódzkiego, związa
nymL z budową nowych osiedli.
Dotychczas praca zo:a w ~zł
odbywała się bee anllHzy dzia!al·
ności tej instytucji 1 zespołowego
omwwi<l!l'lia braków i trudn~i.
na jaki!c napotyka w swej pracy
końcu

oZOR.
Ostatnio pod wpływcro organ!zac.jl party•Jnej powstqłej na terenie Zakładu pned Ji.Llku tygodniami, powyi$zy st.a.n ułeirl pew-

ne.f zmianie.
W dniu 19 mSJja zwołano piel'W
szą w dz.lejach Zakladu naradę
wytwó~, na. której poru$"LOnO
zagad'n!len:ie budow.nfotwa na terenach, obję:tycll Pililez· ZOR i
spraiwy, ewiązane z wykonaa:riem
planu w 1960 r.
Międrzy :itnnyml OO'UliWiano ri:agad
nlenia dokumentacji techniaznej,
która do tego okresu nie zaw~e
była gotowa w termiuie, co przy·
cey11lał.o się do
powstww.ąnia
przerw w tmdownictwie i prze·

wlekania robót. Postanowiono do
dnia 5 cze:rw~a b. r. $kompletować dokumentacji: '1 budynl<ów,
położonych na StOkach pr,zy ul.
Zbocza i Skalned, a pt"ze~naczo-
ny::h do odn01w:tenia t oddania-ich
do użytku w poozątltach 1951 ro-

ku.

·

'1\IIimo W'S:lystko narada nie stajesu.<!ze na właściwym poziomie. Nosiła ona raczej charakter
odprB1wy Informacyjnej. Kierownictwo ogrankzyło się do WYiPOwiędzenia kioJku uwag i wydania
szeregu !Poleceń odnośnie niedo~
magań i braków, 2al$łin:lały<:h na
po.su.cizególnyoh budowach. Nie do
'konano jednak głębszej analizy
prayczyn;w:pływaj4l;ych na 1sLniej<lCe ni!edomaga•nia 1 nie wyciąg~
nięto wniosków na pl'zyszJość.
Drugim b'ardG'iO ważnym mo·
m~mtem., WiPlY'Wa.iącym na obntźen1e iz.naczen:Ja narady, by.ł brak
krytyki i sam.okry.tyki. w azasie
nlłl'ady dały siQ wPraw<liz.!e r;auwaiyć sUibe próby kry.tyki. Jed
ła

nakźe upadały

one pod ostnem
obumenla 1 g11iewu ura·żon~h. f
Studziński Ozeslaw
t
koreSoj)OJl.dent „Głosu" z ZOR

Osiąenięcia Gminnej Spółdzielni wR
okicinach
Gminna

Spółdzielnia
„Samopo.
Chłopska" w Rokicinach ;gm.
Łaznów, pow. brze:ilii1skiego
ma
znów poważne osiagnl~cia. Dzlę

moc

ki ofiarnej pracy Zaxządn 1 pra·
cewników Spółdzielni wykonano,
a nawet przekroC'Zono roczhy p1an
skupu jaj. Dobrze przebiega również kontraktacja jaj.
Najlepiej
kontraktują gromady: kolonia Ro·
kiciny, Michałów i Rokiciny wleli.
Reforent skupu jaj Gminnej Spół·
dzleln1, ob. llolMłllw ZaJew11ld do·
kłalia

sl.ara1i, aby jllk najszybchij

osiągną-.'.:

100 proc. planu kontraktacyj?1ego na rok 1950. Wydatnie.
pomagają mu w tym m~żowie zau
fania ob. ob.: Mieczvslaw Klełba•.
sa, Stimlsław Tomczyk i Antoni
Woźny.

I<'.ontraktacja roślinna na ten'!nie
gminy została wykonana
przed
terminem w 108 proc. Jest to zasługą
pracowników Spółdzielni:
7enona Jóźwlka., Genowefy Kodę.
. by i Antoniego W oinego,
Stanl11ław Krakowiak
Rokiciny, pow. brzezitiskl

------~-----~----

KaIu że w tkalni automa tyczne;
Pracownicy PZPB Nr 4, 'Ila l:rnd·
nieni przy H1gulowaniu wllgod i
temperatury na tkalni automatycz
nej, cr.y to przez niedbałą pracę,
czy też na skutek złego stanii roz·
pylaczy yilgoci, powodują. powsta
wanie kałuż na posadzce tkalni
automatycznej, zagrażające bez.

pieczeł1stwu.

Dnia 13 bm, na mianie I Jedni.I
z ;nacown!c poślizgnęła się na
skutek tego, ulegajl\C przy upad·
ku

potłuczeniu,

Czy kierownictwo BHP iwraca·
ło jtJŻ kiedykolwiek UWllgQ kle·
rownikowi t~chnłC7nemu w PZPS
Nr 4 na niewłaściwy stan rozpyla
czy, a tym samym i be"l)iecień•

stwa 1 jakle kroki poczynił lt!e•
rownik techniczny, by atan ten

zmlen1<;1

Poza tym, w PZPB Nr 4 jest ła·
7.lcnka z trzema prysznicami, Łll•
Zicnkn ta :zamknięta od zawnątr:i
1 n.:idzwyc;z;a.J brudna, nie 1pełnia
e;wojego zadania, Czy nie było by
wskazanym wobec tego, aby w ła
zlcnce tej co pewien czas zamieść
posadzkę, a na stałe umieścić ja.«
klś kosz na odpadkii

PZPB Nr 4

7:ainicjowały

akcje;

podnoszenia higieny i br,zpiecze1istw11. pracy, a to przecież zobowill
%Uje,

Jt. Kacr.marek
korespondent ,,Głosll"
z PZPB Nr ł

Nr 142

NIEWIDOMI WALCZĄ 0 POKÓJ

Wzór boha'łerskiej walki
wałd. nim uzbr-0jona w teorię rewo· ~ynny udei.ał wiele robotnic.
16 czerwca. rozegrały się wydanelucyjneg-0 marksizmu, w oręż nauki

od

botnfłców w

Iwanowo. W<Y.miesień-

skn, stra.jku, Móry ogarnął nle tylko
wszys.tkii-e fa.brY'ki Iwa.nowa, looz i
włele pJ.:ziedsiębiorstw w pob1łskich
ośrodkach r-0botni'CZych,

I

O maczeniu masowych walk w oł.resie pierwszej rewolucji rosyjskiej
ł905 r. Włodzimierz Lenin \vYra.Ził
się w następujących !tłowa-0h: „nez
„próby generalnej" 1905 r. był&by nie
· do pomyślenia zwycięstwo Rewolucji
Paidziernd:kowej 1917 r.''.
Oiągną.cy się ponad 2 miesiące
stra.jk robotników lwa·nowa (od koń
ca maja do początków sienpnia) był
jedną z walk klasowych, w których
proleta.riat, pl)(} kierownictwem partii rewolucyjno - marksi~towskkj i
wyjaj orga.nizacji bolszewie..ltich,
chowywał się pod względem politycz
nym, ha.ł'tował, gromadził sił:v ula obalenia ca.ratu, dla. w-ywa.lczenia wła
dzy przez robotników i chłopów, dla
da.lszej waillti o socjalizm.

*

*

Iwanowska or- nia, stanowłące najbard2iej drama·
tyczny epizod strajku. Zebranych
-•bolszewiików• nad Tatką robotników 7iaat-.o.wał
gaulizacJ'a p a rt".ina
J
J?.rzed ~poczęciem stiraJku, organi- oddział Koza.l1:ów; dali oni do tłumu
2a-0ja bołszewicka Iwa.nowa LWi>łała kiilka salw i w bestia-Iski sposób trataijną konferencję _z przedstawiciela towa.li, bili s1.llblami oraz nahaJkami
uczestn5ków zebrania. W mieście omi załóg fa.brycznych. Konforencja głoszono stan oblężenia.. Jednnkże
ustaliła żądania rob.otników i w:r- przemoc i gwa!t władz carskich nie
złamał hartu i solidarn-OŚci str:l.jkutyczyła. plan organb:acji st.rajlm.
~jkuJ<l-c:vch Jącyoh . Robotnicy jeszcze ściślej :z.eMasowe zebranie
spoli.!i się wokół swych delegatów,
rohotni<ków za3Pł'Obowało te ią•ia- wokćił o.rganizacji bolszewickiej; p~mia. Dotymyly one zwyiki płac, mie stanowili oni kantynuować strajk,
sienia kar i rewizji oraz 7,a.wieniły nie baczą-0 na zwią,zane z tym cierpunkty 0 bez.zwł00im1Y01 zwoł:miu pieni.a o-raz przc.tiladmvania ze ::rtrony
os•ci policJi.
Stra.ik znalazł oddźwięk w innych
.
Konst'.vtua:nt.y. Prz.3'~aniu Woln
zebran, wprowadzeQAu 8-gooz1Jt1nego r.środkad1 robotniczych i w den;odnia roboozego. .Jak wid~imy. od sa- 1 krat~·cmych kołach &połecrmńst-wa;
mego p·oozątku st.rajk miał cba..ra.kter I w wielu mia,_'ł~-Oh zorga.ni?.!lV1r:mo
I xlliórkę na fundusz strajkowy.
politvt·zny.
w czerwcu za przykładem robotniStrajk w Iwanowo - WO!Z.niesieńsku ków Iwanowa, ogłosili
masowy
ma szczególnie wielkie znaczenie hi- st.ra.ik r1rb1>tnicy Kostromy, przy
storyczne. ponit'Wll.'L w toku b~ba.t.er czym i ten strajk miał wyraźny chaskfoj walki robotHików pe-wstała po ra.kter polityczny. Jeszcze WC'Ześnicj
raz pierwszy Iwanl>WO - Wo:m!esH~11zast.rajkowall robutnlcy przedsit;ska Rada 1\.leżów 7.au fania, która fak hiorstw wlllkie1:miczych Szui. Tejkot:Vl''!.!li" b:vla · je~ną z pierwszyeł! !tatl
wa i innych sąsiar1u.iącycb z Twa.noDelegatów Robot:nlrz:vch w m:isji. Ra
W<'m rejonów fabrycznych.
da bvla ośrodide·m organiza'°yjnym
Po dw(tch b~z I mała mi~si.ą,citch
faz
roko-wania
!Strajku,. prowa<lziła
i.tr;,iht. Kmnlt.et orgauizac.}i ooli>:T.e·
brykantami; kierownictwo działa.Ino!
wit:; ""; Iwanmva wespół z Radą Decia Rady spocz~rwal-0 w rękach bolsze legatów powziął uchwałę o ~nrganiwi:ków.
7-A>wanym zakończeniu strajku. Rada
Strajk i:tał się wspaniałą szkołą wy 1.aaltcept.owala szertig ustępstw. na
najszerse:"ch
politycznąo
chowa11i11
lftóre poszli pr.zedslębforcy.
wa1"·~ robotników miasta i okolicrt!wch o~iedJi Za mia.st.em. na<l rzr.ką
Talką. ()(}bywały się ma.sowe zebra·
ni~ na których stra.jkujący omawiali
is.we postulaty. Bolszewicka organiza
cja partyjna. zdołała nadać tym zebraniom wyraźny kierunek palłtycz
ny. wszczepiając w masy świad·omość
wa•l ki o rewolucyjną
kon:iecznuści
Lenina--Stalina _

~

W rolcu 1905 istniało na terenie Iwanowa k.iJ.ka większych fubryk
włókienniczych, rz. których każda zatrudniała około 3-4 tysięcy robo1ników. Obok tych fabryk, wyposa.żo
nych w pr.zodujące naówc.z.as urzą·
d:r.enia techniczne, istniało wiele sred
nk!· i drobnych fabrycozek z prrzesiar-z;ałym_i maszynami. Zairóvv"TIO w
wielkich jak i małych fabrykac-h ·A•<i
runki pracy były jednakowo cięi.k:e:
okrutny wyzysk, niskie płac.e. 11-11
i półgodzinny dzień roboczy.
W fabrylta.cb panowała coraz bardziej na.prężona atm-OStera. rósł w
masach r-0botniczyeh gniew i obuTZenie. Zanosiło się na burzę, Rozszalała się ona wiosną, 1905 roku.
W pierwsreym dniu straJku porzucili pracę robotni>cy wielkich fabryk. W następnych dniach sta.uiiły
wszystkie fabryki. W końcu maja
strajkowało w Iwa.nowie i oko-licach
około 70 tys, robotników. Zycie prze
Iwanowo - W-OZniesleńska
mysłowe

W kierowaniu .rtradkiem uczestniPARYŻ, w maju.
crzyli: ~I. F.runze - w prrz.y.szłości jePropozycja Roberta Scb.uwaua, fran
den z największych dowódców ArmH Czerwonej, &ta11.·y rewo.lucjonista cuskiego ministra spraw zagraniczprole<ta1t.iflcki, tkacz z zawodu - F. nych, w sprawie połączenia francuAfa.nasdew oraz F. Samo;jł~w, póź skiego i zachodnio ·niemieckiego prze

p1oponował połączenie przemysłu wę

":.:
~i~~~g,~h~h~~.
im. Dymitrowa wBtlłnMii
Przyznan.i.e nan-ród
fr1mcuską, opinią,
6
6
10

maja Rada Mim~tr5'w
Republiki Ludowej przy
ZPała pierwsze nag'l'Ody im. Dymitro
wa za. osią.gnięcia w dziedzinie nauki, wynalazczości, literatury i sz.tu·
ki.
W dziedzinie nauki przyzna.no 20
pie1·wszych nagród po 400.000 lewów,
19 drugich - po 200.000 lewów i 4
trzeeie - po 100.iOO lewów. Wśród
laureatów znajdują się czołowi przed
!'t?wiciele nauki i kultury oraz wie
lu pracowników rolnictwa, Któn;y
w~odowali nowe gatunki roślin. W
dziedzinie wynalazczości i racjoua.Ji-
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Uczniowie Szkoły Spoojalnej Nr 39 - dla niewidcmiycb w Łodzi
utwm:zyii również Komitet Obrońców PO'koju. który nadesłał na adres
redakcji „Głosu" - rezi>lucję. na.pisaną µismem specija.lnym dla. ni~wi
domycłi - systemu Brafrlle'a. Tekst rezulut,'jł „przetluma.czono" na p1sm1J
zwykłe. Odczytać go można między pismem kropkowanym.

walki realizować taktyJu:
leninowska i wcielać w życie nauki
Lenina i Sta·Hna.

P. Karawa;ew

•

opinią

g\~~~r\~;ti:z~s~:1
kt&ra w propozycji

90

ski, proponując Adcuauerowi polącze
nie fram.'11~kiego i zachodnio-niernieciliego p1zemysłu węglowego i stalowego, dąży do remilitaryzacii Niemiec Zachodnich. Francuzi, zdaj·a_c so
bie s11r<iw•>, źe cze.ś.ć przemvsfu franr
"
cuskiego pracuje na potrzeby wojenne, rozumieją. że połączenie przemysłu z~chodnio-niemieckiego z francu·
skim przemy·słem stalow..:·m ma ua <.e
'
lu produkowanie sprzętu woieunego
dla przygc.towywanej obrcnle wojny
pnedwko ZwiązkoW\i Radzieckiemu.
W planie Schumana Francuzi wf-

-

Tam, gdzie

bgłg

piaski

•

I

fina~.sj~rą. francuską, p,osuwa
a.merykansk1ch, ze występuje z r:i:e- 1s1~ do ok1eslen1a planu Schamana
komo własną, ,.oryginalną" koncep- mianem „rewolucyjnej inicjatywy".
Gaullistowski dziennik „Paris-Presse"
cją.
Od chwili opublikowania planu idzie jes:rcze dalej, stwierdzają<:: „Ni
frarrcuskosto.js unków
historii
w k"
gdy
- znei·
, · pu b'oJC
. d om'lst1
Sch"mca n~ do
.„· n"ła
h I'
•
•
w1a
„
·ranc a me wyo..:•ąg "
które memiec ie
"als?e inforn>ac1·e
d t ł'
j k 0 becnie"
d
k'1 d 0
t k
'
~
o ar ~ u ~
7.~o y, a . daje \~ziąii
zwiększvły jeszcze nieookój wywo- ap rę t
ln.ny pr.~pozycją Sch:1mana. _I tak .np. sie. r~:cil~pny tegr:nc!~dyn~~rnego oszu•
.,
ac 1iącv nad utworzeniem
k
stwa. Plan Schumana przypomniał
·
..
,
e sp,.rci, pr. l . ,. · .
,;:on~o~CJum mu ciasv hitlerowsklej okupacji, gdy
ł rancu~ko-n:t0mi_ec~ 1 e.g~
v.:ęgl~ 1 stali m'.'wH~, Jl!Z o zreduk?wa- Herman "coering wcielił przemysł Io·
?lll hc?.by godzm ~racy w. kop~~n~.a~h, !aryński do olbrzvmiego tmstu zbro·
•
go1111n:ow
ynn słowy o W"t'zucent'l
1
hitlerowskich Niemiec.
jeniowego
•
•
• •
-.
,
.
mn
francu~k1ch ~a. bruk. M~wią rovtnl~Z lfoz jeszcze butiuazja francuska świa
_
o k01uec:i:nosc1 redukCJt bezrobocia
e .h Zacitodn· h kosztem doma. swego meuch_ronnego upadku
Ni
apelu1e do zagramcy, pragnąc za
-i .
. ie
e~cz c
w
~.roleia~1atu francuskiego.. P':? ..mos~y wszelką cenę uratować swe przywi·
się takz_e głosy w sprawie, zrownama leje, nawet kosztelil całkowitej kapi·
warunkow bytu robot~łkow w obu tulacli i rezygnacji z niezależności
krajach, zrównania, ktore, rzecz ja- k .
ra1u.
Ale d-iś jak wczoraj na swej dro·
sna, zoslałoby przeprowad zone na
podstawie najuliszyc~ pła~ ~ Euro- dze nap~t~ka ona lud Francji zdecypie -: płac roboł.nlkow Ntenuec Za- dowany udaremnić rea.Ii.zację planów,
które oznaczałyby zniknięcie Francji
chodmch.
Francuzi zrozumieli, co im niesie jako samodzielnego paiistwa z mapy
plan Schumana. Jedynie prasa. zmar- Europy. Plan Scl1umana przyczyni sit;
shallizowana udaje, że w utworzeniu niewątpliwie do d11,lszeg~ zjednoczekonsorcjum nia ws:i:vstkich Frar>CF '"'''' w walce o
francusko-niemieckiego
widzi punkt wyjścia dla .francusko· zagrożońą, niezależność ojczvzny.
I tak „Le
·.
pojednania
niemieckiego
0
Georges -TJ01'Źa
Monde", dziennik ściśle związany z!
"

k

0

I

*

•

•
I oto film wskazuje nam, jak ro
sną owe gigantyczne pasy leśne: v.a
sy młod;ych dębów, kok - saigiclil.,
dt'tZew cytl'usowy,oh, eukaEptusów,
- w zależności od strefy, od kraju.
I widzimy scenę - jak młody koł
telefonicznie zamawia w
'Choźnik bydrostaęji tyle a. tyle tysięcy me
trów sześCiennych wody, którą na

I

tychmiast puszcza.
urodzajne pola.

*

„Cza.me 1tia&ki" Kara.Kum - sNhnowa.ne zoma~ ~ akcją sadz~nia
\lasów - &by pot.o.inność stwierdzić mogła, - C-O hy~o na tej ziemi przed
posadzeniem mi1fon6w hekta.rów nowego la.su.
morza piasków, które surowe wi- gorliwie nasioJ.<1.a drzew, przygotochry pędzą przed siebie, zasypując wuje sadzonki. Fabryki wypuszcza
specjalnej ko
ją tysiące maszyn urodzajną ziemię.
wysiłki strukcji przygotowanych do saPotem film obrazuje
pierwszych pionierów walki z przy d zenia nowy ch lasów. Całe pociągi
narodą. Wielki uczony rosyjski Doku pełne niezwykłego ładunku rzajew czyni swe wstępne próby: :;ion. sadzonek, młodych dl"zewek w okolicach Woroneża w „kamien- ruszają na wyznaczone miejsca.
wio
Nadeszła wiosna 1949 roku nym stepie" usiłuje pokonać przy
przycho sna pierwszych prac. Setki tysię~y
rodę. Po Dokuczajewie ustach rłl·
z pie€.nią na
dzi Timiriazew, potem Kostyczew, ludrl:i.
Williams, Miczurin, Łysenko - t y szyły do pracy ·- po~zęli sadzić na·
siączne rzesze agronomów, agrote siona i młode odrostki drzew.
W<Sllyscy
cbników, kołcho:l-ników.
* ... *
Od pierwszej chwili gigantycznej
·próbują pokonać złe wichry, suszę,
roboty :-- wszędzie za maszynami,
nieurodzaj.
I oto w roku 1948 następuje gene za kołchoźnikami -spieszyły aparaty
ralne natarcie, wielki historyczny filmowe. FiJ.mo.w ano ziemię bez.leśną
szturm. Na ro:i:kaz Wielkiego Stalina z samolotów - na świadectwo praw
ca!y naród radziecki przystępuje do dzie. Praco.w ano przy maszyn~ch sagigantycznego boju, który ma zmie dzących mło.de drzewa, przy kolchoźnikae:h, przy młodzie~,v zajętej
nlb oblicze ziemi .
wielkiego
Tysi ące geometrów rusza w bez- pilną pt:acą Każdy krok
i brzeżne pola, tysiące ludzi zbiera natarcia na orzyrodę filmowano dla

li'

się

kanafami

na

*

uchwale Rady Na3wyźszej
W
ZSRR z dnia 21 kwietnia 1950 roku zostało stwierdzone:
„W tysiącach kołchozów i gos
podarstw leśnych europejskiej
sadzenia no
części ZSRR plan
wych pa.sów leśnych, plan budo
wy urządzeń irygacyjnych został
wielokrotnie przekrocwny.

*

•

...

Nie minie wiele lat - a miliony
ludzi zamieszk ujących nieurodzajne
południowo połacie
dotychczas
wschodnich obszarów ZSRR zapo_mną o takich słowach, jak „posucha" i „n:ieurodrza(j".
\V naszych oczach zmienia się o
blicze :11iemi, zmienia się klimat
wciela. się w iycie Wielki Plan O
dnowienia Ziemi, pła.n genialnego
Wodza. p~tępowej lud.Źkości JÓZEFA
STALINA.

I

płyną DClWe

lasy

Milhmy młodych drzewek przesa.dzon-0 z głębi ostępów leśnych - n a
te.reny pasów oohrcmnych - gdZle ro5ną budSie lia. IH>ŻY.tek lu.dzkości.
Na Uul'trar..ii wit-Uri pas le ~ n:v nazwa.ny imieniem ·wiełkie&o u czo.negu
r a.hi•.'t:<- ieeo wmiamn.,

I

upamiętnienia go na wieki. Dokony
wano pięknych zdjęć w „Głodnym
Stepie", w Czkal'.owie, · w Buzułu
ku, w Kara - Kum, dokonywano
zdjęć n a olbrzymich połaciach ziemi - wielkości miliona hektarów.
Uwidoczniono na filmie gigantyczne prace przy budowie setek i tysię
cy nowych kanałów, str.umieni
rzek.

*

młode

francuską

pustynie

*

rosną

•

•

,,

r·~

•• •

św:iadczeń

O tym najws-panialszym dziele
ludzkiego rozumu i rą}\: ludzkich o
P61tora roku za>ledwie mi.ja od hi- powie nam now.y film rądzieck.i
storycznej daty - 20 października pt. „Odnowienie ziemi" - :fi'lm o1948 r . - od chwili gdy rząd ZSRR brazujący walkę człowieka z przy*
wydał dekret o utworzeniu giga.n· rodą.
•
tycznych leśnych pasów ochron
N-:i ekranie ujrzymy więc naj·
n ych, o bmlowie tysięcy nowych
które ierw niezmierzone bogactwa leś~
nawadniających,
kanałów
miały tchnąć nowe życie w nie:i:mie ZSRR. Lasy iglaste, liściaste, mierzone oliszary ziemi - gd:i:ie dotąd szane. Zda się, że to lasy bez kresu,
hulały niszczące urodzaj wichry, '"bez g,r.anic...
W tę symfonię leśną Wt>lata się
słónca
gdzie bezlitosne promienie
Przyroda
rujnowały rolnil;:ów, wypalając do nagle głos speak;era: rozmieściła to bogactwo leśne nieje
korzeni plony.
W je
I oto w ielkie połacie ziemi ra- dnolicie, nierównomiernie.
d zieckiej. ongiś piaszczyste, podl;e dńycli połaciach kraju la,sów jest'
gle niszczycielskim siłom przy rody za dużo - w innych za mało.
I nagle przed widzem ukazu~ą się .
poczynają rumienić się nowym ży
inne krajobrazy - pustynie, istne
ciem.

*

„

•

_)9.

'I~

.„... ~

ką org·a.nizacią partyjną. zahart<1wał
<>rganiza-cyjpart•ię pod względem
nym, nauczył ją na przykładzie do-

pierwszych, 23 lej widzi haniebną re•iyguację z nietr:recich nagród. zaieiności Frnncji.
d:z:ą również Z!,łntiar podporządkowa
Będąc wyraziclelem obmzenia ludu nia Francji Niemcom Zachodnim w
jeet 6 inżynierów,
robe>tnicy przemy- francuskiego, Biuro Polityczne Fran- celu zdławienia francuskiego ruchu
cuskiej P~atii Komunislycznej w ukl6ry w cod1iennej wal
słu i trnru:;portu e>raz praco~icy pro chwalonej rezolucji zdemaskowało postępowego,
ce o pokój, o poprawę wamnków by·
'insµI.
dn~cc~jnych spóldz.ielni rol.ny.eh (·trak plan Schumana, „bezpośrednio
tu daje dowody wci:,ż rosnącej boto·
torzyśei, hodowc.y bydła i in.). Na.- rowany przez imperl<oUStów amery· wości I żywotności.
grody przyZ'l!ano także 5 młodzieżo- kańskich, jako plan zdrady Interesów
Francuzi zrozumieli, że imperialiści
01'enny"
I
francuskich
·
• P an w
vtym bryga<lom produikcy•j nych spółFrancuzi zdają sobie sprawę, że umerykańscy uznali, iż nadszedł czas
d~eini rolnych za uz.y:Skanie wyao· Schuman ofiarował Adenauerowi to, uczynienia z militarystycznych i rekich plonów. W dziedzinie literatury czeiro Hitler nie zdobył na drodze wizjon~stycznyc~ Niemiec Zachodi smuki przy-zna.no 25 - pievws:i,yeh, wojny, ie dziś ofiarowano imperiali- nhichd 1~1 ~ 1Ylko :i:anddarma EutkrolPY. Zał c o mej, a 1e prze e wszys · m zanl
t
· k'
· ·
.
j'
F
74 _ d'.l:ugich i l6 _ trzecich na· zmow1 niem1ec 1emu o, o co wa czy · l ·
r arma ranc I. .
po-r
i>yło
co
to,
pokoleń,
tr:i:ech
od
on
.
,
~
.
•'
Rząd Bidault zaś podjął się obyd~,ród. Łą~zme pl'z..y:znano 196 n„grod . w:-0dem trzech najazdów niemieckich
nej misji przeprowadzenia tej opera·na ziemie francuskie.
.
1m. D~•mitrowa.

zac)i przyznano 6"
. - drugich i 9 Wśród laureatóv;
a poz05tali - to

„I ujrzeli ludzie, jak rośnie tra
wa, jak rosną młode lasy, ja"k po~
i•
czynają, płynąć nowe ruczaje
tak można by
nowe rzeki" opo
najpiękniejszą
zakończyć
wieśii naszego stulecia.
-Y.-

..

• I ••

41
••

,c„

(Od własn!go korespondenta ,,Głosu" z Paryża)
Lud Francji 10zumie, że rząd lrilncu cji. udaj'!c ~la z'.lma~kowan~a śladów I•~itilką

pcr.e-budowę.

••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaa..a•••
połowie

•

•
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Strajk na.nczył robotników lwanowa k!>jarzyc walkę o aktualne bieżące sprawY i Interesy z walką przeciw
ko wrogom klasowym, z walką o cal
·
wyI kowite wyzwolenie s:pod 3a;r;zma
zysku kapita.listyc~nego. 0 władzę robotniliów. o soc,jalizm.
W toku strajku zespoliły slę szeregi mas proleta.riackfob IwanQ.wa. Unaol"lniła się również solidarność robotnikć•w i chłopów w walce przP.·
ciwk~1 wtad-iy carslciej: chło;>i z są
siednich wsi za.opatrywali w źyw
n.ość rodz.iny strajkujących, a Rada
Dc:.legatów Robotniczych pomagała
chłopom w ich wystą.pien:iaeb prze~
ciwko o-hszarnikom.
W tolm strajku w-ysunęło się na
czoło wielu wybitnych kierowników
proletariackiej walki rewol11cyjuej,
lmlzi. którzy odeg1-ali doniosłą l"olę w
walkach rewoh,icy,1nycb 1905 roku l
lat następnych.
S7.czegółne z.naC!l.ende stra.Jku polega.fa na tym, że ~oc.nił on wśrod
robotników świadomość kooiec:mości
powstania zbrojnego w celu ciba.len:ia
m1marchii i zwycięstwa nad wrogiem
- nad kapitalistami.
l.\lla.sow~· stra-.tk polityczny w lwa.·
nowie nierozerwa.Jnymi więzami połączył masy robotnicze z bolszewli;·

- ~strza,sneł-a

jest
niej crzłonek fr2kcji bolsu.crwickiej w mysłu stalowego i węglowego,
nadal tematem żywych komeniarzy
IV Dumie Pańs.twowej. Należy podpublicznej.
Nie był to ruch ż~ołowy, kiero- k.reślić, że w praoach Rady bralo francuslviej opinii
Fakt, że francuski minister sam za-

W

„

'

Zdradziecka -.p ro·pozyc1a Schumana

zostało całkowicie spairaliżowane.

Buł11:arskiej

••

~J.,'ilL4.

•

(W 45 rocznicę s~raj;ku robotników w lwanowo-Wozniesieńsku)

dnia
1950 r. mi~a 45 lat
25 -mała
wybnchn masowego strw,jku ro

,,.6~·„7„„[ 1

Jl11'

• •• •(!

rzeki

-

Na.d nowynii kanałami nawadnla.jącyini Jl()Sadzlllll.o „dorosłe" ~wa
dla. ochrony kos.1Jto.wnej wody Pl'Zed pro1nienia·m i słońca. Na ilustracji
nowy kanał lm. Kir°"'

Kronika Tomaszowa
WA!NIEJSzg TELEFONY:
4 - Dwon.ec Kolejowy

47 -

Milicja Obywatelska

51 -

Straż Pożarna

Rodzi

się

Czyn

Województwo łódzkie podejmuje zobowiqzania
dla uczczenia Swięta Ludowego

.

Zbliża siE: dzień S\\r:ięta

Straż

Ludowe

Chłopski

obok wielu innych zo-

ła Gospodyń

.

Wiejskich i podnie-

Po!arna (dzwonić go, które będzie obchodzone w ro bowiązań da województwu nasze sie ilość prenumerówanych pism
tylko w wypadku pożaru ) ku bież. pod h~słem walki o po- mu setki kilometi-ów naprawio- chłopskich w gromadzie o 20
kój i dalszego wzmocnienia soju· nycll dróg. I tak np. chłopi gmi· egzemplarzy.
383 - Po~otowie PCK
300 -

robotniczo-chłopskiego. Trwałe już są podstaWy sojuszu t'Obot·
niczo-chłopskiego, dowodem tego

szu

ADRES REDAKCJI:
Plac Kościuszki 23, tel. 290
Redakcja przyjmuje interesantów
po godz. 14.

Rozdzielnia Dziennik-Ow „Ruch„
· ro

Plac Ko111oiuszkl 16, tel.

250

Komunikat
Przewodniczący

M. R. N. w
Tomaszowie Maz. odwołuje ple. d
· 1\,,.. · k" · R
narne posie zeme .1.uieJS IeJ a
dy Narodowej wyznaczone na
26 maja br.
Nowy termin posiedzenia ple
·
od
num R ady będzie podany 'W dzielnym komunikacie w „Głosie Tomaszowskim".

jest masowy udzinl chłopów przy
holm klasy robotniczej w tegOTocz
nej mahif~stac.ii 1 Majowej. Przy
kładem tego jest również poważ·
ny ich udział w Czynie 1 Majowym, w ran:incn którego chłopi
prawie wsz:vstkićh gromad nasze
go województwa wykonali szereg
prac przy budowle i naprawie
dróg, rowów przydro~nych, świe
tlic, budynkow szkolnych itp. Fak
ty te świadczą, że chłO'pi polscy
pral'.{tlą wspólnie z klasą robotniczą budować nową, lepszą i sprawiedliw~ przyszłość, gdzle nie będzie wyiysku cżłowieka prżez czło
wieka.
Potwierdzają to zobowiązania
chłopów, podejmowane dla uczcze
nia Swięta Ludowego, które "
bieżącym roku szczególnie uro·
czyśde b~dzie obchodzone. Czyn

ny Bogusławice, pow. piotrkowskiego aobowiąuli się do dnia 22
maja br. naprawić 4,2 km drogi
na terenie gminy oraz upor-ząd
kować rrywy przy tej drodze.
Chłopi z Bełchatowa i okolicy, w
pow. piotrkowskim, zalesią 5 ha
nieużytków, przekopią 500 m ro·
wu przez łąkę oraz zwiozą lQO m
kamieni na szosę. Ogólna wartość
wszystkich podjętych przez nieb
zobowiązań wynosi 280 tys. zł.
Gromada Otolice pow. łowickie
go oczyści 500 m rowu melioracyjnego oraz wyżwiruje 2· km drogi.

Chłopi gromady
Siemkowice
wieluńskiego dla uczczenia
Swięta Ludowego zwiozą 25 tysię
cy cegieł na budowę szkoły.

pow.

Gromada Ostrówek pow. wie
ramach „Czynu Chłop
skiego" ogrodzi parkanem -plac
szkolny, zbuduje podłoże szosy na
odcinku 100 m, zorganizuje 2 koluńskiego w

Młodzież tomaszowska na Targach Poznańskich
Z inicjatywy Centralnego U- I precyzyinego, w którym

rzędu Szkolenia Zawodowego,
tomaszowska młodzież ucząca

się miała możność bezpłatnego
zwiedz~nia

• Targów

Międłzynarodowych

Poznańskich.

nizowanej wycieczce

W zorga

brała

konaniem o tym, że paJ1stwa debyło zahaczyć aparaty fotografi mokrac fi ludowef, obok potężne
czne, rad'iow.e I inne. Eksponaty go Związku Rad2ieckiego pro\Va
przemysłu lekkiego stoiska
ra d'za polltykę budownictwa pokojo
dzi.eckiego roztoczyły całą gamę we~o.
Barbara Staszewska
barw j wzorów wszelkiego ro·
korespondent „Glosu"
dzaiu tkanin. SzczeQ'ólnie kcbie
można

u·
zawado- ty zachwycały się pięk~ymi, wy
wych oraz przodownicy pracy twornymi futrami. Wsród inspolecznei i nauki.
nych dzia16w interesował nas
Zwiedzający Targi Poznańskie ni~zmiernie dział kulturalno- n~
pod kierunkiem specjalnych prze ukowy, .reprezentujący rza?k1e
wodników, mieli możność zapo- ~yda_wmctwa pisarzy. ra~z1ec-:
znania się z osiągnięciami go- k•~h l .innych. Po pa:vilome ra
spo;i'arczymi wielu pa11stw. Eks d~1eck•m, opr~wadzal~ J?rzewod.
ponaty dały obraz wysokich mo m~y, ch~tme i uprze.1m1e ttdzleżliwości państw demokracji luda la_1ąc nam odpow1e<l'z1 na zapyta
wei, prowadzących gospodarkę ma.
pokoiową, stwarzającą warunki
Co na jbardz~ei uderzyło mło
podnies'ienia stopy życiowej sze dzież, ~\\riecfa.:ającą Tar~.i, to sto
rokich mas ludzi pracy.
jąca u wejścia d,o pawilonu ra·
Największym
zaint-eresowa. dziec!de_g-o tablica z wypisanymi
niem cieszył się wśród uczestni stowamj Apdu SztQkholmskiego.
ków wyciećzkl pawilon Związku Młodzież zrozumiała, że Pańs
Radziecl<iego. Był tu reprezen· two. wvstawiaface w tym pawilo
to wany przemysł ciężki, da jacy nie ·jest · przewodnikiem polityki
obraz wielki-ef!o wzrostu techni pokojowej na całym świecie. Dla
ki radzieckiej. Równi eż specjał tego też wspomnienia, z pobytu
nic :przyciągało naszą uwagę stoi- na Targach Poznań~kich, wi~żą
sko radzieckie, dział przemysłu się Jednocześni-e z mocnym prze
dział młodzież

szkół

Egzaminy 'd la eksternów
W dniu 19 czerwca b. roku o go· obcy nowożytny, ·łacinę, historię,
dzinie 8 w II Pai1stwowym Liceum propedeutykę filozofii~ blatematydla Dorosłych w Łodzi pl'Zy ul. Pi- kę i fizykę z anatomią, i chemią,
ramowicza 6, odbędzie się egzamin biologię, geografię z geologią, pro.
dojrzałości dla ·eksternów, według pedeutykę nauk społeczno - gospo
reglilaminu egzaminów dla doro- darczych oraz naukę o Polsce i
słych.

świecie współczesnym,

Kandydat winien mieć ukończo.
nych co najmniej lat 21 i może skła
dać egzamin w całości, z grupy
przedmiotów lub z poszczególnycłi
przedmiotów. Ifolejność i ilość zda
wanych grup z przedmiotów zależy od decyzji kandydata. Egzamin
ustny dla eksternów, zdających egzamin według grup przedmiotów,
obejmuje
grupy następujących
przedmiotów: język polski, język

Eksterni winni wnieść podania o
dopuszc:renie do egzaminu do Wydziału V Kuratorium, dołęcza~c
własnoręcznie napisany
zyciory.!!,
metrykę,
ostatnie
świadectwo
szkolne, zaświadczenie niekaralno·
ści, wykaz lektury z języka polskie
go i obcego nowożytnego oraz 2 fo
togra.fie, pdpisarie przez kandyda.
la, Termin składania podań upły
wa z dniem 10 czerwca br.

Nowe rodzaje stypendiów
otrzymują studenci
Ministerstwo
Minister Iszy,
10 mieSi!Jcy, przy czym
Zdrowia
nowe kre
tym czasie zobowi4Oświaty i

st~

niż

uruchomiło

stypendyści

dyty na akcję stypendialną dla mło
dzieży akademickiej, studiującej
na wyższych uczeln"ach, podległych
Ministerstwu Oświaty i Minister·
siwu Zdrowia. Kredyty te przezna
czone zostały na utworzenie dwóch
nowych rodzajów stypendiów stypendium dyplotnowego i stypen
dium premiowego.
O stypendia dyplomowe ubiegać
się mogą studenci, którty zalicz.yli
już wykłady
za ostatni rok stu.
diów, obowiązujące ssmiaria, labo
ratoria itp. oraz przystępują do na
pisania pracy dyplomowej, względ·
nie składania egzaminów końco
wych. Tego rodzaju .stypendia w
wysokości 12 tys. zł. miesięcznie
przyznawane są na ókr~ nie dłu.i·

'

•
•
z zyc1a
TPPR

Chłopski

w

zani są do całkowitego ukończenia
studiów.
Poza tym wp'l"Owadrono stypencUa premiowe.• Jak wiadom<>, sty pendyści wszystkich lat studi6w otl'~ymują, stypendia przez okres 10
miesięcy. Stypendyści, którzy wy.
różniają si~ ~zcr.eg6lnyml postępa

ml w nauce mogą liię ubi~gać o
przyzna.nie im premiowego stypenciium.
Studenci, ubiegający się o jedno
z wyżej pOda.nych stypendiów win·
ni .złożyć w terminie do dnia 25 ma
ja br, kwestionariusz stypendia.lny
w Komitecie Uczelnianym ZSP z
załączeniem odpówiednich ztświad.
czeń z Duekanatu uoz.e1ni.
(b~t)
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Czytajaie i rozpowszechniajcje nGŁOS"

Gromada Golańsko pow. łowic
kiego wybuduje na d2ień święta
Ludowego 100 m nowej, bitej dro
gi. Wartość tego zobowiązania wy
nosi 207 tys. zł.
Oo dnia 22 bm. Gminny Komitet Wykonawczy ZSL w Jeziorku
pow. łowickiego przeprowadzi re•
jestrację wszystkich analfabetów
na terenie gminy i założv 3 nowe
gromadzkie koła Towarzystwa
P.rzyjaini Polsko-Radzieckiej.
Tego rodzaju zobowiązania pod
jęte zostały bez mała przez wszyst
kie gromady naszego województwa.
„W każdej grom·a dzie koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" - oto jedno z haseł
na dziE!ń Święta LudoWei:!O. Hasło
to jest już stopniowo realizowane.
Dotycłaczns w
rmn~cb
„Czynu
Chłopskiego" zorgani:l:owan.o oko
ło 120 gromadzkich kół TPPR, a
'lło konca bieżącego roku powstanie ich 850.
Chłopi polscy rozumie.ją, że tyl
ko w oparciu o naszego wielkiego przyjaciela - Zwl~zek Radziec
ki - który pierwszy w Ś\viecie
wprowadził ustrój sprawietlliwości społecznej, że tylko korzystając z bogatej skarbnicy doświad
czeń chłopów, radzieckich, będą
mogli wydźwignąć wieś polską
z wiekowego zacofania gospodar
czego i kulturalnego.

W dniu 12 marca 1950 i·. na
Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa Przyjaźni PolskoRadzieckiej w Tomaszowie do
konano wyboru nowych władz
Zarządu. Przedstawiciele kilkunastotysięcznej rzeszy członków
TPPR zorganizowanych w Kołach terenowych, obdarzyli za.ufaniem i odpowiedzialnością za
dalsze kontynuowanie pracy dla
dobra TPPR następujących naj
bardziej aktywnych członków
T~warzystwa. Ob. ob .. Debowsk1ego A. Prezes, ob. J askowa
St.- wiceprezes, ob. Prokopa n wiceprezes, ob· Krze;n~ńs~iego
sekretarz,
ob.
Bociansk1ego,
skar~nik. Czło~kowie: ob; o~. Ml
kołaJczyk, Swmoga, Kazm1erow
ski, Wach, Syska, Pietrzykowski. Z;c~: Lisman i Mikul~k.i. Jed
n<!gł~sme WY:_brano Kom1SJe Rew1zyJną, ktora: ukonstytuow~ła
się w na~ępu]ącym składzie:
przewodniczący
ob. Misiołek
St.. Członko~ie ob. ob.: Struciński T ..M~leJ Z. Zastępcy: ob.
ob.: Biemek Z„ Molga E.
Do dnia 9 maja br. odbyto 6
zebrań zarządu,
na których
omawiano szereg spraw, dotycnJ,,cych działalności Towarzystwa, uaktywnienia słabo pra·
cujących kół,
org·anizowania
imprez artystycznych, wyświe-

Jeszcze o li

tlania filmów w zakładach pracy, wzięcia w opiekę kilku kursów dla analfabetów, organizowania kursów języka rosyjskiego przy współudziale Związków
Zawodowych
oraz
wymiany
tymczasowych legitymacji na
11gitymacje stałe dla członków
Towarzystwa. Między innymi
Z2.rząd uchwalił ufundowanie
nagród książkowych dla najpilniejszych uczestników kursów
·języka i·osyjskiego.
W czasie ostatniego zebrania
wice prezes Okręgu Wojewódz:kieg·o ob. Łatkowski zreferowal
sprawę umasowienia Towarzy.
stwa Przyjaźni Polsko-Radzieck!ej na wsi, zaznaczając. że Oddział Miejski TPPR w 'l'omaszo
wie ~faz. jako jeden z najaktywniejszych, bierze w opiekę część powiatu rawskomazowieckiego. Padły zobowią
zania na niektórych kołach v.
sprawie
zotganizowania nowych kół w gminach pow. rawsko - mazowieckiego. Celem usprawnienia akcji i wciągnięcia
do akcji ekip zakładów pracy,
które są w stałym kontakcie ze
wsią, Zarząd zwołuje specjalne
r0zszerzo11e zebranie Zarządu z
udziałem aktywu i pr:redstawicielami organizacji masowycli,
w dniu 25 maja br. o godz. 18.

Zjeździe

ZMP

Drugi zjazd miejski Z:i.\1:P, I „My, delegaci organizacji zaktóry obradował w Tomaszowi":ll kładowych i szkolnych ZMP, ze
wystosował list otwarty efo Pol- brani na II Miejskie~ konferenskiego Komitetu Obrońców ł'o- cji ZMP, odbytej w aniu 18 ma
koju w Warszawie, na.stępują- ja 1930 r., przyt'zekamy, że
cej treści:
Sztokholmski Apel Pokoju znaj
dzie swój wyraz w naszej codziennej pracy zetempowsk!ej.
Składając podpisy pod Apelem Pokojn whi.czamy się jedno
cześnie c.lo walki o pokój. Przyrzekamy, że damy z siebie
wzroście
wszystko,
aby
pomnożyć
i
Podczas ostatniej narady tech
Oddział 3 osiągnął 114,1 pro odsetek robotników, wykonuią· wzmocnić szeregi bojowników
nicznej, która od·była się w cent wykonania planu, oddiział cych bazy.
.
pokoju, przez nasz wkład w
PZZPD w Aleksandrowie, przy 4 - 110 6 proc. oddział 5 Podsumowuj ąc dyskusję tow. przedterminowe wykonanie Pla
udziale kierowników wydziałów J 12,5 pro'c., odd~iał 9 - 108,4 Tuszy11ski stw~erdził, że n~rada nu 6-letniego, a co za tym idzie
1 oddziałów, rad zakładowych i procent.
technaczna wniosła wiele cieka . budmvę nowego ustroju - buorganizacji partyjr1ej. czołowym
Ogółem Zakłady
wykonały wych propozycji usprawnienia i dowę Socjalizmu".
tooiatem obrad b.yły sprawy plan orodukcyjny za kwiecień ulepszenia toku pracy w naszych
współzawod'nictwa pracy, wyko w 108 pwc., prz:v wzroście ja zakładach.
.
nywania baz. akordowych ,i do kości o 1,5 proc. Współza wodnic
Narada toczyła s1ę przy udzia
szkalania.
· two ohejmu je obecnie 57 pro- le przedstawicieli Ministerstwa
Dnia 21 ma.ia Zarząd Miejski
Zdawało by się, że na pierw- cent załogi. Doszkalanie pracow Przemysłu Lekkiego.
ZMP
zmienił dotychczasową
Łepski Mieczysław
szym planie należało postawić ników rozwija się pomyślnie,
swą
siedzibę
i obecnie znajduje
korespondent „Głosu"
zagadnienie wykonania
planu świadczy o tym coraz większy ·
sie w budynku Komendy Miejprod11kcyjnego, jednak naczelny
.dyrektor, tow. Tuszyński, udoskiej P. O. „SP" Al. Wojska
wodnił zebranym, ie najważniej
Polskiego 39, parter.
sza rolę w naszym
przemyśle
Rozwijający
się
ruch
budowla- I Nowe normy wymagają jednak
spełnia współzawodnictwo pracy,
od którego zależy wykonywa· ny wymaga - jak już szerzej na lepszej organizacji rpracy, tran·
Młodzież
nie planów: ilościowego, jakoś ten temat pisaliśmy
zmian sportu, wydziału zaopatrzeni.a, sko
·o pokój
ciowego i oszczędnościowego. dotychczas stosowanych norm. Na rygowania harmonogramu itd.
Przez współzawodnictwo pracy
Przed
kilkoma
dniami odbył się
Nad tymi zagadnieniami obrado
osiągamy bowiem to, że obala- podstawie wielomiesięcznych do·
zebranie w Pai'u,twowym Li•:eum
my dotychczasowe normy, pro świadczeft stwierdzono, że stare wali w tych dniach pracownicy Handlowym w Łowiczu, na kt~rym
dukując dodatkowe towary o lep normy stwarzały niejednokrotnie .budowlani Rawy Mazowieckiej. W wyłoniono Komitet Obrońców Pokoju. 'MłodrŁież obecna na zebraniu gOl'ą
szym asortyme.nci~. zmniejszamy koszty własne. Dzięki współ warunki, hamujące dalszy rozwój dyskusji nad referatem ob. Misz- co manifestowała swą wolę walki o
zawodnictwu pracy zakład'Y mo racjonalizacji i współzawodnictwa czaka robotnicy stwierdzili, że te- pokój. Wyrazem tego m. in. było uchwalenie rezolucji, którą podp1sahl
gą wykonywać plan ponad nor- pracy, jak również nie regulowa. raz, gdy Plan 6-letni nakłada nn
„,~zyscy uczniowie, a w Której czymę, tym samym przysparzajl}c ły odpowiednio zarobków
w tych nich obowiązek budowania szere- tamy m. in.
naszej gospodarce dodatkowe do
„Solidaryzujemy sie z całą postę
samych kategoriach prę.cy.
gu fabryk, domów, szkól i zabu·
chody.
pową ludzkością v- sprawie utrzyJed:nak znaczenie współzawod. . Nowe normy wpłyną na rozwój dowań gospodarczych, nowe nor. mania pok·-j.1 na świecie l stajemy
nictwa pracy jest jeszcze u nas socjalistycznego stosunku do pra my pracy stwarzają dogodniejsze w szeregach obrońców pokoju."
nie przęz wszystkich należycie cy w większym niż · dotychczas warunki do realizacji
Józef Pietrzak
tych zadań.
doceniane. Dlatego trzeha wię
uczeń Liceum Handlowego
Mędrzycki
~i poświęcić uwagi aa propago stopniu.
w Łowic-zu
wanie wśród · ·załogi założeń
współzawodnictwa pracy, zało ZE SPORT(}
zeń
nowego, socjalistycznego
stosunku efo pracy.
Po przemówieniu tow. dyrekto
ra przystąpiono do składania
sprawozdań z działa l ności od·
Odbyte. w Tomaszowie - Maz. zbierając punkty, lepsza korłców
Po zwycięstwie tym, drużyna
dzfałów za miesi ac kwiecień.
spotkanie bokserskie 2 preten· ka Palusiaka nie wystarczyła na „Związ kowca" objęła pozycję lea
Oddziały J I I a· wykonały plan dentów do tvtułu mistrzowskie- remis.
dera tabeli, maj ąc (przy 2 mew 1 J0,2 procent. Jakość produk go klasy B, miejscowego „Związ
Waga półśrednia - Mik wy- czach mniej) równą ilość punk
cii wzrosła o 3 procent. We kowca" i pa bianickiego „Włók· grywa na punkty ze Swidziń tów z pokonanym „Włóknia
współzawodnictwie bierze udział niarza", zako11.czylo się·pewnym skhn, po chaotycz n<.>j i brzydkiej rzem''.
45 proc. załogi.
zwycięstwem gospodarzy w sto \Vaice, Otrzymanie przez SwiSęd:ziował w ringu ob. Sikor
Oddział 2 wykonał plan w sunku 1 J:S.
dzińskiego 2 napomnienia zawa ski, punkty oblicz ał ob. Denys.
102,4 proc. Współzawodnictwo
W spotkaniach poszczególnych żyły na wyniku.
Mecz odbył się po raz pierwszy
obejm u fe prawie 85 pr.oc. załogi. uzyskano następuj ą ce rozstrzyg.
Waga średnia
Wolniak na ringu, zainstalowanym na
Jakość produkcji wzrosła.
nięcia:
wygrywa przez d yskwalifikację wolnym powietrzu. Widz6w poWaga musza- Wesely remisu Pietrasika w ttz.ec.tm starciu po nad 1.000 osób.
(Ks.)
je z Makowskim. Agresywniej żywej walce Wolniak był agresy
Róźycy szy
Wesely mia ł niezmienną prze wniejszy. Pietrasik atakował z
w gościnie u łódzkich· robotników wagę w ostatnich starciach.
„Zw1qzłcow1ec" wvgrywo
doskoków. Po dwu napomnie·
Waga kogucia - Mordek prze niach Pietrą ~< otrzymuje w oSzkoła podstawowa w Różycy poz ~' · o e arze.m 0
zostaje w ścisłym kontakcie z Pai'i.- grywa na punkty z Twardow- statniej ruridt~ trzecie i zostaje
stwowymi Zakładami Przemysłu Ga skim, po najład•niejsze j walce zdyskwali fil<owany.
W meczu piłki nożnej o mislanteryjnego Nr "t w Łodzi. Zakłady dnia .
W aga półciężka - Tusik prze trzostwo klasy A, odbytym w Ko
te sprawują opiekę, jako Komitet
Waga piórkowa - Szymczak
0.piekuńczy,
nad młodzieżą szkoły przegrywa przez k.o. w drugim grywa na punkty z Andrzejcza- !uszkach, „Związkowiec'' pilko·
kiem pą bezbarwnej chaotycznej nał tamtejszego „Kolejarza' w
w Różycach i często robotnicy łódzcy
starciu z Matuszewskim. Pierw walce. Óbaj otrzymuj9 napomnie stosunku 3:0, do przerwy l :O.
odiwledrzaóą swoją szkolę.
W piątek, 26 maja uczniowie szko sza runda wyrównana, w drugiej nia za trzymanie i nieczyste uGoście mieli wyrażną przewa
ły podstawowej w Różycy złożą wi- sUny cios z prawej Matuszew· derzenia.
gę, tak, że przy więks'1PI c0lno
zytę swoim opiekunom w Łodzi. Ze skiego kończy
walkę.
Nokaut
Waga ciężka - Wulklewicz ści na padu wynik rnógł być naspół ś\itietllcowy szkoły wystąpi 'W był ciężki. Zawodnika zniesiono prze~rywa na punkty z Kottem
wet wyższy.
Świetlicy opiekuńczego zakładu. Wy
z rln~u.
po clelrnwej watce.
Początek
Bramki zdobyli: Wą trobski Il.
stęp zespołu szkolnego z Różycy roz
Waga lekka - P 'ak usiak pr~ spotkania, to ataki Kotta, który Kwarciaoy i Anioła z karnego.
poc<in!e s1ę w dniu 26 maja o godz,
14, w świetlicy PZPJG Nr 1 w Ło i?;rywa na punkty z Kozerowskim często trafia. Zrywy Wulkiewi W przedmeczu rezerw zwycięży
w pierwszych 2 sta rciach. Koze cza w drugim i ostatnim sta rciu li również go~cie w ~ysokim
dzi, ul. Kilińskiego 102.
Cz. Łuczyński rawski był stroną atakującą, nie wyrównuj ą przewa!!i Kotta. stosunku 7:0.
fKs.)

Współzawodnictwo pracy decyduie
o

produ•cJI ·

I

Komunikat

Budowlani

obradują-

walczy

„Włókniarz" Pabianice przegrywa ze „Zwiqzkowcem"

Uczniowie z

Str.~

Nr

Ze sportu

l1t ll t· 1 i!ll łlitl 11 •li 111, 11 1 ·.J.· I

łl•IJ. l

Wojny chcq ci -

h l ,f ili · ••l„ł:1ł1:4I' 1..tttll!~llilVł

Aby tenis słał się sportem mas

l

Co pisała prasa

łódzka w dniu 24 maja 1930 r.

ZŁODZIEJE Ol\.RADAJĄ
SĘDZIÓW
Nieuchwytna szajka złodziej -

pisze „Republika" - zadow gmachu Sądu Grodz
k1ego przy ul. Cegielnianej 101. ZJo
rlzieje okradli już: prolmratora, &ę
dziego, oraz szereg osób spośród P.U
•
bliczności.
ska -

mowiła się

REDUKCJA BUDżETU M. ŁODZI

konsula Halla. Wicekonsu l Hall fał
szował masowo paszporty zagranicz
one i trudnił się przemycaniem
sób do USA.
MARSZ NA HANKOU PRZED
20 LAT
komunistyczna
armia
Chińska
ofensywę w kierunku
rozpoczęła
Hankou. Wojska rządu nankińskie
go wycofują się.

W

f4~

którzy na niej

mówi

T.

zarabiają

Gabrych

musimy zmienić skład socjalny na trybunach

bieżącym

Iód2..1<i
na ~era.ze wody. Po wl2.ycie tenisistów rumuńslcich ŁOZT nabrał jakby większej werwy do pracy i pot;t.anowił
wykorzystywać wszelkie nadarzają ce się okazje. aby &prowadzać do Ło
dzi na meme pokazowe tenisii;tów
za.granicznych, których wielu gościć
będziemy w tym roku w Polsce. Wizyty te WlZbudzą niewątpliwie u nas
w Łodzi więks?.:e zainteresow.;:nie
tym pięknym sportem i przyczynią
sezonie tenis

postanowił wypłynąć

I

się wreszcie do tego, że tenis p1~estanie może być wreszcie wciąż tym
sportem .. arystokraty~ym" i zmieni swój skład socjalny i na kortach,
i na trybunach.
Dotychczas na meczach terusowych nie widziało się robotników.
Tenis był sportem za drogim na to
ab) go uprawiać i za drogim na to,
aby móc go oglądać z trybun nawet dla pracującego inteligenta to
też robotnik spor.tu tego nie w~ł i
raecz cczywista nie entuzjazrrnowal

nim i nic go nie pociągało do jego uprawiania. A tym<:zasem tenis
może podbić taltie masy wi&Ww, jakie potrafiła podbić piłka nożna czy
boks. Przekonaliśmy się o tym nieda'WDo, bo podetlas wirz.yty tenisistów
rumu(1skich w Łodzi.
Wśród publk:z.nÓści zgromadY.onej
tego dnia na kortach ŁKS Włókmia
rza uwagę nasizą zwróci! jeden z widzów wykazuaący s;pecjfilne za~ntere
sowanie grą, jaka to.crzyła się pomię
dzy potężnie ,zbudowanym Caralulisem a Chytr-0wskim. Postanowiliśmy
nie czekając długo porozmawiać z
nim nieco o tenisie, który jak pmypuS>Zczaliśmy oglądał po raz pierwszy, bo jakoś nie pasował do tej „do
brze ubranej" public.zności jaka nas
tego dnia ohsiadła.
iDachaim c>: PPB 36-letni Szcciepan
Kasprowicz na meczu tenisowym
znalaz.ł się meczyw1ście .Po raz pierw
szy. Znalaiz.ł się tylko dfa tego, że
nie musiał już płacić jak w Polsce
sanacytjnej wygórowanych cen za bi.iet wejścia na ten „arystokratyceny"
sport, a rz.apłaclł tyle, a może jeszcze
mniej, niż !Zapłaciłby za bilet w~jścia na meez bokserski C'/.Y piłkarski.
- Gdyby to nie byl mecrz. międzynarodowy - mówi - może bym nie
prrzyszedł, ale że to grali R umuni odżałowałem tych paxę grosz:y i pt•zyszedłem, gdyż bardzo lubię spotka·
nia międizypa11stwowe.
Tenis jako s.port bardrz.o się podob;,ł naszemu rorzmówcy. Nies•tety w
Polsce przedwrześniowei nie mógł
na.wet mattyć o jego uprawianiu
był więc piłkarrzem w „Ziednoczonych". a teraz już jest niestety za
stary. aby wzią(! si\' z11 ten no y
sport.
Rozmówca nas.z, ten typowy preed
stawicie.I nowej publiczności na imiprezru:h tenisowych, narpawa nas nad:zieją, że wkrótce teni·s z.dobędzie
i u nas taką po1pularność wśród ludzi pra1:y, ja}:ą zdobył sóbie w
ZSRR i stanie się dostępny dla
wsrzystkich, gdyż to jest pr.zecież jed
nym z podstawowych założeń naszych wład.z sport:)wych, aby wszyst
kie rodzaje sportu uprzysitęp.nić ludziom pracy.
się

„Czynniki nadrzędne" - okroiły
SĄ RANNI W GDYNI
ponownie budżet m . Łodzi o 6 miW Gdyni doszło do ostrego starlionów złotych. Grozi to dalszymi cia między bezrobotnymi a oddziaredukcjami pracownipoważnymi
łami policji. .rest kilka osób ranków na robotach publicznych .
nych, a między nimi jeden poliPROCES SIEDl.\UU ROBOTNIKOW cjant, któremu zadano cios w gło
Przed Sądem Okręgowym w t.o- wę .
l\ol'.grywki o mistTzostwo klasy i\ k6w, tah· \.. pr7,edstawiają. się r.:~stępu
"
ó
OZIE
dzi odbyła się rozprawa przeciw sie
okręgu lud1.kicgo weszły już w fazQ j~co:
_ CIO~ . JC~YNI Z NĘDZY
dmiu robotnikom łódzkim - oskar
19
Tabela ogólna dwóch · i;nd
· to letma Aniela Popek zamor- końcowa . Zespoło111 pozostalo do rou
:!onym „o wywołanie rozruchów" w ~fw~~! Z nęd~y s;ive dziecko, a. na- I, grani:i
adeusz Gabrych nie dawno po.·
15 :!3:7 4J::.ll
dwa mecze, Włókniarzorvi
Kolcjari. Łódź
fabrykach Oskarżeni otrzymali po
wrócił z Pragi czeskiej z Wy·
lll 2:J:9 3*: '..?a
\Vłókniari; Zgierz
ęp . ':"'.rzuc1!a Je do . to~fow1ska ~zaś z Pabianic - cztery. Poza tym
2 miesiące wiQzienia.
ścigu Pokoju. Wraz ze ,,.v:;z%tkimi
15 19:11 33:l::i
D~ie~10?0J<:zymę przevV1ez1ono do · musi się jeszcze odbve odwołane swe
Spójnia Łódź
kol~skiego
·
uczestnikami wyścigu
·~ ·
· KolcJarza.
więz1ema sledczego do Łodzi
Concordia Piotrków 16 17:J5 ~ i;l()
łódzkie
go c:zasu spotkanie
·
ZAPOWIEDZ OŻYWIENIA
„'I'l'ybuny Ludu" i „Rudeho Prava"
LKS Włókniarz I B Hi 15:17 26:31
go ze Spójnią. 'l'a ostatnia zdradza b
TOPIELEC W STUDNI
W BUDOWNICTWIE
podpisał on Apel Pokoju w dn:u 30
16 H:lS 25:30
Zwif!Zkowiec Ł,ód;i;
„Kurier Łódzki" podaje, że dyre
Wczoraj rano w Rudzie Pabianic ta~trofalny spadek formy. Była leacle
kwietnia w W nrszawie.
22:37
14:18
16
żychlio
Ewjeden
ktor departamentu więziennictwa - kiej ze studni położonej przy ul. rem tabeli w rundzie jesiennej, a obec
- Nie wyobraiam so.bie - mówi
16 13:19 2i:30
p. Jaxa Maleszewski - podczas in Aleksandrowskiej 13 _ wydobyto uio w tabeli rundy wiosennej u traciła
Związk. 'l'omasz6w
na temat składania podpisów pod A1G 11:21 !30:2:>
Kolejarz Koluszki
.;;pekcji więzień łódzkich stwierdził zwłoki 59-letniego Piotra Góry. już 9 punktów i znajduje się na mało
pelem Sztokholmskim były ~órs.ki
16 9:23 30:41
Boruta Zgierz
nadmierne przeludnienie cel. Pan Przyczyny śmierci Góry llie ustalo- zaszczytnym riziewiątym miejscu, Ko
mistrz Polski -:--- aby znalazł się taloJ~ri łódzl'I'.; · poniósł pierwszą porażkę
Jaxa - M. zapowiedział budowę no no.
Wojny
ki, który by chciał wojny.
Tabela rundy wiosennej
nie
w vh~cui~ rozgrywanej rundzie,
wego wielkiego więzienia w Łodzi
chcą ci, którzy na niej zarabia.ją.
19:·1
12:2
7
Łódź
Kolcjarz
pncczłrntlzi mu to jednak w zdobycm
MONARCHISCI RADZĄ
- co .,przyniesie również pewne o
- Musimy wszyscy zmobilizować
8 10:6 lG:!J
Zwiazk. Tomaszów
bu downictytułu 11:1strza Qkr~gu łódzkiego. Pod.
zamarłym
żywienie w
. W P~OTRKO"'.IE .
swą czujność i przedsięwziąć wszel·
16:13
10:4
7
Zgierz
Włókniarz
twie".
W ~:o:rkowie od.był S'lę ~Jazd ~o- kr<?ślić r•~wnicż wypada coraz lepszą
ki€ dostępne środki, aby nie tylko
6 7 :5 19:8
Włókniarz Pabianice
:iarchi.s.tow, na ktory, przy~ył ksną: . formę Horuiy.
pokój obronić przed zbrodniczymi za
U~S Wł6kniarz I B 7 7:7 10:9
KONSUL USA - FAŁSZERZ~l\I zę ?ap1eha o.r<W: doktor Cwmkowski ~ Pu uwtg!ędHicnin ostatu: •b wym.
kusami anglo-amerykańskich p<>dże
S i:9 lO:lG
Concordia Piotrków
z V,arszawy. Zjazd odbył się w oał-1
PASZPORTOW
gaczy wojenn~'ch, ale udowodnić im
12:18
6:10
S
Zgierz
Boruta
.- m ~-arezy
W Brooklynie (USA) rozpoczął się It:owi~ej konspiracjj'. aby nie dać pme
czarno na białym, iż ich siły nie mo
!!.5
7:15
7 6:8
f~mjeden ż'ychlin
proces aresztowanego w Warszawie ciwmkom rnonarchiii hasŁa do „atagą się równać z siłami milio.~1ów hi
ku".
I
icew
13:17
5:9
tygodniami
7
przed kilkunastu
Spójnia Łódź
W dniu dzisiejszym, to jest w śro
,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pracy, którzy dziś w obronie po
dzi
5:11 10:18
Zl\·inzkowic1· Ł6dź
koju łączą się na całym świecie.
~ę dnia 24 bm., odbędzie się kilka
~
'i:l3
7 5:9
Kol;ja17. Kolu~~ki
imprez sportowych,
*
4
*
IV · nadchodzący czwartek w Zgierzu
Na i;tadionie ŁKS Włókniarza dal
szy ci ąg zawodów szkół zawodo- o godz. 17.:)0 odbędzie $ię mecz o mi
TEATR „PINOKIO"
P A~S'l'WOWY
v.iych. Początek o godz. 9 rano. Fi strzostwo kla~y A pomiędzy tamtej(ul. Nawr ot 27)
TEAT R lM. STEFANA J ARACZA
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla nały wraz z uroczystym zakończe szrm Włókniarz em i Włókniarzem z
(ttl. J a racza 27)
rozdaniem licznych i ccn- Pahiauic.
Dziś, o godz. 18 komedia M. Ba· szkół widowiska zamknięte pt. „No· niem i
nych nagród, ufundowanych przez
wa szata króla".
łu ckiego pt. ,,Dom otwarty".
DOSZ, Woj . Komitet Kultu ry FiI"EATR „AlłLEKIN"
PAN STWO W Y
Uwag~ ,
zycznej, PZPR, ZMP - nastąpi po
(u l. Piotr kowska 152)
'fEATH POWSZECHN Y
lf't-,Z,
k ulturalno-oświatowi l
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota południu.
ful. Obrońców Stalingradu 21)
W szczypiorniaku męskim o godz.
rybka".
( tel. 150·36)
Zarząd Łódzki ZMP Wydz. K. F.
17.30 gra ŁKS Włókniarz z Unią a
TEATR KOMEDJJ MUZYCZNEJ
Ostatnie dni!
~
p rzypom ina, w dniu dzi ~
i
o godz. 18.30 Spójnia spotka się ze siejSportu
,,LU'l'N JA"·
Godz. 19,15 „Niemcy" L. Krucz~RR
szym o godz. 17 w sali konie ~port UJ
Godz. 19.15 „Królowa przedmieścia". Związkowcem. Zawody odbędą się ren cyjnej Zarządu Łód zkiego ZMP
kowskiego.
na boisku Spójni w Parku LudoOstatni dzień.
Wszystkie miejsca wyprzedane.
odbędzie się ogólnolódzka odpr awa
wym.
'l'EA'l'H „OSA;.
w iceprezesów k ulturalf\O - oświato
l'AŃST\.O\Vl' fEA'l'lł NUWY
wych kÓł, k lubów i zrzeszeń sporto
Tntngutta l, '"'· 27Z·70
( ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-3()
Godz. 19,30 komedio-farsa Wł.
wych z następującym porządkiem
W 1-Iosltwie za.koń. \ tów radzi<'(' kich uzysku no szereg bar.
MOS~.A, Godz. 19,15 „Brygada szlifierza Krzemińskiego „Romans z wodewidziennym:
czyly się 2.dniowe zawouy lekkoatlc- dzo dobryrh wyników, ~1:. jn. w skoku
Karhana".
lu"
I. Referat pt. „Walka o p okój".
wa czą zis
.
· ·k·l wazne.
Ostatnie przedstawienia!
tyczne, z udziałem 52-osobowych reprc wzwyż kobiet Czuuina poliila rekord
2. Dyskusja.
Zmz
o .,Naramiennik ł..odziu 3. Spr awy organizacy,jne.
zentacji :Moskwy Leningradu i Ukra- ZSRR wynikiem 1,66 m. W punktaeji
Dzisiaj o godz, 18 Zarząd ŁOZ Kol,
iny. Na zawodach które zgromadziły ogólnej zwycię:i;yla Moskwa, przed Le
Obecność obowiązko~a. •
'
Zarząd Łódzki ZMP
organizuje na torze w Helenowie toro.
na starcie wielu czołowych. lekkoatle. ningradem,
ej
Fizyczn
Kultury
Wydział
we zawody kolarskie.
Ciekawsze wyniki - mężczyźni:
W programie wyścig długodystanso
'100 m - Komurow 49,0; SOO m dla młodzieży (Stalina 1) śWl'f (Bałucki Rynek 2)
ADRIA
a.„N
o
wy na. 125 okr. toru (50 klm.)
Z życia kół sportowy(' h
Czewgun J :5-!,6; 3.000 JU z przeszkoda
„Pieśil Tajgi"'
„Dziewczęta z baletu"
ramiennik m, Łodzi".
mi - Zwierey.' 9:3~,8; 5.000 m - Se_
godz. 16, 18, 20
godz. 16, 20
BAł.TYK (Narutowicza 20)
Wyścig rozegrany zostanie w konku
menow H:5J,8; 10,000 m - Wanin
l'ATRY <Sienkiewicza 40)
„Zwycięski powrót"
rencji ogólnopolskiej z udziałem naj.
30:48,6; 4xltl0 m - Afo..kwa i Lenin
Dziś kino nieczynne.
godz. 16,30, 18,30, 20,30
lepszych zawodników ze wszystkich
po 42,5; wzwyż - Iljasow Koło nasze zawiązało si~ z dniem 1 wie do wygrnucj przyczyniła się ambi grad (Franciszkańska 31)
rĘ:CZA (Piotrkowska 108)
BAJ KA
Okręgów, z mistrzami Polski Wrzesiń maja 1950 r. i liczy około 160 człon.. cja, która cechowała naszą. dri;iżyn~, 1,50 m; trójskok - Szczerbakow 14,95
„Urodzony w październiku"
„śpiewak nieznany"
skim. Nowaczkiem, Hadasikiem, Be. ków w tvm około 40 kobiet. Praca w tym. bardziej, że kolo nasze me ma m; tyczka - Knia:liew 4,10 m; młot
godz.. 16.30, 18.30, 20,30
godz. 18. 20
kiem i Gabrychem na. czele.
nasz~·m k.ole rozwija się wspaniale, je własnego boiska i nie moi.e przeprawa - Kanaki 5G,9!l m.
Gl>YN lA (Daszyńskiego2) „Program WISŁA (Daszyńskiego 1)
Kobiety: 400 m - .Pjctrowa 57,7;
Kasy w Helenowie otwarte od go- śli brać pod uwagę .liczbę członków. dzac racjonalnych treningów.
aktualności krajowych i zagranicz·
Mamy wprawdzie przyrzeczenie Zrza 800 m - Wasiljewa ~:20,8; 4xl00 m
Tymczasem jeżeli idzie o stronę pracy
dziny 16.
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
nych Nr 20''
sportowej, jesteśmy jeszcze daleko w szenia Sportowego „Stal", do którego - Moskwa (1Iulszyua, Czudina, Du„Zlot Sokołów"
godz. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 2t
I
tyle, w porównaniu z innyn1i kołami nasze koło należy, że „coś się zrobi" chowicz„ Seczenowa) 48,8; w dal 20,30
18,30,
16,30,
godz.
HEL - <!la młodzieży (Legionó" 2)
sędziowie
sportowymi. Narazie pewną. aktywność w tej sprawie, ale ta sprawa. jest za- Bogdanowa 5,87 m; dysk - Szumska
16)
\\ ::, óKN JARZ (Próchnika
„Awantura na wsi"
Andrejewa.
46,51 l)lj kula.
łatwiana. zbyt wolno, a sezon sp01tów ja Zal'Zą.d Łódzkiego Okręgowego Zwiq, wykazują. 2 sekcje: piłki nożnej ;i siat
,.Nieodrodna córka··
ĄOdz. 16, 18, 20
14,26 m.
W stadium organizae\ji mamy letnich jest w pełni.
kówki.
sę
wszystkich
wzywa
Kolarskiego
zku
godz. 15,30, 18, 20,30
l\IuZA. (Pabianicka 173)
Prosimy więc Zrzeszenie Sportowe
dziów kolarskich, aby stawili się dnia sekcje: lekkoatletyc zną., gier sporto_
„Gizesznicv bez winy"
„Stal" o wypowiedzenie się w tej spra
WO f ,NOSC ( 1-1 apiót•kowskiego 16) 23 bm. o godz. 18.30 w sali teatru wych i tenisa stołowego.
qodz 18. 20
„Czarodziejski krysz;tał".
Koło nasze zgłosiło drużynę piłkar. wie i zajęcie się nią, bo sprawa bois.
Melodram (gmach ORZZ), celem wzię
PO LONIA ( ł'iotrkowska 6'1 )
20
18
16,
godz.
do rozgrywek <> „Puchar Polski". ka. jest sprawą. istnienia naszego koła,
sk:i
::;ę
wszystkich
odprawie
w
udziału
cia
Czechosłowackiego"
,,Dni Filmu
swoje spotkanie z drużyn:}
Pierwsze
przez
zwoływanej
sportowych,
dziów
ZACHĘTA (Zgierska 26)
„Zlot Soknłów"
Cichocki Józef
koła sportowego „Film PolskLAtelier"
.
WKKF.
godz. 17, 19, 21
„Za siedmicma górami"
korespondent z LZWANN A-21.
wygraliśmy w stosunku 3:2. Niewątpli
Stawiennictwo obowiązkowe,
<żercmskiego 76)
PlłZl<~IJW!OśNIE
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