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Odezwa Komitetu Centralnego PZPR '
WAI'..SZAWA (PAP) - Komitet Centralny Polskiej Zjednoczor.ej Partii Robotniczej wydał w przededniu Ś\vięta Pracy - odezwe treśc: następującej ;
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JUTRO
w niezliczonych pochodach. we wszystkich zakątkach kraju zademonstrujemy naszą wolę wcielenia w życie tego, o czym mar:cyły masy uciśnionych i wyzyskiwanych od setek lat. tego, o co
walczyły bohaterslrn w ciągu dziesięcioleci pokolenia rewolucjoni·
srów.
Silni jednością klasy robotniczej i ludu pracującego miast i wsi,
uzbrojeni w niepokonan:v or~ż idei Marksa, Engelsa, Lenina
i Stalina,
zbratani w soju;;zu i przyjaźni z wielkim Związkiem Radziec~
l\im i kxajami demokracji ludowej, ze wszystkimi siłami socjalizmu

DO LUDU PRACUJ c\CEGO MIAST I WSI

,J U 'I' RO. W DNIU 1 MAJA.
w rlniu ~wiatnwego {lrze;lądu hojow:'l·ch '>ił postępu, pokoju
1 St:l'}alillnu. lud polski gmmodarz w~·zwolC1nei Ojczyzny wystąpi
w wielkiej ROii mil!onowej rodzinie wo l u~· ch narodów, które zerwały
fo;; okow;1· impe ializ;.uu i na ogronm~·m obszarze od Oceanu Spokojnego po Labę i Bałl;rk budt.ją uowe i ·cie i nowy świat. Wystą
pimy solidarnie razem z niezliczo iymi zastępami bojowników. wal~
l'.tących w krbjach kapitału 11 pokój i W)'zwolenie społeczne.

i postęp.i w świecie,

ZBUDUJEMY POLSKĘ SOCJALISTYCZNĄ,
NIECH ŻYJE NASZA WOLNA O.JCZYZN'A, KRAJ WYZWO·
LONYCII lUAS PRACU.JACYCH, NIEZŁO:\JNE OGNIWO ŚWIA·
'{OWEGO FROJ. TTU POKOJU.
NIECH ŻY.JE TOWARzysz STALIN -GENIALNY WÓDZ lUAS
PRACUJĄCYCH CAŁEGO SWIATA, UOSOBIBNIE JEDNOŚCI
LUDOW WALCZACYCII O POKÓJ I WOLNOś(;,
WSZYSCY POD OKRYTE CHWAŁĄ SZTANDARY PIERW·
SZEGO MAJA.
KOMITET CE, CTRALNY

JU'l' .• O

prześlemy płomieJWe pozdro\•:ienia i podamy bra.tnią dłoń setkom milionów prostych ludzi
na w cboc17Je - wznos1.ącycb wspaniab' gmach komunizmu
i na zachodzie to<."1:ących bohaterskie boje przeciw
„Jesteśmy za
u trojowi ucisku, w~ z':sku i zbrodni wojennych.
i
sprawy
Zademonstrujemy wrnz z nimi niezmożoną siłę Ś\viatowego
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
frontu pokoju.
.lóze# Stalin
Zjednoczeni w obozie postępu i socjalizmu~
pohz:'l'iuiemy zbrodnicz1! plany jmperialistycznych wrogów
ltidt.lmsci.
Wywalcz:nuy trwały pokoj i ja...11ą przyszłość dla na zych dzieci. ITl!lliJ'cli:Lli!t ;i;miJ';n:Ll' l 'ITl' I TtmJ!f nr1:t1.HJ,l ;LLl'rl 11.J',l'J HI u I tl ll'I li l l l I I I I l I I I I I I I I n I'! I
Niech w t 'm dniu międzynarodowego braterstwa i solidarnoś
ci ludzi pracy, ~łos całego narodu polskiego złączy się z głosem
wsz;\·stkich - bez względu na narodowość. wfarę i kolor sk6ry ktoT?v aie chcą wojny, w pot~żnym haśle~ :rozbrzmiem:ijącym po1nzez. \VSZ:"'Stl-ie kraje i kont:rncnty globu ziemskiego•
. ,Żadamy zakazu broni atomowej. R'Ząd, który by pierwŁódź r obotnicza obchodzi ~· tym bez.ustannie. porywają<: za sobą całą przyrzekając praco\lać jeszcze ot.ar t ow. Augustyniak odczytu je dług:~
szy użył bestialskiej broni atomowej będzie potępiony
ro.k u szczególnie i·adośnie święto salę.
niej niż dotychczas.
listę nagrodzonych !l.wyci~zców we
przez ludzkość, jako zbrodniarz wojenny".
Pracy, obchodzi je w atmosferze ra·
Tow. Jóźwiak, dyr. naczelny zaNa sali we.maga się ciepły, serde- wspólzawodnictwie oraz ,ubilatów
JUTRO
.
dości i zadowolenia z dobrze s.pełnio kładów deko.ruje orderami ,1ajb ar- czny nastrój. Zarówno członkowie Nagrody waha,ja się od 6 do 38 tys.
ożywieni tą wolą obrony pokoju i budowy lepszego życia 7a·
nego obowiązku. Nie było fabryJ.."i l dziej zasłużonych praoowrukóvJ za- prezydium jak i zgromadzeni na wi złotych. •
cłt•.mo:1strujemy przed całym światem osiągnięcia naszego socjalitiI'Zędu„gcb:icby nie podejmowano dla kładów. P.reypina sre b!'tle odznaki ria downi wznoszą okrzyki na cześć pr:zo
I jeszcze jedna n iespodzi•anka cze
H~ cznt'go hudo·vnictwa, W~'llild ofjarnego wysiłku i trudu polskich
uczczenia 1 l\Ia;ia " wbowiązań produk· piersi tow tow. Krzynowek, Łojsz- downików pracy - awangardy bo- ka robotników. Oto kiero·..vnik wycyjnyc11, zobowiązań. które miały je czyk, Le wczuk i !!\'Iajewskiego.
robotnikilw, chłopów i inteligencji, wykażemy rosnącą siłę i znajown ik6w o pokój. biją brawa.
działu kobiecego p~y Z G Zwiąclru
den wspólny cel - wzmocnić frol't
DekoTO\vani wzruszeni c'.zięku~ą,
Przewodniczący Rad y Zakładowej
(Ciąg dalszy na str. 3)
czenie Polski Ludowej.
pokoju, zadać stanowczy cios wszyst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - Podżegaczom wojennym, J;tórzy z nienawiścią i strachem patrzą
kim, którzy ;jawnie przygotowują
na wzrost pot~gi świata socjalizmu
nową agresję.
HIUllHllO•llłllUlfłll lflllUfłlUllllUllUłlHl• 1 tH••lłllllłlflfllllłUl"lłll•fllłH ll l ł Ut łlUlł lłłlłl
ODPOWIEMY
PZPB im. Stalina
wiel!tą demonstracją JEDNOSCI robotników ·i cbłop6w, JED·
Szumi gwarem ·głosów sala RobotNOSCI wszystkich ludzi pracy, .JEDNOŚCI partyjnych i bezpartyj~~ inimego Domu Kultury, paclm'ie zie·
uych, JEDNOSCI wierzących i wolnomyślnych, JEDNOŚCI wszyst· leń, którą bogato umajone są ścia;ny.
ZwisaJą ciężko czerwone <il'ap exie.
kich, którzy pragną pokoju, szczęścia i wielkiej ojczyzny:
$wiatło lamp pada na twa!VJe ~go
ODPOWIEMY
rącrz:kowane. podniecone.
gor~1cym powitaniem oddziałów naszego robotniczo-chłopskiego
.Uroczysty dzień, $\'irięto najwięk.
obull"zenne
we
..vojska, które wraz z niezwyciężoną Armią Radziecką i armiami kra- &z.a w roku. Aka<lemia Pierwszomajów demokracji ludowej, stoi na straży pokoju i wolności ludów; jowa.
GENEWA (PAP). Z Paryża Komitetu dla Sprn.w Energii Atom o w... ględnego zakazu broni atomowej
W prezydium zasiada I sekretami. donoszą, że sekretariat Stałego wej.
. Usunięcie prof. Joliot.Curie z zajmc
ODPOWIEMY
KŁ PZPR tow. Paweł Wojas, sekreProf. J oliot. Curie jest pr::ewodnicz;i wanych przez niego stanowisk jest n
Komitetu
Światowego Kongr esu
1
taTZ
KŁ
PZPR
t.ow. U7.dań ki, I se- Obrońców
gotowościa do walki
Pokoju ogłosił następu cym egzekutywy Stałego Komitetu zultatem brutalnej kampanii pownycl
światowego Kongresu
Obro1iców Po. organów prasy międzynarodowej .
o przedte~minowe wykonanie zadań pierwszego roku Planu kretaTZ Dzielnicy Fabrycz!lei tow. jący komunikat:
·
Lewandowski. pmedstawi<:lele dy-rek
6-letnicgo,
koju, laureatem nagrody ~obla 1
Decyzja rządu francuskiego pozosta
cji,
Zwiąelm Zawodowego ora7. !ll"ZO
SekTetariat
Stałego
Komitetu
dovn~
członkiem Instytutu .Francuskiego. Fry je w ja~krawej sprzeczności z duchem
o Wytllenienie do reszty wszelkiego wyzysku, zacofania i cie· downicy pracy_
duje się, że gabinet :f rancuski post ano deryk Joliot.Curie był jednym z inspi i litera apelu sztokholmskiej sesji ::ót.ł
mnoty,
Robot nic:v PZPB im. Stal!~a :;u- wił usunąć profesora FRYDERYKA ratorów apelu sztokholms:tiej qcsjl łego :Komitetu światowego K dngresn
o w:.. mocnienic rad narodowych jako podstaw. państwa demo· mują dziś swój 1-li\'Ia jowy Czyn. Z JOLIOT.CURIE ze stanowisk a Wy. Stałego Komitetu światowego Kongrc Obrońców P oko ju. Decyzja rzadu fran
dumą stwiercl~ają, te zobowiązania sokiego Komisarza do Spraw E nergl.i su. Obroli.ców Pokoju, uchwalonego 19 cuskiego stanoUi
i.rac.ii ludowej.
w oczach · wszyst.
o dalszy postęp ...ocjalizmu w oa. zei gospodarce, uauce z06tały wykonane. Jaki:e głusz.ne są Atomowej oraz ze stanowiska członka marca br. l dom:igaj;;,cego się bez. 1 Itich walcz~cych o pokój ludzi na ca.
słowa tow, ministra Mijała. Z'łonka
l kulturze.
.
lyn1 świecio - zamac::i na sp:awę po.
KC PZPR, l-dócy przybvł na akad eW"zvsth, en młode, lwi•rczc 1 patriotycznt' w narodzie niechaj mie:
„
l:oju. Wszysr;:y obro{icy !JOkojn widz~
~tanie jutro w zeregach u boku klasy robotniczej, mocno i pewnie I
~ ~
w decyzii rządt francu kiego pod!)L
„PoL"1i:a \\<lllczy o pokój uic <'łO·
1 rządkowa.nie się tego rzi,:1lu silom wro
lrz:v•\1niitl'Pj s ter Poł-.1,i L11dowej.
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Jak podał komunikat Centralnego
W dnln 1 Maja wszyscy milujący potęłnemu mocarstwu socjallstyC<Lne.
pokoj ludzie na świecie wzrok swój mn, które narodziło się i wyrosło z Urzędu Statystycznego przy Radzie
"1eruj' ku Związkowi Radzieckiemu, walld o wolność, pokój i socjalizm. Ministrów ZSRR, globalna produkcja
przemysłu ZSRR wzrosła również w
pierwszym kwartale br.. w porówna·
nlu z pierwszym kwartałem· ub. r, o
22 proc.
Wielkie sukcesy osiągnęło równiet
1
1925 roku TOWARZYSZ STA· cy dwóch r6tnych systemów zosta a w ub. r. socjalistyczne rolnictwo ra·
UN tak określał wytyczne za. wypowiedziana prz~z Lenina. Lenin , dzleckie. Dzięki dalszej mechanimcjl
jest naszym nauczydelem, a my, ln- gospod<1rkt rolnej, zasjiJonej r. ub. w
panicznej polityki radzieckiej:
.,PODSTAWĘ POLITYKI ZAGRA· dzle radzieccy Jesteśmy uczniami Le. 150 tys. traktorów, globalna produk·
cja gospodarki rolnej przewyższyła
'
... nu STA
NICZNEJ NASZEGO Rzq
Globalne zbiory'
• Dina. Nigdy nie odstępowaliśmy i nie poziom roku 1940.
u
zbóż wyniosły 7,6 miliarda pudów i
ŃOWI IDEA POKOJU. Walka o po- odstąpimy od wskazań Lenina".
LENIN w lutym 1920 roku zapyta- osiągnęły niemal rozmJ.ary przewidzia
k6J, walka przeciw nowym wojnom,
ne przez plan 5-letni na rok 1850, a
wszelkich kroków,
demaskowanie
dziennika w stan ł e pogłowia nast ąpt·1a znaczna
-•-nyeb dla przygotowania no•ej ny . przez korespondenta
amerykańskiego ,,New York E,vening podwyz"ka
-r....,.
·
wojny- oto nasze zadanie".
Zasadnicze znaczenie dla Związku
Journal", jakie będą podstawy pokoRadzieckiego ma przemy·sł budowy
W 25 lat później, a w 5 'lat po ura- j1,1 z Ameryką, odpowiedział:
maszyn. W porównaniu . z 1948 rotowanlu ludzkości przed śmierte1,,Nlech kapltall§cl amerykańscy nie kiem produkcja staii wzrosła w 1949
nym niebezpieczeństwem faszyzmu
TOX. MALENKOW, czlon~k Biura ruszaJat nas. My Ich nie ruszymy". roku o 25 proc., ekskawatorów o 50
Na pytanie, jakie są przeszkody na proc., turbin paroW'rch o 172 proc.,
dźwigów automatycznych o 100 proc..
cznego WKP(b), stwlerdzli:
1'»
„W odpowiedzi na awantumic:r:ą drodze do takiego pokoju, odrzekł: ładowaczek automatycznych o 560
oświadczamy „Z naszej strony nie ma żadnych. Ze proc., trnktorów 0 55 proc., kombaJagresorów
politykę
strony amerykańskich (Jak i wszel. nów o 101 proc. Tych kilka cyfr
lał
wskazu3·e na niezwykle' szybki wzrost
wszystkim n<:zclwym dz aczom poImperia. produkcji ciężkiego sprzętu maszyno·
.r. te kich łnnychl kapitalistów al
ni
ez e„n
litycznym i społecznym,
od lcb pogląd6w I przekonań poli· llzm". Na pytanie, czy Rosja gotowa wego, na rozwój nowej techniki, po·
tycznych, że mogą polegać na Zwląz. jest nawiązać stosimki gospodarcze z zwalającej zastąpić ciężką pracę fi„
ko Radzieckim, Jako na najbardziej Ameryką, Lenin stwierdził: „Oczywi· :&,~~ną ludzi pracą maszyn i automa_.......,dowanym przeciwniku nowej ście gotowa, jak zresztą ze wszystkiW 1949 roku skonstruowano i roz_....,
poczęto produkcję seryjną przes~o
woJny, Jako na szczerym. prawdzł- ml krajami'".
TOW. STALIN zapytany .we wrze- 300 nowych maszyl\ i mechanizm1łw
wym 1 konsekwentnym zwolenniku
śniu 1946 roku przez jednego z dzien- o wys.?kiej wydajności dla najważ·
okoju na całym świecie",
P
d I niejszych gałęzi produkcji. W hutach
·
· k' h
miarę a
Z-..ł••ek
radzieckich stosuje się na coraz szer„...,.. Rad'zleckl jest jedynym nikarzy angiels ·1c , cr.v wRadzieckie-.
szą skalę dźwigi automatycznie rnz·
ipośród państw świata, które na prze szych postępów Związku
strzeni przeszło 32 łat, czyli od chwili go· na dtodze do komunizmu możli· ładownjące wagony oraz nowy typ
swego powstania szczycić się może wości pokojowej współpracy ze świa- v;agonów o pojemności do 200 ton
· roztopionei surówki.
.
W
. m tem zewnętrznym nie zmniejszą su~.
po.lity,,...., której cele
kon-kwentn11.
przemyśle w ęglowym zainstalo
"'"'
„
~
odpowiedział: „Nie wątpię, że możli·
zawsze była 1 jest walka o pokój.
TOW. MOŁOTOW tak określał woścł pokojowej współpracy nie tylPotęga
jeszcze przed wybuchem drugiej woj ko nie zmniejszą się, lecz mogą się
ny światowej charakter. polityki ra- nawet zwiększyć". W maju !948 r.
tow. Stalin odpowi!!-dając na list odlieckiej:
.„Pokojowa polityka Związku Ra- twarty Wallace'a, pisał: ,,Rząd ZSRR
Ta właśnie ;polityka umożliwiła
dzlecklego nie . Jest jakim§ zjawiskiem uważa. te mimo ró:inlcy systemów
przejściowym, wypływa ona z podsta ekonomicznych I Ideologii, wspóllst- Związkowi Radzieckiemu rozłilomie
nie faszyzmu. „Zwycięstwo Zwiqzku
wowych 1 codziennych potrzeb nasze- Dienie tych systemów l pokoj!>we ure Radzieckiego w drugiej wojnie świa
go narodu. . z jego dąźenia do jak gnlowanle rozbleżnośd mlędzy ZSRR towej - pisał Marszałek RokOS3ow·
•fszybuego podniesienia swego do- a USA jest rzeczą nie tylko możliwą, ski w artykule, ogłoszonym · w 70
brobytu matettalnego, z ogromnej po. lecz również bezwarunkowo konlecz- recznicę .urodzin Józefa Stalina było przede wszystkim żwycięstwem
trzeby ludzi r;adzlecklch, pragnących ną w interesie powszechnego pokoju". radzieckiego socjalistyunego ustroju
Czymże jest pokojowe współistnie społecznego i państwowego nad ka·
now'y, kulturalny
stworzyć własny,
byt, z głębokiego przekonania nasze· nie dwóch systemów? Jest to pokojo. pitaUstycznym UBtrojem faszystowPodstawę zwycięstwa Związku
go narodu, te Związek Radziecki roz- we współzawodnictw , którego na- skim.
Radzieckiego i jego sił zbrojnych sta
~ te wszystkie zadania, jeżeli sfo ród radziecki nie bo się. TOW. Mi- nowi olbrzymia przewaga świata so
ra napastników trzymana będzie na KOJAN w przemówieniu przedwybor cjałizmu nad światem umierającego
czym w marcu br. powiedział: „Żyje. kapitalizmu. Państwo radzieekie ze
lańcuchu".
W całej swej polityce, wbrew kłam my w okresie, w którym zagadnienie swoji potężną gospędark11 planową,
z niezłomną jednością moralno-polistwom podżegaczy wojennych, Zwlą- ;,kto zwydęiy" zostało w naslljym kra
aek :Radlłecld uwzględniał 1 uwzględ- ju jut dawno rozstrzygnięte na koDla fakt, te wspólłstnienie dwóch sy· rzyść socjalizmu. Zagadnienie ,,kto
1tem6w 10cjallzmu I kapitalizmu jest zwycięży" pozostało tylko w skali
Każda wiadomość świadcząca •
~ moillwą. TOWARZYSZ STA- mlędzynaroilowej. Obiektywna te'?UN w kwietniu 1941 roku rozmawia· dencja rozwoju historycznego kreśli zwiększeniu potencjału gospodarczego i zdolności obronnej Związku Ra
Jl\C z działaczem amerykańskiej par- wyraźnie perspektywę rozstrzygnię. dzieckiego zwiększa poczucie bez}.~e
tli republikańskiej, Stassenem, powie cła tego zagadnienia na korzyśł socja czeństwa i spokoju w najszerszych
inłędzynarodo·
llzmu równlet w
•
dział:
,;po ras plerwszr myśl o współpra- wef'•

[

Pokojowa polit9ka zagraniczna
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wano w kopalniach elektryczne dźwi
gi, nowoczesne wentylatory o dużej
mocy, kompresory,· zmechanizowany
wyrąb węgla, pociągi elektryczne p·
raz kombajny górnicze, które łączą
tak różne fazy produkcji jak: wyrq.b
węgla, załadunek na taśmę ruchomą,
odtaczanie ze sztolni i ostemploWT
wanie wolnych przestrzeni przy po·
mocy ruchomych stempli metalowych
o napęd,;ie hydraulicznym. Dwóch
robotni!tów, kierujących kombajnem
węglowym, wykonuje pracę 20 robot
ników.
Tym gigantycznym osiągnięciom
w dziedzinie przemysłu , towarzyscy
realiiacja stalinowskiego planu l}l'ze
obraźenia przn.ody. W okresie 1948
- 49 założono państwowe leśne pasy ochronne na obszarze 590 tys. ha.
W ten sposób roczny plan wykonany
został z nadwyżką 92 proc. Ponadto
wiosną. br. do dnia 15 kwietnia zass
dzono lasy na powierzchni 366 tys.
ha. W ub roku dokonano po raz
pierwszy zalesienia terenów piaszczy
stych na powierzchni ponad 32 tys.
ha.
U podstaw olbrzymiego wzrostu
Jtale
leży
przemysłu radzieckiego
racjonalizatorruch
potężniejący
stwa i nowatorstwa, który ogarnął
większość robotników, majstrów, te·
chników i inżynierów. Coraz bardziej
nauki z
zacieśnia się współpraca
na
oparta
produkcją radziecką,
współdziałaniu uczonych z przodują·
cymi robotnikami.
po~ie~zi~ł
„WszyJ;icy wiedzą
TOW. MOŁOTOW w przemow1emu
przedwyborczym - że realizacja naszych planów gospodarczych podnosi
coraz wyżej ekonomikr naszego kra
ju, a wraz z tym podnosi niezawod·
nie dobr-0byt narodu radzieckiego na
coraz wyższy poziom."

tyczną i braterstwem na.rodów, z wy
sokQ' kultur11 socjalistyczną i wspaniałym'i siłami zbrojnymi okazało się
bez porównania silniejSllle od najsil·
faszystowskiego
-ąiejszego państwa
Europy, w dodatku wspomaganego
przez szereg satelitów, źródłem zwy
cięstwa Związku Radziecldego była
przewaga ru>wej stalinowskiej nauki
wojennej, geniusz stalin-Owskiego kie
rownietwa państwowego i strategicz
nego. Stalin, który genialnie przewi
dział charakter współczesnej wojny,
umożliwił przygotown.nie państwa ra
dzjeckiego, narodu radzieckiego I Je
go sił zbrojnych do aktywnej obro·
ny, której ukorono11·aniem było cał
kowite rozgromienie napastnika."

ZSRR - kraj przodującej techniki

l--------------

Ekonomika socjalist9czna - potężng
cz9nnik umocnienia pokoju
W lutym 1946 roku TOW. 91'.ALIN
zadanie potrojenia przedwo.
Jeanego poziomu produkcji w dągłl
około pięlnastoletniego okresu t osią
pięcia następujących cyfr produkcji
rocznej: 50 milionów ton surówki, 60
mWon6w ton stali, 60 milionów ton
ropy i 500 mWonów ton węgla. Reatego zadania równoznaczna
łfzacja
będzie ze zbudowaniem GOSPODARCZEGO FUNDAMENTU KOMUN!·
ZMU.
Cyfry opublikowanego dnia 19
stycznia 1950 roku komunikatu Centralnego Urzędu Statystycznego przy
Ministrów ZSRR są świadec-

postawił

fadzle

twem wspaniałego rozwoju IOCJallstycznego pnemylłu i rolnictwa. nauk.I 1 techniki, dobrobytu 1· kultury
narodu radzieckiego. Plan prodtlkcji
na 1949 rok wykonany został w 103
proc. Globalna produkcja przemysło
wa wzrosła w porównaniu z rokiem
1946 o 20 proc., w porównaniu z 1940
rokiem o 41 proc. Globalna produkcja
przemysłowa ZSRR miała, według pla
nu w roku 1950 przewyższyć produkcję roku 1940 o 48 proc. Tymczasem
juł w czwartym kwartale 1949 roku
przeciętny poziom miesięcznej global
neJ produkcji przemysłowej był o 53
proc. wyższy, niż w r.o ku MMO.

.•..
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Obrońca. Poko·ju _

n1ilitarna ZSRR - na straży
pokoju i bezpieczeństwa narodórn

•kall
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masach ludowych wszystkich krajów.
Ze szczególnyĄt zadowoleniem powi
tały narody miłujące pokój komuni·
kat Tassa z dnia 25 września 1949 r.
„._agencja Tass uważa aa rsecz ko·--------------

Radzieckie

niecz.ną przypomnieć, źe jnź dnia 6
listopada 1947 roku minister spraw
zagranicznych ZSRR W •. M. Mołotow
złożył oświadczenie na temat tajemnicy bomby atom.owej, stwierdsują~,
że „tajemnica ta oddawna jut nie
istnieje". Oświadczenie to oznaczało,
że Związek Radziecki odkrył juf: tabomby atomowej i ma tę
jem11icę
broń do swej d1spozycji. ...Co sit ty
czy paniki, szerzonej z tego powodu
przez niektóre koła zagraniczne, to
do paniki nie ma żadnych podstaw.
Należy stwierdzić, że rząd radziecki,
nie bacząc na posiadanie broni ato·
m.owej, stoi i zamierza pozostać w
przyszłości na swym dawnym stano

wisku bezwarunkowego zakazu ~
wania broni atomowej."
Na stosunku do energii a.tomowej
najlepiej można widzieć zasaciDllez,
różnicę dwóch światów' świata
jącego kapitalizmu i .świata zwyeir
skiego socjalizmu. W państwach Im
perialistycznych podkreślało 8it j r
dynie' wykorzystanie energii atomowej dla celów wojennych ,i znlazcze.
nia. Pokojowe zastosowanie enqil
atomowej stanęło by w flłJrz~o6ci
z interesami agresywnej polityki i :::
potrzebami potężnych trustów· kapitalistycznych. W ZSRR Jlll)nowsze
jak to podkrr
środki techniczne uiJwane q
ślił komunikat Ta• dla celów pokojowych.

Na kaŻdym odcinku realizuje się
zadanie postawione przeszło cztery
lata temu przed radzieckimi uczony
mi przez towarzysza Stalina: „Nie·

zilustrować
przykładzie:

am·

tylko na nasttpuJ11•1•
my, kierownicy instr
tucji naukowych,. jesteśmy saniepoko
jeni tym, czy btdziemy mogil wyko
rzystać wszystkie środki, jakie Dam
tylke dogonić, leez i przewyŻS't)'Ć w daje do dyspozycji rząd".
W okresie władzy radzieckiej ~
najbliiszym czasie o~iągnięcia nauki
sła w ZSRR armia uczonych, lic~
•
zn. gnnicami naszego kraju".
mó· 150 ty!l. ludzi. YT tej liczbie jeAt po
"Słyszeliście i widzieliście wił wielki uczony rosyjski J. Pa- nad 10 tys. doktorów nank i pr~
włow na XV Międzynarodowym Kon· sorów i powyżej 40 tys. kandycla..:
gresie Fizjologii w Moskwie, - jak tów nauk i docentów.
nauka wl Od 1941 r. od chwili ustanowienia
wyjątkową rclę odgrywa
mojej ojczyźnle. Stosunki między premii stałinows·kich, otrzymało te
władzą państwową i nank@, jakie u· premie 3,52~ uczonych. 70 procent z
łożyły się w naszej ojczyźnie chcę nich, to Indzie poniżej 50 lat życia.

j W spaniałe osiągnięcia radzieckiej fizyki
Uczeni radzieccy osiQgnfll 110Waine wyniki w dziedzinie fizyki. Fizy·
ka uzbraja naukę i tee.ltnikę w nowe metody badań, otwiera drogi dla
stworzenia ~ej techQi;logii proDOWOCzel!IJIYCh
dukcji, najbardziej
mHzyn, aparatów i pnJbor6w, niezbędnych dla ~'lszego PIJllltłpu tech·.
nicznego i dla przen.iknlęcia najbar
dziej ukrytych tajemnie przyrodJ,
Szczególnie wa.żn.t rolt. od.grywa
fizyka w naszej epoee,, w epoce radio
lokaeji (radar), energii atomowej i
ogromnie rocwinięt.ef techniki elektro
llOW'e, aatomał)'CMle
nowej, kiedy

przybory i obrabiarki znalazły n.-

rokie zastosowanie_
„Najnonze odkrycia stwarzaj'
nieograniezone moiliwcilici dla rozwoju techniki produkcji. Wykorzysta
nie tych odkryć cłla dobra ludzkłllieł
obfito6el
będzie potężnym źródłem
dóbr materialnych, do czego dtb'
DUll ąaród bud.uj4cy apołeezeMtwo
lromnnistycme". (Z art. cdonrka A·
kademłi Nauk ZSRR A. Nielllliejuo
wa i zut. przewodnicqeego komitetu dl& 9pr&W premii staliaonlldel
w dziedzinie nauki S. Kaftancnra nLaareaci etalino"9CJ' - MWatorą
naliki i teelmiki").

Uczeni radzieccy przodują w badaniach
energii atomowej
książki. wwrost PoCSUeia . . . .
epra.-1 ludzkiej,
który prz8'ci1a rwwój u·

.,.Rad'mlecey fi,zycy-teoretyą
cowali szereg fmldaneat.ah.ych wnio
sków, dotycqcych teorii j4dra eł.omowe~o·- Pomysł ~iowych akeeleratorow deetrnktorow a~omowych,
pomysł !fYDChrotronu, ~ do
nadawania czt8łl)tom włełkiej ener~i, wysuni~ prr.ez fizyków radziec
kJCh, stały 81~ poww.echnie um.anlł

.Podstawił współczesnej

teelmik1

J11·

drowej. Otworzyły one przed fizyką
JllO"
J4clra atomowego 1WWe
.
żlhrflliel
Nie ~ na wte)ilfkł• ""'8il'ki

.1!88dccyjeycb ucwnyeh

wie.._

mc:ranicsnyeh,

pmemilCze6 ..... 08~
nie uda łm afę ukryć
faktu, te Inicjatywa i decydujl)ca ro
la w ł)'ch dziedzinach należ;r do fi·
zyków raerieddeh". (Z art. e&łonka
Aika.demii Nauk ZSRR, A. Joffegó
„Teoria i pnldyka radzidiej fizyki").
„Jeeteśmr pewni trimnfn naszej
tW'órezej pracy - powiedział wielki
pisuz :radziecld, ILJA ERENBURG,
w czasie obrad aztokhobM'kieJ 989)i
B~ Komitetu 8wiatowego Kon·
grell8 Obro6ców Pokoju - i dlatego
nie zamierzamy dowodzi~ pnemocą
naszego światopoglądu.
słuszności
Dowiodzim1 i będziemy dowodzili tej
słtls:mości kmymi epoeobami: dowio
dą tego nasze miasta, które rosną z
roku na rok, nasr.e urodzaje, nasze
~oh
gnięcia... -

plakaty

szych miast."
Rosną miaeta radzieckie, roaq
urodzaje, szerokim potokiem pły:nie
produkcja przemysłowa. „Nie powm
rośmy sit dziwić - powiedział TOW
MOWTOW na ubrudu przed1'-"Y~
borczym - że reakcjoniśeł wsze-.ie
jest
lfO pokroju nie roqmieją,
Związek Radziecki, ponieważ patr3'
oni wstecz, a nie naprzód, poniewa:s
nie mog~ oni. podobnle, jak pewne
zwiet'Zf, itodnieść l'IOWJ do ~-"'

•1•

,,Nie zrommieli C111i, że ZSRR opiera sio na takich nieznanJch w
]Jrzeszłości, lecz istotnie zdolayeh do
cudów, n.owyeh czynnikach społecz
nych, jak nierozerwalna jedność moralno-polityeżna społeczeństwa aoc)a
listycznego, brat.erlllka przyjaźA nan
dów państwa radzieekiego, wzralllta.·J11cy z kał..dym. dniem patriotyzm ra•
dzieeki, w duchu którego wychowani ·
s4 ludzie radzieccy pod kierownictwem partii komunistycznej."
A.le rc.zumieJł to ntasy ludowe eałego świata, ·które w dniu 1 Maja
~ł manifestować swoje uezucia
zaufania i wiary W'
przywiązania,
Związek Ractziecki, przodujQCł, potężq siłę obozu pokoju, uczucie nti•
łości do genialnego wodza walki •

pokój, TOWARZYSZA STALINA.
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i 9 R bo nicy Czerwonej Łodzi
pozdrawiaią

z okazji 1 Maja

ucy1nvm tradyc1om! ra ziecldch to arzyszy pracy
triumf marksizmu-leninizmu żaTiśmy :;i~ do ideologii marksizmu-'
wszystko, co w n:i;;:r.y:m leninizmu. Każdy krok naprzód w
wielkie, mądre, bohater- tej dziedzinie był krokiem naprzód
skie i dalekowzroczne: niezachwiany do zwycięstwa rewolucji i do zwycię
hnrt. rewolucyjny Proletadatczykbw, stwa wolności narodowej i s11ołecz·
nieprze,iednanie marksistowskich bo- nej. l\larksizm-leninizm dawał nam
jowników SDKPiL wobec na•.·jonali- bowiem nie:r.awodnc kierownictwo, w
stycznych od<:tępców i hoha. rstwo rientację, świadomość celów i dró~
l·omunistów polskich, ktÓl'Fl1 nie prowadzących do ich realizacji, niemo).('ły zlanrać tortury c!efeusywy, u- zachwianą
wfarę
w zwycięstwo.
dręki niekończących się lat więzien· Marksizm-leninizm wskazywał nam,
nych i bestialstwa Berezy.
gdzie znaleźć pot11żnego i bezgranicz
N a triumf ten złożyły się bohater nie szczerego sojusznika w naszej
skie pochody Majowe w Polsce. l{a:i· walce. 'fym i;;ojm•znikiem był!}. i jest
de święto Majowe przed rokiem rewoluc.ia ro-iyjska, kierowana ,przez
1918 mówiło: lud polski, pol ·ka kia- partię bolszewicką, przez Lenina i
sa robol.nicza odwraca si~ od fałs:>:y Stalina. Z tej walki o jedno~ć i so·
wych proroków nacjonalistycznycb, lidarność polskiej rewolucji i rewovragnących wyk11pać 1>rzcpaść mię- lucji rosyjskiej zrodziła się nasza
dz.· rew:ilucją pol~ką i l'ewolucją ro wolność. Z1n·ciestwu Związku Ra- dzie.-kiego zawdzięczamy
· ·
syjska. święta :\lajowe w okres12
nasze 1stdrugie1' niepodległości mówily huriu- nienie w ogóle i nasze istnienie. jaazi"i polskie1· i .ic1· agentom: wierna ko państwa ludowego w szczego'lno·
RR I
swym czerwonym <sztandan1m klasa ści. Porno:: ZSRR, przykład ZS"
rohot_nicza i lu~ 11racułący ~rzu~ają przy1azn
ZSRR ~ą źródłami nawas 1 waszych 1deologow, nienawidzą szych nieu„tannych po~trpów na dro
'~ was:11•·ch oS-Obach !frabarzy niepo· dz!' do utrwalenia niepodległOści i
'
dleg!ości Polski i szarańczę, ł.ttira cło budowy socjalizmu. Jakże nie ma
wycieńcza or!?anizm ojczyzny. Każ· m); skłaniać głowy w czci i podzicle Swięto Majowe mówiło: awangar wie dla madrości, zawartej w całej
da ludu polskiego walczy o obalenie tradycji w:;lki o najści-'lejsze w."pńłwł:idzv kapitalistów. o Z\\ ycir,;two działanie z rewolu ·ją rosyjo:ką, która
ludu pracującego, o bratenlH! ~\'\pól stano" i chlubę tradycji majowych w
prncr .,, rP.woluc,ią ro<yiską - in:iczej Polsce?
mow1ąc - o Z\\ycięstwo mark"izmuZbier:>my dziś plony z walki proleninizmu, które ha;>dzie jednorześnie wadzonl'j w cią~u 60 lat Śl\ iętowa·
zwyei~'ltwem Polski.
nia I Maj:1 w Pol"ce. Deklaracja ide
Czyż bo,dein hi ;loria nasza, a 1 owa na<:;zej Partii powiedziała:
zwb<z<>z;i !a•a mie·lzywojei ne nie
,,NASZE POKOLE, '{E WCIBpot11 il'r b':· IV cale.i pel ni <;!uszno>id
LI w ŻYCIE 7\~ARZE!\!A wmstów E·'"''l n. kti:ry jc~z!~c w 18it
Lf' POl\:OliP'\' lłEWO!.llCJONlroku pi·"l'. ie:
__
~Tb'V POL~JOCH. ZBll_DUJF.
Na

1 Maja robotnicy którzy najbardrzJiej zasłużyli się W
rej odbudowie.
„Naszą pracą, nasrzą walką chcełąc:z.ność z narodem radzieckim I m1ę
dzynarodową klasą robo~niczą, p~s~a my wspólnie rz Wami, Towru-zysz~,
nowiU pnesłać S}ve na·3serdeczme~ wsp~1nie z robotnikami Francji,
sze p<>zdrowicnia orae ';:'J·razy ~-deię szpanii, Włoch walC'l;YĆ o utrwalenie
·
cmości i go.rących UC'lUC robotnurn~ pokoju na świecie.
Pozdrawiamy Was, drodrzy TowaZSRR. których ogromne oslągnięcia
na polu politycznym i gospodarczym rzvsze i życzyiny Wam owocnej pra
sa wzorem i drogowskazem dla ca- cy dla dobra Waszego pi~knego kra·
ju, dla dobra całej ludzko~<?i"·
łe; postępowej ludzkości.
.
Podobne listy do bratmch izakła· 1
Załoga PZPB im. Marchlewsk1ego
tak pisze do robotników Iwanowskie dów w Związku Radzieckim wysła
ły załogi PZPW NR 4, ŁÓDZKICH
go Kombinatu Bawełnianego:
„Drodzy Towarzysze! W dniu m:ę ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU ODZIE
dzyna,rodowego święta klasy robot- ŻOWEGO ORAZ ZPO IM. WIĘC
niczej ślemy wam bra:te:rskie pozdro KOWSKIEGO.
wienia. Przyrzekamy kroC'lyć da~ej
wspólnie z Wami pod pmewodmctwem ukochanego Tow. STALINA.
Drodzy Towa·rz~e! W okresie 5
lat po wyLwoleniu napotykaliśmy
uroczystości
d
na wielkie r>1'fZ.eSZkody gospo a.Tcze.
Zdołaliśmy je pokonać tylko dz.ięki
Waszej pomocy. Rząd nasz na podsta
vvie waszych doświadczeń przystąWARSZAWA (PAP). Dnia 28
N
3
pił do planowej gospodarki.
aS7. - k\vietnia br. w późnych godrz.inach
letni plan odbudo-wy wykonaliśmy
wiec-L.ornych z dworca G<lańsk.iego
w
lata i
miesięcy."
2
Warszawie odjechała do Moskwy
W liście 10
załogi PZPB im. 1 l\fa.ja, w
polsika delegacja na uroczy.stośca
etzytamy: _.
1-Majowe. W skład delegaoji, k·tór~j
„Załoga naszej fabryki, Uczącej o- przewodniczy członek Biura Organ1koło 10 tysięcy JudZi. otrzymała cizię zacyjnego
Komitet.u
Centralnego
ki swym osiągnięciom produkcyjnym PZPR i kierownik wydrziału orga111izaszcz~·tne miano 1 Maja. Dla uczcze zacyjnego KC PZPR tow. poseł \'Vła
nia święta robotniczego podjęliśmy dysław Dworakowski wchodtZą tow.
i wykonaliśmy sze;reg zobowiąz1ń. tow.: Witold JaroszyńSki - 1 sekrezdając wbie sprawę, że w ten SPC?-' tarrz KW PZPR, Eugen:iu~ Kwiatek
sób walczymy 0 pokój. W?:orując się - członek spółd?ielni produkcyjnej
na Waszym bohaiterze pracy tow. „Grochów". Wincenity Wąsik - eko
Stachanowie, rO'lWi.iamy współzawod nomista, Czesław Nowakowski nictwo pracy i poglebiamy racjonali toka·rz rtakładów im. Stalina w Po„POL:-iKA.„ C.\.ŁY'.\I ~\\Uli
POLSKR ~0(',JA1,IRTY<'7.)I;. ·"
zatorstwo.
.
znaniu, Jerzy Czajka - muraa·:i:
ROL: WO.JE~!
łJISTOJtYCZ!\ n1
Realizujemy ten program. ,BuduW dniu 1 Maja prze~.;yłamy Wam {Warszawa},
Józefa &zewczyko·
I SWO.l.\ om:c, · .~ "\"l:U ACJ.} len ~ Pol~I~~ ~'.>rir._li;t~ czm!. \\ alcz~: I najserdeczniejsze port<lrowie!lia i ~a- wa
tkaczka
(Łódź),
Emi1
„1 . ·,
,
, ,
> • ·r· m, ą po •-0J.
Z:ir_1e~niamJ ~Jratersl,i j pewnienia. że po drodze, ktorą wsirn lia Marzysz - zastępca kierownika
P08.Ai\10, .\ JE~T
I RZEu -;ąju<z ze w;;z~-;tkm11 lutl1.n11 ":>lezą- zali nam MARKS. ENGELS, LE1'i'J:'IJ wydziału propagandy warszawskie.\LTER;\; \ l'YW „ · B\ {' RE\' O c•ymi pQrl nrz1„ro1nictwem ZSRR o i STALIN kroczyć będziemy nadal go Komitetu Wojewódizkiego PZPR,
LllCYJ 1 i., Ll'R TEŻ ZJ:Ii · .~(·•· no!.1ij, ch 1eh i kulturę. W1·i~l~my
twardo i nieugięcie, uświadarnfa;ąc Tadeusz
Galiński
redaktor
Burżuazja ·,rh; la Pol ke do ~at:•· życie nauk~ 1!1a~k~izmu:lenm17:mu 1 sobie. ie ~elem f:ej drogi_ j_est pokój, „Trybuny Robotniczej" (Kaitowice),
o;trofv i Z"uln, Pod sztandar:um s<l· "nlczymy hPzl1tnsnie z Jego "rol!:a-, dobrobyt i pelPte szczęscie · ludzko- Genowefa Stefańska - kierownik
cjali;.mu n"auko\\ ego proletariat wal- mi. Skh1c1:1my nain!ekniei-=i:V . hold, ści."
•
•
wydziału
łódrzkieg·o
zairaądu woj.
czył 0 rewolucje, t-0 jest o tel,. hy hohater~l\lm trndyr1om 1 !\ta1a w
Ro~o1mcr PZPW Nr ~· piszą~ dt' ZMP. \ndrzej Piwowar - rębaaz
Polska żvła ! Taka była i t alrn 1e-;t Pohce.
•
załogi Su~1ennej FabrJ·ki im. Piotra kopalni „Janowiec", Józef Krzysztopo dzieli. dzisiejszy - tre~Ć' nasr-~j ' • POll SZ'l'~; n;\ R~'\1 '\L.\ RT~SA, :'-le~(l(ie.ie~va, opowiada:ją o tym, w fik - hutnik (huta „Bankowa"), Jewalki. Taka h)·la i taka jest tresl' E:\GEL~.\., Ll•,NI A i _sT ,~LTN .• - J~i sposob pokonywali ~rudn?śc! w rzy Andmejewski - literat, Wo:iświęta Majowego.
DO POLSKI 80CJALl- p1erwsrz~ch latach p0 wo)nle, J_ak od ciech Cza.pczyk - maszynista (BydWalka ludu polskiego była t~·m ~T' f'Z;<.;EJ.1
.
?udowa-li fabryk~ .ze zmszczen. ~o- goszcz) i Zofia Szkotak - chłopka a:
bardziri ~J,n1ert.na. im bnrdziej zhli 1
.l. Kowalew.sk1
:ennycb. Wymlema1ą pm.odowmkow, pow. Wado\vice.

zlożyło się
ndrn było

'I

,

W przededniu

Łodzi, pragnąc zaananifesto:vać. s'".ą

H:-

Wyjazd polskiej .delegacji
na

1-Majowe

do Moskwy

I

I

'".I

Pójdziemy dziś ulicami naszycb I precz "yzyskiwaezy. Wykr"ślili~my
miast i wsi. Będą nas nie setki I z na"lzego sł~w,nilm ~łowo. bezr?bo:
czy tysiące, jak to było 60 i 50 lat cie. Przywróc1llsn!~ człow1ekow1 1
temu, B"dą nnś _ nie dziesh,tki t„. J:~o pracy go•lnosc ludzką. Staliśmy
"
się go:spotlarzami swej ziemi.
Sta·
sięcy, jak to było 20 i 15 lat temu. li"my się nimi dzięki zw~·cię twu
Będą nai; miliony! Nie wypadnie zza mark izmu-leninizmu i w ogniu wal
żadnego rogu szarżn
wzackn, czy ki w której przewodził nam -'ąn
granatowej 1mlicji. Nie rozlegną 1ę d;r marksizmu-leninizmu.
strzały band}tów, uzbrojonych przez
Zwycię twe
marksizmu-leninizmu
zdrajców soejal·demokratycznych. I w poi. kim ruchu robotniczym nie
kozaków i granatową policję ~ pra· 11rzv zło łatwo. Walczyliśmy o nie z
wieowych zdrajców i hitlerowskichj zab~rcami, z burżuazją pol1:;ką i z o·
faszystÓlV zmiotło z oblicza naszej kupantern hitlerowskim. O tdumf
ziemi zwycięstwo marksizrn1~-leniniz- marks;izmu-leniuizmu walczyliśmy z
mu, to jest zwycięstwo prawdy i spra oportunistami i nacjonalistami ora~
wiedliwości.
z Iu'dź1ni 11::lego serca, ulegającym!
Pójdzien y dziś tonącymi w C~'i"- .oport.unizmowi i n~c}!łnalizmo:d. z~
wieni i zieleni ulicami naszych m1Rst zwycięstwo z;ipłac1hsmy tys1ąca;n1
j wsi. Nie będzie w naszych pocho· ofiar. Tym ~ro.ższe je~t ono polsk~~
dach transparentów, domagających masom pracuiącym 1 tYJ!l ba~~z1e1
się zwięk zenia zasiłków dla bezro- niezachwiana jest nas.za w1ernm;c t~J
botnych, czy poskromienia nienasyco '~spaniał~j nauce, k~o~a jest pr~Y.~~
nej chciwości kapitalistycznych wy- c1elem 1 przewodnikiem . lu~zl·~~i
zyskiwaczy. ,Nie potrzebne na_~. są pragnl}~ej pokoju. s1uawiedlnvosc1,
takie transparenty. Przepędz1hsmy chleba 1 kultury.

I

•

(Dals:iy ciąg ze str. 1-ej)
Zlli\vodowego Włólmiarzy tow. Biał~
eka wręc7..a preedst?.wic.i~om zało~
dyplOl!ll ooob)".ty we wspołzaw~m
ctv.de o proporczyk kobiet włosK1ch.
Piękny program arty"'.tyczny, n~
który złożyły się recytacJe, śp1e\~ 1
muzyka, riakończył uro~ysty Wieczór.

. .

ta pracy
,
sw1ec1e
1a pokoju na

KATOWICE (PAP), - Wielka, pię- I Miejscem wspa:iiałej manifestacji
cloramienna gwiazda czerwona na pokojowej stały się KRAKOWSKIE
szczycie szybu „Wnrszawa" kopalni ZAK.ł,ADY SODOWE, do który~b
„KATOWICE" rzuca bogate snopy przybył na Akademię !-M~j~wą przed
światła na
rozległy teren kopa!ru stawideł KC PZPR, W1cemm1ster tow.
Nad hutą „KOSCIUSZKO" robotmcy Sztacbelskl.
umieścili kilkunastometrowy na1il!'
Po ieierade 0 t Maja wicemin
świetlny: ,,Proletariusze wszystkich tow. Szlar.helskiego, zebrani długo
krajów, łąC?.cie się!". Nad napisem manifestowali na cześć WKP(b), gewidnieje wielki portret Genel'allssl
musa STALINA i Prezydenta BIFRU. niulnego Wodza mas pracujących
TA na tle globusu z symbolicznyn Józefa Stalina, Polskiej Zjednoczonej
GOł,ĘllIEM POKOJU.
W SosnowC"n Partii Robotniczej i jej przewodniczą
11ajpi('.kr.ie.jszą
dekoracją
wyróznla ceqo Bolesława Bieruta. Załoga zło
się kopalnia im, Józefa STALINA 7.vła meldunek o wylrnnaniu zobo·
Tonie ona w czerwient flag i transpa· wiązań 1-Jv.njowych, których wartość
rentów.
przekracza 5 milionów zł.
W odświętnie ozdobionych Domach
Kultury i świetlicach Śląska odbywa
ją się Akademie 1-Majowe, z udzla
łem całych załóg fabryczn;ycn. Robot
nicy meldują na akademiacl1 o wykc
naniu zobowiązań, podiętych dla ucz
czenia świP,ta Pracy. Robotnicze ze·
spoly świetlici:f'we wykonują bogate
programy artystyczne. W kopalniach'
„General Zawadz' i", „Anna", w h11
z. .ldkładów im. Dzierżyńskiego po
łach „Pokój" i „Balorv" wzięli udział wladfttniają nas,
że majster salowy
w al{ademiach przedstawiciele KC drugiej zmicmy tkalni elektrycznej,
PZPR.
tow. Franciszek Bucbner, wykonał do
Na akademii w kopalni im. STALI dnia 25 kwietnia swe zobowiązanie
NA 92 przodującym qórniko111 wrl1· 1-Majowe, o<lrlając 105.000 metrów
czono dyplom v 11znania, zaś 12 awan lkanin ponad plan. Bryqada Remonsowało
na stanowiska sztygar<iv. towa. z brygadzistą Kazimierzem
'-:kórą na czele; wyremontowała duzmianowych 'i oddziałowych.
blarkę i przewijaczkę oraz skręcarkę
złotych na 6 dni przed ter!l'inem.

Z frontu

zobowiązań

1-Maiowych
w Łodzi

5 milionów

w Czynie I-Majowym

prii111z. ,1.~.'!.~!!.~1~~ ...... 1.1'!!';;!l~
Akl'd···mie i obch d ło ·zkich zakł dach pracy

•

w dzie o u

Wydział
~.ielskiego

*Gospodarczy
• *

Zarządu

ko!!lunikujc, że pracownicy warsztatów samochodowych taboKRAKÓW (PAP). - Tysiące przo ru miC';skiego przedterminowo wykodowników pracy i racjonallzaloro-..., nali pomcst do mycia samochodów
Krakowa manifestuje na Akademiach osobowych. Kierowcy taboru miej1-Maj.)wych gotowość do przedlet- skiego przeprowadzili konserwację
minowego wykonania Planu 6·:etnw pojazdów mechanicznych poza godzi.
go do powiększenia swego wkłado rami służbowymi. co orzvniosło ogów dziek> pokoju światowego.
łem 35 dniówek.

1

Ił'

świ

ł

oszczędności

._TA!'R"'!1?

PZPB im. 1 Maja

Zespół Pai1slwowego Teatru Powszedm~o w Łodzi, w ramach Czynu !·Majowego wykonał następujące
zobowiązanie: wyrównał podwórze
teatralne i urządził na nim boisko
sportowe oraz utworzył świetlicę dla
pracowników. Pracownia stola:ska
wykonała stół ping-pongowy i ~1Iar
dowy. Dzięki powyższym Z?b~w1ąza
niom zaoszczędzono w budżecie teatru 500.000 zł.
z Centralnego Biura Studiów i Kon
strukcjl Aparat6w Nt~kie1'.o Nanięcla
donoszą o wypełnionych .Już zobowią
zaniach. Tow. Stanisław Łysik sporządził d\\'ie tablice katalogowe skrzy
nek szynowych systemu S. Grupil K-22
wykonała w zobowiązaniu t-Majowym
10 proc. rysunków. Pracownicy Oddziału Konstrukcyjnego K-4
wykonali 40 proc. rysunków przekaźników
R-909. Grupa K-12 wykonała 60 rysunków skrzynek bezpiecznikowych
i zobowiązuje się dodatkowo zrobić
15 rysunków.
Archiwum CBSN wykonało 4 tysiące
rysunków, wciągniętych do
l:aitoteki.
Wszystkie zobowiązania zostały ukończone LO dnia 25 kwietnia br.

* • *

40 robotników i pracowników SOM
oraz Ośrodka Zdrowia w Proboszczewicach wspólnie z roboh1ikami ElektrO"Y'ni Zgierskiej doprowadzili w
Czynie I-Majowym linię elektryczną
do SO:M-u i Gminnego Ośrodka f:drowia w Proboszczewicach. Linia liczy
1.850 metrów bież. długości. Roboty
wykonano w przeciągu 5 godzin, oszczędzając 400 tys. zl

stałą pomoc o·
fabryczna ekipa łączności.
Długo nie milkły oklaski, gdy nagra·
dzano 344 przodowników ·i przode>wni
ce pracy dyplomami uznania. Wszys
cy zdawali sobie sprawę, że właśnie
oni - przodownicy - stoją w pierw
szym szeregu walczących o po!rpj.
PZPB
Dzięki nim przędzalnia średnioprzęd
im Marchie wskiego na wykonała z nadwyilką swe zobo·
Sala teatralna PZPB im. Ma11:ch!ew wiązania 1-Majowe.
skiego ~ełniona do o~atniego m!ej
PZPB Nr 16
sca. Orkiestra gra „Międrzynarodow
kę". Przewodniczący Rady Zakład~
Radosny i pełen dumy nastrój pawej tow. Marciniak zaga1a akadem1ę nował na akademii w PZPB Nr 16,
PierwsrzomajO'Wą.
gdy tow. Kwieciński odczytywał dłu
Nas-tępnie przedsta.wiciel Wojsk3 gą listę wybnanych już przez zało
P~ls~iego p~ek?Zał załode.e pozdrO: gę zobowiązań i-Majowych.. Nie usta
wiema w _!m1eruu Od.rodzo~ego WoJ I niemy ani na chwilę - pisze nam
ska Polskiego. Tow. Matus1ak, puP.d tow. Studzian - by również w przystawlciel delegacji wiejskiej, w go- szłości wysoko przekraczać bazy pro
rących słow3:c~ po~drowił . robol"li-: dukcyjne.
~ów, _zarpe•:rruaJąc, ze chłopl mal<? 1
Podobne akademie w dniu wczoraj
s.redn1orolm będą budować socJa-. szym odbyły się .w Zakładacll
11.Zm w Polsce. ·
f'
h RSW p
"
PZPD
Obi:;zerne przemówienie wygłos Ila G
. ra icz.nyc "
". r.asa , w
z
· .· ·
KC PZPR t w 1ramiń- 1m. Ofiar 10 Wrzesma, w
PZPDz
w uniemu . .
o · "'
Nr 5, w PZPB Nr 7, PZPB Nr 17,
sk.a, .P<X1k~esl3:Ją? w s~ prrzel'.11>- PZPW Nr 6, PZPW Nr 3, PZPDz Nr
wieruu os1ą~męcia załog1 PZPB im~ 4, PZPB Nr 9, PZPW Nr 39, PZPDz
~archlewsk1ego w ~alce o wykona Nr 6, PZPJG Nr 8, PZPW Nr 1,
nie plar_m produkcy3nego, w walce o PZPW N 2 PZPW N 3 i innych
lerps7.e 1u tro.
_
~ r •.
r
Przemówienia przerywane były zakładach pracy.
długo niemilknącymi oklaskami.
Wszystkie akademie były połączo
Wszyscv skandowall.i: Sta-lin, Po-kój, ne z bogatą częścią artystycz.ną, w
Bie-ruti
.
której w większości wypadków wzi1;r
Po praemówleniu tow. Grzejszcza ły udział fabryczne zespoły świetli
ka - racjonalirzatora przędzalni, cowe.
dyrektor naczelny tow._ Wypych wrę
czył tow. Władysławie ~aj odm~czente przodownika pracy ora~ 14 JU
b]latom, którzy praoują w fabryce
Gł.Ol
25 lat - dyplomy i premie pi~nięźorran Łódzkiego Komitetu l Wojene.
wódzkiego Jiomltetu Polskiej ZJe·
Na zakończenie odbyły się wystędnoczoneJ Partu BobotnlczeJ
PY artysityczne.
RedacuJe:

obecni uchwalili odczyta.ni\ pnez
tow. Kominiaka. rezolucję.
W ozęści artystycznej, z boga.tym
programem pieśni i recytacji w:rstą
pHi srtyści teatru im. Stefana Jaracm w Łodlli.

W uroczystej Akadem.ii Majowej,
zwj<1zanej z pmemianowaniem P~PB
Nr 5 na PZPB im. 1 Maja w'l!ięh udział:
wiceprzewodniczący
CRZZ,
członek KC PZPR tow. Aleksander
Burski, przedstiawiciellta Komunisty
C2J11ej Partii Włoch tow. Luc.i.a Sea.r·
frC!··.e Bia.nclotto, wiceprzewodniczą
cy ZG Zw. Zaw. Włókniarzy tow.
Przybył, sek.retam KŁ PZPR to N.
Marian Kuliński oraz przedstawiciel
ka Wyd2liału Kobiecego KŁ PZPR
tow. Sulejowa.
Już na długo pru.ed ro~ęclem
Akademii zgromad'leni na sali robot
nicy śpiewali pieśni rewolucyjne,
WflilOS'ZaC • okrzyki na cześć
TOW.
STALINA
i
Międzynarodowego
święta Pracy.
Obszerny referat polityczny wygłosił tow. Alel<sa.nder Burski,
po
czym tow. B:anciotto powttała włó
kniarzy !'!: PZPB im. 1 Niaja w iJ:nie
nit.: włoskiej klasy robotniCLej.
Przeglądu osiągnięć załogi w pierwszym kwa·rtale bieżącego roku dokonał dy>r. naczelny tow, Ols~wsld,
po ozym wręczył przodownicom pra
cy z prrzędzalnL cienkop!'L~dnej proporzec przecllodni, przyznany przez
Główny Komitet W~ółzawodnictwa
Pracy
zwycięskiemu
oddziałowi
PZPB n 1 Mada.
W dalS-.lym toku uroezystości tow.
Kominiak, I sekr. Podstawowej Orga
nizacdi PZPR w PZPB im. 1 Maja
wreczył sztandar ZMP, ufundowany
przez zał()fę zakładów miejscowej
e>rganlzacjl młodzieżowej.
Na zakończend~ <YLęści ofiC!jałnej
akademii, tow. Sulejowa zakomunikowała rzebra.nym o zdobyciu pne2
7,akłady proporca honorowego, ufun
dowanego przez kobiety włcskie 11:1
PZPB Nr 4
zakładu włókienniczego
w Polsce.
Na akademii 1-M:ajowej w PZl'P:
który osiągnie I miejsce w walce o
jak pisze nam korł!spondeot
czystość i
kulturę miejsca pracy. Nr 4 szczególnie owaWiadomość tę zebrani przyfoli długo tow. Kaczmarek niemilknącymi ol>Jaskamł, po CzYm cyjnie \vi!.ar.c chłopów ze wsi Zapo1('
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Uroczy~ie

Wie
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Pisarze -walczą o pokój
Pisarze polscy w dalszym ciągu !Jan Czarny, Karzimierz Błemyńs~i
podpisy pod Apelem Stałe \ Stanisław Piętak, Mieczysław Szego Komitetu Obrońeó'v Pokoju, do- rc:=r, Seweryna Szmaglewska, Stefan
magajl\cym się bezwarunkowego za Stefat'lski, Józef Konowicz, Bol'!'·
ka.zn używania broni atomowej orai ~ław Dudziński, Jerzy Miller, Czeuznania tego rz1ldu, który pierwszy sław Schabowski, Wacław Mr-azowza~tosuje broń atomową, za zbrod - ski, Edward Martuszewski, Czesław
niarza. wojennego.
Garda, Władysław Pawlak, Roman
Apel podpisali m. In. w Łodzi:
Zrębowicz, Tadeusz Kubik, MieczyStanisław Brucz, Leon Gomolickl, sław Wa~l!s, Stefan Lichaq~ki, JuJerzy Wyszomirski, .Heiena Dunin, liusz Safonl, Edward Szuster, lJłOr Si
Włodzimierz Słobodnik,
Halina M kirycki Helena Łysakowska, Horacy
Dąbrowolska. Anna Po2onowska. Safrin. Izak Guterman.
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Nasi przodownicy pracy

b wiązania 1-Majow wykonane

Kronika m.

I'vi ązań ob. Janina Bugnowa. wy-jw Kutnic podejmuj ąc Czyn 1 Ma
Zebra.ni onegd_a j na uroczystej I czego się podjęła.
akadenui . robotnicy ~~bryk_i M_a- . Dziś w~oga Fab~7kł Maszyn ~ol konując je sumiennie w .oznaczo- 1jC?wy, uwzględnił. p~ze~e wszys!- ;
l:;m spraw y podnie.s1en;a czystos~zyn Rolmcz.vch .,KraJ ' w Kutme, mczych bu~rze udział w pochodzie. nym ternlinie.
ci i estetvki naszego m iasta.
~
usłyszeli radosną nowinę o tym, Ma po•Nód do dumy i radości, wie
Przedtermino\\'O zostały zakoi'1
że 1 Majowe zobowiqzania zost~!- dząc. że czynem s\vym przyczyni- I Jednym z pierwszych zak!adcr1.y,
ły wykonane w terminie z 20 pro ła się do osiągnięcia nowych suk które pcdjęły zobowiązania na te czonc r>race przy nm··;cu.chni Pia
1
cesów w walce o lepsze iutro, o renie H:utna był P::viS. ·Nie tylko cu Hl Sierpnia. którego objęta ro
centową nadwyżką.
_ jednym z pierwszych w podej botami drogow~·m i _powierzchnia,
- A wydawało się nam - sły- pokój.
mowaniu zobowiązań 1 .Majowych, wynosiła 9 :-ioo metrow kw. Robo
* .., -xchać tu i ówdzie głosy - że trudWykonaniem zobowiązań 1 Ma lecz także jednym z p'.erwszy::h w ty zo~tały zal~ończ?nc 11 dni pi:zcd
no będzie wykonać zobowiązania.
tcrmmem. ,;\a ulicy Narutowicza
. ,_.·_eh '''\·kona1'l.t1.
. 1111e
. poEzcz~·C';c• &ę
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'
'
Jowycl1 moze
t
kw. na
już
•konan_o
ł
.0.,,,_
ale
KraJ·u··.
..
L·ałog·,·
Jco
t,-l_
j
pit w mo~liwość ich wykor:anta.
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Za oga wykazał a posta\\·ę dowo,
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poaa owan par. •
zapomnieli widocznie 0 te.kich !' ież sze.re"'u innych zakładów pra dzącą. że solidarvzuje się z kia- Wie:-zc n ' .
Traugutta. uporządkowano staw
"
i'akimi są: c.
P rzodownikach pracv,
są robotnicza. calCo'O świata w -.\·al
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WAŻNIEJSZE TELEF()f'li ,
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w parku. Zakm1czono gruntow.nc.
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, 11"t,,. , 1.111.a ·
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Byczkowski ..Jedyk. Sawicki i. wie · D. o ntc
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dk'
ce przfCl'\\' podżC'gaczom wojen" , 0
należy
1
wy ·onu]ac ,
' ' w m·escie.
. . zał ocra przedt er·m .1 no- llym. pragnącym rozpętać nową porza
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się p
Pow. l{om 1\L O.
22
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Starostwo Powiatowt
31
p ·~co,vn·ic\• un1 „ 5 10 ,,.·1 Zar·zad•i 1
a- wojnę światową.
. '·o w\ onu a zo o\\ .azarua 1
.
· .
•
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.• •
. . .>· _·
. : „ '.
Pow. Zakł. Elektryczn.} nowe]. ser;i
32
·
m1oc1mrn , o w:--:zsze1 J·o\\·e ·
W realizacji zobowi<~zań w P.iVIS Mi e]~k eg? ~ dm prz~d termmem
. •
.. • •
;
1'11eJsk1 Posterunek MO jakości, n:ż dotychczasowe i do · _r ·
33
realizacji innych zobo\\·iazań. Wy 1 ' ' , . :e.~l.'7:~cJ:_ Cz~:iu 1 !11_aJ~" ~- w:-.-różni li się: Wiadyslaw Bart- ,,„~.,_v1 ~zah s1~ z podJę!ych_ ~oboStraż Pożarna
41
konanlc przed terminem t~go, co go \F?Z111h s . ~ ~aJbardz1eJ uswia czak, Adam Olczak i Antoni Dziar ,,;;,ązan 1 Ma.iowych. Rowmez pra
Zarząd l\I.asta Kutna
50
arowano, jest równie~ ~ziej clom1en 1 pr,ac~~·mcy_ w os.ob~cl'. o?. ski. którzy \Zobowi ązania swoje cowni ~.'~ _fizyc?ni i .wo:lni w s~ko
zadekl
1
Prezydmm Pow. Rad.
102
'i!Pftltl 'ii/,-01,:f:i
tokarzy. formie- ~-~· s;ef.an~ ~1.,ors~1~go, 1 ~a_z1m1~ wykonali na długi okre.~ przed łach \\:\konali pod.iętc zobow1ąza
spawaczy,
Iem
Narodowej
z W) l\\orn' Pa~z '.f,~;;c:wytn
nia
i(}~
Pow. Zakł. Ubezp. Wza- rzy i stolarzy - jest dzif:łem ca-, 1za ~f.01m\.sk1~go, l~torzy "' yko~ah terminem.
W wwiiku zobo\Yiązań 1 Majo«·
~WOJ~ zobo:".1ązama z nadwyzką
jPmn.vrh. ul. Narutowi- łej załogi. ·
jak '''szyscy wie- wych Zarząd Miejski w Kutnie za
Kwieciei'l
Zobowiązania pra vników Wy aO piocentO\. ą.
cza Nr 20
pracowników umysłowych m\' - bvł miesiacem czvstości i oszczędził no~1ad 240 tysięcy złaZ
działu Technicznego odnośnie zgło
91
Urząd Zdrowia
szenia nowych pomysłów racjona- wvróżniła sie: w wykonaniu zobo· porządków. toteż ·zarząd Miejski tych.
2l!
Szpital 0 owiatow.\
Ubezp. Społeczna
Iizatorsk1ch, zostały wykonane w
34
1 OO procentach już 19 bm„ to zna
7
Walent&, Apteka
czy 11 dn: przed terminem. Dzi~
Ch<tcił1~ka. Apteka
ki wykonaniu tych zobow i ązaó
Apteka „Pod Orłem·
106
Polski Czerwony Krzyz ,,Kraj·; uzyskał 7 nowych uspraw
89
ka, zakła daj ąc spółdzielnie pr oGdy w ubiegłym roku obchodzi na. że nie wymaga omówień.
<PCK)
niei1, przy pomocy których b~dzic
Sojusz robotniczo - rhł-Opski cluk c;vjnc.
można podnieść produkcję i skró Eśmy Święto 1 ·Maja. nic było je
Pogotowie Sanit: PCK
90
Ekipy robotnicze wcielając w
szcze na terenie naszego woje- stał się podstawą rozwoju nocić cykl produkcyjny.
W „Kraju·' nie zapomniano rów j wództwa ani jednej spółclzi2lni wych sto:;unków politycznych. go czyn hasło sojuszu robotniczoRedakcja i AGministr.. ,Głosu nież o zobowiązan i ach . dotyczą- prodnk"yjnej Dziś w nrnnifPsta- spodarczych 1 ' społec:mvch na ch1ops1';Pgp niosły realna pomoc
b;orą wsi. stał si ę fundamen1em. na któ c:hłopom . pra~ną(•_ym wydźwignąć 1
Kt1tnowskiegn" mieśd się w c:ych porządku ; dekoracji fabry ej ach l !' h ) owych udz'.ał
k:. I I\' tvm wypadku załoga sta- chłopi z '.1li.s'rn ~O spółdz · cłn: pro rym pracnj::ce chłopstwo wznosi s ie z w!ekowego zaniedbania i za
Kutnie przy ul. Narutowicza 2. nęl~ na wysokości zadania. wyko dukcyjnwh
Są to faktv. kló- tnvały c:rmach socja li.s!vcznej wsi cofania. Ekipy łaczności \\'okresie
dv„-uk·tn;m dokonały remontu i
t el 217.
wszystko. rych wymowa jest tak doliit- polskiej.
nuJąc bez zastrzeż~1
Dziś stała i ~Y.st~matycrna ak- ulepsze1i ponad 3 tysięcy maszyn
150 i narzędzi rolniczych oraz zorgani ,
objęto około
cją łączności
gmin i 600 gromad. :n~z ego woje zowały około tysiąca \Yystępów I
\vodzh·;a Robotn h · [a )rvk :ódz fabrycznych zcspółów ~-;vietlico- '
lach zo1·ganizo;.vttli z gór'ł 500 e- wych.
iH11.·h ii I.w:. ibhi
700 grup lekarskich. dzi alają- 1
kip ł icznośc:, które systematvczKoleja{1e Okręgu ŁÓ!lzkiego o~. ~ll~Z)'cll lwresp~r~~e~itów i c:'-_ I Spółdzielni!\ ,,~r~;Yszło:;e• O pocz·
n'.e odwi edzają \V:".e .D\\'a lata wy cych '" ra~ach robotniczych ekip /. Pol.;:k'ch Zu« adów Zbożowych
uruchom1!Ismy rozlew'ni. ę przysporz:di:;my naszemu paiistwu tężonej pracv ekip dałv poważne łączności. udzieliło pomocy leka<i.elrukow.. ~d roboinif.orc, chlopow no '.H miliony złotych . Nasze placów· rezultaty. D zieki systematyczne skicj tysiacom chłopów . przyczyi _mfodziezy całego naszego wo1e- piwa : wćd !~azowych.
„Cewka" P abianice - plan za ki są doprow:;.dzone do ponądku mu udzia!owi k1asv robotniczej ni.ając si ę w dużej mierze do podniepr=em~11t.1 falą pl~wod3 tu.u
nęły do "~s meldimla 0 1~rlrm'.w1_rn 4 miesiące wykonaliśmy do dnia Oszczędzamy i u!"prawniamv nc.· w pracach wiejskich organizacji niesien ia '1 dTmC1:otnośc~ wsi.
szą pracę n~ każdvm odcinku.
zoliomą::mt l Ma1omch l.JSLo".'· 13 k'.v;etni<i w lOU~ procent.
Stwierdz ić można. Żf' nie bvlo
partyjnych i spo!ecznych popraChłopi województwa łódzkiego wiły one znaczn!e styl s-.vej pra- t a ki ei dzi edziny na
zalesimy 40 ha
Inow łódz tyc!• l?ln tu~. wiele .. . ze nlko ;1iz..
wsi . która
; a cy. Przez stał;- kontakt robotnika nie interesowa(vby się robotni.:
·
· . za k onczen
_ skraca
nienżvtków
'"' lam.a.eh
komą ich qę~c moglismy
m\i. t ei.min:v
.
.
.,
.
, •
.
, .. p.:"
__ „ _ ~
wyrow· 1siewów wiosennvch. porządku- z mało i śred 1ioro!nym chłopem. cze ekipy i w której nie pomogły
ZMP·owc~ Goh nska na~.e.1 „a-e~~ -~ntt~scic. - -·sia1 P.0 •
_d budowę Domu ja'tly drogi. budujemy świetlice ten ostatn: u8,,·iadomił sobie. kto by one chłopom przezwyciężać
d;11emy tresc mektorych. tycl: . lts· 1 naliśrny teren po
~otL, dru lm1em)· słowa, .1~ :ie 0 pod: Ludowe. ·o. przygotowaliśmy teren 1 domv kultury. ·
jest jego przyjac:clem i soju„zni- opory i trudności. Sojusz robotzmniejszyliśmv ldem, a kto zacięh·m \\TOglem kla n;czo - chłopski oddawna przeshł '
·aurzyciele Jętych c~ma~h :przesyłal_1 aam na.~1 pod budowę boiska sportowego.
Sta ,
liczbe oren niedostatecznych przez sowym. Na wrnrnch osią~nięć by<' już tylko hasłem.
Dom Oziecka w Głownie
korespo11de11cr. • cz)telmcy.
kl a sy robotnic7e] buduje :'ię na on si~ reah1a pra~;tyka dn.'.a coEnergetycy Łowicza - wybudo· u. rzqdi'! 1 śmy świetlicę z~.TP-o•~·s~q. li!p.'>z<_a oraeę nad ucznia;nL
ZllfP·owcv walczymv o zsciel- w.:;;, soc,ialislycznt• w-;półutwod~i<· d;;:iE:nm.•1•0. Na transparent a c h z_aś. ·" "
Garhrtrn ia Zt:luiisk:t \Vohi waliśmy boisko sportowe, oświe~
wykon:i liśmy -i partie skór dodat· 1 nienie '"-'l'iZI z młodzi~żą 1.Viejską tw·o prac~· i \;:pr()wadza "ie pla- które poniesrnmy w manifestacji · ~ -~
tliliśmy dodatkowo ulice.
1 ~lajowej widnieć bęcla słowa: '
i o polep:.zcn1e wyników „a•1cz·; n owa::ic gospodarcze.
I•'abr;vka Krosien Bawełnianych kowo.
N:ech żyje i krzepnie sojusz ro..
so
w
chłop
średn:orolny
i
Mało
·
nia.
wvbudo·
Redzeniu
w
L.Z.S.
zmniejszyWoli
w Zduńskiej
.Tunacy SP - wykonaliśmy już juszu z k1asą robotnicza tworzy botn'czo-chłopski - fundament /
liśmy braki, szybciej wykonujemy waliśmy skocznię, _doprow~dziliś·
my do porządku boisko p:łki ręcz kilka tys!~cy junako·dniówek przy 'łlowe żyd<'. pozbawione wyzy;:;lm naszego Pai1stwa. dźwignia budo
rc!\)onty krosien.
I
i ucisku rzłowieka p rzez ezłowic \Vnic!..wa socjalistycznego'".
pracach na nasn·ch terenach.
·
P ZPW Nr 30 w Zgierzu _ uru- nej.
chomili::;mv farbiarnię luźnego su·
r owca, up.łynniliśmy 40 milionów
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Wola, decyzja, czyn
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złotych.
~'arsztaty n a p raWl'ZC PZGS w
Sieradzu - uruchomiliśmy samo·
chód·wa rszta t
P ZPB w Zduńskiej Woli - rea·
lizujemy nasze zobowiązania dłu·
gofalowe. Zmniejszyliśmy braki,
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ło pokoju, pod którym to ha- opatrzenia, ~większyć swe kwalifi sze ś·-vięi.o walk?, o lepsze wyniki
I oto mamy 1 Maja.
w nauce.
kacje zav:odowe.
Dziś
Na ulicach miast. m .asteczek słem dziś maszerujemy. ·
lila.sło: .. Niech żyje 1 Maja wyszła na ulice
Tłumnie cbś
U boku mas robotniczych krowsi tłumy. morze czerwonvch
i
Oczyś·
zwiększyliśmy produkcję.
.sztandarów: transpar entów. Zgod czą dz.i~ w jednym szeregu urzęd młodzież, przy.szl'. sternicy Polski clzleń międzynarodowej solidarno
ciliśmy teren fabryczny .. odnowi·
1 zakładu cukierniczo-P.iekarskiego
nym krokiem maszerują dziś w je nicy, technicy. lekarze. nauczycie Socjalistycznej. Czy nie ogarnia sci mas pracujących" jednoczy
liśmy żłobek i przedszkole.
dnyn1 szt:>regu młodzi i starzy, ko le. I oni uczcili na odcinku sw~j nas duma czytając na niesionych dziś wszystkich ludzi pracy, mani
ząd PSS w rut'IJie. w celu
Zar
Państw, Zjedn. Zakł. P rzem. biety i '.nężczyźni .
~obotni~y . i pracy zbliżający się l Maja. Us- przez nich transparentach: Pokój, Ife.stujących pod \V.spólnym sztan':>w :(:b kia~)' robofni
uczczeni;;
darem.
dzisiej
ucztzą
oni
·I
Praca.
Nauka,
odda·
Ale\fsandrowie
w
Dziew.
pracownrcy umysłowi, ucznIO\\',e. prawnienie toku urzędowania. llcze.i, uruchamia dzisiai trzeci:1
liśmy racjonalizatorom pokój na mało i średniorolni chłopi.
kwidowanie godzin nadliczboz kolei Go~pod9 L!ldową.
klub, zradiofonizowaliśmy św~ctli
Po raz sz'"śćdziesiąty obchodzi wych, szybsze przygotowywanie Społec zeństwo r a ws hie
. Gospod'a zn2iluje :::ię przy PlcJ
cę.
odotąd
niż
szersza
jeszcze
norm,
świata
całego
klasa robotnicza
19 Sb·czn ia fi. Bedzie ona
cu
P ocztowcy Okręgu Łót!zkiego - swe święto.
pieka zdrowotna nad masami pra
400 obiadó\v dziennie,
wydawać"
doprowadziliśmy do estetycznego
naukipoziom
o
walka
cującymi,
W Polsce Ludowej, co rok czci
potrzeby. zdolna jest
azie
r
w
ale
uspraw·
placówki,
nasze
'\',•yglądu
my zbliżające s;ę 8,vięto Pracy t~ki_e były zobowiązania pracow·
wydać do I OOO obiadów w ciągu
hiliśmy pracę.
zobowiązaniami naturv prodnk- nikow umysłowych.
Urząd zenie kuchni i wnę
Dział Inwestycji i Bu downictwa cyjnej, coraz mocniej wzmacniaw Rawie ;.\-Iazowieckte: rxibył I się do <Popularyzowania uchwał dnia.
Ró"'TI! cż pracownicy nasz~ch
ie ·t bardziej no\'.'o
Gospody
trza
•
S
CRS „Samopomoc Chłopska"
1
~mm'
·
soożywców
m'I.' n asze ~zerel!i pod sztandarami spółdzielni · ,
· sir; \'\rtec man,festacyjny. w którvm , es: g„•okhollr.S<{lej. a uczestnicy czerne. n iż w zn dzenia
d ·
::hvócl1
przekazaliśmy do wykonania 14 pokoju.
• nych spóldzie.~i ·po jęli powaz- udział wza~i· Po'\'. Zarząd Zw w ie .~ bedr• nrzenosili \\ ter<!n pozo:-.ta:rcf1 (;..,<nr}('
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Nr 119
„Szczególnie ostry charakter

przybrała Wiilka w wielkim ośrodku przemysłowym Polski

- w mieście Lodzi. Robotnicy łódzcy pokryli ulice mtasta
dzf eslątkami barykad I w efą·
gu trzech dni (22 - 24 czerw·
ca 1905 r.) toczyli walki uliczne z wojskami carskimi, Walka zbro_ina połączona tu była
ze strajkiem powszechnym.
Lenin uważał tę walkę za
pierwsze zbrojne wystąpienie
robotników w Rosji".
Z historii WKP(b).
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Zahartowany w bojach rewolucyjnych, proletariat Rosji, pro
wadzony przez zwycięską Par·
~ Lenina - Stalina, obalił w
roku 1917 władzę obszarników i
kapitalistów. W historii całej

pod
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głęboki

ludzkości dokonał się

on się źródłem nat
chnłenła i wiary w zwycięstwo
r6wniei dla polskiej klasy robot
tlczej, której przez długie jesz
cze lata na skutek zdradzieckiej
roll sługusów burżuazji, spod
znaku prawicowej i nacJonalis.
tycznej PPS, przyszło walczyć o
pełne wyzwolenie.
Wspaniałe osiągnięcia budow,
nlctwa socjalistycznego w Związ
ku Radzieckim uzbrajają polski
rąch robotniczy ideologicznie i
polltycznie, wskazując mu drog~,
do
prowadzącą od zwycięstwa
przełom. Stał

zwyd~stwa.

Droga ta prowadziła p-0przez
stałei.iacieśnianie szeregów klasy
robotntczej, poprzez realizację
hasła sojuszu robotniczo-chłop
skiego, w nieustannej walce z
prawicowymi agenturami w ruchu robotniczym.

.

Ba1·ykady na ulicach
W~lka z kapitalistycznym wy
zyskiem i uciskiem narodowym
-: to. pierwsza karta historii
proletariatu. Idee
łodzk1ego
Marksa i Engelsa znalazły w Ło
dzl po~atn~ gr~nt. Strajki ro·
bolnikow łodzk1ch, ich zbrojne
starcia z carsklmi siepaczami,
przeszły do historil mi~dzynaro

Łodz·i

w 1905 r.

Idoweg-o ruchu robotniczego. Wal

ce tej przewodziła SDl(PiL, spad
kobierczyni chlubnych, bojowych
tradycji „Proletariatu" ł Zwłąz
ku Robotników Polskich, dostrze
gająca we wspólnej walce wraz
z rosyjską klasą robotniczą Pod rządami przedwojennych popełnianych przez ludzł, pogrą
gwarancję wspólnego zwyd~
władców Polski, wzrastała nie· żonych w rozpaczy, nie mających
stwa.
ustannie nedza szerokich rzesz żadnych środków do iycia. Do
ludności pracującej.. Mimo sana stać jaką bądź pracę, za wszelką
cyjnej cenzury - na łamy przed cen~ - było marzeniem bezrowojennych gazet prześlizgiwały bot~ych przez długie lata pozo
si~ niekiedy wiadomości, obra stancych bez pracy,
W~rasta!~ w zastraszają~y
zujące nadzwyczaj ciężkie poło,
ienle ludzi nie mających J>t'd sposob łlosc podrzuconych dz1e·
rządami k;pitalistów 1 obszarni- cl. ~zleci ropotnicze 1 chłopskie,
I cierpiące gJod, pozostawały po
.
k• .
ow zad~ych włdokow na lepszą za murami szkolnymi. Jeszcze
dziś walczyć musimy ze smutną
przyszłosc.
Statystyka o.~towała wzrasta pozostałośdlą tych czasów jącą falę aktów samobójczych, analfabetyzmem.

Spadek produkcii I

wobec nltrozwlązalnego probie
mu - co dalej. Dla absolwen tów szkół średnich l wyższych
nie było pracy. Władze sanacyj
ne karmiły masy fałszywym mi
d d k jl i t li
·t
0
n e gen·
„na pro u c
em
cji" i zaniedbując całkowicie
sprawy rozwoju szkolnictwa pogłębiały wiekowe zaniedba"'
nla na odcinku upowszechnienia
oświaty wśród najszerszych mas
ludowych.

nędza

sanacj.1 proc. akcji przemysłu węglowe
stanowiło własność zagra
nym na niedorozwój gospodar - nlcznego kapitału.
Słaba, zacofana pod względem
czy. Na przestrzeni międzywo
jennych 2o lat, zaznacnł się gospodarczym, zaprzedana przez
nieustanny spadek produkcji.
Do roku 1938 produkcja prze
mysło":a obniżyła się w Polsce,
w porownaniu z rokiem 1913,
o 15 procent.
Fabryki łódzkie zamykały swe
podwoje przed redukowanymi ro
botnikami. Wzrastała Uczba bez
robotnych, h1d1i pozbawionych
wszelkich środków do iycla i
niejednokrotnie dachu nad gło
Polska pod rządami

była krajem zacofanym, skaza- go -

~ne.wsmfl!ck_ ltraJdw,

!sescl• •fsl

'BO~iUNISTYCZNA PARTJA POLSKI
(ŚIKCU .łftiDUJłAIODÓWltf kOHUNISTYC~NU).

Do strajków I demonstracyj ulicznychf
De lł•9ocl&lnnego stralk• powsaechnego
w eahl Poltce
P~ZECIW RZĄOOW1 FASZ1STO\X'SKICH MORDE1tCO\W.

,R2E.C,lW MORDERCOM LUDU I P.OOPALACfOM WOJNY, ZAPA?t
!)iJĄCYM POLST<t· HITLEROWI, PRZE.Cl'IY/ ZDRAJCOM NARODU.

Do C. IC„W. P. P. S„ do lt. C. B~11du, do Komlafl Ce•
t.ralnej Związków Zawodowych. do U. ~. D„ N. S. D .• P. C.1
do Stro11D.ic:twa ludowego; do wszystkich o!tr"gowycb
! d1ielQicowyc:b orgeD.bacyi PPS i Bundu, oru do wuy•tkic;h ai:ityfau.ystowskicb 01iu1uc:y1 robotwkbw, i;hlopdw,
Uit1U~e11cii pracuj,ce._
TOWARZYSZE. OBYWATELg
"•·po Wnlyn1u, K•akowi1, C1~st6ch11wi~ - Llf6w. ~uił bancłytl~.
i!.0'9ilolitych nez1mienków, rt«d Kcic11lkows111ero -R1ttk;ew1cu untitlllł
łł'Olsleę w krwawe pobo1owisko, 11• ttórem duen w di1eń pad1i' . h11oy
l"'Qrdowanych masowo robotni~ów i chlooów. walcz«cycb o .lca'."•l.ek chll•
Ibi, o prawo do tycia i wolnosclł System pohtyc1ne1 i pohcyintt prow~
\łcac1i uzupełniono 1y,teme:o 1sta.łych, krwawych. ek5ptdyc:yj l(arAycfl
i poiromów przeciw ludowi polskiemu I nar<>tJ.om uc1sklnym.• 'fJ 11111~ c~ero?
W tm.ię prawa do wyzysku -I bog1ccn11 11ę_.JraPStlt1 k1!'1tah.st~••"
~
Jl0iaczy, jas111epanskic1' o&surników, renerałOYI. w lmi~ W~l~Y· kł<>:"ll
lłdilta t sanacy 1na 01g1n•T.U)łl w aojun.u 1 lu~1zmeG1 n:ca:11ecf1m P.neciw
łtr3jow1 aoc11lizmu 1 tcwolucii. prae1:1W tw1udl:y poko1u 1 wolnok1,, n•ro!flów - przeciw Z. S. R. R.
· Ten ao1uu - to u1„zedanle biepodlel!łołcl tt1ro<10 polsklep tasn\
~1M•i 01em1eck1em11. Ten 1ojusz - to okup•c;a ciem polslcic.h P• ni Iii""
larow~ktch bandytów, • któryc.b klika morderców I cdrajców QtrOdtt, 1clih
argowiczan - •nka łoaii)GJ pneciw walKOlłl wyiwoleńciy" ludo pra.
..,4ce~o Polski.

~

, PtlH a n~de• •OrtlereOW ł ,clrafc4w lłlttocl• f
)· Akcji 1ohdarno5c10111~ IYIHlll prac• • cm•• 2 ltw.etn1a byh •wspa1';•·

łf"' przykładem JOlidarndci 1 1oto.wołe1 łll.U ~racu,,cycb do walk'- Kl!lr~
jłnarv1111 odpow1e6i11ł1 nafto ·.m>w• •UN „~ „ l..\fO.Wte. Nak1&1S111 v•••
/
t
dlw•li łut

•at

pucahcyct.
..... 1'lacU-wl1y1tkl•. tłlT
do letscs• poltłniełn•1• ~aqpłuła
t

.• _.,~nego przec1„ nadow• bank1uów 1
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Ce111ratny
lo•~u1ls_lyc1n„ PatłłJ Po.i.kl.'

międzywojenne

go raz. po raz znaczone były
llcznyml strajkami · łódzkiej kia

sy robotniczej, która swą walkę
o poprawę bytu, walkę ze wzma
gającym się wyzyskiem fabry „
kantów - łączyła z walką poiłprzeciw pogłębiającej
tyczną się faszyzacji naszego kraju,
przeciw wrogiej polityce rządow
przedwrześniowych wobec Zw.
Radzieckiego, przeciw ,fawnemu
wiązaniu się z hitlerowskim fa
szyzmem.
Najlepsi synowie łódzkiej kia
sy robotniczej zapełniali wlęzienla i katownie sanacyjne, podda
ni najokrutniejszym torturom.
W ogniu zaciętej walki klaso •
wej, prowadzonej przez rewolu
cyjną KPP - na przekór zdra
dzleckim prawicowym przywód
d tł i j d llt
PPS
s ę e no Y
• ro z
com
tron! klasy robotniczej - komu
nl!.tow i lewicy PPS.

Młodzież. której udało sit
przejść przez fizkołę, stawała

mas

swych władców Polska. na sku
tek zdradzieckiej polltyki Becka,
pozostawiona sama sobie - nie
mogła się ostać w 1939 roku
najazdowi hltłtrowskiemu.

•

wą.

Polska stała się terenem nie
uprawia „
...__.....,__...._~.------'----""---L...--..J...;:::!1111111~
nego przez obcych .f rodzimych
kapitalistów. Owoce pracy nędz- ~llltflllltnll1tllln11uH111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111n11111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111nic opłacanego robotnika poi
sklego wędro~ały w postaci kro
c~owych zyskow do, kas zagra.~
niaka. I kiedy c:syta w sazetach o
Droga :s Łod:d, s sakład6ta im.
mcznych monopolłst~w l do spe~
tym, co się dzieje dzi$iaj w kraju,
/):.ieriyń.&kiego do Rudy Pabianiclunek. 62 proc. akcji przemysłu
o tym jak wuystkie fabryki tętniq
metalowego, 83 proc. chemkz· i! kiej nie jest długa. S:r.c;r;ególne te·
pracq z powodu 1talego ro:zwuju i
aię jq z pr;r;yjemnoi•
priemier;r;a
raz
nego, 89 proc. elektrycznego, 85
rozbudowy prz:emyalu, jak przed
ciq. C:lowiek 10dpoc:irnie .mbie i
proc. górniczo • naftowego, 76 ~ wchłonie w :if'iego powietrsa po famlodiieią stoją otworem f.liseystkie

słychanego wyzysku,
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Ludsie posiawleni z laski sanacji pracy i dachu nad głową koc:{Dwali w parkach ~
ii
inie.isk-ich i w bra1114Ch

brycmym zgiełku.
Powrót do domii je1t dla tow. Wł.a
dy&lawa Dyniaka co dsień jednakowo
pr:i:yjem.ny. C1ekll. na niego mile,
ja.fne mieuikanir w$ród zieleni, cze·
ka szc::ęicie domowego ogniska, do
siarniego, apokojnego śycia.
Zu>ykle bywa. tak, śe smieniwuy
ubranie rabocse siada sobie na kanapie i wypoceyw.i. Nie je$t jui
pr:i:eciei młody - rozpoc:;ql 63 rok
~ycia. Nie ma jui tych 1it co darv.
niej. Leci, mimo ta, po:rost4la daw·
na mergi.a, iwie:.ie i tr:e:i~ apoj•
rzenie na śycie, n.a bieiące •prawy.
Tow, Dynirtk pneglqda codzienne pia
m.a i guety. Z pokoju dochod$11 prsy
tlumione dźwięki radia. Kolo kuchni
krzq1n. 1i1 sona. Niedługo pr=rjdą
na olńq.d dzieci. On.a pracuje dzi.i
na nocną smianf. ]e$t pr:rądkq w
rud:11kich Hklada.cla bawełnianych.
Poczucie be:piecze11.8twa, spokoju
i uc:i~cia wypełnia serce tow. Dy-

uc:elnie, piękna przyszłość - to
nieraz ::ant)·!w się głęboko. .4. ute•
dy na twar;r;y jelJo pooranej zmaru.
c;r;kami rysuje 1i1 między oc:;yma sl1
boka bruzda.
Tak jest tera:. Ale pamięta prze•
ciei inne ctasy, t11mte lxml:i:o odle·
,le :i:łe f.ata, laia swej młodości i
późniejs:i;e lata dojrzałe, lata, w któ·
rych założył sw6j u-lamy dom. Prze
biega je pamieciq uybko. JP tel•1rafic:mym skrócie. Tam gd:i:iei w
;r;akamarkach mó:rgu ukryte 3ł kolej
no 1cuy1tkie minione wydannia.
I mlodoić, która nie mała co to ra
dość, co to ::rUI.c:y ucsyć si1, gdy
od ~3 roku iycia tr:;eba było przy•
1tąpić do pracy w fabryce. l okru
późniejuy, gdy pracoiool jui u fa
brykanta Geyera, ma draparni, gdy
pomąl dobrze, co to snac;r;y reduk·
cja, :i:apomoga, bezrobocie.
Zona nie pracowała. - Dobrze se
jemu choci.ai przy_mawano od ~u.·

lf:r 119

JI
Pięć lat Polski Ludowej, wy- ,
zwolonej spod faszystowskiej okupacji dzięki historycznym
zwycięstwom· Armii Radzieckiej
- to NOWA KARTA W mSTORil ŁODZKIEJ KLASY RO
BOTNICZEJ. Ruch robotniczy
wkroczył na drogę jedności i
jedność tę zrealiwwał w szere·
gach Polskie~ Zjednoczonej Par
til Robotniczej kierującej się
wskazaniami marksizmu-leninizmu.
ł6dzkie przeszły na
robotników, którzy
przystąpili do odbudowy zniszczonego wojną kraju. Ofiarnym
wysiłkiem świata t>racy wykonany został Plan Trzyletni.
Wśród kh\sy robotniczej, świa·
dornie twonącej dla sieble jasną przyszłość, rodzil się nowy
socjalistyczny stosunek do pracy. Wyrazem jt.go był z każdym
dniem i miesit:cem potęinłt>jary
ruch wsp6łzFwocin1ttwa {>racy.
ogarniający co1az większe zastę
py najbardzieJ uświadomionych
robotników przybierający cora7
to nowe formy. Przed każdym
robotnikiem otworzyła się sze·
roka droga awansu społecznego.

Fabryki

własność

Tra.'ła

W -

Z w Wal"Srliawie.

Trasa W-Z stała się symbo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Iem odbudowy naszego kraju.
Budujemy nowe domy dla ro·
botników. \vyrastają gmachy uż:vteczności publicznej. Budownictwo nabiera niebywałego do
tychczas w naszym kraju rozmachu dzięki nowym, socjalis·
tycznym formom pracy. Jak i na
innych odcinkach, korzystamy
Tow. Stanisław Palmowski, p~zal ZMP i wyrabie jako tokarz pon.ad
z bogatych doświadczeń sotu
nik z PZPJG Nr 1. Ob. Janua?. Pą 250 proc. baą.y Tow Aniela Fortu·
gowski z Zakładów im. Strrelcey- n~k z PZPW Nr 5. skręcarka. ~ią cjalistycznego budownktwa w
Związku Radzie"kim.
gająca 126 proc. ba2:y.
lta - jest aktywnym członkiem

Robotnicy na kierowniczych stanowiskach
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Tow. Stanisław Polawski z PZPB
im. J. Marehlewskiego - z rob\.,t,nt

ka
nie

żłobkach

fabrycznych

robo~nicz e

Dzieci robotnicze znalazły się
pod troskliw~ opjeką państwa
ludowego. żłobki. doskonale wy
posażone, przedszkola i świetlice dziecięce zapewniają naszemu młodemu pokoleniu jak naj
korzystniejsze warunki rozwoju
Nr 6. była pmądka, wysunięta iosta fizycznego i umysłowego. Włata na stainowisko inspektara ltontiro- dza ludowa nie szczędzi wydat·

dzieci

znajdują troskliwą oplP.łi•·

ków dla zapewnienia naszym
najmłodszym pociechom radoanego dzieciństwa. Matki i ojeo
wie, oddający się swej pracy sa
wodowej, są spokojni o P!S1szłóść swego dziecka, które ży.
.ie w warunkach jakże odmien·
nsch od tych, jakie pneiyli jqe
rodzice.

awansował

na maj$tra - obt» IJ techniCtllrlej. Tow. Franciszek Bokierownika C'd· l{Uek:i, były ślusarz jest dyrektorem
techniai:nym Fabryki Zegarów.
Tow. S~wska z PZPW

pełni obowiązki

działu.

PltODVKC~A PlłZ~MYStOWA
NA OEOT\łf;GO

mis sfem wyż· rzesz ludności. Oświata i kultuszych uczelni oa kUrych stu- ra przestały być wyłą::-znym
diuje coraz Wlęcej młodzieży ro przywilejem nielicznych jedno
botniczo - ehło~kiej. Otaczana stek - stają się dostępne dla
jest ona troskliwą opieką Pols- wszystkich ludzi pracy.
ki Ludowej. Sznoko otwarte zo
stały dla mfotłzie7y robotniczochłopskiej bramy szkół średnich,
ogólnokształcąrych i zawodowych. Każde dzie.cko ma zapew
nione miejsce " szkole podstawowej.
Odrabia się wiekowe zaniedbania na odcinku oświat.-y i kultury. Nowe biblioteki, czytelnie, wszelkie([o rodzaju kursy . ....
dokształca:iąct dla dorosłych, \~/.
Polska pod rządami władzy
walka z analfabetyzmem. MHio
ludowej wkroczyła na drogę im
nowe nakłady książek i czaso- · »„
ponującego rozwoju gospodarpism różnego rodZaju. zaspaka- l~ ·
czego, nieQ)ożliwege w warun.
.
jają rozbudzOtl~ głód _słowa dru .„
kach kapitalistycznych. Dzięki
. Dzieci na wcuasacll letcich.
kowanego wśrod naJszerszych
lllllllWlllHn11n111111111m11111111m1111mnn1111111nnn1111111n11111111111111111111111111111111111nm111111111111111111111111111H1111n11111111111111111111111111111111111111n~ twór.czemu wysiłkowi mas pracujących przekroczony został po
~ ważnie poziom pnedwojennej
~ prod~cji prze.mys!owej. Rozwi
§ nęły się nowe gaJęz1e przemysłu,
.m do c:asu prawo do pracy. W do- gimnazjalny. Pr:ieciei dla niej Sr· ~np. stoczniowy, wzrosła poważ
cie dopiero &ię rozpoczyna. Prucid §nie wytwórczość d6br inwestySyn bar
mu było dwoje dzieci.
mośe i powinna jeucse 1if &:ital- ~ cyjnych, co zapewnia dalszy po
d:o cltcial aię uczyć. l uc:syl się.
-~ m·~Iny rozwó1.· •ospodarcz~ nacić odrabiajqc ll4re zaniedbania.
Tow. Dyniak poswnowil sobie, !ie
.T
e
J"
·
· w·~zyscy pr:i;y rod71lnnym
Zasi·aaa111
lepsze jycie
chłopak musi mieć
~-- szego kraJ'u, nie znaJ'•cego trud
~
d:i&
było
io
jak
opowiada
Syn
&toZe.
niż on. O k!ztałceniu córki nie maności ustr_?ju kapitalis1ł'cznego
na Uniwersytecie. . Chwali ••· se
rzył nawet, bo to było iui ponad jekryzysow ł bezrobocia.
:dal dobrze eg:amm. Córka dzieli ~ ,
go siły.
A. wtedy właśnie wybuchl4 wojna. ;~tJ :;:,:~i:'f,!g~U:!O:,. Pi)~C:ia/:::ci
·produkcji towaWzrastającej
Ciasna, biedna robotnic:a i:iba byl4
jedynym .schronieniem całej rod:ii- a.i serce ro.foie. Oto doaekal tych = rzyszy wirost dochodu naTodoŁódź stąła się
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"Y pr:ied terrorem hitlerowskim.
Na tym zwykle urywajq się wspom
nienia tow. Dyniaka. Paprawia się

na

kanapie, ro1lglqd4 pa nowym,
jll$nym. mieukaniu - nadsłuchuje.
Tak, nie myli się, to włamie wra..
cajq dzieci na obiad.
D:rieci.~ $miesmie tak o nich mó
wić, gdyś wyszli już dauno • dne
cięcego wieku. Syn je5t juii przecie%
71ft tr:ecim roku wyd:i.alu Chemii
Uni.wer!ytetu Łódzkiego. Poa tym.
pracuje - samodzielny człowiek. Cór
ka je!t pielęgniark4 w iych zakła
dach, w których pracuje matko. ..4
wiec:orem uczy aitJ. To, csego nie
mogła po!i,Pć przed wojną - nauka
- stoi ter.u przed niq otworem. Na
kursach wiecsorowych przerabia kurt

I

cws6w, gdy nie potrzebuje juj jak ~

wego, który jui nie 1łuży wyłącmie zaspokajaniu egoistycznych interesów kapitalistów. Do
chód narodowy dzielony jest
zgodnie z potrzebami mas pracu
j2'cycb - na zaspokajanie w coraz
większym stopniu potrzeb każdego człowieka pracy, na dalszą
rozbudowę naszego kraju, na
nowe inwestycje socjalne, na roz
budowę placówek oświatowych
i kulturalnych.
1
d ku
Pro u jąc coraz eplej i wię
ciągle nowe warceJ·, tworz'"c
„
tości - klasa robctriicza buduje swą radosną przyszłość, pny
bliża moment r.ealizacji powsze
c~ego dobrobytu dla wszystkich ludzi pracy w Polsce.
- - --

.

------.

~~ ~. d:!~Je!; I Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełniane60o Nr 4
~~yfę!~ra;o
ze pewnego dnl4 sostame ba
pracy, !ie niesnana przyuło§ć •toi
przed jego dziećmi. Szeroka i jasna je!t droga, po której krocJly ro
d:iina tow. Dynia1«i i ty&iące jej padobnych robotniczych rodm. Przeciei Plan 6-letni to jeuc:e wipj
fabryk, jes::c:e więcej okół, jeacn
bogat5zy i uczęśliwuy kraj rodzinny/ Tow, Dyniak pro!tuie ramio.
na. Patrzy s c:iułościę ll4 .,-na, po.
1rąionego w k!iqśkach.
Warto było tyle pr:eiyć i pra•

}Wt:,

cierpieć, żeby doczeka~ takiej paw-

nej i ,„c~liwej •klroicil

(Mllfł)
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1)
2)
3)
fl
5)
6)
7)
8)

w Łodzi, ul. Słenklewtcza 82/8'

zatrudnią:
INżYNIERA lub MAGISTRA CHEMIKA na kierownika laboratorium
CHE~IKOW

TECHNIKOW - starszych ASYSTENTOW do laboratorium
TECHNIKA-MECHANIKA na 1tanow111ko kierownill:a remontów
FRBZEROW 1 TOKARZY
Wykwallłikowanego KSIĘGOWEGO

ZGRZEBLACZKI 1 PRZYKRĘCACZY na przędzalnię odpadko'Wlł
ROBOTNIJ(OW go1podarczycb
Zgłot1zenia osobiste przyjmuje Wydział Personalny.
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rodzaju

Każda

rłk,
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par&

1

o&:łoszeń. uka· m6zg zn":jduje "'!' Polsce I.ltdowej peł
ne pole GO :SJC>p1su.

~iUJ8 au) codzień w nasze3 prasie.

każdy tw6rc~

Pomoc lekairska dociera do najba rdxiej

Powszechna opieka lekarska,
dla wszystkich lud7Ji
pracy, dociera dziś do najdalszych zakątków kraju. Ośrodki
zdrowia, stacje opieki nad mat~ą i dzieckiem, różnego rodzaju poradnie specjalistyczne w
dostępna

odległych zakątków

kraju.

coraz więks:rym zakresie słuq
chorym. Wzrasta nieustannie li·
czba łóż"l' w s;pltalach i „att..toriach. Z wczasów leczniczycll
i pracowniczych korzysta coru
większa liczba ludzi pracy.
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zlakiem majowych pochodów
1 Maja 1920 roku

Narodziny Czerwonego Sztandaru
Bulwair

roił Silę

od robotników.
l'~li grupami i radzi.li
nad
sytuacją. Zaciśnięte pięści podnos'.fy
Slię ku oknom dyirekltorStk:i.ego pałacu, gdrzj.e wiielkomądca iMac Córmi.eka, dyrektor O'Brien, crzuwał zakryty kotarą szerokiego okna.
Tysiące stirajkującycll robotników
zgromadrz.iło się nad u.iści.em Chicago - rrreki do jeziora. Preemawiano
we wsrzystkieh, zda się, językach
świata. Polacy, Ros.janie, Włosi, Irlaindczycy, \>i:ali, żółci, C?Jarni, ~ekoJadowli - wsrzyscy oipano\vant b)'li
jedną myślą
walki o 8-godl.:in!'ly
dzień pra-cy, o wyższe e.arol)ki. Nie
chcieli przymierać głodem, iadali
mi.es!ik:ań, opalu i chleba.
l}ytrektor z1aikładów
przcmysłowych Mac Coranicka roo.mawiał długo !Z d'Ylt'ektorem nowojorskiego biura prywa<f;nyoh detektywów - Nat.em Pinikertonem, który za odpow:ed
nim wynag1rodzeniem przyrzekł Padesłać w porę oddział :z.łożony z pięciuset tęgich boyów, uzbrojonych w
żela.zne la&ki i w „Colty".

Nadchodził dzień 1 maja 1920 roku.
Piłsudski szedł na Kijów, by wspólnie

walaz:ącyoh o podwy~ę robotników.
Pięciuset uzbrojonych wh'ów runę
ło na tłum strajkujących metalo.w.
ców. POS!lły w ruch sitalmve laski, któ
rymi rozłupywano głowy. Waliły pro
sto w pie1"Sii ciężkie, siedmiołbrzato
we „Colty". Padali na ~emię stsmy
polscy kolontlści, emigranci rosyjscy,
ślusarze niemieccy, Włosi - zatrudniellli. w przędzalniach banamnvego
włókna - manilli. Robotnicy wyrywali ,.Colty" z rąk siepaozy. tamali

krwią.

MichigańSiGa'il

bUl
gru,pka rob•Jtników, którzy z pietyzmem P·JCZęl:i
ścierać krew iz oślizgłego bruku. Ma
crzali w tej krwi białe płótrn. Uchwa
iili, że te c-zerwone, nas.:41-le 1<;:rwią
robotniczą maiki zawiozą na Kl~n
gres robotników w St. Louis.
W St. Louis uch walono prze"' de
,.chicagow::kie sztandary" na J{:mwairae zebrała się

l

Wspaniała

defilada pierwszomajowa na ·Placu Czerwonym w

Gdy 1 Majo
J'\IŻ

' * • *
I gres !roboitntików w PairytDu, e.by tam,
I oto w ja:c..ny dr&.eń Pkrwszego pmed delega1lalmi całego śWiia.ta Maja 1886 roku na bu1walVJe IMi.<:hi- ukaq;ać je, jako klr'Warwy dowód zbro
ga1'i.skim w OhliJClago pol!WI. się lm"'&w dn!i. ohicagow~'.kdcll hbry'kantów.

I

Upiec 1a09 mku

rzgrqm~=:~=-~ !:azs~~ZJała się

rzibyt

sizca:upła.1

cyżu elitę :fabrykantów cialeg\) Ś'W•a- Następnego dinia trzeba było sz.ukać
hl. ~ali tutaj rz; najdalszych więklsrzej sali. Na trzeci dzlień konrl;aikąt>ków Europy, Ameryki i Azji, gres pmenńósł się mów do .ieB'zcze
aby się 11Jacieszyć swą potęgą, któ- dbszel"Illieasizego budYl!llku. Całą tryrej wyil"Qzem miała lbyć owa niebo- bUillę, w~ystkiie ścń:a:ny przybrano
tyOZ1IJ:a VV'ieża, C!lbudowa:na pmez in- c:z.eT'W'()ny;mi ~tal!'lda1-ami, wśród któ
żvniera Eid'ila.
rych iil'B. honorowym mie.ireu zawie-

,.Wystawa świark>wa"

w

Paryżu

pa

z
imperialistycznymi interwentami
czwar
zdusili rewolucję radziecką.. Nielegalw
na, podziemna Komunistyczna Partia prochowni na. Stokach, maea.jl}e do
Polski przygotowuje się do masowy.il• koszar, pod dowództwem st&l'szego sze
;vystą.pień.
regowca. Józefa. Stawickiego - ude.
rzył na kolumnę poliejantów, broniąc
* • „
W przeddzień Majowego święta ru- braci robotników, masakrowanych na
szyły na Plac Wolności tysiączne tłu ulicy
Pomorskiej (dzili Nowotlo).
my robotników, zatrudnionych przy Tego dnia. żotnierz polski podał dło:n
budowie kolei Lódf. - Kutno. Przyłą.. walczącemu bratu - robotnikowi.
czyly się do nich tysią.czue rzesze beLTo nic że po godzinie oddziałek
robotuych. Wojewoda Rembowski rzu- Stawickiego został otoczony przez
cił na demonstrnutów cal;! rezerwę po. kompanię poruczników
i rozbrojony,
licji łódzkiej. Zawrzała zacięta walka a potem oddany pod sąd wojskowy.
Z jednej ~trony stanęli robot.nicy. Braterstwo rohotnik1t i żołnierza. po!.
uzbrojeni w szpallle i kilofy, z drugiej skiego przypieczęt ~\-, <J.ne zostało krwią.
policja. Padały gęste salwy. Grad ka- ofiarną..

o bruk stalowe laski. Wre$eCle jednak e.aczęli chwiać się, ustę;;mvc.ć
prz.ed s.iłą. Nat Pinkerton tn•Jmfował.
Bruk
spływał
roootn.ic~ą

A wieczorem na

leciał na głowy granatowych
chołków reakcji.
Tego dnia oddział saperów . z
tego baonu, zluzowany ze służby

mieni

srono 7Jbrocrrone krwią smanda.l'y ro-

miała s.ta.nowtić trJ'U:lllf bur'iuarz;ji, ootm>ków rz; Chicago.
szmycąceij się „swoją erą" exą
swej władzy nad świiatem.
W w:yini1lru obrad postanowioo.o roz
Za.pewne nilild spośród owych re- poc:ząć walkę o ośmiogodlllia1ny dzień
kinów ka;pitału. b;.ironów pmemysłu pracy, o ookacz pracy małoletnich,
nie przy!Puszaz.ał, że w dalekim, podwyilkę :llarobków! POIWZięt.o rówchmurnym I.JOndynie sędziwy mę- nież decyrzJję, ustaladącą driień l Mad,1-zec, siwiiuteńkd ja;.. gołąb - wli.er- ja, jako c<O!roC!lny dzień śwdęta i vtaJ.-

*

•

*

zawitał do Łodzi

w rok p0 Kongresie Paryskim, 1891

Łódź już wstaje rzasypana ulot.
W fabryce POIUlańskiego,
p.roietal'iat polSJki przygoto'W'.ije się kami.
do wystąpień pierwsiz.omajowych. W wśród najbardmej uc!6nionych, najroku 1890 w~szavra manifcsttije bardziej bezlitośnie wyrz.yskiv;anycb
straQkiem i obchodami swą sul\dar- robotników - zjawia. się nieu~ 1 raszo
ność rz; klasą pracującą całego świa ny działacz. Jest ruim Julian :Uarcbta. W Łodzi pojawiają &ię pierwsze lewski.
I oto potulna dotychczas fabryka
od.ee.wy majo~. Jakąż radość budzą
pocrz:yna tętnić bun<tem. Robot.ruicy
słoy,,'a ulob.lri „II - Proletaria<ttf'.
„Brac:la, robotniily polscy! podnosrzą haroo głowy, uic;skają
Na oa.łym śwle.cie I-go Maja pięści, pa1mą odważnie w twarze nausta.nie
warczenie maszyn, g~mfaczy fabrykanckich. 1 Maja 1!!91
roku robotnicy wJelkim'i gromad·a zgaśnie ogień pod kotłem paro
wym. Fabrykanci z nieczystym m.i zbieTają się przed gmach~m fasumieniem pochowają. się w bryiki.
To już bunt Słyohać podnles:one
mysie nory, a robotnicy po- głosy:
śpieszą na zebrania, na któ·
- Fabryka[lta, fabrykanta tutaj!
rych będą się naradzać nad
go!
środkami wywalczania
osta- Dawać
Syn Poonańskiego wychodzi p!"Łed
tc:cznego zwycięstwa - przrjś tłum . Każe - albo iść do
roboty cia fabryk i ziemi na wspólną.
albo wynosić się do domów. Robotni
własność ludu pracujacego..."
cv grom.ko woła.ją, że droźy'•.ma n:e
„I my nie możemy przygla· pO?JWala im żyć
po ludllku, że nie
dać się tylko z daleka walce
chcą jak zwlenąta pracować po
naszych t?wa.rzyszy za granicą.
S"Zesnaście godu.iin n<' dobę. Poz..,ańsk.i
I u nas me przejebie dzień ten
krzyczy, \.Vymyśl.G. Na to wybiega rz.
napróżno. Wstyd tym, co bę·
tłumu jakiś robO'tnik i wali go p5ęś·
dą się ociągali z podaniem dło
ni do wspólnego braterskiego cią na odlew„.
* * pomocy :torz;a.
uścisku zjedn~onycb robotni
Poznański zawaz;weł
ków całego świata. Wystąpmy
:r.godnle! Smlało, braci.a, wuys. ków, którzy rw.cili Slię na robotników. Zaśw~tały nahajki. Robotnicy
cy raize.tn!"
poczęli rwać kamienie rz. bruku. ZaTen pien"ll>azy obchód majowy upły wmała walka.
wa w Lodizi jeszcze bez masoTaki był pierwm.y odruch robotruwych v..71stąpień. Robotnicy S7.e-pcą czej Łodzii, pierW$tLy rNyw do walki
tylko m1ędrzy .<>obą, podając z rąk do ci wyzyski.em. Pierwszy dzień walki
rąk odezwy, ulotki i broszury.
łódzh'iego proletariatu. Pierwsze· maAle w roku na,;tępnyrn, w Ioku jowe śwJęto w Łod~L

ki międ1Zynarodowego proletariatu
o lep~ jut.ro.
Od te.go dini'a keooego roku w
pierwsrz;y dcień Mada w roc:znicę
krwawej masakry robotników chica.
gow~:kioh !Tla p1ice wszystkich miast
świiata miialv WYTuwać
robotni-cze
p~hody, z pieśnią na ustllch, pod
dunm:!e
roz\\rja.nymi c:z.erv<ronymi
siztanda.rarrni, na których widnieje
symbol'.cznie kirew robotnkrla.
,
* • *
1 :Maja roku 1892 przypadał w DJe
Po .za1k011c:zeniu obrad ulicami Paty7Al prmciągnęła olbraymia <remon- dzielę. Zapełniły się tłumami ulice i
straoja :robotników. Niesiono tysiące drogi. Na parkanach na budynkach
trainsparentów, tysiące czerwonych f~bry~ pojawiły si~ po' raz pienvsz; w
s'lltandarów powiewały nad tłumami. h1stor11 Łod~i plakaty pierwszonwjo_
lud pracują.cy do
Pv-elękli się bogaci goście i zaczęli we, w~ywaJące
otwnrteJ walki o swoją. przyszło.ś&.
cichaczem opUSll.czać Pairyż.
A na szcrz.ycie wieży ;Eillla, tej wie„Chcemy ludźmi być i
po
ży, która miała być dumą bur.i:uazji,
ludzku żyć" wołały do nich z
załopotał nagle
crzerwonry srz.tandar
murów wielkie litery. „Domaga.
lą.t"lJC.ie się!"
robotn:lików ~ Chioago, sztandar, ,
my się swobody politycznej.
* «< *
· wleszaz:ąey zwycięstwo irobo.tnikQm i
Precz z okrutnym i samowład
Delegatów robot.n~ceych przybyło kres panowallli•a burżua•zji, kon1ec I
nym , ca.rem. Chcemy sami so ba
taik wielu, że 1przeznaCZ10na na kon- wyzysku i przemocy.
rzędzić. Chcemy pracować tylko
osiem godzin na. dzień, byśmy
nie marnieli od nadmiernej pra.
cy, byśmy mieli czas na. kształ
cenie się, na rozrywkę i odpo.
czynek. Nie przestaniemy wal.
czyć, póki nie zniknie prywatna
włał!ność zi&Jni i fabryk,
póki
fabryki i ziemia. nie przejdą w
ręce ca.łego ludu robotniczego".

ny druh Kairola Ma:rksa - Fryderyk
Engels przygotowuje im niemiłą niespod7.i:all'llkę, że organrlrz;uje kongres
robmników, mający być potężną de·
monstraoją przeciw w:y:zyskiwaczom.
w ciągu drug.ich trzech miesięcy,
poprrediZaljącyoh ohva1rcie
wy>oW.'?.'Y
- se.ły rz: Loodynu do Paryża listY,
depesize, lins<trukcje, rady, w.ska'ZÓWkii. Engels lllli.e ~mi111iał o ltllimym,
przygotowywal wsrz;ys>bko w IOO!jdrob
niejszycli. S1ZQ7.egółach. Odmłodniał,
seree biro ra-dośnie w piersi. bo
oto po raz pierws~y w hi.stor.ii św·iata zbiera1ą slę w takie.i dlości preed~tawiC'iele robotn:ik6w z najdalszych
kra11ców eiiem:i, robotnicy wszystkich
ras i narodów, aby radzić nad swym
1ooem, by zbie'I'ać siły do wal;G pod
hai;łem, rzuconym crilterdrz.ieśc.i i jeden lat temu ;przez Mairksa:
„Proletariusz.e wszystkich krajów,

M~kwie;·

Potężny

poohód pierwszomajowy

Pierwszy

Majo u Hoeblero

Sto dni już trwał strajk okupacyjny
u Haeblera. Robotnice spały pokotem
w wyziębionych salach. Zabrano im
węgii!l spod kotłowni. Nie odstraszyły
ich jednak mrozy, Przytulały do wy.
schlych piersi kwilą.ee dzieci. Wytrzy.
mały ataki policjantów,
próbują.cych
opróżni6 hacblerowską. budę atakl
endecko.sanacyjnych prowokatorów łamistrajków.
•rrwały w podniosłym
gniewie, w bohaterskim uporze. Posta
nowiły
zła.ma~
pyehę
fabrykanta i
zwyciężyć,

Bracia. i siostry z innych fabryk,
towarzysze oraz towarzyszki walki nie zapominali ,o bohaterskich robotni.
cach od Haeblera. Mimo licznych pGsterunków policji, mimo falangi :szpi.clów - raz po raz paczki z żywnością.
przelatywały za. ogrodzenie na. te.
ren walczącej fabryki.
I oto nadszedł dzień Pierwszy Ma.ja
1936 roku. Zebrały się wszystkie w
przędzalni. Radziły.
Postanowiły nie
opuszczać fabryki a.i; do końca, aż do
zwycięstwa. To nic, że nie wyjdii- na
ulicę by
brac udział w pochodzie.
Fabrykant przecież na to tylko cze.

Na rogu

robotniemeJ b>dzi w 1919 raku.

ka!. Wnet zamknięto by bramy i nie
wpuszczono nikogo z powrotem. Więc
pójdzie na. pochód delegacja! Ze
sztandarem, z transparentem! żeby
cała Łódź wiedziala, . że kobiety
od
Haeblera walczą. daleJ·

* • *

Th1.my biły brarwa na widok delegacji z haeblerowskiej budy, któr~
dumnie kroczyła. Piotrkowsk~·„
7 -·
A w salach okupowanej przez robotnice fabryki do późnej nocy rozbrzmie
wały śpiewy. „Międzynarodówka.'' hu.
czała
przez otwarte okna. Widziały
siebie wszystkie w pochodzie, widziały
jak robotnicza Łódi obsypuje je kwia.
tami. Widziały jasnymi oczyma te dni,
zwycięstwa, które nadeszły naprawdę
które miały nadejść! Dni radości, dni
które nadeszły po dziewięciu latach' ·
gdy zmora. fabrykantów minęła, jak
sen zly i ucią.źliwy.
Wiele spośród tych od Baeblera któ
re w ciągu trzech i pół miesią.ca nie
opuszczały fabryki,
trwa.ją.e w walce
- idzie dziś dumnie pod czerwonymi
sztandanmi ulicą. Piotrkowską, w
pierwszomajowym pochodzie.

Głównej i

Piotrkowskiej

Bunt 1892 roku

I

Nie przypuszczali

fabrykanci,

nie

spodziewał się gubernator Miller,
że
Dzień Pierwszomajowy przemieni się
w groźną burzę protestu, że robotni.

cy rzucą. robotę na cały tyd zień że
strajk powszechny obejniie wszystkie
fa.bryki łódzkie.
Sprow1tdzono do Łodzi posiłki. przy.
hył z Piot.rkowa sa.m. gubnnator Miller na czele pułku piechot). Kilkadzie

sią t t,,-si~cy robotników· łódzkich za.
pełniło ulice. Poczęto wznosić baryka.
u~··
Rozpędzeni w jednyru miejscu,
zbierali się robotnicy w drugim. Co.
raz głośniej rozbrzmiewały strzały,
coraz więcej ofiar padało na bruk.
Zapełninno
więzienia
buntownikami.
Xa dziedzińcach fabrvk biwakowało
wojsko, raczone obficie przez wystra.
szonych fabrykantów wódką. i mięs1wem.
Taki był pierwszy zryw łódzkiego
proletariatu, zryw walki i boju, o któ
rvm fabrvczni poeci robociarze - po.
cei układali bojow~ piosenki. Zryw,
który nie przeszedł bez echa w kraj>J
i zagranicą.. Dowodem .tego b~·ł list
robotników petersburskich, nadesłany
po 11"ypadkaeh pierwszomajowych do
rnbotnik6w lódzld.ch.
„Upamiętniliście
bohatersko
$więto Pierws.zomajoWe.
Przy_
stąpiliście otwarcie do szeregów
świa.to\Vej a.rm:ii socja.ldemokra.
tycznej, która u progu nowego
stulecia. widzi już blask nowego
ustroju społecznego. Tam wszy_
scy ludzie ~ta.ną się braćmi, tam
nie będzie już nienawiśct ple_
miennej,
podsycanej
celowo
przez carat, dla. utrzyma.nia. w
swych rtkach siły zbrojnej, a
wraz z nił i panowania na.d na..
rodami".

. Rok po. roku kro~zył robotnik łódz-1 w:yrastał portret Wielkiego Wodz11.
ki ". p~erws~o~a~owy~h pocho_dach. międzynarodowego
proleta1·iatu
Prawicowi soCJali~ci, zb1eraJąc Slę na Towarzysza. Józefa Stalina. Co roku
„Wod;n;iaku", na pró_źno usiłowali O~- rozpoczynano tutaj potężny śpiew
grodzte klasę robotniczą. od Komuni. „Międzynarodówki".
stycznej Partii Polski. Co roku, pod.
Ulica, • która dŻis nosi Jego lmie
c~ majo:vego .P.och?du, na s~r.zyżowa widz~ała wi~le .Pierns.zomajowych po'.
niu ul. GłowneJ i P1otrkowskieJ wzno. chodow, widziała wiele bohaterskich
szono czerwone sztandary rewolucji. starć z granatową, policją. i teraz wi.
~o roku nad głowami tłumów wzbijały dzi nasze zwycięstwo gdy koluru~
się tu~aj . tran~parenty z hasłami nie. rob?tnik6w
mas ze rują,
ze śpiewem
ustęplm•eJ walki. Co roku nad morzem ,,M1ędzynarod6wki" na. u.stach na.
~łów,
wśród czerwonych sztandarów przód do socjaliZ"illU·

Rok 1905
święto

Pierw.szoruajowe roku 1905
obchodzone było w ogniu rewolucji.
Olbrzymia
manifestacja,
zwoła.na
przez SDKP i L w Warszawie, zakoń.
czyła się walką. w której padło 32 ro.
botników - ztibitych i 45 ciężko ran.
nych. Byli zabici i ra.nni w Łodzi,
Częstochowie, Siedlcach.
„iech uzbroi sie całY naród

wzywały odezwy pierwszoma
jowe, ni1'Ch wydadZł broń każ
demu robotnikowi, aby sam Ind,
a. nie garstka. grabieżców, decydował o swoim losie. Niech ży
je wolność robotników 1 chło.
p6w. niech żyje republika. demo.
kra;tyczna., precz z despotyzmem
cankim".

•
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,.Zbyt żywe aq w pamięci narodów okropno6ci
minionej wojny l zbyt wielkie aq siły 1połeczne
bronlqce pokoju, by uczniowie Churchilla w apra·
wach agresji mogli ie pokonać i •kier o w a ć
w atronę nowej wojny".
.lózeł

Slalln

Jan Czarn}]

Apel pohoju
P1·zeciwmr.y wo1ny do boju:
- Podpisujcie
Apel Pokoju/
Aby slo>ice codziennie
wschodziło

Nas sq miliony ...
D?liecd mo.je woześnie atraeLly O\l· kich. Kaci faszystows(;y skaitowall i
ca. Mąż mó1 umarł, gdy d!l.ieci były zamęczyli moją córkę. Poddawali ją
jeszx:ir,e mpełnde małe. Pra<:0wałam wymyślny.in torturom, bili pasami,
jako naumycielka i wych:>wywałam kolbami, wyipę<Wa.I;i ~braną na
swe dz;ieo!. Wychowaliśmy nasze mróz. BestLa.t.scy mordercy ! kaci zad~eol. dla pokojowej pracy. Od mło bawiali się, fotografując ją przy szu
&ieńcrzych lat wid7Jiały nasze d?.Jeol bienicy ze strycrzik·i em na szyi. Lecz
jak ucz.cdwie pracują Iud!l.ie radrU.ec moje. Zoja kochała swój naród. była
cy dla dobt'a Ojozymy :-ackier.:k.lej. wierną córką OjCZY'ZlilY, męi.."lą i
Widz.ieły one, że w kraju socjali- duelną. Na tortury katów Zoia od.
stycznym, w którym nie ma uoiśndo powiadala pogard(\.
nycil i ciemiężców, najwyżsiym mę
Fasrzyści zame>rdowali moją Zoję.
stwem jeet pra<:a, zmiemająca do Lecz świetlane imię jej obleciało
stwonenda pokojO'wego i S'Latęśll· cały kraj radziecki, cały świia<t. Stawego życi<a dla całego nairodu ra- ło się ono sy111bolem bohaterstwa j
dmiedtiego.
męczeństwa dla całej przod,ującej
W rokt1 1941 moJa Zoja ukończyła lud1lkości. Na je; przedśmjeJ.-tne '"~
18 lat. W tym na1promiennie1s?.ym zwanie do walki <Xie-z.wały się milio
okl'e6ie młodości, stojąc u progu ży ny młodllieńców i dziewcri:ąt.
Faszyśoi wydarli mi moje dz..ieci.
cia, man:yła ona o szui:ęściu. o mlło·
ści, o tym, ja·k wiele i owocnie pra- Strata moja jest bolesna. Lec:z Ja nie
cować będzie dla dobra swej gorąco jestem jedna - jest n·a-s wiele matek,
ukochanej Ojcz)"1,;lly. Matteniom jej kt~rych drziieci poświęciły sieb~e w
jednak nie sądzone było Slię :z.iścić. ilTllę wolności swej ukochanej Oj·
Hordy faszystowskie wtargnęły do czymy, w imię wolnośoi ludakości.
Za:pytuję więc was, moioh w~pół
naszego pokojowego kraju. Gdy
rorzipoozęły się październikowe ~·::il.ki bojowników w walce o pokój: czyż
by krew naszych d'Lieci została praepod Moskwą, Zoja powiedQ;iala mi:
lana nadaremnie?
Czyżby pokój
„Mamo, ja póidę na front do par- osiągnięty
m cenę żyda naszych
tymntów. Zrozum. mamo, ie nie d~eci, m ~nę łez matek,
i
mam sił stać na ułx>czu, w chwili, sierot, mi ał zostać narusrznnywdów
z wokiedy faseyśd zagra,żaiją Moskwie. lj ga,m ki imperialistów?
·
!Dumna jestem z tego, że walczyć
Nie, nie dopuścimy do tego! Ze
będę z f&.8Z)"$taml i ty bądź dunma,
WM.ystkich krańców kuli izdemokiej
że ~chodrtę na front. Tylko nie że
zebral'.śmy się tu, ażeby edema. kognaj mnd.~ 7.e J!zami w omach".
wać podżegaaLy wojennych, ażeby
Zoja z grupą partyzantów pne. rzucić im w twarz groine ostrzeże
da ~ linię frontu na zadętą nie: Nu •Il młllony ł Jeśli będziemy
~ pru:ectwnika
pozycję i wratt zwał"cl I mo('.nl
w naszej walce, to
z prartyantami, znosząc niedostatki ładna &Ha ni~ opne się mocy nali trudności. walozyła er. nieprzyjacie- szej aollthrnoki.
lem. O&tatniiego swego ciynu boha(Z pnem6włenla L. Kosmo·
terskiego dokonała Zoja przy końcu
demłańakiej, matki boha.terlisitolpada 1941 roku. Zoja pmedo·
lkleJ Zoi I poległego śm.lel'cią.
stała elę do wsi Petryszczewo, zaję
walecznych Aleksandra - detej prz~ fasizystów. PodGZas wykole1atld ZSRR na SwlatoWY
nywania 011dainia bojowego została
Kongres Obrońców Pokoju w
ona Ujęta pniez żołitierzy niemiecPradze. 19'9 r.).

.„...„„„.u„„„.„„.„.„.u„.u„,„„,,,„„.„••uuuu••11• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••„•••
WROCŁAW 1948

„Narody całego świata nie chcą
Wzywamy wszystkich ludzi pra
wojny i mają dość sił, aby uchro- cy umys~owej we wszystkich kra
nić pokó.i i kulturę od zakusów jach świata do rozważenia nanowego faszyzmu.
szych wniosków,
- do 2organizowania kraJ:joIntelektualiści świata!
Na nas spoczywa głos w obro- wych kongresów działaczy kultunie pokoju, w obronie swobodne- ry w obronie pokoju,
- do tworzenia wszędzie kraja
go rc;>iwoju narodów, wobec ludz:
wych komitt;tów obrony pokoju,
kości, wobec historii
do umacniania w interesie pokoju
Podnosimy głos w obronie po- międzynarodowych więzów, łączą
koju, w obronie swobodnego roz cych działaczy kultury wszystkich
wolju kulturalnego narodów, w krajów.
obronie ich niepodległości narodo(Z re7.olucJI Swiatowero Konsrewej,_ ich ścisłej współpracy i przy su Intelektuatiatów we Wrocławiu.
jaźni.
1498 r.).

_ walka obozu pokoju jest walkq o suwerenność#
,jest walkq o utrwalenie niepodległości Polaki.
Pokoju nie da się zabezpieczyć automatycznie.
O utrwalenie pokoju walczyć trzeba wytrwale
i codziennie".
Bole.slaUJ Bierut

nad 8wiatem,

Mirosław

Aby nie przetapiano
plu,gów
Ażeby

Abyśmy się

„Pan Tadeusz",

Od śniegu na szczytach Gór
Skalistych - do stepów Patagonii,
od miedzi na dnie Andów - po Pireneje
stoi noc jej cie6
na lufach czołgów wloką przez morza,

nie wstydzili
swej historii dzU3jów,

wspawiała
powstała W arszawa,
~by człowiek
na życie ludzk"ie nie nastawał,

Aby nowa,

-

pracę,

chcą
ciemnością

zr6wn.aE kształt człowieka.
Lecz ci w kopalniach miedzi
ci, których śledzi
policja, gdyż
niosą sprzeciw,
ginący w obozach Grecji wzbiera ich gnie.w!
i nadzieja Robotnicy łódzcy, górnicy
Sląska, Donbasu,
robotnicy Moskwy i innych
tysięcy miast wznoszą świat nowy
na miarę
swej myśli, na miarę
serc - co dzień myśl wyprzedza biegłośc rąk,
co dzień czyny wyprzedzają zmu;ia,rJ
Gdy ooraoz: pełniej wstaje
Dzień Pierwszy Maja,
gdy pada
bezwładna noc szybciej przesunąć dnia krąg,
pod nowe życie zaorać
nocy nikczemnej ślad.

z

spoczynek

i sen 1niał spokojny:
Podpisujcie Apel,
v~·zeciwnic.11 wofn11 !

dzień.

Nasz

pod strzechy
zbłądził

Aby

Ochocki

na armaty,

•
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Mały, łagodny
łą,b, namalowMly

ptak -

STARE
l>ia.ły

ro·

Stanisław

przez Picasso w ro

botnlczej Franojl, Francji targającej
pęta. kapitalistycznej niewoli, spędza
sen z pow~k imperialistom świa.ta,
napa.wa ich przerażeniem większym
od tt'lfO, jakle może wYwołać największa. bomba.
Jak to się dzieje?
Jak to się dzieje I czemu, ł.e setki
milionów ucuiwych Iu<hi pracy nie
ule1aJą pogróżkom
pa.nów z Wa.Il
Street i londyńskie.j City, nie da.ią
się nastraszyć ani lufami pa.ncerników, ani bambami atomowyQ1.i czy
wódorowymi, Qdrzuoają pona.wlane
pr6by szantażu I nie chcą za żadną
cenę llll"ezygnować z prawa do wolności i życia na. mla.rę rodności czło
wieka?„. Przeoiwnle. setltl mili{}nów
ludzi w kra.ju eoojall.zmu 1 w kraja.eh demokracji ludowej spok'Ojnie
pracuj"' wmosząc dla siebie l swo.
ich dzieci :r.ręby innego życia, do·
skonalszego niż to, jakie im przypadło u narod7in, na.tomłasł uporczywi pretendenci do władztwa. nad
światem, uzbrojeni
ponoć w najstra6zliws'Ze środki miszcztlllia, de-

ŁOTRY,

nawiązać chcą sta.rga.ną nić,

co złe - to w gruzy się romeol!
co dobre -wi001Ąie będzie żyć.„
Nad czerwonymi s71ta.ndanmi demonstrujących ~zepooe
powietrzu wiosny biały

w jasnym
l'Oląb

-

nieugiętej woli ludów, lClh
tęsknoty
do tw6rczeJ. , poko,towe.f

symbol

pracy.
Sta-re łotry, nocy dzłeof. pod:iepoze do światowych rzezi - kupcq„
cy ludzką. k~ odoinają.cy ikuJ>Ollll'
od rachunków nędzy i łl!Ql p~
nycJi lud7' wiedzą., ł.e m małym cołęblem wymalowanym prua: artystę
- bojowniki\ o nowy ponądek ś1ria
ta 1toł dzislaJ, najskromniej Ue:alc.

millard obTońców pokoju.
I w tym sęk!

nerwują, się widokiem białego, la·
To właśnie buny krew w tnr'Y·
godnego ptak& wymalowanego na sich serca.ob ł wywcłuje pianę
wściekłości.
Strach tnęsłe ludzklł
plr.ka.c.ie.
Prawda., te to z poa:oru na.wet dość kanalią, która by rada raozeJ łwia.ł
obrócić w perzynę, nit porodrló się
d7.'iwne?
z bolesną. dla 11.ieble klęską.
z pozoru.
Żeby jednak prowadzić wojnę,
Panowie z Wa.11-St?:eet, handlarze
głodu t śmierci, fabrykanc( i ban.kie· trzeba znaleźć ludz.l •otoW3'ch brać
rzy dobt'7.e, ba.rdzo dobrze ·wiedzą, w niej udział. Nikt, Jak dotąd, n~
że to nie oni bud11.fą samoloty i o- wJ<l· • ' je.szeze, aby właściciele b&n
broni osobiście
kręty, nie on.i obsługują. koleje i por ków i fa,brykanal
ty, nie oni wydobywafą węgiel i transportowali bojowe samoloty ł
wiercą szyby naftowe, nie oni wYta- ezołgl na miejsce ich krwa.we,so
piaJą. stal i nie oni wreszcie odkryli pneznaczenia., własnoręcznie wna·.
i eo naJwMnfeJsze.
potęgę energ:ld a.tomowej. Wszystkie blalł poclaki te cbJleła są. dzieła.mi rą.k i mózgów by sami chcieli przelewać krew. To
ludzi p~y. d:d.elami geniusza na- bud111 otuchę miliarda ludzi słaJlł
rodów. Panowie z Walt-Street i lon- cycb drlsia.f do rO«Prawy z młędą
dyńskiej City, kapitaliści Francji f narodowym1 opryszkami.
Robotnicy portowi · F.r~ ł inNiemiec Zachodnich, Japonii i !ta.Iii
żyli sobie spokojnie i ule niegdyś nych kra.Jów zaehodniej Eur-O!)y, konie zakłócało tm sytego anu, dop6ki rzysła.jąc z tej prostej wiMzy, po•
świadomość OWYCh faktów nie do- kam.Il, oo motna uezynłć dla paltoJu,
Pierwszy d'lllień maja tego roku
ta.rła do umysłó'v sełek milionów
pokaże, ilu jest na świecie luibl roludzi prą4Jy.
towycb dla sprawy pokoju. dla swoLudne pracy, uc.r.ch~łi, prOśd lu~ body i braterstwa u~ con&Jdzle na świecie, kierowani genialną mniej tyleż eamo, a naweł 1 wiele
myślą swoich wlelklch nauczycieli więcej,
powiedzieli:
Jeszcr.e - nie tneba na to ZllmYDość tego!„.
kać oczu - tu 1 tam uda.je się WY·
I od tego czasu lmperia.llści. orga- rafinowanym łotrom t zbrodnianCllll
nizatorzy mlędzymi.rodowycb jatek, ratowali przekupstwem t azaintataml
drżą. nawet na widok WYtnalowane• swoje coraz bardziej zagrożone Pogo gołąbka; jeśli ten rolą.bek przy· zycje. jes~ze starcza im środltów na

Wielką rzdobyczą

chu pokoju jest to,

naszP.go ru•
~e łączv o!l

najszersze rzesze naródu ·- wiei niewierzących, partyj•
nych i bezpartyjnych.„".

rzących

(Ż p~6wlenta pnew~~

go delegacji po1!1klej na oJ>~ St.a•
lego Komitetu Swła.towero Kcmpesu Obrońców Pokoju w Sztokholmie,
Leona KruC7lkowak-lego, marzec 1950
roku).

NO._C_Y_O_Z_IE-C.1.••

R. Dobrowo Isk1,

wodzi im na myśl reniusz ludów i
ich potęgę.
Pierwszego Maja tego roku - Jak
dotychcza.s, od sześćdziesięciu lał setki milionów ludzi wyjd~ na ulice
i pla<:e miast z pieśnią, na usta.eh:
- Choć stare łotry, n~y dzfecl.

«

SZTOKHOLM 1950

Polsce najbardziej ważkim
czynnikiem obrony poko.1u jest
.u„.„„„•• „.„„„„.„ ... „.„"'"'"''''""'"""'"''"„„.„ •.. „.„.„„„.. „„„„„„.• „.„„„„„,,„,„„„.„.„„„„„„ uporczywa codzienna praca po1„DOMAGAMY SIĘ BEZWARUNKOWEGO ZAKAZU BRONI skich mas ludowych nad i:-oibudo
ATOMOWEJ, JAKO ORĘŻA AGRESJI I MASOWEJ ZAGŁADY wą naszego potencjału gosp•ldarORAZ USTANOWIENIA SCISŁEJ KONTROLI MIĘDZYNARODO- czego i naszych osiągnięć w dzieWEJ NAD WYKONANIEM TEJ UCHWAŁY. BĘDZIEMY UWA- dzinie kultury, nad zakładaniem
ŻALT ZA ZBRODNIARZA WOJENNEGO TEN RZĄD, KTÓRY fundamentów socjalizmu. Każdy
PIERWSZY ZASTOSUJE BROŃ ~TOMOWĄ PRZECIW JAKIEMU-, twórczy wysiłek polskich robotni
KOLWIEK KRAJOWI"
,
ków, chłopów i inteligencji służy
(Z uchwały Sztokholmskiego Stałego Komitetu Obrońców Pokoju) światowej !prawie pokoju.

CHOĆ

:

I

Oslaf.ll!l. też nie był naJgot'SZY,"
Bia1Y, łagodny ptak - gołąb, któ·

rego wiurunek widnieje dzisiaj na

opłaca.nie pseudo - socjałistyemych ~~r~ch niema.I już ~ystkicb miast

mlnlstl'ów, Bevinów i Moob6w, na s a a., towarzysząc wiernie starym,
utrzymanJ.e band policjantów i szpie crerwonym zna.kom bojowym prole16w dla zachowania swojej władzy, !ta.rl.atuJest pewn~ ~clęstwa: zła.
lecz każdy rok, kaidy nowy MaJ mle lufy pa.ncernikow i zą.przęgnie
pr:zynosl ludom, przynOSl masom ~nergię atom~ą .do PrMlY dla sze~
pra-0ujl\(lym, wszystkim uczciwym scia wyzwa,laJąceJ się ludzkości.

I

lud1liom na świecie ooru to nowe
zwycięstwa.

I'

Bo za nim stoJI\ d. któny t~

pra.wdztwą potęgę.

________-"__________________________________________..,....,...______________________,________________„„lllliił....„ ...__....______________._________________________...„
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Kolejarze
dotrzymali
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Ró~norcxlnt:

zobowiązania

podjęii

kolejarze parowozowni Lódf-Kaliskn.
one uspra~;-nienie p1·a~y,
Cbejmują
C·szczędność w zużyciu materiałów i
wykonystania
racjonalne
paliwa,
masz~·n, zwiększenie dobowego przebiegu jednostek tabom i podniesienie
jakości wykonywanych napr~w. Więk
znuczoie
została
szość zobowiązań
przekro<.--zonn. a kw'etniowy plan pro
dukcyjny wykonano w 120 proc.
I tak pl'..1cownicy latrudnioni przy
r.ap~·awie parowozów usun<;Jli złom i
przetrauoportowali i:o do pocięcia·
'J'okarze przekroczyli owe zobowiąia
Pia o 4 proc. Kuźnia o 10 prCi:·. ~pa
walnia o 7 proc. Zespół zatrudnionych w warsztatach wagonów podniósł swą wydajnoiić o 10 proc. Zespoły tow. tow. Kausiaka i Pisarczyka wykonały dwa chodniki betonowe,
a pracownicy d·iwigu przepracowali
dodatkowo 100 godzir1. Robotnicy
t·czyszczają\:y wagony uporządkowali
ponad 30 wagonów. J!racowniry warurządzili
samochodowych
sztatów
własną świetlicę i wyremontowali po
nad plan drezynę motorową.
Ob. Kn:emii1ski - kierownik par..:>
''ozu PT-47 (którego widzimy na
z powodzeniem
zdjęciu), wykonuje
zobowiązanie.
wlogą
wi:ai z całą
Przejedzie on 100.000 km bez płuka
nia kotta i g-run~ownych remontów.
Zalot?a oaNwozowni Ł-ódź . Kalihka godnie czci dzie11 l Maja

• tD 4er ~ lłl<b40• na dz1ei> ~1dll!llnodowego i;,,.ua

oogh~\I&

4o

dłotcwego

giuthu

go1<1>311,

Pod · jednym sztandarem

nub !:0!'9"110!!4011t6•
1):'11 P.Z.P.B„

Budujemy

ie..

Stalillilł

Nową

W tym roku do Czynu I-Majowego
n1asowo poderwali się chłopi. Gdy po
wsiach rozeszły się wiadomości o zo
bowiązaniach I ·Majowych załóg fa·
brycznych, pracownicy PGR-ów, spół
ilzielń produkcyjnych postanowili, że
i oni wezmą udział w tej potężnej
;.;kr.ji, obejmującej cały naród.
Wiele jest tych chłopskich zobowią
Trudno zliczyć
1-1\Iajowych.
zań
wszystkie. Oto 7aledwie mały wy~i
I'f'k Czynu l·l\Iajowego chłoIJÓW poi
skich.
Członkowie spółdzielni 11rndukcyj
nej w Adamowie Starym, powiat
łódzki, na dzień 1 Maja wykoitczyli
\H;zystkie zasiewy oraz w p-Ołowie
przeprowadzili sadzenie okopowych.
Gbsadzili drzewkami boisko szkolne.
Sp(tłdzielni
Rolniczej
Członkowie

lskę

Jeden
Do budynku 3-a na Osiedlu ZOR
Stare Miasto, już za kilk<\ dni wprn•iadzą się nowi lokatorzy. przorlo„,n~ey prncy,. racjonalizatorr.y z łódzIHrh :r.akładow pracy. Opu'lzczą 8We
Mtychc~asowe n.iew1god~e, cia~ne,
pozbawione wy.gód izby 1 przenio..;;1
się d? nowYch,_ Jasny~h. doskonalJ wy
. .
ponzonych m1e.szkan.
Budowlarze łodzcy masowo podJę!1
1-Majowe. Zesp-Ołowc
zobowiązania
indywidualne zobowiłzania po ich
realizacji złożyły się na rzeczy wiel
łlie. Setki nowych izb mieszkalnych,
i}rzerlterminowe wykończenie wielu
obiektów przemysłowych, burs, żłoh·
ków i świetliĆ, miliolt" zaos1,czędzri.
nyeh robcczo·godzin, -,iodatkowa pro
dukcja wartości miliardów złotych.

I

1'rurłnn wymienić wszystkie wypel

<o:te zubowi:!zania. - Oto kilka z
.ii·h: oddzial i PPB oddał na dzień
1 Maj:1 8 goło \·ych ohieklÓ\1, pracow
nicv oddzialu VI w Kutnie 3 obie1It~. · Załogii SPB zrenlizowała plan na
fircślony na pierwsze czte1·y miesią~c

do dnia 25 kwietnia, dając do użytku 240 nowych izb.

Jak
dłWJ&AW

,

wielu
po!lad
plan.
Takich robotników którzy podn·
- A może by tak całą obrabiarjak tow. kę? - wysunął któryś z •·obotników,
bnie,
St:pako·wski. pried gdy tak wspólnie zastanawiali się w
te1·mineru wykonali j11k: sposób uczcić dzień 1 Maja.
swe zobowiązania
Spojrzeli po sobie pytająco. Tylko
jest w PZPW l'i1 oni wiedzą przecież, ile żmudnej pra
1vięcej. Drięl;.i <-Y kosztuje wyprodukowanie obra1
już J,iai·ki. Lecz Czyn I-Majowy ma być
nim zakłady
24 bm. wykonały
:iwój plan miesię właśnie dowodellJ, że załoga wytęży
c;imy, dając ponad wszystkie siły, żeby zadokumentować
plan 25 tys. mtt·. swą wolę walki o p<>kój. I tak wzięła się do roboty cała brygada _
tkanin. ·
wełni:;meJ

Tow. Stefan Szpa
kowski miał dob:ce
gdyż
przeczucie,
24 kwietnia
JUZ
dowiadywał się w
radzie z;akladow!?j
czy wykonał swe
. 1.zobowiązania
Trurlno
Majowe.
jego r:-i.·
opisać
dość, gdy po oolt·
czeniu okazało <,ię,
że rzeczywiście o
6 dni wsześ;He.i
dał Państwu \ll
I metrów tkanby

załoga

'D

Czyn Q1-Majowy metalowców

Wytwórczej w Kontrewesie całkowi
cie zakończyli siewy wiose1.ne, obsie
wając dodatkowo 10 ha nieużytków i
na terenie
układając 200 m drogi
spóldzielni. 7.espół PGR w Niewiado
wie wyremontował świetlicę robotniczą i założył ogródek jordanowski.
i'.aloita Warszh1tów Mechanicznych
\1 PGR oddała do użytku PGR Krn·
szów wyremontowaną cegielnię. Chło
p· gminy Miedzierza oczyścili wszy.
stkie rowy przydrożne, wykonali w
105 proc. plan kontraktacji ro~lin.
Tegornczne przygotowania do ob·
t•hodu t ·Majowego 11rzyczyniły się do
dalszego wzmocniimia snjus:r.u robotn!czo-chłop'lldego. Chłopi I roootnicy
pod jednym sztandarem dą.żlł do
wspólnego celu.

PZPB

im. Feliksa Dzierżyńskiego
wygrała walkę o jakość

tcw. tow. Rosiak, Rychlicki, Ta!!;OW·

ski I wielu innych. Sami rlz1wili »1'
sobie, że tak sprawnie .;zła im Tobo
ta. I oto już na kilka dni pned te1
rninem st.ała na montażu nowiutka
obrabiarka, t~·pu T. U. S .
Robotnicy spoglądają na nią r. du·,,,,
mą. Włożyli przecież w to swoje Jzie
!<> ogrom zapału, energii, miłości.
Wypieścili, wypracowali ten swoj
1-1\Iajowy Czyn. Niech służy dla do·
bra ukocba.nej Ojcz~ny, niech sl:Uiy
wielkiej Sprawie Pokoju.
A prócz tego załoga Zakładów Mechanicznych im. Strzelczyka ó.ła
Państwu poniu:I plan walcarkę, pnekładnię i wiele innych artykułów ors:i: zwolniła dla gospodarki narodowej wiele milionów złotych.

W

walce o kulturę
mieisca pracy

Nowa zdobycz socialna

Kobiety z PZPB Nr 4 pierwsze roz
poczęły współzawodnictwo o propor
przeznaczony
c~:yk kobiet włoskich
c'la tego t:aklariu, który zaprowadzi
u siebie prawd:dwą, socjalistyczną
Rzucił'Y we·
kulturę miejsca pracy.
:cwanie załogom wszystkich zalda·
dów pracy.
Doprowadziły w swej fabryce tło
wwrowea-o porządku sale orodukcyj
Le i ma:;zyny. Prawie wszystkie ~t ~
nęły do W art Pokoju.

- Jak to przyjemnie wykąpać się
mówi:! rnbotnicy, opu;;z
110 pracy czający właśnie nowootwartą łażni ę
fabryczną PZPJG f,ódź-Północ.
Ta nowa, doskonale wyposaźol\a
łaźnia jest wynikiem Czynu 1-1\łajo
wego wydziału energetyki i ruchu.
Pracownicy tknlni nr 1 z ogromllą

radością powitali otwarcie łaźni.
Tak więc Czyn 1-Majowy przyniósł

rol,11tnikom niejedną zdobycz socja J.
ną,.

Zanim pndło to
~.łady wytwarzałr

zobowiązanie, za.
72,3 proc. pierw·

Stało się tak dzięki temu, że cala
solidarme, jak jeden mąż
~ałoga

przystą.piła do wykonania s'vych zorzego gatunku.
- Na 1 Maja podnie~_ic;my jak?ść bowiązań. Wszyscy wspólnie usuwali
lł l~~ proc. - po~tano:wih robotnicy przeszkody istniejące jeszeze tu i ów
,
.
,Tr0Jk1". Zobow1azame wykonano.
Przed terminem i z. nadwyżką. Już w dz1e na poszcz.egolnych etapach propie~wszej dekadzie kwietnia „Trój- c~u. produlreY]ll;go, przeszkod~ wyka." uzyskała '74,8 proc. primy. Naj Dlk&J~e z; brakow Wł!lt9łlycłi 1 CU·
pierwszego maj~. miała już 'i~ proe. dzych.

O:zięki dzie~iątkom i setkom tka·
Nie było w „Trójce" nikogo, ktoby
w tych gorącycti dniach poprzedzai:i czy, prządek i majstrów jak tow.
cych świ~to Robotnicze nie żył zagad tow.: Borecka, Deka, Szewczykowa,
Pluskota, l\larcinkowsk1, Tosik, dzię1 1eniem .iakości.
I oto z dnia na dzień wzrastał od- 111 bojowemu, twórczemu, socjalistysetek primy w przędzalni. Zaczęły
znikać wadliwe napuszczania, pęki i rznemu .stosunk?wi do prac!" . za~oga
pojedynki. :Mah: ta ilość gniazd i r;cy- l>ZPB im.. Felik~ f:>?J1erzyuk1e?o
wów w tkalni. Walczyła i. błęda::ni {wygrał& b1tw1 o Jakosc i wypełniła
2 nadląik11 swój 1-Ma.joW)' Czyn.
WJ'końeza1nia.

