.„......

ŁJ.CZCIE

11. 3

Dokerzy wałczq
o pokój

ORGAN WK I ŁK POLSKlE.J ZJEDNOCZONEJ .PARTII ROBOTNICZEJ
-------------------------------------·-------------------------------------PIĄTEK 26 MAJA 1950 ROKU.
Nr 144 (1425)
„----------------------------·----....-------------------------------------·-------------------------------------------------

ltOK W (VI)

,,Będzi~my .

wcielali w życie ·praktykę budownictwa socjalistycznego"

.P_ie·rws"za. uro·czysta sesja
lładq
.

·

Narodowej w Lodzi

'

jak, komunikując 0 przedpołudniowym zebraniu Miejskiej Rady Na.rodowej, na którym udzielono abS<Jlu·
torium ustępującemu Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej i Zarządowi
Miejskiemu. Na przewodniczącego
sesji powołano nastqpnie tow. Julia·
na Kubi~ka - przewodnicząr.eqo Zarządu Głównego

Związku Włóknia-

rzy, a na sekretarza -

łową -

·PreiiYdium

nvch wsi.

uroczystej sesji Wojewódzkiej
Narodowej
w Katowica.ch
wziął ud'Zi.ał ·wicepremier ~ądu RP
tow. Aleksander Zawad'Zki.
W obradach pomorskiej Wojewódrl
l;tiej Rady Nairodowej w Bydgooziczy
ud-ział wrziął minister tow. Kazimierz
l\tijal.
W

Rady

•

*

samorządowe

i

państwowe.

Dwutorowość
jednak władzy w terenie
hamowała rozwój i aktywność rad.
Dziś dojrzały ~1arunki, by poduieść
.

1
Rady Narodowe
na~zszy szczebel.
Nowa ustawa eliminuje brald, które
były "1 dotvchczasowy"" fnrmach
pracy i działalności Rad Narodowych.
Umożli'\Via im przejście do wyższych
.
.
.
.
form - sta1ą się one bowiem obec.me
organem władzy 'wykonawczej, realizując w ten sposób dyktaturę prole·
tariatu
'
• .
- Klub ra~ych. PZPR - osw1adczył na zakonczeme tow. Duuiak uczyni wszystko, by Rady Narodowe
w Łodzi zaj~ły przodujące miej~ce
b d
i
j .
w u owan ~ ~oc a.1izmu w Polsc;• .
- Z radoscui witamy mow1ł
przedstawiciel klubu radnych SD -

0

its~~R.czł~:!~ \~~~~aPolit~~~~~~ :o~:i:~ł:;z d;e::o:~:k:7ę:::~
~~h:;!R.:._I ;:z~r;st:C:!Tci~ ~~~~~~~ możliwości ~la
go Komitetu Wykonawczego
ZSL, ob.

Swiątkowskiego
- przewodniczącego
ob. Łabentowicza - prze-

WK SD,

wodni~zącego

Grodzkiego K~~it:~u

~~~o~ic;~~do~irl~~ p:~:v. ~:~~::

nę

qrdete!D . ,,lludowniczego Polski

L~dowej" oraz przodown~ce pracy -

tow. tow.. szewczyko:vą i Ramusową.
Następnie głos zabiera tow. Zambrowski, którego przemówienie podajemy na str. 3.
· · . t
zamb rowsk.lego
P rzemowieme
ow.
z
b
ł
·
l
· b
r
0
Pr erywane Y wie 0 k·ro t me
urz iwymi oklaskami.
w dalszym ciągu uroczystej sesji
głos zabiera tow. Tagowski, .referując punkty tymczasowe""ń 'ń<tulaminu
obrad Rady Narodowej, ustalonego
przez Rade; Państwa w dniu 12 bm.
~:fu~~:r przyjęty zostaje również

ta~~?~~\!~~c~~~f~s~~:
.~~t~~'w
sali I to; ~~j~1enie s~o~o1j:fz~ ~~~:
..
sesja Rady stowskiej niewoli - przy pomoc;y i
,,~gm.:.ka

obsadę

miał kontrolować

na

Ustawodawczego RP,

Wczoraj nad Łodzią, jak w dniu
· t R b t ·
ł
~i. b'ał
~ęa oo~~~~~~
i~ sekretarz
G~~~raz~~~~Dnnhlczerwone
flagi na domach i na maszKŁ PZPR

Ś

wpływ

:r~=~c:godo_yr!~::::~zai~~"·
świ;t~o,~k~
- ~ealizhacjęw·ustaczłonka s~:~
Rady ~b.
,Y
.a ac .
ar
owyc •
~erzy-

Rady

Łodzi.

Uroczyste posiedzenie Stołecznej
Rady Narodowej zainaugurowało se·
sje rad narodowych w calłym kra.ju.
W
dniu
wczorajszym
?dbyły
się
uroczyste sesje rad narodowych województw:
pomorskiego,
śląskiego, warsi:awskiego i Rady Na
rodowei miasta Ł1>Clrz;i.
Na uroczyste sesje wajewóązjtich
rad narodowy~h tłumnie przybyły
delęgacje
ś'\'-"iata
pracy i ludność
mfast • wojewódzkich Ora2 okolicz·

*

ob. Domdga-

przedstawicielkę klubu rad-

nych Stronnictwa Demokratycznego.
Oklaskami przyjmują zebrani po-

TOW. MARIAN MINOR
Narodowej w

Rada Narodowa w Łodzi

Towarzysz Marian Minor obrany przewodniczącym Prezydium Rll
Irostw, który
na
województw i sta·
Mówi tow. Woias orga-

tret towarzysza Bieruta, a na podium
popiersie Towarzysza Stalina. Z balkonów zwisają sztandary fabryczne.
Na sali zgromadzili się radni, przo
downicy pracy i racjonalizatorzy, de·
le!!acje zakła~ów pracy. Burza oklaskow zrywa się, gdy na salę wstępuje tow. Zambrowski - wicemarszalek Sejmu Ustawodawczego, członek
~ady Państwa,
członek Biura Poli·
!Ycznego, KC P~PR. Zebrani skanduJą:SP~·koRj, dpo-kojt. .
t
A d
es1ę
a y o wiera ow. n rze·

i

pnewodniczący

•••„ ••••••...••••„ ...............„ ...........·-···"··········································

odbyw:~ła. ~ię

walki o

naszego miasta, da pełnię Iuoowładz
twa. życzymy pełnego zrealizowania
wa1·unków w których łódzki człowiek
w
z
N;arodową i "W stał~j ~ nią współpra,
cy budować będzie Łód~ socjalistycz
ną. Stronnictwo Demokratyczne u•
•
.
dz1ela pełnego poparcia dla pracy
nowej Rady.

stałej więzi

~t

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PZPR

Bolesława

1

(Dalszy oiąg na str. 2-ej)

Wszyscy do .wa 1k·1 o pok'I 1· ., postęp I
9f

niezwyci ~•żon.e zast•py
'!

Ę~.,uziCJzm
~· _·

w

Ł

p

61 piisów
~dokła&ie 1.323.634), akcja w
obranie

WARSZAWA (PAP). - . W
wQ\iewódrz..bwach
przekroozo~o
już sumę mi!liona pod!.ipisów pod
A~en; Sztokholms~. ~ą to
WOJewodrzltwa:. _śląskie z)i<;zbą
1.977.731. podpJSow,
nan&k:ie1378500
:i.
k
1227 614•
·
·
•
.wroc„lłl';vs ie- · . ·
kr. 81!:ikowskie - 1164
. .821
. ' kie1eekie - 1:~23.720. . .
.
. .
Do mllliona ~~hiza s~ę WOJewo~izt.wo pomorskie, ą~~e dotąd ze
rano 926.708 podiIJ1$ow.

pokoju nie słabnlie.
Do sz"~gu• mi·ast, kt or'e J·uz· zakon·
'""""
crzyły akcję, zbieraijąc 100 proc. podpisów całej dorosłej ludności, doszły obecmlie Koil~ki. Powiat brrz:eziński wysuna.:i si"' na criolo ws:z.yst·
"'
kich powiaitów wojewódtlmwa
łód2kiego :i prarwdopodobnie mkońcey
akcję dziś jesZ1C2e.

,PO!Z,

.

Prezydium Wojewódzkiej Rady
.'l:aroduwej w Łodzi podaje cło wia
domości, że dziś, 26 maja 1950 r .
1piątek) . 0 godz, lU rano, odbędzie
się 46 plenarne posiedzenie Woje.
wódzkiej Rady Narodowej, w sali
przy ul OgrodoweJ

~~~nferencyjnej,
'.l'egoż

sa.1Ilego clnia o godz. 16 w
sali „Ogniska", przy ul. Moniuwki
1dbęd.zie się ·uroclysta sesJa V/O1cw6dzkicj Rady Narodowej, na
której wygłosrzony zostanie referat o zada nia ch i funkcjonowa·
niu terenowych organów jędnolitej władzy pań stwowej po czym
dokonany zostanie wybói· Preeydium Rady Wojewódrzik:ie j.
:------------------

1

Czonsza.n

stworzyło

Fonniny i dla ostatec:mego wYł-ępie
oia bandy Czang Kai-szeka.

B ezposre
, d ftle
•
połączeńie

S

kolejowe
h

Z RR • C iny
MOSKWA. _

Dnia

21

maJa z

dworca Jarmła.wsk.iego w Moskwie,
\VYl'uszył pierwszy pociąg, łączący
bezpośrednio ZSRR z Chinami. Koń
c·owym punktem linii jest st.aoja gra

j niema Otpor. Podróż z

Moskwy dol
granicy chińskiej trwa 160 codzin.

·

.

zolucji przesłany zootanie sekreta.·
rzowi generalnemu ONZ oraz orga·
nizacjom młodzieżowym we wszyst·
ldch kuajach na świecie.
MONGOLI.A WEWN~TRZNA
ZBIERA PODPISY
PEKIN (PAP). - Jak donosi Agem„'ja Nowych Chin, w Mongolii
t
ewnę rznej rozpoczęła się ka.mpania zbierania podpisów pod Apelem
Sbzt<>bkholmskim wJsprawie • zakaz-.:i
Y atomowej. ako pierwszy Aom
· ł przewo dmczę.cy
·
d
peI po d p.isa
rzą u
ludowego Mc>ngolii Wewnętrznej ·Jun Cze.

w

0

ZWIĄZKOWCY AUSTRIACCY
PRZYSTĘPUJĄ Do AKcn

Dlaczego ·podpisujemy Apel Pokoju

SPrZyjaJące wa.run.ki dla wymvoleni1l

złoz·on.o

* • •

Specjalne
publiczne posiedzenia
rad aa:rodtnvych, zw-Oływane w ca•
ł
łym kra.ju w celu omówienia uchwa
s2'tokbolmskich przekształcają się w
manifestacje woli pracy dla pok1J~u.
\l„ ~ku -'·cJ·1• po•••st„ia. nh""e koła
'"
~
,„, ....„
"'„
Towa....,..,stwa.
v-..1·am..
. o • Ra-~„
„ u.;y ~„1 P.olsk
~ej i oiywia się ewiałailność sta
ryeh kół.
•

•

k"

WOJ. SZCZeClńS -leQO

na obradach RN

t ,· pofiJ ·1 1do s·1 e za ,„ oka· J• em '!~~i:z~~~c~~oel!J:,1·i~6~1~~~~;

POKOJU
WIEDEN (PAP). - „Oesterreichische Volksstimme" ogłosiła odezwę
49 czofowych działaczy austr iackich
.
związków zawodowych, w
której
wzywają Dni wszystkich robotników
i urzędników - człc>nków z.wiązków
zawodo\\--ych _ do podpisania Sztok-

Komunikat

f rezyómm Wmewódzkiei
Rady Narodowej

do-

--~------------------------~----------------I

wojska ludowe

•

ju~

&litokbolm-

•11I

pa·ka1·u w Polsc·e

Według prrzybliżonych obtlliczeń o- 6Q fyS. mieszka.ńCÓW

koło 75 prooom oiMej doro&łej lud-

po wyzwoleniu archipelagu Czouszan

*

obrońców

dZI• i
-'ł ' d k•
wojewóaztwie .o z .1.m.

w Szanghaju

przez

•

1.300.000 podp1"s·o' w pod Apelem Poko,1"u

"
ł
w oparciu 0 ZSRR, zburzyło panowanie burżuazji. "i<Vładzę· zdobył lud
pracujący. Zmienił się ustrój, ale uCZŁONKOWIE RZĄDU C.:>R
Studenci postępowi i urzędnicy uni
trzymane jednak zostały wojewódzPOOPISALI APEL.
wersytetu tokijskiego zbiera.ją po<4Ji
kie organa władzy w samorządzie.
PRAGA (PAP). Na wtorko- sy pod Apelem, domagającym się ~
Ale i tu stare formv wypełniła no- wym posiedzeniu gabinetu czecho.sło kazu broni atomowej.
wa treść. Uiworzo111e Rady Narodowe wackiego wszyscy czfonkowie rzą-Ju
stri łv ~ie r.zynnikiem.· który miał z premierem Zar>otocky'm na czeie
POKOJOWE MANIFESTACJE
podpisali Apel Stałego Komitetu
1 MŁODZIEżY USA i KANA 'JY
światowego Kongresu Obrońców Po
NOWY JORK. (PAP). _ Dn;a 4
koju
.w~
.
czerwca na granicy amerykańskoUCZENI JAPOŃSCY
kanadyjskiej w Brane (stan Waszyn
W OBRONIE POKOJU
gton) odbędzie się pc>kojowa ma.nife
PEKIN (PAP). - Jak donoszą z stacja młodzieży obu państw. i;-:- cza
Toki'o sto.w ,·zys„en·
' w ~.
„ powzięło
ie uczonych J'a• sie teJ' manifestaeJ·i zosfJa;nie uchwa· chińskie
i;ofakich
Ossaka
uchwałę
]J\':<eprowadzenia szer.okieJ· kampanii I ona i m·oczyście podpisana rezoluPEKIN (PAP). - . Agencja No- I Wyzwolenie aircbipelasu Czouszan z 1erania
• pote.Piająca stosowarnie broni apodpisów
pod
Apeletr. CJa,
b.
wych Chin donosi, że wkłdomość o kładzie kres próbom blokady Sza.ngSztokholmskim.
tomowej
i bakteriologicznej. Tekst
wyzwoleniu archipelagu Crrouszan haju ze strony kuominta.ngowców.
„ 111111111111111 , , , _101111111101011011111111111111111111111„:„,„__•·--····"~·r...1
wywołała szczególny entiIBjazm w Spowoduje w niewątpliwie oźywJe
Sza111gha·j u. W mieście odbyły się li- nie handlu i żeglugi i umożlirwi wzno
cznc wiece, manifestacyjne pochody wien1e połowów ryb na okolicznych
i zabawy ludowe. Domy udekorowa- wodach.
. *
no flagami narodowymi. Wsizędzie
„Ja wypow~am się za pokojem co dzień - przy moim warsztacie pracy.
zapanowała
świąteczna
atmosfera.
Do dowództwa wojsk ludowych,
! 78 procent bazy akordowej - . oto ta1de mój podpis pod Apelem Szto1•1wlmktóre wyzwoliły archipelag Czous~1m. Czyż wstecziie siły i·eakcji mosq pokonać ogromuą silę twórczq, drzesza.n napływają telegramy gratulamiącą w robotnikach wyzwolonych spod ucisku kapitalizmu? Prawda i słusz
cyjne od ró~nych organizacji g,połe
ność sq po naszej stronie. Nasze też będzie· ostateczne zwycięstwo''.
cznych. Wschod·n io - chińskie biuro
KC Komun:istyC2lllej Partii Chin ogło
MARTA JAROS
siło oświadczenie, stwierdzaj ące, że
składaczka z ZPO „Wólczanka"
wnwolenie
Narodowe] -:- W!dmeJe tran3parent:
„~~~Y . Narodo~ve -:- szkołą ·. rządzi!·
~1a; Salę. zrad1ofomzowa~o. Z megatonow uli~znych słychac dokładna'
cały orzeb1eg obrad.
Wielka scena sali teatralnej „Ogni
ska"' - udekorowana czerwienią, bie
lą i lnviM;;mi W qłębi widnie'.f' prir-

Rada Narodowa w Lodzi

Meldunkii, napływające z terenu ności wojewódetwa rzrląży,ło
;;,~;ei:_K~wp.ZWPROJ'.a~. sekretarz Łodzi i wojewócwtwa &tw.ierdrzają, że tychczas podpisać Al>el
""
"
mimo .-.łożenia ponad 1.300.000 pod- ski

sfiJ

Bieruta

Szanowni towal'Zysze i obywatele!
wydarze
Zebrani 11a nadzwyczajnej ses,ii wyborczej Rady Narodowej w Łodzi prze„
nia historycz.nego. Zgodnie z wydasylają Ci, Obywatelu Prezydencie, wyrazy najgłębszej czci i przywiązania.
ną przez Sejm Ustawą o terenowych
organach jednolitej władzy państwo E'rzystę11ując do realizacji wielkiej reformy ustrojowej, do realizacji ustawy
wej Miejska Rada Narodowa ukon·
o orga11ach terenowych jednolitej władzy pamtwowej, pragniemy zapewnić Cię,
stytuuje się jako jedyny w naszym
że dołożymy t~szelkich sił i starań, aby wcielać w czyn te wskazania, którymi
mieście organ władzy ludowej. Sesja
icytyc:zyłe~ drogę przed Narodem Pols1dm, przed polskq 1.Zas<J robotniczq.
Miejskiej Rady Narodowej dokonała
Przyrzekamy Ci, uc::qc się na wzorach wielkiego Zwiq::;hu Radzieckiego,
wyboru P:-ezydium, któfe stanowić
ściśle.i poiciqzać pracę Rady Narodowej i jej Prezydium z nerokimi masami
będzie jej organ wykonawczy i za·
pracującymi. by w oparciu o najszerszy aktyw społeczny łódzldej ldasy rorządzający, działajacy kolegialnie.
Stworzone zostani w ten sposób botniczej realizować te doniosłe zadania, htórc przed Radami Narodowymi
warunki dla jeszcze pełniejszego wy
1wstau;iła 11r:;odujqca kierotmiicza siła Narodu Polsldego, Polska Zjednoczona
konywania władzy przez masy Judo
l'artia flobotnic:a.
we, dla ~ ~sz:cze szerszego mobilizo
Przyrzekamy Ci 11ie· szczędzić wysiłkó w dla przyspieszenfu realizacji Plwm
wania inicjatywy, energii i twórczej I
ó-letniega, który stanou;i nasz wspólny wkład w bud~ fundamentów socjazdblnośei mas pracujących, dla jeszlmnu w Polsce, nasz wkład w tval11e o tru:aly pokój na całym świecie.
cze szerszego i ~rdziej bezpośred·

Radą

Podobne oświadczenia złożyli przed,
stawiciele pozostałych klubów rad·
nych. W imieniu klubu SP - przetna'\"l'iał ob. Łabentowicz, a w imieniu klubu ZSL - ob. Essel.
W dalszym ciągu obrad głos za-

KŁ

Jesteśmy dziś świadkami

dalSZlł .popra Rosa~

wę WaJ.'Unkow bytu mas pracu-Jących

prac~

I sekretarz

Wci~~~5~d~~
we
wszystkich gniinach i powiatach

uchwałom sesji sztokholmskiej. W
posiedzeniach tych wzięłp udział og,ó
łem ponad 60 tys. mieszkańców wo·
jewództwa.
Na posiedz€niu Miejslciej 1 Powia•
towej Rady Narodowej w ROSZALINIE zabrał ro. in. głos rolnik Sob·
czak, k tóry oświadczył:
„Chłopi powiatu koszalińskiego
chcą spokojnie pracować na odwiecznie polskich ziemiach Pomorza Zachodniego. Potwierdzają, to
swoją rzetelną pracą i masowym
podpisaniem Apelu Pokoju. Chłopi tych ziem wyrażają. szczegolną
wdzięczność dla Związku Radzieckleyo i Generalissimusa. St;.ł·m'-a
u
za fego stanowcze wystąpiełl;ła
w
obronie nienaruszalności granic
na Odrze i Nysie".

M

•

aSOWO POWSiOJCI
koła TPPR na wsi

Ludność pow. toruńskiego gremialnie podpisuje Apel Pokoju. Jednocze
śnie chłC>pi małorolni i średnigr~ni
masowo zakładają nowe koła TPPR,
uważaj ąc .to za jedną z odpowiedzi
podżcg.iczom wo jennym.
Na zebraniach nowoutworzonych

kół chłopi podkreślają swoją wdtięcz

r.oE·ć dla Armii Radzie ckiej i wielkie·
go przy jaciela Polski Generalissimusa
hohnskiego Apelu Stałego Komitetu Stalina za otrzymaną wolność i 'Za
światowego Ko!lgresu Obrońców Po wytrwałe wysiłki utrzymania pokoju
''.Nasza _fabryki!.. u;r.yskala :aszczytnq nazu:ę im, 1 Maj,,, Pod hasłami, jakie koju.
światow'e~o.
gł~si l-Ma1m.ce Śwtęt~, pracr;!e nasza ~loga, w imię tych haseł-walczy o pokój,
Międzynarod~~ solidamosc robotmków, sojusz robotniczo-chłopski, wspólna
droga d.o soc1alizmu - oto nasza gwiazda przewodnia. Podpisując Apel Sztokh.olmski, do~mentiijemy :dec~do~~ . wolę obrony pokoju, wyp&wiadamy
i redaktorzy gazetek
się po strome postępu, sprawiedliwosci społecznej, prawdy i szczęścia całej
ściennych!
młodzieży

lmp·onujqcy żlot Uwaga, k orespondenei

niemieckiej
demokratycznej

ludz1cości",

EUGENIA

BARAŃSKA .

prządka z PZPB im. 1 Maja

„Przeź!cia wojenn._e ::acierają się powoli w pamięci.

Porywa nas pokojowa

p~aca, która przy~o.si ty~e za~owol~ i szcześcia. W „Bawelnirtnej S.S.CCe"
flle. ma. chyba. am 1edne1 kobiety, ktora by nie oddala wszystkich sil dla od,U:rucen~ grozby wojn~, d/,a z~pe~ienia spo1roju sobie i swym rodzinom.

1 ali myslq wszyscy ludzie dobre} wolt na całym ;wiecie. Wszyscy też wspólnie
obronim;r polwj".

ANNA WENDLEWSKA
przodownica pracy z PZPB Nr 6

'

BERLIN (PAP). -

We wschodnim

Berlinie odbywają się oźyWione przy
gl>towania df.1 uotq młodi.i.eży lłemo
k.""&tycmej :z CQ.łych Niemiec, który
odbęlhle się na Zielone Swięta. Prz~
widuje się udział w zlocie pó; inUio
nGwej rzeszy młod~. Olbrzymia
ta ~ifestaeja odbędrz:i.e się pod aasłami pok11\Ju, przyjaźni między na.ro
darni i nra(l:v nad buclowa noweco,
leoszee:n ncia.

W piątek, dnia 26 ma ja ~.r„
o godz. !7, w świetlicy RSW
„Prasa", przy ul. żwirki 17,
11dbędzie się ODPRAWA KO-

RESPONDENTOW GŁOSU"
REDAKTOROW GAZETEK

<:;OENNVCH

Na
c~<.me

odprat~ie zostaną wrę

rias;!rody zespołom wy·
roznionym na VI Wystawie
Gazetek Sciennych.

-
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Walka o

Narody krajów kolonialnych izależnych
"\Valczą

przeciwko

lluch narodowo-wyzwoleńczy w kra
Jach kolonialnych i zależnych nabie·
ra coraz większego rozmachu t staje
coraz bardziej zorganizow.i.ny.
się
Setki milionów łudzi, których imperialistyczni właściciele niewolników
skaza.U na głód, nędzę i wymieranie,
po1bawiając ich elementarnych praw
ludzkich i wolności - powstaj~ do
zdecydowanej walki przeciwko swym
Wielka Socjatistyt·zna
ciemiężcom.
Rewolucja Paździel'nikowa, która zna
nadejście erv rewolucji
mlo11owała
wyzwoleńczych w krajaĆh kolonlal·
nych i zależnych oraz zwycięskie bu·
downłctwo socjalizmu w ZSRR zbudziły narody tych krajów, wyltazały
im w praktyce możliwość i koniecz·
nofić 'Zniesienla ucisku kolonialnego.
Paidzietnikowa. Rewolucja Socjalistyczna dowiod!a, że era pokojowego
wyzvsku i ucisku kolonii i krajów za
leznych przez impeńalistów minęła
bezpowrotnie,
Rozpętując drugą wojnę światową

podżegaczom

liczyli nic ty)ko na zdła·
wienie ruchu narodowo- wyzwoleń
czego w k.olońiach, lecz również na
w kolonie aowych
przekształcenie
krajów, aby przedłużyć i umocnić
swe panowanie. Jednakże t'achuby
imperialistów zakońc11:yly się fiaskiem. Rozgromienie faszyzmu niemieckiego i militaryzmu japońskiego
ptzez Aimię Radziecką, osł:lbie.1ie,
w wyniku drugiej wojny światrJwej,
imperialistycznego,
obozu
całegó
wzrost i wzmocnienie obozu demokracji i socjalizmu ze Związkiem Radzieckim. na c1ele spowodowały r.:ieruchu narodowo·
słychany rozmach
wyzwoleńczego w krajach kol·Jnialnych i zależnych. Na porządku dzien
nym stan~la dziś sprawa całkowitej
likwidacji kolonialnego systemu fm·
perializmu.
Jednym z najdotkliwszych ciosów
wymierzonych po Rewolucji Pa:!dzier
nikowej systemowi imperializmu byzwycię$lwo rewolucji ludowej w
ło
Chinach, które sti!nówlły główne za·
plecze imperializmu. Chiny były boviiem poprzednio niewyczerpanym
źródłem fantastycznych zysków monopolistów Wall-Street i City. Ani
całkowite ujarzmienie Europy 7.achod
~Dokoń~enie ze str. 1-ej)
niej, ani udziesięciokrotniony wy- n.iego udziału ludzi pracy w rządze
zysk narodów, które znajdują się na- niu Państwem.
dal pod jarzm&m kolonialnym, nie
Zniesienie sprzeeznego s. istotą
ptHrafią wynagrodzić obozowi impe·
rialistycznemu utraty panowania w Pa.ństwa Demohacji Ludowej poChinach. Komunistyczna Partia Chin działu na administrację rządową i
- organizatorka zwycięstwa rewolu· samorządową, stanowiącego pozosta·
cji ludowej w Chinach utorowała łość starego kapitalistyc7rnego ustro
475-millonowemu narodowi chlńslde· .iu, skupia całą władzę w ręku, Rad
mu drogę do socjalizmu. Zwycięstwo Narodowych.
Stworzone zostały w ten sposób
narodu · chińskiego nad wyzyskiwa·
czami rod:rimymi I obcvm\ przvniosło warunki dla konkretnej realizacji de
mu Ocillenie od trwających przez ca- mokratycznej władzy mall luciowych
łe diiesh:ciolecia wojen i wzmocnllo z klui robotniczą na czele.
Wielka reforma ustrojowa, prze1tiesłych11nie ogólny front pokoju I
k:o1ztałcajęca Rady Narodowe w orga
demokracji na całym świecie.
W Vletnamie armia narodowo-wy- na jednolilej władzy państwowej,
zwoleńcz• wyzwol1J1o od zaborców stwarza ogromne możliwości i pers·
imperialistycznych 90 nrocent tery• pektywy rozwojowe.
Wielki Stalin uczy nas jednak, że
tQrilłlB ktaju. W Burmle wyzwolone
od Imperialistów obszary zamieszku- nie należy ulegać wierze w magicz·
je przeszło połowił. ludności. Na Ma· ną siłę najbal'dziej postępowej, so·
lajach, w Korei południowej, w sze· cjalistycznej formy organizacji poliregu t\kri:gów Indii, w Indonezji slly tyc~nej. Niewątpli-\V'ie nowa ustawa
zbrojne narodu prowadzą bohater- czyni z Rad Narodowych postępową,
sklł walk„ o wolności i niezawisłość socjalistyczną formę organizacji po
narodową. Wzmaga sie ruch wyzwo· litycznej mas pracujących. I o tym
to
leńczy ł antyimperialistyczny w Afty właśnie, że Rady Marodo·w e tylko forma organizacji, postępowa,
c•, w Oceanii, w Azji Prżedniej.
. W obecnych warunkach, jak tego konsekwentnie demoJ..-ratyczna, socja
dowiodło doświadczenie Chin, zbroj· listyczna forma, ale jednak tylko
ny opór p1zeciwko ciemiężcom irnpe· forma organizacji, należy pamiętać.
Obecnie wszystko za.leży od tego,
rialistycznym jest najskuteczn:ejszą
formą !lichu narodowo-wyzwoleńcze- jaką. treść wleje się w tę formę.
S~dno sprawy polega na tym, że~o w .ko_loniach. Osłabia on poważnie
1mperiahzm, wzmacniając tym sa· by Rada Narodowa służyła konsekwentnie klasie robotniczej, chłop·
mym front pokoju.
Walce narodowo-wyzwoleńczej na stwu, intełigiencji pracującej. '1:-0lror~dów ko~onialnych w krajach k'olo· wa.la drogę ludowi polskiemu, drogę
nialnych 1 zależnych przewodzi naj- do socjalizmu.
W imieniu Komitetu Łódzkiego Pol
bardziej przodująca, najbardziej Te·
wolucyjna ze wszystkich klas _ kia- skiej Zjednoczonej Partii Robotnisa robot,nicza i jej awangarda _ par czej wyrażam niezłomne przekonatie komunistyczne. Wokół klasy ro- nie, że wybrane przez was Prezydium
batniclej skupiają się wszystkie 1da- Miejskiej . Rady Narodowej nie zasy, a pk·zede wszystkim szerokie ma· wiedzie ł:idzkiej klasy robotniczej,
sy chłopskie, wszystkie partie i ugru- nie. zawiedzie robotnicz.ej ~dzi, że,
powania, organb'.acje i poszczególni · maJąc prżed oczyma w1elk1 przykład
ludzie, którzy walczą. pueciwko de· \lładzy rad<zieokiej, nie ustanie •V 9ra
miężcom imperialistycznym i ich siu- c:Y'. nad po~ązaniem .się z .najszerszy
m1 masami pracuJącynu nll.szego
susom.
Bez zdławienia ruchu narodowo- miasta.
W_i~ie~u Konti~etu f.:?dzkiego
wyzwoleńctego w koloniach impe1·ia
liści ale mogą uważać się za całko• P_olsk.1e1 ZJe.dnoczoneJ Par~u ~obot
wlcłe przygotówanych do rozpQtania rucze1 wyrazam przekonanie, ze wy
\\;ojny agJ"esywnef przeciwko obozo- brane dziś Prezydium potrafi z po·
wi pokoju i demokracji. Dlateg1> też trzebnyn1 uporem i konsekwencją
churchllle i trumany rozpoc1.ynają walc~yć z chorob:t- biu.rokratyzmn i
~rzygotowania do wojny od zdławie· drgn1tarstwa, ktora Jesi::cze toczy
nia rochu demokratycznego w s\v-ych niektóre ogniwa naszego aparatu, po
krajaf'h 1 ruchu narodowo-wyzwoleń- trafi położyć kt·es lekceważeniu poczego w koloniach. Agresorzy impe- trzeb i. spraw _ludzi pracy. że zapali
riallsty,,ini prowadzą faktycznie woj do słttzby w interesac~ 1udu • c~ły
nę na cilbrzymich obszarach od po- podległy sobie aparat, ze uczyn.1 z te
go apara_tu $prawne narzędz1i; V:
łudniówej Korei do Indonezji.
Posługując się zbankrutowaną. ma· wa)ce o interesy kl~sy robotmcze3,
rionetką --· Czang Kai-szekiem, pro- o interes! ludu, o mt~resy naszego
:W.'lidlil\ oni bez wypowiedzenia wojnę naro~u, ze p-rzeJ-ształe1 ten ap:irat
przeciwko narodowi chbiskiemu. 'Nia w m~zawodny mstrnment w.alki •. z
domo pt•wszechnie, że Formoza zo- ~og1em kl~so~ym, z po~1a
stała przekształcona w prawdziwą m1 klas kn;p1tal!stycroych, ~ ~eBkcJ~,
amerykańską bazę wojenną, a. ame· z. dywersy)nym1. agenturami_ 1mper1a
rykilń5kie ,,latające twierdze" doko- listyc:z~y~h _podz~ga~zy WOJ~Y~h.
W . i.mieniu Kom!tetu f:?d:zk1ego
nują lotów na Szanghaj. W południo
wej Korei bandy Li Syn Mana, bP.dą- Polsk1e1 Zjednoczone) Partu Robotce wojskiem najemnym Wall-Street, ~iezej wyrażam ,7łębokie p~zeko~anie,
usiłują ogniem i mieczem zdl:awi.5 po ze wybrane dz1s Pre-~ydium 1, cała
o
tężniejący w kraju ruch partyzancki. Rad~ Narodow11; potrafi ~adbac
W Vietnamie od 3 z górą lat koloni· codzienne troski obywateh naszego
zatorzy francuscy prowadzą wojnę miasta, o rozwój naszego przemysłu,
przeciwko naródowi vietnamskiemu handlu i transportu, o należyte za·
broniącemu swej wolności i niepod opatrzenie naszego miasta w artyku
Jegłośd. W obliczu jawnei klGski ko ły spożywcze i masowego użytku, o
ilonizatorów francuskich. Śpieszą im rozwój budownictwa mieszkaniowego
na pomoc imperialiści amerykafo;cy: i public~nego, o r~zwój szk?lni~t\~a
ich decyzja w sprawie dostaw i;iate- wszystk1cb s~opm! o rol!lkwit zyc1a
ri_łł§:w :wojennych ~ B.ao ~ o• kulturalne.iru i politycmeiro inaszeio
irnpetialiści

w gospodarce stalq

wojennym

znacza, że impeńaliści amerykańscy cie. Zwycięstwa w walce narodowofaktycznie wypowiedzieli wojnę na· wyzwoleńczej na Wschodzie są. iwyrodowi vietnamskiemu. Do Indochin t.ięstwa1ni frontu pokoju i demokra·
kieruje się amerykańskie czołgi i sa- cji. Wszyscy szczerzy zwolennicy po
moloty, instruktorów 1 oficerów armii koju uwilŻaj'!, za swój obowiąr,ek poamerykańskiej.
pieranie ruchu narodowo-wyzwoleń
Niemal dwa lata prowadzą, impe- ctego 11arodów w krajach kolonialrialiści angielscy wojnę na Malajach. nych i zależnych.
Wspaniały przyw Burmle i w innych koloniach. Je- kład dają pod tym względem robot·
den z inicjatorów tych wojen -CJ11:tr- nic.y portowi, 'kolejarze i marynarze
chill - w napadzie szczerości oświad francMcy, którzy odmawiają ?rzewo
czył w dniu 9 maja w Izbie Gmin: zenia brnni dla potrzeb wojny kolo·
labourzyści, ujarzmiając narody Jm. Eialnej w Vietnamie.
perium Brytyjskiego, ,.przelalj w ię
Masy pra(:Ujące Anglii. Ameryki
cej krwi" w ciągu ostatnich 5 ldt, niż i innych krajów, występując ;:ktywprzelała Anglia i jej armia w wojnie nie
przeciwko wojnom koloniidnym
przeciwko fanyzmowl hitlerowskie- prowatlzonym
przez monopolistów
nrn. Konferencje dyplomatów impe- Wall-Street 1 Cily na Malajach, w
rialistyczr.ych w Colombo, Bangkoku, Burmie, w południowej Korei, n" FiSydney, narada w Tokio, podróż emi lipinach i w innych koloniach, nada·
sariuszą Wall-Street Jessupa po kra- tizą tym samym walce swej o pokój
jach . Azji południowo-wschodniej, o· skuteczne i konkretne formy, spełnia
statma narada podżegaczy wojen- swój obowiązek międzynarodowtij so
nych - Bevina, Schumana, Achesona Udarności proletariackiej.
- w Lor•dynie miały na celu wzmo·
Rozwijając i wzmagając walkę na·
żenie prowadzonych już wojen kolo- rodowo-wyzwoleńczą, która jest na.J·
nialnych oraz przygotowanie do roz- skuteczniejszym wkładem narodów
p~tanic1. nowych wojen.
kolonialr:ycb i zależnych do ogólnej
Fakty te świadczą, że „inweriallzm walki światowego obozu pokoju, nanie może iyć bez gwałtów • i grabie· rody tych krajów biorą równocześnie
ży, bez krwi i strzałów" (StaJinJ. W coraz aktywniejszy udział w kampatych warunkach walka narodów ko- nii zbie1·ania podpisów pod Apelem
lonialnych i cz.ałeżnych prz.edwko cie Stałego Komitetu Swiatowego Kon·
stanowi gresu Obrońców Pokoju. Narotły tych
miężcom imperialistvcznym
organiczną część ogólnej walki o po- krajów są szczególnie zaintere„owane
kój i demokrację, którą prowadzą w realizvcji postulatu w sprawie zamasy pracujące całego świata, prze- kazu broni atomowej i uznania za
ciwko anglo-amerykańskim p'iużi:'ga· zbrodnia;·za wojennego tego rządu,
czom do nowej wojny. Sukcesy ru- który by pierwszy broń tę za.stosochu lll\l'odowo-wyiwoleńczego wtma· wał. Narcdy leolonialne i zalc:łine docniaj ą. front pokolu na całym świe· ~wiadczają. bowiem co dzień. rn go-

dzinr, na własnej skórze tego wstystkiego, co niesie nowa wojna tmperialistyczna.
Mimo terroru i prześladowań, które stosuje przeciwko obrońcom po·
koju policja, akcja zbierania.' podpi·
sów pod Apelem Stałego Komitetu
rozwija się w Indiach i w Indonezji,
w Korei południowej i w Ind lchiuach, w Burmie i na Malajach Szczególnie szerokiego rozmachu rut•h ten
wyzwolonych od
nabrał w krajach
jarJ!ma imperialistów. W Chinach i
w Korei północnej powstają tysiące
komitetów obrony pokoju.
anglopotępienie
Jednon>yśłne
amerykańskich podżegaczy do nowej
wojny pnez narody całego Ś\~iata
doprowadzi do poważniejszego jeszcze osłabienia obozu imperialistycznego, stworzy bardziej jeszcze :&przy
jające warunki zwycięstwa narodów
kolonialnych I zależnych, które walczą o pokój, wolności i niezawisłość
narodowi1..
Zbrodnicze plany imperiali~tycz0

nych podżegaczy do nowef wojny,
Wojny kolonialne i Sie
prowadzących
narodów śmierć i 7.nisz
czenia, musz" być i zostaną udaremjących w~ród

oszcz~dność
nymi '\:io produkcji stali.
Akcja o~czędności w gospod~
1Stllllą oraz 'konsekwentna wałka ri:
przeja,wao:nl marnotiraws,twa na tym
odcinku, powinna być prowadzona
stale i obejmować ws,zysbkie da.dały

WARSZAWA (PAP). - W o·
statn.icb dniach przewodniczący
Państw. KomisJI Planowania Go
1tpodarc2ecft wydał aa.rządunie,
dotyczące o&Ml%ędn06cl w przemysłoweJ sosp00arce sta.l!l.
Zarizadzcnie stwierd.za, że w u-wią
zku z rozbudową pl'rle{Ilysłu w Planie 6-letnim I stałym wzrostem zapotrzebowania na stal - eachodzi
konieczność wprowa~eni-a

we wszy

stkicll gałę'Ziach pr:zemysłu jak naj· {
da1e j posuniętych o,szca:ędności w go
spodarce stalą i surowcami, potrzeb

przemysłu.
W najbliżse.ym crzas1(e ukażą się od
rninir004X>reądzenia
powiednie
sterstw resortowych, które dokład
nie określą wszystkie czynno.§ci,
zmierzające do uzygkan.la jak najwiękseych oszczędności na odcinku
zużycfa stall.

Czechosłowacja

się

domaga

zredukowania personelu plac6wek USA

Jak donosi a· J dizy obu państwami, żąda, by w prze
gencja CTK, ceechosłowaokde Mi!l'lti- ciągu dni 14 Stainy Zjednoczone izrester.stwo Spraw ZagraniOz.nych wrę- dukowały do liczby 12 osób personel
czylo ambasadzie USA w Pl'adze od swych placówek w Czechosłowacji>,
powiedź na notę ambas·a dora USA z co 0<4iowiiadałoby dokładnie liczebdnia 13 ma•ja br„ w której rząd USA ności personelu placówek crz.echosło·
domagał się zairnk.niięcia konsulatów waclcich w USA po prze,prowadrzecz.echosłowackich w Plttsburgu i Ole niu redukcji, jakiej domaga się raąd
veland oraiz. rz.redukowania perronelu USA we ws,pomn:ianej nocie.
Rlząd czechosłowacki podkreśla ró
dyplomatyca:neg0 Ozecho5łowacji w
wnocześnie bezpodstaiwność żądań aStanach Zjed·nocrzonych.
Rl1:ąd czechosłowacki, pra.$·łtzega- merykańskich, spmecrmych ze zwy-.
jąc ściśle zasady wzajemności mię- ooajami mię~ynarodO/WYnli.
0

PRAGA (PAP). -

Bratersk.1e pozdrow ,. enia Sztandaru Młodych"
.

ft

I

dla „Komsomolskie j Prawdy"

WARS?AW'A (PAP). - Redakcja do redakcji organu CK Wszechzwią:r:
.
nione.
C,O trwały pokój, o demokrac1ę dziennika ZMP „Sztandar Młodych" kowego Leninowskiego Komunistycz.
nego Związku Młodzieży (Komsomodepeszę z pozdrowieniami
przesłała
ludową").
„Komsomolska Prawda" z oka
łu) zji 25 rocznicy ukazania się pierwszego numeru tego pisma.
„Komsomolska Prawda" - czytamy m. in. w depeszy - bojowy or•
gan przodujątej młodzieży świata leninowskiego Komsomołu - jest dla
całej młodzieży walczą.cej o pokój 1
lepsze życie, serdecznym przyjacie.
Iem i doradcą w codziennej walc.e i
pracy.
Od ,.Komsomolskiej Prawdy", wier
nego pomocnika Partii Bolszewickl~j
i Komsomołu, uczymy się, jak mobl·
miasta, wcią~ając w prace te tysią'!e r,owołano komi$ję skmtacyjną, w ka Prezydium - tow. Gerlecka.
Wśród burzy okla.sków gł9s ze.bie lizować młodzież i wychowywać ją
i tysiqce obywateli naszego miasta skład J.."tórej we~li: tow. Wincenty
na świadomych budowniczych socja- przodujące robotnice i robotni· Kaźmie1·czak, tow. Stanisław Kopac· ra tow. :Minor.
ków, inżynierów, nauczycieli, ludzi ki: ~ tow. ~n~oni W:ir~a. Przedsta- 1 - W imien.iu nowowybranego Pre lizmu.
nauki i sztuki, ludzi , oddanych bez- w1c1el Kom1sJ1 oznaJJmł zebranym, zydium Rady Narodowej w Lodzi
W dniu Waszego święta, w dniu
serdeczne podziękowanie
irrauicznie sprawie, o którą walczy· że głosują w tajnych wyboraeh tad· składam
młodzieży • radzieckiej,
całej
święta
ni byłej MRN. W imieniu ws,zystkicb łódzkiej klasie robotniczej za zaufa
my, sprawie socjalizmu.
Tylko przez najściślejsze powiąza· klubów politycznych - PZPR, ZSL, nie, jakim mnie obdarz.yla. Walka o młodzieź polska życzy Wam dalszych
nie z klaslł robotniczą, z ludem pra S~ i SP - tow. Duniak zgłosił na.stę rea.UzacJę zadań Planu Sześcloleł sukcesów w pracy, dla iłobra mtode·
niego, planu budowy fundamentów go pokolenia całego świata, które w
cującym, tylko pomne wskazai1 Pre· puJące kandydatury: ·
PrzewodnicziCY Rady Narodowej, !1-0Cjalizmu w Polece, nakłada wiel- Waszej wielkiej Ojczyźnie i w Komzydenta Rzeczypo'!lpolitej tow. Bolesława Bieruta, ty1ko korzy!.taiąc z znany działacz politycz.ny na naszym kie obowiązki na organa jednolitej somole widzi serdecznego, nit:zawod·
nauk Wielkiego Stalina. tylko wzo· terenie, dotychczasowy prezydent Ło władzy państwowej. Aby im spro•
należy zmienic dotychczaso· nego przyjaciela i przywódcę w wal•
rują.c się na przykładzie pracy Rad dzi _ tow. Marian Minor, I wice- stać w pierwszym na świecie kraju soeja pi·zewodniczący, dz.iałaczka politycz wy styl pracy, zwiększyć operatyw- ce o lepne życie mlodzieży, o pokój
powiązać sit z masa l socjalizm".
lizmu - Zwiazku Radzieckim - o- na i sp-0leczna, były starosta tow. ność, silnit!j
brane dziś Prezydium oraz Rada Na .l\Iaria Mikołajczykowa, drugi wice- mi. Przed nami stoj4 wielkie probie
rodowa s~lnić potrafią postawione przewodniczący _ pełniacy dotych· my, mmnięcia pozostałości ustroju
pued nią wielkie historyc:i:ne zadanie czas funkcję wiceprezydellta Łodzi _ kapitalistycznego w dziedzinie gospo
i przystosować działalność Rady Na tO\V. Edmund Bugajski, trzeci wice· darki mieszkaniowej, służby zdrowia,
rodowej do bliskich wyborów, w któ przewodniczący - pełniący do obec· opieki nad m11tk1t i dzieckiem, rozbu
rych ludność naszego miasta na pod nej chwili funkcję dyrektora zarzą- dowy sieei wodoci1urów i kanali:r.acjl.
stawie dem&kratycznej ordynacji wy llu Miejskiego _ tow. Adam Gins- Oto najpilniejsze zadąnia Łódzkiej
bert, sekretarz Pre;iydium Rady Na Rady Narodowej. Będą one realizowa
borczej wybierze swoją władzę.
W imieniu Komitetu Łódzkiego rodowej - tow. Edward Wróblewski, ne zgodnie z interesami klasy robót·
NOWY JORK (PAP). - Prasa t.·
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot- oraz członek Prezydium Rady Nuo 1ticzej.
- Proszę tow. Zambrowskiego, by merykańska w depeszach z Filipi'l
niczej życzę nowoobranemu Prezy- dowej - tow. Regina Gerleeka, peł·
dium oraz Radzie Narodowej sukce- niąca dot11-d obowią.zki naczelnika przekazał Komitetowi Centralnemu donosi o nowych zwycięstwach armii
sów w walce i pracy, w służbie kla· Wydziału Kuratorium Okl·ęgu Szkol na11zej Partii i jej Przewodnicz4cemu narodowo - wyzwoleńczej „Hukbala.·
zapewnienie, że
sy robotniczej, w służbie ludu, w nego w Łodzi. Pozoi;tałych członków tow. Bierutowi pracy nad rozwojem i rozkwitem po Prezydium Rady Narodowej w Łodzi będziemy wcielaH w życie praktykt hap", k'tóra. zajmuje wciąż nowe po.·
socjalistyc!l.nego, wzo łacie kraju. Zaciekle walki trwają
litycznym, gospotlarczym i kultura!· kluby radnych wybio1·ą. na jednym z budownictwa
nym naszej robotniczej, czerwonej najbliż11zych posiedzeń Rady Na1·0· rujlłC i;.ił na osiqgnięciach wielkiego i·ównież w środkowej i południowej
ZWiązku Radzieckiego i nauce Leni- części wyspy Luzon oraz na wielu
dowej.
Łodzi.
głosowaniu wzięli udział wsz"', s· na - Stalina. Oklaski towa·rzyszyły innych wyspach.
w
Niech żyje Polska Zjednoczona
_,
· ,,..owom
·'
· k a cy radni. p obliczeniu głosów prze
·
. R obot nicza
tow. M'mora.
osta tmm
P ar t 1a
- przewodnicz
0
Prasa ameryka!1ska przytacza wie
Następnie uchwalono tekst deJ)e·
wodniczący sesji, tow. Kubiak
naszego narodu!
szy do towuzysza Bi.lesława Bieruta. le wypadków przejścia żandarmerii
Niech żyją Rady Narodowe - .nie odczytuje wyniki głosowania.
Odśpiewaniem ;,Międzynarodówki" na stronę powstańców, wskutek cze·
Jednogłośnie wybrany został na
zaw~nl". orfź w walce naszego ludu
przewodniczącego Rady Narodowej zakońc2ono wczorajszą sesję R11-dy go została ona ostatnio wcielona do
o soc3alizm.
NIECH żYJE PREZYDENT RZE- w Łodzi - tow. Marian Minor. na ~aro~owej .v Łodzi, sesję, która st:i- regularnej armii, kLórał zdaniem kół
k , ki .
. „
h .
d
BOLE· 1wiceprzewodniczących - tow. Miko- nie się faktem przełomowym w hi-CZYPOSPOLITEJ TOW.
1
mtSJ1. . amery ans eJ,
łajczykowa, tow. Bugajski, tow. storii naszego miasta, w historii po-, :zą o~vyc
SLAW BIERUT!
Długo brzmiały oklaski po prze- Ginsbert. na sekretarza Prezydium głęhiania. władzy ludowej w naszym Jest credynym opal'ciem !>'rezydenta.
Filipin - Quirino.
mówieniu tow. Woja1;1a. Następnie Rady - tow. Wróblewski, na człon kraju.

Pierwsza uroczysta sesja
lładq

Narod owej

UJ

Lodzi

Towarzysz Marian Minor obrany przewodniczącym Prezydium RN

I

Sukcesy wojsk

narodowo wyzwolen' czych
na Filipinach

I

/
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AGITA TORZY w WALC E

socjALISTYCZNĄ DYSCYPLINĘ PRACY

Aby ułatwić realizację ustawy we wszystZ dniem 1'7 bm. weszła. w życie ustawa o za
bezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy. kich przedsiębiorstwach i urzędach, winna b)·ć
Na terenie całego kraju, na specjalnie zorga- prowadzdha · przez agitatorów i świadomych
bezpartyjnych
pracowników
nizowanych zebraniach grup związkowych, za- przodujących
ko wzmożona praca wychowawcza. ma.jąca na celu
poznały się z treścią ustawy załogi fabryk
podniesienie świadomości· wśród ogółu pracują
palń i hut, pracownicy instytucji j urzędów.
Na wszystkich zebraniaeh załogi przyjęły cych. Szczególna rola w tej pracy przypada agi
wprowadzenie ustawy w życie z wielkim zadn ta.torom. Agitaforzy partyjni mają bogate dowolenietn - jako slmteczny środek w walce z świadczenia w walce z absencją j łazikostwem.
agitatorów,
W wyniku pracy uświadamiającej
notorycznymi łazik&mi.
Uchwalenie ustawy przez Sejm, przyjęcie jej w wielu zakładach {jeszcze przed wejściem uz pełną aprobatą przez masy pracujące naszego stawy w życie) zjawisko absencji zostało niekraju nie rozwiązuje samo przez się zagadnie mal całkowicie zlikwidowane, a wielu spośród
nia całkowitej likwidacji nieusprawiedliwio- byłych łazików, pod wpływem szczerej i przyja
nych nieobecności w pracy. spóźnień i niedbałe cielskiej rozmowy agitatora, zmieniło radykalgo wykonywania swych obowiązków. Towarzysz nie swój stosunek do pracy - są dzisiaj wzoro
Lenin uczy - „trzeba utrwalió to, cośmy sami wymi i przodującymi pracownikami.
Obowiązkiem agitatorów jest dotrzeć do każ
zdobyli, cośmy zadeklarowali, omówili, nakrc&li
dego pracownika, szczególnie do tych. któ:.-·:zy
li - umocnić w trwałych formach codziennej
dyscypliny pracy. Jest to najtrudniejsze, leci lekceważąco traktują pracę i swoje obowiązln.
zarazem najwdzięczniejsze zadanie, albowien1 Agitatorzy winni zapoznać ich z treścią ustawy
dopiero rozwiązanie go da nam socjalistyczny oraz z uchwałą Rady Ministrów, określającą
przypadki usprawiedliwionych nieobecności w
la.d''.
Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej d ys· · pracy, warunki i tryb usprawiedliwienia nieocypliny pracy - 'to wielka zdobycz w ręh-u kla becności. Gruntowne zapoznanie się z postano
sy robotniczej, Konsekwentna realizacja usta- wieniami ustawy pozwoli zrozumieć jej cel i zna
wy w stosunku do zatwardziałych łazików, b ez czenie.
Pracownicy, wyróżniający się nienaganną .
względna walka z wszelkimi przejawami nieuja
wniania i „tuszowania" absencji i spóźnień, t o tlyscypliną, pracy w ciągu trzech lat kolejnych,
naczelne zadania, jakie stojq, przed organizacja w myśl ustawy winni być przedstawiani do od
mi partyjnymi, dyrekcjami przed&iebiorstw I ra znaczeń państowych i nagród. Fakt ten posiada
:-łeboka wymowę - świadczy, iż w Polsce Ludo
darni zakładowymi.

1

wej praca jest sprawą czci i honoru. Tych, któ
rzy łamią dyscyplinę pracy, którzy opuszczają
pracę bez przyczyn i usprawiedliwienia, spob··
ka. nie tylko klira porządkowa i sądowa, lecz
wzgarda i napiętnowanie ze strony towarzyszy
praey - kara słuszna i sprawiedliwa.
Na konkretnych przykłatlach swojego zakł'1·
du, oddział.u czy brygady agitator winien W!.ka
zać, jaką szkodę przynosi pracownik nieobecdezorganizuje pra
nością, czy opóżnieniem dodatkowego wysiłku towarzy
cę, zmusza do
szy, którzy wykonują. za niego pracę. Nieobec
to strata cennych godzin, to
ność w pracy w konsekwencji niejednokrotnie niewykonanie
planu produkcyjnego przez zakład.
Socjalistyczna dyscyplina. pracy polega. nie
tylko na systematycznym uczęszczaniu i nicspo
inianitt się do pracy, socjalistyczna. dyscyplina
pracy, to świadomy stosunek d-0 pracy, należyte
wykonywanie swych obowiązków, to 480 minut
dnia roboczego, poświęcone wyłącznii! produk
cji, to wydajniesza praca i lepsza jakość wykony
wanej produkcji. Agitatorzy w swej walce o so
ejalistyczną dyscyplinę pracy nie mogą zapoml
njlć, że zaradnienie to należy łączyć z kształto
waniem wśród mas sQcjalistycznego stosunku
do pracy. Przykład osobisty agitatora, sumienne
i wzorowe wykonywanie pr:11ez niego obowiąz
ków zawodowych, systematyczna praca politycz
no - uświadamiająca, jest obok '1stawy, skutccz
ną metodą i formą. walki o socjalistyczną dyscJ"
T. P.
pline uracy.

Rady Narodowe jakó jednolite organa władzy państ~·ow.ej
ich r ola i zadania
Skrót przemówienia wicepremiera t()fV. Aleksandra Zawadzkiego,
wvgloszonego na uroczystym posiedzeniu Stołecznej Rady Narodowej w dniu 23 maja 1950· roku
ideowo i politycznie
kobiet, p~wicieli mlo<1!de
2 dla spra.wniejnego torowania n!'Ch,
te organa
w roz sławnymi budowniczymi socjali.-,
oraz przedsta.wicielami naszej Judo„
naszego
obozu demokratycmego,
ty oraz 91trawa odmloozeni'&
prrodująca

siła

władzy państwowej

drel!'i zwycięskiemu JJ()Chalło
&kładu.
wijaniu sojuszu robotnicro • chłop
walczącego o utrwalenie władzy lu skiego.
wi w naszej lospodll<l"Ce narodowe) nd jest na.da.I pr.obleiniem.
WŚ1'oo podstaiw<>wych braków w du pracującego w Odrodzonej Pol
W wyniku reformy rady narodo
w mieście i na wat form SOC>Jalls~ycz
we, a szczególnie gminne rady na.
nycli (państwowych 1 sp6łdzielC11YCh), dtZiałalności i stylu pracy rad należy sce, o sooja&m (Oklaski).
rodowe, staną się transmisją do naj
stam.owiiących Podstawę ekOIHllDicmit wymienić następujące:

„

oraz źródło siły i rornv~ PolSki Lurady nair<>d.i>we nie umiały się
dowej
1łęblej powdązać z szerokim.I
dla umoonłenia i J)Ollębienia .ir>aSaJnl p~ującyml, nie dość żyły
aojuszu robołniezo-chłopskiego, idi bolączkami bytowymi, nie dość
który stanowi i stanowić będae t11n- dbały o rozwiązanie tych bolączek
dament władzy ludowej w Polsc!e
słabo pra.oowa.ły w wielu ra·
da.ob ioh komisde, które powin
dla skułeczniejszego i wszeohstr-0nniejsugo - „poprzez ma- ny były ootrywać rolę głównych or
sy P18CuJące" - i „dla mas pracuj~ ganów pomooni~ycb i kontrolnych
cydl" (Lenin) - spełnienia. pnn; '\\.la rad, przyg-otowywać materiały i
dzę lu<lową jeJ sp1>łeamo • połi.tycz """111.oski na. plenum rady, współpra
nycb, gospodaresycb, administn.cyj- cować sła.le z jej prezydium i t. d.
nych i wychowawczych funkcji dy·
wybitnie zły styl )}racy wielu
IWitury proletariatu.
·
rad i foh prezydiów przejawiał
Dzięki pnepl'OWMbonej przez Usta- się, w zupełnym częsrokroć bra,ku
wę z dnia 19. 4. 1950 r. reformie, ra •k ontroli wykonania własnych uchwal
dy narcmowe w swej nowej roli or- oraz w niesystematyc:inym kierowaganów jednolitej wład~y państwo niu radami 1 ich preeydiami niższe·
wej pogłębiać będą dalszy proces go sto.pnia
Ustawę o radiach narodowych, ja- kształtowama się i utrwalania 'WłR·
prezydda. nic przygot(}wywa!Y
ko jednolitych organach władzy pań dzy ludowej w Polsce, w formach
na.leżycie i starannie obrad ple
sbwowej Polski Lud01wej r~atty• na.,fbaTd~j sprrz;yjających naszemu uum, nie PnKOVl--a.ly w powlą1.a.nlu z
wać należy na tle określonej sytu- !i':~clęskiemu mars:rowi do socJali.z- komisjami rady, <,.zęst.okroć zapelnie
nie doceniały komisji rady
acji poliitycwej
wewnętrznej i
międzynarodowej, w której żyjemy i
Cele przeprowadzone;
prezydia pracowały głównie w
działamy, a więc rz punktu wi<irrenia
o.parciu o etatowego przt~wodni
reformy
jej dojmałości i celowości dla realiczącego i etatowych c1lo11l<ów prezacji zadań, jakie pi·z.ed nami s!oją.
ZNACZENIE REFORMY polega na zydium. nie aldywizowały ratlnycb
Sytuację polityczną Polski Ludo- tym, że uwielokrotni i pogłębi ona do pracy 9})ołecwej w radzie i n3
wej określają d'Zliś następujące tllasad spójnię władz Polski Ludawej z naJ- jej zlecenie, nie wią7.ały się w swe,j
nicze fakty:
szerszymi masami, spotęguje slłę i au pracy z masowymi organizacJami
po pmeprowadzeniiu refor.mY torytet naszego Państwa, oznaczac społeeznymi
rolnej i unarodowieniu wlel- bę(lzie koosekwentną realizac;1ę „rzą
zly styl pracy wielu rad pokich i średnkh rzakładó.w prrzemysło- / dów ludu, sprawowanycll pnJez sam
wodował, że nie stały się one
wych, transpO'I'ltu, banków i t. d. prze l11d". ~ - Marks). (Oklaski).
w pełni potężnym narzędziem klasy
prowa.d'Z.iłiśmy ZWYCięsko odbndo•
WZMOCNIENIE Wt.A.DZł' LTJ robotniczej i pa1istwa ludowego w
wę naszej gMpodarki narodowej QOWEJ PRZEZ JEJ DALSZ,\ I walce z bi11rokracją, dygnH:irstwem,
wyltónaliśmy pru<!terminowo Plnn
DOGŁĘBNĄ DJ:MOKRAT~Z.'\- naduży~Jem władzy, duszeniem kry3-letni, przystąplli.śmy
kony·
CJĘ, PRZEZ WZROST AKTl W t:vld ł S'llmokrytyki - w wa.lee o wysta.jąc szeroko z doświadCRń i
NOSCI I UDZlAŁU W NIEJ chowanie nowego człowieka,
pomoey Związku Radzieoklęgo - do
MAS PRACUJĄCYCH TO
realiza.C'ji pierwszego roku Planu 6•
NACZELNY SENS PRZEPRO·
Rady narodowe
letniego - wielkiego planu rozbu•
WADZONEJ U NAS REFORMY.
przechodzą do wyższego
dowy i pnebudowy - planu budoNaczelnym powołaniem rad narostopnia swych zadań
wy podstaw soo.)ali-imu w naszym d<>wych jako organów jcdnoJ:tcj wla
kraju.
d.Zy pnństwowej jest spełnienie do
PI>zy w.szysibkich jednak SJWych
Okrzepła gos.podarc:z;o i kultura!- Uńca. tych zadań, jakie przed pol· brakach
i trudnościach, nasze rady
rJ e Polska Ludowa, krocząc zd~y- ską klasą robotnicz1t i narodem pol:narodowe, w oparciu o pomoc ParW
dowanie, na Cl'lele z klasą robotni· sk·im etworzyla Wielka S0cjali9tycz- klasy robotniczej, w zasadzie spehlia
czą i jej Partią, drogą budowy no- na Rewoluc.ia Paitkiernikowa i bisto
ły swe niełatwe zadania, um~wniały
wego socjali~ycamego ustroju spo- iryczne zwycięstwo bohaterskiej Ar· się w l\<1llce z reakcją. bandyckim
łe~nego.
JJł1i Radzieckiej nad hitleryzmem, .ia
podziemiem i mikołajczykowską aNAJSZERSZE l\IASY LUDU POL- kim początek na 'IJi.emi pol9kiiej dała
genturą im1>eri.ałitanu auglosaskfrgo
SKIEGO Z KAżDYM DNIEi"'W Gt.Ę· Kra.j~wa. I(ada Narodowa i PKWN. w walce ze spekulacją I wswlką. dyBIEJ PRZEKONYWUJĄ SIĘ O jakle stoją na po~u dziennym
wersją wroga, godzą.cą w interes pań
WYŻSZOSCI USTRO.JU LUDOWO - pneiywanej pnez nM epoki zwycl~
5twa. ludowego.
DEMOKRATYCZNEGO
NAD u- skiąo marksizmu - Ienini.r.mu, EPO·
Ożyw~ym prądem przeszło przez
STROJEM
KAPITALlSTYCzNO"' KI, KTOREJ SZTANDAREM JEST
nasze rady zjednoczenie klasy robotOBSZARNICZYM POLSKI PRZED· LENIN-STALIN. (Oklaski).
WRZESNIOWEJ
Wskutek w~ółistnieni•a w Polsce n!c-:iiej w grudniu 1948 r.
Tote-i: rok 1949 i ubiegłe miesiące
Ludowej,
obok tereno'.\rych rad naro
jed•nocześnie, pod
d'liała:iiem
ciemnych sił imperializmu an- doWYch, organów repreoontujących 1950 r. stanowią okres decydują.cy w
glosaskiego i ciemnych srił reakcji centralną władzę rządową, w prak- d&jruwaniu rad do roli, kt6rą narzachodnio - europejskiej, pogłębia się tyce formailnlie tylko uza1eżniQny.r;.h da.je im usta.wa o radach narodowych jako jednolitych organach wła
rozdział świata na dwa obozy: obóz od nadzorcrz.ye'.h i kontrolnych funl:tcji
pokoju i postępu, ostoją, wodzem i r a d narodowych, dotychczarowe ra· dzy państwowej.
WY"l6łe z historycznego ezynu
natchnieniem którego jest Związek dy dość crzęsto ograni.<:!lały swe funk
Radziecki i Wielki Stalin oraz obóz cje do samorrządu terytorialnego, rz. KRN, zr-Odzone przez walkę ludu
wojny, do którego chcą wepchnąć dużym obciążeniem starego, pr~ed Polslriego na tle epoki, którą otwo·
lmbkość imperialiści amerykańscy. wojennego pojmowania tej ich rołi ny'a wielka socjalistyczna Rew1>lu·
cja. Pai.<ł'llie:rniilk&wa., nawiąziują.ce
Oglądając się na wojnę i pornol: samorządowej.
Organa administnwji państwm1e-j swą walkę w wa;runkael1 ujarzmio~etialistów
zachodnich, rozbite
lecz niedobite elementy k.ap1talis- ini e umiały należycie sprzyjać im- nej Polski do nadciągaijące.go ze
tyc-z.no · obszami~e w naszym kra- cja tywie i ak•tywności rad i dość wschoclu zwycięstwa bohaterskiej ar
ju oraz bogacze i s•pekulanci wie-JSCY częs to WY'ka'2ywały tendencję do nie mii Kraju Ra<!, kształtowane i krzep
sta.wiają rozp!M}Z.liwy opór naszemu zaleinoś ci od rad, a na.wet spycha- llj\ce w trudnych latach odbud'JWY
kra.ju i umacniania wla.dzy ludowej,
marszowi po drodze walki o pokój, nia ich na bo~y tor.
O wypaciz.eniach ohaxakteru r ad nasze rady narodowe prr:echodzą
postęp i soc~alizm, przebiegle zmieniają, formy tego oporu, by łatwiej n a1rodowych. o tym, że w wielu wy- dziś do wyższego stopnia swych za
sipełn : ać dań, wchodz~ w swą nową rolę, tę
w1m>wa.dzić w błąd bardziej zacofa- padkach nie potrafiły one
swych zadań wciągamiia mas pracu- rolę, którą, realizując nauki Lenina
ne warstwy mas ludowych.
jących do i1działu w raądzeniu pań ·i Stalina, wytknęła im przooująca
Lec:i: cała ta różnorodna i róż...'10s.twem, stanowiło również "wzmozo· myśl polityczna Partii klasy robotni
barWńa, kosmopolityczna rea.keja poJ ne
przenika.nie · dezorganizującego ozej.
ska jest coraz bardziej izo-lowana w wpływu żywiołu drobnomies'.zczań
Rozgr·o mienie
wrogiej agentury
jej walce p.s:zeciw wszystkiemu <:O skiego. wyciskającego swe piętno na
WRN-u oraz ideowo - polityczne
nowe, świeże i wiodące naród polski dtialalnośct wielu rad w pierwszych i organizacyjne rozbicie prawicy w
ku lepszej przyszłości.
latach kh istnienia.
byłej PPS i prawicowo - nacjonali
„Oczywiście - mówi Lenin stycmego odchylenia w byłej PPRBudowa podstaw
- że drobnoanies<Zczański iywioł zjednoczenie klasy robotniczej na.
socjalizmu w Polsce
dezorgani.ucji, (kt.óry podczas gruncie marksizmu • lenini:mrn.
wszelkiej rewolucji proletariacr0'1.gromienie mikola.iczykowskieBUDOWA PODSTAW SOCJALlZ·
kiej nieebybnie się ujawni w 1ym go PSL - agentury imperializmu
MU W POLSCE rozst.rzygaj~cy
lub
innym
stopniu.
a
podcz11s
na
anglosaskiego - zjedneczenie mas
krok ku , pełnemu i ostateC'nlemu spo
&zej rewoluoji, wskutek drobno- pracująęych chłopstwa na gruncie
łecznemu wyzwoleniu mas pracuja·
mi~mńskiego cha.raklem kra- idei pogłębiającego się sojuszu robocych miast i wsi z przekleństwa uju, jego zacofania i następstw tniczo • ehłopskiego, jako podwali
stroju kap.i1alistycznego - oto hMoreakcyjnej wojny ujawnia się ze ny Polski Luclowej na. jej drodze
ryczne zadanie, jakie klasa robot.ai·
szcriególną, silą,), nie mO'ie ni~ , ry do socjalizmu,
cza, przewodnia siła narodu - pocisnąć swego piętna także na ra
znaczne wyparcie elementów ka
sta.wiła dziś przed sobą i władzą lu·
dach."
pitalistycznych i rozwój sił gospo
uową, którą sprawuje w sojuszu z
darczych i społeczno - politycznych
pra~ującym chłopstwem.
Braki i niedociągnięcia Polski
Ludowej oraz wielki wzrost
Dal~e \V7illlocnienie naszej wła
dotychczasowych rad
aktywności,
dojrzałości politycznej
dzy .tudowej, naszego państwa, 1n-zei.
i kultury mas pracujących,
narodowych
stworzenie jcdnalltych organów wla.dzy państwowej w terenie, pri;ez
głębokie wynikłe na gruncie
O wypaczeniach charakteru do- tych
przeobrażeń glębll'Ze i wsttchstronne powiąunie
zmiany w ukła
tychczasowych
rad
narodo·wych
I
nie
dzie sił klasowych w Polsce i wzrost
ich z najszerszymi masa.mi pracują
dociągnięciach w ich pracy stanJroli kierownicze.;, siły i oddziaływ'
cymi w celu jeszcze większego przywliy również PI"?.eti długi czas zasad· nia klasy robotniczej - hegemona
ciągnięcia tych mas do bezpośrednie
lliae
wady
w
ich
składzie socja.!naszej rewolucji - oto zasadnicze
go, aktywnego i stałego udziału w
nym i stylu ich pracy.
przesłanki dokonującej się u nas rP,
rządzeoniu krajem - z pełną świado
OczYWlście, 1>0 zajęciu
się przez formy ustroju władz państwowycn,
mością
spełnionego wobec SW<!ga
Radę Państwa i Partię po Sierpnio- założonej w idei KRN, oto dlacz~go
pańsiwa i siebie saimych o:sow1„,z.
wym Plenum KC, a w szczególności TERAZ WŁAŚNIE reformę przepro
KU - posiada dla. realizacji tego za- po
Kongresie Zjednoozenil)W}'m i Il\ wadzanty.
dania na.;lstotniejsze maczenie.
Strażniczką ciągłości historycznej
Posiada ono w szczególności zna- Plenum KC Partii, na podsta.wie ana
lizy terenu, sprawą struktury klaso- kształtowania się organów władzy
<:2enie:
we.I rad narodowyt•h, sytuacja si~ Polski Ludowej, a. „,a.razem motorem
dla cora.z skutecmiej!Jzej i s.ier popra.wiła i dziś skład socjalny na- walki rewolucyjnej i działania mas
szej walki o pokój, prueiw szych rad wygląda lepiej, a tym Ila· pracujących, przeobrażających na
przestępczym knowaniom podżega mym są one lepiej przygotowane do ład socjalistyczny
ustrój i życie
czy wojennych - jako na.czelni)gO oczekującej je roli jednolitych orga- kraju oraz samycll siebie - była i
zadania ludzi pracy całego świata, nów włatlzy państwowej. Jednak i· jest Partia klasy robotniC'Zej, PZPR,
skupionych w tej walce wokół wiel- lość w radach robotnil(ÓW od warsz- kontynuatorka. sławnych tradycji
kieiro Zwia.zku Radzieckiego
ta.tu pracy, a takie ilość bezpadyJ· walk polskiej klasy robotniczej ,
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wej inteligencji, nale~y dlMó o nale•
w nich udział bey;partyjnyełl
robotników i chłopów oraz kobiet.
żyty

Centralizm demokratyczny
- naczelną zasadą władzy
ludowej

szerszych mas pracujących chłopów
staną się na. wsi ośrodkiem mobili
zująoym masy chłopskie do
sooja.
pstycmej przebudowy wsi, skute<lzW swej treści klasowej i swych niej niż dotąd potrafią uaktywnić
funkcjac:oi, zarówno dotychczasowe pracującą wieś przeciwko bogaczom
rady narodowe, jak i administracja wiejskim.
pańStwowa były to organa wła
Radv narodowe kierują
dzy ludowej w Polsce.
Ma jednak głęboką wym-0wę fakt,
budownictwem
że. ustawa. o radach narodowych, ja
socjalistycznym
ko jeclnolitych organach władzy pali
stwowej omacza przejęcie (webło
Ustawa o radach narodowych ja
nięcie) przez
rady ~konawczych ko jednolitych organach władzy pań
i zarządzających funkcji terenowych stwowej oznacza, że rady i ich pre
organów władzy, 1><1dporz?,dkowa zydla, kierując się w swej działa.I
nych rządowi i jego resortom (okla ności ustawami oraz wytycznymi
ski).
l'Ządu ludowego, przejmują
całość
Dotychczas w konkretnych warun zadań i odpowiedzialność za zwy
kaeh kształtowa!llla się systemu de· cięskie budownictwo socjalistycz
mokradi ludowej w Polsce, zaró· ne, a zarazem całość władzy na
wno rady naroclowe, jak i organa swym terenie.
naszej administracji rządowej, wyra
Warunkiem spełnienia. przez ra
żały w swej działalności istotę pań dy tej roli, jest uświadomienie sostwa nowego typu, spełniającego w bie przez nie swej nowej sytuacji,
swym rozwoju coraz skuteczniej fun usta.wienie się po nowemu w swej
keje dyktatury proletariatu.
pracy i .i ej stylu.
Towarzysz Stalin wskazał 001
Trzeba dokonać maksymalnego
następujące trzy strony
dykt:a wysiłku dla radykaln ego usumęc1a
tury l)roletariatu: pierwsza
braków, które ujawniły się w dowykorzystanie władzy przez k1a tychczasowej pracy naszych rad te
sę
robotniczą
dla zgniecenia renowych wszystkich szczebli.
eksploatatorów oraz dla obro
W szczególności należy od p!erw
ny kraju: druga -wykorzysta
nie władzy przez klasę robotni szych chwil pracy noWYch rad zwró
czą dla ostatecznego oderwania cić uwagę:
na dobry i na,jbardziej celowy po
mns pracujących i eksploatowa
nych od buduaz,ii i umocnieni01 dział pracy w Prezydium lłady,
sojuszu klasy robotniczej z ty
na kolegialność i planowość pracy
mi masami, a przede· wszystkim Prezydium,
z chłopstwem i wciągania tych
na dyscyplinę pracy, socjalistycz
mas do budownictwa socjalisty ną dyscyplinę pracy,
cznego, trzecia. - wykorzystanie
na. ścisłe przestrzeganie i kontro
władzy przez klasę
robotniczą
dla. organizacji budownictwa so lę wykonania ustaw, dekretów i roz
porządzeń rządowych oraz uchwał
cjalistycznego.
udy i jej prezydium,
Reforma nasza, jako reforma so
na stałe powiązanie z radami i ich
cjalistyczna, oznacza konsekwentna
rozbudowę tej istoty państwa demo pre-.11ydiami niiazego stopnia oraz
kracji luclowej przez połączenie w systematyczne wychowawcze kiero
radach narodowych, jako jednołi wanie ich pracą.
U podstaw stylu pracy rad naro
tych organach władzy państwowej,
funkcji uchwałodawczych i wyko dowycb winna znaleźć się nieza
chwiana, zdecydowana. i wnikliwa
nawczych.
Lecz nasze rady nie będą, tylko czujność rewoluc:v.i na oraz krytyka
i samokrytyka, jako podstawowa le
sumą dotychczasowych rad i tereno
wych organów rządowych. Będą o ninowsko - stalinowr..ka metoda wy
ne nowymi w swym wyra:de polity ln·ywani:i i przezwyciężania wsrelczno • ustrojowym organami właqzy kich wad i braków w pra-0y.
państwowej, sprawującymi swe fun
Ścisła współpraca rad
keje na zasadach centralizmu demo
z
masami pracującymi
kra.tycznego, łączącego
sprężystą
dyscyplinę państwa z rozwojem wa
Decyduj ące 21naczenie dl a podnlerunków dla wyzwolenia się prężnej sienia rold i autorytetu rad będzie
i twórczej inicjatywy miejscowej.
mialą ich powiązanie z n ajszerszymi
Oto co mówi Lenin w tej sprawie: m asami - pn:ez organizowanie ich
„Jesteśmy zwolennikami cen- współpracy z radą, przyciąganie ich
tralizmu
demokratycznego
t do za dań riządzenia k rajem . S·tala
trzeba jasno zrozumieć, jak bar tiro.~ka o m aterialne i kulturalne wa
dzo centralizm demokratyczny runki ich b ytu.
różni się z jeclnej strony od cen
Wróg klasowy muk a i będrz.ie szu·
traliz.mu biurokratyc7Jlego, z dru kał każdej szczeliny, prize-z k tórą
giej zaś strony od anarchizmu'• ... mógłby przeniknąć do naszych orga„Centralizm pojęty w sensie nów i ap aratu rządzenia, każdego
istotnie demokratycznym pne sła-b's-zego m iej.s<:a. skąd m ógłby prrz.y
widuje po raz pierwszy w dzie nosić szkodę paiistwu .ludowemu.
jach stworzoną możliwość pel Wr ogowi jeseoze naj łat.W'iej pene.tro
nego i wolnego od przeszkód. wać wśród niedojr.z.ałych polityce:nie
rozwo.lu nie tylko miejscowych wa'l'.'S•tw ludnośc i. w srzc zeg ólnośc i na
właściw.ości ale miejsc()we.i ini· ws~, d'l.ięk i du ży m
pozostałościom
cJatywy, różnorodn~ci dróg, spo jej wielowiekowego zacofania.
sobów, 8rodków posuwania sie
~u wspólnemu celowi".
· · Walka z pozdstałościami
Przekształcenie n;szych rad naro
kapitalizmu na wsi
dcwych w d ziałające na zasadach
„,V wanmkacb demokracji lucentralizmu demokratycznego jedno
dowej - mówi ł tow. B ierut lite organą. władzy państwowej sta
trwa i zaostrza się na wsi walka
nowi dalszy wielki nasz krok na dro
pomiędzy kapitalistami wiej~ki
dze do socjalizmu, dalsze dobitne
mi. a chłopami mało- i średnio
potwierdzenie faktu, że cała. wła
rolnymi. Walkę tę toczy kapitadza w naszym kraju należy do mas
lista wiejski poprzez stosowa!llie
pracujących miast i wsi (oklaski)
lichwiarskich 1>roeeniów 7a Pił·
· Rady mają być nie formalnym
życg;ki.,
licnw<iarski odrobek ~
wyrazem samego faktu, że władza
wypożyczenie żywego lub marpaństwowa należy do mas pracują
twero inwentarza, przechwyt~·
cych - rady mają organizować ma
w~ie kredytów I rewa.rów przesy do zadań budownictwa. soc,jali
mysłowych, pr:reznaczonyl!b dlz
stycznego, do zadań rządzenia kra
chłopów pracujących, 01>anowY·
jem, być szkołą rządzenia dla milio
nów'.
wanie dołowych ogniw spółClziel
cwści ohlopskiej i adminisłiracji
.,Im mniej - mówi Lenin organizacyjnego doświadczenia
państwowej i samo.rządowej.
1>osiada lud... z tym większym
Demokracja. ludowa musi zła·
zdecydowaniem należy się za
mać
te-n wyzysk, mobilizują,o
brać do budownictwa organiza
chłopów biednych i średniorol
cyjnego samego ludu"...
nych do walki przeciwko wyzyskiwacwm."
Te genialne słowa w ielkiego nauczyciela i wodza pracuj ących świa
ta powinny stać się myślą przewo- Polepszyć skład socjalny
rad!
dnią w pracy wszystkich rad n u.ro
dcwvch.
W ten t ylko sposób Oczyścić do końca. rady narodowe
prnez be.z.pośredni udział m ilionów
w rządzeniu kraje m, co jest. j;,~ z wszelkich wyzyskiwaezy i ich pomówi Tow. Stalin, owym „cudo plec:młków, złamać do końca wywnym środki em", którym nie rozpo zysk clrobncgo i średniego chłoµ stw:11
r7ądza i nie moie rozporządzać
ża. ze strony kapitalistów wfrjsklcb •
dne państwo bur:iuązyjne, - rady spekulantów, mobilizując do tej walst.ą.ną się organami
ułatwiającymi ki chłopstwo t>racujące, zac·ieśnić na
przejście Polski Ludowej do Polr.ki grunoie rad i całego systemu ich pra
Socjalistycznej. Na tym polega ic!1 ~Y so.iusz robotniczo - chłopski - oto
Je~no z pctl.stawowych zad.ań rad nawiellta. rola i znaczenie.
rodow!ch, Jako no~ych, Jed.nolltych
Rozbudowa sojuszu
organow władzy panstwoweJ.
robotniczo - chłopskiego . Zwncając s~a le uwagę na polep~za
me składu sócJalnego ud, uzupel111aDoniosłe znaczenie w naszym
sy Jąe je 1>;zodującymi l~tl:imi Polski
stemie demokracji ludowej będą LudoweJ - przqdo-wmkami 1n·acy,
raiałY rady narodowe jako jednoli nowatorami i racj<>nalizaiorami

Ogromna rola
. rad narodowych
w walce o realizatjf
Planu 6-letniego
Wielka będzie rola rad w pra.cy I
wa.1ce o polepszenie wanmk6w b1't•
mas pracujących.
Wielka. będzie rola naszych rad W.
zestawianiu naszych planów I-OSPO"
de.rczych 01"az w wa,lce o ioh redimP
cJę.

Reforma wpłynie na należyte postawienie niedoceniainycll dotyc!lcza•
dziedzin, ,iak go.spodiairka k<>munailna,
mieS2k anlt'owa, drobna wytwórC1.IOŚć1
pnleds·iębiorstwa usługówe. Reiorma ułatwii. usuni.ęcte biurokll'atycmokancelaryjnych metOd pracy, które
powodują zanli.edbanie poit:i-zeb tere•
nowych.
Troska o prawidłowe rozmieszotenle sU wytwórczych pl'zeja.wiaó sit;
będliie w dążeniu do najbardziej celowego podnoszenia poziomu okrę~
gów i dzielnic gospttdarezo za.cofa„
nych.
Zagadnienie warunków mieszka.fti4
wych ludności pramijącej - to je„
den z centralnych problemów r~o.
ju naszej gospodaTki narodowej.
W perspektywach roewoju nasize-.
go planowania tere nowego, w miarę wzrostu doświadc.zenia kadr plan ujących w więlkich miastach i wo·
jewództwach , cora.z bardziej będą siE;
wrza jemruie uzurpeł•rni ać: iniojat'.)'Wa
teręnowa . z wytycznymi ogóln.i • kra.
j()wego l>lanowania.
Nasze socjalistyczne plany cospo„
da.rcze są i będą skutecznie realizowane, bo szerokie masy są ich uczest
nikaani I wykonawcanli, bo popl'Ułl
współzawodnictwo, nowatorstwo i ra
cjonalizatorstwo, akcję 057,czędnoścl.11
wą, i upłynnienie środków
obroto·
wych, masy uruchamia.ją olbrzymie
reą~rwy,

przyśpjeszające

realiz:u:ję

świadomie wyp~łnia
ją i przekraczają te plan~. Ra.dy M•
rodowe - pot~a tra.n1JDisJa .d.n

tych planów. bo

mas - mogą w tej d7Jied1Jinie ode·
grai· ogrnmńą rolę, poprzez więkną
mobiilizac.ię miejscowych re-rerw, po
i>r.zez większą i troskliwszą opickt;
nad pr.11odownikama pl'a.cy i ich rod?Jinami. Ra.dy narodowe przy pomocy spolecznych komisji kontroli
mogą odeg~ć poważną rolę w wafoe
prir..eciwko sabotażowi gospodarczemu. prrecii.wko marnotrawstwu i na.rusaaniu soejalistycznej dyscypliny
1>racy, przeoiwko wszelkim Cornłtlm
szkodnfotwa i dywersji.
Publ iczne posiedzenia r ad nai·odo

wych. sp rawoe.dawcze zebrania na
oakladach pracy. p ublikacje, ściślej•
sze powiąozanie się rz ter enowymi ogniw ami ZwJą;zków Zawodowych,
Samopomocy Chłopskiej, ZMP, LifU
Kobiet i dziesiątki innych form stosowanych w iz:ależnośc:i, od warunków i pot rzeb terenu, mogą w 01:rom
nym srop,n iu przyśpieszyć i udosko~
nal:ić rea~izację naszych planow tospodarczych, a tą drogą przyC'.tynić się
do podnoszenia. materialnych i kultu
talnych warunków bytu mas pracu•
jących.

Wielkie będ!zie .zadanie Wars~.
Rady Narodowej w realizaojj w:.k:arzań tow. Bieruta, wielka będzie ro:a
W!l!rszawskiej Rady Narodowej w
dalszej odbudowie naszej Stolicy, od
budowie, która stała się troską., t>pra
wą honoru i dumy całego narodu.
Swą rolę Stołeczna. Rada Narodowa
spełni tym skuteczniej i lepiej, im
mooniej zwiąże się z dzielnicami robotniczymi i za.kładami pracy, im
wjęeej przejawi codziennego za.iutere
sowania warunkami bytu klasy ro
bot~iczej•. i111 .szersze masy lJrlLCuj~e
Stolicy przy01ągnie do wspólrzą~~
nia nią, do ws.półdeeydowania o jeJ
dalszym rozwoju. (Oklaski).
Nowe rady

narodo.we powinny
politycznym:!, pań
~twowymi ośrodkami
najlepuycb,
prze.nlkuli.ętych głębokim pa;trfotyz.
mem i miłością ku swej Ludowtj Oj.
ozyźnie, dąień przewodlliej siły na·
rodu - klasy robotnimej oraz maa
~ra:cuJącego obłopstwa i naszej inte.
llgencii pracującej.
,,.,
stać się społeczno -

Pod sztandarem
walki o pokój
rady ziednoczą cały naród
W swej roli patriotycznej i interna
c-JanaMo'!tymnej .rady powinny staó
się przewodnikami w miliono\'Ve niasy naczelnego hasla. nasi;eg0 czas'' HASŁA WALKI O POKOJ, przeeilf1
!;o i.mperla.listycznym podżegaczom
wojennym, hasla. którego światow~
ostają jest wielki Zwiazek Ra.dziecki, a natchnieniem, drogowskaiiemi sztandarem WIELKI S1.'ALINJ
!długotrwale oklask.i).
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(Dalszy cial? na str. t•ciej)
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~.al~e _o socj~l.istyczną dyscyplina pracy
W
lstn1e1qce n1edomagan1a trzeba natychmiast

Rady łlarodowe, ich cele i zadania
Dokończenie

przemówienia wicepremiera
tow. Aleksandra Zawadzkiego

zlikwidować

Wawrad we wczesnych godzinach
przedsta.wieiele Prokuratury Sądu
Apelacyjnego w Łochi oraz związprzeprowadzili
ków zawodoWYch
kontrolę w kilku zakładach pracy,
!:pra.w&ając, czy nowa ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznego stosunku do pracy została całt-- -·:icie wpro
wadrona w życie. Kontroła wykaizała, że ilość nieusprawiedliwionych
nieobecności i spóźnień od dnia 1'7
b. m. zmniejszyła się znacznie. Jednocześnie stwierdzono jednak wiele
braików w p:meprowadzaniu kontroli
powinny
obecności, braków, które
być jak najszybciej' usunięte.

Kontrola

w portierniach
Ogromna więlt1SZość robotników
przychodzi do pracy o pół golhiny
wcześniej. Zarówno w Nowej Tkalni
PZPB - im. Stalina, w Zakładach
im. Stt-zelczyka, w PZPB Nr 8, jak
i w A 21, na pół godziny prrzed rozpoczęc:iem pr~cy weszła na teren fabryczny większość robotnik6w. ~póź
nień jest corarz mniej, a już zupełni.e
rzadko spotyka się takich spóźnial
>kich, jak ob. Okrasa z Nowej Tkał·
ni, który z powodu „zaspania" p:rrzy,;zedł o. półtorej godziny później. Nie
pierwszy to z.resrztą tego rodzaju wyoadek u ob. Okrasy, który cieszy się
11iepocblebną opinią łazika.

W A - 21 i Zakładach im. Strzelczy
ka. gd2ie zainstalowarne są 'legary
kontrolne, majstrowie mają najlep;<zy sprawdzi~ kto a-. ich grupy spóź
11ił się lub w ogóle nie stawił się do
oracy i przesyła0ją wykarz:y do dyrektorów zakładu. W zakładach baweł.IDanyoh spóźnfalscy pozosta'Wia1ą ·v portierni swe legitymacje. Trrze
ba jednak podkreślić wyipadek, jalti miał kHkakrotnie miej'Sce w No·
wej Tkalni, gdz:ie klllrn spóźnionych
!lracowników biuroWYch pr~biegło
!}rzez portiernię, nie zostawiając Ie..,_ ·
T
.,.·tym „
ego roUl{;a~u samowo1ę
acJ1.
„i
trzeba od razu zlikwidować. Należy
oodl.."l'eślić, że nowa ustawa <lotycrzy
7.arówno pracowników fizycznych jak
i umysł1>\vych i wszyscy jednakowo
podpadają pod jej przepisy.
Na ogół w portierniach panuje 0 _
„P
rz· dek N l · ł0 b
Y tyilko ZWiI'ÓG1c u· a eza
<I

I

wagę na konie=ość .zanoto\.vania
przy kaMej łegiitymaoji - ;ilości minut spó:mienia, co w Nowe•j Tkailni
riaczęto stosować dopiero wczooraj.
Tmeba też konieeznie uregulować rze
gary, w Zaikładach im. Strzelczyka,
gdzie niektóre idą za wcrześnie, ;inne

Nie można wi~ mówić o ud'Zielaniu
nagan d s.tosowaruu katt', jeżeli powołane do tego czynniki bagateli'mlją
sobie tę siprawę.
w
wygląda sytuacja
Wiręcrz; źle
A-21. Dotychczas me anat!izuje się
tu iZJ..ipełnie powooów spóźnień 1 nieobecności. Formamie nowa 11stawa
nie rzoi>tała tutaj wogóle zastosowa·
na. Przycz)'ll1ą jest chwilowy b'rak
i kierowrrika
na~lnego dyrektora
personalnego w A-21. Nic d·ziwnego
więc, że notoryczni spóźniailscy, I~ó
rzy w ciągu pierwszych dni prawie
nie opóźnfali się, terarz znów izaczy-

spóźn:iąją się.

Opinie i

J)rotokółv

Jak pr.z.eb'i.ega w dalszym ciągu
kontrola obecności?
W Nowej Tkalni już od g. 5,30 maj
strowie kontrolują stan obecności na
swych pa·r tiacb. IMa1ster Kazimierwczocq,ak odnotował naipreykład
ra·j, jak i w dni poprlledn1e 100 procent obecności. U salowego Ulmana
brakQIWało 3 tkacrzy. Meldunkl napływają do dyrektora tkailni, tak że
we wcrzesnych godzinach ma on już
dokładny ob'raz stanu obecności.
Wypadki nieobecności opiniowane
są wespół z przedstawicielami rady
zakładowej. Przeglądamy opinie i de
cye:je, spoczywające już w teC'l.ce referenta persooailnego tow. Załom
skiego. 31 nieobecności usprawiedliwiono na podsfa.wie prrz;edłożonych
wiarogodnych e.aświadcrzeń i dokumentów. 37 pracow.niikom udrz:ielono
nagany za opuszczenie jednego dnia.
Do kary pienięźnej kwalifikuje się
dotychczas ob. Kołodziejczyk, który
opuścił bez usprawiedliwienia pracę
od 10 do 20 bm. O~iście podłe
ga on kcmTre potrącenia rz należnego
mu wynagrodzenia dopi~ro od 17 b.
m. (od dnia wejścia w życie Ustawy), to enacrzy za 3 dni.
Natomiast w Zakładach im. Strzelczyka kontrola nieobecności przebiega dość 011ieszale. Referent personal
ny otmymuje dane, dotyczące obecnośoi dopiero następnego dnia. w
PZPB Nr 8 sporządzanie opinii 1 decyeji tak~e jest ipoważnie zanred•bane. iDość powiedrzie' . d0 ty h .
c ~s
c, ze
sporeądzono zaledwie dwje decyz je.

nają się spóźniać.

. Zadania
radv zakładowej
i organizacji partyjnej
Aparat ewiązkowy w poszczególnych rzakładacb preygotował -iałogę
do ~yjęcia nowej ustawy, choc:aż
w PZPB Nr 8 naprzykł~d akcja ta
przeprowadzona była nieco po czasie. W ka·żdym razie załoga na ogól
orientuje się, na ~ym polega noW3
ustawa i pizvjmuje ją z uznaniem.
Organirz.acja pa,r tyjna w Nowej
Tkałnii, na której czele stanął energiczny sekretam tow. Nowicki, przeniosła tekst nowej ustawy do wsrzyst
kich partyjników, omawiając poszczc

Do

w

pozostałych.

Komitet Gminny Obrońców Pokoja
w Lućmierzu z siedziba w Probosz·
czewicach, zebrał podpisy już w 12
gromadach, w pozostałych 7 akcja
dobiega końca.
W gminie Lućmierz nie zdarzył się
ani jeden wypadek odmowy złożenia
podpisu pod Apelem Sztokholmskim.
Mimo, że sporo mieszkańców pracu·
je w innych miejscowościach, „trójki" umiały dotrzeć do każdego. Dzię
ki temu Komitet Obrońców Pokoju
w Lućmierzu zakończy zbierainie pod
pisów w t.erminie.
W gminie Wojszyce akcja zbiera.·
nia podpisów nie przebiegała tak
sprawnie. „Trójki" wymywały bo·
wiem mniej a;ktywności.
Co jest przyczyną różnych wyni·
ków pracy tych dwu gminnych Komitetów Obrońców Pokoju?
W gminie Wojszyce nie przyat~
piono do pracy jak należy. Bzdurne
plotki, rozsiewane przez ludzi zna·
nych ze swych bHskich stosunków z
przedwojennym aparatem ucisl"U, po
woływanie się przez nich na rzeko·
mą. nieuniknioność wojny itp. nie zoprzez
stały w porę zdemaskowane
aktyw obywatelski.
Wprawdzie przed przystąpieniem
oo zbierania podpisów odbyło się kil
ka wieców, lecz nie spełniły (}De swe
go zadania, gdyż były źle zorgani·
zowane. Jest bezspornym faktem, że
chłopi i mieszkańcy gminy W ojs.zyDoce gotowi ;:ą walczyć o pokój.
wiedli tego później złożeniem swych
podpisów. „Trójki" powinny były je
dnak wyjaśnić im d<>kładnie cel. i z,na.
czenie tego faktu. Gdyby miejscowe
„trójki" uczyniły to wcześniej, gmina Wojszyce :!:akończyłaby akcię 1
znacznie szybciej.

zarządu

wzmożonej

walki o

I

jakość

organizacje partyjne· i związkowe
B rygady ,iakościowe, które pow- I ność na podsumowaniu
wspaniałe wyniki

muszą przystąpić

braki
Pokoju

Stały Powoł

-

„

wyników
nie wykazując już źa
dneJ llllCJatywy, żadnej troski 0
dalszy rozwój. ruchu, zainicjowane
go. przez tow1 Terpilakową. Zarząd
'?łowny przestał interesować: się tym,
Jak przebiega walka 0 jakość w
poszczególnych zakładach jak pra
<.:ują zakładowe komitety współza
wodnictwa.
I":l'ic więc dziwnego, że wspólzawo
dmctwo to przeżywało okres zasto
ju", ba, wskutek braku ro~'.woju,
marnowano nawet osiągnięte dotych
czasowe zdobycze.
Doskonałe zespoły tow. tow. Ser
·watki i Michalakowej z PZPB im.
~rcblewskiego. Oddział n. nie osią
gaJą nawet 80 proc. ekstry, znacznie
obniżyły jakość swej produkcji ze·społy tow. tow. B a1cerzaka i Kow
za.nowej z PZPB Nr. 7.
Brak dostatecznej troski o jakość
odbija się też na wynikach całych
~akładów, które często nie wykonu
Ją swych planów jakościowych. Na
leżą do nich m. iµnyrni PZPB Nr. 6,
_
PZPB Nr. 21: PZPW Nr.. 3.8, PZPW
Nr. 1 (w kto""
.„ ch przec1ez naro dził
się ruch bq'gad najwyższ.ej jak.ości).
Nato1DJast tam dzi
g e zarowno
•
rada' Jak • 1 . organiza
. cj a partYJna
kon~~r~ó~,

~raz admm~trac~a zakładu st~le

mteresują Slę walką o jakos6,
w
Tak jest
są oczywiste.
wyniki im.
które
Dzierżyńskiego,
PZPB
w kwietniu osiągnęły 80,22 proc.
primy przekraczając znacznie
plan, tak jest w PZPB 14 i w
PZPW Nr. 6. W tych zakładach
nie wykonuje się planów jakoś
ciowych sżtunriowo, 'zrywami,
lecz z dnia na. dzień WYtęźonym
wysiłkiem.

Spółdzielnia

produkcyjna ·w Jackowicach

przocłuje

Przeiaw niedhalstWa
w Gminnej

w walce o pokój

Spółdzielnia produkcyjna w Jac.
kowicach, gm. Bą.ków, pow, łowie.
kiego, pierwsza na terenie gminy
zakończyła. zbiera.nie podpisów pod
Apelem Obrońców Pokoju,
- Nie chcemy wojny, Walczyć
o pokój będziemy wYtężoną. pracą
w sp6łdzieln1, pracą w budowie so
cjal.izmu na wSi - mówili chło;i,
członkowie spółdzielni.
pracowała. z du.
nie patrzą.c aa
spóźnioną. porę, chodziła od zagro.
dy do zagrody, zbierając podpisy,

„Trójka" nasza

źym poświęceniem,

W dniu 18 bm. o godz. 24 :wszyst.
kie podpisy w naszej gromadzie by
ły z-ebrane.
„Trójka" nasza nie ograniczyła
do zebmnia podpis6w
się jednak
tylko w naszej spółdzielni.
- Musimy chłopom innych :"o-

Niedemokratyczna

uchwała

kola ZMP w PSTP

Niedawno zarz•:d naszej szkolnej organizacji ZMP podjął uchwa
łę, że wydalanie ZMP.owców z or.
ganizacji może nastą.pić tylko o.a
s kutek decyzji zarządu i to bez u.
działu członków kola,
Uchwala ta jest wybitnie niede.
mokratyczna. Taka uchwała podw:1
ża autorytet koła ZMP i jest w pe
wnym stopniu prze.jawem dyktator
skich zanedów za rządu.

I

we
obfitujące
konkursy o tytuł najlepszych zespo stał'J'. już pr~ed rokiem, _udowo&?
łów tkackich. Cała ta dotychczaso- ły, ze potrafią wytwarzac całkowiNaJiewa kampania, zmierzająca do ust:i cie bezbłędną produkcję.
wicznej poprawy jakości naszych pszyrn ~e~o dowodem były doskona
wyrobów, nie odbywała się jednak le w3'.mk1 uzyskane w ko_nkursacb,
W walce o ,iakość orgamzowanych dwukrotme przez
równomiernie.
Zawodowy Włókniarzy.
niejednokrotnie Związek
się
przej awiała
szturmowość, pogoń za krótkotrwa- Mówiło się wtedy dużo o konieczno
tych osiągruęć,
łymi osiągnięciami, a brak było zor ści wykorzystania
ganizowanej akcji, :?jmierzająceJ ~o pogłę~ienia ~ ro~s~erzenia wspólzi:rozwijania systematycznego współ· wodn1ctwa Jakosciowego na bazie
propa istniejącye1t już brygad.
zawodnictwa jakościowego,
w większości wypadNiestety,
gowania i utrwalania osiągniętych
zdobyczy. Dlatego też nadzwyczaj ków poprzestano na tych osiągnięważna jest podjęta niedawno uchwa ciach, a współzawodnictwo jakościo
la Komitetu Ekonomicznego Rady we nie posunęło się ani 0 krok na
Obrońców
Ministrów w sprawie zapoczątkowa przód.
Krótko mówiąc, ta tak ważna dla
Gdy przybyliśmy do siedziby Ko· ki" dla. dokonania kontroli, czy ko· nia nowego okresu stałej i uporczy
naszej gospodarki sprawa została
~nitetu w Lućmierzu, otrzymaliśmy goś przez niedopatrzenie nie pominię wej walki o poprawę jakości.
·
·
i to przede wszystkbn
dokładne i· natychm1'asto to· Czek a K om1'te ty szereg powaz·
mformacJ'e
Jak przedstawiają się nasze do zamedbana
K
we. ażda gromada miała swoją tecz nych p1•ac zwązanych z przygotowa· tychczasowe doświadczenia, w ja przez Związki Zawodowe, przez wy
które
kę, osobny spis, a ob. Zalewska udzie ~iami do Kongresu Pokoju. Dlatego kim stopniu utrwalone zostały I roz działy współzawodnictwa,
zdobycze brygad przecież powinny stale troszczyc się
lała nam rzeczowych odpowiedzi, ile Jest sprawą ważną, aby Komitety powszechnione
„trójek" jest vr terenie, gdzie się pracowały należycie, aby prowadziły najwyższej jakóści, nowe metody o poprawę jakości produkcji na
znajduj~, kie;dy zbierają podpisy itd. wzo:i:ową sprawozdawczość i panowa pracy tkaczy, produkujących eks swoim terenie.
Dziś, po upływie niewielu miesi"'
tra. _ primę? „
r:~o me 'edzmogł~ niestety, tak dokła· ły nad swym terenem.
Pamiętamy dobrze, z jakim uzna cy od chwili zakończenia konkursu"',
Do zadań ich będzie należało usta
' ie powi iec nam przewodniczą·
· l'l rob otnicy nowy regu Wydział Współzawodnictwa. przy Za
uświadamianie współobywate mem
w Wojszycach.
KomitetuObrońców
cyKomitety
przYJę
l'
PokoJ'u nie zo wiwne
ft'ne ty"·o na okres pod l ~ znaczeniu walki o pokój, rozwi· lamin premiowania za jakość, wi- rządzie Głównym Zwi"-zku Zawodo
"'
d
ł
·
·
d
jarue nowych form działalności.
"'
w
i je Y wego Włókniarzy nie ma absolutnie
onIns uszną
Dlatego też zaobserwowane niedo· ząc, ze zapewrua
·sy,van1·a Apelu. Dz1'alac~ one będ<>·r w
'k'ow żadnych danych, dotyczących rozh
"d
d
·
Pl
wym
yc
ua
YWl
m
ocenę
ną
.
wszyst·
zebraniu
dalszym ciągu. Po
kich podpisów trzeba bedzie m. in. ri~ama Y' pracy niektórych komi· pncy. Nowy regulamin przyczynił woju współzawodnictwa jakościojeszcze raz skierować w "teren „trój- ~~ęt!~mnycb winny być w J:l~rę się do poważnego zmniejszania odse wego.
------------------------------.:..t_e_k_b_r_ak....:..ów:.:_:'..:.d::o:....:p:..:o~p:r:aw~y...:::..ja::k:::o::ś::c::l·_ _:_·_:p:_:o:.._p~r:_:o::s::tu:_.:za::k:o~n'.::'c:.'.z'.:y.:ł_:sw~ą~d~z::ia~ł~al

w pracy Gminnych Komitetów
w

Trro

Walka o polepszenie jakości pro
dukcji musi być ustawicznie prowa
dzona. Jest to zagadnienie ogrom
nej wagi ze względu na koniem:
ność zaspokajania wirnstili:-cvch potrzeb i wymagań konsumenta.
_Mamy_ j~ż poza so~ą wprow_adze
n~e w ~yc1e.. regulammu premiowa
ma za Jakosc, okres masowego or
ganizowania brygad jakościowych,

Ił' .por~ U§UUJać
Gmi!"°Y Komitet. Obrońców Pokoju
"" 'YoJszycach z siedzibą w Bedlnie
powiatu kutnowslriego, rozwija swa
działalność na terenie 25 gromad
których pracują. 22 komitety ~o
madzkie. 14 z nich zebrało pod Apelem Po1rnju około 2 tysięcy podpisów
tyleż pozostało jeszczti do zebraini~

współcr1:esną, nikczemną i przegniłą
(Dalszy ciąg ze str. 3-ej)
Stałe wzmacnianie państwa IudG· ideologią burżuazyjną, ideologią pe•
g61ne paragrafy nawet na szkoleniu wego stanowić będzie nasz istotny symiti.mu i wojny, ucisku i wYZysku
partyjnym. W stosunku do party.inia wkład w dzieło walki 0 pokój, jak mas µracujących i na.rodów kolo11ial·
ków spóźniających się lub opuszcza- każde nasze osiągnięcie w walce o nych, kosmopolityzmu i nacjonalizi:\cych pracę wyciągane są surowe pokój stanowić będzie krok naprzM 1nu, fałS7;tl i harmonii interesów wY·
konsekwencje pa.rtyjne. Tow. Rogal- w umacnianiu się naszego państwa zyskiiwa.nych z wyzyskiwaczami ~
wa4ykańs-kiego jezuityzmu oraz ośrod
ludowego.
Widruny to na przykład.cie prowa kiem walki z wszelkim pojednaw·
ska np. o.trzymała ostrą naganę za
spóźnienie się do pracy. Mimo do- dzonej obecnie akcji podpisów pod ezym stosunkiem do penetracji tej
statecwego pńygotowania załogi za- ~lem S:ztokholmS'kim. Akcja ta jed ideologii w sreregi mas ludowych i
równo mężowie zaufania jak gJ.'Up-O· noezy wokół naszego Rządu Ludowe ich społecznych, politycznych l pati·
go i Partii klasy robotniczej wszyst- stwowych instytucji.
Rady narodoWe powinny stać się
wi i agi1atorzy powinni jednak w daJ kich ludzi dobrej woli, wszystkG, co
szym ciągu podnosić świadomość jest w naszym społeczeństwie zdll'O· potężnym ośrookiem walki 0 pełne
wśróil robotników i pracowników u· we, troszczące się o swój kraj i jego zwycięstwo i niepodzielne panowa·
uad szybką losy, miłujące swój naród i swą Oj- nie we wszystkich cbi.edzilnach naczuwać
mysłowych,
i sumienną kontrolą obecności oraz czymę - t. j. ogromną i decydudącą szego życia gospodarczego, społecz•
więk~ć narodu polskiego, a uja.w· no - politycznego, naukowego i kulnia. i demaskuje jednostki utykające turalnego, ideologii madtslizmu - le·
nad sporządzaniem protokółów.
Wczorajsza kontroia stwierdxila, na manowcach, w nieuleczalnym ninizmu, która. jest ideologią wdary
że brak jeszcze do&tatecrzinego ZII'O- malkontenctwie, nienawidzące wszyst w lepszą przyszłość ludzkości, idr.ol!J
kiego, co robotnicze, chłopskie, lu· gią pokoju i braterskiego wsPółfyci-a
eumieniia dla ważności nowej ustawy do.we, gotowe w i.mię sWYCh ego- narodów, postępu społecznego i '""
wśród kierowników zakładów im. istycznych interesów do zdrady i wY1 zwolenia człowieka. pracy re wszysł
Strzelczyka i w PZPB Nr 8, i że w sługłwania się imperiaJ.istom, usilu- kicli form ucisku klasowego.
U ideowo - l>Oli111Y'Ctll0Ych podsta.w
A-21 na przykład, ani organizacja par jące gdzie się da, fałszywą plotką, i
dywersją · polityczną, podważyć jedno naszych rad narodowych legnie nietyjna, ani rada zakładowa. nie zatrosz . myśłność mas IudowYoh w spra.wie zachwia.na w.ia.ra. mas pracujących
we własne siły, we własne zdolności
czyły się o wprowadzenie w życie walki o pokój.
Przeszło 12 milionów podpisów, ze rządzenia sobą przez swe państwo I
nowe.i ustawy.
Fakty, ujawnione w wymienionych branych w krótkim czasie pod Ape- jego organa. niezachwiaoną wi3Q w
wyżej rz:akładach, powiny być prze- Iem Sztokholmskim - to godna. od- swe ostatoome i pełne zwycięstwo,
p1>wiedż naszego ludu podżegaczom a zarazem zdecydowana walka z o~
drobnomleszczań•
strogą dtla innych. Ustawa o ~abez- , · - -~"ll:V""· ich agenturom i popiec.z- portuni7llllem i
skim przecenianiem sił wroga klaso·
pieczeniu socjalistycznego stosunku nikom. (Oklaski).
Nowe rady powinny stać się nie wego.
do pracy wes.zła w życie już od 17
s!i.ę określa m.i.eiisce. rola i~bm. i wilnna być ściśle p~estrzega- tylko grabarza;mi WSZYsłikd.~lt ~ań:
st~owo • ustroJowych przeźyłlkow l dania rad nairodowych w systemie
.
.
. _
na. Ist?1eJąc~ ~ledb:ma trzeba na- pozostałości burżuazyjno - obszarni: demokracji ludowej, torują.cej drogę
\ czej Polski przedwrześniowej, ale J do Polski Socjalistycme\j. (Dlugotychm1ast izlikw1dowac.
ośrodkiem nieprzejednanej walki z trwałe okilaski.).
(sa.m)

~ydaje się wskazane, aby w tej
sprawie wypowiedzieli się na ogól.
nym zebraniu wszyscy, ZMP.owcy
ze szkoły, z drugiei zaś strony zaaby
rządowi należało by polecić,
przed podejmowaniem podobnych
uchwał - zapoznał się ze statute.n
Zi\IP i zgodnie z nim postępował,

K. Wójcicki
korespondent „Głosu" z PS'l'P.

o pokój trzeba
nad podniesieniem
po.
poziomu gospodarki rolnej wiedział ob. Król, przewodniczą.cy
naszej „trójki", która rozpoczęła
zbieranie podpisów w pozostałych
gromadach naszej ~miny.

wyjaśnić,
walczyć pracą.

mad

że

Franciszka. Michalska
korespondentka chłopska „Głosu••
ze spółdzielni produkcyjnej
Jackowice, pow. łowicki.

Chłopi

z

podpisują

Spółdzielni

Gminna Spółdzielnia „l:lamopo.
moc Chłopska,'' w Paradyżu, pow.
opoczyńskiego, mimo. że ma wiele
zaniedbuje
poważnych osiągnięć,
.sprawy na pozór mało znaczą.ce, a
jednak poważnie utrudniają.ce pra.
cę. W spółdzielni znajduje się n.a
tylko jedna waga dzie.
przykład
siętna, której używa się do wa że.
nia węgla, nawozów sztucznych. ->raz w dziale jajczarskim do wa:i.e.
nia jaj. Zważywszy, że wymienio.

J ózelowa
Apel Pokoju

Komitet Obwodowy Obro:ńc6w Po
koju wyznaczył naszej „trójce" za.
danie zbierania podpisów we wsi
J ózefów koło Łodzi, Nie spodziewa
liśmy się tak serdecznego przyjęcia,
jakie spotkało nas prawie w każdym
domu. Wszyscy gospodarze podkre
ślali, że składając podpisy, chcą. od
powiedzieć .podżegaczom wojennym,
że chłopi polscy stoją. w j ednym sza
regu z robotnikami, :::~ wspólnie bę
dą. bi·onić pokoju. Kobiety przypo.
minały swe przeżycia wojenne. W
wypowiedziach tych nie było jed.
nak słabości. J\1jeszkańcy wsi zdaj~
sobie sprawę, że obóz nasz jest po
tężny i że potrafimy obronić po.
kój. Ob. Rogalski wykaza ł szczegól
ne uświadomieni e tłumaczac zebrt1'
nym są.siadom, że chłopi m~acni ają
pokój wykonujqc na czas zasiewy,

podnoszą.~ wydajność
racJonalną.

dząc

wlaną.

ziemi, prowa
hodo.

gospodarkę

itp.

.Gdy w drodze powrot:.ej przejcż
przez wieś, zatrzymywali
nas ci, których nie zastaliśmy w
domach i od razu na wozie składali
swe podpisy. Kobiety z dziećmi ob
darowały nas naręczami bzu, dzię
ze
kując, że przyszli śmy do nich
'
„słowem pokoju".
z prawdzi.
Opuszczaliśmy wieś
Przekonaliśmy
~~ym wzruszeniem.
się raz jeszczą, że front obrońców
pokoju umacnia się z każdym
dniem i że sojusz robotniczo.chłop
ski jest poważnym elementem na.
szej siły,
d:i.aliśmy

Władysław Jóźwiak

koresnondent ,,Glosu" z PZJ:'I:!
l.m. Stalina.

w

Paradyżu

artykuły są. ma.g azynowane w
sobie
można
różnych miejscach,
zdać sprawę z trudności, związa
nych z cią.głym przenoszeniem wa.
gi, .A. przecież pienią.dze na zakup
dalszych wag spółdzieln\a posiada

ne

Zagadnienie stałego podnoszenia
jakości produkcji dojrzało już do
tego, żeby stać się naczelnym zada.
niem wszystkich zakładów pracy.
Plan 6- letni, to nie tylko wykonanie produkcji w ilości i wartości,
lecz takźe - i to ma ogromną wagę dla naszej gospodarki - w jakoś
ci.
technicz
Usprawnienie kontroli
nej która niejednokrotnie leszcze
nie stoi na wysokości zadania, wpły
11ie niewątpliwie także na. pobudze
nie i przyśpieszenie tempa wa\ki
o jakość.
Równolegle z wprowadzeniem w
życie nowej uchwały musi iść oży
wiona działalność rad zakładowych,
organizacji partyjnych, komitetów
pracy. Trzeba
współzawodnictwa
znów przystąpić do organizowania
i;ta s~e;·oką skalę brygad najwyższej
Jakosc1, trzeba na tej bazie oprzeć

tylko po prostu nie ma się kto z~
tak „błahą." sprawą..
Niekiedy zdarza się nawet, że p()
życza. się wagę od pobliskich chło
pów. To zaniedbanie nie jest przy
padkowe, spowodowane jest ono
pracy kierownict„,
złym stylem
Sp6fdZ11ilni. Na przykład zdarzaji,i.
się wypadki, ż.e prezes Spółdzielni WSPÓŁZAWODNICTWO
DŁUGO
przez cały dzień jest nieobecny,
F ~LOWE.• Brygady jako~clowe powinny byc otoczone stałą opieką ze
J. B.
strony rad zakładowych. Konieczne
korespondent chłopski „Gtosu" jest publikowanie wyników, osiąga
współzawodniczących
nych przez
z Paradyża, pow. opoczyński.
p~zeds~awianie za pomocą wykre~
sow me tyllco stopnia wykonania
planu ilościowego, lecz i ja.ko§clowe
go.
Propagowanie metod pracy tka
Ob. Tadeusz Matuszewski z CHPS
czy i prządek najwyższej jakoś
Hurt. Rej. Nr 2: Prosimy o osobiste
ci, wykorzystanie ich dośWiad
zgłoszenie się do Redakcji, celem oczeń, na naradach wytwórczych
mówienia Waszej sprawy.
i technicznych - oto wdzięczne
Ob. Ob. PUecki i Czytelnik: Spra.
zadanie, stojące przed organiza
wy Wal;!U.e p.rookarzaJ.iśmy odpowiedcją partyjną i związkową w za
nim władzom.
kładach pracy.
Ob. Jasińska, Łódź, Wiigury 25 m.
Jeżeli w ten sposób zorganizowa
10: Mu.<iicie udać się do Ubevpieczalni Społ~ej p.ray ul. Wólczań na. zostanie walka o' jakość, jeżeli
Slkiej 225, zabierając ze sobą ea.- będzie ona obliczona na stałe, co
świadc:z.enie lekarskie o cho1·obie miesięczne podnoszenie wyników, d2'Jieoka, stwierdzające, że WaS'l.e wówczas zmierza-O będziemy do sta
A
zwolnienie z pracy było koniecuH! w lej poprawy naszej produkcji.
ce· pielęgnowa nia d~ecka przez o- takie są nasze zadania w Planie 6kres choroby,
!etnim.
ją,ć

Odpowiedzi Redakcji
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~
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Kronika Tomasiow·a WoJewódzha Rada Narod owa
.Dwor1.ee Kolejowy
Milicja Obywatelska

'47 51 305 -

Straż Pożarna

Z adaniem

Straż Pożarna (dzwonić
tylko w wypadku pożaru)
833 ._ Po'g otowie PCK

ADRES REDAKCJI:
Plac Kościuszki ·2'3, tel. 290
Redakcja przyjmuje interesantów ·
Po godz. 14.

RO'Zdzielnia Dzienników „Ruch"
P lac Kościuszki 16. . tel.

250

Komunikat

·.

Przewod'niczący MRN w Tomaszowie - Maz~wieckim odwo
łuje plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej, wyznatzone na dzień 26 ma ia b.r.
Nowv termin posiedzenia pJ.e·
·num Rady, hędz!e tiodanv ·<lo wia
'domości w oddzielnvm komun:i
kacie, zamieszczonym w „Głosie
:T omaszowskim".

nowopowołanych organów władzy państwo-

najszerszych mas ludności d o
j ak najpomyślniejszego wykon ania zadań państwowych, za~
dan pomnażania bogactw n aszego narodu przez wydajniejszą
pracę, prui· rozumną inicjatywę społeczną, przez socjalistyczny st osunek do \Vłasności społecznej, do wzorowej dyscypliny pracy, do ·sprawy rozwoju dobrobytu i kultury narodu"
- .powiedział · towarzysz Bierut na IV Plenum KC PZPR.
wej jest

wciągnięcie

Dzisiaj Woj ewódZJka · Rada Naro
dowa przejmuje funkcję jednolitej
władzy państwowej na terenie na
szego województwa.
Zniesiona zostanie przestarzała
forma administracji z podziałem
na !państwową i samorządową. a
wraz z nią stanowiska: wojewody.
stc.rostów, burmistrzów i wójtów
'f>rze$tanie istnieć samorząd iako
organ odrębnv. mający swoiste ce
le, a w zasadzie stojący na przeszkodzie '"' krvstalizowaniu się
nowych form władzy ludowej. Znie
sione zostana terenowe wladze.
podległe dotychczas ministerstwom Finansów. Oświatv. • Pracy
i Opieki Społecznej oraz Pa1'1stwo
wej Komisji Planowania Gospo·
darczegl>.
Tak więc funkcje kuratorium,

-inspektorów szko1nych ,urzędów
skarbowych i urzędów zatrudnie
nia przejmą poszczególne wydziały prezydium rady narodowej, wo
jewódzkiej na 'szczeblu wojewódz
kim i powiatowej w powiecie.
Już z tego widać, że zakres
działalnośd i kompetencji rady
.1est bardzo szeroki. Ten szeroki
zakres działania rady mrisiał wpły
nąć na zmianę samej struktury i
formy obrad rady.
stawa o terenowych organach jednolitej władzy pań
stwowej poszła w kierunku jak
najsilniejszego powiązania rad z
masami pracującymi i wcląga
nia ich do rzadzenia. Ustawa gwa
rantuje także całkowitą samo-

U

dzie1ność t'lłdy.

i prezydium

są

Przewodniczący

wybierani

prze~

Powiatowe, miejskie i"gminne Komitety Obrońców Pokoju
winny wzmóc
' 'Jak już donosiliśmy, pr.zebieg ak
cji ebierania podpisów pod Ape~cm
Pokoju na terenie wojewódrztwa tó~lz
kiego .fest fak najbardziej zadowslający, W chwili obecnej już 65 procen.t całej d-0rosłej ludności naszego·
:województwa złożyło swe podplsS
pod Apelem SztokholmSldm. WoJe:wództwo łódzkie kroczy w crzoł0we~
&rupie WS2ystkich województw pod
względem wyników w akcji rz;b!eracia Podpisów.
!Miejskie 1 powiiartowe Komitety Oł>rońców Pokoju mają już rz.a sobą
va·jtrudniejseą ozęść pracy, mia.nowi·
cie zorganizowanie całego apat>atu,
który na ogół jak najlepiej wykazuje
swoją .&prawność.

Dnia 24 b. m. w Wojewódzkim Komiteele Obrońc:Qw PokoJU odbyła się
J..:onferencja sprawozdawcza. na któ·

•

aej pr6cz podsumowania osiął'llięci.'
()mówiono 11ewne braki I trudn ołici.
na które napotkaJy komitety w tere·
:nie.
StWierdzono, że w nowym k')ńco ·
wym · etapie akcji 14bierania pucp:sów należy pr:zede wszvstk~m wzmóc
pracę agitacyjną. W 2as.adrzie ni, ma

gromady w województwie, gdzie riie
zebranie całej ludnv;ici

odibyło by się

Szczepl•enie drob1•u

'

Masowe szc?epi~nia ochronne

arobiu przeciw pomorowi, prze
biega fą

w województwie łódzkim

pomyślnie. W szczepieniach po
~aga ją pora~ pierwszy gromadz
cy przodownicy weterynaryjni.
~~ c~wili obecnej zaszczepio!1o

l1uz' 01<oło 'bi200
. . tys, sztuk.. drobiu,
zas w. na_J
~zczepi si~
sztuk, cz.yh
niż W roku

1~szym cz~s1e .

prze

}eszcze ~oł m1_hon~
trzykfotme wręce],

ubiegłym.

pracę agitacyjną

którego celem było uświadomieme o
Celach i tzadania<:h ruchu obrony pokoju. W niektórych jednak gr0rna·
d&ch masówki nie stały na należy
tym poziomie. Te ma·nkamenty tr7.P.ba co rychle; naprawić.
>Drugim zadaniem Komitetu óbrvń
ców Pokoju jest dokładne skonlr•>lowanie dolychC'Z.asowej pracy i \":~.n~o
żenle opieki nad trójkami agitatr.rów pokoju, które nie rzawsze pot.ra·
fi ą wypełniać swe obowiązki bez naieżytej instrukcji.. Mamy pr.zyklady
w Piotrkowie i Tomaszowi:. że _trół
kJ podjęły IegHymatje i listy i n:e
wiedziały, co mają dalej robić.
Ze sprawami kontroli prze~ ie~tl
pracy wiąże się ściśle za.gadm~um
sprawO'zdawczośoi, któr.e dotychrzas
JeSfroZe kuleje w wielu komitetach.
Brak sp~woz.clawca:ości nie da;e obrarru pttebiegu akcji, a tym sai:r.y:m
nie pozwala na natychmiastowe za1·a
dzenie brakom organizacyjnym. co
niepotrzebnie opóźni~ i ham;.ije rozwój 'Il.kc.ii ~!:>ierania poqp;sów. Komitety iza.równo gromadzkie. jak j b~~;
kowe Ol'ae d:Zielnicowe winny każde.
go d·ni.a. w ustalonych terminach
p.mesyłać , ~prawo7Jda~ia do komite.
t6w wyżseych srt..e:zebl1.
Komitety powiatowe 1. mie!skie
winny również rz..ainteresować si1~ pra
cą Sz!tolnych Kom~tetów Obrońco)W
Pokoju. Należy lepiej zwit)(lać z komitetami 'Powiatowymi a'·dyw :nłodz.ieły i na-uC2Ycielstwa. We WSiZystldoh S'Zkołach na terenie wojewodz.twa młod~\eż szkolna włąCtLyła s!ę w
ogó1nopo-lsk1 ruch obrońców poko.;u.

gdzie w akcji nde 'bierze C2YD·
anl jedna kobieta.
W tych gromadach, gminach i mia
.s.tach, gdrlie akcję podpisów już rzakończono, Komitety Obrońców Pokoju winny się zebrać, ocenić i pods~ów,

nego

jednolitej .władzy

objęcia

wprzededniu

WAżNIEJSZE TELEFONY:

4 -

udziału

sumować swoją pracę

a

oµracować

plan dalS1Zego etapu działalności komitetów, a przede wszystkim udziab
obchodzie IM.iędzy.nar<>dowego
w
Dma Dziecka.
O!{ólnie biorąc, akcja rllbierania
podpisów i;>od A-pelem Pokoju, w wo
jewódz:twie łódizkim, prrzyniosła nader pomyślne wyn-iki, świadczące z
Jednej strony o niesłychanym entu·

zjaźmie ludności, p·ragnącej zama.~i
swoją solidarność iz ogólno

festowac

~'-Ąriatowym ruchem obrony pokoju, a
z drugiej .&trony świadcrzące o sprawr.ym d-z.iałaniu apa·r atu Komitetów
Obrońców Pok-0ju. WW1-0żenie .; pogłębienie pracy agitacyjnej, konie~~

r.e na obecnym eta't)ie, pmyczyni

s1ę

-r.apewn-0 do je&Zc:z.e pełniejszego ~ sil
niejs-zego związani a i11.rszystkkh obywateli rz naszą najwamiejszą spr<rwą
- sprawą walki o trwały pokój.

samą radę,

która jest iprzedstawi
cielem szerokich mas pracujących·
Władze centralne nie tylko że nie
mają prawa nominacji przewodni
członków prezydium„
czącego i
lecz również nie mogą odwoływać
ich z tych stanowisk. Należy to
wyłącznie do kompetencji rady,
jak- i do kompetencji wyborców
należy powoływanie i odwoływir
nie czfonków rady w każdym
czasie. Prezydium jest czynnikiem wykonawczym władzy państwowej i działa kolegialnie (nie·
zależnie od podziału pracy pomiędzy jego członkami). Pracami
prezydium kieruje przewodniczący Kieruje -0n również dzlałalnością poszczególnych wydziałów
prezydium i sprawuje kontrolę
nad ich pracą. Do obowiązków
prezydium należy również stal~
współdziałanie z poszczególnymi
komisjami rady i przedkładanie
im spraw do .rozpatrzenia.
Ws'lystkie komisje w zakresie swe
go działania będą sprawowały
Komisje są
kontrolę 'społeczną·
organami rady a nie 'Prezydium,
co nie zwalnia prezydium od czu
wania nad pracami komisji i infor
mowania rady o ich pracach. Spra
wozdanie ze swej działalności skła
da prezydium pr.zed .radą. Woje
wódzka !Rada Narodowa będzie
obradowała na sesjach odbywają
cych się raz na kwartał. z których każda może mieć kilka po·
siedzeń. Ponieważ prezydium jest
czynnikiem wykonawczym, rada
na każdej sesji wybierać będzie
przewodniczącego i sekretarza po
siedzenia.
ak z tego widać przed Woje-

J

wódzką

Radą

Narodową,

która w najbliższych dniach cbejmie pełną władzę na terenie
1

wysiłku wszystkich
rady, prezydium i poszczególnych komisji. Dlatego też
do prezydium, które zostanie wy
brane na najbliższym posiedzeniu
winni wejść ofiarni, najlepsi syno
wie klasy robotniczej i chłopów
pracujących, którzy najlepiej rozumieją potrzeby i troski tych, z
których się wywodzą. Radni zaś
n ie mogą się ograniczać do brania
udziału w posiedzeniach· Sąt oni
przedstawicielstwem robotników
i chłopów pracujących. Obowiąz
poważnego
członków

„Związkowjec" - 30,89 m., 2 Sęk sek.
· m. Kott - „Związkowiec" · -

,__ 12,1 sek. Wynik Michalaka
po zweryfikowaniu, będzie no.w ym rekordem Tomas zowa.
1 SOO m. mężczyźni: 1 m. Sie
- „Związkowiec"
ciechowski
k
r
·
7
.4 :2 . ,6 mrn., 2 m. 1,op ·a
min.
,,Związkowiec" - 4:43.6
Cz a ~ pierwszego jest tylko o O, J
·W
s ek. gon„zy od najlepszego
n aszym mi<."Ście.
2 .Ooo m.: 1 m. K oc1·k
,,Związkowiec·' - 9:50,8 . min.,
2 m. Tkaczyk - „Związkowiec"
.- I0:08J5 min. Kocik - ustano
wił wynikiem tym nowy rekord
ifomaszowa.
Kula - mężczyźni: I m. Kott
,__ „Zwi ąz kowiec" - J 1.37 m.,
2 m. S zado - „Związkowiec'' I 10 • 66 I 11 •
1 m. Kobyłecki
~ Młot

15,0 sek.
Skok w dal kobiet l m . Wo·
,,Zwi.:izkowiec"
dzyńska -

6Ó :n. Jrnbie t 1 m. Wodzy1'iska
9,3 sek.,
„Związkowiec"
2 m . Wasilewska - „Związkowiec" - 9,3 sek.
100 m. Irn b"1et 1 m. o zynst<a
· " --- 14•g sek .,
' k owiec
~
- „Lwiąz
„Związko
2 m. Wasilewska -

-

wa ·

wiec" -

4.12 m., 2 m. Syk -

,,Włó.k-

niarz" - '3,98 m,
Skok WZ\VY Ż kobiet 1 m. Zerek - „Zwi:_!zkowiec'' ~ 1.25
m., 2 m. Syk -- „Włókniarz" -

1,21 m.

.

Dysk kobiet t rn. Wasilewska
- „Z\viązkowlec'' - 27,19 m.,
2 m. Rozpędowska - „Związko
wiec" - 26,43 m.
W. drugim dniu mistrzostw z·
powodu nie stawienia się zawod
niczek „Zwiazkowca" i „Włók •
niarza•" rozeQ'rano pozosta~ kon
lrnrencje męskie:
200 m. J m. Michalak
„Włókniarz" - 24,0 sek., 2 m.

568 kas

„Włókniar~· -

spraw nienie handlu usp ołecznio
nego, poprzez li kwidację istn ieją
cego tu i ówdzie niedbalstwa, a
nawet i świ adomego s zkodn?ctwa,
wn ikliwsze wglądanie i usuwanie
bolączek terenowych oraz uspraw
n'. enie prac instytucji i urzęrl ów
przez zwalczanie b iurokratyzmu , tak a że by instytucje te i u rzę
dy służyły interesom mas ludo-wych.
Wyciągnięci e wsi z wiekowego
zaniedbania gospodarczego i kulturalnego, poprzez przej ście na
wyższą formę go5podarki rolnej,
:produkcyjne oraz
spółdzielnie
zwalczanie wrog iej dzia łalności
kapit alistów wiejskich oto jedno
z naczelnych, w ymagai ących wie
le wysiłku za dań , stojących pr zed
nowym organem jednolitej wła
dzy państwowej.

zapomogowo-pożyczkow.vch

w P'oństwowych Gospodarstwach Rolnych
W

końcu ubiegłego i

na po- rozwój kas zapom ogow o-p ozy cz
roku nastąpił kowy ch oraz na bezzwrotne zaznaczny wzrost sieci pracowni- pomogi d la robot nik ów i praczych kas zapomogowo-pożycz- cowników rolny ch w yasygnowa
kowych w Państwowych Gospo- nc. ok. 102 mil. zł. , a ·w tym rodarstwach Rolnych, czego dowo ku przeznaczono na ten sam cel
dem jest zorganizowanie 568 ponad 173 m il. zł. Niezależnie
kas, zrzeszających t>onad 22 tys. od tego, każdy zespół PGR może
przeznaczyć 8 p roc. z funduszu
członków.
Kasy te eieszą się dużym u: akcji socjalnej n a zapomogi i
znaniem wśród robotników l inne form y p omocy m aterialnej
pracowników rolnych, którzy dla· pracow ników, zatrudniokorz~sta)ą '!- bezzw1:otnych z.a ny ch w t ych zespołach.
Do końca b r . kasy zapom oO'Onomog 1 pozycz~k. kro~lrnterm1. ;:.
k
·
nowych. Zapomogi udzielane są
do wysokości 15 t ys. zł. po zao- wo-pozycz owe bę~ą zor gamzo.
piniowaniu wniosku przez rolną! wane w e w szystkich zespołach
radę zakładową. W ub. roku na PGR.
czątku bieżącego

ł

o

~abezpleczeniu socialistycznei dyscypliny pracy
„To było nam od dawna po-, Związkowcy w szerokiej dy-

trzebne i tego od dawna domapierwsze
czasie dyskusji, na zebraniu informacyj
nym dla członków rady zakłada
we.i i mężów zaufania, zorganizowanym w fabryce „ Kraj" w
Kutnie. Zebranie miało na celu
zapoznanie się z przepisami
ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy .
oto
galiśmy się" słowa, jakie padły w

I

cyjne odnieść z n iej powinny>1ko- przeczytania tego czy innego arty
Operowanie nazwiskami
notorycznych łazików, jak to czydalszej pracy.
Na najlepszą notę zasługuje ga- n i autor (M.S.) pozwala przypusz
zetka PZPW Nr 30. Zawiera ona czać. że w następnej gazetce ich się
wiele wiadomości, ściśle powiąza już nie spotka. Całość psuja zbyt
nY,ch z zakładem pracy. Bogata ogólnikowa notatka o akcji socjal
tematyka, kącik humoru. mobili- nej.
swe zadazująca
Ciekawa graficznie jest gazet·
.
~
G treść spełniają
.
azetka jest ciekawa, zywa ka ścienna PZPW Nr 31. Redakri.~e.
i miła dla oka. Szata gr aficzna wy torzy winni jednalt unikać uogól
konana skromnymi środkami lecz n ien, a pisać z myślą o załodze i
opomysłowo zachęca czytelnika do jej dążeni ach.
„Boruta" wystawiła cztery gazetki, w tym j e dną 1 Majową. Z
nich widać, za redaktorzy poczynili wielkie p<>stępy w swej pra cy, należy życzyć im powodzenia
izyść i czerpać doświadczenie dla ku!u.

Tyczka l m. Lis -- „Zwią zko
wiec•· - 3, 11 :n .. 2 m. Zakrzew
Czas Michalaka jest najlep 5ki - - „Włó!.mia rz" - 2.75 m.
Lis oobił o I cm. dotychcz aso
szym po wojnie.
w y rekord w tei konkurencji.
400 m. I m. Frankiewicz
Tróisko;~ l m. M azurek
I :O ł, I min.,
,„Zwią zkowiec" 2 m. Kozłowski - „Włókniarz" „Z\vi ązkowiec" -11,62 m., 2
m Sęk - „Włókniarz" - 11,14
- 1:03.5 min.
800 m. I m. Kocik - „Związ rn .
Mazui'ck utrzymał dotychcza·
2 m.
ko\Viec'" - 2:08,8 min..
sowy rekord.
„Zwią zkowiec"
Kopka · przy u2: J 4.O m ·m.
awo d'Y o db ywaIy się
·
· j pogo dzie . I.;tora
wynil< K oci Irn 7·est l epszym o pame
wp ł ynęł a
przeszło 5 .sek. 0d dotychczaso- ujemnie na w yniki, szczególnie
w konkurencj ach bie gowych. W
wego rekordu. Tomaszowa.
drugim dniu mistrz ostw upał
5.000 m. l m. Federowicz • ·
, • · ·
d
18:03.8 min., 2 spowo owa1 rowmez zmme1sze·
„Włókniarz" m. Demczuk - ,,Związkowiec" ni e frekwe nc ji startuiących· h w
I I I
']
·
poszczego nyc 1 rnn ~urenc1ac .
- 18:29,2 min.
h
d•
0 rgani zad cfa zawo ow 1 ie
Wynik Fedorowicza, fo kole j
ny rekord powojenny Tomasza. przeprowa zeni e w pierwszym
dniu pozostawiały wiele do życze
wa.
nia, ,drugiego dnia wypadły do
Kobyłecki D~ I m.
publiczności. szcze
brze.
2
..
m
33,17
,,Z\v:i:.izkowiec"
k
ł d · ·
·
. dC zęść
•
·t
go1me z1eci i m o •z1ez wy azu
m. Ko()tt - „Zwi ~zkowiec"
ią brnk zrozumie nia dla trudnej
'
32,31 m.
imprezy
pracy organizatorów
Oszczep 1. m. Kobyłecki
„Związkowiec" - 45,02 m. 2 i zachowaniem swoim (spacery
oo bieini i boislru) wProwadzaj_ą
m. Stępniak - „Wk>kniarz"
chaos.
39,59 m.
Mis trzostwa uważać n a leży za
Skck w zw yż I m. Ma z11re k .,Związkowiec" - I .60 m., 2 m . uda ne. Ciekawe walki na bieźni,
,,. dane były
Lis - .. Związkowiec" ~ 1,56 skoczn i i r zutni orrl
... „
· : I>rzez ok. 500 os ób.'
m.

W odbytych ostatnio dwudnio
\vych mistrzostwac:h Tomaszowa
w teld~iej - atletyce. u zyskano
s zereg dobrych wyników. Spraw
dzianem ciągłego pod'nQszenia
się poziomu kkkoatletyki, było
ustarfowlenie, aż siedem po woj
nie naileps z.ych wyników, przez
naszych z c: wodników. W pierw
sz y111 dniu zawodów uzyskano na
stępujące wyniki:
100 m. mężczyźni: 1 m. Micha
- I J,5 sek
„Włókniarz"
Iakm.- Nie:d·ziel!'
: ki _ ,,Włókniarz'!
2

m.

kiem ich 'est w fabryce i gromadzie zdawać sprawozdanie z prac
rady, z drugiej zaś strony na posiedzeniach rady mówić o bolącz
kach i potrzebach terenu. W ten
sposób :zapewniony zostanie tl*
dział w rządzeniu szerokich mas
robotników i chłopów i stała łącz
ność jadnolitej władzy państwo
wej z masami.
Zadania stojące ;przed Wojewódzką Radą Narodową wymagają wlaśnic wciągnięcia jak naj·
szerszych mas robotników oraz
chłopów mało i średniorolnych do
udziału w rządzeniu na terenie na
szego województwa. Są nimi re
alizacja Planu 6-letniego, który
przyniesie dalszy wzrost dobroby
tu mas pracujących miast i wsi,
lepsze niż dotychc:;zas jeszcze za·
opatrzenie miast i wsi przez u-

k f b k. K ·u Kt · 't •
•
z
~;:~i~ ~~~e::.dk\~:~ w~~igaj ~ Wiąz OWCY a ry I „ rat W Ume, Wł 31ą US 3WQ

-----Siedem nowych rekordóW Tomaszowa w lekkoatletyce
Ze s portu
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państwowej

Wystawa zgierskich gazetek ściennych

Zgierskie zespoły redakcyjne
gazetek ściennych dokonały wresz
cie przełomu w swej pracy - wy
stawiły na publiczny w~dok swe
wydawnictwa.
Zgierska Wystawa Gazetek
~le. rtdarzają się. ni~lubn_e wyJą!k~
J!k ~P· w Sul~J~w1e. gd?.~e Sz.k.o.1'." Sciennych została słabo obesłana,
K~mitet Obr<?ncow Pok<>J".l prac•AJt! obejmuje zaledwie kilka ekspona
" "a·nycll „„ tów. . Nie wszystkie zespoły rele. __ „ ń n
d-0zsć
s·pra·WU'LJUa , aip1yw....1 ,-...
· e ospa·
te:enu wld·ać, że wiele k-Ob:et, blorą- dakcyJne zad~mo_nstrowa_ły swą
j c.·ych uctao4ał w akcji, moż<! ~czy>!:ć pracę. Post~p~ły zle, g~yz wyst~·
się pi~~nyimi Wynikami. Zdar.zaJą :;-.ię wt. gazetek sc1ennych 1est w.vm1a
Jl!dnak tak.ie gminy, jak gm'.na Gc:e 1ną doświadczeń i zespoły redak-

27,83 m.
dal: l m. Szado
skok
.. Związkowiec" - 5)4 m., 2 m.
„Związkowiec" 16,59
Fiiych -

.

14,9

z

na przyszłość.

skqsji omówili korzyści, płyną·
ce z wprowa dzenia w życie p r ze
pisów nowej ustawy. Z likwiduje
ona nieróbstwo i brak dyscypliny pracy; przyczyni się do po·
prawy zarobków załogi, „ Do t ej
pory, - mów i jeden z towarzys zy pracujących w brygad zie gdy jeden z r obotników opuścił
dzień pracy z powodu jakichś
spraw,
własnych prywatnych
które można było załatwić p oza godzin ami pracy, t o cała bry
ga da musiała za nieg o praco'vać, a by wyrobić normę".
U nas n a m aszynach t o sam o dodaje drugi - braknie jednego, a. już robota k uleje. Ustawa
była n am potrzebna, bowiem
t ylko w ten s posób zabezpieczymy terminowe wykonania planów p rodukcyjnych.
Mężowie zaufania obecni na
zebra niu zobowiązali się przenieść p ostanowienia u stawy do
sw oich g rup związl\owych, a by
cała załoga mogła się z n im i do
kładnie zapoznać.

Pisarze d zieciom
t czer wca z okaz ji Międzyna·
rodowego D nia Dziecka. ukaże
się \v nakł ad zi e 200 tys. egzempla rzy barwny zbiór wierszy dla
dzieci. Będą to wiersze na tem a t
pokoju i braterstwa ludów. napisane m . in. przez Mieczysła
wa J astruna, K. I. Gałczyński e
go. J ana Brzechwę, Ewę Szel
burg - Zarembinę, Lucynę Krze·
J ana
mien iecką (ilustracje Ma rcina Szencera, Redakcja Wa ndy G rod:deiiskiei).

„Aleksandrowianka", wydawnic
two dziewiarzy a leksand rowskich,
zasługuj e rów.nież na uwagę. Wy
tyka błędy istn iejące na zakła
dcich, omawia najistotniejsze momenty pracy załogi.
Wystawa Gazetek S ciennych od
wiedzi wszystkie wi ększe św ietli
Ksiażka będzie nosiła !ytuł
ce powiatu łódzkiego. Dobrze by
więc było, gdyby uzupełniono j ą .Ko ngres Dzieci'' - tytuł pierw
gazetkami t ych zakład ów, które szego w życ iu wiersza dla nal·
narazie n ie biorą jeszcze w niej m łodszych , n apisanego prz ez M.
J astruna z okaz ii ich święta.
udziału.

się sieć
w województwie

Rozwija

b ibliote
łódzkim

do 97. Książki z tych
rozprowadzane
Slj,.za pośrednictwem 1.000 punk
tów bib liotecznych,· zorganizowa n ych we wszystkich groma.da ch w oj ewództwa łódzkiego.
Wojewódzka Rada Na.rodowa

W Łodzi.odbyła się odprawa skich -

przewodniczących, oświatowych księgozbiorów

komitetó\v bioliotecznych i kierowników powiatowych bibliotek imblicznych.
Ze s prawozdania z działalności powiatowych komitetów bibliotecznych oraz bibliote k i
punktów bibliotecznych w y n ika,
że sieć bibliotek gminnych w zro
sła do 231, a liczba bibliotek
powiatowych - do 14, miej-

-...

w Łod7i przeznaczyła dla biblio·
tek gminnych specjalną subwen
cję w wysokości 6 m iln. zł. na
oprawę książek.
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BRAK FUNDUSZOW
W FUNDUSZU BEZROBOCIA
„Fundusz Bezrobocia,
który
miał przynieść ulgę setkom tys:ęcy
Lezrobotnycb, żyjących w niesłycha
nie ciężkich warunkach - 7.awiódł
pokładane w nim nadzjeje pisze
„Głos Poranny"_ Straszliwa klę:;ka
bezrobocia przyniosła katastrofalne
zmniejszenie wpływów te.i instytucji.
która nie może obecnie wypłacać ustawowych 17-tygodniowych za~i~
ków z powodu braku gotówki.
W chwilli obecnej niedobór w ka·
sach ., Funduszu" wynosi 30 milfonów. Jest to prawdrziwa upadłośó'
ZWOŁALI

I ODROCZYLI
Sesja Sejmu, e.wołana na dzień
wcwrajs.zy na gockinę 11 t•ano została odwołana na pięc pt'Zed jedenastą.
W pnedsionkach se,:nowych wybuchły awal!'ltury naskutek
starć międ!l.y różnym1 ugrupowaniami poselskimi a BBWR Prrz:ed g!l'la·
chem sejmowym ludność Warszawy

zawodowych w Łodzi

szkół

ciągu poniedziałku,

wtorku i §rody Gimu, P1·zcm. Gum. Łódź - 1'15 cm! I
przodsta
Dysk - Bednarek Zdz. z Pabialllc
wiał
wielki obóz młodzi.1iy - 54,:Jl.
obojga płci uczęszczającoj do szkół za
Pchnii:cie kulą - I miejsce zdol.Jył
wodowych, która zjechała do Łodzi z Targalski ze Zgierza 13,62 m, pr::ed
terenu całego województwa w colt: wy Korszakiem J. PSTP - 12,49 i Zy _·o
łonienia reprezentacji na międzyokrę - rem J. z PSTP - 13,40.
gowe zawody szkół zawodowych, k.tó_
w spotkaniach bokserskich, które
re z kolei wyłonią. 1·cprezentneję na •J· odbywnly się wśród ogromnego zainto
gólnopolskie igrzyska szkół zawodo_ rcsowania paru tysięcy tnłodzieży ty_
wych w Warszawie.
tuly mistrzów okręgu uzyskali:
Przez sito eliminacji przeszli unjlcp
w wadze papierowej : Kędzierski Ta.
si. Ci najlepsj staną. jeszcze w tym deusz z Pabiauic,
miesiącu do walki z reprezcutacjami
muszej - Morawski 'l'adeusz PS'l'P
Kielc i Krakowa, nie też dziwnego, że Łódź,
wkr6tce przyci~gną. oui uwagę nie tyl
koguciej - Potocki Kazimierz
ko swych kolcg6w i wychowawców, ale średn. Szk. Zaw. Nr 1 Łódź,
uwagę
całej naszej opinii sportowej.
piórkowej - Kowalski PS'l'P Ł6d:l,
W ciągu niedawno odbytych walk_ 1 lekkiej - Włochacz z Gimn. Przem.
na stadionie ŁKS Włókniarza zanoto. Elektr. I.ódź,
waliśmy wprawdżie szereg niezłych
półśredniej Nogajski z P. śred.
wyników, ale aie to było przyczyną, Szk. Zaw. Nr 1 I.ódź,
że zawody pozostawiły na nas jak 1•.1j
średniej - Sławnicwicz z Alcksan.
lepsze ~rażenie. Wrażenie to sprawiły: drowa.
ilość startująt:ych zawodniczek i zaPiłka nożna:
wodników, ich uradowane i rozcutuzia
Do finału weszły 4 drużyny: Liceum
zmowane twarze, świadczą.ce, Y.t> dzi.. Mech. Kutno, Liceum Chem. Borut~
siaj młodzież nasza dzięki opiece Pol Zgierz oraz PSTP Piotrków i PS~J.>
ski Ludowej wyrasta na obywateli
Łódź. Kajwiększą sensację stnnowita
prawd11 szczęśliwych. rozwiuiętych za zdecydowana klęska kandyuata na mi
równo intelektualnie, jak i fizyc:.:. J , strza PS'l'P Łódź, którą. Piotrków roz
przygotowanych należycie do pracy i "'romił 5:01 Bohaterem mei;zu był u.
obrony swych zdobyczy, które im r~„t talcntowany bramkarz z Piotrkow'l,
nasz nowy ustrój.
którego przytomność i brawurnwe ak.
w środę stadion ŁKS Włókniarzri. cjc publiczność przyjmuwała hu~znymi
prz~dstawiał niecodzienny widok. Net. oklaskami. Poniewa ż Boruta Zgierz po
ki zaworl11ik6w i tysiące młodych .ri konała. Liceum 1\Iech. Kutno, do osta_
dzów, pomimo •deszczu przez cały teczncgo boju st~nęly PSTP z Piotrko
dzień obsenvowaly spotkania finało. wa i Borut.a Zg1crz. P? ~ełnym c~?·
we w wielu dyscyplmach sportowycll, cji spotkamu przy dośc me. sprzyJa1ą.
a wieczorem oklaskiwały jeszcze 70 ;r.e cych warnnkach (deszcz), mistrzem O·
społów tanecznych,
popisują.cych się lm~gu łódzk_icgo została Szko~a Tct 11.
w tańcach regionalnych:'
Przem. z 1'.1otrkowa, wygrywa~ąc z Bo
'l'rzydniowe zawody zmnknięto i·oz_ rutn. zo Zg1erzn 1:0. Rozentuz3azmowa
ni idbicc znieśli zwycięzców z boiska,
daniem licZ11ych nagród w postaci
wiwatując ua cześć zwycięzców.
sprzętu sportowego i ściągnięciem fl:i.
W piłce siatkowej, po trzydniowy..:h
gi z masztu.

Wstadion
jeden

Co sisala pro~o łódzka w dniu 26 mo;o 1930 r
„Prezydent" u!'IZąde.ił bal, ale nie :ny
śli płacić restauratorom wilel'1sk!m
za dostawę wielkiej ilości win i potraw.
CZECHOWICZ OSK.ARtA EB
Były min:ister Skarbu, 1Z ramierua
BBWR - Gabriel Czechowicz oskar
żył rząd piłsudczykowski o roztrwonienie wielkich sum pa11stwowyc.b.
BITWA W PABIANICACH
W dniu wczorajszym wielki tłum
beilrobotnych, którzy wYCzeripali .iu.i:
wszelkie zasiłki oblega·ł pr.zez k!~ka
godztn magis-trat w Pabianicach, domagając się pracy i chleba.
Wiceprezydent rruasta p. Tomc:~ak
odmówił przyjęcia delegacji bezro·
botnych, co wywołało niesłychane
rozgoryczenie i było przyczyną ataku tłumu na gmach magimatu. Spro
wadzone na odsiecz silne odda:'.ały
polic·ji uwolniły magistrat z oblęre
nia.

swój podpis
pod Apelem Pokoju

dniowg bilans

igrzysk sportowych- uczniów

,.

;\'~ .

składając

ŁKS Włókniarza

bojach do
drużyny

finału zakwalifikowały się

P. Liceum Tech. Dentystycz.

nego i Liceum Adm. Handl, Zwycięzcą.
Lic. Dentystyczne, pokonując
Lic. Handl. ~ :1, Gra na 0-gół słaba.
Sędziował ob. Szewczyk.
W siatce męskiej poziom był niepo.
równanie wyższy. W finałowych bojach
spotkały się zespoły Gimu. P1·zem. Gu
mowego i PSTP Łódź. Spotkanie za.
kończyło
się
zwycięstwem
Gimn.
Przem. Gumowego 2:0. PSTP po 1
przegranym secie zupełnie się zalamo.
ło. Sędziował Topolczewski,
Tytuł mistrza w koszykówce uzyska
ło r6wnie:i;
Gimn. Przern. Gumowego,
które pokonało PSTP Łódź w stosunku 34:30. W zespole zwycięzców wy.
różnili się Maciejewski, a u pokonanych Hofman i Jabło:iiski . Spotkanie
prowadził ob. Topolczewski,
y: walce nJ. bagnety pierwsze miej.
sce zdobyło I Gimnazjum i Liceum Ba
wełniane (Łódź),
odnoszą.c
9 zwy_
zostało

cięstw.

Akcja zbietania podpisów pod Ąpe
Iem Polmju ti-wa:
- Składając swój podpis pod A.pe
lem Pokoju p?Zyłączaliśmy się dv
jego obrońców i WY·
rażaliśmy gotowość je
go obrony, gdyby zaszła tego potrzeba mówi uam b. mistrz
Polski w boksie T.
Stasiak. - Podpisując jednak swoje naz;wisko zda,vałem sobie
.w
sprawę, że nawet ono
może zadecydować o losach pokoju i
obronić go
TJrzed za1.---usami o.nglo-.it·
merykańskich podżegaczy, chcących
nabić znów swe kabzy na nieszczę
ściu ludzkim.

Kolarze
ŁKS Włókniarza - dla Wił
z okaz.ii $wlęta Ludowego w ra-

mach akcji łączności Wsi z Miastem,
Sekcja Kolarska ŁKS ,, Włókniarz"
organi!Luje w dniu 29 maja r. b. (poniedziałek) o godz. 14-ej wyścig kolarski dla członków LZS. Start o
godz. 14-ej we wsi Rużyce, pow.
brzeziruki, g<lrzie r6Wtnież będ.zie d
meta wyścigu.
Trasa: Różyca - stacja kolejQWa
Żakowice - Będrzelin - NowY Redzeń - S~Ty Redrzeń - Słotwiny m. Koluszki - Stare Kolus!Zki - ża
kowj{!e - Różyca. Zgłoszenia do wy
ścigu pr.zyjmowane będą na miejscu
st~tu w dniu rzaiwodów do gcdz.
13-ej.
,
Dla pierwszych dziesięciu w wyści
gu Zaxząd ŁJ{S „ Włókniam" preezna
c:zy.ł piękne żetony, natomiast wszys
cy które.y ukoń~ą wyścig otrzymają
dyplomy pamiątkowe.

Marsz patrolowy (2 km) dziewczą.t
Liceum Handlowe (Księży
czasie 12,40.
STRAŻ OGNIOWA WOBEC
Wielobój junacki chłopców - I 1,1 .
WIDl'dA BANKRUCTWA.
urządziła demonstrację anty.rr.lądo
ceurn
Budow. Lą.d. - 110 p.
Łódzka
Strai
Ogniowa
znaiazła
wą.
W pływaniu zwyciężyli: 100 m ·.
się ostatnio w sytuacji bez wyjścia.
dow. chłopców Zieliński RPS'l'P
BANKIERSKA SKł.ADKA
Magistrat nie wpłaca już l)d trzech
(Łódź) 1,11.
NA PREZYDENCKI BANKIET
tygodnj składki, tłumacząc się bra100 ni st. klas. - Petri ('PSBLl Banki
wileńskie zorgani2owi.!y kiem funduszów. W obecnej chwi.
1:26,5.
skłn.dkę (po 2 tys. - zł od banku) na li brak jest kilku tysięcy metrów
pokrycie kosz,tów balu r~prezentacyj wężów strażackich Urządzenia nie
PSTP
Sztafeta 3xl00 st. zm.
nego, urządzonego podczas pobytu mogą być konserwowane i uzupeł(Łódź) 4:16,8.
prezydenta Mościckiego w Wilnie P . niane (Kur Łódz.)
PSTP
Sztafeta 5x50 st. doiv,
(Łódź) 2,46.
50 m st. dow. dziewczą.t - Sobczak
(LAR) - 36,2,
50 ru st. klas. - Sobczak (LAR) 46.
PAil<STWOWY
fEA'I'U „PlNOKlU'
Liceum
Sztafeta 5x50 st. dow,
Onegdaj
odbył się w Zgierzu
'fEATH lM
STEFANA JARACZA
(ul. Nawrot 27)
Adm. Handlowe - 5:21.
mecz piłkarski o mistrzost\vo klasv
(ut. Jaracza 27)
Godz. 8 i 16 wg. zamówień dla
Liceum A okręgu łódzkiego. Przeciwnikien1
Sztafeta 3x50 f' ". zm.
Dziś o godz. l!J,lf> komedia M. Ba szkół widowiska zamk1dęte pt. „NoAdm. ·Handlo-wc - 3:39.
tamtejszej Boruty był ŁKS Włó·
łuckiego pt. „Dom otwarty".
wa szata króla".
kniarz
I B. Przed zawodami oba ze
Wszystkie bilety wyprzedane.
N a stadionie ŁKS Włókniarza ucicnł
społy
wraz z sędzią ob. SzumlaPrzedsprzeda~ biletów na niedzie·
g'l7ar,
rozjechali
się
młodzi
sportowcy,
TEATR „ARLEKIN"
kiem podpisały apel pokoju.
lę w Ośrodku Informacji Mieji>kiej,
ale
w
protokółach
sędziowskich
pozo(u). Piotrkowska 152)
Zwycięstwo wywalczyli łodzianie
Piotrkowska 104a.
stały wyniki i te wyniki muszą ujr;,eć
Godz. 17,15 widowisko pt. „Złota światło ilzienne.
2:0 (1:0). Obie bramki dla ŁKS Włó
PANSfWOWY
szli
lu
ją
swą
łor
ę
rybka".
kniarza I B zdobył Olejniczak. Na
TEATR POWSZECHNY
3aczniemy od przodownicy naszych
(al. Obrońców Stalingradu 21)
PRAGA. W Trzeboni odbył sdę 2- nież Jungrova, która w ub. roku nie usprawiedliwienie Boruty trzeba za
sportów - lekkoatletyki,
TEATR KOMEDJJ MUZYCZNEJ
( tel. 150·36)
tygod·nie>wy obóz pmygotowaiwczr osiągała w kuli 12 m, wygrywając znaczyć, że zespół ten grał prawie
100 m wygrał Dylikowski Zenon „ LUTNIA'"
Dzi~ o godz. 18 generalna p~ób~
dla 27 crzołowych lekkoatletek cze- mes.podziewanie tę konlmrenoję wy- przez cały mecz w 10, gdyż zawoLic. Admn. Handl. Księży Młyn
komedii Aleksandra Fredry „W1elk1
W sobotę, 27 bm. o godz. 19,15 11,5.
chosiowackich, przed występami mię nikiem 12,98 m i wyprzedzając -o 0,5 dnik jej Walczak uległ na samym
człowiek do małych interesów".
premiera opery komic2.11ej
„Córka
dci;yna1·odowymi w tego·r o=ym sezo m mi-str.zynię CeechoS!łowacji - Ko- początku zawodów kontuzji i zszedł
Sztafeta
4x100
m
Liceum
Adm.
z boiska.
'l-'i\ŃST \, OWY l'l<;ATK NOW i
pani Angot".
Handl, Łódź
45,7, przed PSi'P nie. Na rzakońceenie ob'ozu odbyły ma['kovą. Jungrova izwyciężyła rów(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34)
Łodzianie
wYStąpili w silnym
się eawody lleklmatletyczne, które, nież w rzucie dyskiem 39,93 m,
Łódź.
Godz. 19,15 „Brygada szlifierza
TEATR „OSA''
mimo ro7lltlokłaj bieżni i Te.Utati, przy przed Stachovic.ową - 38,22 m. Nati- składzie z Zygmuncikiem, Koźmiti
Sztafeta olimpijska
Karhana".
Trnugutta I, rnJ. 272-70
Janeczkiem, OlejnicŻakiem.
lepszy wynik w rzucie oszczepem o- skim,
niosły stosunkowo dobre \vyniki.
PSTP Łódź - 3,36,4
Ostatnie przedstawienia!
Dziś teatr nieczynny.
Bajanem, Rączko i Pietrzakiem na
41,58 m.
60 m dziewcząt - Karasińska Zofia
Niespodziankę w biegu na 800 m siągnęła Zatopkova czele. Boruta nie wYkorzystała rzu
- 8,6.
sprawiła Hulova, wYgrywając tę kon
tu karnego. Niefortunnym egzeku
Sztafeta 4x75 - Lic. Adm. Handl, kurencję w 2:30,3 - o 0,2 se-k. przed
torem był Matynia.
E- ·i~ży Młyn - 42,6.
m-k.-trzynią Czechosłowacji M:.ielSkok' wzwyż - Maciejewski W. - lerovą. Duże postępy poczyniła rówW środę Komisja Kollokacyjna,
Piłkarze ręczni
ADRIA _ dla młodzieży (Stalina 1) STYLOWY (Kili.n's,ki,'eg.o 123)
•
z ramienia CRZZ, przejęła sztuczne
T
k
(f
I
t
l
e
lodowisko
w Katowicach
Kino nieczynne z powodu remontu. 1 " rzy spot ama
im w na; m:a
~por
~
tetu OdbudowY
Torkatu. odW Komiskład też udaią się na wieś
BAŁTYK (Narutowicza 20)
nych kolorach)
~
YY
~
Komisji wchodzili m. in.: ob. Raj
Łódzki Okręgowy Związek Koszy18 20
Zwycięski
powrót"
godz. •
•
h a ło d o B erIina na igrzysk a sportowe chman
inż. Czaplicki, ob. kówki, Siatkówki i Szczypiorniaka
~odz.
16,30, 18,30, 20,30
TATRY (Sienkiewicza 40)
wyiec
Mikuła zi CRZZ,
inż. Woźniak.
IPOdaje do wiadomości, że s.potkama
BAJKA (Franciszkańska -81)
Dziś kino nieczynne.
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Komisja nie stwierdziła żadnych mi.atrrzowskie w <>zcrzy.piomiaku i sia;t
„śpiewak nieznany"
śWIT (Bałucki Rynek 2)
poważniejszych uchybień odnośnie kówce męskiej wy.znaczone na niequdz. 18 20
„Dziewczęta z baletu"
Na igrzyska Sportowe Niemieckiej Republiki Demokratycznej
zaplanowanych projektów, kosztory dzielę :i poniedziałek rwstały odiwolaGDYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
qodz. 18. 20
wyjechała do Berlina 30-osobowa ekipa czołowych s portowców pol- sów i umów i uznała roboty prze- ne i odbę"dą się w termin.ie pó:lniejaktualno.!ci krajowych i zagranicz TĘCZA (Piotrkowska 108)
skich, złożona z gimnastyczek, pływ·.aczek i pływaków oraz lekkoatle prowadzone w roku ubiegłym
za szym. W święta łódzkie drużyny piolnych Nr 21"
„Urodzony w październiku"
tów. W skład ekipy wchodzą:
odebrane.
ki :ręcznej uda]ą się do Ludow:J'Ch
qodz.
16. 11. 18, 19, 20. 2!
godz. !6.30. l8.30. 20.3o
Pływaczki - Proni""'";czo
'wna (200 I Lekkoatleci·
Adamczyk (sk')'r
Z dniem 24 ma1·a Torkat stał "'i0 Zespołów Sportowych celem roz-egra
HEL - 15
1~
dla n1łodzieży (Legionów 2) WISŁA (Daszyns
' kiego 1)
v•H
„
.
.
111. st. klas.) , Dobranowska (200 m. jw dal), Stawczyk
(biegi 100 i 200 więc centralnym związkowym osrod. nia z.awodów towarrzyskich i pC)głę
„Awantura na wsi"
„Dni Filmu Czechosłowackiego"
st. klas.) i Dzikówna (400 m. st. do-, m.), Mach (bieg 400 m.), Cieślik- kiem szkolenia sportów zirnowYch bienia ws;póWr-acy na niwie &pe-ritogodz. 16, 18, 20
„Nowa Czechosłowacja"
wolny).
Minicka (bieg 200 m.),
i w sezonie oddany będzie do użyt wej miasta ze wsia.
MUZA (Pabianicka 173)
i:;odz. 16,30. 18,30, 20,30
Pływacy - Proce! (100 m. st. doku wszystkich zrzeszeń sportowych
Zawodx wyrz.nacz0ne na sobotę nie
„Grzesznicy bez winy„
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
wolny), Jabłoński (100 m. st. grzebie
Zawodnikom towarzyszą trenerzy. CRZZ, szkół, LZS-ów, Gwardii i udegły OO-wołaniu.
qodz. 18. 20
.N ieodrodna cÓrka„
oowy), Ludwikowski (lOO m. st. do- Kierownikiem ekipy jest sekretarz Wojska.
POLONIA (Piotrkowska 67) .
godz. 15,30, 18, 20,30
wolny), Gremlowski (400 m. st. GKKF - Kosman.
Przejmując odbudowany Torkat, Zmiana terminu drużynowych mistrzostw
,.Dni Filmu Czechosłowackiego"
WOLNOść (Nap:ói·kowskiego 16)
dow.), Boniecki (200 m. st. dow.) i
Drużyna polska wyjechała w środę Komisja wystąpiła równocześnie z
„Nowa Czechosłowacja"
„Czarodzie..iski kryształ".
Nikodemski (200 m. st. klas.).
w nocy.
wnioskiem do CRZZ o przebudowa
Polski W lekkoatletyce
godz. 17. l9. 21
godz. 16. lfl 20
Gimnastyczki Rakoczy, Ka.niOprócz zawodników polskich, w I- nie budynków na sztucznym !odoW dniu 28 bm. 12 drużyn z całe
6
PRZnnyrośNIE (Ż~romskiego '. > ZACHĘTA <Zgiersl<a 26)
kowska, Krupianka, Reindlowa, \Vil- grzyskach mają startować i·ównież wisku, wybudowanie nowoczesnych go kraju, które uzyskały najwię„Hrabia Monte·Clmsto"
Il sena
„Za siedmi<'ma górami"
kówna, Dębicka, Marcil'iczak i K, sportowcy radzieccy, czechosłowaccy, trybun,
hotelu sportowego, hali kszą ilość punktów w okręgowYch
2
q11rl1 i8. 20
178)
i
rnaszyn i tp.
mistrzostwach Polski,
--------------------~----·---------'·-------------------------uczestniczyć miało w lekkoatletycz„Upiór18w 20
operze"
godz
Ze
twórczości Jana Kupały znała ,,Zale1'ka" (nazwa ludo\vego instru Szewczenko, Kupała odczuwał ostry bogatym, pełnowartościowym i ra. nych mistrzostwach grupo"""Ch".
„„
Ro '" A· (R• owska 84)
zły ucieleśnienie naJ'lepsze cecl1y mentu muzycznego), 11legł natych- ból na. widok zdeptaneJ· godności u closnym życiu narodu radzieckiego. wzgl"dów
technicznych (mistrzc"
m abia M
zgmte Christo„ I ·e1
H
nal'odu białoruskiego: wysoka war miastowej konfiskacie „ po ukazaniu c1smonego narodu; o wpływach W r. 1925 poeta otrzymuje tytuł po stwa w okręgach odbyły się 18 bm.,
qock. 18.
•
, 'moralna, bohaterstwo, bezgra
w druku. Za szczególnie niebez
Kolcowa,
jego po ety ludowego
a w roku
ze wszystkich
REKORD (Rzgowska 2)
niczne oddanie dla socjalistycznej pieczne uważały władze carskie ezje poświęcone pracy na roli; od 1941 nagrodę stalinowską za. s
Jeszcze sprawoz ania),
A
,Zakochani są sami na świecie"
ojczyzny.
dwa wiersze z tego zbioru: „Pieśń Niekrasowa pl'Zejął Kupała p-0tęźną zbiór wierszy „Z głębi serca".
postano\\'.ił przełożyć termin druży
'
nowych mistrzostw
grupowych na
godz. 18, 20
Utwory Kupały doczekały się wolnego człowieka" i „Czy długo siłę demaskującą.
Na zakończenie przytoczymy sło- dzie11
września.
10
przekładów na wiele języków naro jeszcze?". W pierwszym z nich doAle szczególnie wielki wpływ wy wa, którymi Eugeniusz Mozolkow,
dów radzieckich oraz szereg języ- patrzonu się „jawn ego podżegania warła na Kupałę twórczość i działał autor odznaczonej w br. nagrodą
ków obcych. Kupała jest o~ecnie je I <fo buntc". Al~ żadne prześlado- j ność społeczna wielkiego pisarza pro stalinowską monografii
Kupale,
0
Gł.Ol
dnym z najpopularniejszych
poc • 1.vania nie zdołały skłonić Kupały letariackiego. Gorkiego. Należy tu charakteryzuje drogę twórczą
poe
tów w ZSRR.
;
ty:
Organ L64zktego Eomltetu l WoJeJuż w zaraniu działalności lite;.·al! r.·=..--=:=_::-:::-:=::~
•ódzklego Eomltetu PoJakleJ ZJ„
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wygrało I
Młyn), w

•

O mistrzostwo kl. A
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CRZZ przejmuje Torkat
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poI k JCh

30
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Skirlińska.

węgierscy 111muńscy.

drużynowYch

W

~O

tość

się

twórczości

mówią

Białorusi,

azłynie.

doki;ęgówPnZaLde

I

Program na piątek, 26 maja 1950 r.
12,04 Dziennik. 12,30 (Ł) III
skrzynka weterynaryjna w opr. dr.
M. świątkÓwskiego. 13,30 Koncert.
14.00 Radio·kronika. 14,20 (Ł) Muz.
popularna. 14,55 Poznajemy morze
i wybrzeże. 15,10 Aud. dla szkół po
poł. „Jarosław
Dąbro\vski".
15,30
Audycja dla :;wietlic d~iecięc. 15,50
Muz. 16.00 Dziennik. 16,30 (Ł) Je·
dziemy na wczasy. 16,40 {Ł) Rozmo
wa pt. „Wszechnica Radiowa infor·
muje". 16,50 (Ł) „Z dziedziny radio
techniki" - nud. w opr. inż. B. Klimaszewskiego. 17,00 (Ł) Konce1t dla
przodowników pracy. 17,45 „Krakow
ska Trasa W-Z".
18,15 Muzyka i
pieśni
ludowe. 18,40 Wsze:hni~a.
19,00 Konc. symfon. 20.00 Dziennik.
20.40 Piosenki o matce. 20.56 Konc.
Ork. Taneczn. 22,00 „Szpilki" 22,18
(Ł) „Jak :;;a.kończyła
się rewolucja
1905-7 r. w Łodzi'I' - pog. P. Korzeca. 22,30 (Ł) Muz. taneczna. 22,iiO
(Ł) Przyjemnie spęózamy c~as WJI
ny od prae:t. 23,00 Ostatnie wiado
mości. 23,15 Wariacje na rematy mu
zyki Mozarta.

nfe~~~rw~~~~zo:ć r~!~~ucj':.ąz~
walką mas pracujących o wyzwole

!f:j

nie od ucisku społecznego i narodo
wego, z walką o prawo „do miana
ł
· k "
P
·
b
·est ola
cz
owie a . obserwatora
oec1e o ca ciężkiego
J
r .
postronnego
życia i bezprawnej sytuacji mas pra

cujących.

W swych

surowych,

tchnących

szlachetną pasją, pieśniach, Kupała.
nie tylko kreślił obraz J,łędzy i wy

zysku nieszczęsnego cfiłopa biało
ruskiego, lecz nawołuje również do
bezlitosnej rozprawy nad ciemiężca
mi, wyrażając przekonanie o prey
szłym zwycięstwie ludu.
Urzędnicy carscy wkrótce zdali
sobie sprawę, jakie niebezpieczeństwo dla ustroju carskiego stanowią tchnące siłą rewolucyjną wiersze Kupały. Dlatego też, pragnąc
zdławić jego żarliwY głos protestu,
nie dopuścić, aby głos ten .usłyszał
naród białoruski, zaczęli oni na każ
dym
kroku prześladować poetę
Cenzura nie pozwalała drukować
jego utworów na tamach pism. a
iJ>f!rwszy tom wierszy Kupały, pt.

.la
' n .,. ---l f-u;, a-----.,a~-""l
~

l_

~w ,· e

/

k,· p o et o b ,· a / o r u s k,·
'1882 -19./12
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do zboczenia ze słusznej drogi. IVIi
łość do kraju ojczystego, do nieszczęsnego pozbawionego praw ludu, gorące dążenie do udzielenia lu
dowi pomocy w jego walce wyzwo
le11czej okazały się silI).iejsze od
gróźb caratu.W miarę wzrostu świa
domości rewolucyjnej mas pracują
cych, w miarę wzrostu walki naro
du białoruskiego o wolność, krzepł
i potężniał głos poetycki Kupały, za
cieśniała się więź z narodem, roz
kwitał .jego potężny talent.
Twórczość Niekrasowa,
Kolcowa
i
Szewczenki
wywarly
wieiki
wpływ na kształtowanie się stylu
poetyckiego Kupały. Podobnie jak

_ ~-~~ ~

wspomnieć, że Gorki ze swej stro
ny zawsze interesował się literatu
rą białoruską., :ie - oceniając war
tość rewolucyjną wierszy Kupałypierwszy przełożył kilka z nich na
język ros3'Jski.
Potężny talent poetycki Kupały
przeżywa pełnię rozkwitu w okresie władzy radzieckiej. Poeta jest
żarliwym pie\vcą wielkości staJinow
skiej epoitf i historycznych zwY
cięstw narodu radzieckiego. Najle
psze swe wiersze poświęca ojczyź
nie socja.JistyczneJ. partii bolszewie
klej, wielkiemu wo1lzow i narodów,
J ózefowi Stalinowi. Z ll<'lllciem pa
triotycznej dumy mówi ł\.upała o

li;~~~h~:~:~;e od:Z~~:5:wo!~:~::;
męczącą rozterkę, świadomość roz

łlnoczoneJ

PartU RobotlllczeJ
aedaguJe:

KOLEGIUM Bl!!DAK:C'l'm&.
Te ler o n71

bieżności między tak właściwym dla

Redaktor naczelny
red. naczelreio
Sekretarz odpowledzlalny

młodej,

silnej duszy dążeniem do ra;
dości i szcz„ścia, a otaczającą ich

..

smutną rzeczywistością.

Zastępca

Nawołując

partyjny

Dział

211-lł

:ne-u

21P-05

218-19

Dział korespondentów robr !do walki, nie zawsze poeta wyobra
ntczycb I cbłopsldcb oraz
ża sobie zupełnie jasno konkretne
redak:orów gnzetek Aclt:n•
drogi tej walki. Po rewolucji staje
DYCb
21M2
Dział mutacji
223-29
się poeta świadomym budowniczym
Dział mle jsld I sportow:y
154-21
społeczeństwa komunistycznego, sta
wewn. I I tt
je się człowiekiem, który jasno i wY
Dział ekonomiczny
111-11
raźnie widzi swą drogę. Wiara Ku
oztał rolny
25f-21
pały w sukces wielkiej sprawy o
Redakcje nocn:
1'11-łl
piera się n a fundamencie trwałych
g
P r ta a,
0 1 0
doświadczeń i głębokiej znajomości
Łód!, PlotrkO'IYSk• 10, tel. m -u
zasad walki. Otwierają się przed
Admtntstracla
2&0-42
nim nowe, nieznane dotąd horyzon
Dział ~gl~~~!?\e~li-G:l~trr.t';i
ty, staje się on współgospoaarzem
Wydawca asw „f„asa"
państwa. Stąd też porewolucyjna
Adr. Red.: !.64ł, Ploukowaka
.:ego poezja. tchnie niewyczerpanym
m -cte piętro.
optymizmem. Po raz pierwszy jego
Druk. Zakł. Grat. RBW „PrUa"
szczęście osobiste łączy się ha.rmo
LóM., oL Zwlrkl 17, teL !OC-4
nijnie ze szczęściem całego naroau.
Prenument4! preyJmUJe
J to jest właśnie jedną ze wspania.
1.:::·Rucb'' na tonto P..K.o.
lych ceco specyfiCZ.'lYCh dla oblicza
-8833.
duchowego nowego człowieka ra
dzieckiego".
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