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Masy pracujące Europy Zachodniej
kontynuują zaciętą walkę o pokój

ORGAN WK

i'ŁK POlSKI:EJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

--------------------------------------------------------------------------------------m
WTOREK 16 MAJA 1950 ROKU.
Nr 134 (1415)

ROK

(VI)

Jed

omyśl e

poparcie

społecznych całego świata
dla 1nit:dzvnarodowej akcji pokoju
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BERLIN (PAP). - Mimo surowycb represji wobec obrońców JM)kow Niemczech Zachodn~ch, trwa taąI z powodzeniem zbieranie ,pOdpisów pod Apelem Sztokholmskim w sprawie mikamu bl'ODj at()Jn~wej.

ka z Berlina wystosowała do F!'ancus1ciei r..iJ1odrz;ieży Repub1ikańskie}
list z wyr$ami ca1ikow:iJtej soJJidariIlOśc:i w W.:hlce o pokÓj prrreciwko
.
"
pLanom anglo - amerykańsikicll -;>00Jak donosi agenc:.i'a ADN. w 35 ob ]~ego tyilko c:E:lla rrebrah 1.155 pod żegarey wojennych.
wodach Nadrrecii pólnocnej i West- pl!SOW
I
falii, 369.000 osób złożyło podpisy
W ~góle Zwti.ąrzek Wolnej l'vLlodrzJieA~e~Cja AnN. donosi dalej,
w
pod tym Apelem. W Lubece zebra- ży N1emjeckdej rozwija bail"dzo oży- Berhme do. ~Ja 13 bm. zeb.ail1o
no. dl()lf;ychczas 6 tysięcy pod'P:i:s6w, Wiioną On.:iaitallność po<kzas tej kam- 710.359 podplSOW na rzecz :akazu
w KrlłOll1iiii crzłonkowie Zwiądru WOtl- pall1M pokojOWej.
broni atomowej. Z licrzby tej L.nacznej Młodzieży Niemieckiej w ciągu I Ostatnio Wolna l'vRodzież Niemiec- ny odsetek przypada na ~h ,)dn:ie
.łu

r:

Robotnicza
Już

Łódź
160

na

straży

sektory Berlina mimo przeszkód, sta
witanych pme2 tamtejsrze władze okupacyjne.
Centralny Zarząd Z;ednocz.:!nia
Wo],.,"rh Niemiecld.ch Zwią!llków Za
wodowych w..aiP€'lowaJ do centralne
go z:anządu Zjednoazenia Związków
Zawodowych N~emiec Zacllodnich o
wspólną akcję w obronie pokoju.

270 tyS. Finów

podpisało orędzie .

pokojowe

Pokoju

HAGA (PAP). - Masy pracujące
Rotterdamu kQlIltynuują czynną wal
kę o pokój. W mieście i na terenie
portu doszło os.taJtn:io do s<ta~ć między obrońcami pokoju a poliCją. TysiąCZlIle rnesiZe mieszikańców demon_
srtrowa·ły pod hasłami: .. Chcemy pokoju!", ,.Precz z bronią amerykańską!", .,0 chleb i pokój!". Policja 1Jaatakowała demorrstra!\1!tó:w, bijąc icll
pałkami gumowymi.
W porcie amsterdamskim odbyło
się zebranie dokeróW, na którym da
no wyr3lt solidarności z walką robotn.ików Rotter{lamu.

ly hasła protestujące przeciw wyła
dunkowi broni amerykańskiej. Policja rozpędz.iła demonstrantów i aresztowała 11 osób,
których siłą wepchnięto do samochodu policyjnego.
Aresztowani zaintonowali hymn Ru
chu Oporu, który podchwycił tłum
,zgromadz(}ny w pm·cie.
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*

GENEWA (PAP). - Z Paryża donosczą o nowych wystąpieni'ach 1'0botrrice:ych pr-L.ec&wko wojnie w I~
dochilnach i pl'zeciwko wciąganiu
Francji do ag,r esywnych planów imperializ.mu amerykaJ1skiego .
.;:, * -1(,
"Huma,n ite" donosi że rObotnicy
GENEWA (PAP). - Jak donoszą miaSJta Nant.es. <Zatrzymali ~bHżający
z Paryża, w Dunkierce polecono 1'0- się do dworca transpórt dział i woibotnikom pO.l 'towym załadowanie 0- skowych samochodów clęż,a,rowycb.
krętu "Monkey". W czasie załadun- KiJikuset robotników stanęło na toku robo,t nicy stw:m'dzi1i. że w jednej rze, =us~.iąc masrzynistę do zahaze s'krzyń znajduje się mały czołg, mowa{11a pociągu . . Następnie 1lgll'Oprzeznaczony na wojnę w Indochi- maoziło się kiITka tysię<ly miesrzkań
na.ch. Po ujawnieniu tego faktu 1'0- ców Nantes. by przese:koooić Po.nowbotnicy natychmia,sJt za:p'r zestali pra nemu odj.a'Zdowi trai!1JSlportu. Ża:ru:l:ar
ey, oświadczając, że nic będą brali mi. któmy towaJr'Zyszyli tranSlportoudziału w kontynuowaniu wojny ko- wi, us1łowa1i
zaatakować
demonlonialnej w Indochinach.
strantów. zostali iednak odparci.
* *
Robotnicy porozłączali wagony j
KOPENHAGA (PAP). - Do pO:'- zrzucili na t(}r dmało wagi 85 ton.
tu duńskiego Aal'hus przybył p:erw Rucb kolejowy na tym szlalm wzn,oszy transport broni amerykańskiej. wiono dopiero po upływie 5 godzin.
Pl'Ze<l przybyciem okrętu do pm:tu
W porcie La Pallice. robotnicy 00skierowano licznych agentów policyj mówili 7aładowania sprzętu wojsko,
nych oraz uzbrojone oddziały policji. wego, pmerznac.zonego dla armili eks_
Jednakże ludność portu nie dękła pedycyjnej w Indochinach. Wł,ad!Ze
się gróźb i udała się na teren portu \ portowe zwolniły z pracy 290 robot~
z transpul'cnt"'\mi, na kt6rych widnia ników.

*

Przyjecie wambasadzie RP wMoskwie

HELSINKI (PAP). Wspólna delegacja Ol'ga.nizacji "Fińs.cy Z\Volenaina cześć delegacji polskich mas pracu'iących
cy pokoju" i "Związeik: pokojU w Fin
landii" wręczyła prrzevlodnir..zącemu
MOSKWA. Charge d'affaires wodniczący WOKS
(Wszechzwiąz
sejmu orędlZie pokojowe, podpisane Ambasady Polskiej w Moskwie - kowego Towarzystwa Łączności Kul
p.rzez przeS0ło 270 tysięcy mieszkań J. Zambrowicz wydał przyjęcie na turalnej z Zagranicą) - Jakowlew,
ców kraju.
cześć
bawiącej w ZSRR
delegacji przedstawiciele radzieckiego MSZ,
mankiety z poo'Pi-s'ami składaią polskich mas pracujących z posłem przedstawiciele świata nauki, kulDworakowskim na czele.
tury i sztuki., prasy oraz czołOWi
tychczas najlepsze wyniki osiąga się na 11 tomów.
Na przyjęciu obecny był przewo- stachanowcy fabryk moskiewskich.
Ozorków.
dniczący
Komitetu Słowiańskiego
Przyjęcie odbyło się w serdecznej
W powiecie łoWickim i kutnowskim
ZSRR - gen. Gundorow, wiceprze atmosferze.
zaznaczył się liczny udział duchoStałego
'Nieństwa w akcji przygotowawcze1
zbierania podpiSÓW pod Apelem.
I tak np. w powiecie kutnowskim
GENEWA (PAP). Jak donoszą z
w gminie Sójki przewodniczącym Parym, Stały Komitet ŚwdaJtowego
Gminnego Komitetu Obrońców Po- Kongresu Obrońców Poko.ju komu•
koju jest ks. Pawłowski.
n:ikuje. że sesja plenarna biura KoAkcja zbierania podpiSÓW pod A- mi,t etu zo5,ta.nie otwarta 31 maja br.
pelem PokoJu na terenie wojewódz w Londyn;ie. Sesja omówi pmebjeg
PEKIN (PAP. - Agencja Nowy.ch oficerów. Wyzwolenie Hainanu ode
twa ł"'dzkiego rozwinie si" w pełni ś",;'~'"
. k
" b'
,
d'P1 ChI'n ogłasza l-omunl'ka' IV Al'lnl'l' brało Kuomintangowi jeden z jego
dOPl'ervo dZl·sl'aJ·. Akc]'a ta""w stosun sów
'~,"",.owe]
atnip.a.nu
IZ lerarua po w Ludowej, omawiający
'".
pod Apeil.em
&.tokholmsk:im
bilans zwy- ostatnich punktów oporu l stworzy
ku do Łodzi jest nieco opóżniona, sprarwie 7.ak,a2JU broni atomowej. Raz cięskich operacji na wyspie Hainan. lo pomyśłne warunki dla przygotoa to ze względu na trudności lmmu pa<tmzona będtz.;ie również .;!prawa
W ciągu pól miesiąca ' wyspa ta wania operacji mających na celu
nikacyjne i techniczne związane z prrzygotowań do drugiego Światowe została całkowicie wyzwolona, przy wyzwolenie Formozy i paru innych
rozprowadzeniem w terenie drukćw go Kongresu Obrońców Pokoju, wy- czym unieszkodliwiono przeszło 30 wysepek. będących jesze.ze w ręka
i legitymacji dla agitatorów pokojU. e:.naczOlllego na jeSień br.
I ~ys. kuomintangowskich żołnierzy l k!uomlintangowców.

tysięcy łodzian .

zlozylo podpisy pod Apelem Sztokholmskim
Ubiegła sobota w Łodzi przebie-I\SkUSji i nie wyjaśniając w peh1i cegła

pod znakiem wzrastającej i spra lu akcji. Te poszczególne wypadki
wnie rozwijającej się akcji zbiera- niedokładnego wypełnienia obowiąz
aia podpisów pod Apelem Pokoju. ków przez niektórych agitatorów są
Również w niedzielę w godzinach jednak niezbyt liczne, dzięki czemu
przedpołudniOWych "trójki" agitato nie mają poważniejszego wplywu na
rów pokoju odwiedziły mieszkania przebieg całej akcji, której znamietych obywateli, którzy ze względu niem jest nie tylko ogromny entuzna swoje zajęcia nie byli w sobotę ja.zm i świadomość, z jaką ludność
w domu. Dzięki niezwYkłemu za- Łodzi pOdpisuje Apel Pokoju, lecz
palowi i ofiarności wielu tysięcy par r6wniei pełne zrozumienie celów
tyjnych i bezpartyjnych agitatorów akcji i wiara w jej skuteczność i wY
nokOl'U, biorący. ch czynny udział w nikł.
*
"akC')'l', ~bll''''a. si'" już on,a w wielu ob•
•
wodach ku końcowi.
W ubiegłą niedzielę w szeregu
Dotycbczas przeszło 8.000 "trójek" miejscowości na terenie wojewódzzebrało w ciągu piątku i soboty po- twa rozpoczęto już akcję lIlbieranilil
nad 160.000 podpisów,
podpisów pod Apelem. Jak wynika
Najlepiej ze wszystkich' dzielnic z nadchodzących wiadomości, dospisuje się, jak dotychczaś, Dzielni- --------------7)-------------------------------------------------ca. Sródmiejs"ka-Lewa, ZebraJIlo tam
już podpisy od około 80 proc. ogól"odpisuję Iłpel
nej liczby wszystkich dorosłych rni~
srzkal1ców Dzielnicy. Pierwsze Koml
tety Blokowe Obrońców Po~ojoti, kt6
re wykonały całkowicie swoją pracę
to Komitety 6, 5 i 4 z III Obwodu
Dzielnicy Sródmiejskiej.
W sobotę przynieśli już całkowicie
wypełnione
podpisami \, .. _:r:;tldch
mieszkańców
bloków następująCY
Przeżyliśmy wojnę, przeżyliśmy okupację. Wiemy dobrze, czym grozi nam
Składając podpisy pod Apelem Pokoju udowodnimy kl,ice imperialistów niepełnomocnicy bloków: ob. ,Józef Wit
zwyczęzoną wolę
walki o pokój. My, robotnicy, walczymy o pokój
czak z bloku Nr 4, Henryk Wajnhold, nowa wojna, iakie spodlenie ludzkości pozostawia po sobie każda przeżyta
z bloku Nr 5 i Kazimierz ĆWiklińnaszymi osiągnięciami produkcyjnymi. . Ja pracując na 12 krosnach, wykonu.
ski z bloku Nr 6. W pc ___ tałycll wojna, ile też krwi znów zostanie przelanej w razie powtórzenia się jej.
ję s nadwyżką swq bazę akordową. Podnosząc ilość j jakość produkcji. blckach Dzielnicy Śródmiejskiej-Le
stoję na posterunku pokoju.
Dlatego też nie wątpię, że w naszym narodzie o nastawieniu zdecydowanie
wej wiele bloków zebrało już około
Z ufnością patrzę M Związek Radziecki, który stanowi ostoję pokoju, który
90 proc, po(lpisów i akcja zostanie pokojowym wola pokoiu jest tak silna, że potrafi przeciwWlWić się knowaniom
stoi na straiy światowego frontu obrońców pokoju.
zakończona zapewne w dniu dzisiej
•
JóZEFA ZIELIŃŚru
szym. Brawo, Dzielnica Sródmicj- imperialistycznych podżegacz,," wojennych.
ska-Lewa!
t1wczlro : PZPB im. J. Stalina
Również . dobrze
zorganizowana
przodownica pracy,
jest akcja i daje dobre wy:nild w
Dziełnicy Górnej Lewej i Staromiej
Jestem przekonany, że jeśli będziemy stale wzmacniać front pokoju,
skiej.
to podżegacze wojenni nie odważq się korzystać ze śmiercionośnej broni, jakq
Gornej ~gal!liwwały, niestety, ak
produkują. W nat, w ma!ach ludowych, tkwi niepomierna siła. My, ludzie prację
Komitety Obrońców Pokoju
cy, z Polski, z ZSRR. s Francji., z Włoch, oZ Anglii, nie dopuścimy do wojny.
Dzielnicy Ruda Pabianicka i WiCopa:: si~niej zacieśnia się łącząca nal więź. Z tą siłą muszq liczyć się im.
dzew. Niedociągnięcia natury orgaperiali!ci.
nizacyjnej w tych dzielnicach nie
sprzyjają wykorzystaniu niesłycha
JAN GAWA
WINCENTY TOMA:SZEWfICZ
nego zapału i entuzjazmu obywateli,
przodownik
pracy
PZPW
im. L. Waryńskiego
Prof. Akademii Medycmei w Łodn
którzy pragną brać udział w akCjI.
Charakterystyczny jest wzrastają
_ Jestem młodo. • d '
t'
.
d
..
Od . da
- W metrach tkanin. jakie produkujemy ponad plan, Z(u.t.!arty jest głęboki
Cy stale w całej Łodzi napływ tych, I
J
op~eTo o w~era Sl§ prze e /lUtą zycle.
me wna
SCn.5.
Najskuteczniej walczymy o utru'Illenie pokoju wzbogacając nasz kraj
którzy zgłaszają chęć czynnego u- pracu.ję w tkalni, lecz praca ta daje mi ~gromne zadowolenie. Jestem dumi
umacniając tym sumym światowy front pokoju. Dlatego też nie Sl:czędzimy
czestniczenia w akc.ii zbierania. podwysiłków, żeby dać Państwu jak największą produkcję. Nasze podpisy na
pISOW. Na agitatorów pokoju zglo nu, że z:dc>byłam tytuł przodownicy, że zespół mój zdobył nagrodę w konkursie
Wcie pokoju są podbudowane na~zynti sukcesami tV produkcji.
siło się między innymi przeszło 300 najlepszych zespołów tlrockich. Wiem, że tylko w warunlroch pokoju może
studentów z Akademii Lekarskiej.
JANINA BARTCZAK
Agitatorzy pokOjU przyjroowani są rozwijać się taka jak teraz twórcza praca tysięcy robotników, wiem, że tylko
przodownica pracy z PZPW Nr 3
przez ludność nadzwyczaj serdecznie, Np, na ul. Grażyny i Bonifra- pokój zagwmmtuje nam J1zczęście i dobrobyt. Dlatego wallro z podżegaczami
Pokój - to praca twórcza. Pokój - to u~miechllięte, bawiące się dzieci.
terskiej ludność zgotowała agitato- wojennymi jest obowią7lkiem wsz'}'stkich ludzi pracy i dlatego podpisuję Apel
Bez jednego i dmgiego nie można żyć.
rom owacyjne przYjęcie i obdarowa [J k ..
Apel Sztokholmski o pokój, to nadzieja radosnej pracy twórczej, radość
la ich wiązankami kwiatów. Wielo
o o]U.
BARBARA SZNYCER
wychowania naszych dzieci. Kwż, n.oszący dumne miano czlowielro nie podkrotnie zdarzają się fakty zaprasza
przodownica pracy PZPB im. Dzierżyńskiego
nia agitatorów na posiłek i często
pisze się pod apelem?
wanie "czym chata bogata". W solDA KAMIŃSKA
botę po południu wiele osób umyśl
My,
młodzież
robotnicza.
zdajemy
sobie
sprawę,
że
naszq
wzmoionq
pracq
nie pozostawało w domu, oczekując
Od. cza.sów najbard::iei zutn.ierzchlych do naszych, największym nieszczęściem
na agitatorów. Do Komitetów Dziel lIu]skuteczniej godzimy w obóz podżegaczy wojennycl.. Współzawodnictwo
dla
ludt.skości b;ly wojn,y, w miarę postępu techniki coraz straszniejsze, nie
nicowych i Obwodowych zgłaszają
się obywatele, których agitatorzy nie pracy, przedterminowe wykonanie planów produkcyjnych oto 114$Z4 Mjszczędzqce ani dzieci, ani ludzi starych.
zastali w domu, a którzy pragnęli lepsza broń w walce o utrwalenie pokoju. W tym celu zainicjowaliśmy wproWierzę, że proletariusze całego świata, którzy zawsze najdotkliwiej odzłożyć na liście swoje podpisy.
czuwali
plagę wojen, nie pozwolą fabrykantom i bankierom anglosaskim na
W kilku komitetach blOkowych u:adzenie 114 maszynach propo~m:yków, na któr-ych meldujemy o przedtermistwierdzono jednak niestety fakty.
rozpętanie n.owego masowego ludobójstwa.
że niektórzy agitatorzy, spotykając nflW)"1n wykonaniu naszych planów dziennych j w ten sposób mobilizujemy.
KftpitaU§ci chcll narzucić światu wojnę • . Ludzie pracy narzucq im pokój.
się ,z entuzjastycznym i serdec~nym się do jeszcze lepszej walki o pokój.
przyjęciem ze strony miesz~anców,
Wierzę, je ludzie prości, o których mówi Konopniclro w wiers:eu swym
MARld KlLISZK()WSKd
nie wypełniali należycie swoJego 0I"A
jak I~oszedł ·król na wojnę". wolk§ o pokój wygrajq.
bowiazku agitatora i 'o graniczali się
tkaczka lIC PZPB im, Marchlewskiego
do CŻysto mechanicznego przyjmoF.ŁODZIMIE~ SlJOB..QDNfK.
okwwi:st1uJ ZMe
wania podpisów, nie rozwi1ajac d,...

31 maja hr. w Londynie
sesja
Komitetu Pokoju

Bilans zwycięskich operacji
na wyspie Hainan
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Referat przeWOdniczącego PZPR
Tow. Bolesława Bieruta
na lamach

"Praw~y"

MOSKWA (PAP). - Poniedziałko
wa "Prawda" zamieściła w obszernym streszczeniu referat przewodniczącego PZPR towarzysza Bolesława
Bieruta, wygłoszony 8 maja na Plenum Komitetu Centralnego PZPR.

Miesiąc przyjaźni

holendersko-radzieckiej
HAGA fPAlP). - 19 maja ro~
w HokmdtiJ miesiąc P'l"(l;y:jafui !Ze Zwi'ązka.errn Radlzieckilrn.
TowaJl'ZylStwo Hołall1dia - ZSRR
PTlZygotOlW'a~o ]jcrzme impl,€rzy z okalijli tego miesiąca,.
W A'll1!Slte:r<Lamie, RQ1rterdarrue, Ha
drle i w il!llllyoh mi'a,g,tach e.organ:irzo·
waI!le będą wyostarwy, :iJ1JustruJące s,uk
cesy ZW]ą!ZikJu Rad.z.ieokiego. Wyświe
tłane będą również lie=e fiJmy radzieckie.
~y;na się

Młodzież sztokholmska
demonstruie na rzecz
f J I- t C -

I

pro. o 10

urle

SZTOKHOLM (PAP). W toku ak.
cji protestacYJnej przeciw porllbawie
mu przerz nz;ąd rran.oUSlk.! prof . .Joliot
Cume jego stan.owiska, ,nłodrzież
szwedzka wymalowała na jezdni
przed oknami ambasady fra.ncuSlkiej
w Sztokholmie ogromne napisy olej
ną farbą: "Vive Curiel" Personel ambasady IZwróClH się do policji o US1\.lnięcie
napisów. Zabieg ten trwał
dłuższy
czas, przyciągając uwagą
ciek,awyClb pl"Zoohodnliów.

53

hitlerowców-posłami

do "parlamentu" w Bonn
BERLIN (PAP). Agen~a Und.ted
Press s<tw:ierd~a, że 53 posłów do
Bundestagu w Bonn naJ!eżało do par
tU hitlerowskiej, bądź też do związa
nych ~ nią innych hiihlero'WS'kieIl 011.'ganizacji, jako aktywni działacze pollilt.yCllll1i. N1emGil wsrz;yscy ~ tych posłów b. h'Lt1erowc6w wchod!Zlą ~
skład kooliiCjji mądowe.1.
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Wznieśmy wyżej sztandar walki oPokój
Poilajł!lm1' ponitej w całości Grtrutępny ,.prawdy" " dnia 13

r.ykul

JrUliiA

rb..

.

każdym dnłem

wzmaga się wal
narodów o pokój przeciwko podżegaczom wojennym. Cenlr"!.l·
nym zadaniem walki o pokój na obec
nym etapie jest akcja zbierania podpiSÓW pod Apelem Stałego Komitetu
Obrońców Pokoju,
wzywającym do
bezwanmkowego zakazu broni atomo
wej 1 uznania za zbrodniarza wojennego rządu, który pierwszy zastoSuje

Z ka

broń atomową.

Zadania te zgodne są z najżywołniejszymi interesami wszystkich narodów, z interesami przytłac'lającej
większości
mieszkańców kuli ziemsklej. Broń atomowa jest bronią agre
sji, bronią masowego unicestwienia
cywilnej ludności. Narody nie chcą
wojny, pragną pokoju i pokojowej
pracy.
Pod makiem walki o pokój obchodzono dzień ł Maja - święto solidar.
ności mas pracujących, święto brat er
stwa robotników wszystkich krajów.
Pod znakiem walki o pokój obchodzono również Swięto Zwycięstwa.
W dniu 5 rocznicy historycznego zwy
cięstwa nad niemieckim faszyzmem
masy pracujące wszystkich krajów
miały na uwadze fakt, że właśnie to
zwycięstwo stworzyło przesłanki dla
powstania potQżnego obozu pokoju,
stworzyło warunki rozwoju potężnego
ruchu naszych czasów - powszechnego ruchu walki o pokój.
Historyczne zwycięstwo narodu ra·
dzieckiego
przyniosło
wyzVI:>lenie
NARODOM EUROPY. Dzięki t'lmu
zwycięstwu
kraje demokracji ludowej mogły wkroczyć na nową d{og-:.
drogę pokoju. demokracji i socjalizmu. Zwycięstwo narodu radzieckiego, które wyzwoliło naród niemiecki
od tyranii faszystowskiej, umożliwilo powstanie Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, które towarzysz Sta.
lin nazwał zwrotnym punktem w dzłe
'ach Europy.
Niemiecka Republika Demokratycz
na proklamowała dzień 8 maja świętem wyzwolellia, jako dzień wkroczenla narodu niemieckiego na drogę po
kojowego rozwoju demol{ratycznego.
Wystosowana przez rząd Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, na ręce
wodza narodów ZSRR, wodza calej
postępowej ludzkości, Jó\>.cra SŁalina,
depesza powitalna wyraża w imieniu
narodu niemieckiego wolę pokoju,
dążenie do przyjaznei współpracy z
ZSRR i wszystkimi miłującymi pokój
narodami, potępia. zdecydowanie zbro
dnkze plany anglo-amerykańskich
impeńalistó'W,
usiłujących przeistoczyć Niemcy w ognisko nowej agre·
sii, a naród niemIecki w mięso armat
nie - w interesach podźeqaczy wojennych. Niemiecka. Republika Demo·
kraŁyczna stanowi najważniejszy
czynnik pokoju w Europie.
"Jestem przekonany _ czyta.
my w odpowiedzi towarzysza
Stalina na list premiera Grote-

nie., Jak drogie I bllsk1e są mu interesy jego kraju, pomyślność jeg3 narodu, zycie i bezpieczeństwo Jego
dzieci, Jego rodziny. I do tych wszysł
kich uczciwych ludzi zwraca się wla·
śnie Apel Stałego Komitetu. Zawarłe
w nim żądania stanowią naj szerszą
platformę, na której mogą się zjedno_
czyć nie dziesiątki,
lecz całe Setki
milionów ludzi. Któż bowiem jest zainteresowany w stosowaniu bronI at'3
mowejl Nikt, prócz znikomej garstki
zachla.n nych imperialistów. którzy w imię swych ludobójczych planów
gotowi są pchnąć świat w odmęty no
wej wojny.
Pod Apelem Stałego Komitetu O.
brońców Pokoju ~idzimy podpisy ro.
botników i chłopów, podpisy przedstawicieli świata Dauki i sztuki, podpisy duchownych. podpisy ludzi, relHezenłujących naj rozmaitsze poglą.
dy polityczne i prze'konania religijneludzi najrozmaitszych narodowości i
zawodów, ludzi w różnym wieku. J:oczynaląc od młodzieży, a kończąc na
sędziwych starcach.
Czyż to nie znamienne, że francIIsl.a młodzież w wieku poborowym,
rekruci idący . do wojska, wyszli w
dniu 1 Maja na lllice Paryża z plał,atarni: .,Nie będziemy żołnierzami Tru
mana. Jesteśmy żoll1iei'zami pokoju!
Krew młodych Francuzów nie jest na
sprzedaż, panie EidaulU"

obrońców pokoju w d!llnym
kraju"fJennych, reakcja imperialistyCZ1łił pro
Nikomu nie wolno pozostać neutrał· wadzi zaciekłą krucjatę przeciwko de
nym wobec tej akc.ii. chodzi boWiem mokracji, przeciwko wszystkim zdoby
o aktywne wywarcie presji Da pod" czom klasy robotniczej, przedwko
żegaczy wojennych oraz na łeh po. resztkom wolności demokra.tycznych.
Wzrastający i potężniejący front
mocników.
Kłamliwa propaganda
podżegdCzy zwolenników pokoju powinien toczY'~
wojennych i ich zauszników stara coraz energiczniejszą walkę przeciwsię zachwiać wiarę w skutecz-'J.osć ak ko
imp~allstycznym podżegaczom
cji zbierania podpisów u tych ludzi, wojennym W aktywizacji kampanii
którzy, jakkolwiek szczerze potępia- zbierania p dpi sów niezwykle donioją wojnę, nie uświadomili sobie jesz- słą rolę odgrywają masowe organicze w całej pełni niebezpieczeilsł.wa, zacje demokratyczne - komUety i ra
płyp.ącego z polityki
sprzeciwiania dy obrońców pokoju, związki zawo·
się zakazowi broni atomowej.
Źró- dowe, demokratyczne organizacje ko.
dlem tej kłamliwej propagandy jest biece i młodzieżowe, które jnż dziś
właśnie lęk przed skutecznością ru- mogą się poszczycić olbrzymim wkła_
chu o pokój, przed skutecznością wal dem w dzieło ątrwalenia pokoju i nie
ki o zakaz broni atomowej, bowiem wątpliwie wzmogą jeszcze bardziej
skuteczność
ruchu o pokój unaocz- swe wysiłki w walce o pokój, o zaieniła się już w praktyce.
gnanie grożby nowej wojny.
Nałeiy
jak naj wydatniej wzmac..
Setki milionów ludzi dobrej woli
niać stronę organizacyjną i skutecz· we wszystkich krajach sldadają podność ruchu o pokój. Pomyślna reali· pisy pod apelem o zakaz broni atozacja akcji zbierania podpisów stano_ mowej. W odpowiedzi na knowania
wić będzie groźne ostrzeżenie dla pod imperialistów,
siejącycb
niezgodę
żegaczy wojennych, pokaże im ogrom między narodami i prowadzącycb po.
ną siłę zorganizowanego ruchu o po- litykę agresji oraz rozpętania nowej
kój i bezpieczeństwo narodów.
wojny. obrońcy pokoju zespalają
Konieczność
dalszej , aktywizacji swe szeregi, wzmagają energiczną
walki o pokój i bezpieczeństwo nasu. walkę w obronie pokoju, walkę przewa się z tym większą oczywistoscią, ciwko podżegaczom wojennym. Zdeże podżegacze wojenni
nie dają za maskowania podżegaczy wojennych
wygraną, że w dalszym ciągu prowa- i obrona pokoju to sprawa WS:I!Y st dzą wyścig zbrojeń, opracowują agre kich narodów światal
Wznieśmy wyżej sztandar walki o
Apel Stałego Komitetu Obrońców sywne plany wojenne, montują wojen
Pokoju cieszy się jednomyślnym po- ne bloki, tworzą COfaz to nowe ogni· pokój, walki o bezpieczeństwo naroparciem Ilajszerszych warstw ludno- ska agresji. Obok przygotowań wo- dów!
ści' we wszystkich krajach. Poparc;e
to znajduje wyraz w pomyślnym prze
biegu akcji zbierania podpisów pod
Apelem Stałego Komitetu. Na Wę·
grzech złeżyło podpisy ponad 1 milio
nów zwolenników pokoju. W Bułga
cH podpisala się pod nim cała pBwie
dorosła ludność kraju ilość pod·
pisów przekracza 5 milionów, w Ru·
mllnii - 7 milionów. Podobny obraz
We wtorek, dnia. 16 ma,ja 1950 ro- jej wykffllywa.nie. Kiarownik uspo- dnokrotnie bO'Wliem a,bsencJa Jedne- \ p.ieszałDŚć i niedba.lstwo u fDnyeb.
widzimy w Polsce i w Czechosłowa· ku w~ wszystkicb załdadacb pracy lecmionego 7.akładu pracy musi pa- go pracownika wyłamuje jedno z
Złą przysłUgę wyrządza tlOwarzy·
cji. Na te renie Niemieckiej Republiki zostaną. za.kończOOle przygotowania miętać. że odpowiada za dobro pu- ktlleczek wielkiego mechanizmu. wy- szowi jlracy. ~\to (l5łania jego 1aziko-Demokratycznej podpisało się do tych do wprowadzenia w życie ustawy o bliczne. Nie moie on więc być ..do- worując wstrzymanie pracy. a (1) za stwo. Ka!I'a. wymierzona zasłużenie,
czas pod Apelem ponad 15 milionów zabezpieczeniu sooja,listyczncj dy- brym wuja.s?;kiem", patNącym prze?! tym idzie naraża innych towarzyszy pomaga uka.ranemu popra.wJć się.
osób. Pomyślny przebieg ma akcja scyplmy pracy. Od dnia 1'7 b. m, pl\llce na wY'kroczenła. jednostek nl{e- na dotkliwe straty_ Dlatego to właś- Bezl{arn.ość p'Og'lębia tylko lertbt>wo i
zbierania podpisów również i w Niem przepisy ustawy oobowią.zują ,vszyst- zdyscyplinowanyCh. Każda a.bsencja nie sami robMmicy w wl-elu ;.;akła- ll'ie.dbaJy stosunek do pracy.
c'lech Zachodnich, gdzie, nie bacząc kich praoowników uspołCC'llnłOnych winna być p1'ZeZ niego. w pOl'O'lIUmle d3lCh pr3lCy wprowadziłł środ1tl 0Przed organi7;a.ejami partyjnymi,
na prześladowania i terror ze strony za.kJadÓw pracy w Polsce.
nilU z Radą. ZakłaAlową lub Jelega- strTA!gawczc w postaoi ta,blio piętnu- kierownikami za;kłą.dów pracy łBa
władz anglo-amerykallskich, w wieUohwalon'<lo pr'/.ez Sejm Ustawa o tl'..m zwią7Jkowym szyhl,o i s7AlZególo- .iących ła.mków. Gdy to jedna.k nie da.mi Zl!kłMlowymi stoi ważne zalo fabrykach podpisało się 100 proc. 7'..abezpieczeniu socjalistycznej dyscy WG zbadMl3. Za za.niedbanis swyob p<mlaga, Państwo Lud'OWe musi bre- danie. Za.dwnll'lll1 tym - powled7Jl.al
robo1ników i pracowników . umysło- pliny pracy ma niezwykla doniosłe obowiązków w tej d7Jiedzdnie, ~'& ku- nić swych obY""rateld środkami praw Tow~ Bierut na IV Plenum KC
wych, a w wielu miastach - 90 dr,) znaczenie dla nas'rego roą;w{).tu gospo moteTSki stosum"k odpowia(la kie· nymi.
nasrej P11.rlid - "jest d(J(\lianowa.nde
100 proc. dorosłej ludności. Coraz darczego. dla wykonM'lla Planu Szę rownik za.kładu pracy ,k arnie.
Łam to po prostu ~odz\ej gr0S?;3. ścisłego i w całej pełni wykonania
Ustawa jest wymie~l)na w łaIrl- publicmE'go. Przez dC2iwganh:aeję tej ustawy w stosunku do wszystszerzej rozwija się akcja zbierania śololetniego, a 7.a.tem dla wszystkich
podpisów we Francji.
ludzi pracy w Polsce. Ustawa prze- ków, którzy przez swój niesocjali- pra<JY okrada on Państwo Ludo-we. kich zakładów pracy 1 instytuejl.
Stwierdzić jednak należy, źe akcja widuje kary 'la łamkostwo. z.a nie- styC'Zl1Y stosunek do pracy O'Późniają okrada. swyeh towa.rzyszy. I dlatego Wtedy ustawa ta. stanie się Jednym
zbierania podpisów nie rozwinęła się usprawiedliwione oPuszc7..enia dni proces naszeJ rozbudowy gosp(ldar- nie można być dlań pobłażliWY1l1. z poważnych instrumentów p.nyspre
jeszcze w całej pelni, bowiem zadanie pracy i przewiduje również nag-rooy crej. UstaJwa dz!iała w interesie ucz-, Kto pobIMa łlt7!ikom - staje się ich
polega na zebraniu nie dzieSiątków, za. ndenagllinną pracę. Ma ona zatem ciwyeh Judzi pracy i zosiała przez wspólnikiem. Trzeba samemu nie srema naszego roowoju gospoda.rcmenwh przyjęta ze zrozumieniem J mieć $ooJaJis,t ycznego stosunku do go j poonmJZenia dobrobytu 1 kultulecz wiehl selek milion<'iw podpisów. głęboki sens wychowawczy.
Chodzi o to, aby każdy zwolennik
p.rawd'ZiWY1l1 zadowoleniem. Nieje- pra.cy. aby tolerować nieróbstwo; 0- ry mas pra,eującyoh".
pokoju, składając podpis poci Apelem
Jej sens wychowawCILY polega
Stałego Komitetu, wypowiedział się także na wiel!kie\l rOZ}»ętości kar, od Ił'
~
tym samym przeciwko wojnie, dał kary porządk(lwej. nagany, potrące..
~
wyraz swemu żądaniu bezwarunko- nia z zarobków za. dni opuszczone ...
~
• •j
wcgo z3,kazu broni atomowej i usta- dQ ka.ry sądowej, wym,ierzi!;De.l na

I

Ustawa o socjalistycznej dyscyplinie pracy
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zu oraz żądaniu uznania rzadu, który miesiecv od 10 do
proc.
~~~~~a ~ ~:az~r:;j<;:~~y s';'l~:::~j pierwszy zastosuje przeciwkoiakie-wychQfWawczy uMawy polega
między Niemiecką Republiką De- mUk~wieki państwu broń atomową, wresrzcie na tym, że d,l a ~arźdeg~ i est
mokra tyczną i Związkiem Radziec ~~r!T~:I~~~V':~ r:~e!n:1~~nl:e:J:!~ otwarta., drcga p.oprawy; ~ ~ehabll?takim bł)dą. się nadal pomyślnie ju jest w stanie powściągnąć zapędy cjt ~rowno Dajłagodn1eJ Ja~ na,~;
rozwijały dla dobra naszych na· agresorów.
rOW16J_ ukarM'lY ma moź;wy:n~ś~1i~ ks.rodów oraz w interesie pokoju j
swą 1l1enaganną PlrlliC ę .
r.
~e 'e-I
współpracy między wszystkimi
Pomyślny przebieg akcji zbierania rę z akt persona nych Jak l z
J
miłującymi pokój- narodami".
podpisów pod Apelem Sztokholmskim S~nI ska;mny~h. Ust~wa. nakład!, na
Interesy pokoju są drogie sercu stanie się probierzem i wskażnikiem kleroWJ'U!ków zakładow prlliCY .vlelką
k_a_ż_d_e_!J_o_t_l_cz_ci_w_e_g_o_c_z_ło_Wl_'e_k_a_,_p_o_d_o_b_-_s_t_o_p_n_ia_z_o_f_g_a_n_i_zo_W_a_nI_'a__i_z_e_sp_o_l_e_lli_a__OO_IP_o_WJ!_'_ed_m_l_n_,OS_"c_"_7la
_ _Si_P_l"_3i_Wll_'_ed_Ji_w_e

Ser:s

Komunikat ministrów USA, W. Brytanii i Francji
ujawnia agresywne cele uspćłki" atlantyckiej
LONDYN (PAP). Po zakońcrren1u
swych obrad londyńskich mindstrowie spraw za.grąnicmycł\ USA. W.
Bry:ba.lnid ii Franoji ogłosjli wspólny
kom.unJiikart:. w k;f;ÓTym oświadczają,
że "porozumieli s'lę co do. zasadndozych ~ys6w swej poli<tyki we
wszysvk!i.oh częściach świata" i że

"planują ściś.lejsrzą koordynację

0-

g6lnych zasobów trzecih krajów".
W drugim komuni'k.ac1e ~indstrowie oświ.aii'ooają, że wYznaczyli grupę ekspeiI'tów dla zbada.n;ia pr,,,blemu ..tlla.daniaru ludności" w Europie
J' vu.=<- m.o.""""~v.
.l",,,o.ś'"
jodatko
Z ~.-"'-"_.€'.
~""1U<Ji1»1
Ul
wych planów pmes'ied1enria części
,."..,w

mieslZJkańcówkrauówoochodlIlio

HI żqcie

wchodzi

I amerykańscy.

ktÓ11ZY zaJi.nicjowaM tę
me tad1d faktu, tiJż poświęcona ona będtde ~aJWie daJ.szego
w1Zmoienń.oa t. rew. "rz:innnej wojny".
Jednakże nad"ooy - stwierdza korespondent "Pra,w dy" - wojny nie
chcą. Wakzą one o roo.katZ broni atomowej, o poko.jOlWą wspóllp1:acę mię

naradę,

dZya:lail'ooową·

* • *

B1:ytanrii fu FralIl.cji. &.crze,góły rozmą
itY'Oh tajnych decy;zj,i pOW!Zliętych na
konferencji, a ujlliwniOlllYch pl"ZeŁ ko
meIlltatmów, śv.ri.adczą o tym, że AcheMn przeprowadził swoją tezę w
sprawie wciąg,ruięcie NiEmiec Zacho
dnich do. a,gtresywnycb planów amerykańsk.ich.

Plan Schumana na tena<t połącz€nia pmemysru stalowego i węglQfWe-

GE~A (pAP). - ~ ~aTYŻa .dlO- ?O Fr~ncji i Niernie~ ~6wnież u~noszą, z~ fra'11c~ska opInIa publicz- z.a,?-y Je~ 00. rpooumęcJe a"?e~yka~-,
na ~rzYJęlJa rz nnezado~oleni~~ k.oO-I sk~e, zmlema.'Ja~ce ~o Urz:broJOO1.a ~le

mU1l1kart o ~on:ferenC.11 mm:st.r~~ rolee ~achodnnch l !mVJękslZema
spraw rz,agrnru.>amycll USA, W1ellti'e] potenC'.1aru gosipodall"CZJego.

Ich

V· ••'1.:1

Z

O

P

O

k

O

I.-

żeby rosła i potężniała nasza lodowa Oiczyzna
I d
I k·
ł
..
I'
k~
k
asy u u po s lego w qczalq Się w ogo nośwlatowy nurt o cii po oiu

M

A

'WARSZAWA (PAP). _ Społeczeństwo całego kraju wł"P7<l się do
7Ja.inic!inwanej w Warszawie masowej akcji składania p~~ów pOd
Apelem SrlOlkhol:msk-im. Przy składlłniu podpisów przedstawiciele różnych wa.rstw społecznYCh pOdkreśla,Ją swe uczucia. szczerej wdzięczności d.ła. przodującego w walce o pokó.i kraju soc.iwIl"m1u - ZSRR oraz
uczucia miłości d,l a ehorą7;ego oblnU pokoju w~Kba mas pracującYCh ca.łego świ.a.ta _ Genera,l issimus& STALINA.•

I s~rokkh
mas, Żleby T?sła i potęż
.lI1aISt!Ja Ludowa OJCll:Yzna,
mała

Podaiemy

rękę

do.kerom

topiącym broń

kapitalistów

koju wojewoda śląski inż. Bolesław
Mistrz szybkich wytopów buty
Jas~ik:. PodpiiS'ując lisltę wojewoda "Ferrum" Władysław Gałuszka, któJalSl'ZC0Uk oświadczył:
ry ósiągnął rekordowy w Polsce czas
Wa,lC!/:ymy o pokój, ażeby 1"O'Sły jas wytopu stali, oświadcza z mocą:
Przyśpieszając
czas wytopu
ne gmaohy · <Ba D.rul1l.ej młodtieiy, żesłali,
przekraczają.c normy proby rosoły d'Omy dla świ. pracy. że
dukcyjne. robię lo w pełnej solidarności z robotnikami francuski
by rozw±jała się kcltut'a ;i naJUika dQa
mł, którzy v,'yrzucafą na dno mo
rza broń amerykańską. Nie po·
mogą dolary
wobec siły miłlo
nów robotników.
Z kolei nad stołem pochylił się co
łowy przodownil{ pracy kopa.lni "Wu
jek". górnik Wiktor Rożek. Biorąc
W rzamieszcllxmym
na łamach I wieie ;laiko ba.nda wojującYCh fa,szy- pióro Wiktor Rożek mówi do stoją
"Prawdy" artykule pt ...Faszyści bel stów, znaJdującyob s.i.ę na :::ołd'llie cego obok towarzysza pracy:
gradzey _ adwoka.tami bomby a.to- a.merykańskich podiegaezy wojenPodajemy rękę walczącym w
mowej". D. Szewlaog1n pisze, że 7.a.j- nych.
pierwszych szeregach przeciwko
mując wobec nIcbu obrońców pol,oUkrywa.J·ąe przed ocrzyma opmJ1l
po(!żegaczom wojennym dokerom
.,
i w
posta.wę klika rzą- ' -''blireneJ' konkretne fakty '"'ł"Zycn..
francuskim i holenderskim, topią
J~ ~~i~o :::!askował; się całko- 'Y'"
...,v
cym broń kapitalistów. Razem :I
li<
to'Wywarua wodny pmez :im[periaiJinimi wywalczymy trwały pokój.
Mów anglo _ amerykańsiklich. propapnda titowska stara się uśpić ezuj~
Masowa akcja 1ZIbi€lI'an:iJa podpiSÓW
pod histoa.-yC!Zll1y:m Apelem SZltokholmS!kim na terenie województwa
śląskiego rO!ZlpOCzęła si~ w dniu
13 bm.
W KatorwlilCach p<ier~y dożył
swój poc1pis na liiście obrońców po-

Faszyści

belgradzcy

adwokatami bomby atomowej

Naro' d ang-Ielsk-I pragn-Ie przYJ-az' ni- z ZSRR ność

- eu
rape.lSlk:ich, w S1ZIClZególnoścl rz Włoch
fi rt Niemiec.
Jak z tego. wynika, min:iJstwwie uwa,m.ją, że w ten tylko $Jpos6b będą
mogli nieco uagodzić ostre berlro.bo
cie w krajaoo marshallowskich orez
Z angielską delea3cJ·ą robotniczą
rz:nałeźć dodaibkową taJnią s.iJę robo8
czą dla wiellhlc<h monopoli. kapitałiMOSKWA (PAł'). _ W redakcji ny p:rrz.ez prasę kapliiaJistyczną abso ry wojeDll1ej, [pOdcms gdy prawda
styC!Zll1yclt.
dziennilka "Trud" odbyła się kon.:fe- lutmie me od!PO'Wiada iI'rreczyw.iSto- dopomoże w umocnieniu pokoju.
WspomdJnadąc o decyrljach odnoś- renoja prooowa rr; a,ngielską delega- śot.
W dalliszym ciągu konferencji ro.bo
nie [{,rajów Arz;ji południOWO
- wscho
ktom' .....
rzybyła do
__ ,d.:....... ......._
'_".- ~ 'tnicv. an!tiel'Scy
Daniel MartiJn. Har
'łu'
ko cJ'ą r-"--"-n';".,.,.".
VIJVU~
Y'
Uj~==>!"y b ... """j Wl""",le ",~~czen
dmjelj , komunikat USl
Je "zemas
- ZSRR
na. .
"~ocrzy·
~"'oś""
l-ma'J'owe, Sit wo pra>cującyoch , ozywaone
..
.Tos",,,..h
.,
._.
w
....
...
UL
mysOl ą o ry Hudson, Edwin Bovce,
,,~..
wać istotne cele lmPe:(tatLilLoU>u
DelegacIa, w której skłiad wchoda:ą postępie lud~m. W takim Sipole. RołJ.Lngs!l innd oopowiadaU na pyta
tych kra.jla.ch ~tarty:m .,:;"oganem "o robotn'i'Cy, drzialłacze zwią.zkoWli i czeństw:ie pralgruienie wojny jes,t n1e ruia d"Zlientrik,a,l'ZY radrzJieclcich, o-groźbie ko.mun1siYCUIlel .
l>rzedstawioiele SIleregu angielskich do poanyślelliia. To cośmy tutaj uj- świ,adcrzając m. m.:
Wreszcie nrinlistTowie spraw zagra s'tronni>ctw politycz.nyoch, !Zwied"Li!ła rzeoli utv.ri.elI"dziło nas w prneko.naniu,
Robotrui'Cy Anglii pojmują coraz
nicznych ośwJadczają, że ..porozu- Mookwę i Kijów. Stalingred i Socrzi, że ludy radzieckie pragną żyć w po- lepiej, że trudności materialne, !Z jamieli się" (to zna.czy zastosowali się widzi'lliła liczne
prnooSliębiorSltwa, koju ze wszystldmi narodami i uwa kinu waJczą. wynikają z planu Ma;r
do życzeń USA) w sprawie swej po- kokhorzy i :instytucje kulwraJne.
żamy, że to dążenie do pokoju \ po_ shalla. Masy pracujące Angłid praUtyki w stosunku do Niemiec i ~e
Kierownik delegacji _ Fre<lerick kojowe budawnictwo zasługują na gną -..myjażnd !Z ludem radzieckim.
wspólna. deklaracja. w tej sprawIe Holnril!1gesworth złożył na wstępie popa.rcie wszystkich postępowycb lu Jednym !Z efektywnyoch środków.
została przekazana rządowi zacbod- konferencji w imieniu wszystkich dzi w naszym kraju. Żywimy nadzie prowadzącyoch do umocnienia przynio - niemieckiemu i opublikowa.nie uczestników wyoieozki pod0.ękowa- ję barcWiej ścisłej współpracy mię- jam międrLy obu nal"O<iam:i, jest ~
jej nastąpi dnlia 15 JllaIja.
nie !Za gościnne przyjęcie i s!wi€1).. dlzy nządami na8lyoch krajów celem szeil'!leruie hanwlu a.nglo - rad7Jieckiedtdł, re WY6ie07;ka korzystała z cal- rozładowan:ia napiętej sytuacji mię- go, 00 by wpłynęło na !ZIDniejSrLerue
kowitej swobody w zwiedza..nlu fab- dzyna,rodowe:j.
bezroboC'ia w Anglii.
Zannie<rrz.amy II"OrLpowS7.lechnić jaik
Na z8'kończenó.e konferencji obecMOSKWA (PAP). Paryski kores- ryk, instytuoji wsze.llkiCiIO rodzaju.
klubów
i
miejsc
budowy.
najsremej
to,
cośmy ujrzeli. Roou- ni na niej d'Ziennika.rrz;e radziecey po
pondent "pmJWdy". komentując nalfa
Stwierdmmy rz; całą m.ocą - głOlS!ł mierny bov.ri.em, że kłamliwe bred- dziękowali arngielskim gościom z.a
dę miJrrlstrów spraw 2l8,grall1icz:nyc~
m. in. oświarloz:eme. - że obTaa. Ż'j- nde o ZWli.ązb."'\l Rad~ec:k:inn pttyCtZ.y- informacje:i żymyli im dalszych su
USA. Wiiellkiej Bry:tQIDi d, Fr~ncJa
stwietrd!za. że oowet &ami poJ:iltycy cia w: Z'W1i.iQ.ZIku Radtz:rieokUm. maJowa ruadą Slię do wytwamall1ia a.ttllO&fe- kce.s6w w walce o ookój.

Konferenc,· a dziennikarzy radzieckich

w Moskwie

Glosy prasy

z dnie,.. -'7. ...aja

ulllltwić

bojowników
o pok6j icb
l
imperialistom
realizację
zbrod.
niczy~h agresyWnyoh pla.nów gadaniną, jalkoby niebezpieczeństwo wW
ny nie istniało.
"We wsxystki()h krajach Europy
Zachodniej kapitalłaJm umocnił się i
nie potn:ebu,ie wojny" ...Nie widzę
przyczyny, która m~ła.by spowodować wybuch wojny" - oznajmił Tito korespondentowi ga.zety ..Times"
w dniu 8 kwietnia..
Bel-'
_ca nie po........''zl;:a ,k lika -~"'za
.~
zwoliła. dotychczas nawet ogłosić
tekstu Apelu Sztokholmskiego j ukry
wa jego treść przed narodJami JUgo-

Księża

przy beku milionowych
rzesz walczqcych o pok6i
Ksiądz Maksymilian Goszyc z Katowic tak określa rolę duchowień
stwa w walce o pokój:
Każdy ksiądi, który zdaje s0bie sprawę z ogromu nic:s!llczt:śó,
jakie niesie za sobą wojna, stanie
wiernie przy Doku millonowych
rzesz, walczących o pokój.

sławii.

Ogółem na terenie woj. pomorskiego pracuje. obecnie ponad 5 tyśięcy
tea:enowyoh Komitetów Pokoju.
Do Komitetów ObrOI1.cÓW Pokoju

dem(Jokrację.

kiem komitetu powiatowego w Inowrocławiu
jest m. in. ks. prof dr
Markow"ki, proboszcz parafii Piaski,
który na konferencji obrońców pokoju w Inowrocławiu oświadczył:
W epoce wielkich wydarzeń
dziejowych stajemy zdecydowanie po stronie pragnących pokoju, po stronie Związku Radzieckiego, po stronie bratniego narodu, który nam przyniósł wolność,
a dziś jest niezłomna. ostoją
Dokoju.

Przy pomocy os'-reeerstw i fałsZ&'
wej informacji o działalności ruchu
obrońców l)okoju. titowcy usiłują
zdławić dążenia. na.rodów Jugosławii
do krOCllentia ramię w ramię z mUującymi pokÓj narodami, starają się
7..amaskować faM przeistoczenia Jugosławili w b3.Zł) agresji przeciwkO
ZSRR i kra.jom demdkradi lud Dwej.
Ale nal'ody Jugosławii nie pozwo
lą nikczemnym, kupionym za <lolary. zdraJcom usypiać swej czujnośM, nie pozwo1/\ odrywać się ()cJ potęznego obozu bojowniltów o. "Jo!cój i

wchodeą

również

księża.

'-:!złon

str. !

c

Braki i niedoci~gni~cia
W ubdegłą triedrz.ńelę gmina Biała aJg1taoo.rom, ikltónzy musieli C!hłoIXJGll
W pow. bmeidńsldm ~poC2ęła ak- tłumacrz;yć "WSLj'S'tlkO 'od poc.zą<tku".
cję :z!bierania podpisów pod Apelem W ci~ m€Órtiel!nego popołudnia w
Pokoju. Na teren gminy (lTzybY'ła 4 g.romadaoh gmin1y Biała zebrano
eki<pa łącznOOcń rl ~akredów P:rnemy- og6ł€ll11 ok. 500 tPodtPisów. Gdyby jed
s,l u ElekJbrOltEc:hnilc.mego A-24 w Ł<J.,. nak na tyohże groonadach odbyły się
dei" kt6r~ u<Wielliiła miejscowemu uprzednJio ma5ówki. uśw.iJadamiające,
aktyw?v:u społec=€Il11u pomocy po.li_ agi,t atomy !Zdążyliby zebrać więkstzą
tyceneo .1 org.a~i:z,ac.Y'jnej. w pr,zep:;o-/ moŚĆ ip<>dIP:isów. .
,
wadlZ~u aI;cJ.l ~bU!1OOn1a podtpisow.
Grnk!ny Konnltet Obronców Polko_
R<Jbo:tn:~y .łód7;Cy SrlY'bko i sprawnie ju nie waJczył :również doty<"hczas
~od'Zleli.h SQę na, 4 grupy, kJtóre udały " E dos1taJteozną e«l.el,gią z wrogą kułac
Się. do ~g()llJnych gromad. W każ ką propagandą. Wróg klasowy USi-1
de] gro~adiZle ~.rupy. ~łol!1ków . eki- łorwa~ wi~ wśród chłopó~ kolporp~ powJąza·ły S1ę rz mieJSCOwym] ko- towac !rózne blZ.dlUl.me plotki .na ten;'ltetami. obrońców pokOju ::. wsp61_ maJt podlPi'Sów pod .A\pelem, próbując I
me rz m1ejscowymi "tll"ójkami" wy!'Uszyły w tocen. Po kolei dom !.1ł do- ł

'
j

~~~i'r~dr~
*

•

C?bchO'~zą'C w:raz

""Sie s,tW1€Jrdrz>amy,

podpisują Apel

tz

"trójkamli"

Sztokholmski :z: entwz.ja=€Il11 ,vyrażając swoją' wolę
czynnego u{:zestnicze.nia w ruohu
pokoju. Zd~Óą się co prawda wypadki, że chłorpi ll1rl€rLoyt dow-ze jesru::z.e l'OiZJUhlieją, co ma na celu akcja zbierania podpisów i nie doce_
,:iają macrz.en!i.a własnego , podpiSU,
Jako po,tężnej bromi PTIleciwko podż€gaceolffi wojennym. Wszy;;tkie jed
nak wątpliwości !r<mw.iewaj ą '.l miejSca agit&mrrzy, którzy ci€Jrpliwie tłu
maczą kaectemu,
jak poważną rolę
w obroll1ie pokOju odgryWa akC'j,a'
z,bieraoni.a. pod:piiSÓW.
'
Często i7rv.eba także !radzić chło
pom w ich bolączkach . i trudnośc.i.ach, rz których zwierzają się pTTled
"trójką"·
Niejednokrotnie wah8ll1ia
ohłOipóW przy pod:pisywa,n iu Apelu
s1:lowodowane są jego syt~ac.ią materia'lną, kłopotami
gospodarczymi
lub nieporozumieniami sąsiedzkimi,
k1óre stJwaT'Zają atmosfe!l'ę nieufności. Tę atmosferę aglta1:orrzy przexwy
cięża j ą w SijXlsób skuteczny.

ło i średndoromych chłopów.
Kułakowi stmis~a'Wowi. Srzymańskiemu, posiadającemu OJprócz go-

spodarSJtw.a 4 dochodowe Sltawy rybne, lZInan€mu Wlrogowi d.emokraoji,
udało się nawe~ ;prnenik,nąć do gromadrz.lkiego KomiltetiU Ohrońców PokOj;.t, którl;go jes1t członkiem. Jednoczesnde zas IProrwadei 00 Wlrogą pro-

pagandę.

I

r

usunąc

Na ~ęście tego rod~.a.'ju wypadk6W jest w ltetrenie niewiele i w mia
rę rzao:strrzarua ceujno'ści elementy
dY'Wer:syjne zoSJtaną ooema5kowane.
Idea tbrwałego i $prawiledliwego
pokodu bliiska jest masom oołop
~kfun. 'Ilrreba jednak w S!PO'Sób umie
jętny do1mzeć do ka.żdego chlopa,
U'świad'OInić go i zwaJwać v:rogą pro
p,algarndę.
Po:1zylkład gminy Biała powinien
lIlauczyć glm~lll11e i gromaddtie komitety obrońców pokoju właściwego
orgrunirzacY'jnego i poli'tyczl1?-go pwy
gotowania akcji.
KAR.

Przed III Ziazdem Włókniarzy
o czym

*
że chłopi ohętnie

należy

w <ten SIpOOÓb OISłabić akoją PDkOtiO-1
wą. Znamiennym faktem jeSJt, że nie
którrzy bogaci gospod:aree we wsi
WarslZyce, sami 'chętnie podpiSUją
AlPel PoJwju, naoomi,as<t w ukrydu
prowachzą Wrogą agilbalC!ję wśród ma

el

zapomniała

Przed III Krajowym Zjazdem Włók
niarzy w zakładach. przemysłu włókien
niczego odbywają, się konferencje, na.
których dokonuje si! wyboru delega_
tów oraz wysuwa. się wnioski, do-.;y.
czące uspra.wnienia pracy
poszczegól_
nych ogniw związkowych.

konferenCja

zakładowa

ków była nieobecność wielu delegatów.
Na konferencję stawiło się bowiem za.
ledwie 50 procent delegatów. Nie by.
ło też ani jednego przedstawiciela. pra.
cowników umysłowych.
Rada zakładowa w PZPB Nr 7 nie
poświęciła wiele wysiłku, celem odpo_
wiednieg(} przygotowania konferencji.

---------------------------------------------------------------.

w PIP B Nr 7

A szkoda, ponieważ konferencja ta po
winna na. podstawie gruntownej kryty
ki wytyczyć nowe, lepsze formy pracy
dla. rady zakła.dowej, radnych i mężów
zaufania. ora.z przygotować na In Kra
JOWY Zjazd napraWdę głębokie, oparte
na własnym doświadczeniu wnioski.
M.K,

Dymisia za

'(O

miliardów

Na jednym, z wieców prote5tacyjnych W .sprawie zdymisjonowania prof.
]oliot-Curie ze atanot.dska Wysokiego Komisarza do JpralJJ er~ergii atomowej z/tlmy publicysta, pO.5el komunistyczny Roger Garqudy poinform"wał
zebranych, :i:e natychmiast po skandalicznej decyzji rządu francuskiego
administracja planu Mar.5halla "odblokowała" - 714 potrzeby tegoż rządu
70 miliardów franków z kredytów marshallowskich, tV clwrakterze "nagrody" dla premiera Bidault :;a posłuszne wykonaruie rozwu wa:szyngtońsokich
, "
"ponow.
70 miliardów - to suma niemala, nawet gdy chodzi o franki mocn"
zdewaluowane. Te pieniądze przydadzq .się zmarshallizowanym mtmstrom francuskim przede wszystkim na kontynuowanie "bwdnej wojny"
:II Vietnamem oraz na dalsze wzmocnienie " policji i żdndannerii do walki
z ruchem robotniczym, obrońcami pokoju i ws%o/stkirni w ogóle silmni demokratycznymi we Francji.
Amerykańscy rozkazodawcy hojnie wynagrodzili swego wasala za gorliwość i pośpiech w sprawie prof. Joliot-Curie. Lecz mimo wszystko nie
sądzimy, by nawet tak wySC'ka premia, wyphlcona z rączki do rączki zdo·
łała :aważyć istotnie na szalach walki, którą lud francuski wypowiedziol
klice sprzedajl'ł-ych i tępogłowych ministrów. 70 miliardów franków
przecieknie $zybko przez ich chciwe palce, a wola francuslcich mas procujqcych 11-ie tylko pozostanie nienaruszona, lecz okrzepn.ie i stę:i:eje w taran,
który obali w końcu twierdzę reakcji, dajllcej w poniewierkę interesy Francji i godność narodu francuskiego. l nic tu nie nnieni dymisja jednego,
czy nowet wielu postępowych profesorów i naukowców.

-

Onegdaj odbyła się konferencja za_
w PZPB Nr 7. Po referacie
przedstawicielki VI Oddziału Związku
Zawodowego Włókniarzy tow. Wojna_
rowicz, która nakreśliła cele i zadania
m Zjazdu, wywią.zała się dyskusja.
Trzeba jednak stwierdzić, że wypowie
dzi ue,zestników . konferencji nie na_
świetliły w pełni pracy aparatu związ
kowego "Bawełnianej Siódemki". Mó_
Do. Redakcji naszej od członk',ów "trójek", zbierających podpisy II ną akcję walId o pokój. Potężnieje powiedź podżegaczom wojennym, to
wiono wprawdzie o brakach na odein_
pod Apelem Pokoju, napływają zapytania, jakich odpOwiedzi udziestale wzrastająca produkcja wzmaku produkcji, o t.ym, że rada zakłado_
nasz obóz, rosnąc w miliony.
lać na niektóre pytania, stawiane w trakcie zbie1:ania ,po(!pisó'\V. Wo
wa nie interesuje się niedomaganiami
bec tego, od czasu do czasu, zamieszczać będziemy odpowiedzi na
To nie są czcze słowa, gdy mówi cniająca nasz kraj, to wypełniane
tkalni i niedość energicznie zwa.lcza
te pytania w celu ułatwienia pracy .. trójkom" zbierającym podpisy.
my, że Q pok6j nie -prosimy, lecz przed terminem plany, to Czyn 1
błędy, zdarzające się na przędzalni.
Dziś publikujemy odpowiedź na pierwsze pytanie, z jakim zwróMajowy, ' kt6ry przyniósł naszemu
Nikt J·edna.k nie zwrócił uwagi że t".
potrafimy go narzucić.
Dochodzą
,
"
cił się do nas członek jednej
z "trójek" ob. J. P. Pytanie to brzmi:
społeczeństwu ponad 2 miliardy do
mi spra.wami powinni interesować się
"Jak przekonać obyWatela, który twierdzi, że akcja. zbierania podpi
nas wszak wiadomości, że klasa
również mężowie zaufania., pod kM.
sów nie ma żadnego maczenia, że i tak nie jesteśmy w stanie zapo
pracująca wszystkich krajów przy datkowej produkcji, to nowobudurych opieką. znajdują się grupy związ
biec nowej wojnie?"
stępuje do coraz aktywniejszej wal jące się huty i szkoły, fabryki i tekowe. Mężowie zaufa.nia. powinni o
atry, domy robotnicze i linie kolejo
' "SW1ad cząc e o lu zagładę ludzkości. Listy, na któ ki przeciwko wojnie. Włoscy i howszystkim wiedzieć i o wnaelkich nie
a t a ki e py t
aOle,
domaganiach alarmować kierownictwo.
braku wiary we własne siły i rych składają swe podpisy ludzie lenderscy do.kerzy nie chcą wyłado we. A wszystko to razem wzma*
Tymczasem na konferencji nie podda_ o niedocenianiu sił obozu pokoju, różnych zawod6w, różnych wyznań wywać broni amerykańskiej. Doke cnia światowy front obrońców poOceniając prlZebieg akcji ~bier8Jnjllł no żadnej ktytyce pra.cy grup związ. sił setek milionów ludzi, którzy mo i różnej narodowości, we wszyst- rzy norwescy w Oslo mimo pErfi- koju.
podpisów na terenie gminy Bia,ła, kOwych,
gą i pragną sprzeciwić się wojnie, kich krajach świata, świadczą o
Nasi przodownicy pracy, ludzie
stwierdzić weba, że gmi11iIly Komi_
agitator pokoju powinien dać do- sile i potędze obozu postępu i po- dnych sztuczek ze strony rz.ądu,
, tet Obrońc6w Pokoju ni~by<t do.Przedmiotem ożywionej dyskusji by kladną l jasną odpowiedź, tak aby kl>ju.
gdy tylko zorientowali się, że za- sztuki i nauki, WYPOwiadając się w
brze jesZCll.e wyw]ązuje się !Ze Siwego ła dzia.łalno~ć kasy pożyczkowej, usta
In' ś i
6
t sprawie pokoju, podkreślają wszys
""daru'a.
l
pyta,jąey się obywa.tel mpe le waRuch W obronie pokoju rozwija miast zapowiedzianych banan w s a
wa
o
socja
istycznym
stosunku
do
pra
domie,
przekonll,
n
y
o
słuszności
spra.
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k
cy, że tak właśnie rozumieją naszą
W gromadach, komi.oł ......... obrońców cy oraz sprawy lecznictwa. TOW. pod_
l
r z ar Zl J na ca ym Wl l.
przywlO
1'0
am ry a s ą,
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stopmu
Zle naj ar ej war o CIOWl, SWla- tn"
f
'j
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lizują·
J'"
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"
ol toweJ' sławy artyści i pisarze, J' ak
lCY
rancuscy zrzuca ą z r w
gOltowane do pnzepr()!\wdzenia akoji. sprawą. lecznictwa. Przytoczyła fakt,
Akcja składania podpisów ma bo
t
. k
Nie ulega wątpliwości, że w na-nn.mocy tow"-ys'"'
L'."" """zy
.to"'-.-«.~ ~J z że w rejonie przy ul. Napi6rkowskiego wiem ogromne znaczenie pol·t
l yczne. Picasso, Andersen - Nexo, Jorge wagony, wiozące sprzę wOJS owy,
Do""';hro
0alkladów A-24 udało się urucho- 117 nie ma. już od 3 tygodni leka,rza Każdy podpis, złożony na liście po Amado, Pablo Neruda, naukowcy przeznaczony na "brudną wojnę" w ~ze{ mocy jest obezwładnić awanmić "trójk1" i ['o~ocząć akcję.
chor6b dziecięcych,
kOju, świadczy o tym, że człowiek, światowej sławy z prof. Joliot - Cu Vietnamie.
Robotnicy angielscy turników wojennych, bo obóz nasz
d A pel em, wzy rie na czele.
· ł'
l~ tó ry po d plsa
Brak Pl'tZygotorwania do akoji poSię po
podczas pobytu Achesona w Lon- nie jest bezbronny, lecz coraz sll." Slę r ÓWi!l1eZ
J'
Podczas długo • trwających obrad, nie waJ'ącym dl> zaltazu uzy' cia broni
Z każdym dniem
zagęszcza' się
·
" u~aWIlll~
k oJOIWeJ
w s ładynie, śmiało manifestują na uli- niejszy politycznie i gospodarczo. Si
bY'l11 uŚlWiadOll11ieniu ogółu obywa<te- padło jednak ani jedno słowo o współ atomowej, do uznania za zbrl>dnia- sieć krajowych komitetów obrońÓoiki"
narbrafia,
ł
y
na
ludlZi,
któzawodnictwie,
o
opiece
nad
racjona.li.
rza.
wojennego
rządu,
który
by
pierw
cach,
że dość już mają wojennych ła frontu pokoju tkwi w słuszności
li. "Tr J
•
my jeszcze
nie sływeJ.i Q tym, (".rzym zatorami, nie omÓWIono
w sposo'b d 0_ 06ZY zastosował broń atomowl!! - c6w pokoju, które powstają we planów, snutych przez impErialis- naszej sprawy, w milionach prosjest akcja zbierani,a jpO'Cl:pil'lów. Stwa statecznie wszechstronny dzialalnoś;:,i jest przeciwnikiem zaborczej impe- wszystkich częściach kuli ziemskiej, tów amerykańskich. Ilość zwolenni tych ludzi, którzy jej bronią, wzma
re
.;;;;a.ł;;.;o;;...;t~o...,;;oce,;.;yw;;..;.;.;;iS;;.'Cil;;.;·,.;;e_p~ew,;,;,;;.n;,;;e;..,.;,t.ru~d;.;.n...o...s;.;'c...i_r_a.d.;.y__z.ak.·ł.R.d.o.w.e.;.j._P.r.zy;..c.z...y.n.ą._t.;.y.ch_.b.ra_..ri.al.l.·S.t;;.yc.zn_e..;j_w.o,.;j;..n..;y.;.,_ma_J.·l!>;..c_c.j_n.a_c.e_o.r..g;..a",n.iz..u.J;..·ą;..c_n,.a_.sz.e.f.o.k""ą_s.k.,a.lę-..czy
....n.,ków pokoju w krajach kapitalistycz cniając swym codziennym trudem
nych wzrasta z każdym dniem. Z .fundamenty pokoju.
każdym dniem wzbogacają się forDlatego właśnie dla przeglądu na
my walki o pokój.
szych sił pokojowych, w celu za·
Podczas
gdy robotnicy państw demonstrowania podżegaczom, że za
imperialistycznych i ludy kraj6w u nami stoją miliony i setki milionów
ciśnionych czynnie przeciwstawiają prostych ludzi we wszystkich pięciu
się przygotowaniom do nowej Wo.j- częściach świata, zdecydowane walny, Związek Radziecki i państwa de czyć o pokój, składamy swe podplmo.kracji
ludowej podnoszą stale sy pod Apelem Sztokholmskim.
swój potencjał go.spodarczy, zwięDLATEGO KAZDY PODPIS MA
kszając
jednocześnie
dobrobyt
ludzi
SWĄ
WAGĘ I ZNACZENIE.
również
obronić
połączone
teorią
pracy. I nasze państwo dzięki 0DLATEGO
KAZDY
PODPIS
PraCOlwmcy PZPB im. J. 'lVIa!rpotra&a wygrać wOOlnę, potrafi romnemu wysiłkowi calego narodu PRZYCZYNIA SIĘ DO ZAPOBIE niewykonywujących
baz akordoCoraz lepiej ! sprawniej rozwi,
g
również obronić pokój.
chlewskiego cOtralZ lepiej rozuwych. Po przeszkoleniu stopień
ja się akcja szkoleniowa w PZPB
Ta.deusz Saar
goi rany, jakie zadała mu wojna i ZENIA NOWEJ WOJNIE, DO WY
mieją, że staly Wrlrost produkcji
wykonania
bazy
wzrasta
do
20
Nr 6. Szkolenie, które jeszcze w
W7.macnia sHy pokoju.
korespondent "Głosu"
rozbudowuje się nadal VI niespoty TRĄCENIA BRONI Z RĄK PODproc.
1949 r. było u nas poważnie zae PZPB im. J. lMarchlewskiego. kanym dotychczas tempie. Nasza od I ZEGACZOM WOJENNYM.
Ob. H3ilina s ()Imer3ij, korntroler
Kierownicy oddziałów produkniedbane, dziś jest na ustach
eksportu mówi: - sąd~ę, że spra
.~~~~~~~----------------------cyjnych pro.wadzą z uczestnikami
wa pokoJu jes,t Sipra.wą ws<zys.twszystkich. Dziś już nie trzeba się:
kich uczcilWych ludzi, \)€Q; wzglę
szkolenia lekcje teoretyczne w
"wykłócać" o każdy zespół sżko
du na ich poglądy polityczne.
specjalnej sali, do której wstawio
leniowy z kierownikami oddziaN8JSZ Wlkład w umaCIJJianie 1P0kotiu
ne jest krosno.. Błędorobów szkoli
łów produkcyjnych. Każdy z nich
- to więksrze i lejpsrz:e wYIl1i'k;j pro
codziennie przez 2 godziny 13 midukcyjne, Stzybs'z e wykonanie Pla
rozumie. że im więcej zespoł6w,
nu 6-letnitego.
Bolączki przędzalni
przędnej
strzóW. Dzięki temu i1oś~ błęd6w
tym mniejszy procent błędorobów
A ob. Francisze:1( stracaJka, sorw naszej fabryce poważnie się
1 nie wykonywujących baz akordoprzędu,
ob. Ol czak zamiast Wysłu
aż
dwa
miesiące.
Myśle
w
remoncie
townik, tak się wYipowiada: Reperacji naszego parku maszynozmniejsza.
dowych.
!My ludlZiie pra.cy, 'Wojny nie pra_ wego dokonuje warsztat mechaniczny liśmy, Że po tak długiej reparacji chać każdego i zainteresować się
F. Donder
Z przyjemnością patrzy się na
gniemy. my ahcemy pokoju, chce Księżego Młyna. Kierownik tego war wszystko będzie w porządku. A tym- sprawą, jeśli nie sam, to chociażby
korespondent "Głosu"
my budować swód kraj <tla napracę instruktorek, które przejęte
szych d/l}ieci, chcątny budować sztatu, ob. Henisz zbyt małą jednak czasem, zaledwie dwa tygodnie po- przez majstrów, deIl'!!rwuje się tylko,
z PZPB Nr 6
swoją funkcją,
szkolą 6-osobowe
dobroby.t
i soojali~. Jestem pew uwagę poświęca pracy swych bry- pracowali na niej przędzarze I Już wykrzykuje, że nie ma c~u, oddaje
zespoły.
12 instruktorek szkoli
każdemu swe biurko mówiąc, Że "on
ny, że wspóLnie obronimy pokój. gad. A tymczasem można by im wie- się popsuła.
Kol. HenrY'ka Kasprzak, Z. M. le zarzucić.
Inna brygada remontowała prze7 już ma dcść", że może w każdej chwl
•
P-ówka, PO'Yiada : -: Walc-Lymy
W naszej przędzalni na przykład, dwa tygodnie maszynę obrącz.kową. li "odstąpić swoje stanowisko".
UJ
SIę
rze SDa'I'S'lyml xobobmkami o po..
Mi wspólnie, pmy krośnie i w na drugllD piętrze szesnasta maszyna I znów prządki nie mogły na niej pra Czy takie zachowanie się kierowstawy, które przy racjonalnej go
Nasza ekipa utrzymuje łączność
iprzęd~al!ni. Postę:poWa liudrzkość samoprząśnica wózkowa była cować. Szła o wiele gorzej, niż przed nika jest słuszne? Robotnik przecie:i:
spodarce powinny dać olbrzYlUle
ze wsią Karbow1ce
w p.owieeie
dochody. Tymcz.MeJm sta.wy te po
reperacją. Dopiero nasz majster, ob, chciałby w nim widfieć swego opieskierniewickim. Podcza.s pobytu w
rośnięte są trawą, a Spółdzielnia
tej wsi z.auważyliśmy, że nie ~ ::;t
Trzonek obejrzał ją, wyreperował po kuna i doradcę, a tymczasem każdy
wcale się tym nie interesuje. Du
tam wszys,t ko w porządku.
swojemu i nareszcie jest zdatna do ze strachem wchodzi do jego poko.ju.
żo do zarzucenia mają mieszkań
Administrator majątku nie chce
Na salach widujemy go rzadko. Wypracy.
cy wsi obsłudz-e sklepu SpÓłdziel
na przykład dać pracy robotnicy
oszc.zędnei gospodarki taśmq filmowq
ni Gminnej. Kierownik sklepu ob,
daje nam się, że jeżeli rzeczywiście
tow. Szymczak, Z-amieszkałej we
Kierownik
Henisz
nie
dopilnował
Zarębski nie raczy nawet
otwowiązań długofalowych w gospo
W ramach zobowiązań długofa
dworze, szykanuje ją dlatego, ~e
nie może sprostać swym zadaniom,
rzyc sklepu w przewidzianych godarowaniu taśmą nie zaszły żad także zakładania ochron na maszyny. to powinien żądać pomocy, albo zrelowych - obsługa techniczna i re
udziela się ona pracy społecznej.
dzinach. Ludzie wyczekują godzine .zmiany. Trzeba powiedzieć, że Na II sali zosta,ly one wadliwie zaalizatorzy podjęli się zmniejszyć
Tow. Szymczak znamy dQobrze, Janami, a nieraz zdarza się, że
o ile obsługa techniczna nie daje łożone 1 trzeba będzie zn6w tę samą zygnować ze swego stanowiska, a
koszty własne przy produkcji filko dzielną, a-kty-w:r..ą kobietę. Była
nie okazywać robotnikom swoje złe
powodów do powtarzania zdjęć,
sklep jest w ogóle zamknięty, bo
mu przez wprowadzenie systemaona z.aproszoo.a na akademię, ja.ka
to realizatorzy na skutek tych czy robotę wykonać po raz drugi. A prze. humory. My przecieź podpIsaliśmy
ob. Zarębska o.z.najmia lud?ziom, te
tycznych oszczędności.
odbyła. się w na.szyoh zakładach 8
innycjJ. usterek, dwa, trzy, nieraz cież walczymy o oszczędność czasu, zobowiązania i chcemy przed termimusi pilnować ~ieeka.
Zobowiązanie słuszne, lecz jak
marca. Od tego czasu., a więc już
pięć i sześć razy powtarzają tę sa- o szybkie i skuteczne
dokonywanie
wygląda jego realizacja?
przeszło miesiąc,
przepracQowała
Nic dziwnego, że ludzie na wsi
nem wykonać nasze plany. W tym
mą
scenę.
Podstawowym naszym surowcem
ona zaledwie 2 dni. Ma ona na unapraw 1 remontów.
głośno s.zemrzą
i narzekają na
musi nam pomóc kierownictwo.
jest taśma filmowa. Oszczędność '
trzymaniu dwoje nieletmich dzieTen stan
rzeczy, urąga 'ący
takie porząd'ki. N ajwyższy czas,
Robotnicy naszej przędzalni skarżą
przy produkcji filmu, to przede
ci. Trzeba by koniecznie wyjaśnić
żeby zainteresowały się tym oopowszelkiej oszczędności, musi ulec
Marta Deredas
wszystkim racjonalne gospodarotę sprawę·
się na klero.wnika z pierwszej zmiawiednie czynniki.
zmianie.
wanie taśmą.
W tej samej wsi Gmmna. Spół
korespondent
"Głosu"
ny, ob. Olczaka. Gdy ktoś zwróci się
JMt Gajewski
Janusz GłowackJ
Niestety, jak dotąd, w naszym
dzielnia "Samopomoc Chłopska"
z PZPB im. Stalina
korespondent "Głosu" do niego z pro.śbą o radę, gdy melduatelier, choć już sporo czasu mikorespondent "Głosu"
prowadzi złą gospodarkę. We dwo
z "Filmu F.oIskiego·' je mu, że maszyny stoja lub brak ni"
llęło od momentu podjęcia zoboz PZPB im. Stalina
lze karbowickim m.a.jdi1j~ się 8
kładowa
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Dzieci szkolne podpisujq

EL POKOJ·I)
starannie wypisuje swoje nazwisko na liście. '
- Będę się lepiej uczyć, nie hę
dę opuszczać lekcji i w ten sposób wezmę również udział w walce o pokój mówi po złożeniu
podpisu. - Nie chcę wojny, bo
w niej straciłem tatusia.
Andrzej Stokalski z tej samej
klasy, :również stracił ojca w ostat
niej wojnie. Mimo, że mam
trzynaście lat, rozumiem, że musimy wszyscy walczyć o pokój.
Mamusia moja, mimo, że jest cho
ra i leży w szpitalu, już podpisała
się pod Apelem. I ja to dzisiaj
uczyniłem. Młode dziewczęta i chłopcy po
kolei podpisują listę· Niewyrobiony charakter pisma Qdróżnia pod
pisy dzieci z klas niższych od tych
z klas starszych.
'"
'"

*

W sali

Dzieci ze szkoły podstawowej
TPD przy ul. Bocznej przeżywały
wczoraj wielki dzień składania
podpisów pod Apelem Pokoju.
Od rana we wszystkich klasach
panował uroczysty nastrój, KQrytarze i klasy udekorQwano chorą
giewkami i zielenią, na każdym
kroku przybysza witają napisy:
POKÓJ.
Przewodniczący Szkolnego Ko-

mitetu Obrońców Pokoju, uczeń
z VII klasy, Andrzej Spychała,
daje ostatnie wskazówki pięciu
"trójkQm", które za chwilę rQzejdą się po wszystkich klasach i
przystąpią do zbierania podpisów.
•
••
Władysław Nosakowski z klasy

V, po przeczytaniu tekstu Apelu

gimnastycznej zebrali
wszyscy uczniowie Liceum Pe
dagogicznego, mieszczącego się w
tym samym gmachu. Wszyscy w
ilQści 270 osób złożyli dzisiaj rano
podpisy i o tym z dumą meldują
przewodniczącemu Dzielnicowego
Komitetu Obrońc6w Pokoju ob.
Narożnemu. Nie ma niewypełnionych miejsc na listach, Do chorych koleżanek i kolegów wysła
no specjalną "trójkę", która zebra
la podpisy.
się

I

Ciepłe, wiosenne słońce mQC!lO w workach, zawodników.
Przed próbuje chodzić na rękach. Krzyk
już przygrzewa na boisku szkol nimi, w odległości 25 metrów roz i śmiech przy tym niebywały. Aż
nym. Otaczające drzewa i trawni pięta biała wstążka - to meta. wróble na bliskich, zielonych to
ki przy polach pokryły się świe Ale trzeba naprawdę dużo, zręcz ipola-ch głośniej ćwierka,ją. zanie-

- Dlaczego podpisałam się pod
Apelem Pokoju? Po prostu dla tego, że uważam, że miliony ludzi,
wołających o pokój, w ten sposób
manifestują niezłomną wolę walki o utrwalenie pokoju, pokazują
' podżegaczom wojennym, że prości
ludzie na całym świecie potrafią
walczyć o pokój. Podpisałam dzisiaj ten Apel nie tylko pod wpły
wem entuzjazmu, jaki ogarnął
nas wszystkich w klasie trzeciej.
Świadomie dołączam i mój głos
do głosu milionów ludzi, żądają
cych pokoju - mówi przodownica nauki z klasy III. kol. Anna
Klimek.
Teodozja Wojciechowska z tej
samej klasy pochQdzi ze wsi Leś
ne Odpadki, w pow. łódzkim.
gdzie rodzice jej posiadają 4-hektarowe gospodarstwo.
- Uważam, że wśród młodzieży polskiej nie zabraknie nikogo,
kto by nie podpisał Apelu. Byłam
<,.
. d
o w domu u rodziców i
"Wsrod mebywałego entume awn
.
l d " t l'
ł
oni i moje koleżanki i koledzy z zkJałzmdu . u nodsc. s, o ICy drozAPoczlę a
tej wsi tak samo myślą o pokoju, s a ame po J?ISOW po. pe em
. k my t u taJ' w szkole l' z niecier-I KStałego Konntetu
ŚW1atowego
)a
Ob"
Pk'
.
r ,.
ku' chwili złożenia
ongresu
roncow o OJU - Ja
p ldw~SClą o~z~ ~~m
ko pierwszy złożył podpis Prezy
po plSU po
p.
clent R.P. Bolesław Bierut".
Uczeń klasy 4b liceum, Kazi"Trójki pokoju" rozpo!-,!zęły w
mierz Olczyk, jakQ jeden z pierw Łodzi akcję zbierania podpisów
szych podpisał dzisiaj Apel PQko- pod Apelem Sztokholmskim"
ju. Mówi on: O pokój musimy
- Czerwona Łódź manifestuje
walczyć i my młodzi na równi z
masami pracującymi. S:Jtładając swą wolę walki o pokój. Tysiące
dzisiaj podpis, podjąłem zobowią łodzian złożyło podpisy pod Apezanie wobec całej klasy, że wytę lem Pokoju".
żę wszystkie siły w celu uzyskaGrubym, tłustym drukiem, rzu
nia lepszych stopni w nauce, a po cają się w oczy czytającym chłop
skćlńczeniu studiów wrócę do mo- com wiadomości
ze wszystkich
ich rodzinnych stron w okolice stron Polski. Każda strona gazety
Zduńskiej Woli, aby tam, jako na- mówi o tym, czym dziś żyje cały
uczyciel, wychowywać młodzież kraj - o wielkiej akcji zbierania
wiejską w ducbu pokoju i po- podpisów pod Apelem Sztokholm
stępu.
(bie).
skim.
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Miliony ludzi w Polsce i Da

całym świecie składają swe podpisy, wyrażając w ten sposób swą
wolę walki o pokój - odezwał się
drużynowy Tadek. I nas nie
może zabraknąć w tej akcji, bo
choć jesteśmy bardzo młodzi,
to
jednak wszyscy; rozumiemy, jakie
znaczenie ma dla nas, dla całej
Polski pokój.

A ja chciałbym powiedzieć
Wojtek Nowicki chrząknął tro
chę ze wzruszenia i po małej pau
zie mówił dalej - że my, młode
pokolenie Polski Ludowej, najwię
cej powinniśmy żądać pokoju. Po
-

-

winniśmy wyrażać swą niezłom
ną wolę w sprawie obrony poko
ju na kongresach i różnych zło

żą, jasną zielenią.

tach ......
Bo nas wojna nauczyła cepokój. Pamiętacie huk bomb,
ruiny i zgliszcza, ból i krzywdę
po stracie najbliższych , - powie
dział ktoś cicho w świetlicy. Ten
głos jakby ściskał za gardło, chłop
cy zamilkli i w wielkim skupieniu
spoglądali na drużynowego.
-

nić

lWści i opanowania, aby względ pokojone tym hałasem.
•
•
Przyjemnie i radośnie jest nie szybko jako pierwszy dotrzeć
Białą wstążkę na mecie przeryWIęCeJ
wyjść w słoneczne popołudnie na dQ mety.
wa pierwszy Kazik, który w wor
boisko, pograć., w cztery vó
ń.O'nie,
u
DrużynQwy wQła:
Worki na ku znalazł · naJ'WI'ęceJ' mI'eJ'sca
dla
•
W szkole pod5tawowej Towarzy- Łowicza. Silnie rozwinięte żyde kulpalanta, biegać, skakać, rzucać 0- start! Wokół rozbrzmiewa wesoły swych drobnych i szybkich krocz stwa Przyjaciół Dzieci w Łowiczu turalno-arlystyczne w drużynie. po.
śmiech. Potem Władek klaszcze w ków. Brawo zwycięzca! Koledzy istnieje drużyna harcerek lm. Marii zwoliło dziewczętom na utworzenie
szczepem i dyskiem.
Drużyna
Władka
wychodzi dłonie, tQ znak rozpoczęcia biegu. nakładają mu z radości drugi wo Curie· Skłodowskiej,
pięknych zespołów. które wyróżniły
Na stole leżał biały arkusz za
dwójkami na zieloną murawę
Biegacze ruszają. Już w pierw rek na głowę i Kazik zabawnie
Drużyna liczy czterdzieści dziew- się
na eliminacjach powiatowych
boiska, chłopcy mają ze sobą szej chwili ktoś nieporadnie wali kręci się w kółko.
cząt. ale stan ten zmienia się z każ- Dziecięcego Festiwalu Artystycznego pisany u góry kilkoma wierszami.
sprzęt sportowy. Dziś mają ćwi się na ziemię, drugi nie wierzy
Szybko mijają dwie godziny. dym tygodniem, gdyż młodzież nie- przed 1 Maja. Piękna była zwłaszcza Drużynowy wziął go do ręki i rus
czenia przygotowawcze do wiel własnym nogom, omotanym wor- Trzeba kończyć ćwiczenia i weso zorgamzowana. zachęcona przykła- inscenizacja "Tkaczki" w wykonaniu kim, mocnym głosem, zwrócony
dem pracy drużyny. zgłasza się ;;')- zespołu arlystycznego tej drużyny i twarzą do całej drużyny przeczy
kich igrzysk sportowych na Mię- kiem i podąża na czworakach. In łą zabawę. Chł<Jpcy zadowoleni, raz liczniej do jej szeregów.
taniec - kujawiak.
'
tał:
dzynarodowy Dzień Dziecka.
ni zawodnicy biegną maleńkimi syci ruchu i zabawy, maszerują w
Drużyna harcerek ze szkoły TPD
Obydwa występy znalazły się naMy, członkowie męskiej dru.
Chłopcy ustawiają się do gry kroczkami, skaczą, a jeden nawet kierunku szkoły,
jest jedną z najlepszych na terenie · stępp.ie w repertuarze Festiwalu Har
w crt~yogni~ Pilk~jak rozP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nhle~wP~~ni~c~gdz~n~ro żyny harcerskiej przy Jedenastolatce, popieramy żądanie Stałego
dzony bączek, miga między chłop
dzono je licznymi brawami i gdzie Komitetu Światowego Kongresu
cami, Co chwila, z gromady, gra
jących dobiega wesoły krzyk i
otrzymały jedną z pierwszych na- Obrońców Pokoju i podpisujemy
gwar licznych głosów. To piłka
gród. Był to nie lada zaszczyt dla ło- Apel. Kiedy skończył, wszyscy
celnie rzucona trafiła któregoś z
wickiej drużyny.
stali w głębokim skupieniu, za
chłopców.
(ciąg dalszy)
· przestąpywał z nogi na nogę i
Okazuje się, że kiedy matka i
Dla uczczenia 1 Maja harcerki dm- słuchani jeszcze w słowa Tadka.
Chlopcy" rozkręcili" się, krzy
Na ganku rozległ się huk i stu nie ruszał się z miejsca.
Czuk poszli po wodę, Rek, które żyny im. Marii Curie-Skłodowskiej
-Co to znowu za tańce?
mu się nudziło, postanowił spłaDrużynowy podpisał pierwszy.
czą co sił, śmieją się. biegają, ty l kanie. Rozwarły się drzwi.
Do
.
k
zobowiązały się do zlikwidowania 0- Chłopcy podchodzl'II' koleJ·no.
'd
. l ona murawa mIga
k o Zle
po s t o ch aty wsk oczył pies, a za nim rozzłościł się stróż. I znów podsu- tać figla. Wziął palto, czap ę i cen niedostatecznych wśród wszystNa bl'ale'J k artce w ydłuz'ał SI',...
parnI..
wsze dl spowity w obłok ach pary nąwszy pod nos psa baszłyk i bu wlazł do kufra. Wiedział, że po kich harcerek i uporządkowania 0'
t
'.
ciki Heka szarpnął go za obrożę· powrocie zaczną go szukać, a on gródka szkolnego, W dniu Swięia Ro szereg POdPI'S'ow .
. l
T eraz chł opcy d Zle
ą SIę na rzy stroz.
d"
. s t a ło.., Co za s t rze,a
1
Jednak Śmiały nie poszedł za w odpowiedzi strasznie zawyje w botniczego zespoły artystyczne drugrupy l. st·
aJą
o CWIczen, zręcz
- Co SIę
28, różnym charakterem, pro.
nościowych. Pierwsza grupa
nina - zapytał, nie witając się i stróżem. Pokręcił się, zawróci.ł kufrze.
żyny wykonały część artystyczną a- stych, niewyrobionych, bądź ozkilku chłopców siada na trawie, nie zdejmując odzieży.
i poszedł w przeciwległy kąt
Ale ponieważ matki i Czuka kademU centralnej w Domu Ludo- dobionych małymi
zakrętasami
mają po trzy białe piłeczki.
_ Zginął chłopiec _ powiedzia izby.
długo nie było, wciąż leżał,
złożonych podpisów,
zapeł~iło
Jedna wylatuje w powietrze, ła matka.
Tutaj stanął koło dużego drew leżał, aż wreszcie niespostrzeże- wym w ł,owiczu, W swojej świetlicy bl'ałą kartke p d tekstem Apelu
l'
. d zący
nianego kufra, podrapał wieko kc nie usnął. I to wszystko!
szkolnej drużyna wykonała trzy ga- o
.
. pozos t a ł e chopIec
d WIe
sle
Łzy strumieniem polały się z
dz'
na trawie stara się podnieść szyb jej oczu, i nie była w ę;tanie wy- smatą łapą· Następnie, obejrzał
Nagle stróż wstał, podszedł i zetki ścienne, poświęcone Pierwsze- 28 podpisów - to wpraw le
ko z ziemi, chwytając jednocze mówić ani słowa więcej.
się na pana i trzy razy głośno 1 rzucił na stół ciężki klucz i po- mu Majowi. Jedna z tych gazetek wy niewiele, ale jak powiedział nlaśnie wy'rzuconą w .górę piłeczkę;
leniwie szczekriął.
gniecioną niebieską kopertę.
konana była bardzo pomysłowo. w ły Czesiek. "Wszyscy
harcerze
Kłapotu przy tym Jest sporo, bo
- Poczekaj, nie płacz .,- warWówczas stróż oddał fuzję stru
_ Macie _ rzekł, _
weźcie. formie otwartej książki..
powinni złożyć swoje podpisy porl
w rękach masz dwie piłeczki, a lmął stróż. - Kiedy zgśinął. Daw chlałej matce, podszedł i otwo- To jest klucz od pokoju i list od W ciągu Tygodnia OŚWiaty. Książ- Apelem Sztokholmskim, przez to
Precz,
-- r zył WIe
. k o kufra.
k
i ' k a S·]erlOgma.
..
O"
tu chwyc' J'eszcze
- J·edną.
kno, niedawno?
lm ł
M' miały
"
'erowm
n l Jego ki i Prasy. harcerhl dyżurowały przy wyrazimy nasze stanowisko w o·
psa.
OWClez
prę
A
w
kufrze,
na
kupI'e
różnych
ludZl'e
będą
tutaJ'
za
cztery
dnI', ciekawie urządzonym stoisku·namio- bronie pokoju". I wtedy te 28 pod
Druga grupa ustawiła na gład- rzy· ą ,na
.
.
,.
d J, czyscle
kiej powierzchni boiska, cztery o- r;e
cle IZ. ksiąŻlklami. P.my Il'o~rzeda'ży pisów urośnie do 5, do 10, do 14
wszyscy zamemOWl- łachów, skór owczych, worków akurat na Nowy Rok,
krągłe pieńki. Wiele trzeba zrę- 1. G d ' t
d'
mocno i spokojnie spał Hek, przy
Ot
.
dz'
dł t
książek wyróżniła się druhna Zuzan- tysięcy - do takiej cyfry, jaką
czności, <".by utrzymać si-ę stojąc
o zmę emu, - o pOWle- kryty paltocikiem i z czapką
o WIęC, g Ie przepa
en
obejmuje harcerstwo łódzkie.
na pieńku i toczyć go przy tym działa matka. - Poszliśmy po wo pod głową.
nieuprzejmy, ponury starzec! Po na Godlewska.
nogami naprzód i w tył.
dę, wróciliśmy, a jego nie ma.
Kiedy go obudzono i wywleczo wiedział, że idzie na polowanie, Haa:cel'ki ILe slZllroły TPD SVaiI'ają się
*
W trzeciej grupie migają w po Ubrał się i dokądś poszedł.
no, mrugał sennymi oczyma i nie lecz pojechał na nartach ku dale osiągnąć jak najlepsze wyniki w nawietrzu piłeczki. Chłopcy celują
- No, w ciągu godziny daleko mógł w żaden sposób zrozumie~, kiemu wąwozowi Ał~arasz,
uce. aby być wzorem dla swych nieMoże już dziś, kiedy bierzesz
do wiszącego krążka. Trafić nie nie zajdzie, a w odzieży i w wa- dlaczego to wokoło niego jest ta
Nie otwierając listu, matka zorganizowanych koleżanek. W nau- do ręki "Promyk", Twoja szkoła
łatwo, bo krążek wprawiQny jest lonkach od razu nie zamarznie. ki hałas i taka huczna wesołość. wstała i z wdzięcznością położy- ce przoduje druhna Stefka Bielecka. i drużyna złożyła podpisy
pod
Matka całowała go i płakała. ła starcowi rękę na ramieniu.
. Na kolonie harcerskie wyjeżdża w
w ruch, Grupy zmieniają się w Do mnie, Śmiałyl Masz, węsz!
ćwiczeniach.
Stróż ściągnął z gwoździa ba- Czuk targał go za ręce i za nogi,
On zaś nie odpowiedział nic i tym roku połowa dziewcząt. inne bę- Apelem Pokoju i szereg małych,
Na długim, żółtym polu biego szłyk Reka i podsunął pod nos podskakiwał i krzyczał:
zaczął gderać na Heka za to, że dą przebywały na koloniach zorgani- pochylonych, cży pr,ostych, niewyro leży na starcie kilkanaście psa jego buciki.
- Ej-la! Ej-la!
rozsypał w kufrze pudełko z kłęb zowanych przez TPD.
wprawionych, lub ozdobnych podPies uważnie obwąchał rzeczy
Kudłaty pies Śmiały, którego kami bawełny, a jednocześnie
Po wakacJ'ach. w nowym roku pisów rośnie w tysi . .:!e, łączy się
mocnych worków. U góry worki
to l' RpoJ'rzał mądrymi oczami na Czuk pocałował w pysk, wstydli również na matkę za to, że stłuk I
śCI'agane są sznurkami
.
'
sprzęt d<J bardzo zabawnej gry. pana,
wie odwrócił się i, również nie kła szkło w latarce, Gderał długo szkolnym. na pewno w szkole TPD p{d Apelem Szto ho mskim z
Do każdego worka wchodzi je
Za
mną!
otwierając rozumiejąc, lekko kręcił swym i uporczywie, ale n!'~t już się nie będzie już nie jedna drużyna harcer-,I pc.dpisam~ .starszych w jeden po·
den chłQpieS!, zawiązuje go sobie drzwi, rzekł stróż. - Idź, Śmia- szarym ogonem i przymilnie spo bał tego dziwaka,
ska. A takich. jak drużyna im. Marii tęzny, mIlIOnowy głos ludzi, staw pasie. Na starcie ustawia się ły, szukaj.
.
glądał na leżącą na stole kromkę
Curie-Skłodowskl iej, chcemy. aby by , jących do walki o pokój.,
kilkunastu. do połowy ~rytych
Pies niespekojnie kręcił nosem, chleba.
D.c.n.
ło iak najwięcej)

Takich

drużyn

chcemy

l
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Po li karp
zKowalowca

ma głos ...

Z obrad aktywu

kowego 'łM ETA LU RG II

pierwszych
dniach biezącego roku przez zalagę "Metalurgii" walka o podniesienie v.rydajności i jakości
produkcji daje coraz lepsze rezu1taty. W ramach zobowiązań
długofalowych prawie wszystIde oddziały produkcyjne, jak
rów"uież indywidualni pracowni
cy podjęli zobowiązania, l'ealiza
cja, których pr~yśpieszy wykona
nie rocznego planu produkcji
- przyśpieszy zwycięskie zakoń
czenie pierwszego etapu Planu
G-letni ego.
PI zyznać trzeba, że załoga
"Metalurgii" robi w s zystko, co
może, aby z nadwyżką wykonać
powzięte zobowiązania.
Dowodem tego jest. że zdobyła ona
pierwsze miejsce w współza..
wodnictwie międzyzakładowym
w pierwszym etapie br.
Wśród robotników zwycięsko
realizujących plany, wa1cz'lcych
o jakość i ilość, znajdują się
jeszcze niestety jednak jednostki. które przez obojętny i niefra
'obJiwy stosunek do pracy utru
ctnia ją., a nav:et często llniemożh'''iają dobrze pracującym ze-

ma SM'

,

s

.,Korespondenci fabryczni donoszq
------~----------------~-----------------twa międzyzakładowego radom5zczań
skie Zakłady Drutu i Wyrobów z Dru
tu (Metalurgia) zdobyły spośród kil
..
'
k~nastu w!i?~łzawodnlczący.ch f~b'y"k
pl~rwsze mleJsc.e,. co za~d~lęczac nttlezy coraz leple] rOZWIjającemu 6!ę
współzawodnictwu pracy. W etaple
tym s;rereg pracowników wyróżniło
się dobrymi wynikami. wysO'ko prze ..
kraczając normy produkcyjne. Do ta
kich między innymi zaliczy~ należy
zatrudnionego na Oddziale Druciarni
Walentego Janochę oraz pracowmka
tegoż działu Antoniego Kipigrocha.
TAK WALCZĘ o POKÓJ
S
k
.
poty amy go przy pierwszym war
sztacie tak zwanym grubociągu. gciy
w skupieniu kontroluje przeciągany
przez walce drut. Dowiadujemy się.
że Walenty Janocha w "Metalurgii"
pracuje już przeszło 13 lat. Ostatnio
wykazać się on może poważnymi o..
siągniędami w pracy. Zobowiąza .
niem na przykład, podjętym w ra-

czqte'nlcq

' _~31"

~

~otnłL

. ~~-_

należy otworzyć pralnią

I

Poczt i Telekomunikacji,
koło mieiscowe. w Radomsku. za
wiadamia, że w dniu 4 czerwca
b.r., o Q'odz. 10, odbędzie się w
'świetlicy własnej walne zebranie
członków koła . ','Al porządku d'zien
nym przewidziany jest wvbór no
wego Zarządu koła , Komi s ii Re
Wizyjnej i deleQ'atów na Konfe
rencię Okręgowa.

zwiedzą

f;1iędzynarodowe Targi Poznańskie
Powiatowy Zarzad wraz z od
PSS w Radomsku. pro
iektuie zorganizowanie w
nai
bliższych dniach wyci eczki
na
Międiynarooow€ Targi do Pozna
nia. Wysłanych zostanie 20 Dra
cowników. wykazu iących się na j
leps7.:ymi wynikami pracy. Wy
cieczka trwać będzie 2 dni.
działem

PSS szkoli pracowników
Podobnie jak i w przemyśle,
również i w J)lac.ówkach handlo
wych prowadzone j est s~1(91c
zawodowe

/1-:meoeD]·· -- --M

I

ków

nip

związ

społom

w

WRadomsku

Walne zebranie pocztowców
Z\viązek Zawodowy Pracowni

Pracownicy PSS

M·*7E~B'"

t
.
W d
wykonywanie p1anów. k l· OSt rZe.1Sze.
y ana us awaDlatego tez właśnie załoga "Me podkreślił Władysław Wójciktalurgii" z radością przyjęła przyj~ta została przez. uczciwie
ustawę o zabezpieczeniu socja- pracum,cych z prawdZIwym Z3,dowoleniem.
Oburzyły nas
listycznej dyscypliny pracy.
Przed kilku dniami odbyło się ;,wyczyny" łazików, przez któzebranie aktywu związkowego rych stracone godziny i minuty
"Metalurgi'i ", na którym robot- musieliśmy sami nadrabiać.
nicy dokładnie przeanalizowali
,Zebrani uchwalili rezolację,
ustawę o zabezpieczeniu socja- która lnówi:
listycznej
dyscypliny pracy.
,,2 radością witamy ustawę o
Ustawę odczytał tow. Drzewodyscyplinie pracy, dzięki której
ski, a w dyskusji zabrało głos wykonamy szybciej plany prokilku towarzyszy, oznajmiając dukcyjne. Dekret o socjalistycz
zgodllie, że ustawa ta, to sku- neJ' dyscyplinie pracy połozy'
teczny oręż mas pracujących w k . . . es łaZl'l<owanl'U l' zapObl'egnI'e
walce z łazikami i nierobami. marnotrawstwu czasu. Zebrani
Podkreślono, że ci. którzy łamią na rozszerzonym plenum Rady
dyscyplinę pracy świaaomie lub Zakładowej przyrzekamy,
że
nieświadomie idą na rękę im- wzorują.c się na doświadczeperialistom.
niach Związku Radzieckiego suStraty wyrządzone przez lu- miennie przestrzegać będziemy
dzi nagminnie opuszczających dekretu o dyscyplinie pracy".
pracę, łazików i nierobów są
Odczytaną
rezolucję pnyjęto
znaczne.
oklaskami.
Zebranych
kilkudzie
Zabierając głos w dyskusji robotnik oddziału widlarni Wady- sięciu robotników kilku działów
sław Wójcicki stwierdził, że wo- produkcyjnych podpisało
odbpc wie1u łazików i nierobów niE! czytaną rezolucję, dokumentupcmagaj ą często perswazj e i na jąc w ten sposób swoje wobec
leży wobec nich zastosować środ niej stanowisko.
Ustawa o zabezpieczeniu socNesi
pIszą
jalistycznej dyscypliny pracy I
,..
___
data załodze "MetaJlurgii" no
wy i skuteczny oręż w walce
o pełną i przedterminową realizację
planów
gospodarczych,
spółdzielczą
o podniesienie dobrobytu, oręż,
f\.Hasto nasze liczy przeszło nadto cEfI1v, jaki~ za pranie są
20 .000 mieszkańców. których po w niei pobier::we, w poważnym który zastosowany w całej rozważny odsf'tek pracuie w miei - stopniu obciążyłvby budżety ro ciągłOści pomnoży siły gospodar
scowych laklao3ch J)racy i in- dzjn robotniczych.
cze naszego kraj u i obozu poWALENTY JANOCHA
stytuciach. W wielu rodzinach
Czy7. nie dało !:>y się 7.ałożyć koju.
przodownik "Metalurgii"
nra::,uie zawodowo I maż i żona . u nas w RadomEku spółdzielni
StwarZfl to p0wne trudności w usłuQ'ow~:d, która rozwiązała by
." rl
.
l'" t " ..1 m t
bl
';l
S prawą,",
t·; WlOna
·
ł
1)[O \ .il 7f'111~1 v.~~P?(alS \\fl (JO O I"n pro em .
\Vego . O 11(' ldZ1e o przygoto- się zaj?,ć organizacja kobieca.!
Wilnie posm:r)w. to sprawę tę Przv nowoczesnych metodach
rozwia z uia Gr) p'1dv Ludowe, po iW811ia dałoby Rię l<oszt.a prania
-;:osta ie jedn"k druga kwestia, i<knl l< 11 o",;·;1.Ć .na p07.iomiE'. dost.ęp
3 mi,ln0Wicie pranie bielizny. Z nvm d'la SWHlta pracy. SpodzIet 'm s o r awa pr zl'dstawia sie go wam sie, że sprawą tą zaintere
Wykonanie rocznego ,p lanu o-I nicy huty "Edwardów" swój rocz
rzef. Tstnieie wpra\ydzi(' w Ra- suje się Liga Kobiet oraz czynszczędnościowego w radomszczań ny plan oszczędnościO\.vy wykonadom<;ku ()ia lnia prywatna
jed- niki kompetentne.
l.
.
f
f"
b'-ł"
St ...
tJ·.... "'ł
" skiej hucie szklanej "Edwardów" ją z poważną nadw,VŻką.
nil /\.
n.lP n<J.r3 l o~a O s llZyC
8-Q' czy e DlK "", OSU
prz~biega spr<n~l1!e. Załoga uzyOszczędnOŚCi uzyskano _ jak
wSZystK ic h ootrzf.bu,,~cvch. ::.I DO
• Stanisław Chybała
s~uJe oszczędnosc~ pr~ede wsz:yst już nadmieniliśmy _ przez zmniej
k lm przez zmnH~Jszenle kosztow szenie kosztów produkcji i zmniej
wlas~yc~, przez oS7.cz~dne obcho- szenie braków. Największe wyni
dzerue . SJę z ~urowcaml, oraz przez ki na tym odcinku uzyskać mogą
przyspleSZel1le remontowo
pracownicy zatrudnieni przy wan
Ukarany 1?01'tał równieti: kierownik
Prze,.; K()mi~ję Specjaln;l 111t",ranó
Plan oszczędnościowy, rozbity nie, tzw. "nabieracze". UmiejętSamopomoc
zostali o~tat n i () nas.tęDu ii1 cy S7.kodni- Gmilnfle'j Spółdzielni
cy zamies;>;ka H na terenie powiatu Chłopska w gmilJlie Konieapol Zd'Zi- na plany miesi ęczne, wykQnyw~- ne nabieranie przez nich szkła pod
W stycznIu nosi znacznie wyniki produkcyjne
l'ław Stachur&,ki. Za pobieranie wy ż ny jest z nadwyżką.
1'a d omm:cr.a ń~kiego.
sa;ych cen za śle<kie, wymienzOl!li> na przykład załoga zaoszczędziła 7.mniejszając koszty surowca. Jak
Grz~"W'fHl
w w\'50kości Hi .OOO zl mu grzywnę w wysokości 10.000 zł.
15 proc. przypadającej do zaoszczę dotychczas najlepszymi wynikauka rany zo<t ał Henr:\.-k Jambora,
Za odmowę s'P!'ZedalŻy posiadanej dzenia sumy na rok bież., w lutym mi na tym odcinku wykazać się
wła ści ciel skl epu w Kolo nii Młodilo
na s kładzie Słoniny ukarano gr~
wy, za pobieranie nadm iernych cen ną w wys okości 5.000 d. Hi~roj')ima 30 proc., w marcu 15 proc. 00- mogą pracownicy: Edward Tata7:a pa s tę 00 ohuwia . .
Etenberga, pracownika Spółdzielni kładnych wyników za kwiecień ra, Henryk Podolski oraz ob. ŁęGrzywllą
w w ysokości 20 .000 Id. Gminnej w Dobro~ycach.
jeszcze brak, jednak jak wynika gowik.
ukar8no mies7 kańca 7. gromady Ła
Poza tym poważny wpływ na
Na liście UlkaJralflYch 7A1ajdują się z pobieżnych nawet obliczeń zaodzice, gmłna Ra.d'7.iechowlce, T-a po- również WikiOOr Szydlliak Ił: gminy szczędzono najmniej 15 proc. przy spotęgowanie sum i wyników
bieranie wygórowanych cen ?:a wy- Gid.Ie i Helena KowailCflyk z gminy padającej na rok bieżący sumy, oszczędnościowych ,ma umiejętne
roby maJS~rskie orarz.: pieczywo bia,łe. Rząśl1ia . Pierwszemu za upra'\vianie
Jak wynika więc z tego około 75 obchodzenie się z surowcem, a
Za pobieralflie wyższych cen rla bla handlu łallcus:nkO'wego maoł:eriałami proc. sumy przypadającej załodZ€ szczególnie przy robioeniu tzw. zechę ocynkO'waną ukarany wstał Jó- tekstylnymi wymierzono' grzywnę w
zef MilClZarel), kierownik Spółd.zielni wysokości 5.000 zł., Helenie Kowal- do zaoszczędzenia w roku bieżą- stawu do wanny. O ile surowiec
Gminnej Samopomoc Chłopska w Cflyk za pobieranie nadmioernych cen cym zostało już uzyskane. Pozo- jest ostrożnie przewożony zmniej
Gamku. Wymi~rzono mu grzywnę w !la artY'kuły ~ożywctle, grzywnę w stało jeszcze przeszło pół roku i sza się procent "rozkurzu",. co z
wys()ko~ci 10.000 zł.
wysokości 10.000 ;zł.
wszystko wskazuje na to, że robot kolei obniża koszty produkcji. W
Rozpoczęta

~ " .. .........

Zaznaczam na wstępie, szanowni
czytelnicy, abyście mnie . źle nie zro
zumieli i nie pomyśleli, że Polikarp
z Kowalowca lubi od czasu do cza
su wejść jak się to mówi na "jednego". Bo wtedy kiedy widzieliś
cie mnie z Józiem nie weszliśmy
wcale na "jednego". lecz na piwo
do restauracji pr;r,y ul. Roli Zymier
skiego, szumnie nazwanej ,,sport.owa".
Zamówiliśmy dwa .obia.dy (Józio
był głodny), .~w~ du.z~ plwa 1.10 l
dwa
"d7.wonki slE'dz.la. do ktorych
to koleżka szcrz:ególną c7:Uje słabość.
Trzeba - mówi _ i ma słuszność
więcej spożywać ryb.
Łyknęliśmy właśnie piwko ~dy
właścicielka restauracji ob. Kamiń
ska podała nam 7.adane~o ślc.dzika .
Józio łapc?:ywl<: yn:::v:>u.nął .SCbl~ pod.any talenzyk 1 Juz',.JUT- m :il ł" Sl ę zablerać dO' "dzwol1k~ gdy nab l~ ... za
kaszlał "wykrzywlł" twarz l wYkrztw,ił tylko ,jedl1o słO'wo, skandal.
Spojrzałem zdziwiony, Józio nic nil'
mówiąc,
w&kazywał tylko 7.naczą
co na nos, a pot.em na podane śle
dzie. W tym momencie numo, że
cierpię na katar i węch mam nieszczeg6lny, poczułem. ze podane
przez właścicielkę restauracji śle
dzie 7.Ila jdowały się już VI stanIe
rozkładu i pachniały' bardzo. bardzo nieprzyjemnie.
Ze spostrzeżeniem swoIm podzieliliśmy się gl'zec;r,nie z właścicielką
restauracji. Ta jednak z wYniosłą i
obrażoną miną uznała za stosowne
jedynie oznajmić "Też mI goście".
My chcieliśmy, żeby ona choć sloweczko o tych śledziach. a ona jesz
cze na nas.
Ale to nie o to chodzi. Grunt, że
za moim pośrednictwem odpowi~ ..
dnie czynniki dowiedzą się o jakoś
ci "menu" wydawanego w sławe
tnej "Sportowej". A jak się dowiedzą niejedno tam chyba zm i enią·
Wasz Polikarp

.n

przyśpieszy wykonanie planów produkcyjnych
w~~~iet.!?~~~~~:?~:!woe!.?2Io.
"
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pracowmkow

Zarząd PSS w Radomsku p~ze
szkolił
na kursach w Sosnowo
ku koło Jeleniej Góry, kilka in

str'uktorek. W związku z mają
cym nastąpić otwarciem. skle·
p~l owocarsko - warzywl1lc~~O
PSS wysłał kilku pracowmkow
na kurs owocarsko - warzywniczy do Otwocka. W na jbliższym
czasie wysłane zostaną n a kurs)
I)racownice referatu socialnego.

wego. Wal~mty Janocha zadekl.arował

przekra~z~c ') nOrmę prOdukCYjną w

wysOk.OSCl 125 pr<;>cent. Janocha ~umlenrue dotrzymuje swego ZObOWlą ..
zclJlia i dotychczas. począwszy od
chwili podpisania zobowiązania. osią
ga przeciętl'1.ie 144 procent wykonania normy dziennej. W dniu 1 Maja
został rm wyróżniony, otrzymując jedno cześ nie nagrodę w wysokości
10,000 zł.

W krótkich,

urywanych

słowach,

głuszonych przez stukot maszyny Janocha oznajmia nam, że głÓWtlym

bodźcem. który mobilizuje go do osią
gania coraz lepszych wynikÓW :jest

świadomość. że wzmożoną pracą

pM'.y

,czyni a się do wzmocnienia obozu sił
'
pokOjU
- d'
aje go dn ą odpowi e dź po d
żegaczom wojennym. Patrząc na jego
skupioną twarz i nigdy nie odrywające się od pracy ręce - wierzymy,
że bezpartyjny Walenty Janocha dotrzyma swego słowa _ i na pewno
przekroczy swe :zobowiązanie długofalowe w skali rocznej.
LEPIEJ I

WIĘCEJ

Również poważnymi

v.-ynikami pra
cy wykazać się może zatrudniony na
tym samym oddziale Antoni Kipi·
groch. Pracuje on przy wannach.
Antoni Kipigroch w ostatnim etapie współzawodnictwa osiągnął 155
procent wykonania normy produkcyj
nej. Zamiast 400 kilogramów wycią
ga on obecnie 600 kg siarczanu.
Jednak wynik ten nie zadowalnia
go i ambicją jego jest osiągntlć 1.000
kg wydobycia siarczanu dziennie.
Nie wątpimy. że przez umiejętną racjonalizaCję pracy Antoni Kipigroch
osiągnie upragniony "tysiąc",
Krystyna Monasterska
korespondentka z "Metalurgii"

Za oga /JE dWardowa" wykona z nadwyżkQ
l"oczny plan

oszczędnościowy

Ukarani szkodnicy

I Kr J
w Zjaz

Nie wolno zapom. inać o krytyce i samokrytyce
•

musi

być

•

Wł' nlarzy

poprzedzony dogłębną analizq pracy zwiqzkowej

W dniach 17, 18 j 19 czerwca br., ł
Krajowy Zjazd Włókni arzy, XIII w dziejach naszego l'Uchu związkowegO', III w wolnej, odro
d7.0nej Polsce Ludowej.
Wydarzenie to będzie miało poważ
ne znaczenie dla ZwiązkU Włókniarzy, Zjazd dokona bowiem pod sumo
\Tdnia osiągnięć i brakÓw pracy
zwiat:kowej , wybierzt; nowe władze,
ustali wytyczne pracy dla nowych
w l ad7 związku zgodnIe z założeniami Planu S-letniego.
POW AZNE OSIĄGNIĘCIA
odbędz ie s i ę

WŁOKN.ARZY

Gd chwUi II Zjazdu, kt6ry odbył
f' i ę w grudniu 1947 r., a więc w okre
s i ę przed 7.jednoczeniem politycoznym
poJsJ·d c.i klasy robotniczej, Zwiazek
7,;Jwodowy Włókniarz:v realizował
fi 7. erC~ zadań. stojących przed nim.
W Pl Fmie 3-1 etnim rozwinięte zos tało
szeroko współzawodnictwo pracy, u ..
mocni ano organizacje związkowe w
zaldadach pracy, połoźono nacisk na
szkolcnie związkowe i zwiększenie
aktywu związkowego, roz'\vinięto akcję s ocjalną, zwiększono udział robotników we wczasach procowniczych, opracowano układy zbiorowe.
regulaminy premiowania za jakość

nil

się, s.taj~c się jednolitą, ' pofężną I

organizacją zawodową.

Włóknhrze

i.l'J7umicli dobrz~, spoczywające na
nich zadania i walcząc o pr;r,cdterminowe wykonanie planów kroczyli I
kroczą nadal w c;r,ołówce klasy l'obot
niczej . Wzrasta ilość przedownil~ów
pracy, brygad najwyższej jakości, ra
cionalizator6w, zwiększa się aktyw
działac;r,y związkowych, wśród któ..
rych ogromną większość stanowią

kobiety-włókniarki.
Włókniarze polscy. wzorując się na
osiągnięciach robotników radzieckich, .stosują coraz lepsze metody pra

cy,

uzyskując

dzięki

temu

większą

w.ydC'jność, lepszą jakość, oszczędniej

sze zużycie surowca.
Jest rzecza oczywistą, że mimo
tych powal.nych osiągni ęć, Związel<
~<lwodowy wykazuje jeszcze poważ ..
ne braki w wielu dziedzinach swej
pracy. Te właśnie braki winien usunąć i ubunie Krajowy Zjazd Włóknia
rzy. na kt6rym najlepsi przedstawiciele wł6kniarskiej braci debatować
będą nad drogami, prowadzącymi do
dalszego usprawnienia pracy aparatu
związkow.;go na wszystkich
szczeblach.
PRZYGOTOWANIA DO ZJAZDU
itd.
Włókniarze w całym kraju powitaDzięki zjednoczeniu politycznemu ją swój Krajowy Zjazd nowymi zobo
klasy rubutniczej ruch związkowy w wiązaniami produkcyjnymi. Szereg
Ciągu ostatnich lat Okrzepł, wzmOc- tego rodzaju z(. Jowiązań podjęto już.

Przodują

w tej dCliedrr.inie na l<lz:!e nie wytycznych, na jakich oprze swą
z Dolnego $ląska.
pracę III Zjazd.
Zjazd włókni::lrzy będzie r6wnież
Nie mogą więc i nie powinny po ..
po~i;:Jdać poważne znaczenie międ;r,y wtarzać się takie zebrania, jak to,
narodowe. Zaproszono już Departa- które odbyło się ostatr.:o w PZPDz.
ment Włókniap:y światowp.j Federa- Nr 1, gdzie ograniczono się tylko do
1.. ... Związków Zawodowych. Zapro- ·.Iygłoszenia referatu na temat znaszono równicż przcdstawicieli Partii czenia III Krajowego Zjazdu oraz do
i Rządu. Młodzież organizuje spływ uchwalenia wniosków w sprawie roz
kajakowy, który trwać będzie od 1 s erzenia akcji socjalnej, z którymi
czerwca aż d-> dni:! Święta Morza. delegaci mają wystąpiĆ na Zjeździe.
Wyda11a zostanie specjalna książka, Zebrania wyborcze powinny dokład
zawiL _'ająca sprawozdanie z dotych- :-.. :e i krytycznie naświetlić działal
rzasowej dzi,\łalności Związku Zawo- ność rady zakładowej, jej rolę v' pro
dowego Włókniar;r,y.
dukcji i w walce o plan, pracę mę
żów zaufania, grup związkowych, po
winny scharakteryzować pracę wyJAK POWINNY PRZEBIEGAC
działu soc:alnego, BHP i naświetlić
ZEB'~ANIA -NYBORCZE
W chwiL obecnej we wszystkich szereg innych dziedzin życia związ
'lókicnniczych zakładach pracy wy kowego i na tej podstawie dcpiero
bieromi !'ą delegaci na Krajowy wysuwać wnioski, które mają posIu
Zjazd. Na zebraniach, w któr~7 ch u- żyć do poprawienia dotychczasowych
czestniczy cały aktyw związkowy, metod pracy.
Cały więc okres, dzielący nas od
mężowie zaufania, radni i przedstawiciele grup z wiązkowych - w myśl III Zjazdu, powinien być poświęcona taką właśnie dokładną analiwytycznych Zarząd\;. Głównego nastąpić ma omówienie braków, istnie .. zę dot.ychczasowej działalności poszjących jeszcze w pracy poszcz~gól czególnych ogniw i władz związkonych ogniw związkowych i przeka- "'Y'ch.
.
zanie uwag i projektów delegatom,
Tylko w oparciu o surową, lecz
któr7.y przedłożą je na Zjeździe .
sprawiedliwą i konieczną krytykę i
Szczególne znaczenie m3. więc od- s.. mokrytykę III Krajowy Zjazd
r.owiednie przygotowanie tych ze- Włókniarzy s;;>ełni swe zadania i 0brall, dokła dna analiza popełnianych pl'aCuje :-łLtszne wytyczne dla no ..
dotycilczas błędów i wspólne ustale- wyr.h władz Związku.
(sam).
włókniarze

I

hucie "Edwardów" naj oszczędniej
i naj ostrożniej pracują przy robie
niu zestawu miądzy innymi ob.
Trociński, Jan Pyka, Stefan Makarski i inni.
Do zwiększeni'a oszczędności
nrzyczyniło się również ostrożne
wyładowanie sody z worków. Do
tychczas worki te otwierane były
za pomocą SZipadla, na skutek cze
~o worek stawał się po jednorazowym użyciu nie zdatny do użytku,
i odstawioany był jako makulatura. Obecnie worki są ostrożnie 0twierane, a następnie służą jako
opakowanie przy wysyłce małych
hutelek. Dzięki temu nie potrze
ba wydawać oddzielnych sum na
opakowanie produkcji, przeznacza
nej do wysyłki.
Dalsze dodatkowe oszczędności
uzyskano ponadto przez oszczęd
ną gospodarkę materiałami biuro
wyroi oraz przez przyspieszenie
remontu. Załoga huty "Edward6w" oszczędza tam gdzie się tył
ko da. PomimO' jednak energicznej akcji w tym kierunku nie zostały
wykorzystane
jeszcze
wszystkie możliwości.
Dotychczas na przykład brak
jest garażu dla samO'chodu. Samochód dzień i noc stoi na otwartym powietrzu, a zatem nteiednokrotnie na deszczu. Na skutek tego niszczy się on szybciej - i czę
ściej musi być oddawany do -remontu. Obliczono, że gdyby był
ga;raż to połowa przeprowadzanych remontów nie byłaby konieczna. Zaznaczyć przy tYąl należy, że remont samochodu kosztuje
około 200 tys. zł, a wybudowanie
garażu sposobem
gospodarczym
pochłonęłoby
sumę około 30.000
zł. Jasny stąd wniósek, że kierow
nictwo huty "Edwardów" winno
w jak najszybszym czasie przystąpić do budowy garażu.

Należałoby również przyspieszyć
ukończenie dokumentacji technicz
nej koniecznej do podjęcia robót
przy urządzeniach, które by pozwoliły na mechaniczne ZlSypy-

wanie zestawu do wanny. Gdyby
urządzenie to było przeprowadzone, zaoszczędziło by się kilkan-aście rąk ludzkich, które przeznaczone były by do innej pracy, a
poza tym zmniejszyłby się procent ,.rozkurzu" S'Ull'OWC3.
Dokumentacja techniczn;:t na
mechaniczne żsypywanie zestawu do wanny powierzona zastała
Biuru Studiów 'w WolomWe koło Warszawy. Należałoby, aby
placówka ta posPieszyła się z opracowaniem dokumentacji, co w
konsekwenCji pozwóliłoby jeszcz~
szerzej realizować systen\ oszcz~
nościowy ..EdWJal'dowa".
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SKf,AD REPREZENTACJI POLSKI

CIEŚLIK ZDOBYWA
WYRÓWNUJĄCĄ BRAMKĘ
I Pod koniec meczu nasi, chłopcy
opadli już nieco z sił, Rumuni nato
II miast spotkanie wytrzymywali kOD
dycyjnie o wiele lepiej. Pomimo te
go jeden z naszych wypadów (w 33
minucie) przyniósł nam upragnione
przez 70 tYSięcy widzów wyrównanie. Z podania Gracza wyrównują-

I

we spotkanie piłkarskie
pomię dzy reprezentacjami Rumunii i P(llski. Mecz ten, jak przewidywała w iększośc opinii sportowej w Polsce
zakończył się wynikiem remisJwyr'. Nil" wiele jednak brakowało ab~
Wrocławiu zatriumfowała nasza jedp.nastka. Na przeszkodzie jednak te·
mu stanął w pierwszym rzędzie C:!J slmnaly bramkarz gości Marci, któ'
ry zw!aszcza pod koniec pierwszej połowy gry miał szereg doskol1a~.ycb
zagrano

44 "UNIEWAZNIONYCH"

zwyciężają
W dniu wczorajszym na stadionie
LKS Włókniarza odbył się mecz o
mistrzostwo piłkarskiej klasy A okr,
gu ł6dzkiego.
ŁKS Wł6kniarz I B

widzów na stadionie wrocławskim

Około 70 tysięcy widzów przybyło wczoraj na stadion
gen. Swier·
czewskiego we Wrocławiu, g dzie
rozegrano
międzypaństwo-

Co pisało praso łódzka w dniu 16 maja 1930 r.
uJ. Nall."Urtowicza 74 ooeoko płci żeń
POSŁOW
sikliej. Wachowska, uro<1zi,wsa:y w ten
".Gł~ Poranny" podoade, że Sąd sposób córeczkę, usiłowała !Zbiec, cze
NaJwyzszy uniewaimił lis·ty wybor- mu w OSItaIt.tniej chwili pr-lesrzkod.zjł
dorzorca domu.
C'lę z siedmiu okręgów. Ogółem 44
posłów utralCiło już ma:nda,ty wskuBEZROBOTNI TRACĄ PRAWO
tek .. nie(!Qkładnośc~' popełnionych
podczas wyborów. (C2ytaj: oszustw).
DO ZASIŁKOW
CO tydzień około 5 tysięcy bezxoGOŚCIE ZAGRANICZNI
botnych traci prawo do pobierania
BEZ GARDEROBY
!Zasiłków Il powodu wyczerpania usta
Członk?wde chóru
łotewskiego, wowych 0apomóg. (ReIP.).
koncertUJącego w POlZnan:u - zosta
la w tajemniczy s·pooób okradzeni z
STRASZNE SAMOBOJSTWO
całej garrderoby. KiJka ,pań _ śpie
BEZROBOTNEGO
waczek n~e miaiło w czym wyjść na
Za . k ł
ul!icę·
'ffil:S2i a y przy ul. Fabry~nej
38~letm Teodor Flessman p'~pełntł w
.,ENERGICZNA LIKWIDACJA
dIniIu
wczorajszym
saJmobóji!two,
KOl\IUNIZUJĄCYCH ZWIĄZKÓW
otWierając sobie jamę bmuszną noZAWODOWYCH"
żem kuchennym.
Pod powyższym ty.tułem "Głos
Flessman choia,ł prrzed tym zabić
Poranny" donosi:
"Wars.oo.wa jest obecnie widown:ią żonę i dzieci, które z.budrzone Ile
likwidacji rz.wiązków 'lawodowych, snu, widząc go rz nożem w ręku wy·
pozostających pod WlPływem komu- biegły na koryŁa-rz, wzywając ratun·
nis,tów. Ostatnio komisariat rządu
ku. F:lessman w ostatniej chwili
.zawjesił
drzi,aJaJność
kilku takich
związków, a międlly innymi dz:ial,a l- o1worzył sobie jamę bmuszną.
ność związku robo.f,ników transporJak ustalono - Flessman od dłużtowych. Ogółem zlikwidcwano w
szego
=su nie miał żadnego zajęubiegłym tygodniu 14 związków lacia. Brak śrooików do życia doprowodowych".
I wadrził go do r021paczy, tak, że w koń

Pols a 3:3
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PO PRZERWIE
Po
przerwie
grę
rozpoczęli rówSkład naszej reprezentacji wyglą
nież w gwałtownym tempie Rumudał następująco: Jurowicz, Gędłek,
ni. W 2 minUcie Vaci wyrównał wy
Barwiński, Słoma, Wieczorek, SUS2. nik na 2:2,
a w 20 minucie znów
czyk, Kohut. Cieślik, Baran, Bożek, Merc minął Barwińskiego i podwyż
Dybała. Po przerwie zamiast Juro- szył wynik na 3:2.
wicza zagrał Skromny. W 22 minucie kontuzji uległ Dybała, wskutek
czego wszedł na boisko Gracz, a BG
żek przeszedł na lewe skrzydło. W
drugiej połowie gry uległ kontuzji
Baran, wskutek czego został on prze
piel'w.zym dniu turnieju jubileu.
~unięty na prawe skrzydło,
a na
szowego P.Z .B. odbyło się 14
srodku zagrał Kohut. Środkowa trój
ka wyglądała
więc
następująco: spotkań. Poziom, za wyją.tkiem kilku
Kohut. Gracz. Cieślik.
walk, nie był zbyt wysoki, ze wzglę·
du na -wyraźne oszczędzanie się za.
RUMUNI TEZ ZMIENILI SWÓJ wodników, przed dalszymi spotkania.
mi. Bardzo dobrze wypadli pi~ścia.rze
SKŁAD PO PRZERWIE
Związku Radzieckiego, z których prze
Po
przerwie zmienili rówmez
swój skład Rumuni. Przez cały czas grał jedynie Silczew - w wadze
meczu a zwłaszcza w pierwszej jego średniej. Silczew trafił na mistrza
01impij5ki~go Europy Pappa (Wępołowie gra była żywa i interesują
dla którego, mimo porażki,
cą, jakkolwiek chwilami prowadzo- gry),
na była ostro zwłaszcza przez go§,- był równorzędnym przeciwnikiem. Z
zawodników polskich stosunkowo naj.
ci, grających
bardzo zdecydowa-

cą bramkę zdobył również

Cieślik

- bohater wczorajszego meczu. Osta
tnie minuty gry upłynęły na obustronnych atakach, które już jednak
nie przyniosły zmiany wyniku.
Mecz sędziował bardzo dobrze Wę
gier lIarangozo.

pokonał

drużyn~

Związkowca

ł!6dz1.

kiego w stosunku 3:0. Bramki zdobyli: Koźmiński, Kałużyński i Zyg·
muncik.
Rezerwy uzyskały wynik
6:1 r6wnież dla LKS Włókniarza,
pl'Zy czym go ale strzelili dla zwycięzc6vr: Ryga 3, Kaźmierczak 2 OTaz
Pawlak 1W Piotrkowie tamtejsza Concordia
wygrała z Borutą. zgierskim 2:1 (2:1).
Bramki dla gospodarzy
uzyskali:
Wąchała
i Cukrowski,
honorowy
punkt dla gości strzelił: Tarno\\'l:lki.
Począ.tkowo
gra była rów!lorzędna,
następnie przewagę miał Boruta. Od
klęski uchronił drużynę Concordii jej
dobrze broniący bramkarz.

I

Pierw§ze w a l . i
na

I

turnieju jubileuszowym PolSkiego

Związku

Bokserskiego

lcpiej wypadł Soczewiński - w wadze I wygrał wysoko na punkty z Harn
koguciej.
(Finlandia.) .
Wyniki techniczne:
Panke (Polska.) wygrał, wskutek
W. musza - Bułakow (ZSRR) wy- dyskwalifikacji Fiata.
W. lekka Budai (Węgry) wygrał
punktował Secosana (Rumunia).
,(Bu.
Hamalainen (Finlandia) wygrał na,. nieprzekonywująco z Rizea.
!'llunia).
punkty z Woźniakiem (Polska).
Sado-wski (Polska)
Wypunktowa1
W. kogucia Erdei (Węgry) znokau
tował w m rundzie Tome (Rumu- Heikkinena (Finlandia).
W. półśrednia Linea (Rumunia) zno
nia).
Soczewiński (Polska) wypunktował kautował w drugim starciu Krawczyka (Polska).
Svedberga (Szwecja) .
Larsson (Szwecja) po bezbarwnej
W. piórkowa Aristagicjan (ZSRR)
i słabej walce 'WYpunktował Laine
(Finlandia).
Szezerbakow (ZSRR) wygrał wyso_
ko na punkty z BIomem (Szwecja.).
W. 6rednia Sjolin (Szwecja.) wy_
pływalni
punktował Andcrssona (Finlandia).
W ciągu 2 dni odbywały si, mis·
Dziewc zęta : (Gmin. IV) 28 pkt.,
Papp (Węgry) wygrał na punkty
trzostwa pl.I·II·ackie łódzkil'j młodzie· (Gimn. XVI) - 26 pkt., (Gimn. III) z Silczewem (ZSRR). :Mimo porażki,
18 pkt.
ży szkolnej. Ogółem
starto'l':lło :lSO 7awodnik radzieeki zaprezentował si,
bardzo dobrze.
zawodników
(210 dziewczą.t j 170
chłopców) .
Pierwszego dllio. w basenie odb •. ło
korlach Legii
się 92 pojedynków.
W drugim dniu
W meczu ligowym szermierczym
turnieju odbywały się walki finałowe
w
szabli pomiędzy Kolejarzem lódz
- Pronicwiczówna wygrała bieg 100
kim
a AZS-em z Poznania padł
mtr. stylem klasycznym, jednak prze
Mecz tenisowy Rumunia Pol wynik 10:6 dla łodzian. Najlepiej
grała na 100 mtr. stylem dowolnym.
Dobry czas na 200 mtr. stylem klasy. ska zakończył się zwycięstwem Pol z Kolejarza wypadł Banaś oraz Ryski 4:2. Niespodzianką wczorajszych bicki. Punkty dla Kolejarza uzys.
cznym uzysl;:ał Gorzkowski z m
gimll. TPD. Techniczne wyniki fina· spot.k~ń była porażka. Skoneckiego kali: Banaś 4, Rybicki 3, Bachman
z Vlslru 6:3, 3:6, 3:6, l 4:6.
2 i Dajwłowski 1.
łowe były następujące, ehłopcy: 50
mtr. stylem dowolnym Plocek (XV
gimn.) w czasie 31,9. 100 mtr. stylem dowolnym Ćwiercakiewiez (III
rrPD) w czasie 1.07,6. 200 mtr. sty·
lem dowolnym ten sam zawodnik w
Ligowy
zespół
szczypiorniaka I byli: Szulc 5, Ulatowski 4, Hofman
czasie 2.36,5. 100 mtr. stylem dowol ŁKS Włókniarza spotkał się dziś w i Kakiet po 1. Dla gości punkty uzy
nym Janas (Gimn XI) w czasie 1.24,5. Łodzi w zawodach o punkty z Kole skali: Bikfeler 2 oraz Joskowski i
100 mtr. stylem grzl)ietowym Pławik jarzem z Gniezna. ZWycięstwo w Grajel·: po 1.
(Gimn. m) w czasie 1.~2,2.
stosunku 11:4 (4:1) wywalczyli łoZawody prowadził ob. Dominiak z
Dziewczęta: 50 mtr. stylem dowol- dzia.nie, grając ładn.ie w ataku. P~d I Łodzi wobec ~ nieprzybycia sędziego
nym J\Iaślakiewicz (Gimn. m) w \ komee meczu zwycięzca op~dł.z Sił: Eberharta z IS-rakowa. *
czasie 38.4. 100 mtr. stylem dowol- z cze.go skorzystał
przeclwmk )
.
• .
nym: :Ma§lakiewicz w czasie 1.26.\). strzelił dwa goale.
Druga koleJka ffilstrzostw szczyp~zed Proniewiczówną. w czasie 1.32,1.
Bramki dla ŁK:-:; Wł6knia;:za zdo piorniaka żeńskiego przyniosła dwa
100 mtr. stylem klasJ-cznym: Proniewalkowery. ŁKS Włókniarz nie sta
wiczówna
(Gimn_ XIV)
w czasie
wił się do gry
zarówno w sobotę
1.30,5. 50 mk stylem klasycznym:
I. .
jak i w niedzielę. Przeciwnicy, to
Dyrys (Gimn. m) w czasie 50,6. lal}
U cesy
Of.(nlorzy
mtr. stylem grzbietowym: Ciemniewjest Związkowiec i Unia, otrzymali
ska (II TPD) w czasie 1.42.
W zawodach o mistrzostwo piłkar_ P9 5 pkt. Poza tym Unia w sobotę
Sztafety: 10x50 stylem dowolnym skiej klasy A Włókniarz zgierski po pokonała Spójnię 11:1 (7:1). Bramki
dziewczą.t:
(Gimn. IV)
w czasie konał u siebie drużynę Związkowca z strzeliły: Zakrz~a M. 4, Kacz10,45,5, 3x100 mtr. stylem zmiennym Tomaszowa w stosun1rn 2=1,
k 5 St ć .
(Gimn. XVI) w czasie 5.11,5.
marczy
,
e 1 Skrodzka po l.
Chłopcy: 10x50 stylem dowolnym:
Włókniarz Zduńsko_Wolski ,pokonał Dla Spójni:
Zakrzewska H. - l,
(Giron. III) w czasie 6.18. 3XIOO sty. naj groźniejszego rywala w rozgryw_ W niedzielę Związkowiec
wygrał
lem zmiennym (Gimn. In TPD) w kach o mistrzostwo piłka;rskiej klasy ze Spójnią 8:1 (7:1). Bramki uzyska
czasie 4.09,8.
B okręgu łódzkiego Budowlanych w ly: Głażewska 4, Gruszczyńska 3,
Punktacja ogólna: chłopcy: (Gimn.
III TPD) - 44 pkt., (Gimn. ill) _ stosunku 3:1, utrzymując się na czele Łukasik 1. Dla Spójni: Mikuła l.
22 pkt. i (Gimn. I) - 16 pkt.
tabeli mistrzowskiej.
* • *
W siatkówce o mistrzostwo klasy
A w konkurencji męskiej uzyskano
wyniki: Związkowiec Stal 2:0,
AZS - Spójnia 2:1. ŁKS Włókniarz
Unia 2:0.

W

NIESAMOWITY POROD
cu. p~~~l . myśl rzgładzenia" żony, ni~Od koniec pierwszej połowy ini
27.letnia Slan.is·ła wa Wachowska, d1ZJ.ecl l Meble. ("Glos Poranny).
cjatywę przejęli Polacy i znacznie
u.rodziła w Idatce schodowej przy
częściej atakowali bramkę
Rumu"""'-----~------------.----- nów, niż Rumuni naszą. W drużynie gości wyróżnili się, jak żeśmy
już podkreślali.
bramkarz Marci,
bardzo dobry środkowy napastnik
Vaci i prawy łącznil{ Merc
PAŃ'STWOWY
TEATR "PINOKIO"
l'EATR POWSZECHNY
(ul. Nawr.ot 27)
PROWADZIMY 2:1.
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
Godz. 8 - 15 wg. zamówień dla
Rumuni rozpoczęli grę er. impetem,
(teJ. 150-36)
Godz. 19,15 "Niemcy" L. Krucz- szkół widowiska zamknięte pt. "No- ale pierwsze ich ataki spotykały się
z kontratakami Polaków. Pierwszy
wa szata króla".
kowskiego.
przebój Cieślika zakończył się strza
PANSTWOWY
łem w poprzeczkę. Pierwszą pramTEATR .,OSA'·
TEATR IM. STEFAN A J ARACZA
kę zdobyli Rumuni w 13 minucie,
(ul. Jaracza 27)
Traugutta 1. tel. 212-70
ze strzału Merca. Merc zdobył bram
Dziś, o g·odz. 19,15 komedia M. Ba
Godz. 19,30 komedio-farsa Wł. kę pomimo asysty trzech naszych
łuckiego pt. "Dom otwarty".
Krzemińskiego
"Romans li wodewi· graczy. W 18 minucie Cieślik z po
PAŃHT\,OW\, l'EATR NOWY
dania Kohuta wyrównał, a w 22 mi
lu"
ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34
nucie prowadziliśmy już 2:1. Po rzu
Dziś teatr niecZYllny.
cie wolnym Gędłka, Cieślik otrzymał
TEATR .,ARLEKIN"
piłkę od Kohuta i strzelił dla
naTEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
(ul. Piotrkowska 152)
szych barw drugą bramkę.
"LUTNIA"
pt.
"Złotra.
Godz.
17,15
widowisko
(ul. Piotl'kowska 2(3)
rybka".
Teatr nie czynny.
NASI
PRZEWAZAJĄ
ZDECYDOWANIE
W tym czasie nasz atak raz po raz
oddawał strzały na bramkę rumuń
ską. W 33 minucie trzecią bramkę
zdobył dla nas Baran, lecz ze spaADRIA - dla młodzieży (Stalina l) REKORD (Rzgowska 2)
lonego. Polacy pod koniec pierw"Noc grudniowa"
"Pieśó Tajgi"
•
szej połowy mieli
zdecydowaną
godz. 18, 20
godz. 15.30. 18. 20
przewagę w polu.
Rumunów od u:"'l'Y'LOWY (K.ilińskiego 123)
BAŁTYK (Narutowicza 20)
traty dalszej bramki uratował je"Hrabia Monte-Christo" II sel ia
"Pieśń Abaja"
dynie Marci.
godz. 18, 20
godz. 17, 19, 21
śWIT (Bałucki Rynek 2)
BA.I KA
(Pranciszkańska 81)
"Bohaterowie pustyni"
,.Pepita Jimenez"
godz. 18. 20
godz. 18, 20
GDYNIA (DaSZy11s1dego2) "Program T~CZA (Piotrkowska 108)
"Czarodziejski kryształ"
aktualności krajowych i zagraniczgodz. 16.30, 18.30, 20,30
nych Nr 19".
W 1SŁA (Daszyńskiego 1)
godz. 15. 16, 17, 18, .19, 20, 21
"Zakochani są sami na świecie"
Hł;L - dla młodzieży (Legionó'\\ 2)
W Zgierzu zakończone zostały fina_
godz. 16, 18.30, 21
"Świat się śmieje"
łowe walki "Pierwszego Kroku Bokser
\\ ,:.óICNIARZ (Próchnika 16)
godz. 16, 18. 20
skiego". Tytuły mistrzów zdobyli: we
,.Nieodrodna córka"
MUZA (Pabianicka 178)
dług kolejności wag od papierowej:
godz. 15,30, 18, 20,30
"Dom na Pustkowiu"
Pawlak (Stal Piotrków), Dąbrowski
WOLNOśC (Napiórkowskiego 16) godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67)
"Trzy spotkania" (film w nabral- (Włókniarz Zgierz), Tomaszewski (Na
przód Ruda. Pabianicka), Proch (Unia
"Trzy 3potkania".
nych kolorach)
godz. 16, 18. 20
godz. 17, 19, 21
Piotrków), Cytarzyński (Stal), Buczek
(Związkowiec
Skierniewice), Nowak
PRZEDWIOśNIE
G~eromskiego 76) ZACHĘTA (Zgierska 26)
(Związkowiec Wieluń), Gieraga (Włók
"Hrabia MonŁe-Christo" I seria
"Strój galowy"
niarz Zgierz), Skwara (Stal tycblin).
godz. 18, 20
godz. 18. 20
WBOTNIK (Kilińskiego 1'78)
"Grzesznicy bez winy"
godz. 18, 20
ROMA (Rzgowska 84!)
"Dni i noce"
godz. 18, 20
rATRY (Sienkiewicza 40)
,.śpiewak nieznany" godz. 16, 18, 20
nego, co umożliwia obu kineL~.to
W dniach od 17 do 26 maja br.
Czechosłowacka kinematografia
grafiom wzajemne korzystanie z
"Film Polski" organizuje w Wal'
po wojnie nie stanęła tak, jak na
istniejących na
terenie naszych
s~wie i w większych miastach na
sza wobec konieczności budowaJlia
szego kraju dziesięciodniowy przekrajów zakładów fabrycznych i za
z niczego. Na Barrandowie pod
gląd filmów
czechosłowackich
opatrywanie się w sprzęt i mate
Prag~ posiada całe filmowe mianajnowszej produkcji. Będzie to
riał filmowy (aparaty, taśmy, resto stale rozbudowywane w radrugi po wojnie festiwal filmów
flektory itd.),
mach planu pięcioletniego, a poczechosłowackich na ekranach pol
Program na wtorek, 16 maja 1950 r.
Wyniki wspó pracy uwidoczniły
zwalające już obecnie na realizoskich. Pierwszy zorganizowano 'IN
wanie rocznie 36 filmów długome
się wYJ:aźnie w pracy reali=~tor
12.04
Dziennik. 13,30 KC}llcert.
dniach od. 24 do 30 wTześnia ub.
skiej. Widzieliśmy w filmach pol'
trażowych i 140
krótkometrażo.
14,00 Z życia Węgiel'. 14.20 (Ł) Muroku. W 230 naszych kino·tE'atrach
wych. W 1953 roku Barrandow
skich czesldch aktorów oraz akto
zyka operet. 14,55 Audycja PCK.
wyświetlono wówczas 16 filmóW
rów polskich w filmach czeskich.
będzie realizował
roczrue 56 fil'
1[:\,10 Aud. dla szk. popoł. 15,30 Aud.
czechosłowackich, które obejrzało
Nasza kinem~togl'afia korzysta
mów długometrażowych. Nadto na
dla świetlic dziecięco 16,00 Dziennik
ok. 1,200.000 widzów. zaznajamia
również z pomocy techniC2>nej czeterenie Czechosłowacji powstały
16.30 (Ł) W aud. Co warto przeczy
jąc się dokładniej ze sztuką filmo
skiej wytwórni na B al'ran d owi e i
tać omówienie książki Pawlenki i
po wojnie w Brnie i Gottwald{)wie
wą bratniego narodu.
z pomocy czeskich reżyserów i
wytwórnie filmów kukiełkowych i
Cziaurelliego pt. .,Upadek Berlina".
16,40 (Ł) Interludium muzyczno'woOba festiwale sa rezultatem sta
operatorów. Polskie filmy witano
rysunkowycb, które zdobyły już
le pogłębiającej się współpracy!;:i
entuzjastycznie na festiwalach mię międzynarodQwą sławę. W Bra.ty·
kalne. 16,50 (Ł) Skrzynka racjonalidzyna~'odowych w Mariańskich Ła
nematografii polskiej i czechosło
sławie przy pomocy czeskich prazatorów. 17,00 Koncert dla PO "SP".
I\'ackiej, która ma już w swym do
źniach i festiwalach robotniczych
cowników filmowych powstała w
18.15 (Ł) AudYCja Bachowska w wy
robku, prócz <;zerszej wymiany fil
w Gottwaldowie i innych czech 0ramach Czechosłowael>.iej Kinemakonaniu Z. Szymonowicza - forte.p.
mów, dwa zjazdy pracowników
slo"'ackich miastach, gdzie zdobytografii Słowac.ka Wytwórnia Fil
18.40 Ws'z edm. Radiowa. 19,00 Konsztuki filmowej (l'ealizatorów, al'
ły one wysokie od2>naczenia.
mowa, realizujące obecnie 3 - 5
cert symfpniczny. 20.00 Dziennik.
W bieżą.cym roku Czechosłowac
tystów oraz publicystów filmo'
filmów fabularnych l"OC~nie.
20.40 (Ł) Koncert w wyk. Orko Man
ka Pallstwowa Kinematografia Ol'
wych) w Szklarskiej Porębie (Pol
Jednym z czołowych problemów
dolinist. 21.00 5 aud. z cyklu St. Mo
ganiz.uje pi'!nvszy festiwal fibtów
ska) i W żelaznynl Brodzie (Czekinematogra":ii
czechosłowackiej
niuszko. 21.30 "Na skalnym Podha'
polskich na czech o łowackich ekra
chosłowacja).
Nadto w Nieborojest podnoszenie poziomu ideolo'
lu". 21,45 "Bigo's krakows-ki". 22.15
naclt. Odbędzie się również wkrót
wie i w żelaooym Brodzie odbyły
gicznego kadr is~niejących i szko
(Ł) Arie i pieśni w wyk. wybi~!1ych
ce trzeci zjazd czechosłQwackich i lenie nowych pracownP'ów filmu..
się w ub. latach konferencje techsolistów. 22,30 (Ł) Opowiadanie pi'
p<>lskich techników filmowych.
sarza włoskiego Marcello Venttu'j pt.
ników filmowych polskich i czecho
Doko1lu.ią
się
w hlnema.tografii
Plllinuje się także w bieżącym 1'0słowackich.
Na zjazdach opraco'
czechosłowackiej również poważne
"Broń zatopiona w
morzu". 22,45
wano formy organizacyjne wymia' lm wymianę słuchaczy wyższej
zmiany. I tak na przykład zacie'
(Ł)
Muzyka taneczna. 23,00 Ostatszkoły filmowej w Łodzi jAkade'
nie wiadomości. 23,15 Utwory Franny doświadczeń obu kinematograśnia się stale ws.półpraca. nad sce
mii MlłZyeznej w Pradze, która
fii. Ustalono również plan wspól'
na.riusza;mi pracowników filmu ze
ciszka Couperina, 24.00 Zakończenie
• "'todukeii snrzetu kinotechnicz posiada wydział sztuki filmowej.
znanymi m~ami. Dmś 6eeu.ariu
audycji i H~
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Oto mistrzowie
"Pierwszego Kroku
Bokserskiego"

dni

"Ogniska"

Na

Liga szermiercza

Polska - Rumunia 4:2

I

Szczypiorniści łódzcy

Sk
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l!!zED]ESTlWALEM FILMÓW CZECHOSłOWACKiCH"l

.

sze w Czechosłowacji opracowyW4L
ne są zespołowo przez kolektywy
pisarzy i reżyserów.

G&;08

Organ r.6dzkJego Komitetu 1 Woje.
wódzklego Komitetu Polskiej Zje.
dnoczoneJ PartU RObotniczej
Red."u2e:

Wyniki dokonywnjących się prze
mian są. coraz bardziej widoczne.
Od "Pocałunków na. stadionie" poprzez "Pana Novaka", .,Milczącą
barykadę" do " Pl"Zygód referenta
Trziszki", "Dwóch ogni", "p.raga
roku 1848" czechoslowacka . sztuka
filmowa prz<-była wielką d-.:ogę.
Przekonamy się o tym w czasie
festiwalu, gdy zobaczynlY na naszych ehTanach komedię o treści
społecz,nej ("Dziewczyna ze Sło'
wacji", "Kłopoty referenta Trzisz
ki"), filmy z życia klasy robolmi
czej ("Dwa ognie") kolorowe fil
my dokumental'ne ("Nowa Czecho
słow3eoja.", "Pieśń o zlocie") l
wielki film historyczny o Wiośrue
J~udów w Czechach, "Praga 1848
roku".
Czechosłowacka kinematograf,i a
korzysta w szerokim zakresie z
doświadczeń i pomocy przodującej
kinematografii radzieckiej. Pomoc ta ułatwia filmowi czechosło
waekiemu przyswajanie sobie me'
tod realizmu socjalistycznego, w
tworzeniu filmów służących narodowi w jego walce o pokój isocializm.
t. Rubach
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