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J,Będziemy

•
•
wcielali w zycIe

praktykę

budownictwa socjalistycznego II

Pi r sza uroczys ta sesja
adq NarodoUJej UJ Lodzi
przewodniczącym Prezydium RN
i staMówi łow. Woias miał kontrolować organa samorządowe i pru'istwowe. DwuI
sekretarz KŁ PZPR
torowość
jednak władzy w terenie

Towarzysz Marian Minor obrany
tret towarzysza Bieruta, a na podium
popiersie Towarzysza Stalina. Z balkonów zwisają sztandary fabryczne.
Na sali zgromadzili się radni, przo
downicy pracy i racjonalizatorzy, dele!!acje zakła~ów pracy. Burza okla':
skow zrywa SIę, gdy na salę wstępuje tow. Zambrowskl _ wicemarszalek Sejmu Ustawodawczego, członek
Rady Panstwa, członek Biura Politycznego KC PZPR. Zebrani skandują: Po-kój. po-kój.
Sesję Rady
otwiera tow. Andrzejak, komunikując o przedpołudniowyro zebraniu Miejskiej Rady Narodowej, na którym udzielono absolutotium ustępującemu Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej i Zarządowi
Miejskiemu. Na przewodmczącego
sesji powołano następnie tow. Juliana Kubiaka - przewodnicząceqo Za_

Iwpływ
na obsadę województw
rostw, który
hamowała

rozwój i

aktywność

rad.

Dziś dojrzały warunki, by podnieść
T

•

Rady I'\arodowe na wyzszy szczebel.
Nowa ustawa eliminuje braki, które
były w dotvcbczasowyrh
fnrmach
pracy i działalności Rad Narodowych.
Umożliwia im przejście do wyższych
form - stają się one bowiem obetnie
organem władzy wykonawczej. reali.
zując w ten sposób dyktaturę ptoletariatu.

- Klub radnych PZPR - oświadczyI na 7akończenie tow. Duniak uczyni wszystko, by Rady Narodow·e
rządu Głównego Związku Włóknia- w Łodzi zajęły przodujące miejsce
!'ZY, a na sekretarza - ob. Domagałową - przedstawicielkę klubu rad- w budowaniu socjalizmu w Polsce.
nych Stronnictwa Demokratycznego.
- Z radością witamy mówił
Oklaskami przyjmują zebrani po- przedstawiciel klubu radnych SD TOW. MARIAN MINOR
wołanych do prezydium: tow. Zam- ob. świątkowski realizację ustaprzewodniczący ~dium
Hau, browskiego
- wicemarszałka Sejmu
R d
Ustawodawczego RP, członka Rady wy o a ach Narodowych. WierzrNa.r.odowej w Łod7JL
Państwa, członka Biura Politycznego nly bowiem, że da ona członkom zasUroczyste posiedzenie Stołecznej KC PZPR, tow. Wojasa - członka polonych władz terenowych większe
Rady Narodowej zainaugurowdło se- KC PZPR, I sekretarza KŁ' PZPR, ob możliwości dla walki o dal~ą popra
sje rad narodowych w całym kraju. Cichego - przedstawiciela GrodzkieVv amu wczorajszym
'ldbyly go Komitetu Wykonawczego ZSL, ob. wę warunków bytu mas pracujących
się
uroczyste sesje rad narodo_ Swiątkowskiego - przewodniczącego naszego miasta, da pełnię ludow'ładz
wych WOjewództw:
pom()rskiego, WK SD, ob. ŁabenŁowicza - prze- twa. Życzymy pełnego zrealizowania
Grodzkiego Komitetu warunków, w kt.órych łó<wki czło
Śląskiego. warszawskiego i Rady Na wodniczącego
Stronnictwa Pracy, tow. Gościmińrodowej miaSJta Łod:Z.i.
ską - przodownicę pracy, odznaczo- wiek pracy w stałej więzi z Radą
Na uroczyste sesje wojewódzkich
ną orderem "Budowniczego Polski Narodową i w ·talej z nią ws.półpl's,
rad narodowych tłumnie przybyły
delegacje świata pracy i ludność Ludowej" oraz przodownice pracy - cy budować będzie Łódź socjalistycz;
tow. Szewczykową iRamusową· ną. Stl'OI\Jllietw~ Demokratyczne umiast wojewódzkich oraz okolicz- tow.
Następnie glos zabiera
tow. Zamnych wsi.
browski, którego przemówieni", poda- dziel a pełnego poparcia dla pracy
W uroczystej sesji Wojewódzkiej jemy na str. 3.
nowej Rady.
Rady NaJrodowej
w Katowicach
Przemówienie tow. Zambrowskiego
Podobne oświadczenia złożyli przed
wziął ud~ł wicepremier Rrządu RP przerywane było wieJokrotnie burzli- stawiciele pozostałych klubów radtow. Alel,sa.nder Zawadzki.
wymi ok1askami.
W dalszym ciągu uroczystej sesji nYch. W imieniu klubu SP - przeW obradach pomorskiej Wojewóc12:
klej Rady Nail'ooowej w Bydgoszczy głos zabiera tow. Tagowski, Teferu- mawiał ob. Łabentowicz, a w imieuriział wział minister tow. Kazimierz jąc punkty tymczasowe .... n --nulaminu niu klubu ZSL ob. Essel.
Mlja.l.
.
obrad Rady Narodowej, ustalonego
W dalszym ciągu obrad głos za*
•
*
przez Radę Pailstwa w dniu 12 bm.
.
Regulamin przyjęty zostaje róv..-nież brr..ł członek KC PZPR, I sekretarz
W czora] nad Łodzią, jak w dniu oklaskami
KŁ PZPR tow. Wojas.
Święta Robot~jczego, łopo~ały białoGłos zabiera z kolei tow. DU!1iakczerwoile. flagI na domach.l na masz- sekretarz KŁ PZPR.
tach, um:~szczol1y~h n~ uhc<;ich.
'1 - WY7:wolenie Polski - mówił
Na~l l:~~cą Momuszkl: gdZIe w salI tow. Dumak spod jarzma faszy_
"Ogmska . odbyw~ła. ~lę sesja Rad~ stowskie) niewoli - pr~y pomocy i
NarodO\,,:e.l - WIdnIeje transparent. w oparcIU o ZSRR, zburzyło panowa• ~~~Y Narodo~e -: szkołą rządze- nie burżuazji. Władzę zdobył lud
CZŁONKOWIE RZ~DU C3R
ma: Salę. zradlOfomzowa~o. Z meg~- pracujący. Zmienił się ustrój, ale uPODPISALI APEL.
fonow ub~znych słychac dokładni'" trzymane jednak zostały wojewódzPRAGA (PAP). Na wtorkocały ofzebleg obrad.
kie orqana władzy w samorządzie.
Wielka scena saii teatralnej "Ogni
Ale i tu stare formv wypełniła no- wym posiedzeniu gabinetu czechosło
ska" - I.oekorowana czerwienią. bip we. treść. Utworzone Rady Narodowe wackiego wszyscy członkowie rzą1u
lą ; b,·;"IAmi \/" qłehi widnie;(' r"r
<t;iłv ~ie
czynnikiem
który miał i: premierem Zapotocky'm na czeie
podpisali Apel Stałego Komitetu
światowego Kongresu Obrońców Po
koju.

Szanghaju

Ent zjazm

po wyzwoleniu archipelagu ezoaszan
przez

chińskie

wojska ludowe

PEKIN (pAP). Agencja Nowych Chin donosi, że wiadomość o \
wyzwoleniu archipelagu Olouszan
wywołała
szczególny entue.jazm w
Szaollghaju. W mieście odbyły się licznc wiece. manifestacyjne pochody
i zabawy ludowe. Domy udekorowano flagami narodowymi. Wszędzie
zapanowała
świąteczna
aJtmosfera.

Komunikat

PrezydIUm Woiewódzkiej
Rady Narodowej
Prezydium Wojew6dzlticj Rady
w Lodzl podaje (fO wia
domości, że dziś, 26 maja 1950 r.
I plą.tek). o godz. 10 rano, odbęd4 1 e
się 46 plenarne posiedzenie Wojew6dzkicj Rady Narodowej, w sal!
~arudow(lJ

~;nferenCyjncj.

przy

uj

Wyzwolenie archipelagu Czouszan
kładzie kres próbom blokady Sza.~
haju ze strony kuomintangowców.
SpowodUje to niewątpliwie ożywia.
nie handlu i żeglugi i umożliwi W'Zno
wienie połowów ryb na okOlicznych
wodach.

*

*

siło oświadClZenie. stwierdlZające,

że

Czouszan
stworzyło
sprzyjające warunki dla wyzwolenia
Formozy i dla. ostatecznego WYtępie
nia bandy Czang Kai-s~a.
wyzwolenie

B ezposre
' d Ole
·
połączenie

OgrodoweJ

'fegoż samego dnia o godz. 16 w
sali "Ogniska", przy ul. Momus21ki
,dllędzle Się clI" ,(;.'\·5Ia seSia WoIcwódzkiej Rady Nar(ldow~j. na
której wygłoszony zostanie referat o zadaniach i funkcjonowa·
niu terenowych organ6w jednolitej władzy państwowej po czym
dokonany zostanie wybór Prerzydium Rady Wojewool2'lkiej.

*

Do dowództwa wojsk ludowych,
które wyzwoliły a,rchi:pelag CZOUszan napływają telegramy gratulacyjne od różnych organizaCji społe
cznych. Wschodnio - chińskie biuro
KC Komun'istYCZlIlej Partii Chin ogło

kolejowR

ZSRR - C h iny
MOSKWA. -

Dnia

21

maja z

dworca Jarosławskiego w Moskwie,
wyruszył pierwszy
pociąg. łączący
bezpośrednio ZSRR z Chinami. Koń
('owym punktem linii jest staoja gra

I
0:..._____________
I

oiczna Otpor. Podróż z Moskwy do

gra.n!CY

Chińskiej

trwa 160 &'odzin.

(DaJ.szy oiąg na

WSZ

str. 2-ej)

Rada Narodowa w Łodzi
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bolesława

Bieruta

Zebra/U /la Iladzwyczajnej sesji wyborczej Rady Narodowej w Łodzi przesylajq (;j, Obywatelu Prezydencie, wyrazy najgłębszej czci i przywiązania.
Przyst'1IJUjąC do realizacji wielkiei reformy ustrojowej, do reali::acji ustawy
o OI'gonach terencwych jednolitej władzy państwowej, pragniemy zapewnić Cię,
że dołożymy u:szelkich sił i starań, aby wcielać w czyn te wskazania, 1.tórym.i
!tJ"lyczyle.~ drogę przed Narodem Polskim, przed polską klasą robotniczą.
Pr;;yr;;elwmy Ci, ucząc się na wzorach wielkiego .Związhu Radzieckiego,
.iciślej pou;ią;;ać pracę Rady Narodowej i jej Prezydium z szerokimi masami
praclljfJcYIIIl. by tV opUl·ciu o najszerszy aktyw społeczny łódzkiej klasy robotniczej reali:;ować te doniosłe zadania, które' przed Radami Narodowymi
lJOstawila przorlujqca kieroumic;;a sila Narodu Polskiego, Polska Zjednoczona
• Partia '(obotnic;;a.
Przyr;;ekanty Ci nie szcz.ędzić u;ysilków dla przyspieszenia realizacji Planu
fi-letniego, który stanowi nasz wspólny wkład w budowf: fundamentów socjalizmu IV Polsce, nau wk-lad w walkę o trwaty pqkój na calym świecie.

Rada Narodowa w Lodzl

sey do walki I pokój i postęp!

ROSlą niezwycię·ORe zlstępy obroń,'.

p kIjU w ols,

1.300.000 podpisów pod A'pelem Pokoju ZłOŻORO
w Łodzi i województwie łódzkim
• WAiRSZAWA (PAP). W 6\P:isóW
W
•publiczne
• • posiedzenia
Specjalne
wOjewódrz:twach
pl'7.ekl'o(%ono obronie pokoju nie Silaobn!ie.
~d()k1adnie 1.32!ł.634), ~ja

rad aa;rooowycb, zw~ływane tv eałym kraju w celu omówienia uchwał
sztokholmskicb przekształOOlją się w
manifestacje woli pracy dla. p()kf)ju.
1.378.500..wroolawlSkle-1.22!'.614, ziJński wysunął się na czoło w&zys!;- W ~u a.kcji powstają nowe koła
k:ako~{1e 1.164.8201, kielec- kich powiatów ~j€!Wóde.1lwa łódz Towa.rzystwa Pł'ZYja.źni Polsko - HakIe - 1.023.720.
kiego i pOOlWdopodobnie zakoń~ d21ieckiej i ożywia. się działalność sta
rieh kół.
Do miliona !Zbliża się wojewó- akCję dziś jemme
dlZtwo pomorskie, gdzie d<J:łąd ze
.. '.
.,
brano 926.708 podpisów.
Według pmybImżonych ~n 0mieszkańców
koło 75 procoot oMej dOroSłeJ ludszczecińskiego
MeldunIci. napływaojące z terenu ności w()jew~a ri.dąi~ iu~ doŁodzi i województwa sbwlierdzają, że tychClL'as podpiSać AIpeIl ~()lm
mimo !Złożenia ponad 1.300.000 pod- ski.
w ciągu osta<flnich 5 dni odbyły się
we wszystkich gminach i powiatach
woj. szczecińskiego publiczl!e posiedz~nia rad n;łrodowych, pOŚWlęCO~
u~wałom sesji ISzt()]Qholms.]pej.
W
,pbsiedzeJtiacb. tych wzięło u~:Q~ł ą!1P
łem ponad 60 tys. mieszkańe6w woStudenci postępowi i urzędnicy uni zolucji prze$my Z<lSilaome sekreta- jeVfództwa.
wersytetu tokijskiego zbiera.ją podpj l'zowi generalnemu ONZ oraz orgaNa posied~niu Miejskiej t Powiasy pod Apelem, domagającym się ~ nizac~om młodzieżowym we wsz.yśt- towej Rady Narodowej w X:OSZALIkazu broni atomowej.
kich kraja.oh na świecie.
NIE zabrał m. in. głos rolnik Sobczak, który oświadczył:
POKOJOWE MANIFESTACJE
,.Chłopi powiatu koszalińskiego
MONGOLIA WEWN,iTRZNA
MŁODZIEżY USA i KANA ')Y
chcą spokojnie pracować na odZBIERA PODPISY
wiecznie polskich ziemiach PomoNOWY JORK. (PAP). - Dnia 4
PEKIN (PAP). -- Jak donosi Arza Zachodniego. Potwierdzają to
czerwca na granicy amerykańsko gencja N()wych Chin, w Mongolii
swoją rzetelną pr-acą i masowym
Wewnętrznej
rozpoczęła
się
kampa'
kanadyjskiej w Brane (stan Waszyn
UCZENI JAPOŃSCY
podpisaniem Apelu Pokoju. ChloW OBRONIE POKOJU
gton) odbędzie się pokojowa ma.nne nia zbierania podpisów pod Ape!em
pi tych ziem wyrażają szczegolną
wdzięczność dla Związku Radżiec
PEKIN (PAP). - Jak donoszą z Btacja młodzieży obu państw. \.- cza Sztokholmskim w sprawie zakaz~
bomby
atomowej.
Jako
pierwszy
kiego i Generalissimusa Stalina
Tokio, sto.warzyszenie uczonych ja- sie tej manifestacji z()sta.nJe uchwaApel podpisał przewodniczący rządu
za jego stanowcze wystąpi,mia w
]:ollskich w Ossaka powzięło ·nchwałę
ludowego Mongolii W €IW'Ilętrznej
i
uroczyście
podpisana
rezolulona
obronie nienaruszalności granic:
p\'l«wrowadzenia szerokiej kampanii
Jun Cze.
na Odrze i Nysie".
zbierania podpisów
pod
Apelem cja, potępiająca stosowanie broni aSztokholmskim.
tomowej i bakteriologic:tnej. Tekst ri!
ZWI~ZKOWCY AUSTRIACCY
PRZYSTĘPUJĄ DO .AKOJl
koła
POKOJU
Ludność pow. toruńskiego gremialWIEDEŃ (PAP). "Oesten'eich- nie podpisuje Apel Pokoju. Jednocze
ische
Volksstimme"
ogłosiła ode~wę śnie chłopi małorolni i średniorolni
"Ja wypowiadam się za pokojem co d:rień - przy moim warsztacie pracy.
masowo zakładają nowe koła TPPR,
178 procent bazy akordowej - oto ta1cie mój podpis pod A.pelem. Sztokholm- 49 czołowych działaczy austriackich uważając to za jedną z odpowiedzi
zwią.zków
zawodowych,
w
której
podżeg'lczom wojennym.
skIm.. Czyż wsteczne sily reakcji mogą pokonać ogromnq silę twórczq, drzeNa zebraniach nowo utworzonych
miącą w robotnikach wyzwolonych spod ucisku łrapitali:mm? Prawda i slusz- wzywają oni wszystkich robotników
i urzędników - członk6w związkó.v kół chłopi podkreślają swoją wd'd~cz
IlOŚĆ są po naszej stronie. Nasze też będzie ostateczne zwycięstwo".
r.ość dla Armii Radzieckiej i wielkiezawodo"''Ych - do p<Xlpisania Sztok- go przyjaciela Polski Generalissimuą.a
MARTA JAROS
holmskiego Apelu Stałego Komitetu Stalina za otrzymaną wolność i za
składaczka z ZPO "Wólczanka"
światowego KO!lgresu Obrońców Po wytrwałe wysiłki utrzymania pokoju
światowego.
,:Nasza fabrYka. uzyskała zaszczytną nazwę im. 1 Maj... Pod 7laslami, jakie koju.
gtosz l-MaJowe SW/.ęt~, pracuje nasza załoga, tv imię tych tuzsel-1valczy o pokój.
Mzędzynarod~~ &olidarno.~ć robotllików, sojusz robotniczo-chłopski, wspólna
droga d.o socJahzmu -:- oto nasza gwiazda przewodnia. Podpisując A.pel Sztokr.olmskz, do/~ume1ltuJemy zdecydowaną. wolę obrony pokoju, wypowiadam v
i redaktorzy gazetek
szę po, ~tronle postępu, sprawiedliwości społecznej, prawdy i szczęścia cał~j
ściennych!
młodzieży
ludzkoscz".
W piątek, dnia 26 ma ja b.r.•
EUGENIA BARAŃSKA
o godz. !7, w świetlicy RSW
prządka z PZPB im. 1 Maja
BERLIN (PAP). - We wschotlnim
"Prasa", przy ul. Zwirld 17.
Berlinie odbywa.ją się ożywione przy
i ldbędzie się ODPRAWA 1<0"Prz.eżycia wojenne zacierają sil} powoli w pamięci. Porywa nas pokolowa gotowania do '!.łotu młodzieży 1emoRESPONDENTOW "GŁOSU"
p~aca, która przynosi tyle zadowolenia i szczęścia. W "Bawe/ni.mej ~e" kratycznej z całycb Niemiec. który
RF.OAKTOROW GAZETEK
me ma chyba ani jednej kobiety, która by nie oddala wszystkich sił dla od- odbęchłe się na Zielone Swięta. Prz~
.:;nENNVCH
,!~róceni~ grożby wojny, dla zapewnienia spokoju sobie i swym rod:rinom. widu,łe się udział w zlooie pój mUio
Na odpra~ie zostaną wrę-I
1 aJ. mysią wszyscy ludzie dobrej woli na całym. świecie. Wszyscy też wspólnie nowej rzeszy młodziejy. Olbrzymia
ta DrJ.nift'staoja oc1b~ się pod haobronimy pokól'.
c~?n~ llaR'rody zespołom wyslami pokClltu. przyjaźni między ooro
roznlonym na VI Wystawie
ANNA WENDLEWSKA
darni i pracy nad budowa noweco,
Gazetek SCiennych.
przodownica pracy z PZPB Nr 6
leOS'l.6l'n boia.

•
Swiał

I

Szanowni towarzysze i obywatele!
dziś świadkami wydarze
nia historycznego. Zgodnie z wydaną przez Sejm Ustawą o terenowych
organach jednolitej władzy państwo
wej Miejska Rada Narodowa ukonst.ytuuje się jako jedyny w naszym
mieście organ władzy ludowej. Sesja
Miejskiej Rady Narodowej dokonała
wyboru P:ezydium, które stanowić
będzie jej organ wykonawczy i zarządzający, działający kolegialnie. ,
Stworzone zostaną. w ten sposob
warunki dla jeszcze pełniejszego wy
konywania władzy przez masy ludo
we, dla . ~szcze szerszego mobilizo
wania ini~jatywy, energii i twórczej
zdolności mas pracujących, dla jeszcze szerszego i bardziej be:tpośred-

.reste15my

.............."..................................." ..............................................

już sumę mi!liona p~pisów pod
Do szeregu miast, które już zakoń
A~lel1~ Sztokho]ms~l. ~ą to CYLyły akcję, !2lbieratiąc 100 proc. podwOJewodrlJtwa:. ,śląskie z, h~bą pisów całej doroołeJ ludnOOc:i, dosz1.977.731 podplSow, ~an"S'ld.e- ty obecnde KOilUSl2lki, Powiat bnze-

60 tys.
woj.
na obradach RN

opowiada si~ za pokojem
•

Masowo powstaia
TPPR na wsi

........•.. 11·······...•................................... 11 ...................................... .

Dlaczego podpisujemy Apel PokOju

Imponujqcy zlot

niemiec·kiej
demokratycznej

Uwaga, korGspondenei

-

Nr 144

Narody krajów kolonialnych' izaleznych
,valczą

Ruch narodowo-wyzwoleńczy w kra
jach kolonialnych i zależnych nabiera coraz większego rozmachu l staje
się
coraz bardziej zorgani7:owany,
Setki milionów ludzi, których imperialistyczni właściciele niewolników
skazali na głód, nędzę i wymieranie,
porbawiając ich elementarnych praw
ludzkich i wolności - powstaJą do
zdecydowanej walki przeciwko swym
ciemiężcum.
'Wielka SocjalistY('zna
Rewolucja Paździemikowa, która zlIa
mionowała
nadejście ery rewolucji
wyzwoleńczych w krajach kolonialnycIl i zależnych oraz zwycięskie budownictwo socjalizmu w ZSRR 20Udziły narody tych krajów, wy'<azały
im w praklyce możliwość i konieczność lnlesicnia ucisku kolonialnego,
Październikowa
Rewolncja SocjaUstyczl)a dowiodła, że era pokojowego
wyzysku i ucislm kolonii i krajiny Za
leżuych przez Imperialistów
minęła
bezpowrotnie,
Rozpętując drugą

wojnę

światową

impeIia1l8cl liczyli Ide tylko na zdła
wienie ruchu narodowo-wyzw0Ieilczego w koloniach, lecz również na
przekształcenie
w kolonie ilowvch
krajów, aby przedłużyć i umornić
Swe panowanie. Jednakże rachuby
impel'ialistów 7.akOllczyly się fias~iem.
Rozgromienie faszyzmu niemieckiego i militaryzmu jap06skiego
przez Almię Radziecką, osł:1biellie,
VI wyniku drugiej wojny świa~(;wej,
całego
obozu
imperialistyczn",go,
wzrost i wzmocnienie obozu demokracji i socjalizmu ze Zwh1zkiem Radllieckim na czele spowodowalI' nie:
słychany rozmach ruchu narc'tjrJwowyzwoleńc7ego w krajach kol'Jnialnych i zależnych, Na porządku dzien
nym stanęła dziś sprawa całkowitej
likWidacji kolonialnego systemu imperializmu.
Jednym z najdotkliwszych ciosów
wymierzonych po Rewolucji Pa:':dzier
nikowej systemowi imperializmu Lyto zwycięstwo rewolucji ludowej w
Chinach, które stanowiły główne zaplecze imperializmu. Chiny by Iy bo'wiem poprzednio niewyc7erpal1ym
źródłem fan tastycznych zysków monopolistów Wall-Street i City. Ani
całkowite ujaTzmipnie Europy 7achod
niej, ani udziesięciokrotniony wyzysk narodów. którp znajdują się nadal pod jarzmem kolonialnym, nie
plHratią 'VI vnagrodzić obozowi imperialistycznemu uŁlaty panowania w
Chinach. Komunlstvczna Partia Chili
- organizatorka zwycięstwa re'yolucji ludowej w Chinach utorowała
415-miltollowemu narodowi chińskie
mll drolJę do socjali71nu, Zwycięstwo
narodu chińskiego nad wyzyskiwaczami rodzimymi i ohcymi przvnlosło
mu ocalenie od trwa jących przez całe ddesięciolecia wojen i wzmocniło
nijlslychanie ogólny front pokoju i
demokracji na całym świecie.
W Vielnamie armia llI11odowo-wyzwoIeńcza wyzwoliła
od zaborców
imperialłstycznych
90 nrocenl terytorhUń ktaju. W Burmie wyzwolone
od imperialistów obszary zamieszkuje przeszło połowa ludnóści. Na Ialajach, w Korei południowej. w szeregu okrf:gów Indii, w Indonezji siły
zbrojne narodu prowadzą bohaterską walkt o wolność i niezaWISłość
narodową· Wzmaga sie ruch wyzwolenczy 1 antyimperialistyczny w Afry
ce, w Oceanii, w Azji Pnedniej.
, W obecnych warunkach, jak tpgo
dowiodło doświadczenie Chin, zbrojny opór pJzcciwko ciemiężcom imperialistycznym jest najskulec.mieiszą
formą ruchu narodowo-wyzwolc11CZ,"_
vo w ko.loniach, Osłabia on poważnie
lrnperln!Jzm, wzmacniając tym samym front pokoju.
Walce narodowo-wyzwoleń:zej na
rodów kolonialnych w krajach \roloniCilnych i zależnych przewodzi najbardZiej przodująca, najbardziej re,volucyjna ze .wszystkich klas -- llias~ robotnicza i jej awangarda par
he komunistyczne. Wokół klasy robótnlcze! Skupiają się wSzystkie klasy, a. pi'Zede wszyslkim szerokie masy chłopskie, wszystkie partie i ugrupowania, organizacje i poszclególni
ludzie, któl'zy walczą przeciwko ciemiężcom imperialistycznym i ich słu
pSom,
lIez zdławienia rnchu narodowowyzwoleńczego w koloniach imperia
liści nie mogą uważać się za całko
wicie przygotowanych do rOL;p~tania
wojny aglesywnej przeciwko obozowi pokoju i demokracji, Dlatpgo też
churchill e i trumany rozpoczynają
przyąotowijnia do wojny od zdławie
nia ",uelm demokratycznego w swych
kraJa,,,b i ruchu narodowo-wyzwoleilczego w koloniach. Agresorzy imperiaJjsty,~,zni prowadzą faktycznie woj
nę na tIlbrzymich obszarach od południowej Korei do Indone7ji.
Posługując się zbankrutowaną marionetką ___ Czang Kai-szekiem, pro..litftlt oni bez wypowiedzenia WOlnI)
pn:er:iwko narodowi chińskiemu. 'Nia
d6nlO pc'wszechnie. że FOrlllol'ia zostaja putkształcoua w prawdziwą
amerykańs.ką bazę wojenn~, a 'lmeryki!ńskie ,.latające twierdze" dokonuj~ lotów na Szanghaj, W południo
wej Korei bandy Li Syn Mana, będą
ce wojskiem najemnym Wall-Street,
usllują ogniem i mieczem zdlawi,~ po
tężni~jący w kraju ruch partyza:1cki.
W Vietnamie od 3 z górą lat kolonizatorzy hancuscy prowadzą wojnę
przeciwko narodowi vielnamsklemu
brOniącemu swej wolności i niepod
ległośti. W obliczu jawnej klęski ko
nonizatorów francuskich. śpieSZą im
na pomoc imperialiści amer:ykdliscy:
ich decy"ja w sprawie dostaw materi!.ł,ów ,Wojennych
dla. Bao D~a oo

•

przeciwko podżegaczom wOlennym
znacza, że imperialiści amerykańscy
faktycznIe wypowiedzieli wojnę narodowi vielnamsklemu. Do Indocbin
kieruje się amerykańskie czołgi i samoloty, irslrnktorów i oiicerów armii
amerykańskiej.

Niemal dwa lata prowadzą impeangielscy wojnę na MIllajach,
w Bunuie i w innych koloniach. Jeden z inicjatorów tych wojen-Church11l - w napadzie szczerolici o:swiad
czył w dniu g maja w Izbie Gmin:
labo\lTLy~ci(
ujarzmiając narody ImJlerhlm nI ytyjsJdego, "przelali w~ę
cej krwi" w· ciągu ostatnich 5 lał, niż
przelała Anglia i jej armIa w wojnie
przedwko faszyzmowi hitlerowskieIlIII.
Konferencje dyplomatów imperialistyczr.ych w Colombo, BanrJkoku,
Sydney, narada w Tokio, podróż emi
sari\lsza Wall-Street Jessupa po krajach Azji południowb-wschodniej ostatnia narada podżegaczy wo'jennych - Bevina, Schumana, Achesona
- w LOl"dynie miały na celu wzmożenie prowadzonych już wojen kolonialnych oraz przygotowanie do rozp~tanid 1J0wych wojen.
Fakty te świadczą, że "imperializm
nie Oloże iyć bez gwałtów i grabie~y, bez kIwi i strzałów" (Stalin). W
tych warunkach walka narodó"" kolonialnych i zależnych przeci.wko cie
miężcom imperialistycznym
stanowi
o~~a~iczną część ogó!n~j walki o pokOJ J demokraCję, kŁorą prowadzą
n:asy pracujące całego świala, przeclwko angJo-amerykal'tskim p'luż~ga.
C70m do r,owej wojny. Sukcesy rudm narodowo-wyzwoleńczego wuna,
cn/ają front pokoju na całym swie.
lialiści

cie. ZwycięstWil w walc narodowowyzwolenC'zej na Wschodzie są zwycięstwami. frontu pokoju i demol~ra,
cji, Wszyscy szcze1Zy zwolennicy po
k.oju uważają. ~a swój obowiąlek popieranie IlIchu narodowo-wy,:wClleń
czego "arodów w I!:fajach kolonialnych i laleill!fcb. Wlipaniały przykład ddjl\ pod tym względem robolnicy portowi, kolejarIe i marynaHe
IrancUlicy, ldól'zy odmawiają przewo
żenia bmni dla potrzeb wojny kolonialne! w Vietnamie.
Masy Inacnjące Anglil, Ameryki
i inny~h krajów, występując aktywnie przeciwko wojnom koloni:'IInym
prowadlOnym
przez monopolistów
Wall-Street i City na Malajach, w
Hurmie, w południowej Korei, n., Fi,
lipinach i w innych koloniach, nadanzą tym samym walce swej o pokój
skuteczne i konkretne formy, spełnią
swoJ obowIązek międzynarodowej so
Udarnośd proletariackiej.
Rozwijając i wzmagając walkę narodowo-wyzwoleńczą, która jest najskutecz'lit'jszym wkładem nawdów
kOloniah')"C'h l zależnych do ogólnej
walki świiltowego obozu pokoju, naredy tych krajów biorą równocześnie
coraz aklywniejszy udział w kampanii zbierania podpisów pod Apelem
Stałego Komitetu
Swiatowego Kongresu Obrońców Pokoju. Narody tych
krajów są szczególnie za.intereoowane
w reallz.'cjl postulatu w sprawie zakazu broni atomowej t uznania za
zbrodnia.za wojennego tego rządu,
htóry by pierwszy broń tę zastosował. Narody kolonialne i zależne do~wiadczalą bowiem co dzień. co go-

dzinę na własnej skórze tego WSLylitkiego, co niesie nowa wojna imperialiStyczna.
Mimo terrorU i prześladowut1, ktQre stosuje przeciwko obrońcom pokoju policja, akcja zbierania podpisów pod ApIHem Stałego Aomitetu
rozwija łi41 w (ndiach I W IndonclI:jl,
w Korei połndniowej t w Ind'lchinach, w Burmie i na Malajach Szczególnie szerokiego rozmachu nJt'h ten
nabrał w krajach
wyzwolonych od
jarzma imperialistów. W Chinach j
w Korei północnej powstają tysiące
komitetów obrony pokoju.
Jednou'yślne
potępienie
angloamerykańskich podżegaczy do uowej
wojny przez narody całego !Świata
doprowadzi do poważnIejszego Jeszcze osłabienia obozu imperialis.tycznego, stworzy bardziej jeszc~ .. przy
jające warunki zwycięstwa narodów
kolonialnych i zależnych, które walczą o pokój, wolność i .niezawisłość
narodow~.

o oszcz~dnośc
w gos o arce stalq

Walka

WARSZAWA (PAP). - W odnia{)b przewodnic:tący
Komisji PllIllowania Go
podarezc«o wydał zarządzenie,
dotYC'lą.ce o!lZC2Ię(]no§ci w prze·
mys10wej gospodarce stalą.
Zarnl1d'~"nic stwierdza. że w rz,w.ią
zku z rozbudową prrzomy lu w Planie 6-letnim l stałym wzros'tem zapotrzebowania na slal - uchod'l!
konjeczno~ć wprowadrzeni.a wli W1.y
stkich gałęziach pttemysłu ,iak najdalej posuni~lych pstc~ędllośeJ w go
sJWdarce stalą i surowcami, potrzeb
statnłch
Pań!ftw,

przemysłu.

W najbliżsą.ym ~aSJie uka'żą się od
powiednie
ro.zporządzenia
minIIsterstw resortowych, które dokład
nie określą w!i'lystkie czynności.
zmierzające do uzyskanIa jak nl1jwięk~ych oilzczędrności na odcJnku
zużycia stali.

Czechosłowacja

domaga się

zredukowania personelU plac6wek USA
PRAGA (PAP). - Jak donosi a-I d~y obu pal1stwami, żąda, by w prz.e
geneja CTK, CIlechosłowackie Młn<i- ciągu dni 14 Stany Zjednoczone rŁł'e
sterstwo Spra.w ZagraniCllnych wrę- dukowały do liczby 12 osób personel
czyltJ ambasadzie USA w P~adze od swych placówek w Czechosłowacji!,
powiedź na notę ambasadora USA z co odJpowdada'łoby dokładnie lic!Zebdnia '13 ma·ja br., w której rząd USA Mści personelu pla€ówek crzechosrodomagał się zamknięcia konsulaJtów Wllclcich w USA po przeprowa~
~echosłowackich w Pittsburgu i Cle OlU redukc}i, jalcie1 domaga się Nąd
veland ora'1. rzredukowaonia personelu USA we wspomnianej nocie.
dyplomatycznego Czechosłowacji w
Rząd' czechosłowacki podkreśla 1'6
Stanach Zjednocrz<J.nych.
wnocześnie bezpod'Sltawność żądań aRzad czechosłowacki, prrrestrzega~ merykańskich, srprtreClZnyoo !Ze 'Lwy...
jąc ściśle zasady wzajemności mię- c:Mjami międzyna.rodorwym1.

Zbrodnicze plany imperialistycznych podżegaczy do nowej ·'t'ojny,
prowadzących wojny kolonialne i sie
jąCych w~ród narodów śmierć i 'ł:nisz
czenia, muszą być i zostaną udarem-

Pierwsza uroczysta s sja
Radq NarodoUJej UJ Lodzi
Towarzysz Marian Minor obrany przewodniczqcym, Prezydium RN
:Dokońcrzenie ze str. l-ej)
niego udziału ludzi pracy W' rządze
niu Państwem.
Zniesienie ,przecznego s istotą
Pa.ństwa Demokracji
Ludowej podZla lu na a'dministrację rzą.dową. i
S!1!1~ol'ządową, stanowiącego pozostał06C starego kapitalist~'cznego ustl'Q
ju, sku/lia całą władzę w ręku Rad
Karodowych.
Stworzone zosŁały w ten pO!lób
warunki dla konkretnej realizacji de
JlIo!lrałyczncj w ladzy mas lu(lowych
z klasą robotnicza na czele.
Wielka reforma' ustrojowa, przeksztalcają.ca Rady Narodowe w orga
na jednolitej władzy pali.stwowej,
stwarza ogromne możliwości i perspekty wy rozwojowe.
. Wielki' Stalin uczy nas jednak, że
me należy ulegać wier'ze w magiczną. siłę najbardziej postepowej, socjalistycznej formy organizacji politycznpj. Niewą.tpliwie' 1I0wa ustawa
czyni z Rad Narodowych postępOWą,
socjalistyczną formę organizacji po
litycznej mas pracujących. I o tym
właśnie, że Rady Narodowe to
trlko forma ol'J1:anizacji, postępowa,
konsekwentnie delllokratyc~na, socja
listyczna forma, ale jednak tylko
forma organizacji, należy pamiętać.
Obecnie wszystko zależy od tego,
jaką treść wleje się w tę formę.
Sedno sprawy polega na tym, że
by nada N arodowll służyła konsekwentnie klasie robotniczej, chlopstwu. i,nteligoencji pracującej, toa:owala drogę lud~wi polskiemu, drogę
do socjalizmu.
W imienin Komitetu Łódzkiego Pol
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrażam niezłomne przekonanie, że wybrane przez was Prezydium
Miejskiej Rady N a rolłow ej :nie zawiedzie ł,jdzkiej klasy robotniczej,
nie zawiedzie robotniczej Łodzi, że,
mając przed oczyma wielki przykład
\lładz,\' radzieckiej, nie ustanie ,v pra
cy nad powiązaniem się znajszerszy
mi masami pracującymi naszego
mias1la.
W imieniu Komitetu Łódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrażam przekonanie, że wy
brane dziś PrezydiullI potrafi z potrzebnym uporem i konsekwencją
walczyć z chorobą binrokratyzmu i
dygnitarstwa, która jesEcze toczy
niektóre ogniwa naszego aparatu, po
trafi położyć kres lekceważeniu potrzeb i spraw ludzi pracy, że za/lali
do służby w interesach ludu cały
podle.,.ły S()bie aparat, że uczyni z te
go al)aratu sprawne narzędzie w
walce o interesy klasy robotniczej,
o interesy ludno o interesy naszego
narodn, że przekształci ten aparat
w niezawodny instrument walki z
wrogiem klasowym, li pozosŁałościa
mi klas kapitalistycznych, z reakcją,
7. dywer!łyjnymi agenturami imperia
listycznych podżegaczy wojennych.
W imieniu Komitetu Łódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyrażam głębokie przekonanie,
że wybrane dziś Prezydium i cala
Rada Narodowa potrafi zadbać
o
codzienne troski obywateli naszego
miasta, o rozwój naszego przemysłu,
handlu i tran.sportu, o należyte zaopatrzenie naszeg'o miasta w artYKu
Iy S!)ozywcze i maS()weg'o użytku, o
rozwój budownictwa nlieszkaniowego
i l)ublicznego, o rozwój szkolnictwa
wszystkich stopni, o rozkwit życia
kulturalne&,o i polityczne~o nasze~o

nymi do produkCji stall.
Akcja os~c7.ędności w go~podard
Stalą OUiZ konsekwentna waika z
przejawami marno'tr~ws'bwa na tym
odcinku, powinna byt: prowadzooa
atale i obcjmować wszystkie cWiały

miasta, wciągając w prace te t.y!!ią'.!e
i tysiące obywateli na~zego miasta
- przodujące robotnice i robotni'
ków, inżynierów, nauczycieli, ludzi
nauki i sztuki, ludzi oddanych bezgranicr,nie spra wip, o którą walczymy, sprawie socjalizmu.
Tylko przez najściślejsze powiązanie z klasą robotniczI!, z ludem pra
cującym. tylko pomne wskazań Prezydenta Rzeczypo'ipolitej tow_ BqJesława Bieruta, tylko kOl'zyst.'1jąc z
nauk Wielkiego Stalina, tylko W1:0rując się na przykładzie pracy Rad
w pierwszym na świecie kraju socja
lizmu - Związku Radzieckim - 0braąe dziś Prezydium oraz Rada Na
rodowa spełnić potrafią postawione
[Irzed nią wielkie historyczne zadanie
i przystosować działalność Rady Na
I'odowej do bliskich wyborów, w kto
rych ludność naszego miasta na pod
stawie demokratycznej ordynacji wy
bort,zej wybierze swoją władzę.
w inlienill Komitetu Łódzkiego
Polskiej Zjednoczonej ~nrtii Robotniczej życzę nowoobranemu Prezydium oraz Radzie Narodowej slIkcesów w walce i pracy, w służbie klasy robotniczej. w służbie ludII, w
)ll'acy nad rozwojem i rozkwitem PQ
litycznym, gospodarczym i kultura 1nym naszej robotniczej. czerwonej

do redakcji organu CK Wszechzwiąs
koweg:> Leninowskipgo Komuniotyczncgo Zwia7ku Młodzieży (Komsomolu) - "Komsomolska Prawda" z oka
zji 25 rocznicy ukazania się pierwszego numeru tego pisma,
"Komsomolska Prawda" - czytamy m. in. w depeszy - bojowy organ przodującej młodzieży świata leninowskiego Komsomołu - jest dla
całej młodzieży walczącej o pokój 1
lepsze ż}'cle, serdecznym przyjacielem i doradcą .w codziennej walce t
pracy. .
Od "KomsomolskieJ Prawdy", wier
nego pomocnika Partii lIolszewickiej
I Komsomołu, uczymy się, jak mobi-

r,o\V'ołan~ komisję skrutacyjną; w kil Prezydium - tow. Gerleeka.
skład której weszli: tow. Wincenty
Wśród butzy oklasków głos zabie lizować młodzież i wychowywać ją;
Kaźmiel'czak, tow. Stanisław Kopac- ra tow. MinQr.
na świadomych budowniczych socj.lo i tow. Antoni Warda. Pl'zedsta_ W imieniu nowowybranego Pre !izmu.
wicipl Komisji owajmił zebranym, zydium Rady Narodowej w Łodzi
W dniu Waszego święta, w dnłu
że lrłos\tjl~ w tajnych wyborach I'ad- !Okładam
~erdeczne podziękowanie
ni byłej MRN. W imieniu w!l7:ystkich łcidzkicj klasie robot.niczej za zaufa święta calej młodzieży radzieckiej,
klubów politycznych - PZPR, ZSL, nie, jakim mnie obdarzyła. Walka " mlodliet polska życzy Wam dalszych
SD i SP - tow. Duniak zgłosił nastę realizację 7adań Planu Sześciolet sukces(;w w pracy, dla dobra mtode·
pujące kandydatury:
nipgo. planu budowy fundamentów go pokolenia całego śwlala, które w
Przewodniczący Rady Narodowej, wCjaIizmu w Polsce, nakłada wie)Waszel wielkiej Ojczyźnie i w Kom.
znany działacz polityczny na naszym kie obowiązki na organa jednolitej
terenie, dotychczasowy prezydent Lo władzy państwowej. Aby i~ spro- somole widzi serdecznego, niezilwcddzi _ tow. Marian Minor, I wice- stać - należy zmienić dotychczaso- nego przyjaciela i prly~ódcę w walprzewodniczący, dz.iałacr,ka politycz "Y styl pracy, zwiększyć operaty w- ce o lepsze życie młodzieży, o pokój
na i społcezna, były starosta. tow. nO!!ć. silniej
powiązać się z masa i socJalizm",
Maria Mikołajczykowa, drugi wice- mi. Pl'z~ n.ami stoją wi~l~ie proble
przewodniczący _ pełniący dotych- my,. IIS~ll1ęcla pozosta~osc!. u troju
czas funkcję wiceprC"ł:ydenta Łodz.i - . kaPI~ah~tycznell'0 w dZle?zJnle gospo
WOJ·
tow. Edmund Bugajski, trzeci .,....ice- da~kl.lme,\:'zkalllow~j, ~uzby zdrOWIa,
przewodniczl!oey - pełniący do obce- opieki 1;'a~ mat.ką. 1 ?zle~kiem, .roz~~1
npj chwili funkcję dyrektora Zarzą- dowy sl.eel ~?doclągow ~ kana}lza~JI:
(lU Miejskiego ._ tow.
Adam Gins- Oto m?l)łlll1eJs~e zada~la Ło~zkleJ
bert sekretarz Prezydium Radv Na Rady Narodowej. Będą one reahzowa
rodo'wei _ tow. Edward Wróblewski ne zgodnie z interesami klasy robotoraz cżłonek Prezydium Rady Nar~ niczej_
NOWY JORK (PAP). - Prasa .dowej - tow. Regina Gel'lecka, pel- Proszę tow. Zambrowskieg'o, by merykańska w depeszach z Filiph
niaca dotad obowiazki naczelnika przekazał Komitetowi Centralnemu donosi o nowych zwycięstwach armii
W'.."działu Kuratorim;l Okręgu Szkol nasze]' Partii i J'eJ' Przewodnicz"cemu
y
narodowo - Wlo'zwoleńczej "Huk balanpg'o w Łodzi. Pozostałych członków tow. Bierutowi zapewnienie, że
Prezydium Rady ~arodowe.i w Łodzi będziemy wcielali 'IV życie praktykę hap", która zajmuje wciąż nowe pokluby radnyclI wybicHlą na jednym z h\ldownidwa
socjalistycznego, wzo łacie kraju. Zaciekle walki trwają
najbliższych po!\.iedzeń Rady Naro- rując się na osiągnięciach wielkiego również w środktJwej i południowej
Łodzi.
dowej,
Związku Radzieckiego j nauce Leni- części wyspy Luzon oraz na wielu
W glosowaniu wzięli udział wszys- na. - .S1a.Jina. Oklaski to.warzyszyły
Niech zYJe Polska Zjednoczona
R
b
t
.
d·
k
ł
innych wyspach.
P al' t la o o mCZB - przewo mC:D a cy radni. Po obliczeniu głosów prze ostatnIm sowom
ttJw. Mmora.
naszego narodn!
wodniczący sesji, tow. Kubiak
Następnie uchwalono tekst depePrasa amel'ykaJlSka przytacza wie
Niech żyją Rady Narodowe - nie odczytuje wyniki glosowania.
szy do towarzysza Bolesława Bieruta. le wypadl,ów przejścia żandarmerii
zawo~n~ oręż w walce naszego ludu
Jednogłosnie wybrany został na
Odśpiewaniem "Międz.ynal'odówki" na stronę powstańców, wskutek czeo SOCJalizm!
przewodniczącego Rady Narodowej zakończontJ wczorajszą sesję Rady go została ona ostatnio wcielona do
NIECH żYJE PREZYDENT RZE- w Łodzi - tow. Marian Minor, na Narodowej .v Łodzi, sesję, która sta regularnej armii która zdaniem kół
CZYPOSPOLI'l'EJ
TOW.
BOLE-' wiceprzewodniczących - tow. Miko- nie się faktem przełomowym w hi-- .
. . ' ..
'
."_
SŁ:\. W BIERUT!
łajczykowa. tow. Bugajski, tOIV. storii naszego miasta, w historii PO-\ :ządo:vych I mlS,ll . amerykanskleJ.
Długo brzmiały oklaski po pr7.e-, Ginsbel't, na sekretarza Prezydium głębiania władzy ludowej w na&zym Jest Jedynym oparClem prezydenta
mówieniu tow. Wojasa. Następnie Rady - tow. Wróblewski, na człon kraju.
Filipin - Quirino.
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Sukcesy

narodowo wyzwolen' czych
na Filipinach

AGITATORZY

W

WALCE

SOCJALISTYCZNĄ DYSCYPLINĘ

Z dnicm 17 bm. weszła w życie ustawa o za
bezl>ieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy.
Na terenie całego kraju, na specjalnie zorganizowanych zebraniach grup związkowych, zapoznały sil) z treścią ustawy załogi fabryk
ko
palń i hut, pracowniCY instytucji i urzędów.
Na wszystkich zebraniach załogi przyjęły
wprowadzenie ustawy w życie z wielkim zado
woleniem - jako skuteczny środek w walce z
notorycznymi łazik&mi.
Uchwalenie ustawy przez Sejm, przyjęcie jej
z pełną aprobatą przez masy pracujące naszego
kraju nie rozwiązuje samo przez się zagadnie
nia całkowitej likwidacji nieusprawiedliwlOnych nieobecności w pracy, spóżnień i niedbałe
go wykonywania swych obowiązków. TowarzY!l'll
Lenin uczy - "trzeba utrwalić to, cośmy sami
zdobyli, cośmy zadeklarowali, omówili, nakrc~li
li - umocnić w trwałych formach codziennej
dyscypliny pracy. Jest to 'najtrudniejsze, lec.,;
zarazem najwdzięczniejsze zadanię, albowiem
dopiero rozwiązanie go da nam socjalistyczny
lad".
Ustawa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy - to wielka zdobYCi w ręku kla
sy robotniczej. Konsekwentna realizacja ustawy w stosLUlku do zatwardziałych łazików, bez
względna walka z wszelkimi przejawami nieuja
wniania i "tuszowania" absencji i spóźnieli, to
nac1:elne zadania, jakie stoją przed organizacja
mi partyjnymi, dyrekcjami przedsiebiorstw ł ra
dami zakładowymi.

sk

Aby ułatwić realizację ustawy we wszystkich przedsiębiorstwach i urzędach, winna być
prowadzona przez agitatorów i świadomych
przodujących
pracovvników
bezpartyjnych
wzmożona praca wychowawcza, mająca na celu
podniesienie świadomości wśród ogółu pracują
cych. Szczególna rola w tej pracy przypada agi
tato rom. Agitatorzy partyjni mają bogate doświadczenia w walce z absencją i łazikostwcm.
W wyniku pracy uświadamiającej agitatorów,
w wielu zakładach (jeszcze przed wejściem ustawy w życie) ziawisko absencji zostało memaI całkowicie zlikwidowane, a wielu spośród
byłych łazików, pod wpływem szczerej i przy ja
cielskiej rozmowy agitatora, zmieniło radykalnie swój stosunek do pracy - są dziSiaj wzoro
wymi i prZOdującymi pracownikami.
Obowiązkiem agitatorów jest dotrzeć do każ
dego pracownika, szczególnie do tych, którzy
lekceważąco traktują pracę i swoje obowiązkI,
Agitatorzy winni zapoznać ich z treścią ustawy
oraz z u~wałą Rady Ministrów, okreŚlającą
przypadki usprawiedliwionych nieobecności w
pracy, warunki i tryb usprawiedliwienia nieobecności.
Gruntowne zapoznanie się z postano
wieniami ustawy pozwoli zrozumieć jej cel i zna
czenie.
Pracownicy, wyróżniający się nienałanną
dyscypliną pracy w ciągu trzech lat kolejnycb,
w myśl ustawy winni być przedstaWiani do od
znaczeń państowych i nagród. Fakt ten posiada
cłeboką, wymowę świadczy, iż w Polsce Ludo

PRACY

wej praca jest sprawą czci i honoru. Tych, któ
rzy łamią dyscyplinę pracy, którzy opuszczają.
pracę bez przyczyn i usprawiedliwienia, spotyka nie tylko kara llorządkowa i są(lowa, lecz
wzgarda i napiętnowanie ze strony towarzyszy
pracy - kara słuszna i sprawiedliwa.
Na konkretnych przykładach swojego zakła
du, oddziału czy brygady agitator winien wska
zać, jaką szkodę przynosi pracownik
nieobecnością, czy opó;;'nieniem dezorganizuje pr.\
cę, zmusza do
doda tkowego wysiłku towarzy
szy, ldórzy wykonują za niego pracę. Nieobec
ność w pracy to strata cennych godzin, to
w konsekwencji niejednOkrotnie niewykonanie
planu prodUkcyjnego przez zakład.
Socjalistyczna dyscyplina pracy polega nle
tYlko na systematycznym uczęszczaniu i niespo
źnianlu się do pracy, socjalistyczna dyscyplina
llracy, to świadomy stosunck do pracy, należyte
wykonywanie swych obowiązków, to 480 minut
dnia roboczego, poś~vięcone. wyłącznie produk
ej i, to wydajniesza praca i lepsza jakość wykony
wanej prOdukcji. Agitatorzy w swej walce o 50
cjalistyczną dyscyplinę pracy nie mogą zal)omi
nać, że zagadnienie to należy łączyć z ksztalto
wantem wśród mai locja lis tycznego stosunkll
do pracy. Przykład osobisty agitatora, sumienne
i wzorowe wykonywanie przez niego obowiąz
ków zawodowych, systematyczna praca poJitycz
no - uświadamiająca, jest obok ustawy, skutecz
ną metodą i formą walki o socjalistyczną dyscJ'
płine Dra~y.
T. P.
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Rady Narodowe jako jednolite organa władzy państwow'ej
ich rola i zadania

'Wygłoszonego

Skrót przemówienia wicepremiera tow. Aleksandra Zawadzkiego~
na uroczystym posiedzeniu Stołeczne; Rady- Narodowe; w dniu 23 maja 1950 roku
budowniCZYmi 1I0cJaliMDllft.
ideowo i politycznie
2 dla.' spr&wnie~lzegi) torowlll!lta nych, kobiet, przedstawicieli
te ol'gana
w roz
ora.z przedsta.wicielami naszej ludomłodzie

przodująca

siła

władzy państwowej

sła.wnymi

drogi zwycięskiemu pochodo· ży łl'raz sprawa odmłodzenia skladu naszego
obozu demOkratycznego, wjjaniu sojuszu robotniczo - chłop
wej inteligencji, naleźy dbać onale ..
wi w naszej gospodarce narooowej II.'lld jest nadal problemem.
walczącego o utrwalenie władzy lu skiego.
...
w mieście i na wsi form socjall&t~·cz
W ród podstalwowych brak6w w du pI'acującego w Odrodzonej Pol
W wynilm reformy rady narodo tyty w nich udział bellPM'tyjny()lI
nych (państwowych t spółdzielczych), działalllości i &tylu pracy rad należy sce, o socjali7dJl (Oklaski).
we, a szczególnie gminIle rady na robotników 1 chłopów oraz kobiet.
rodowe, staną się transmisją, do naj
stwn.owiących podstawę ekono.tDlczną wymienić następu1ące:
Centralizm demokratyczny szerszych
Ogromna roI"
mas pracujących cbłop6w
oraz źródło siły i rozwoju Polski Lu·
rady narodowe nie umiały sit)
dowej
staną
się
na
wsi
ośrodkiem
mobili
naczelną
zasadą
władzy
rad
narodowych
,łębiej powiązać z szeroldmJ
zująeym masy chłopskie do
socja
dla umocniellia. i pogłębienia masanti pracującymi, nie dość żyły
ludowe;
w
walce
o realizację
listycznej przebudowy wsi, skut.eczSOjuslU robotniczo-chłopskiego, ich bolącrltami bytowymi, nie dość
niej
niż
dotąd
potrafią
uaktywnić
Planu Ó ~ letaiego
w swej treści klasowej i swych
kt~ stanowi i staDo-wić będzJe lun- dbały o rozwIązanie tych bolączek
pracującl\ wieś przeciwko bogaczom
da.ment władzy ludawej w PolS4,e
słabo pracowały w
wielu ra- funkcjac:l, zarówno dot,ychcza.sowe wiejskim.
Wielka. będzie rola. rad w pracy I
dla IIkuteemiejszego i wszechda('h ich komisje, które pGwin raiłY narodowe, jak i administracja
walIce o polepszenie wanmków byt.
państwowa byly t,1) organa wIa
stronniejszego - "popr~ ma- ny były odgrywać rolę głównYCh or
Radv narodowe kierują mas pracujących.
(by ludowe.i w Polsce.
BY pracujące" - i "dla mas pracują ganów pomOilniczych i kontrolnycb
Wielka, będzie rola. naszYM rad ..
1\'Ia jednak głęboką wymowę fakt,
budo~nictwem
cych" (Lenm, - spełnienia p = ,,,Ja rad, przygotowywać materiały i
zestawianiu naszych plllm6w gOltJłfł·
że ustawa o radach narodowycb, ja
dzę ludową jej spałeczno 'lłolitycz wlli-oski na plellUm rady. współpra
socjalistycznym
da.r~ch oraz w walce o iob realfA.
ko jednolitych organach władzy pań
nych, gospooarezych, admtnistrac3'j- cować stale z jej prezydium i t. d.
eję.
stwowej oznacza przejęcie (wcbło
Ustawa
o
radach
narodowych
ja
nych i wychowawczych funkcji dywybitnie zły styl pracy wielu nięcie) 111'zez rady wykonawczycb ko jednolitych organach władzy pań
Reforma wpłytl1ie na należyte poktatury proletariatu.
rad i ich prezydiów przeja.wiał i zarządzającyclY funkcji terenowych stwowej oznacza, że rady i ich pre statwienie niedoceniaJllych dOtYC!lC28'
Dzięki !)Treprowadzonej przez Usta- się, w zupełnym częstokroć brał,u
organów władzy, podporządkowa zydia, kierując się w swej dziala! dziedzin, jak gosiPOda;rka komunalna,
wę z dnia 19. 4. 1950 r. reformie, ra kontroli wyl,onanla własnych uchwał
nych rządowi i jego resorwm (ol;:la ności ustawami oraz wytycznymi mieszkatnliowa, drobna wyiwórcmśe,
dy narodowe w swej nowej roli or- oraz w niesY$tematycznym kierowa- ski).
rządu ludowego, przejmują
całość
prrledsiębiorstwa usługowe.
Retor..,
ganów jednolitej władzy państwo niu radami i ich I)rezydiaml niższe·
Dotychczas w konkretnych warun zadań i odpowiedzialność za zwy ma ułatwi usunięcie biurokretycenoweJ (Wgłębiać będą dalszy proce;; go stopnia
kach kształtowanIa się systemu de- cięskie . budownictwo
soejalistYl;;z k3lncelaryjnych metod pracy, kt6r4
Ic.szłałtowaatia się i utrwalania wła
w Polsce, zaró- Ile, a zarazem całość władzy na powodują zaniedbanie potrzeb ten~""
Ustawę o radach narodowych, japrezyd~a nie
przygotowywały m()ltracji ludowej
dzy ludowej w Polsce, w fGrmach
organa swym terenie.
ko jednolitych organach władzy pall
należycie i starannie obl'ad ple wno rady narodowe, jalt i
nQlWych.
naJbardziej sprr~yjającycłt naszemu
1łum. nie /lracowały w powiązaniu z naszej administracji rządowej, wyra
stwowej Polski. Ludowej rozpatryWarunkiem spełnienia przez ra
zwycięskiemu marszowi do socjaIilTroska o pra~idlowe rozmieszc<ukomisjanli rady, częstokroć zupełnie żaly : w swej dl'iialalności istotę pań dy tej roli, jest uświadomienie sować należy na tle ()kreś1Dnej sytu- mu.
.
nie sił wytwórCZYch przejawiać Ilti.ę
stwa
nowego
typU,
spełniającego
w
nic
doceniały
komis,H
rady
acji polityazuej wewnętl'rznej i
bie przez nie swej nowej sytuacji,
rozwoju coraz skuteczniej lun ustawienie się po nowemu w swej będZlie w dążeniu do najba.t'd~iej eerrnędzynal'odow.ej, w której żyjemy i
Cele przeprowadzone;
.,prezydia pracowały głównie w swym
lowego p~duoszenia poziomu ()krę~
keje
dyktatury
proleta,riatu.
działamy, a więc z punktu wid2enia
pracy i jej stylu.
oparciu o etatowego przewodni
gów i dzielnic gospoda.rczo zacofa..l
reformy
Towarzysz
Stalin
wskazał
na
jej dojrzałości i celowoś<;i dla rea~iczącego i etatowych czł<mków preTrzeba dokonać maksymalnego
następu,iące trzy strony
dykta wysiłku dla radykalnego usunięCia nych.
zacji zadań, jakie przed nami stoJą·
ZNACZE..~E REFORMY polega na zydium, nie aktywizowały l'adnych
tury
proletariatu;
pierwsza
Zagaunienie warunków mieszkania
Sytuację polttyczną Polski Ludo- tym, że uWtielokrotni i pogłębi ona do pracy społccznej w radzie i na
braków, które ujawniły się w dowykorzystanie władzy przez kla tychczasowej pracy naszych rad te wych ludności pracującej - io jewej określają d2;iś następujące 0asad spójnię władz POtlsl'i Ludowej z naj- ,lej zlecenie. nie wiązały się W swej
sę
robotniczą
dla zgniecenia renowvch wszystkich szczebli.
den '[, centralnych problemów l'O'lWOni crze fakty;
szerszymi masami, spotęguje siłę i au pracy z masowymi organizacjami
eksploatatorów oraz dla obł'O
ju naszej gospodarki narod(}wej.
po przeprowadzeniu reformy torytet naszego Państwa, oznaczać społecznymi
szczególności
należy
od
płerw
W
ny kraju: druga -wykOrzysta
rolnej i unarodowieniu wiel- będzie Iwnsekwentną realizaCję ,.rzą
zły styl pracy wielu rad poW perspektywach rozwoju nasrzenie władzy przez klasę robotni szych chwil pracy nowych rad zwr6
kich i średnich e.akładów przemYGło-/ dów ludu, sprawowanych przez sam
wodował, że nie st.al~· się one
cić uwagę:
.
go planowania terenowego, w miaczą
dla
ostate~zne&o
oderwania
wych, transportu, banków i t. d. prze lud". ~K. Marks). (Oklaski).
w pełni pOh:żnym na.rzędziem klasy
na dobry i na.,jbardziej celowy po rę wzrostu doświadczenita kadr plamas pracują~ch i eksploatowa
prowadzililimy zwycięsko odbudoWZMOCNIĘNIE WŁADZY LTl robotniczej i państwa. luduwego w
nujących w wielkich miastach Iwo·
nych od burżuazji i umocnienia dział pracy w Prezydium Rady,
wę nas7A!J cospodarJc:i narodoweJ DOWEJ PRZEZ JEJ DALSZ,\ I walce z biurokracją, (1ygnitarstwem.
sojuszu klasy robotniczej z ty
na kolegialnOŚĆ i planowość pracy jewód!Ztwach, coraz bard~ej będą siĘ
wykonal~my przedterrpinowo Plan
DOGŁĘBNĄ DEMOKRATJ'Z:\- nadużyciem władzy, duszeniem Itrywrzajemn·ie ulZupelnliać; ini{";jaltyw&
mi masami, a przede wszystkim Prezydium,
3-letni., pny!itlłpHiljmy
korzyCJĘ, PRZEZ WZROST AKT} W tyld i samokrytyki - w walce o Wyterenowa z Wytycznymi ogólno - JIr&.,.
z
chłopstwem i wciągt3nia. tych
na dyscyplinę pracy, socjalistycE jowego planowania.
stajl\C szeroko z dOtiwladCt7:eń i
NOSCI I UDZJAł.u W NIEJ chowanie nGwego człowieka.
mas do budownictwa socjalisty ną dyscyplinę pracy,
pomocy ZWią7J1:U B3d.,;iecklea-o - do
l\lAS PRACUJĄCYCH TO
cznego,
trzecia
wykorzystanie
Na...'tZfl soejaJlstyezne plany 105p....
reali73-eji pierwsze,o roku Planu 6NACZELNY SENS PRZEPRORady narodowe
na. ścisłe przestrzeganie ł kontro
władzy przez klasę
robotniczą
dal('l'ZC są i bę(1ą skutec1Jnie realno-<
letniego - wielkie.o planu rozbuWADZONEJ U NAS RI:FORMY, przecbodzą do wy ższego
lę
wykonania
lIstaw,
dekretów
i
roz
dla organizacji budownictwa 80
dowy i przebudOWY - planu budoNaC1:elnym pow(}lani~m rAd n.ll'OPilrzą,dzeń rządowych oraz uchwał wane, bo szerokie masy są i~h llCzest
ejallstyczJlega.
stopnia swych zadań
ni!kami i wykona.wcami, bo poprze,;
wy podst.aw socjalinnu w na zym dowych jako organów jednoEt.ej wla
rady i jej prezydium,
Rf'forma na.'lza, ja.ko rdorma so
kraju.
d,y pań t wowej jest spelnlenie do
na stałe powiązanie z radami t Ich wst)óbawodnict wo. nowatorstwo i ra
Przy W:lZ ,;:tkich jednak swych cjallstyczna, ozna('za konsekwentna
Okrzepła go ...podal'czo i kultural- końca. łych zadań, jakle przed polprC7ydiami niższego stopnia oraz cjonalizatol'stwo. akrjl; oszczc:dnośC'io
br<lkach i trudnościach. nasze rady
rJe Pobka Ludowa, krocząc zd':!cy.- liką klasą robotni.czą i narodem pIJI- narodowe. w oparciu o pomoc P'lrtii rozbudowę tej Istoty państwa demo systematyczne wycbowawcze kiero wą i upłynnienie środków Obl'otOwych, masy uru('hamiają olbrzymie
do,wanie, na azeJe z klasą robotnI' skim otwo-nyła Wiełka S().(>jaJi~tycz klasy robotniczej. w za$sdzie spełnia Itracji ludowej przez połączenie w wallie ich pracą.
radach narodowY('h. ,jako jednoli
rezł'!'wy, prz;\'śpieszaj!ł<'e
reaIi7.acJe
czą i jej Partią, drogą bLldowy no- na RewoJucja Październikowa j histQ
ły swe nielatwe zadania, uma(,J1iały
U /lOdstaw stylu pracy ra(1 naro tych planów, bo świadomic wYPf'lnia
wego socjsllsJtyoznego uslroJu spo- ryczne zwy('Ięstwo bohaterskiej Ar- się w walce z r('ak<'.ią, bandyckim tych organa('h władzy państwowe'li,
dow:,!:,ch winna znalezć się nieza ją i przekra('zają te plany. Rady nafunkcji
uchwałOdawczych i
wyko
łecznego.
mil Radzieckiej nad bltlery-"mem, ia podziemiem I mikolajczyl,Owską achwiana, zdecydowana i wnikliwa rodowe nawczych.
,potężna transmisja ,dn
~AJ8ZERSZE MASY LUDU ~OL- kim llOO7.ątek na 7Jiemi polskie,; dala
genturą imperializmu anglo5askh'~0
czujność rewolucyjna oraz kryt:!,ka
Lecz
nasze
rady
nie
będą
tylko
mas - mogą w tej d~ied:Dinie odeSKIEGO Z KA2:DYM DNI&'\'l GŁĘ- Kr~iowa Rada NarodGwa i PKWN w wal<'e z~ sllelmlacją i wszelką dysamokrytyka, jako podstawowa le gTać ogromną rolę, pop1'ze-.r: wlę~
BIEJ
PRZEKONYWUJĄ SIĘ O jakle stO'JIł na porządku dzicnny~ wersją wroga, godzą.cą w intercs pań sumą dotychczasowych rad i teren o inlnowsko
- stalinowska metoda wy mobilIizację miejscowych rezerw, po
wych organów rządowych. Będą. o
Wy1,szoSCI USTROJU LUDOWO - przeżywanej przez nas epoki zwyeit: stwa ludowego.
ne nowymi w swyn:t wyrazie polity krywania. i przezwyciężania wszel- przez większą 1 troskJlwszą, Gjlieltę
DEMOKRATYCZNEGO
NAD U· skiego ma·rksl'ZDlu - leninizmu, EPOOżnv~~'m prądem przeszło przez czno - ustrojowym organami władzy kich wad i braków w pra-cy.
na.d przodownlka·mt prary i icb roSTROJEM
KAPITALISTYCZNO - KI, KTÓREJ SZTANDAREM JEST
nasze rady zjednoczenie klasy robot· pań~twowej, sprawują('ymi swe Cun
dzinamI. Rady na.rodowe przy poOBSZARNICZYM POLSKI PRZED- LENIN-STALIN. (Oklaski).
Scisła współpraca rad
kcje na zasadach centralizmu demo
mocy społec~nych kam~sji k()flltroli
WRZESNIOWEJ
Wsh-utek współistnienia w Polsce niczej w g;rudnhl 1948 r.
z masami pracującymi
łączącego
sprężystą
Toteż rok 1949 i ubiegłe miesiące kra tycznego,
mogą odegrać poważną rolę w walce
Ludowej,
obok
terenowych
rad
naro
jednocześnie, pod
dziala!liem
dyscyplinę
I)aństwa
z
rozwojem
wa
Decydujące :zmaczenie dla podnie- przeciwko sabatazowi gospodarczedowych, organów reprezentujących 1950 r, stanowią Gkres decydujący w
ciemnych sił impeniaUzmu
runków dla wyzwolenia się prężnej sienia rolli i autorytetu rad będzie mu, przeciwko marnotrawstwu l naglosaskiego i ciemnych s>H reakcJi centralną władzę rządową, w prak- d&jrzewaniu rad do roli, którą. na- i twórczej inicjatywy miejscowej.
dyscyplin,
miało ich powiązanie z najszersrzymi ruszaniu socjalistycznej
t<:acho<mio - eUl'Opejskie1, pogłębia się tyce formalnńe tylko Ulza:leżnionyr:h da.,ie im ustawa o radach narodoOto co mówi Lenin w tej spra.wle: masarni - przez organizowanie ich pracy, p·r zedwko wszelkim form,,",
wych ·jako jednolitych organach wla
rozdział świata na dwa obozy: obóz od nadzorazych i kontrolnych funkcji
dzy państwowej.
"Jesteśmy zwolennikami cen- współpracy z radą, przyciąganie ich szkodnictwa i dywersji.
pokoju i postępu, ostoją, wodzem i rad narodowych, dotychczasowe ratralizmu
demokratycznego
i do zadań rządzeni'a krajcm, stala
Wyrosłe z
historycliIlego czynu
n!ltcbnieniem którego .test Zwi~zel< dy dość często ograil1iczały swe funk
Publiczne pos'iedzenia rad nar odo
trzeba jasno zrozumieć, jak bar koska o ma,lel'ialne i kultura'1ne wa wych, sprawolldawcze zebrania na
Radziecki I Wielki Stalin oraz obóz cje do samof2.ądu terytorialnego, z KRN, zrodzone przez walkI; ludu
dzo
centralizm
demOkratyczny
run!ti i<;h bytu.
wodny, do którego chcą wepchnąć dużym obciążeniem starego, przed- pOlsI,iego na tle el)oki, którą otwo·
zad<ładach pracy, pUblikaCje, Ściślej
różni się z jednej strony od cen
Wróg klasowy ~uka i będ'lle szu- Sze powiąr.1:a.nie się IZ terenowymi 0ludl'ikość imperiaIi'ici ameryl<ańscy. wojennego pojmowa,nia' tej ich roli rzyła wiellm, socjaIisty<'z:na Rewolut·ralizmu biurokratyc:mego, z dru kał każdej szczeliny, pnz.e-z którą gniwami Zwtiąr.1:ków Zawodowych,
cja Pa;'~d11iern'i!kowa.. nawliąro,!ące
Oglądając się na wojnę i pomoc samorządowej.
gil'j zaś strony od anarchizmu" ... mógłby przeniknąć do naszych orga- Samopomocy Chłopskiej, ZMP, Lig]
Organa administracji państwo·.vej swą waU'ę w warunl,ach ujarzmio:imperialistów zachodnich, rozbite
"Centralizm pojęty w sensie nów i aparatu rządzenia, każdego Kohiet i dr.1:iesiątki innych fofm stolecz niedobite elementy kapHal;s- nie umialy na;leżycie sprzyjać im- nej Polski do nadciągającego ze
istotnie demokraty('znym pne słablszego miejsca. skąd mógłby p:nz.y sowa-nych w zależności od waruntycrzno - obszarnicze w naszym kra- cjatywie:i aktywności rad i dość wschodu zwycięstwa bohaterskiej a.r
widuje po raz pierwszy w dZle nosić szkodę państwu ludowemu. ków i po,trzeb tel'enu, mogą w ogrom.
ju oraz bogacze i spekulanci wieJSCY często wykazywały tendenCję do nie mii Kraju Rad. l,ształtowa·ne i krze1)
jach
stworzoną możliwość
peł Wrogowi jes!Zcze najłatwiej penetro
zależności
od
rad,
a
nawet
spychanąoe
w
trudnych
latach
oiłbud'Jwy
stawiają rozpaczliwy opór naszemU
'nym stopniu przyśpieszyć i udoskonego i wolnego od przeszkód, wać wśród niedojl'tZałych politycznie
kra.!u i umacniania władzy ludowej,
marszowi po drodze walki o pol,ój, nia ich na boczny tor.
nalić realizację naszych plauow gorozwo,ju
nie
tylko
miejscowych
warstw
ludności.,
w
szczególn06ci
na
O
wypaczeniach
charakteru
rad
nasze rady narodowe przechodzą
postęp i socjalizm, przebiegle zmiespodarrzych, a tą drogą przyczynić się
właściwości
ale
miejscowej
iniwsd, d!Zi<,:ki dużym pozostałościom do podnoszenia materialnych i kultu
niają formy tego oporu, by łatwiej narodo'wyCth, o tym, że w wielu wy- dzls do wyższego stopnia swych za
cjatywy.
różnorodn.ości
dróg,
spo
jej wielowiekowego zacofania.
spełniać dań, wchodzą w swą nową rolę, tę
Wtprowadzić w błąd bardziej zacofa- padkach nie potrafiły one
l'alnych warunków bytu mas pra.I',U·
Bobów, środków posuwania się
swych zadań wdągania mas pracu- rolę, którą, realizuJąc nauki Lenina
ją-eych.
.
ne warstwy mas ludOWYCh.
Walka
z
pozostałościami
ku wspólnemu celowi".
prZOdująca
jących do udziału w 1'rlądzepiu pdń i Stalina, wytknęła im
L€cz cała ta różnorodna i różno- stwem, stanowiło również w7Jmożo- myśl polityczna Partii klasy robotni
Wielkie będ!Zie e:adanie Warse:.
Przckształ<,enie naszych rad naro
kapitalizmu na wsi ...
Rady Narodowed w realizacji w,ikabarwna, kGSmopolityczna reakcja pol ne
przenikanie· dezorganiZUjącego czej.
dowych w działające na zasadach
"W warunk!U!h demokra<,ji lu- zań tow. Bieruta, wielka będzie rola
ska jest coraz bardziej Izolowana w wpły\l\TU żywiołu drobnomies,zczarlRozgromicnie
wrogiej agentury centralizmu demol,ratycznego jedno
dowej - mówił tow. Bierut WaJrsrzawskiej Rady Narodowej w
jej walce przeciw wszystkiemu co skiego. wyci,,;kającego swe piętno na WRN-u oraz ideowo - polityczne lite organa władzy państwowej sta
trwa i zaostrza sil; na wsi walka dalSzej odbudowie naszej StOlicy, od
nowe, świcie i wiodące naród polski działalności wielu rad w pierws7.j'<.:h i organizacyjne rozbicie prawicy w nowi dalszy wielki nasz krok na dro
pomiędzy kapitalistami wiej~ki budowie, która stała sIę troską. spra
ku lepszej przyszłości.
latach ich istnienia,
dobitne
byłej PPS i prawicowo - nacjonali dze do socjalizmu, dalsze
mI.
a chłopami mało- i śrrdnio wą honoru i dumy całego narodu.
potwierdzenie
faktu,
że
cała
wła
i
"Oczywi.śc {' - mówi LenIn stycznego odchylenia w byłe.l PPRBudowa podstaw
rolnymi. 'Valkl": tę toCZY kal>ita- Swą rolę Stołeozna. Rada Narodowa
Ze drobn~m.fes,zczański ż.vwinl z,iednoczenie klasy rObotniczej na dza w naszym kraju należy do mas
lista wieJski poprzt'z stosowanie spełni tym skuteczniej I lepiej, im
pracujący('h miast i wsi (OklaskI)
socjalizmu w Polsce
dezorganizaCji, (który pouczas gruncie marl,sizmu _ leninizmu,
lichwiarskl('h procentów 'la p (1- mocJliej zwiąże sit; z dzielnicami rORady mają być nie formalnym
wszelkiej
rewolUCji
proletariacrozgromienie mikołajcz;vkowskie
BUDO\VA PODSTAW SOCJALIZżYC7lki,
lichwiarski odrobe.k za) botniczymi i zalcladaml pra<lY, im
W;Hazem samego fa ktu, że włarlza
kiej
nie<,hybnle
się u,law . \V tym
go PSL - agentury Imperializmu państwowa należy do mas pracują
MU W POLSCE - rozstrzygają('y
wYPOIŹyczell!(' żywego hlb
mar- więcej przejawi codziennego zai.JIt~re
lub
innym
stopniu,
a
podczas
na
anglosask1ego - zjednoczenie
mas cych - rady mają organizować ma
krok ku pełnemu i ostatecznemu spo
twego Inwentarza, przet'ln\'ył.y sowania warunkami bytu klasy il'aszej
rewolm'ji,
wskutek
drobnopracujących
chłollstwa
na
gruncie
leczllemu wyzwoleniu mas praCllją
wanj~ kredytow i towarów prze- bomiczej, im szersze masy pracllj~e
socjali
mieSIWzańskiego ('harali.tel·u lu'a- idei pogłębia.1ącego się sojuszu robo- sy do zadań budownictwa
cych miast i wsi z przeklC'ństwf\ umysłowych, pnezna<Ywnych (lIa Stolicy przyciągnie do wspólrz~dz.. kra
jego
zacofania
i
nastę/Is(w tniczo - ('hłollskiego, jaltO podwali stycznego, do zad alt rządzenia
ju,
str(}ju kapitalistycznego - C)to histochło!lóW pnwujących, opanowy' uia nią, do wSllółdecydowania o je-J
reakcyjnej wOjny ujawnia się ze ny Polski Ludowej na jej drodze jem, być szkołą rządzenia dla milio
ryczne zadanie, ja kie ldasa. robot'liwanie doł(}wycb ogniw spółdziel dalszym rGzWGju. (Oklaski).
nów.
szczególną siłą), nie mooe nie - ry do so('jali71nu,
cza, przewodnia siła nrurodu - poczości chłopskiej l admlnistraeji
.,Im mniej - mówi Lenin oisnąć
swego
piętna
także
na
ra
znaczne
wyparcie
elementów
ka
Nawe rady narodowe powinny
stawiła d:liIś przed s(}bą i władzą lupaństwowej· l samorządowej.
organizacyjnego doświadczenia
dach."
pitalistycznych i rozwój sił gospo
dową, którą sprawuje w sojuszu z
Demoltra.cja ludowa milsi zła, stać się społeczno - poIitycmymd, pań
posiada lud ... z tym większym
darczych i społeczno - politycznych
pra!!'ującym chłopstwem.
zdecydowa.niem należy się za
mać
ten wyzysk, mobilizlljąo stwowymi ośrootkami najlepszych,
Braki i niedociągnięcia
Polsld Ludowej oraz wielki wzrost
pa,t,r.i.otyzDalsze wlJ1110cnienie naszej wła
brać do budownictwa organiza
chłopów biednych i średniorol przenikniętych głębokim
dotychczasowych
rad
aktywności,
dojrzałości Pillltycznej
dzy ludowej, naszego państwa. lIrZez,
cyjnego samego ludu"...
ny('h do walki przedwko wyzy- mem i miłością ku swej Ludoweti OJi kultury mas pracujących,
c~yżnie, dążeń Pl"lewodnlej siły nanarodowych
stwltrzenie jednolitych organów wła
skiwaczom."
Te genialne slowa wielkiego naurodu - klasy robotniczej oraz ma.
głębokie wynikłe
na gruncie czyciela i wodza pracujących świa
dzy palistwowej w terenie, pnez
o wYPlicze.niach charakteru do- tych przeObrażeń - zmiany w ukla
Polepszyć skład socjalny
p.racującego chłops,"wa i naszej inte.
głębsze i wszechstronne powiąZll1ie
ta powinny stac s ię myślą przcv,·otyChczasowych rad narodowych l nie
hgencji praoującej.
I"
ich z najszerszymi mAsami pl'a('u,ią dociągnięc'jach w ich pracy stdnJ- dzie sił klasowych w Polsce i wzrost dnią w pracy wszystkich rad naro
rad!
cymj w celu jeszczt' więks~ego przy- wiły również przez długi czas zasad· roli kierownicze,j, siły i oddzialywa dcwwh.
W ten tylko sposóbPod
sztandarem
nia Idasy robotniczej - hcgemona przez be.z.posredni udział milionów
OczY1Ścić do końca rady narodowe
ci~gnięcla tych mas do bezpośrednie
ni~e wady w ich składzie socjalnaszej reWOlucji - oto zasadnicze w rządzeniu krajem, co jest, jak z wszelkich wyzySkiwaczy i ich 110go, aktywnego i stałego udziału w
walki o pokój
nym i stylu ich pracy.
pleczników, zlama(, do końca wyprzesłanki <lokonującej się u nas r~
rządzeni'u krajem - z pełną świado
Tow. Stalin, owym "cuda
Oczywiście, po zajęciu
się pl'2:ez formy ustroju władz llaństwow,Ych, mówi
rad)'
ziednoczą
cały naród
zysk drobnego i średniego chlol)stwl'l
mością
spełniJonego wobec swego
Radę Państwa .1 Partię po Sierpnio- założonej w idei KRN, oto dlaczego wnym środkiem", którym nie rozpo
ze
strony
kapitalistów
wiejsldch
i
W
swej
roli
patriotycmej
i illierna
państwa i siebie samycb OBOWIi\Z,
rządza i nie może rozporządzać
ża
wym Plenum KC, a w szczególnaści
KU - posIada dla. realizacji tegO za- po Kongresie Zjednaczen!owym i III 1'E~AZ WLASNIE reformę przepro dne państwo burżuazyjne, - ratly spekulantów, mobilizująn do tej wa,l - donaihl\rtycznej rady powinny stać
wad:zamy.
d·ania na.jistGtniejsze znaczenie.
staną się organami
ułatwiającymi ki cblol)stwo pracują.('e, zacieśnić na się przewodnikami w milionowe maPlenum KC Partii, na podstawie aua
Strażniczką ciągłości historycznej
sy naczelnego hasła. nasze~o CzaSll _
Posiada 0110 w szczególności zna- lizy wrenu. sprawą struktury l;;l<l~o
przejście Polsld Lmlowej do Poll'okl gruJlcie rad i całeg-o systemu ich pra
kształtowania się organów
wlad'f.Y
cy so,iusz robotniczo - chlopski - oto J HASŁA WALKI O l~OKÓJ pneclw,
czenit';
weJ I1ld na,roilowych, sytuacja się Polski Ludowej, a :f;ira.zem motorem Soc,ialistyczncj. Na tym polega ie!} je!'·\O z poi!<;(awowYCh zadań rad na· ko imlleriaIistycznym podiCgac~om
dla coraz skuteczniejszej i Slcr poprawiła i dziś sltiad SOCjalny na- walki rewolucyjnej i działania mas wielka rola i znaczenie.
rodow.ych . .jako no\~ych, jednolItycb wojennym, hasła, którego światowlf
szej wallii o pokój, przecl'.t\I szych rad wygląda lepiej, a tym ;a- pracującyeh, przeObrażających na
Rozbudowa sojuszu
organow ~vładzy Ilanstwl}weJ.
astoją jest wielki Związek Radzicep-l'zestępczym knowan,iom
podże);":l mym są one lelliej przygotowane cIo ład socjalistyczny
ustrój i życie
. ZwracaJąc st.ale uwagę na pOlepsza Id, a natchnieniem, drorowskhemrobotniczo
chłopskiego
czy wojennych - jako na~elncgo oczeku.ląoej je roli jednoliiych org~ kraju Ol'az sanlYchl"ble - byla i
llie składu socjalnego rad, UZUl.lclhlll- i st,talltlarem WIELKI STALlNJ
zadania ludzi pracy całego świ4łi\, nów Władzy państwowej. Jedna·k i· ,1est Partia klasy robotniczej, PZPR,
Doniosłe znaczenie w naszym
sy jąc je ł)rzodującymi ludźmi Polski (długotrwałe oklaSki).
skupIonYCh w tej walce wokół wi~l lość w radach robolnU<ów od warsz- liontynuatorka.
sławnych
tradyc,ii stemie demokl'acji ludowej będą Ludowej przodownił,ami pra,ty,
kieJrO Związku RadzieCkiego
tatu pra-ey, a także ilość bezpartyj- walk polskiej klasy rObatlliczej, miały rady narodowe jako jednoli nowatorami i racj\maliza·torami
(Dalszy ciU na str. ~~ciej)
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e.o sociali,styczną' dyscypline~ pracy R~!~~;~I~~;~;~ź;~;!~~~;!~~ia

Istnleaqce
niedomagania trzeba' natychmiast
Ił
.
Wcrz:oxaj we wczesnych godzinach
przedstawiciele Proku1'3Jł;ury Sądu
Apelacyjnego w ŁOłbi oraz ~iąz
ków zawodowych
przeprowadzili
kontrolę w kilku zakłada.ch pracy,
~prawlhając, czy nOowa ustawa 00 zabezpieczeniu socjalisty~ego stosunku do pracy została cał'---"ir:ic wpro
wadzona w życie. KontTola wykarzała, że ilość nieusprawiedliwionych
nieobecności i spóźnień od dnia 1'7
b. m. zmniejszyła się znacznie. Jednocześnie stwierdzono jednak wiele
bl'lIIków w przeprowadzaniu kontroli
obecności, bnków, które
powinny
być ja·k najszybciej usunięte.

Kontrola
w portierniach

wagę na konieczność t2l3Ilotowania
przy kaedej legityrrnaClji - iilości :rtrlnut spóźndenia, co w Nowej Tkałni
I'laczęto
stosować dopiero
wc:wraj.
TIv.eba też koniecznie uregulować I'le
gary w Zaik1:adach im. Strzelczyka,
gdzie niektóre idą za wcześnie, dnne
spóźnia.ją się.

Opinie i

protokóły

Jak pmeb'iega w dalszym ciągu
kontrola obecności?
W Nowej Tkalni już od g. 5,30 maj
strowie kontrolują stan obecności na
swych partiach. lMaljster KazimierCIlak odnotował naJprrzyKład WC'lO'
raj, jak i w dm poprrz:ednie 100 procent obecności. U salowego Ulmana
brakowało 3 tkaCllY. Meldunki napływają do dyrektora tkailni, tak że
we wCllesnych godzilDach ma on już
dokładny obraz stanu obecności.
Wypadki nieobecności opiniowane
są wespół z przedstawicielami rady
zakładowej. Przeglądamy opinie i de
cy.zje, spoczywające już w teczce referenta personalnego tow. ZałO'1n-

Ogromna więksrz:ość robotników
przychod2i do pracy opół godziny
wcześniej. Zarówno w Nowej Tkalni
PZPB - im: Stalina, w Zakładach
im. Strzelczyka, w PZPB Nr 8, jak
i w A 21. na p6ł godziny pned rOl'lpoczęciem pr,acy weszła na teren fabryczny W1iększość robotników. $póż
nień jest corarz mniej, a już zupełnie
rzadko spotyka się takich s·późnial
,kich, jak ob. Oltrasa z Nowej Tka)'
ni, który !Z powodu "zaspania" pI'lly'ledl o półtorej godziny później. Nie skiego. 31 nieobecności usprawiedlioierwszy to zresztą tego rodzaju wy- wiono na podstawie prrz:edłożonych
padek u ob. Okrasy, który deszy się wiarogodnych !Zaświadczeń i dokuniepochlebną opinią łazika.
mentów. 37 pracownilk:om udllielono
W A - 21 i Zakładach im. Strzelczy nagany za opuszczenie jednego dnia.
ka. gdrz:ie zailIlsta,lowallle są rzegary
Do kary pieniężnej kwaJ!ilfiku.ie Slię
kontrolne, majstrowie mają najlep'izy sprawde;ian, kto IL ich grupy spóż dotychczas ob. Kołod7Jiej~ylt, który
!lil się lub w ogóle nie stawił się do opuścił bez usprawiedliwienia pracę
oracy i przesyła·j ą wykazy do dy- od 10 do 20 bm. Ocrz;ywiście pod:lerektorów zakładu. W !Zakładach ba- ga on karze potrącenia IZ należnego
welni.anych spóźnialscy porz:osta'Wia:ą 'v portierni swe legitymacje. TI'Ile mu wynagrodzenia dopiero od 17 b.
ba jednak podkreślić w Yipadek, ja- m. (od dnia wejścia w życie Usta'ci miał kilkakrotnie miejsce w No- wy), to rznaczy l'lJa 3 dni.
wej Tkailni, gdzie kilku spóźnionych
·'
.
h przeb'legł o
Natomiast w Zakładach lm. Strrlełpracownik
ow blUrowyc
przez portiernię, nie zostawiając le- czyka kontrola. ni€obecności przebie~itymacji. Tego rodrza.ju samowolę ga dość opieszale. Referent person al
trzeba od razu zlikwidować, Należy ny otI'llymuje dane, dotyczące obec·
oodkreślić, że nowa ustawa dotyc!zy
oś
.
.,.' f'Izycznych Jak
.
n c·i dopIero następnego dnia. W
za rowno
praCOWll"-AOW
l umysłowych i W'iYl.yscy jednakowo PZPB Nr 8 sporząd'lanie opinii i depodpadają pod jej przep1sy.
cYlZji także jest powamie zaniedba'"
'.
....
~a ogół w 'portiernIach panuJ~ po- ne. Dosc poWled!ZJec, ze dotychcrzas
r-zą,jek. Nalezało by tylko Z'l.vrÓC1Ć u-I spor~ądrzono zaledwie dwie decyzje.

nie I'wstała tutaj wogóle zastos0wa- równo mężowie zaufania .jak grupona. Przyczyną- jest chwilowy brak wi i al.oi1.atorzy powinni jednak w dal
DaC'Zelnego dy:rektora i kierownika s'lym ciągu podnosić świadOomość
.
wśród robotników i pracOowników upersonalnego w A-21. Nic d<Z:lwnego
.
.
t
.
,
.
.
l
I
...
·
mysłowych,
czuwać
nad szybk".,.
WJęc, ze no oryc-Lru spozma scy, ,,0rzy w ciągu pierwszych dni prawie i sumienną kontrolą. obecności oraz
nie opóźniali się, terarz znów !Zaczy- nad sporządzaniem protokółów.
.
.
....
WczoraJ'sza kontrola stwierdzi.ła,
naJą Slę spozruac.
że brak jes,zcze dostatecrz.nego m'Okł
e.umienia dla ważności nowej ustawy
l
wśród kierowników zakładów im.
i
Strzełczyka i w PZPB Nr 8 i że W·
Aparat Ilwiązkowy w poszc-Legól21
•.•.
Ana przykład, am orgalllzaCJa par
h
kł
d
h
t
'
ł
nyc rza a ac przygo· owa, ~ ogę tyjna, ani rada zakładOowa nie zatrosz

Zadania
d
d
ra y za a owe
organizacji partyjnej

do przyjęcia nowej ustawy, choc:.aż czyły się o wprowadzenie w życie
w PZPB Nr 8 naprzyklad akcja ta I nowe,i ustawy.
pI'lleprowadzona była nieco po czaFakty, Ujawnione w wymienionych
'l
sie. W każdym raz'ie !Załoga na ogo wyżej rz:akladach, powiny być przeorientuje się, na C'lyn1 polega nowa strogą dla innych. Ustawa o lZabe2ustawa i przyjmuje ją z uznaniem.
pieczeniu socjalistycznego stosunku
Organirzaoja partyjna w NO'Wej do pracy weSil.łia w życie już od 17
.,
,..
Tlmlni, na której czele s·tanął ener- bm, 1 wlllll1a byc śCIsle pw.esllrzegagiczny sekretam tow. Nowicki. pa:-ze- na. Istniejące zaniedbania trzeba naniosła tekst nowej ustawy do wsrzyst tychmiast !lJlikn.v!idować.
kich partyjruków, omawiając poszcze
(831m)

w

w

pozostałych.

Komitet Gminny Obrońców POokoju
w Lućmierzu z siedzibą w Probosz·
czewicach, zebrał podpisy już w 12
gromadach, w pozostałych 7 akcja
dobiega konca.

W gminie Lućmierz nie zdarzył się
ani jeden wypadek odmowy złożenia
podpisu pod Apelem Sztokholmskim.
Mimo, że sporo mieszkańców pracuje w innych miejscowościach, "trój·
ki" umiały dotrzeć do każdego. Dzię
ki temu Komitet Obrońców POokoju
w Lućmierzu zakończy zbieranie pod
pisów w terminie.
, W gminie Wojszyce akcja zbiera.nia podpisów nie przebiegała tak
sprawnie. "Trójki" wykatLywały bo·
wiem mniej aktywności.
Co jest przyczyną różnych wyników pracy tych dwu gminnych Komitetów Obrońców Pokoju?
W gminie Wojszyce nie przystą
piono do pracy jak należy. Bzdurne
plotki, rozsiewane przez ludzi znanych ze swych bliskich stosunków z
przedwojennym aparatem ucisku, po
woływ»nie się przez nich na I'zakomą nieuniknioność wojny itp. nie zostały w porę zdemaskowane
przez
aktyw obywatelski.
Wprawdzie przed przystąpieniem
do zbierania podpisów odbyło się kil
ka wieców, lecz nie spełniły one swe
gn zadania, gdyż były źle zorganizowane. Jest bezspornym faktem, że
chlopi i mieszkal1cY gminy Wojszyce gotowi ~ą walczyć o pokój.
Dowiedli tego później 'Złożeniem SWyc11
podpisów. "Trójki" powinny były je
dnak wyjaśnić im dokładnie cel i zna
czenie tego faktu. Gdyby miejscowe
"trójki" uczyniły to wcześniej, gmi·
na Wojszyce ~akończyłaby akcię 1
znacznie szybciej.

zarządu

współc~esną, .nikcz~~

str. 3-ej)

i

prz.egniłą

go i paJrtLi klasy robotniczej wszystkich ludtM dobrej woli, wszystko, co
jest w naszym społeczeństwie zd!rowe, troszczące się o swój ltraj i j~O
losy, miłujące swóJ' naród i swą OJ.
czyznę - t. j. ogromną i decydUJącą
większość narodu polskiego, a ujaw·
nia i demaskuje jednostki utykające
na manOowcach, w nieuleeza.lnym
malkontenctwie, nienawidzące wszyst
kiego, co robotnicze, chłopskie, ludowe, gotowe w imię swych egoistycznych interesów do zdrady i WYJ
sług.iwaoia się imperialistom, usiłu:
ją.ce gdzie się da., fałszywą plotltą l
dywersJ'ą połityczn".~ podw~żyć jedno
.....
myślność mas ludowych
w sp}'3.lWde

walki o pokój.
Przesdo 12 milionów podpisów, ze
brauyc~ w krótk!im czasie pod Ape.
lern Sztokholmsk,im - to godna odpowiedź naszego ludu podżegaczom
'l
'~"~:Vl1'1. ich age!1turom i poplecznikom. (Oklaski).
.
Nowe rady powinny sta~ się n~e
tylko grabarzami wszystik<ich panstwowo _ ustrOojowych przeiytków i
pozostałOŚCi burżuazyjno - obS(l)3.rm·
'czej POolski przedwrześniowej, ale j
ośrodkdem nieprzejednanej walki 2

symizmu i wOojny, uclsku i wyzysku
mas pracujących i narodów kOolonial·
DNch, kosmopolityzmu i naejonaliz.. 10
. t eresow
- Wymu, fałszu i harmonn
zyskiwanych z wyzyskiwaez3lm I {
l·ty zmu or~"
. k'lego Jezu
.
watyk ans
..... ośrft.:J
"Ol
kiem walki z wszelkim pojednawczym stosunkiem do penetracji tej
ideologii w szeregi mas I u d owych 'l
•
ich społecznych, politYC'ZDych i panstwowych instytucji.
Rady narodOowe plłw5nny stać się
potężnym ośrodkiem walki o pełne
zwycięstwo i niep~1ne. ~)lmowanie we wszystkich dzied7Jirnach na.szego życia gospodaJ.'(7)ego, spolec!l:·
no - politycznego, na.ukowego i I~ul
turalnego, idelłlogii maritsizmu - leninimnu, która jest ideologią wia.ry
w lepszą, przyszłość ludzkości, id~()lfl
gią pokoou i bra.terskiego współżycia
n3ITodów, postępu społecznego i Wy'
zwolenia. człowieka pracy ze wszystkich form ucisku klasowego.
U ideowo - pOOJhtyCQlDycb podsta.w
naszych r-" "~rod""'"'~'" legnie nie~"J""tn'acuJąCYCD
zachwianaiIIU....
wian mas

I

we własne sily, we własne zdolności
rządzenia sobą przez swe państwo j
jeg<o organa, niezachwianą ma.:rą w
swe ostatOOl1llle i pełne zwycięstwo,
a zarazem zdecydowana wa.lka z O"
portunimnem i
drobnomieszczań
skim przecenianiem sU wroga klasoWego..
_
.
Tym SIę akresla m!lejsce, rola i zadania rad D31rodowych w systemie
demokracji ludowej, torującej drogę
do Polsk.i SoojalistycmC\f. (Dlugotrwałe okJlasdd).

wzmozone walki o jak~ść
Do muszą
przystąpić organizacje partyjne i związkowe
obfitujące
we wspaniałe wyniki
konkursy o tytuł najlepszych zespo
łów tkackich. Cała ta dotychczasowa kampania, zmierzająca do usta
wicznej poprawy jakości naszych
wyrobów, nie odbywała się jednak
równomiernie.
W walce o jakość
przejawiała
się
niejednokrotnie
szturmowość, pogoń za krótlwtrwałymi osiągnięciami, a brak było zor
ganizowanej akcji, zmierzające] do
rozwijania systematycznego współ
zawodnictwa jakościowego,
propa
gowania i utrwalania osiągniętych
zdobyczy. Dlatego też nadzwyczaj
ważna jest podjęta niedawno uchwa
ła Komitetu Ekonomicznego
Rady
Ministrów w sprawie zapoczątkowa
nia nowego okresu stałej i uporczy
wej walki o poprawę jakości.
Jak przedstawiają się nasze do
tychczasowe doświadczenia, w
ja
kim stopniu utrwalone zostały l roz
powszechnione
zdobycze brygad
najwyższej jakości,
nowe' metody
pracy tkaczy, produkujących
eks
tra - primę?
Pamiętamy dobrze, z jakim uzna
niem przyjęli robotnicy nowy regu
lamin premiowania za jakość, widząc, że zapewnia on słuszną i jedy
ną ocenę indywidualnych wyników
pracy. Nowy regulamin przyczynił
się do poważnego zmniejszania odse
tek braków, do poprawy jakOŚCi.

. Walka o polepszenie jakości pro
dukcji musi być ustawicznie prowa
dzona. Jest to zagadnienie ogrom
nej wagi ze względu na koniecz
ROŚĆ zaspokaJ'anj~ wzra<;tai:-cych po·
trzeb i wymagań~ konsumenta.
. Mamy. j~ż poza so~ą wprow.adze
me w zycle regulammu premlOwa
nia za jakość, okres masowego or
I ganizowania brygad jakościowych,

ki" dla dokonania kontroli, czy ko·
goś przez niedopatrzenie nie pominię
to. Czeka Komitety szereg p.owa~
nych prac zwązanych z przygotowa·
niami do Kongresu PokOoju. Dlatego
jest sprawą wail-ną, aby Komitety
pracowały należycie, aby prowadziły
wzorową sprawozdawczość i panowa
ły nad swym terenem.
Do zadań ich będzie należało usta
wiczne uświadamianie współobywate
li o maczeniu walki o pokój, rozwijanie nowych form działalności.
Dlatego tez zaobserwowane niedomagania w pracy niektórych kilmitetów gminnych winny być w porę
usunięte.
JeI.

Brygady jakościowe, które pow-

stały już przed rokiem, udowodni
ły, że potrafią wytwarzać całkowi-

cic bezbłędną produkcję.
NaJ lepszym tego dowodem były doskona
łe wyniki uzyskane w konkursach,
organizowanych dwukrotnie
prze"
Związek
Zawodowy Włókniarzy.
Mówiło się wtedy dużo o konieczno
ści wykorzystania
tych osiągnIęć,
pogłębienia i rozszerzenia wsp6 ł zawodnictwa jakościowego na bazie
istniejących już brygad.
Niestety,
w większości wypadków poprzestano na tych osIągnięciach, a współzawodnictwo jakościo
we nie posunęło się ani o krok na
przód.
Krótko mówiac ta tak waŹlla dta
naszej gospodarki sprawa została
zaniedbana i to przede WSZystkim
przez Związki Zawodowe przez wy
działy współzawoditictw'a
które
przecież powinny stale tr~ZCZYC się
o poprawę jakoścl produkcji na
swoim terenie.
Dziś, po upływie niewielu miesię
cy od chwili zakończenia konkursu,
Wydział Współzawodnictwa przy Za
rządzie Głównym Związku Zawodo
wego Włókniarzy nie ma a.bsolutnie
żadnych danych, dotyczących
rozwoju współzawodnictwa jakościo
wego.
Po prostu zil-kończył sw.~ ązi~al

I ność

n 'a podsumowaniu wynik6w
konkursów, nie wykazując jl,lż ta
dnej inicjatywy, żadnej troski o
dalszy rozwój, ruchu, zainicjowane
go przez tow. Terpilakową. Zarząd
Główny przestał interesować się tym,
jak przebiega walka o jakość w
poszczególnych zakładach, jak pra
cują zakładowe komitety wsp6łza
wo1:inictwa.
Nic więc dziwnego, że wsp6łzawo
dnictwo to przeżywało okres "zasto
ju", ba, wskutek braku rozwoju,
marnowano nawet osiągnięte dotych
czasowe zdobycze.
Do?k.onał,e zespoły .tow. tow. ~er
watki l MichalakoweJ z PZPB nn.
Marchlewskiego. Oddział II, nie o&i,ą
gają nawet 80 proc. ekstl'y, znacznie
obniżyły jakość swej produkcji zespoły t~w. tow. Balcerzaka i Kow
zanoweJ z PZPB Nr. '7.
Brak dostatecznej troski o jakość
odbija _się te~ na wynik~h całyeh
~akładow, ktor~ cz.ęsto ~e wykonu
Ją swych planow JakOŚCiowych. Na
leżą do nich m. innymi PZPB Nr. 6,
PZPB Nr. 21, PZPW Nr. 38, PZPW
Nr. l (w których przecież narodził
się ruch brygad najwyższej jakości).
Natomiast ta·m gdzie zarówno
rada, jak i organizacja partyjna
oraz administracja zakładu stale
interesują się walką o
jakość,
wyniki są oczywiste. Tak jest w
PZPB im. DzieriyńslUego, które
w kwietniu osiągnęły 80,22 proc.
primy przekraczając znaczme
plan, tak jest
PZPB 14 ł w
PZPW Nr. 6. W tych zakładach
nie wykonuje się planów jakoś
ciowych sżturmowo, zrywami,
lecz z dnia na dzień wytężonym

w

wysiłkiem.

Spółdzielnia

produkcyjna wJackowicach

Przeia.w niedbalstwa
w Gminnej

przoduje w walce o pokój
Spółdzielnia produkcyjna 1'1' Jac_
kow.icach, gm. Bąków, pow, łowic.
kiego, pierwsza na. terenie gminy
zakonczyła zbieranie podpisów pod
Apelem Obrońców :pokOju.
- Nie chcemy wOjny. Walczyć
o pok6j będziemy wytężoną. pracą
w sp6łdzielni, pracą. w budowie so
cjalizmu na wsi - mówili chłopi,

członkome spółdzielni.

pracowała

"Tr6jka" nasza

z du_
aa
spóźnioną porę, chodziła od zagro.
dy do zagrody, zbierajqc podpisy.
W dniu 18 bm. o godz. 24 wszyst_
Ide podpisy VI naszej gromadzie by
ły zebrane.
"Tr6jka" nasza nie ograniczyła
się jednak
do zebrania podpis6w
. tylko w naszej spÓłdzielni.
- Musimy chlopom innych ::0żym poświęceniem,

nie

patrząc

Niedemokratyczna . uchwała
kola ZMP w PSTP

Niedawno zarząd naszej szkol·
nej organizacji. ZMP podją.ł uch""n,
łę, że wydalanie ZMP.owców z ar.
ganizacji może nastąpić tylko aa
skutek decyzji zarządu i to bez u.
działu członk6w kola.
Uchwala ta jest wybitnie niede.
mokratyczna. Taka uchwała podw>l
ża autorytet koła Z1IP i jest w p6
wnym stopniu przejawem dyktator
skich zaocdów zarządu,

oiąg ze

•

•

w pracy Gminnych Komitetów Obrońców Pokoju
Gdy przybyliśmy do siedziby Ko·
mitetu w Lućmierzu, otrzymaliśmy
informacje dokładne i natychmiasto
we. Każda gromada miała swoją. teez
kę, osobny spis, a ob. Zalewska udzie
lała nam rzeezowych odpowiedzi, ile
"trójek" jest w terenie, gdzie się
znajdują, kiedy zbierają podpisy itd.
Tego nie mógł, niestety, tak dokła
dnie powiedzieć nam przewodniczą.
cy Komitetu w W ojszycach.
Komitety Obrońców Pokoju nie zo
stały powołane tylko na okres pod
pisywania Apelu. DzIałać one będą. w
dalszym ciągu. Po zebraniu wszystkich podpisów trzeba będzie m. in.
jeszcze raz skierować w teren "trój-

(Dabz;v

Stałe wzmacnianie państwa ludo- ideolQglą bUl'zuazYJną, ldeologIą pe-

Nie można więc m6wić o ud~elaniu gólne paragrafy nawet na szkoleniu \Vego stanowić będ7.ie nasz istotny
nagan li stosowaniu kar, jeżeli powo- partyjnym. W stosunItu do partyjni. wkład w dzielo walki o pokój, jałt
.. . .
h' l b
ka'~"c
nasze OSl',"gnl'llcI'e w walce o
łaale do tego czynniki bagatelizują kow SPOZDlaJą,cYC Się u
o p u s z c kó.}·
z astanowić
- : t A l bpdzie
,
krok uaprzód
po
jących pra.cę wyciągane są s u r
we"
sobie tę sprawę.
umacnianiu
się naszego państwa
wo
ue wygl ą d a sytuacJ'a w konsekwencJ'e partYJ·ne. Tow. Rogal- lud.l)wego.
W~ęCll .<1
A-21. DotychCllas me ana'lizuje się ska np. otrzymała oSltrą naganę za
Wid:zJiJmy to na przY1kładeie prowa
spóźnienie się do pracy. Mimo do- d~"neJ'
obeNm'e akcJ'i podpi~ów pod
tu ILU pełnie powodów spóźnień 1 nie'-vu
'-o
.
~~e,lem Sz.tokho)m'skim.
Ak-";a ta jed
·
F
l'
l ta a statecznego pr.zygotowania 0Iłog1 za· ""1:' . J l " U
ob eeno Ś CI. orma.me nowa t s w
noczy wOokół naszego Rządu Ludowe

HI pore u§uUJać braki
Gminny Komitet Obróńców Pokoju
w Wojszycach z siedzibą. w Bedlnie
powiatu kutnowskiego, rozwija swa
działalność na terenie 25 gromad
których pracują 22 komitety gro·
madzkie. 14 z nich zebrało pod Apelem Pokoju około 2 tysięcy podpisów
tyleż pozostało jeszcze do zebra'lli~

zlikwidować

Wydaje się wskazane, aby w tej
sprawie wypowiedzieli się na og61.
nym zebraniu wszyscy Z:M:P_owcy
ze szkoły, z drugif'i zaś <;trony za·
rządowi należało by polecić,
aby
przed podejmowaniem podobnych
uchwał zapoznał się ze statute,n
Z1rP i zgodnie z nim postępował.

korespondent

K. W6jcicki
"Głosu" z PSTP.

wyjaśnić,
walczyć pra.cą

mad

że

o pokój trzeba
nad podniesieniem
poziomu gospodarki rolnej po.
wiedział ob. Kr6l, przewodniczący
naszej "tr6jki", która rozpoczęła
zbieranie podpis6w w pozostałych
gi'omadach naszej ;miny.
Franciszka Michalska.
korespondentka chłopska "Głosu"
ze sp6łdzielni produkcyjnej
J'ackowice, pow. łowicki.

fhlopi

Z

podpisują

Spółdzielni

Gminna Spółdzielnia "Samopo.
moc Chłopska" w Paradyżu, pow.
opoczyńskiego, mimo,
że ma wielo
poważnych osiągnięć,
zaniedbuje
sprawy na pozór mało znaczą.ce, a
jednak poważnie utrudniające pra_
cę. W sp6łdzielni znajduje się !la
przykład
tylko jedna waga dzie·
siętna, której używa się do waże_
nia węgla, nawozów sztucznych <l.
raz IV dziale jajczarskim do waże.
nia jaj, Zważywszy, że wymienio.

J ózelowa
Apel Pokoju

Komitet ObwodolVY Obrońc6w Po
koju wyznaczył naszej "tr6jce" za
danie zbierania podpis6w we wsi
J6zefów koło Łodzi. Nie spodziewa
liśmy się tak serdecznego przyjęcia,
jakie spotkało nas prawie w każdym
domu. Wszyscy gospodarze podkre
ślali, żo składając podpisy, chcq. od
powiedzieć podżegaczom wojennym,
że chłopi polscy stoją. w jednym sza
regu z robotnikami, :::1 wspólnie bę
dą. bronić pokoju. Kobiety przypo.
minały swe przeżycia wojenne. W
wypowiedziach tych nie było jed.
nak słabości. Uicszkallcy wsi zdają
sobie sprawę, że obóz naSz jest po
tężny i że potrafimy obronić po.
k6j. Ob. Rogalski wykazał szczeg61
ne uświadomienie , tlumacząc zebrll
uym sąsiadom, że chłopi umacnia,ją
pok6j wykonując na czas zasiewy.

podnosząc wydajność ziemi,
dzą.c racjonalną gospodal'kę

prowa
hodo.

itp.
Gdy w drodze powrot:-cj przejeż
dżaliśmy przez wieś, zatrzymywali
Jlas ci, których nie zastaliś~y w
domach i od razu na wozie składali
swe podpisy. Kobiety z dziećmi ob
darowary nas nal'ęczami bzu, dz:ę
kl!jąc, że przyszliśmy do nich
ze
"słowem pokoju".
Opuszczaliśmy wieś
z prawdzi.
wym wzruszeniem. Przekonaliśmy
się raz jeszcze, że front obrońców
pokoju umacnia się z każdym
rlniem i że sojusz robotniczo.chłop
ski jest poważnym elementem na·
szej siły.
wlaną.

w

Paradyżu

artykuły są. magazynowane w
r6żnych miejscach,
można
sobie
zdać sprawę z trudności, zwią.za.

ne

nych z cią.głym przenoszeniem wa..
gi. A przecież pieniądze na zakup
dalszych wag sp6łdzielnia posiada,
t.ylko po "prostu nie ma się kto za
jąć tak ,,"łahą." sprawą..
Niek[edy zdarza się nawet, że po
życza się wagę od pobliski.ch chlo
p6w. To zaniedbanie nie jest przy
padkow~, spowodowane jest ono
złym stylem
pracy kierownic~ .. ,
Spółdzielni. Na przykład zdarzają.
się wypadki, że prezes Spółdzielni
przez cały dzień jest nieobecny.

3. B.
korespondent chłopski "Glosu"
z Parą.dyża, pow. opoczyński.

Odpowiedzi Redakcji

Ob. Tadeusz Matuszewski z CHPS
Hurt. Rej. Nr 2: Prosimy o osobiste
zgłoszenie się do Redakcji, celem omówienia Waszej sprawy.
Ob. Ob. PUecki i Czytelnik: Spra_
wy Wasze prrzekazaliśmy od'Powi-ednim władzom.
Ob. Jasińska, Łódź, Wd.gury 25 m.
10: lMuSlicie udać się do Ube~ie
czaillni SpoleC7lIlej prrz.y ul. Wólczań
skied 225, mbierradąc ze sobą zaświadczenie lekarekie o
chorobie
<kiecka, &twlerdl'l:ające, że Wa!'ll.e
Władysław Jóźwiak
zwo1nieniie 'l pracy było konieczne w
koresoondent .,Głosu" z PZPll CX" pielęgnowania drz.iecka przez oim. Stalina.
kres ohoroby.

Zagadnienie stałego podnoszeni.a
jakości produkcji dojrzałO już do
tego, żeby stać się naczelnym zada.
niem wszystkich zakładów praey.
Plan 6-letni, to nie tylko wykonanie produkcji w ilości i wartości,
lecz także - i to ma ogromną wagę dla naszej gospodarki - w jakoś
ci.
Usprawnienie kontroli
technicz
nej która niejednokrotnIe leszcze
nie stoi na wysokości zadania, wply
nie niewątpliwie także na pobudze
uie i przyśpieszenie tempa walki
o jakość.
R6wnolegle z wprowadzeniem w
życie nowej uchwały musi iść PŻY
wiona działalność rad zakładowych,
organizacji partyjnych, komitetów
współzawodnictwa
pracy. Trzeba
znów przystąpić do organizowania
z:ta s~e!oką skalę brygad najwyźszej
JakOS~l, trzeba na tej bazie oprzeć
WSPOŁZA WODNICTWO
DŁUGO
FALOWE. Brygady jako~clowe powinny być otoczone stałą opieką ze
strony rad zakładowych. Konieczne
jest publikowanie wyników, osiąga
nych przez
'l.vspółzawodI1iczących,
przedstawianie za pomocą wykresów nie tylko stopnia wykonania
planu ilościowego, lecz i jako§clowe
go.
Propagowanie metod pracy tka
czy i prządek najwyższej jakoś
ci, wykorzystanie ich doświad
czeń, na naradach wytwórczych
i technicznych - oto wdzięczne
zadanie, stojące przed ' organiza
cją partyjną i związkową w za
kładach pracy.
Jeżeli w ten sposób zorganizowa
na zostanie walka o jakość, jeżeli
będzie ona obliczona na stałe, co
miesięczne podnoszenie wyników, wówczas zmierzać będziemy do sta
łej poprawy naszej produkcji.
A
takie są nasze zadaoia w Planie 6letnim.
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Kronika ~domska Należy usprawnić .wydawanie
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obliczanie kart akordo"\Vych
w Zakładach Budowy

"Glos Radomszczański"
Powiat. Komenda M,O
Szpi~aJ Powiatowy
KomItet Powiat. PZPR
Miejski Komisariat M.O
Starostwo Powiatowe
Pogotowie Ratunkowe

Urządzeń

Kotlarsko - Mechanicznych

' Chłopi radomszczańscy

•

na dzień Swięła Ludowego
Podobnie jak i na ler·enie całej
PoL:;I-;i, również chłopi powiatu
radtom,,"zczaI'lsldcgo postanowili
$wir;;to Lucto\ve uczcić wzmożo
ną pIClcą. W ramach cz ynu chlop
skiego. z okazji Swięta Ludowe
IlO wszystkie gmmv naszego po
wialu podjęły sze't eg cennych lO
howi[jzar'l, majr.lcych na celu
DodniC:'sienie wsi. zarówno
pod
wzg-lęCV;111 gospodarczym,
jak i
kulturalnym.
PierWSZe) gromada na tereni,e
00\\'. radol113zczal1sklego,
która
wyicoi1ata już !}Odjęte 7obowiąza
nie, w rarnach czvml chłopskiego iest gromada Kmielarze, \V'
gminie Garnele Chłopi tamtej
si zobowiazali sic \\' \' żwirować
kilometr drogi, ktor8 to praC8 za
stała już wykonana, Realizacja
tego czynu przysporzy Patlstwl1
blisko 58 tys. złotych.
Chłopi
gromady
Zamoście
(g'1l1, Zamoście) postanowili \V
ramach czynu chłoJ}skieg'o prze
prowa,d'zit:: zbiórkę zlomL1 \V gro
madachcałei gminy, a uzyskane w t.en sposób pieni adze prze
znaczyć na urządzenie świetlicy,

Cztonkowie spóldzieln'l produk
cyjnej pierwszego stopnia. gmiha Zamość, zobowiązali się do
dnia 27 bm. wyżwirować 2,5
km. szosy, 'co przyniesie poważ
ne oszczędności naSzemu
Pafl
stwu.
Chlop'j gromady
Luborcza,
gmina K{:niecpol,
w ramach
czynu chłopskiep-o zorganizują
w ria ib!iższych dniach nowe ko
lo TPPR oraz oczyszczą 60 mtr.

Zdaniem tow. B!osillskiego, r·e 1 dziale, Na skutek tego, zarówno
Podobnie iak i w innych zalda
dach ,pracy, również w Zakla ferenta kontroli należało by, aby ich n3rz~dzia jak i '.varsztat pra
dach L' rz<idzeń l\oUarsl<o _ Me- knżdy pracownik o otrzym) wal cy nie S~1 należy~ie \~yl~orzysty
chanicznych w Radomsku, za- do
wykonania
tylko
jedną w~ne? ta1\ ~amo lak me lest .na
tI'uclnie!1i przy produkcji robot :>ztuke i jedna karle akordowa. tezycle wybrzystany przez Olch
nicy otlzymują na każdą szlukę, Z Cb\~l ila ukoAczenia pracy, kar C7.as :-ob?cz y .
PCK.
, ,
która ma iil wyprodukować t. zw. ~a natychmiast winna być "ddaObecny;, gdy weszJa w ZyCIe
Adres Redakcji i Administracji ,.kartę akordową".' Na karcie tej na, a wtedy rozdzielnia wyda l~stGwa. o zabez~ieczeniu 50ciaza?naczony jest czas przystąpic
"Głosu Radomszczańskiep:o"
pl'acownikowi nowa pracę i kar hstycznej dyscyptmy pracy, gdy
\ rowu.
Radomsko, ul. Reymonta Nr 3!J nia r<1botnika do produkcii d1anej tę akord/owo,
.'
cała klasa pracująca walczy o
W wyniku realizacii zobowi~·
~ztuld i eza:: jej ukorlc:zenia. Z
zaJl, p:'d !~tych w ramach czynu
Administracja - teL Nr 12, chwilo Ukollczenia produkc ji ro , D01ychczas')wy stan wykorzy- przyśpje~z, enie .realiza~ ji PI.anu
chiopsl\.iego, przyśpieszona zosta
która stu la niektórzY markieranci któ 6-tetn!ego. musimy na lenerglczczynna codziennie w godz. 9-16 botnik wyp·~lnia kartę.
nie melioracja łąk. Mianowicie,
z kolei wędru ie do kontrolera rzy . dlatego tYlko pobiera1ą z niej wakzyć z wszelkimi obia
mieszka!'lcy gromacly
Borowa,
czaS1l, a rozdzielnia robót wyda rozdzielnj wi\~cej kart akordo~ \yami marnotra\:vstwa czasu.
:zmi'la Gmnek
postanowili zaje l'ohoLnikowi nową kartę akor \Vvch i przyjmują do wylwnania Kierownictwo zakładu winno
lI1ia~t na 10 czerwca, \V myśl zo
d'owH na następn;) pracę. Otóż na raz wiecej robót, abY utrudnić (~zym I}[(.- dzej więc napraWić do
o 50 zł. na kgo
bowiaz3n;a \ \1 ramach Czynu
l wydawaniem kart akordowych kontrole ich
czasu roboczego, tychczasowe błędy, 1dóre są sprze
rvh~lioracyinego, j!Ji na dzień 28
W okresie lata słonina solona ;1ie wS7.ystl,o jest w porządku aby trIi"'ć czas na pogawędki i czne z ustawą O socjalistycznej dy
ma ja, na d '!ień $więta Ludowe
cieszy się dużym popytem, gd'yż w Zrljdadach Budo\\! y Urzadzt't1 niE'DotJT::bne kręcenie się po od - scyplinie pracy.
go o.: z yścić 500 mtr. rowu melio
jest odporna na działanie ciepła Kotlarsko - Mechanicznych.
racyjneg'o, biegn ą cego przez tam
li nie psu.ie się.
P!'zede w'3zystkim niel<Łórzy ro
tejsze lr.)ki. Podobne zobo\vŁąz"a
Toteż konsumentów na pewno botniry przvjlT1u;a na raz do wy
nia podjęh chłopi wszystkich
.
ucieszy wiadomość o decyz ji Mi kon.,nia kilb sztuk, otl'zymujiJ c
gromad lpowiatu !radomsz'cz'ań
nisterstwa Hand'Ju Wewnetrzn€- na nie oddzielne karty akordosklego.
go, l,t6re postanowiło ohniżyć \Ve. \V mięnzyczDsie dany pl'acenę s/onioy o 50 zł. na kilogra cQwnik pomimo. że niektóre z
J}rlyję1.ych zl,~ce(j wykonaj
nie
Zakład wylęgowy winien uruchomiĆ jeszcie jeden aparat
mie.
Dotychczas kilogram słoniny o(fc]:Jje dane~ sztuki wraz z przy
drobiu
Centrala Spółdzielni Mleczar·· wlmie
solonej kosztowal' w detalu 430 ('zielon~) na nią krlrt q akordową.
nie tylko mieszkańcy powiatu,
zł., obecnie, od dnia wczorajsze lecz zatrzymuje do chwili ukoI' sko-Jajczarskiej w ŁodziZakład ale również i miasta.
ZaznaMiejs1{a, Piotrkowska Orga-I niollego. Powstały w tym czago we wszystldch sklepach uspo czenia pozostałych. W wyniku ta Wylęgowy w Radomsku prowa- czyć należy, że ' w radomszczań- nizacja Partyjna, która zapJa- sie 54 sklepy detaliczne PSS
łęcznionych - MHD. PSS, PDT, kiego s)'slemu pracy, robotnik rlzi .i~k sama ~;a~''Ya wskazuje kilU zakładzie wylęgowym "pro nowala wpłacenie na budowę "Praca", 12 sklepów prowadzo1Tl0'le podaĆ później wlaści?tu,czną w~lęgall11ę dl·obiu. O
CZMP i innych - kosztu je 380 nie
,
~
I
.
d i {o!1jeCZnOŚcI istnienia tej pla- dukuje się" tylko rasowy drób, Cel1traln~g'o Domu PZPR .~ nych przez Miejski Handel Dezł. za kg.
weQ:o
R a do ms k u S\'',,'
., co jest szczególnie ważne.
WarszaWIe 5.895.000 zł., :wpłacI taliczny, 12 sklepów otwartych
t I<ona
' ma. przy
b' z e co'wl'
n W
V la d czą JeJ
. 1c?-aSL~ .wy
Jedn{)cz~śnie wydano polece- lon~c 1 lTIU S7. U ( I cz~s ro oczy. I obroty. Dwa razy w tygodniu wy
. ła 6.497.770 zł, wykonUjąc w przez różne centrale branżowe
~akł:d wylęg~wy sprzedaje ten sposób plan wpłaty . w 108 oraz największy i naj ważniejnie l<ierownikom sl<lepów, aby \\'pl'3SIlV na. po.szczegotne kady ktlrwa się tutaj Uo 1.200 szttlk
szy przedstawkiel handlu uspozaopatrywali przedsiębiorstwa w ;:Jkordowe nie Jest zg·~dny z fak- kurcząt i są one natychmiast roz k,IllCZęLU dla, Gml11nych Zespo- procentach.
* :fi *
łecznionego
Powszechny
odpowiednie "ilości słoniny solo- tycznym cza"-em w lalom po- kupyv.tane przez obywateli miasta łow Hodowcow drobIU z 50 pro~
centową zniżką,
Równocześnie
Dcm Towarowy.
nej, tak, aby kti.enci \V 'każdei szczególn~ . sztuka .była .wylwna i powiatn.
wszyscy dostawcy jaj do zakłei
W paździel:ni~u i listopa.dzi~,
placów~e prowadzące; sprzedaż na. ~tru~nla to obliczanIe norm
Świadczy to o tym, że hodo- du wylęgowego zarówno z tere- w ra~l1~c~ l\hesląca Pogł~blel}\~
• • •
teg-o artykułu, mOQ'li się zaopa pro(i'u!<c) lf1:ch i wprowadza za- wla dł'obiu w radomszczańskim nu miasta, jak i powiatu ra- Pl'zYJazl~l
P?lsko-R~dzleckleJ
W ruchu łaczności miasta
trzyć w do\votne ilości.
męt na t~ m orkinku,
dobrze się rozwija. Zaintereso~ d.~mszczańs~!ego,_ kOl'z.yst,ają ze ocJb~~o ~lę ~ ~lO~~'kowler 29 ~~(.a ze wsią biorą udział . 24 ekipy
4", ~roc. v.~lzek. Sreclmo, l mało- denm, ~1 \\ ie~zoI. ow d,). ~kl1sJ. J- robotnicze,
reprezentujące
1'01111 chłopl płacą za ka.zde J:ur- nych. Pyzy szel ok.~m udzIale, I 0- wszystkie większe piotrkowskie
czę tylko po .60 zł. Pomewaz za b~tll:~ow, ~.w ~L;ac~ dapo ~10 zakłady produkcyjne. Weki..
kład ten pOSIada dwa. ap~raty ~ea.nsow
fllmo" . raclpe.c~lch. pach bierze czynny udział 104
wylęgowe dla kurcząt I Jeden S":lad?zy
!o naJ.dobltrueJ ,o członków PZPR. Do najlepszych
HI
tIii:;;:....
aparat wylę~'owy dla kaczek ~- ser~eCZ},lyn~ 8to,sl~nku społec~en- ekip łącznościowych zaliczyć na
potrzebowan.le na mło~y' drob stwa pi.~h k.?w~kl.egO do Z.wHł z - leży zespoły huty "Feniks" hu..
) Związek Samopomocy Chłop malorolny chłop ze wsi Uszczyn Chłopskiej w Piotrkowie. Poda- pokrywane Jest zaledwle w 50 ku RadZIeckIego l do nalodow tv Kara" i Zakładów Drzew~kiej już od, 1948 1". prowadzi na pod Piotrkowem pisze między in:- nia te powinny być poświadczone pl'ocentach. H,amuje to r~)Zwój i ZSRR.
Iiy~k Stosunkowo nikłą pracę
tere.nie powiatu piotrkowskiego nymi: "Od wielu lat cierpię na re- przez Gminną Radę Narodową o' \,:zro~t zes'poł~,,: hod~:vcow d~'<?* * .*
na odciI!ku wiejskim i małą
akcję wysyłania mało i średniorol umatyzm, który do tego stopnia raz przez wójta. Następnie ubie- bm, .l.ak 1'0 wkme~ ob.m,za mozhW okresie od 24 marca 1949 aktywll0Ścią wykazuje się eki..
ny-ch chłopów na kurac.)·e do naJ'- rozwinął się. i.t musiałem używać gający się o wyjazd do uzdr,qwi- WOSCI proc1u eyJl1e Jaj.
rolm· do 20 maja br. znacznie pa łączności ze wsią huty "Horszczudeł. Nie moglem wyjechać ska otrzyma z Zarządu PowiatoCodzienllie przybywa do za- ro~szerzył się w Piotrkowie za- tensja".
[epszych krajowych uzdrowisk. Je- do uzdrowiska na własny -koszt, wego
Związku
Samopomocy kładu około 60 gospodyń wiej- kres działania handlu uspołecz,
(H. l\f.r
· śli chodzi O' rok bieżący to prze a rządy
przedwrześniowe spra Chłopskiej kar'tę badania, z którą skich Z powiatu celem zakupu
,w iduje się wysłanie znacznej Hcz- wą zdrowia chłopów wcale się udaje się na badanie, przeprowa- drobiu do hodowli, ale niestety
by chłopów. Od stycznia 1950 r wy nie interesowały. Dzisiaj dzięki dzane przez lekarza powiatowego. z powodu małych możliwości za
I słano już około 30 mało i .średnio opiece naszego Państwa już kilka Po zaopiniowaniu lekarza, iż ubi~ kładu wylęgowego
gospodynie
!rolnych chłopów. którzy zgłosili po krotnie byłem wysłany do uzdro- gający się rzeczywiście wymaga często odcho.dzą z niczym.
radomszczańscy
dania o wyjazd do uzdrowisk. W wiska w Busku. Dzięki stosowa leczenia sanatoryjnego, pacjent
N l .
b
!przeważnej częŚCi wyjeżdżają Olli niu kuracji ~ługotrwałe.j już od kierowany jest do odpowiedniego
a ezało by, a y Centrala
Ostatnio na boisku "Metalur- Administracyjnego
z czasem
do Ciechocinka, Kudowy-Zdroju ~awfa por~uCl.łe.m szczudł~ i czu- sanatorium.
Spółdzielni :iVIleczarsko-Jajczal'- gii" w Radomsku odbyły się eli 1.38,3 oraz Bogumiła Kotlewska
. li. Buska. gdzie leczą reumatyzm i Ję s ę ca~ko.WJCle zdr?wy. ~oNajbiedniejsi chłopi korzystają skiej w Łodzi w miarę 'swych minacje do Biegów Narodo- ze szkoły li-Iatki z czasem 1,40
choroby ' s.erca. W cz~rwcu do uZ-1 dOI~nYChb llsbtołw z .pOdtZlęk~wbamdem z bezpłatnego przejazdu koleją, możliwości przydzieliła podle- wych, których zwycięzcy zakwa minut.
. "!Wysłane zostaną znacz-·
mozna .
y y o.
przy,
oczyc ar zo lltI'zyll1alll'a J' lec zen'la . P ozos t a l'l g ł emu Jej
"
Z a kł aCtOWI
• 'Wy lęgo,-' l.i f'k
l elim, in.acji wo:arowls'k
l ,o\va. l'l, się co.
W grupie dziewcz"'t w wieku
. "
'.
"
.
WIele.
otrzymujlt znaczne zniżki, wyku'
.
~
ne 110sCl
mteszkancow
WSI.
Chł
.
k
t
'
1
.
d
wen.1U.
,w
Rad.omsku
przynaJJewodzkIeJ,
mająceJ
Slę
odbyc
od
lat 19 do -~~h
pI'eI·w"'ze
. ..
0Pl pragnący s orzys ac z c PUJą je norazowo karty uzdrowiv
~
,?hłopl-kur~cJusze są z,adowo- czenia sanatoryjnego winni zglo- skowe w cenie 1.000 zł oraz PQkry mmeJ Jeszcze Jeden. ·~parat Wy- 'W pi~l'Wszych dniach czerwc.Yc1. W miejsce zdobyła Alicja Auzorge
aem z leczema sanatorYJnego o sić podanie do Powiatowego Za- wają koszty podróży.
lęgowy dla kurcząt I Jeden apa Lodzl. Ogołem startowało 62 za z czasem 1.43,1 min., Alicja
/czym najlepiej świadczy fakt, iż rządu
Związku
Samopomocy
(G. W.)
rat wylęgowy dla kaczek.
wodników w tym 26 dziewcząt W'oźniak z Państwowego LicedoZan~uPo~~ow~oZ~~uku ----~-~------~~------~-~---~-------~--~~- z t ere-nu mlas
. t
.
a '1 pOWiatu
ra- um AdministracYJ'nego z czaSamopomocy Chłopskiej napływa
ją liczne podziękowania za umoźli
OSI czy te nicy p,szq
domszczańskiego.
Dziewczęta sem 1,43,2 mln. oraz Maria Roz
twienie korzystania z uzdrowisk.
startowały na trasie 500 m, pędzka z Państw. Liceum Admi
fI'ak na przykład Ignacy Koński
chłopcy na trasie 1000 m.
nistracyjnego z czasem 1.46,9
•
Z grupy dziewcząt · w wieku minut.
od 15 do 16 lat klasyfikowały
W gl'np'
hł'
- k
eren powiatu radomszczań, Uczniom uczęszczającym do szko sie wrdaje, że to pod uwagę
... le c opcow w wIe u
Plenarne posiedzenie MRN skiTego
dość ubogi w linie kole- ły - nie, Pracownikom insty wzięte nie było.
się do e~iminacji wojewódzkiej od lat 15-16 na dystansie
w dniu 27 maja br. godzinie jowe obsługiwany jest przez tL~cji . .rado.tnsz~~a.ń~kic~
Zarząd PKS winien w .lak 1~ast~p~1Jące uczestn,ic~ld: Zofia 1(\00 mtr. pierwsze miejsce zda
~8, w sali posiedzeń Miejskiej Ra Państwową Komunikację Samo me, pOUlew~z sf!oznIhby s~ę
~~ naiszybszym czasie zmienić nie- DomInIak,
członkI m
LZS-u był Stefan Pacałowski I Pańdy Narodowej w Piotrkowie (Slo chodową
która w ostatnim I pracy.
Okohczm
chłOPI
rOWl11ez
odpowiadający
potrzebom
miesz
z
czasem
1 30 Wacława LaSO!l t
G"ImnaZ]Um,
mało korzystają z tego autobu
'
, . , ,
s wowego
czas
:vvackiego 13), odbędzie się 86 ko o~resie l1ruc~OI?:iła tutaj sze- su, ponie\vaż 'do miasta udaj~ ~a~~ów ,rozkła(~ ~azdy. Im w~ze z. U-latki z c~ase~l. 1,35 i Ma: 3 min., drugie miejsce zdobył
rrejne plenarne posiedzenie Miej leg now?ch ll:lll . Jedna~ w n.o się oni o wcześniejszej porze. sl11eJ,. tym I~PI~J . . Reasumu~ąc l'la Rorbach rowmez z 11-latkI Edward
Tomicki z czaseIU
3 16 l '
Zd . ł
D
.skiej Rady Narodowej. PorządeK .....\'m rozldadzle Jazdy klel'owmc Zmniejszono również ilość wo, powyzsze w Imlel1l u wszystkIch z czasem 136 9 minut
,"
,
.
.
.." ~:n., oraz ,. ZIS aw. ąpzienny obrad przewiduje: zagaje h\'o PKS-u ,nie uw.zg-lędniło po- zów kursujących. na tej trasie. mieszkańców .powiaiu, korzysta W
t1'7eb ludnosci powiatu.
Zapytać należy, czy Zarząd jących z usług PKS-u, prosilny
grupIe < dZ1e.wcząt w :vI:ku bIow kI z czasem .~.20,8 mm.
i nie, odczytanie protokółu z ostat
Mianowicie, nowy rozkład ja- PKS-u, opracowując nowy 1'02- o szybką zmiallę rozkładu ja- od 17-18 ~at pIerwsze mIejsce
W grupie chłopców w wieku
~liego posiedzenia, sprawozdanie z
zd\' 11(\ trasie Radomflko--Przeu k.ład jazdy na t~j linii',z!łpoznał zdy.
.
z~obyła Bozenna Okoń z H-lat- od 17-18 lat pierwsze miejsce
liziałalności Urzędu Zatrudnienia,
bórz absolutni.e nie został przy [,;Ję.z p~trzebaml ludnoscI, kor~y
Zdzierak Leon
kI z czasem 1,34 min., Zofia zdobył członek Związlwwca"
&sprawozdanie spółdzielczej szwal, ~t~s?wany ~~ !st~tl1ych potrzeb staJącej z uslug' PKS-u. Mme
staly czytelnik "Głosu" Ościk z Państwowego . Liceum J"" P' k •. k" ,
3 05 5'
e,I zy le ~r ma .' . czas
• ,
oi "Piotrkowianka" oraz wolne I J uz bardZIej ZYClOWy był stary
rozkład
jazdy.
Wtedy
bowiem
m1l1.,
drugIe
llueJsce
HenrYK
wnioski.
z Przeqbórza wyjeżdżał auto
Malasiewicz z czasem 3.06,5
~u,s, .Ido!':\, do RCldornsk,a l?l"zyminut, trzecie miejsce -Lucjan
.)ezdzał o godz. 7 rano, ZarowllO
święcicki ż I Państwoweg Gim
Piękny
więc uczniowie jak i pracowni- "KOLEJARZ" PIOTRKO~ -I przez licznie zebranych widzów. I dzy
miejscowymi
drużynami
.
.o
"Nasza Przyszłość" cy instytucji radomszczańskich "W~ÓKN~RZ" TOMASZO~V 4:3 Mecz sędziował ob. Kasprzak z "Związkowca" i "Kolejarza-Ru' nazJum z czasem 3,07 mm.
na tej trasie dążyli . KlIka ~m temu ,odbył. SIę :v Piotrkowa.
chu". Mecz rozpocznie się o godzi
"" grupie chłopców w wieku
Kilka dnj temu członkowie Ro zamieSlzkali
na czas do szkolv lub do swych PiOtrkOWIe mecz pJlkarskl o mlnie 17 po poŁudniu bez względu
. . botniczej Spółdzielni Pracy "N'a' zajeć. Autobus 'ten odpowiadał strzostwo · klasy "B" pomiędzy
01;VWIA SIĘ KLASA "C"
na stan pogody. Spotkanie, z po' od lat 19-29 pIerwsze mIejSCe
sza P~zyszłość" przekazali na po- l·ó,·vnież okolicznym chłopom, drużynami KS "Kolejarz'Ruch"
W Piotrkowie odbył się nieda- wodu równego niemal poziomu 0- zdobył członek "Związkowca"
trzeby ogól.nokształcącej szkoły którzy do miasta przyjeżdżają z Piotrkowa i KS "Włókniarz" z. wno mecz piłkarski o mistrzostwo bu drużyn przedstawia się bardzo Marian Dębski z czasem 2.491
Jl'owal'zystwa Przyjaciół Dzieci \v zazw.yc2aj już \ve wczesnych Tomasz?w~. ,~wycięstw~ od.niós~ klasy "C" pomiędzy drużynami ciekawie i zapewne zainteresuje minut, drugie miejsce - Tad~Piotrkowie kwotę 60.000 zł. Dzięki goc1zmach rannych,
lepszy l slll1leJszy techmczl1le l tomaszowskiego "Włókniarza" i szerszy· ogół piotrkowskl' ego spole
Wt 'k"
St l'"
pcm6cy pieniężnej dzieci szkoły
Podobnie korzystnie pl'zedsta kondycyjnie zespół piotrkowskie- piotrkowskiego "Kolejarza". Po' czeństwa. Przedmecz o mistrzo usz
Ol. 16WICZ .ze" a l .Z
,T PD będą mogły uzyskać wiele wiał się l'ozldad jazdy autobu- go "Kolejarza" w stosunku 4:3, dobnie jak w poprzednim meczu, stwo klasy "CH odbędzie się o go czasem 2.50,9 mm"
trzeCie
nowych
niezbędnych
pomocy sów odjeżdżających z Radom- Bramki dla zwyCięzców zdoby' tak i w tym zwyciężyli nasi "Ko dzinie 15. Wystąpią w nim dru' mleJsce Czesław Woliński z
~zkolnych. Powiększy się także, w
ska do Przedborza w godzinach li: Czuba 2 i Ciechanowski 2, na- lejarze" 4:2.
Dla zwycięzców gie drużyny "Związkowca" i "Ko- I Państwowego GimnazJum z
13kromnym stopniu umeblowanie popołudniowych. ~1ieliśm? wów tomiast dla gośc~ z .Tomaszmva: bramki zdobyli: Zemło, Ciszewski lejarza'Ruch",
(H).
czasem 2.54,9 min.
szkoły.
czas autobus, ktory odJeżdżał Nowak, Grochowma l Grunek po i Sieradzki oraz Marusek po jedz Radomska.o godz. 15 min. 30. jednej.
nej.
Tymczasem w nowym l'ozlda~
W pierwszej części meczu gra
Ogłoszenia drobne
cIzie pierwszy autobus na trasie była wyrównana. W drugiej czę CIEKA WY MECZ w DNIU 29 bm.
W dniu 29 maja br. na boisku
Przeclbórz Radomsko przybywa ści meczu obserwowano lekką
ZGUBIONO legit. Zw.
do Radomska dopiero o godz. przewagę piotrkowskich ,,Koleja' sportowym za parkiem w Piotrko
Zaw.
Prac. PrzeDlysłu
9.10. WJ:"łania «ię więc p.';tanie. rzy". Cały p zebieg gry śledzony wie odbędą się zawody piłkarskie
Chem., tv1!ias Irena, Pwtr
komu sluzy nowy roz·kład Jazdy·t był z wielkim zainteresowaniem o n'l.istrzostwo klasy "E" \JomiE'f
ków.
103

Slonina

słaniała

Hadowla drab·lu /w radomszczo' n' sk~lm
dobrze się rozwiia
hodowlą

wykazują

O Piotrkowie w kilku wierszach

SI

_Chłopi powiatu piotrkowskiego leczQ się
Jonatoriach uzdro .., •.. ..,.. OUJqch

--------------------------_4
Elim.·nacJ-e· do 81-ego· W Narodowych
K

andydaci

do elIminacji wOjewódzkie,i

I

N'

I'

.

KOmu sIuz· y nowy rozkIad J. azdy. PKS'.

°

,

.I

::c::::

KRO N IKA S PO RTO WA -

cZyli robotnic

Czytajcie i rozpowszechniajcie

ti,GLOSfJ'

Nr 144

Co mówił Stasiak

Ze sportu .

składając

"11>'. • 1'1 l;" •• ł. I .' I ., I, • .' I ' . ...... !:. Ił 1111 ' ~ I II... 'ł.' ilIIlU')

.3 dnioUJq bi'an§
igrzysk sportowych ucznió,w szkil zawodowych wŁodzi
Co sisala pr(J~a

łódzka

w dniu 26 majo 1930

r

ciągu poniedziałku, wtorku i ~rody
ŁKS Włókniarza przedsta

Wstadion
jeden

bojach do finału zakwalifikowały si~
drużyny P. Liceum Tech. Dentystycz.
nego i Liceum Adm. Handl. Zwycięzcą.
zostało Lic. Dentystyczne, pol{onując
Lic. Handl. :-:1. Gra na og6ł słaba.
Sędziował ob. Szewczyk.
W siatce męskiej poziom był niepo.
równanie wyższy. W finałowych bojach
spotkały się zespoły Gimn. Przem. Gu
mowego i PSTP Łódź. Spotkanie zakończyło
się
zwycięstwem
Gimn.
Przem. Gumowego 2:0. PSTP po 1
przegranym secie zupełnie się zalama
lo. Sędziował Topolczewski.
Tytuł mistrza w koszykówce uzyska
lo również Gimn. Przem. Gumowego,
które pokonało PSTP Łódż w stosun.
ku 34:30. W zespole zwycięzców wy_
różnili się Maciejewski, a u pokona.
nych Hofman i Jabłoński. Spotkam e
prowadził ob. Topolczewski.
v.' walce Dl. bagnety pierwsze miej.
sce zdobyło I Gimnazjum i Liceum Ba
wełniane (Łódź),
odnosząc
9 zwy.

AkCja zbierania podpisów pod Ape
lem Pokoju trwa:
- Składając swój podpis ped Ape
lem Pokoju przyłączaliśmy się do
jego obrońców i wy'
rażaliśmy gotOW03Ć je
go obrony, gdyby zaszła tego pott"Zeba mówi nam b. mistrz
Polski w boks\e T.
Stasiak. - Podpisując jednak swoje naz'
wisko zdawałem sobie
sprawę, że nawet ono
może zadecydować o losach pokoju i
obronić go
~rzed zakusami an~lo.a·

wielki obóz młodzi.1zy
obojga płci uczęszczającej do szkół za
wodoW)'ch, która zjechała do Łodzi z
terenu całego wojcwództwa w ceh- wy
łonienia reprezentacji na międzyokrę·
gowe zawody szkół zawodowych, któ.
re z kolei wyłonią reprezentację na u'
g6lnopolskie igrzyska szkół zawodo.
mel'yltańskich podżegaczy, chcących
wych w Warszawie.
nabić znów swe kabzy na nieszczę
Przez Sito eliminacji przeszli najlep
ściu ludzkim.
si. Ci najlepsi staną jeszcze w tym
miesiącu do walki z reprezentacjami
W dniu wczorajszym wielki tłum Kielc i Krakowa, nie też dziwnego, że Łódź,
Kolarze
bezrob'otny:ch, którzy wycze!1pa1i już; wk
'
. ty l
'rótce pl'zyC1ągną
oni uwagę me
koguciej - Potocki Kazimierz
ŁKS Włókniarza - dla WSI
\vszelkie zasiłki oblegał pmez k~lka ko swych kolegów j wychowawców, ale średn. Szk. Zaw. Nr 1 Łódź,
godzin magistrat w Pabianicach, do- uwagę całej naszej opinii sportowej.
piórkowej _ Kowalski PSTP Łódź,
Z okazji Święta Ludowego w ra·
magając się pracy i chleba.
G
P
mach akcji łączności Wsi z Miastem,
W ci~gu niedawno odbytych walk.
lekkiej - Włochacz z imn. rzem.
Wicepr~dent miasta p. Tomc.~ak
'<
Sekcja Kolarska ŁKS "Włókniarz"
odmówił przyjęcia delegacji bezro- na stadionie ŁKS Włókniarza zanoto. Elektr. Łódź,
organirl.uje w dniu 29 maja r. b. (pobotnych, co wywołało niesłychane waliśmy wprawdzie szereg nie złych
półśredniej Nogajski z P. śred.
nied~iałek) o godz. 14-ej wyścig kororzgol'yazenie i było przyczyną ata- wyników, ale nie to było przyczyną., Szk. Zaw. Nr 1 Łódź,
larski diI,a członków LZS. Start o
ku tłumu na gmach ma,g imatu. Spro że zawody pozostawiły na nas jak ll.1j
średniej - SławJliewicz z Aleksan.
godz. 14-ei we wsi Rużyce, pow.
wadroone na odsiecrz siłne oddz.:'ały lepsze wrażenie. Wrażenie to sprawiły: drowa.
cięstw.
.
iloś(J~ 'stal'tuJ'ucych zawodniczek i zaPl'łk" noz·un .
brzeziński, gd~ie również będzie i
polioji uwolniły magilSotrat z oblęu;-'"
'"
'"
Marsz pa.trolowy (2 km) dziewezą.t
wodników. ich uradowane i rozentuzja
Do finału weszły 4 drużyny: LIceum
meta wyścigu.
wygrało I Liceum Handlowe (Księży
nia.
zmowane twarze, świadczące, :i.e dzi. Mech. Kutno, Liceum Chem, Boruta
Trasa: Różyca - stacja kolej0wa
STRAż OGNIOWA WOBEC
siaj młodzież nasza dzięki opiece Pol Zgierz oraz PS'fP Piotrków i PSTP Młyn), w czasie 12,40.
Będzelin - Nowr Rejunacki
chłopców - I LI. Zakowice Wielobój
WIDMA BANKRUCTWA.
ski Ludowej wyrasta na obywateli
Łódź. Kajwiększą sensację stanowiła
dzeń - Stal'y Redrzeń - Słotwmy ceum Budow. Lą.d. - 110 p.
l•
urz ądzii:a, demon.stracJ·ę antyrządoŁ'dSt
'
O
'
al--'
'l'
h
..
h
d
d
raz
gruowa Ul ~a prawdę szczęs nvyc . ro.zwllllętyc za zdecyrJlwana klęska kan y ata na mi
o <=a
W pływaniu zwyciężyli.:, ~OO ~'.r " m. Koluszki - Stare Koluszki - Za
wą·
się ostatnio w sytuacji bez wyjścia. równo intelektualnie, jak i fjzycZJ J, strza PSTP Łódź, którą. Piotrków roz
dow. chłopców Ziehnski "RP...,rp kowice - Różyca. Zgłoszenia do wy
BANKIERSliA SIiŁADKA
Magistrat nie wpłaca już 'ld trzech przygotowanych należycie do pracy i gromił 5:01 Bohaterem meczu był u.
ścig u pr.zyjmowane będą na miejscu
(Łódź) 1,11.
NA PREZYDENCKI BANKIET
tygodni składki, tłumacząc się bra- obrony swych zdobyezy. kt6re im (:~ł talentowany bramkarz z Piotl'kow'l,
startu w dniu rzawodów do gOdz.
100 ID st. klas. - Petri (pSBLl wileńskit> zorganitzowały kiem fundusrzów. W obecnej chwi. nasz nowy ustrój.
którego przytomność i brawurowe ak.
Bank1
l3-ej.
1:26,5.
składkę (po 2 tys. zł od banku) na li brak jest lci!llru tysięcy metrów
W środę stadion ŁKS Włókniarza eje publiczność przyjmuwała hu~znymi
Dla pierwszych drziesięciu w wyści
PSTP
Sztafeta 3:x:100 st. zm.
pokrycie kosztów ba,l u reprezentacyj wężów strażackich, Urrząde.eni.a nie przedstawiał uiecoazienny widok. Net. oklaskami, Ponieważ Boruta Zgierz po
glU Za~':Ząd ŁKS "Włókniare" pI'lZezna
(Łódź)
4:16,8.
nego, urządzonego podczas pobytu mogą być konserwowane i uzupeł- hl zawonników i tysiące młodych ,,ri konała Liceum Mech. Kutno, do. osta.
PSTP czył piękne żetony, natomiast wszys
Sztafeta 5x50 st. dow.
prezydenta Mościckiego w Wilnje P. niane (Ku.r, Łódz.).
dzów, pomimo deszczu przez cały tecznego boju stanęły PSTP z PlOtrko
cy kromy ukończą wyścig otrzymają
- . . . ; ; . - - - - - - . . . ; ; ; . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . dzień obsorwowały spotkania finało. wa i BOl'ut.a Zgierz, Po p.ełnym e~? (Łódź) - 2,46.
50 m st. dow. dziewcząt - Sobczak dy.plomy pamiątkowe.
we w wielu dyscyplinach sportowych, cji spotkamu przy dość me. sprzYJa)ą.
a wieczoreJłl oklaskiwały jeszcze 70 7.e cych warunkach (deszcz), mIstrzem Q. (LAH) - 36,2.
50 m st. klas. - Sobczak (LAli) sp ołów tanecznych, popisujących się kręgu łódzkiego została Szko~a TO( tl.
W tańcach regionalnych.
Przem. z ~iot1'kowa, wyg1'ywa~ąc z Bo 46.
Liceum
Onegdaj
odbył się w
Zgierzu
fEATR "PINOKIO'
Sztafeta 5x50 st. dow.
PAl"IS'l'WOWY
rutą ze ZgIerza 1:0. Rozentuzjazmowa
Trzydniowe zawody zamknięto roz. ni kibice znieśli zwycięzców z boiska, Adm. Handlowe - 5:21,
mecz piłkarski o mistrzostwo klasv
(uL Nawrot 27)
TEATR 11\1 STEFANA JARACZA
Liceum A okręgu łódzkiego. Przeciwnikiem
(Ul. Jaracza 27)
Sztafeta 3x50 s~ . zm.
Godz. 8 i 15 wg. zamówień dla daniem licznych nagród w postaci wiwatując na cześć zwycięzców.
tamtejszej Boruty był ŁKS Włó'
Dziś, o godz. l!),15 komedia M. Ba szkół widowiska zamknięte pt. "No' sprzętu sportowego i ściągnięciem fia
W piłce siatkowej, po trzydniowych Adm, Handlowe - 2:39,
kniarz I B. Przed zawodami oba ze
gi z masztu.
łuckiego pt. "Dom otwarty".
wa szata króla".
społy
wraz z sędzią ob. SzumlaNa stadionie ŁKS Włókniarza ucicnł .
Wszystkie bilety wyprzedane.
kiem podpisały apel pokoju.
Przedsprzedaż biletów na niedziegwar, rozjechali się mł~dzi s~ortowcy.
l'EATR "ARLEKIN"
ale w protok6łach sędzlowskich pozo.
lę w Ośrodku Informacji Miejskiej,
ZwYcięstwo wywalczyli łodzianie
(uJ. Piotrkowslca 152)
stały wyniki i te wyniki muszą. ujrzeć
.
2:0 (1:0). Obie bramki dla ŁKS Włó
Piotrkowska 104a.
Godz.
17,15
widowisko
pt.
"Złota
światło d,zienne.
ją swą
ę···
PANSrWOWY
lmiarza I B zdobył Olejniczak. Na
rybka".
TEATR POWSZECHNY
3aczniemy od przodownicy naszych
usprawiedliwienie Boruty trzeba za
nież
Jungrova,
która
w
ub.
roku
nie
PRAGA. W Trzeboni odbył się 2(nJ. Obrońców Stalingradu 21)
sportów - lekkoatletyki.
znaczyć, że zespół ten grał prawie
tygodniowy Qb'óz przygotowaJWczy osiągała w kuli 12 m, wygrywając przez ealy mecz w lO, gdyż zawo(tel. 150-36)
TEATR KOt\1EOJJ MUZYCZNEJ
100 m wygrał DyIikowski Zenon "LUTNIA"'
dla 27 crzoło.wych lek.koat~ete-k cze- nie5porlzie-wanie tę konkurenoję wy- dnik jej Walczak uległ na samym
Dziś o godz. 18 generalna p:óbll;
Lic. Admn. Handl. Księży Młyn
chosłowackich, przed wys.tępa<mi mię nikiem 12,98 m i wyprzedzając o 0,5 początku zawodów kontuzji i zszedł
komedii Aleksandra Fredry "Wlello
W sobotę, 27 bm. o godz. 19,15 11,5.
ni mistr.z.ynię Oz.echoSilowacji - Ko- z boiska.
człowiek do małych interesów".
premiera opery komicmej
"Córh-a
Sztafeta 4xl00 m - Liceum Ailm. drz.ynarodowyllIli. w tegorocznytm sezo
mal!'kovą. Jung.rova ~ężYła rów"AŃST\.OWY I'I<}ATR NOWY
pani Angot".
Handl. Łódź
45,7 przed PSTP nie. Na rzakończenie ob'<YLu odbyły
Łodzianie
wystąpili
w silnym
nie·ż w rzucie dyOOerD 39,93 m,
się
(lawody
(lekkoatletyczne,
które,
(ul. Daszyńskiego 34, tel. )81·a.!)
Łódź.
składzie z Zygmuncikiem, Kożmiń
pmed
SLachovirową 38,22
m.
Na1jmimo
rozmolclej
bieimi
i
rrzntnl,
przy
Godz. 19,15 .. Brygada szlifierza
TEATR ,.OSA"
Sztafeta olimpijska I miej.;ce
Janeczkiem, Olejniczakiem,
lepszy wynik w r.:rucie ~m o- skim,
niosły ~osunkowo dobre wy.rriki.
Karhana",
.
Trąugutla l, lel. 212-70
PSTP Łódź - 3,36,4
Bajanem, Rączko i Pietrzakiem na
siągnęła
Zatopkova
41,58
m.
Ostatnie przedstawienia! .
Dziś teab.· nieczynny.
N;iespodziank.ę w biegu na 800 m
60 m dziewcząt - Karasińska Zofia
crele. Boruta nie wykorzystała rzu
s?l'awiła Hulova, wygrywając tę kan
- 8,6.
tu karnego. Niefortunnym egzeku
Sztafeta 4x75 - Lic, Adm. Handl, kurencję w 2:30,3 - o 0,2 sek. pmed
torem był Matynia.
mistrzyn.ią Cz.echosłowacji Muel·
E ~ ięży Młyn 42,6.
Skok wzwyż - Maciejewski W. - ~erovą. Du1Że po&tępy pocozyllilla rówW środę KOmisja Kollokacyjna
Piłkarze ręczni
YLOWY (KT' k'
123)
z ramienia CRZZ, przejęła sztuczn~
ADRIA - dla młodzieży (Stalina l) ST
11?~, I~O
l
lodowisko w Katowicach od Konu'- teź udają się na wieś
Kino nieczynne z powodu remontu.
"Trzy spotkanm (fllm w na.wra
BAŁTYK (Narutowicza 20)
nych kolOl'ach)
tetu Odbudowy Torkatu. W skład
Łódzki Okręgo;wy Związek Kosz.yZwycięsld pOWl'ót"
godz. 18, 20
Komisji wchodzili m. in.: ob. Rąj kówlii, Siatkówki i Szczypiorniaka
wyćechał
.
k a sportiO we chman
z CRZZ, inż. Czaplicki, ob. podaje do wiadomości, że spotkania
godz. 16,30, 18,30, 20,30
TATRY (Sienkiewicza 40)
~
O d O B erl'IRa na Jgrzys
Mtkuła i inż. Woźniak.
BAJKA (Fl'anciszkańska 31)
Dziś kino nieczynne.
Niemieckiej Rep.bliki Demokratvcznej
Komisja nie stwierdziła żadnych mi&tmowskie w szcrz.ypiomiaku i siat
"śpiewak "ieznany"
ŚWIT (Bałucki Rynek 2)
poważniejszych uchybień odnośnie kówce męskiej wyznaczone na Ole-.
qodz. 18 20
"Dziewczęta z baletu"
Na ig rz1 ska Sportowe Niemiookiej Republiki Demokratycznej
l
'
dzielę :i poniedąJałek (lostały odwoła
GDYNIA (Daszyńskiego 2) "Program
qodz. IB. 20
wyjechała do Berlina 30'osobowa ekipa czołowych sportowców pol' zap anowanych projektow, kosztory ne i odbędą się w terminie później
aktualno:lci krajowych i zagranicz TĘCZA (Piotrkowska 108)
skich, złożona z gimnastyczek, pływaczek i pływaków oraz Iek'k oatle sów i umów i uznała roboty prze- szym. W ś.v,.-ięta łódzkie drużyny pił
,
W s kła d e k'
h d
prowadzone
w roku ubiegłym
za
nych Nr 21" '
"Ur~dzony w październiku"
tow.
-IPY wc o zą:
'
odebrane.
ki ręcrmej udają się do L1:\dQl\vych
qorlz. \5, t6, 17. lB, 19, 20, 21
qodz. 16.30. 18.30, 20,30
Pływaczki _ Proniewiczówna (200
Lekkoatleci _
Adamczyk {s.kok
Z dniem 24 maja Torkat stał się Zespołów Sportowych celem rozegra
HEL - dla młodzieży (Legionów 2) WISŁA (Daszyńskiego l)
m. st. ldas.), DobranO'W'ska (200 m. w dal), ,sta.wczyk (biegi 100 i 200 więc centralnym związkowym oerod_ rl(ia zawodów towa.rrzyskich i pogłę
"Awantura na wsi"
"Dni Filmu Czechosłowackiego"
st. klas.) i Dzikówna (400 m. st. do' m,.), Mach (bieg 400 m.), Cieślik· kiem szkolenia sportów zimowych Menia współpracy na niwie spcrtogodz. 16, 18, 20
"Nowa Czechosłowacja"
wolny:),
Mmieka (bieg 200 m.),
i w sezonie oddany będzie do użyt wej miasta re wsią.
Zawod~ wylZ.l1aczone na sobotę nie
MUZA (Pabia,n icka 173)
~odz. 16.30. 18,30, 20,30
Pływacy - Procel (100 m. st. doku wszystkich zrzes;?:eń sportowych
"GrzesznIcy bez winy"
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
wolny), Jahłoński (100 m. st. grzebie
Zawodnikom towa.rzy9.1:Q, trenerzy. CRZZ, sZkół, LZS-ów, Gwardii i u[egły oowołaniu.
, d ro d na c ó r k a "
qodz
t8 , 20
.
, N leo
rowy), Ludwikowski (100 m. st. do- Kim:ownikiem ekipy J'est sekretal'Z Wojska.
POLONL~ (Piotrkowska 67).
godz. 15,30. 18, 20,30
wolny), Gremlowski (400 m. st. GKKF - Kosmam.
Przejmując IOdbudowany Torka~ Zmiano tarml'nu druz'ynowy h . t tw
,.Dni F1lmu CzechosłowackIego"
WOLNOść (Nap:órkoWskiego 16)
dow.), Boniecki (200 m. st. dow.) i
DrużY'lla polska wyjechała w środę Komisja wystąpiła równocześnie z
'"
C mlsrzos
"Nowa Czechosłowacja"
"Czarodziejski kryształ",
Nikodemski (200 m. st. klas.).
w nocy.
vmioskiem do CRZZ o przebudowa
Polski W lekkoatletyce.
godz, 17 , 19. 21
gor!z, 16. l!l 20'
Gimnastyczki Rakoczy, KaniOprócz zawodników polsk--ich, w l· nie budynków na sztucznym lodoW dniu 28 bm. 12 drużyn z cale
PR7; ; 'lHyroŚNIF. (Ż~l'o~skiego ?6) ZA(~HĘ:TA (Zgiel'ska 26)
kowska, Kl'upianka, Reindlowa, Wil- grzyskach mają startować równieź wisku, wybudowanie nowoczesnych go kraju, które uzyskały najwię"Hrab1a ~onte-Chl'lsto II serIa
.,Za 'Siedmi('ma górami"
kówna, Dębicka, Marcińczak
K. sporto\vcy radzieccy, czecho-słowaccy, trybun,
hotelu sporto\'rego, hali kszą ilość punktów w okręgowych
Sk l' 1'11' n' s
ka.
.
.
'y
d
'
h mistrzostwach Polski,
ROg'odz.
l:)OTN18,
I K 20(Kilińskiego 178)
qll r! 7 18. 20
..
węg1erscy 1 l"U111UnSC .
maszyn 1. t p.
ruzynowyc
,. fJpiór w operze"
--------------------------,----------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - uczestniczyć miało w lekkoatletyczgodz. 18, 20
al twórczości Jana Kupały znała "Zalejka" (nazwa ludowego i.nstru Szewczenko, Kupała odczuwał ostry bogatym, pełnowartościowym i ra nych mistrzostwach grupowych. Ze
ROMA (Rzgowska 84)
Vi zły ucieleśnienie najlepsze cechy mentu muzycznego), uległ natych- ból na widok zdeptanej godności u ciosnym życiu narodu radzieckiego. względów technicznych (mistrze·
.. Hrabia Monte·Christo" J sel'~
narodu białoruskiego: wysoka war miastowej konfiskacie po ukazaniu ciśnionego narodu; o wpływach W r. 1925 poeta otrzymuje tytuł po stwa w okręgach odbyły się 18 bm.,
qodz. 18, 20
tość moralna, bobaterstwo, be~gra się w druku. Za szczególnie niebez twórczości Kolcowa, mówią jego po ety ludowego Białorusi, a w roku a nie ze wszystkich okręgów nade
REKORD (Rzgowska 2)
lliczne oddanie dla socjalistycznej pieczne uważały władze carskie ezje poświęcone pracy na roli; od 1941 nagrodę stalinowską za szły jeszcze sprawozdania), PZLA
"Zakochani są sami na świecie"
ojczyzny.
dwa wiersze z tego zbioru: "Pieśń Niekrasowa przejął Kupała potężną zbiór wierszy "Z głębi serca".
postanowił przełożyć termin druży
Utwory Kupały doczekały SIę wolnego człowieka" i' "Czy długo siłę demaskującą.
nowych mistrzostw grupowych na
g odz, 18, 20
Na zakończenie przytoczymy slo- dzień 10 września.
przekładów na wiele języków narO jeszcze?". W pierwszym z nich doAle szczególnie wielki wpływ wy wa, którymi Eugeniusz MozaIkow,
dów radzieckich oraz szereg języ- patrzonu się "jawnego podżegania warła na Kupałę twórczość i działał autor odznaczonej w br. nagrOdą
ków obcych. Kupała jest obecnie je . do buntu". Ale żadn-a prześlado- ność społeczna wielkiego pisarza pro stalinowską monografii o Kupale,
GŁOI
dnym z najpopularniejszych
pOt: wania nie zdołały skłonić Kupały letariackiego. Gorkiego.
Należy tu charakteryzuje drogę twórczą poe
OrgaD Ł6dzk1ego Komitetu I WoJetów w ZSRR.
ł
ty:
wódzkiego Komitetu Polskie, zJe·
Już w zaraniu działalności literac
..
dDoczoDej PartU Bob8łD1cze,
"Bohaterowie przedrewolucyjnej
B e dacu 3 e:
liryki
Kupały odczuwają
niekied.,v
KOLEGIUl\ł BEDAKCYJN&
Program na piątek, 26 maja 1950 r.
męczącą,
rozterkę,
świadomość
roz
walką mas pracujących o wyzwole
~
T,le t o D Ył
12,04 Dziennik. 12,30 (Ł) III nie od ucisku społecznego i narodo
bieżności między tak właściwym dla
218-14
Redal:tor naczelny
skrzynka weterynaryjna wopr. dr. wego, z walką o prawo "do miana
mlodej, silnej duszy dążeniem do ra
Zastępca reli. nacze1l'ego
:118-23
M. świątkowskiego. 13,30 Koncert.
Sekretarz olipowiedzIalny 219-115
dości i szczęścia, a otaczającą
ich
•
DzIał partyjny
218·19
14.00 Radiokronika. 14,20 (Ł) Muz. człowieka". Poecie obca jest rola
smutną rzeczywistością.
Nawołując
postronnego
obserwatora
ciężkiego
f
W
,
DzIał koresponc!entów rob'!popularna. 14,55 Poznajemy mOI'ze życia i bezprawnej sytuacji mas pra
do walki, nie zawsze poeta wY9bra
ruczych I chłopskich oraz
i wybrzeże. 15,10 Aud. dla szkół po
ża sobie zupełnie jasno
konkretne
redak ,orów gazetek śc!t;npoł. ,,Jarosław
Dąbrowski".
15,80 cujących.
nycb
2111-42
drogi tej walki. Po rewolucji staje
W swych surowych, tChnących
~_~~~,~ _~ _ ~
~ ~~
Audycja dla świetlic dziecięco 15,50 szlachetną pasją, pieśniach, Kupała. ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...: się poeta. świadomym budowniczym
Dział mutacji
223·29
Dział miejski I sportowy
2*21
Muz. 16.00 Dziennik. 16,30 (Ł) Je- nie tylko kreśm obraz nędzy i wy
społeczeństwa komunistycznego, sta
,
weWD. 8 lU
dziemy na wczasy. 16,40 (Ł) Rozmo zysku nieszczęsnego chłopa biało do zboczenia ze słusznej drogi. Mi wspomnieć, że Gorki ze swej stro je się człowiekiem, który jasno i wy
Dział ekonom1c~
218-11
wa pt. "Wszechnka Radiowa infor- ruskiego, lecz nawołuje również do łość do kr'3ju ojczystego, do nie- ny zawsze interesował się literatu ramie widzi swą drogę. Wiara Ku
Dział rolny
254-21
weWD.8
muje". 16,50 (Ł) "Z dzit>dziny radio bezlitosnej rozprawy nad ciemiężca szczęsnego pozbawionego praw lu- rą białoruską, że - oceniając war pały w sukces wielkiej sprawy o
RecSakcjl!
nOCD:!
lft·h
techniki" - aud. wopr. inż. B. Kli· mi, wyrażając przekonanie o przy du, gorące dążenie do udzielenia lu tość reWOlucyjną wierszy Kupały- piera się. na fundamencie trwałych
Kolporłat,
maszewskiego. 17,00 (Ł) Koncert dla szlym zwycięstwie ludu.
dowi pomocy w jego walce wyzwo pierwszy przełożył kilka z nich na doświadczeń i głębokiej znajomOŚCI
Łólit, Plotrkom;ka 10,
tel. 222-22
przodownil{ów pracy. 17,45 "Kl'akow
Administracja
280,42
zasad walki. Otwierają się przed
Urzędnicy carscy wkrótce
zdali leńczej okazały się silniejsze od język rosyjski.
ska Trasa W-Z".
18,15 Muzyka i
Dział ogłoszeil:
Ł6dt. Plotrkow·
gróźb caratu.W miarę wzrostu świa
Potężny talent poetycki
Kupały nim nowe, nieznane dotąd horyzoll
ska IOła. teI. 111-50 I 11'-1'
pieśni
ludowe. 18,40 Wszechnica. sobie sprawę, jakie niebezpieczeń domości rewolucyjnej mas pracują
przeżywa pełnię rozkwitu w okre- ty, staJe się on współgospooorzem
Wydawca RSW "ł'rasa"
19,00 Konc. symfon. 20.00 Dziennik stwo dla ustroju carskiego stano- cych, w miarę wżrostu walki naro
sie władzy radzieckiej. Poeta jest państwa. Stąd też poreWOlucyjna.
Adr. Red.: t.ódt, PloLrkowska ..,
20.40 Piosenlci o matce. 20.55 Konc. wią tchnące siłą rewolucyjną wier- du białoruskipgo o wolność, krzepł
sze Kupały , Dlatego też, pragnąc
żarliwym piewcą wielkości staJinow .lego poezja tehnie niewyczerpanym
m-ele piętro.
Orko Taneczn. 22,00 "Szpilki" 22,18
i historycznych zwY optymizmem. Po raz pierwszy jego
zdławić jego żarliwy głos protestu, i potC(żniał glos poetycki Kupały, za skiej epoki
Druk. Zakł. Graf. RSW "Prasa"
(Ł) "Jak zakończyła
się rewolucja
cieśniala się więź z narodem,
raz cięstw narodu radzieckiego. Najle szczęście osobiste łączy się barmo
1.6d1, uL Zwlrkl 17, teL !05-C2.
1905-7 r. w Łodzi'" - pog. P. Ko' nie dopuścić, aby głos ten usłyszał kwitał jego potężny talent.
Prenumerat'! przyjmuJ'
psze swe wiersze poświęca ojczyź nijnie ze szczęściem ca.l ego naroau.
rzeca. 22,30 (Ł) Muz. taneczna. 22,1)0 naród białoruski. zaczęli oni na każ
P.P.K. "Ruch" Da konto P.K.O.
nie
socjalistyczncj,
partii
bolszeWie
I
to
jest
właśnie jedną ze wspania
dym
kroku
prześladować poetę,
Twórczość Niekrasowa,
Kolcowa
(Ł) Przyjemnie spędzamy czas WoJ I
Nr. VlI-8833.
wywarły
wielki kiej, wielkiemu wodzowi narodów, łych cech specyfic2;.!lych dla oblicza
ny od pracy. 23,00 Ostatnie wiado Cenzura nie pozwalała drukować i Szewczenki
wpływ na ksztaltowanie się stylu Józefowi StaliJ1owi. Z uczuciem pa duchowego
nowego człowieka ra
iego
utworów
na
łamach pism.
a
mości. 23,15 Wariacje na tematy mu
pierwszy tom wierszy Kupały, pt. poetyckiego Kupały. Podobnie Jak triotycznej dumy mówi 1\.upala o dzieckiego".
zyld Mozarta.
'D-1-12265

BRAK FUNDUSZÓW
W FUNDUSZU BEZROBOCIA
"Fundusz BerMobocia,
który
miał przynieść ulgę setkom tysięcy
berzrobotnych, żYiących w niesłychanie ciężkich warunkach - ;zawiódł
pokładane w nim nadzieje - p1\;;ze
"Głos Poranny" Straszliwa klQska
bez,r obacia przyniosła katastrof8!lne
?,mniejszenie wpływów tej inStytucjd,
która nie może obecnie wypłacać ustawowych l7-tygodnioWych zasilków z powodu braku gotówkl.,
W chwili obecnej niedobór w ka·
sach "Funduszu" wynosi 20 milio,
nów. Jest to prawdrLiwa upadłośe'
ZWOŁALI I ODROCZYLI
Sesja Sejmu, ~wołana ,na dZIeń
, wczoraj rly na gOOOnę 11 rano została odwołana na pięć przed Jek!.l
denastą· W pr7.e d sion ae 1 se~ mol t k
t
wyc h wy b uc hł y awao:1 ury nas we'
sta['ć tnięclrz.y różnym; ugrupowal1,iami poselskimi a BBWR. PI'lZed gma·
che m sejmowym ludność Warszawy

"Prezydent" urrządził bał, Me nie:ny
śli płacić res,t auratorom wiłeńsk':'m
za dostawę wielkiej ilości win i potraw.
CZECHOWICZ OSKAR~A EB
Były m.in:ister Ska['bu, rz ramierua
BBWR _ Gabriel Crzechowi~ ookal"
żył rlZąd piłsudczykowski o romwonie nie wiclkich sum państwowych.
BITWA W PABIANICACH

wiał

Gimn. Przem. Gum. Łódź - 1-75 cm!l
Dysk - Bednarek Zdz. z PabiaUlc
- 54 SI
•
Pchnięcie kulą. - I miejsce zdobył
rfargalski ze Zgierza 13,62 m, pr=ed
KOl:szakiclll J. PSTP - 12,49 i Zy _:o
rem J. z PSTP - 12,40.
W spotkaniach bokserskich, które
odbywały się wśród ogromnego zainte
resowania paru tysięcy młodzieży t y_
tuly mistrzów okręgu uzyskali:
w wadze papit'l'owej: Kędzierski Ta.
deusz z Pabip.nic,
muszej - Morawski Tadeusz PSTP

swój podpis
pod Apelem Pokoju
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