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rziliOnÓW ludzi Składaia
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Nowe traktory ~o~skiei produkcji - „Ur:Susy"
- pracu1q 1uz p.rzy orce w1osenne1

~~.~~~;. „ pok!:~~~!:~~.,~ ~~ ~.?..~ ~~.~m..~:.~~~!~. W piqtq rocznicę Wyzwolenia Węgier

0

tępnego pon ie działko'

z,•sku i władzy jednostek.
'
Dziennik Wykazuje na· konkretnych
faktach, jak wzmaga się i rozwija o·
raz staje się coraz skuteczniejszy
ruch zwolenników pokoju. Podkreśla
on, że od\vażna postawa francuskich
robotników portowvch zmu.sila impe.
rlalistów amerykai1skich do zatrzyma
·
b
nyct1
nia transportow ron 1 prieznaczo
cna fra11cti. w ślad 2a francuskimi.
belgijskimi, holen!lers~imi i australij·
>kimi robotnikami portowYmi, odma·
wia1'ą \\'\'ładunku broni amerykań-

·BUDAPESZT - W przeddzień pią C'Zyst-03ci piąte.i rocznicy wy.zwole~
tej rocznicy wyzwolenia Węgier nia Węgier, wśród nich delegacja
wojSkli\\1'Ch paktu atlantyckiego, w spod jarzma faszystowskiego· odby- polska z gen. Jóźwiakiem-Wi<Ł<>ldem
Danii odbyła się kampania na rzecz ly się w Budapes!Zcie uroczystości na czele.
wycofania. się z grona uczestników rzlożenia wleli.CÓW przed pomnikami
Zw1"ązkowcy
ku czci żołnierzy i oficerów Armti
tego paktu.
Radzieckiej, poległych w walkach o
d
kh
. Apel Stałego Komitetu - pisze wyzwolenie Węgier.
O ZWiQZkOWCÓW węgiers iC
„Prawda" --: doprowadzi do dalszego
Centralne uroczystości odbyły się
WARSZAWA (PAP) - Z okuji
rozszerzenia frontu pokoju, do wciąg- przed Pomnikiem Wdzięcznośc.i na 5-ej rocznicy wyzwolenia "'ęgier li" · d 0 te
f
t
n 0 wycb sił. górze Gelerta. Wśród wieńców znaj Centralna Rada Zwiazków Zawado· 0 _cia
go ron 11
dował się wieniec rzadu Węgierskiej wych wysłała do Centralnej Rady Wę
Setki mil'n•1r1w l11d1i na. cahn !<wie- Republiki Ludowej. Rady Prerz:ydial- gie1·skic'h Zwią.z.kÓ\V Zawodowych w
<:ie aprobują apel Stalego Komitetu nej Węgier..:kici Republ~ki Lu4_owej, Buda.pe~zcie depesz~, w której w imie
Obrol1ciiw Pokoju. To gło~O\\dnie na Wc;gicr::kiej
Partii
Pracuj~·ch, niu 4 n1ilionów ludzi pracy Polski Lurodów stanowi nową, groźną przestro stronnictw politycznych. od wojska dowej prze~yla n&l'odO\\i węgierskiei organi7.acji społecznych.
mu braterskie pozdrowienia i ż,yczy
skiei roholnicy portowi Oslo I Ham· 1gę pod adresem podźe!Jaczy wojen·
Wict'ioe ełożyly również delegacje dalszych sukcesów w budowie W1troOto - pisze dziennik
wola na· 1111 eh i studentów, pisarzy
dLienniburga. W Holandii masy pracujące nych.
11..a~ranic:zne. które pr1.ybyly na uro ju 1<ocjali~tycznego na. Węgrzech.
1orłów, wc:la wielomilionowych mas. harzy, d7.ialaczy kościelnych, adwoka
1jednononych w połl'żnym ruchu na lów i inżynierów, malar7.y I sp1ewa.·
·
/ ków, polityków oraz przedstawic:ie\i
„Prawda" cytuje tekst ostatniego orgdniza.cji zawodo·wych - ludzi z
Apelu Slałeqo Komitetu światowego riiźnvch krajów 1 kontynentów, ludzi
Knnqre~n Ohrońrów Pokoiu w spra· o rMnych pogl~dacb polilycznJ'ch i
wie hezwzgli:clnego zakazu hronl alo wierzeniach religijnych, ludzi żyją·
mowej I w sprawie uznania 7a zbrod· cych zarówno w społeczeństwie ~ocja
niarza wojennego każdego rntłu. kłó lislyc1nym, Jak 1 w spoleczenstwle
•UJ
śM1iecle
r,· by powa·iył się pierw~zy za~ło~o· kapilalbtycznym. Wszystkich ich, po
wać broń atomowa przeciwko które- dobnie \ak wielomilionowe masy u·
n111Jo, lwiek krajowi,
czt>s\ników ruchu pokojowego, Jedno·
Ogloszono luż - stwierdza dzien- czy Jeden wzniosły cel: obronić po·
GENEWA (PAP). - Jale donosią
pr.zykład
be!c'ranlczneco oddania tysięcy bojowników runfło do bofla
nik - p\erwsze · \isty obrońców poko· kóf, uralować ludzkość przed nową
Kongres KP Francji
.klasie robotniczej i ludowi w walce o wyzwolenie,
j11. któt zv. podpisali 11pel S. tałegri 'Ko· [ a:ezilJ iiwiatową, którit chclł rozpętać z Pary:la, w pierwszym dniu obrad
pozdrawia
o niezawisłość narodowlł, obronę po·
Po wvzwolenłu ukazałd wa1
mitetu l'\a listach t}'ch f11Jurują na- >ił}' reakcji imperlaJisf1•anej, działa· XI! kongresu Francuskiej PartH Ko aresztowan.,.,ch Francuzów kofu, o jedność
klasy robotniczej I dźwignięcia naszego narodu. Zd
111 r ·kd rob ników I chł~pów, uczo· ją ce w interesie
ąar~Ud
eqolstyc?.· mun!styc"Znej Eabrał głos Florimo,d - bojowników o pokói
WS7.yst.klch patriotów.
skowałeś
przygotowania lmpe ·
Bonte. który odc1.vta! rezriiucję, 1,;:i• ricvnl
C7J~pek Riura Politvcz- .l11ł. w rok.u Hł2.2 )lrn.niłe~••1111co 91'ir~ stów do wo1ny ze Związkiem
i wyrazlle!S opinię lltdZł
Mefdu nki o
o niu
wieraiącą protest p'rzeciwko Odm'J- ntgO KPF, - fkhaut, odczytał a.pef da 1•;k, ltasła leninowskiego wspólnego <l.tleci..im
.•....„ ....................................:r..
\Vie ud1.:e1~n1a p1"Ze2 rznd francu:,ki obrońców pokoju we Fra!;l.cji, którzy irontu z robotnikami socjalistyczny· cy mllujących pokój w Twej 1
tycznej deklaracji: „NARÓD Fl
parln oiiarą faszystowskich represji ali,
~
w:z wjazdowych delegacjom par+:i
CGSKI MGOY 1'1,E BĘDZIE PRO
rządu .
)0,\7łązan
komuni3t:vC'lnych i robo»mzych 11
XII kongres KPP - c7· tamy w a.pe
To Ty, najlepszy z francuskich ucz. D7.IŁ 'WOJ. 'Y ZI! ZWTĄZKIE~t
lu
-puesvła
braterskie
pozdrowieniów
Stalina, wykułeś dla proletariu- DZIECI\I~r. Przyu.ynlle~ sii: \I
.
s•
s
krajów.
I
Z~a.oga
C f'n ( ra I1
•
n.or urowycb, \konał wraz z zespołem 131 proc
nia odwafo.ym obrońcom pokoju, kłó· s1y nasr;ego kraju partię komunistycz do ukazania. przewagi sił pol\.oj1
Oddt:iał Wojewódzki, wykonuje l normy.
\V rezolucji tej, która zo,;,tała przy fl\' n1odnie z
siłami wojny. Ożywieni Twoim przy·
tradycją francuską "W-al . ną, partu; nowego typu.
nadwyżką swe whnwh1.ania ulugo
Funci~zek Rzeźnik,
pracujący Jęta jednomy8lnle. czytamy m. in.:
c1.ą bohalersl..o o .nieza~słość naroKo11!'.1tes wifil w Tobie światlego kladem, będziemy walc7y{: 7e wszyst
fa:lo\ e. Zespół Włauyslaw~ L:.:1' an I pt7.y
kla yfikacji skór świń,;kich
kich sił. o absolutny zaka7. 'bomby ilfo
Xll kongres Francuskiej Partii uow;\ i. o. utrwale~te 11oko~u.
.
pnywóckę, który zdemaskował fa·
dowskiego, zatrudniony przy kon • 7.<'miast 110 wypełnił 130 proc. nor Komnnistyc·znej piętnuje wobec ua~
~Jczclw1 roliot.nicy, patno_cl, ludzie, szvzm we Francji i we:zwał wszyst- mowej. Podwoimy wysiłki w akcji
serwac:ji sKór świliskich. który ZOl)O my.
rodu· franmskieito t Sl"tek milionów kforzy W)~łf!pUJą w obronie .s~rd.wy kkb demokratów do skupienia się przeciw transportowi i fabrykal'ji bro
wiqzal' ~ię wykonać 110 proc. nor.Jan Marciniak, pracu:iący przy obrońeów pokoju na. całym świecie u~jsl.uszui.e1szej _- spra'!l:Y pokoju, są '!\Okół zjednoczonej klasy robotni· nl 11rzeznaczonej do wojny zacze.pnP.j,
To Ty wzywasz Franru7ÓW do walmv. w U dekadzie marca wykonał kcnserwacji skór cielęcych wra1. ze - niesłycha.ne, antydf'mnkra.hcMe lnęaeui .1 prze~ladowam pr~ez rząd, C'7ej. Dzięki Tobie faszyzm poniósł
156 proc:. !lonny. Konstanty Kulchi swym ze,;połem wykonał 117 proc zai-ząd7enia \Vladz francuskich. kti•- przez Jnuzi pr1eli.upujących i pneku' we Francji porażk~ w roku 19:-14. i sla ki o odzyskanie niepodległości naro·
11 ~·.
który zobowh;zał się 'IYykonać normy.
re odmówiły wiz ,„·jazdowych do pvw nych, przygo\owuiących bazy łv «te mci.liwe zwycięstwa irontu lu· dowej, która zilgwarantuj1 pokoiowii,
JJolitykę zagraniczna,
wzmacniającą
110 proc„ obecnie wraz z całym z~s
Sta11islaw Antoszew!kl, pracują, Francji delegac•jom µartii komun!- clla ias1.yzmu.
.
I
. . .
dowego.
mii:dzynarodowv obóz pokoju
7.e
pcAem uz~;:,;Jrn.k 150,9 proc. normy. cy przy kl~s.rfikacji skór nieregla ~tye~!l)«·h i .robotnjczyc·h Czcl:I.tosloApel zwrnca su~ następnie 1m1en·
W najciemniejs7ej chwilf hi~loril Zwiąrkiem Radzieckim na czele.
'''ładyslaw J•miszewski, zatrudnw mentowanvch, przekroczył swe zobo I wa~·!1, P~ls~1. Wę.gie~. Rmuu_nu, ~ul nie d<> więzionvch obroiiców poKoju
Pr1yr:r.eka.my Ci,
?:e
uczynimy
ny przy kon;;envacji skór bydle.
. '
.
.
garu, Chm. Mongolii. Korei, ;>\1e- I sh\ ierdzd; jt>steikie chlubą narodu nas1eg:o narodu, 10 lipca Hl40 roku,
( ycb który w I dekad zie mm·ca zo Wiązama 0 3 proc., O!tagaJ'1C 113 mieckiej Republiki Demoktatycn1rj, frann1skiego. Niechaj Wasz przykład rzuciłeś WTa'I: z Jarques DuC'lo.<! wszystko, by wzmocnić front pokoju,
bowiązania nie wykonał, w II wy proc. normy.
Niemil"c ZaeJ1oduie:h ocaz Finlandii. o.i.vwia .ws1y~tklch zwolenników po- apel o hezlitosną walkę z naje:i.dźcą clemokrarjl i ~ocjalizmu I :ie wprowakoju, w~iy;,tkkh Francuzów, klóryn_i fa5zys!owsldm 1 jego agentami we dzhny do partii dziesiatki tysięcy nodToga jest sprawa pokojll, bezpieczen Francji. D1irkf Twemu głosowi setki ''"'ch c1łonków dla walki o fe idPl'lły.
-:two kt·aju, przyszłość Francji.
Żadne represje czytamy dalej w
apelu - nie powstrzymają naszej
walki, która będzie zataczała coraz
szersze kręgi. 'Walkę tę p.rowadzić bę
szczęśliwe
dziemy do zwycięstwa. Złamiemy
kraty ll-ięzień, w których przebywają
księży-potriorów zjeździe
nasi bracia.
uwięzionych,
Budowłarze łódzcy
podejmują zobowiązania 7.musimv rzadUwolnimy
do cotnięcia zbrodni·
SZOZECI~ (PAP)..w dalszym cią I Niemcy z Niemieckiej Re1>ublild De
czych u-t.l a.w: Walc1.vć będziemy o to, gu obrad ZJednoczemowego zjazdu mokra.tycznej".
by w1az z rządem jedności den1okra· Ligi l\fo:skiej i P~lskiegl! Z\yiąz~u
Wypowiedzi te przyjela i1aJ.a nietycznej. 'Z rządem ludzi czystych rąk, Zach-0d mego, rozw;nęła się ozyw10.
.
·
na
d;vskus.ia,
w
której
m.
in.
zabrał
mllk.nąc:nm
oklaskami.
z
riadem
wolności
i
nie1awisłosci
na
fula „ Wimy" na Widze\vie przy- lej Łod7i . Nie zabrakło i budowla- I J)ańslwa socjalistycznpgo - Zwlą.z
zatriumfowała doniosła głos ks. płk. Pyszkowski - uczestNa zakończenie zjazd dokor..al wy
brala wczoraj niecod1'cnnv wv<.{lad. rzy z prowincji.
ku Jładziec.kicco mogli zrealizować rodowej nik rewolucji nlemieckie; z 1918 r. I boru c~łonków władz naca:e.lilvch no
Zebralo s:.c tutaj 4.000 pra.rowi1il•Ów
Za stołem prezydialnym zasiedli: odbudowę naszej i>jczyzny wejść na sprawa pokoju.
Apel fen iostał owacyjnie przyję\y PowJedział ~m. m. inn.: „Sp~~ałem wopowstałej organizacji - Ligi Mor
budowla.11,:ch z PPB Zjednoczenie -: ~re2yilent tow. !MINOR. 1>rzedsta drogę do socjalizmu.
'
moich przyJa.mół - uezestn1kow .re
. .
Łódzkie, ~by za. 1>rzykłatleU1 załogi w1c1ele KŁ P7,,PR, ORZZ. Zarząd_u
Na przestrzenL minionych pięciu p17ez delegatów.
woluc.}J, te.raz pu wi>jnie w Niemiec- ~eJ.
cemento~ni .,Groclziec" i zakładów, O!<ręgo"'ego Zw. Zaw. P~cowm- lat pracownicy b:udowlani mogą się
Orędzie Kongresu
im. Stalina podjać zobowiązania dla ko\! Bu~ow1anych, dyrekc~l PPB. posz~ycić olbrzymimi osiągnięcia- kiej Republice Ludowej. P.rowadzą, - - - - - - - - - - - - - dziś oni naród niemiecki do pokojoD
I .J:
uczczenia. świ<:la -całej klasy ·obotni racJonai1aatorzy i przooown1cy pra- mi. Wybudowano setki ·nowych do·
do
tow.
Thoreza
wej
prZySzlo8ci".
czej, święta 1 '.\Iaja.
cy.
.
mów mieszkalnych i ob:ektów przeW dalszym ciągu obrad pierw&zego
stawili się tu prost-0 z pracy, Jesz • Głos zabiera. d~lecat OR~Z tow. mysłowych, p-0wstaje nowa WarszaNastępnie zabrał głos ks. Henryk
cze w ,lfombinezonach robolniczych, KowaiczJ:'k. l\Io~t ? !Znaczeniu ~wię wa, wyrastają fabryki. Narzwiska dnia kong!eo;u na wniosek delegatów
pe1ni entuzjazmu i zapałn. murarze. ta 1 l\'.(aJa, o. dz1e~1ątk_ach lat meu- dziesiątków przodowników i rac,iona fed~racji KPF depal'tamentu Pas de Weryl'iski:
„Pottt~powi
Niemcy uznają polcie3le 1 betonia?-ze. sztukatorzy. ma- .stann~~ walk~ proletarjatu o lepsre, lizatorów zapisały sSę złotymi zgło Cdlais kongres przyjął jednomy&lnie
zamieszczamy
larze i zbrojarze. p~nonel biurowy sz~ęsliwsze ·'.ut;:?·. T~z.:~~. by~o skarn~ w historii Pols:{i Ludow~j. orędzie do sekretarza generalnego skość ziem zachodnich, pragną z nal : dyrekcja. Rckordziśd i przodov,·ni w.C!ln . lat, W1_elk1e.1 .R:w~illCJl Paz- Ale trzeba nam pracować jes!Zcze le- Partii, Maurice Thoreza, w zwiazku mi przyjaźni. My. księża, n.ie może
my patrzeć obojętnie na próby Anglo
e~< pracy, członkowie załó;:: :J;0!''1- d!:ermkowe; i .zmiazdiema hord hl pjej, jeszcze wydajniej. by sprostać ze zbliżającą się 50 rocznicą jego
· sasów. 7mierza.jące do 0<lrodze11i.a a.cych ud7.iał w konkursie na najlt>p- tlerow~kich przez niezwyó:~żoną Ar nowym zadaniom, jakie przed <>am: dzin. W oręd'>:iu m. in. czytamy:
szy zespół budowlany w Polsce. Z o m~ę Czerwoną. abyśmy dzisiaj, ko- stawia Polska. Masy rooomlClle czeDrogi Towarzyszu! XII kongres rresywnych Niemiec
Zachodnich.
nas--e•o
Partii Kom\\nistycznej Walczyć hęd7Ji:emy wspólnie z lu„ 8
s ·edla i.m. Ju.!iim~ M·~rd~le.wskiego. / rz~:st~jąc ~ p~mocy i PTZebo.ga~yC:h k:ają na nowe mie:::zkania. na żłob francuskiej
z uL Wigury : Wolczansk1e1 - z ca dosw1adczen pierwszego na i.w1ec1e ki. pF/.edszkola, teatry ; nowocześnie przesyła. Ci gorące życzenia zdrowia, dem polskiqi, z którego 1J.oehodzimy,
dlupi.~go życia i kontynuowania Twe· o pokój, o szczęśliwsze jutro. Poma·
urządzone zakłady pracy, Dlatego
1n;usimy ,Pracować z jeszcze więk gc, owocnego trudu, Twoje imię - to gaj~ nam w tym na.si przyjaciele Wyd:i:ia.1 Propagandy Kumite tu Łódzkiego PUR. zawiadamia., :ie
szym zapałem i energhi. f'Jż dotychdziś. dnia. 4 kwietnia. o godz, 1':' w Szkole Centralnej PZP.R. im.
: cz.as. To będzie nasz wkład w walkę
J, i\Iarchlew;,kiego, Al. Kosclusz ki 65 odbędzie się
o JJokóJ. o przedterminową. realizacje Planu 6-ll"tniego.
Huraganowe brawa raz po raz
WARSZAWA (PAPJ. Repodarki. Do akcji skupu zboża
przerywają przemówienie, burze ozultaty
pierw~zego
kwartału
włączyły się ostatnio Rady Ka
1c:asków j okrzyki na cześć- p~koju.
planowego skupu zboi.a wykarodowe, które koordynuj<> d7.i:.?
prze<>iw podż~aczom wojennym.
iują
znaczne postępy w porołalno:ić
1vszystkich o•'!i>•mizaC'ii
Na mównice wchodzl tnw. Skwiwnaniu z analogic:.mym okreterenowych,
współdz1ala.~~;:ych
ru.;, członek korkursowego zespołu
sem roku ub. Swiadczy to o pu
'" skt• •ie "!:boża
PPB, pracuj ącego na osiedlu im . .Ju
na. które.I sekretarz Komitet\! ł..ód!lk\eco P.2PJt Tow. Edward
~ł~biającym
się
szcz0 g6lme
Skup zboża. w całym kraju dał w
liana Marchlewskiego. W im;eniu
wśród
Uzdański w~rgłosi ref&rat ~ ł. „1 Mis.i 1950 r. a
nrnlo i średniot·c lnycn
orpnizaw drugą rocznicę płenu
~voich
towarzyszy
prac.V
dla
uczcze
chlopów
zrozumieniu
:słuszności
I
.kw~rla~~ o o"oło 90 tysii:cy ton
cji )Hll'tyjnych".
nia
św;eta
1
iVUija
pode.imuje
zoboj
no\V~'ch
form
skupu.
jako
form
w1ęceJ.
mz
w tym samym okresil"
Marshalla
KM'tY ueze.tnlctwa WJ"M.ł\ X:~ Dllł~e.
wdrażania wsi ~o planowej gos I roku ubiegłego.
• 1'1"ł1'1'1·~·'' M"l•l I 11.1111.11 HI I l'łlł I
(Dalszv· ciag na str. 2)
ej ,,Prawdy". ·

pokó]. - przecituko WOJ. nie !
.
. k o lUllpracę przeciw
O po I{0j0Wą
l::J
ŚCigOWi zbrojeń !
~
1
0 pokOJ OWą lUSfJÓl.JJiaCę n1iedz11
na• k
h· t •• t„ tJ
·
przeCllU . o
lS eru a OlllOlUeJ
j SzantaŻOlUi atOIDOWe111ll, przę~ilUkO podŻe(olCł czom do IlOlDeJ' UlOJ' 1111<... ! -,...,
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cjami protestu na. zjazd kierowników

polscy

lud rancuski podwoi

wysiłki

w walce przeciw zbrodniarzon1 w 'o ;ennqn1
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Przed pięciu !Aty, ' kwietnia 1946
roku, Armia Czerwona wyzwoliła na·
ezą ojczyznę

od najeźdźców niem.lee
faazy~tów. Dzie-

kich i . węgierskich

ai,tkowani - uciekali oni 'przez te
nme zachodnie granice Węgier, kt6re
w ciągu 400 lat stanowiły otwarte
wrota dla obcych nnjefdźców - niexr.ieckich i austriackich. W 1ojuszu
11 'węgierskimi obsl'.arnlkaml i kapita·
listami naj&idźcy ci pogrzebali naszą
niepodległość narodo N'fł i narzucili lu·
dowi węgierskiemu potrójne jarzmo
feudalnego. knpltalistycznego ł obcego
.wyzysku.
Przed pięciu laty zwycięstwo wyswoleńczej Armii Radzleekiej prze·
kreśliło nikczemne radmby imperiali·
stycznej zgrai Churchilla. Wspólnicr
jego, jak hieny, przyczaili się wówczas na wybrzeżu i w miastach greckich, ukrywali się w sztabie generalnym judasza Tito, wyczekując dogoi·
l\ego dla imperialistów anglo·amerykańskich momentu, by rozprllwić się

QrfOn

Remonty „· szghkościome
HOrwath

•
m1esz

W całym kraju roepocrzął się- 1eion remont6w
budynków mieszkalnych. W 1950 li', ma.my wykonać
przy pomocy Fund~u .Gospodarki Mieszkani~eJ
o 98 proc. remontów więceJ, niż w 1949 roku. W ro.ku ubiegłym z FGM. wydano na remont budynków
mieszkalnych 7 miliardów zł., na r. b. przeznaczono
11 miliardów zł.
Mimo, że wiele budynk6~ "WY!nagało szybkiej
naprawy, rLeSIZłoroczny . plan re~ontów aie został
w pełni wykonany. Zamiast zam1e.'"ZOnych 9 :miliardów, zużyto tylko 7 miliardów. Na ten stan meczy
złożyło się szereg przyC'lyn. FGM rozpoczął pracę
dopiero w połowie roku. Roboty remontowe rz.lecono
głównie spółdzielniom pracy, z których nie wszystkie wywiązały się z pmyjętych zobowiąflań. Szwan- ·
kowala poważnie dostawa materfał6w budowlanych.
Wreszcie, dużo do życzenia. J><l'LOStawlała. organi?.aeja
pracy w budynkach remontowanych.
W tym roku, prócz podwyiszoncj kwoty 11 miliardów, przerobić marny w akcji remontowej pozostałe z 1949 r. 2 miliardy 71. Przystępując do wykonania tak poważnego zadania, które przyczyni się do
wydatnej pop awy warunków mieszkanioWYch w do
mach uszkodzonych prze,z wojnę i C'l.3S, stawiając
sobie jako cel podwojenie osiągnięć r. ub., rozpocząć
musimy pr:wę ~ wnikliwego przeanalizowania na.
ka2dym terenie doświadc::eń zeszłoroeznych, aby
w nowYtn sezonie uniknąć starych bł~ów i przy·
spieszyć remonty.
Właściwym terenem dla rozpatrywania rzagadnieó remontm.vych są mlejskle, powiatowe f wojeWódlikie rady na.rodowe. P0przez rady narodowe
odbywa się kwalifikowanie budynków, wnnagają
cych pilnego remontu. Aby usprawnić system kon·
troli wylrnnan\jl prao zaplanowanych, rady narctlowe winny zaeieśnłć współpracę z al.tywem ~ią,zko·
wym oraz ;z: komitetami błokowyml.
W 1949 r. kontrola wykonania przychod.ziła nieraz ri:byt późno. Dopiero po dłużsrzej przerwie dowiadywano się o wstrzymaniu robót prze2 przedsiębior- .
ców. W ten sposób traciliśmy cenne tygodnie i mie-

Jest rzeczą powtzechnle wlado1lą,
że stopa życiowa mas pracując
Węgier kapitalistycznych była zn•cz
nie niższa od stopy fyciowej anglel·

Członek Biura Polltvcznepo
Węgieta.ltief Partii Pracuf qcych skiego

ze bez kierownictwa

kla.sy robotni.

robotni a.
i francuskiego
MnieJ znany natomiast jest fakt, że
dobrobyt mas pracujących w Woh\ej
Ludowej Republice Węgierskiej l au
peryzacja ludzi pracy w krajach lr
sballlzowanych z gruntu zmieniły ten
stosunek.

e~ej, bez pop~rci.a międr.ynurodowyeh
sił postępu, 11kw1dacja zagranicznego
i rodzimego ucisku i rdobycie wolnośei Bił tylko nieziszczalni mrzonką.
Dotychczas zbyt mało zastanawia..
liśmy się nad tym, co przyniósł nnszemu na~odowi ~ kwietnia prócz wy- -

•

•

t i zych .
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Największe śwlęto nowych Węgier
piątą rocznicę wygnania imperiali.

~6. Obok spóldzielnł pracy. w eoraa: wdększym
stopniu roboty remontowe wykonywane bedą preea
Miejskie Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlane.
Wiele rad narodowych podjęło już krok! zabetQ)ie·
inowoś6 i planowMć dost.a.w materia·
c7..aJące t
łów. Podjęte ,,;ostały również środki madące D6 cehl
usprawnienie ikont;roli postt',PÓW !PJłlCY na robocie,
W budownictwie nowych domów dokonał ~
w 1949 r. wielki przełom na odcinku organlzacJl
pracy, Wyrazem tego przełomu jest m. in, neroJd.
upowszeehnienie systemu trójkowego ł potokowego.
Ten pr~łom nie dokonal się na odcinku prac remontowych, gdzie różnego roda:aju fachowcy - mularze, tnalarze, cieśle, ri:duni, kanalit?:atorzy, elektrotecnnicy, gazownicy, ~klaNe, ślusarze dtp. - pracują przestarzałymi metodami Wprawdz!e elektrotechnicy. i kanaliilatorzy warszawscy, któnzy zorganizowali współzawodnictwo, wykazali, że można
preekroczyć normy kilkakrotnie, jeśli starannie ..,
przygotować potrzebne materlały i rozplanowa4 • \

zwolenm z niewoli imperialistyczn~j. stów z naszej ziemi ojczystej - god.
W okresie re-żlmu Horthy'ego Węgry nie uczcimy zwycięstwami na naJważ
były _.,atacj4 doświadczalną". gdzie nłejszym froncie budowy socjal zmu
wyprobowywano metody kontrrewolu· - na froncie produkcyjnym. Wychocji. Różnorodne metody faszystowskie, wanie mas pracujących w duchu &o·
które później „na szeroką skalę", sto- cjallstycznym jest również czynni·
sowane były w Niemczech i Włoszech, klem przyśpieszającym wzrost proswoją pracę.
wypróbowywano na ludzie węgier dukcjL W masowyD\ współzawodnleo
Ta lnłcja.tywa robotników warsza.wsklch nie ma
sl;i:im, na węgierskiej klasie robotni- lwie pracy I w walce o wzrost wydal·
la~ła 'Jednak należytego- oddźwli:ku. Ten przełom wł· i
czej. Nie było takiego spisku inter- noścl pracy w fabrykach ł na polach
nlen i może dokonać się w rGku bit'.7.ącym. jeśU.
osiągni~Ia przodujących faohowców zostaną nalewentów w okresie międzywojennym, spółdziełi1 produkcyjnych rodzi się
życi~ 11pnpul11ryzGwane i upowszeclmione.
z umęczonymi dhlgoletnią niewolą takiego imperialistycznego, awantur- w nasze dni nowy, socjaUstyczny
Dzi ątki tysięcy rodzin robotniczych l praeow•
feudalno-kapitalistyczną mRłymi :r:ia· niczego planu, uknutego w Londynie, stosunek do pracy, rodzi się zwycię
nlczycb w ·Polsce będzie mieszkać lepiej Jeszcu
rodami Europy południowo-wschod· czy w Waszyngtonie, w Paryżu, czy stwo socjalizmu. Długą listę zwy.
w tym rolm, jeśli plan remontów "WYkonany będde
niej - zdobyczą, którą wypuściła Z'9 Berlinie, w którym nie liczonoby na cłęstw, jakle osiągnęliśmy w ciągu
w całO§eL Plan ten możemy wyko.nać wprowa·
swej paszczy zdychająca bestia fa· Węgry Horthy'ego, jako ną niezawo· pięciu lat, zawdzięczamy tezµu, że kro
-dziwszy system remontów szybkościowych. Ta.ki r.y•
azystowska. Nie pomogły im jednak dne i powolne narzędzie. Węgry Hor- czyliśmy drogą Związku Radzieckie·
ga T;ll.pewnienia nleprzerw:i.nych, plano•
stem
ani okręty wojenne w portach grec- thy'ego były „pierwszym krajem" je- go. Dlatego właśnie nasza droga do
\vych dostaw materiałów budowlanych i zo.rganizokich, ani zbrojni najmici w górach śli idzie o statystykę chorych na gruź socjalizmu, podobnie, jak l droga po·
wanla systematycznej kontroli wykonywanych
greckich, ani wytresowany pies goń- licę, o przeżytki feudalne. Przyrost zostałych krajów demokracji ludowej
robót. ł
naturalny ludności węgierskiej obni- w Europie środkowej i południowo•
czy - Tito w Belgradzie.
AktyW partyjny I związ-kowy wlnłen dopllnowa6
Związ~owi. Radzie~foiemu i ~ielkle- zał si~ nieustannie, a biolog fa.szy- wschodniej, jest drogą stosunkowo
pełnego wykonania tegorocznych pl~ów remontomu Sta~1now1 zaw~lz1ęczamy me trlko stowski Mechei tłumaczył to „wpły łatwą.
wych, Winien być spopularyzowany i upowszech•
wygnam_e fasz~stow. z .naszej ~1.em1, wem obcej krwi". W i!tocie jednak
Fakt ten ma ogromne znaczenie
niony system remontów szybkościowych oraz winna
ojczysteJ, lecz i to, ze me wpa,dhs~Y I r>łaca dzienna w wysokości 60 fillerów międzynarodowe. Wypływa zeń po
zacieśnić się wspćłl}raca rad narodowych, sprawuz d~s~czu P~ ry;nnę.: ze szponow ~m- i była najniższiJ w Europie; równ1eż pierwsze wniosek, że w krajach demo
jących pieczę nad cal(\ akcją remontowi\ na. swoim
per~al!st6w n1em1eclu~h ~' szpony Im· bezrobocie wywierało swój wpływ na kracji ludowej, tak jak I wszędzie, Je·
terenie, z kcmitetami blokowymi.
siące.
. zdrowie mas pracujących. Powinniii· dyną możliwą drogą budownictwa
per1.al1stów amer~kansk1ch.
E. P.
W 1950 r. stare błędy nie powinny się pol\-16·
Pięć lat ostatnich, pełnych walki, my pamiętać 0 tym, jeśli chcemy zro- socjalizmu jest droga Lenina i Stali·
wykazało, iż anglo-amerykańscy na zumicć istotne znaczenie 4 kwietnia. na, droga WKP(b), realizowana w
Powinniśmy pamiętać również o ZSRR. Po drugie, wypływa stąd wnlo
stępcy Hitlera nie pogodzili się ani na
chwilę z tym, że ieh władza i wpły· : tym, ao zaszło w ciągu ubiegłych 5 sek, jaki możemy wyciągnąć na pod·
wy ·na Węgrzech zostały obalone. lat.
stawie doświadczenia własnego i do·
Dzień 4 kwietnia 1945 roku oznaczał
świadczenia innych krajów demokradla nas pokój, pokój ze Zwi1,1zkiem
cji ludowej, a mianowicie, że budow·
Radzieckim, przekształcający się stop.
t zapewnlUśmy nictwo 1ocjallzmu w krajach wkraUgruntowałlśmy
niowo w nierozerwalni! przyjaźń. Ale nasz pokój. Pokoju tego bronl 800 mi- czających obecnie na tę drogę jest
dzień 4 kwietnia oznaczał także woj- lionów ludzi w Związku Radzieckim, bez porównania łatwiejsze, ponieważ
ręce
nę, a w każdym razie „zimną wojnę", w Chińskiej Republice Ludowej, w opiera się na niewyczerpanych doprowadzoną przeciw nam przez anglo krajach demokracji ludowej 1 setlcl
przez czechosłowacki• organa
n~ej
Pradze
pr. ocesu
Trzec·i
świadczeniach partu bo1szewlck1e1, na
bezpieczeństwa.
amerykańskich napastników, którży m1Uonów obroqców pokoju w krajach istnieniu I pomocy kraju socjalizmu.
pragnęli w ludowo-demokratycznych kapitalistycznych. Od chwili, gdy o· Dzięki temu po pięcioletniej straszliPRAGA (PAP) _ W dalsz'\1n'I
.,, słowack"1ego, zaopa t rzony w g1ejt, wy- Oskarżonr, nie przyznaJ·ąc się po„„. ci"<>I
j
któ
i
Węgrzech znałeźć, słabe ogniwo położył kres v:eJ woJ
ręż Armii Radzieckiej
.n ei, l ra zru nowa al kraj, w gu toczącego się w Prndze procesu dany mu przez urzędy niemieckie we czątkowo do zarzucanych mu zbrodni
zdrady i sz iegostwa, twierdzi, iż
a znaleźli niewzruszoną twierdzę. W wojnie światowej, ludy pięciu części ciągu p1ęc u at istnienia w adzy lu· zak onników - szpiegów
h
·
i dywersan· Włoszee . Po wkroczeniu Armii Ra- rrzybył na SlowacJ·ę w celach leczniciągu tych lat prowadzili oni prz~iw świata wledZI\, źe siła Związku Ra- d owel przek raczono o 50 procent pro
"'
j przemys:ł ową . okresu przedwo- tów, zeznawał oskarżony, członek za- dzieckiej na Słowację, oskarżony przy czych,
ale w ogniu pytań przewodninowym Węgrom zamaskowaną woJnę, dzieckiego - to gwarancja pokoju. d u k cę
ksiądz dr jął na siebie rolę tłumacza, aby zd1M
· •
st
""'
czącego trY. bunału i prokuratora prz1
w którą byli wmieszani wBzyscy zlkaj My. \Vęgrzy, zrozumieliśmy, :ie po· ,~nne!Jo.
robotników konu oo. Redemptorystów,
opa zyc1owa
bywać w ten sposób tajemnice \voj·
iż dostarczał Watykanowi pew·
znaje,
cy ojczyzny, najemni mordercy, zdraj skromienie imperialistycznych podże w k ra fach demok rac j1 l udowej, w Jan Ma~tilak.
Jak wynika z aktu oskarżenia, był skowe i państwowe, które następnie nych informacji, nie zdając sobie, rzecy klasy robotniczej, szpicle policyj gaczy wojennych zależy również od przeszłości zacofanych, jest już znacz
Hoi
Belgii
Rzymu,
do
r.rzekazywał
wytrawnycn
naJ·hardzieJ·
z
jeden
to
j
•
·
t
d
.
komo, sprawy z ich szpiegowskiego
ni, poczynając od generałów Hor- siły krajów demokrucjl ludowej, a nle wy zsza o s opy zyc1owe mas
··
szpiegów Watykanu. Jako absolwe:it Jnndii, posługując się jako ~entarni,
h k j"
h k it l" t
·"
thy'ego, Ferenca Nagy'ego, Peyera f wi~c ł od jedności, ofiarności I pracy Praet11„cyc
członkami zakonu oo. Redem tory· ~harakteru. W ~alszym ciąg_u ~ska,...
ra ow
ap a 1s ycznyc
zony zmuszony Jest przyznac saę do
P
Papieskiego Instytutu Wschodniego stó v
Mindszenty'ego, a kończąc 11a Rajku ludu węgierskiego.· Uczcimy najlepiej Zachodu.
•
L
.
,,
który , jest
w T<zymie,
"7
l" dzl ' kl w Ia...,,y
Cud ten z'ldł
ł Gl!y('erze - c:ala zgraja, którą wy- dzie6 4 kwietnia„ dzień zwycięstwa
.. ,_ d'" ''I. • O!!hroa.v zd.i::Lj~v i ksi,la\1<\f ri(\......
Sł
"'. b
- 1·
• szkolą agentów
•
~s „
u:.
owa~11 ""· r "ast~- stów, d«> współpracy z banderowcami
•• a o .';zarze
cbował reżim Horthy'<>go ku radości naszego Indu w okresie ubiegłych hotnlcze), dźlękt silnej partii komu wywiadu watykanskieg,o, • wyi;i11ec.1I: I·
kierowników amerykańskie!\ ośrod pięciu lat, jak również zwycięstwa o• nlstycznej, dzięki pomocy i przyjaźni zo!vanrch. w walce. ze Zw1ązk1!:m Ra· lak ~dz1elał wy~at;ie1 pom~cy ~dra1· i do uprawiania szpiegostwa w szereNa naszym dz1eck1m 1 kraja~1 demokracJI ludo- com 1 k?laborac1oms!-Drn• uc~eka1ąc-rm gach Armii Uadzieckiej po wkrocze·
ków szpiegowskich.
czekujące nas w przyszłości w ten Związku Radzieckiego.
Jednak imperialiścł an~lo amery- sposób, ie bardziej jeszcze umacnia-O przykładzie mąsy pracujące krajów wej, ks. dr 1\Iasttlak wysłany został· z Polski przed Armią Radziecką, 1ak r.iu jej na Słowację
lepiej dostrzec ~ roku.1914.na Sło~v~cję z ?ol~eniem ~ównie:i ~andom :UPA. W roku 1.~~-8 ·Oskarżony od~owi~da niecbętnie na
kańscy napotkali na inne W~gry, nii będziemy naszą armię I naszą twór· uciskanych mo!}ą
te, z którymi mieli do czynienia w cz11i pracą wzmagać będziemy nąszą „drogę rosyjską" _ niezawodną dro- slt>dzem:i dz1ałaln~sc~ ~ddzrnł?w par- in~e:w~mował w -~n_ibasarlacb belolJ· pytania prokuratora, dotyczące dziagę zwycięstwa socjalizmu. Pokój na tyz~nck1ch, prze~1kmęc1a .do. ich sze· sk1e1 1 ~ole!!dersJ,ieJ _w P~.ad~e or~z łaino§cj Papieskiego Instytutu Wscho
awoim czasie Niemcy. Lud węgierski, obronność.
dniego w. Rzyrn;e, ale na skutek od·
który ujął losy kraju w swe ręce pod
Pned pięciu laty uczynllł§my pierw całym świecie, szczęście I dobrobyt regow, a następnie ~yda~ia !eh "'!f rę- w organIZ<?CJI IRO w ~we~tu okazani.~
pomocy w przedostanin się ta gra1! 1 czytania protokółu jego własnych r;ek;crownictwem Partii Pracujących, HY krok w kierunku całkowitego wy mas pracuj~cych, postęp ludzkoki ce okupacyjnych wo1sk nternieckich.
Ks. dr .Mastilak wyjechał z Rzymu cę zbiegł~ z ~olskl Ukralnlmm, ~'! znań złożonych w czasie śledztwa,
udaremnił i rozbił zwolenla chłopstwa, przeprowadzając Żnajdują siQ na tej 1 tylko na tej
zdemaskował,
I jako kurier dyplomatyczny posell'ltwa strom Czyzewsk1m, are1:;zt-0wnnym poz wzyznaje, iż Instytut Wscho1ni Jest
wszelkie sp\ski. LuJ nasz 1>dpowindał reformę roln~. SO.OOO chłopów doko· drodze.
w h1tocie TZe\:ZY szkolą agentów wyrnia:i:clż~cymi ciosami na. '"!!Zelkie. po· nalo ju:! drugle90, bardziej zdecydo·
·
dłe zakusy. Tak będzie i w pr~yszło wanego krolm: zrzeszeni w spółd:r.łel·
wiadu watyka(lskiego.
iicł. Walka przeciw ukrytemu wrogo- niach produkcyjnych stall się oni czo
Po przesłuchaniu ks. dr. M:astilab
wi zahartowala naszlł partię i naród, łowymt bojownikami o 1ocjallslyczną
Trybunał odczytuje akta poprzednich
nauczyła jej czujności. Rozbkie naj- przebudowę wsi,
procesów przeciwko duchowp.ym rzym
ba rdzieJ niebe'zpiecznego wroira sko-_katolickim, które odbyły się w
W okresie tych plędu 111.t klasa ro·
bandy Rajka, stało sit .zwycięstwem
Czechoshwaeji. Akta te dotyczą spra
nie·
IWI\
zadGJkumentowała
botnlcza
o znaczeniu między'n.arodowym, albowy o działalno§ć wywrotowo-szpieprzede
rolę
wiem najemny ag-ent imperializmu wątpliwą klerownłczit
&owską b. Jezuit~', prof. Kolakovica,
Pro:ewodnlczący Sądu stwierdził,
8 oskarlanych - Ilicz. PndlkiSOFIA (PAP). Dnia. S bm. 811,d O·
Tito wszystkim tym, ie na apel partii
amerykańskiego w Europie który przybył do Czecbosłowacli w
de
rodzaju
tego
powziąć
mógł
Sąd
j-ż
wraz ze swą band11 - znalazł sit pod przodowała w produkcji 1 w walce. kręgowy w Sofll ogłosił WYrak w tnw, Michajłow, Tarentow, Petgow, cyzję, albowiem Bułgarska Republi roku 1913 z polecenia Watykanu
sprawie toczącej się przeciwko 26 Cwctkow, Kolew i Stojkow - ska·
pręgierze:;n opinii &wiatowej.
Naród wyrwał 1 rąk wyzyskiwaczy i s.zpłegoon ł dYWersantom t.itowskim zanych zostało na. 10 lat więzienia ka Ludowa. jest silnym :f zdrowym i,zdradził p:itriotów, przygooowują.
cych powstanie ~ Bańskiej Bystrzyujął w swe ręce kopalnie, fabryki l· w Bułgarii, kt6r.zy w latach 1948 karWy, lZ lwt pO'Zbawienfa .Praw o- organlunem.
antypaństwowej działnlnoścł
cy, WS'Zyscy oskarżeni pny.Jęli wyrok grupy księdza Novaka, który ukrywał
Dzłelt ł kwietnia był końcem trwa· banki. Dzięki wykonaniu z nadwyżką 1950 pod kierownictwem kllkl Tito- byWatelsklch i zapłacenie grzywny
skła
zamier.zają
nie
iż
oświadczyli,
i
lewów.
tysl<:CY
250
wysokości
w
spisek,
zorganizowali
Planu Trzyletniego przekroczyliśmy RanlkowiC'Da.
szpiegów i dywersantów, - procesu
jfłceJ od wieków niewoli ludu wuierOskarionych Kostadinowa 1 Żyko dać apelacji.
o 40 procent przedwojenny poziom mający na colu dokonanie antyludo
bratisławskiego przeciw działalności
Ogłoszenie uzasadnienia
1kiego. Lud nasz cierpiał pod jarz- produkcji przemysłowej l o 40 pro- wego przlm'l'otu politycznego w Bul wa sąd skazał na. 8 lat więienia., 10
wywrotowej 27 księ'.i.y katolickich, z
":i~1i~1:
ciągu
w
nastąpi
wyroku
obyw~tel·
lat pozbawienia praw
ar.em króla, hrabiów i biskupów, a póź cent przedwojenną stopę życiową. W gu-il.
w~gier;;kjm duchownym ks. Zoltnnem
.
dni
szych
. Sąd skazał oskarżonych Zwieraca skłch i 150 tysięcy lewów grzywny.
Ranyi na czele. Jak wynika z o:lczyniej - bankierów i fabrykantów. Lud piątym roku od chwlll naszego wy·
Pozostali oskarżeni. skazani rz.ostaprzystąpiliśmy do realizacji 1 Stojkowa na daiywotnie wi<)zienie,
tanyeh akt, oskarżeni ks. dr l\lastilak
n11sz był w niewoli Turków, Niemców, zwolenla
naszego Planu Pięcloletnlego, którego pozbawienie praw obyWatelskich o- li od 2. - do 6 lat więzienia.
i ks. Silhan pozostawali w kontakcie
.Austriaków, a nast~pnie - angiel• Inwestycje, wynoszące blisko 51 mi· raz grzywnę w wy&okoścl 1 miliona
Po ogłoszeniu wyroku, przewodniz przywódcami tych wywrotowych i
'CZący podkreślił, iż sąd wykazał wle
•kich, francuskich i amerykańskich liardów forintów, podnlos:\ produkcję lewów.
szpiegowskich organizacji. Rozprawa
stosunko
ferując
wyrozumiałości,
le
!Mloskarżonych
W stosunku do
akejonariuszy fabryk węgierskich. naszego przemysłu ciężkiego w okre·
·
trwa.
do wyścigu
Najwspanialszymi momentami naszej sie pięcioletnim o 204,3 procent, zaś łoszewicza, Spasowej, Goga.nowa. I wo niskie wyroki, mimo, że wszyshistorii były powstania ludowe, które produkcję przemysłu lekkiego - o Petrowa Sąd orzelcł karę 15 lat wf,"} cy oskari.eni: dopuścili sle njezwyWarszawa -Praga .
krwią świadczyły o tym, że pragnie· 173 procent. Stopa llJyclowa wzrośnie zlenia, pozbawienie praw obywatel· / ltle cięż:dch pi:.zestęp~tw, godzących
Lista uczestników III. Między.
nie wolności nie wygasło '" 1\&szym o 85 procent w porównaniu z okresem 1klch na okres 18 lat oraz grzywnę w niezawisłość i suwerenność Bułnarodowego Wyścigu Kolarskiegórników polskich
garsltiej Republiki Ludo}Ve}.
w wysokości 500 tysięcy lewów.
ludzie. świadczyły one równie! o tym, przedwojennym.
go „Trybuny Ludu" l „Rudego
Kopalnie
WARSZAWA (PAP}. Prava" urosła już do liczby 12
osiągnęły w
przemysłu węglowego
orwcr.orajszym
dniu
W
drużyn.
ganizatorzy wyścigu otrzymali marcu br. wydobycie węgla w wyso·
'1 mllionów
kości przekraczającej
zgłoszenie Bułgarii, która przyśle
na wyścig drużynę eześciooso ton, wykonując tym samym plan mle
sięczny w 105,2 proc. Jest to najwyż·
bową.
sze miesięczne wydobycie od wyzwo
lenia. średnie dzienne wydobycie ·
w dniu roboczym bylo w marcu br,
Pracownicy teclmfc2nl 1 adml·
o 17 tys. ton wyisze, niż w IV kwar
Zebrani e.ntuzja!'tycznfe witta.ją kaf cja, w której międrz.y innymi crzyta• (Doko6czen!e ze str. t-cj)
nistracyjni całego Zjednoczenia
Wydział Administracyjno-Samorzą
my:
tale ub. r. 1 o 10 tys, ton wyis:re,
wiazanie ukońe7.enia stawianego bil· de nowe rwbowiązanie.
wszystna
pracę
swą
zaPZPR
usprawi.ią
Łódzkiego
Komitetu
dowy
My, pracownicy ZJednoczenla
niż w marcu 1949 r.
sta.nle surowym
C]yiiicu szkolnego
Walród qła&zających EOł>Owią.za
rad
oocinkach.
kich
towarzyszy
ws;ystkich
wiadamia
Łódzkiego 1 Oddziałów PPB, dla
sukces załóg kopalnia·
Poważny
o miesiąo wcześniej, aniiell to pr:re· nla n.ie zabrakło ł KOBIEl'. MALAK
W sumie podjęte ir;obowlązanła nych MRN, że dnia S.4. 1950 r. o go· nych przemysłu węglowego w postaci
uczczenia święta. 1 Maja zobowią
na KI a Osiedla. im. Juliana Miu-chlew
widywał ha.rmon~ram praey przyśpieszą wykonanie rocznego dzinie 18
odbędzie się posiedzenie wysokiego
zujemy się: Orldział I - na dzlcń
przekroczenia planu w
31 ma.ja. - Podniesieniem wydajno- skie10 p~owily o 5 dnl"przyśpie
planu Zjednoc-.renia Łódzkiego o Klubu Radnych PZPR, w sali konfe- marcu br., górnicy uzyskali przede
1 Maja oddać 8 GOTOWYCH 0ści naszej pracy najlepiej !ladoku- ssyć prowadzone tam prace i na 1
1 miesiąc, a tym samym powięk rencyjnej KŁ PZPR przy ul. Sienkie- wszystkim w wyniku mobilizacji
BIEKTOW, a do końca roku-33.
mentujemy na~ą solidarno-ść 2 mię MaJ& oddaó W7kończone .łuż mleszlca
szą zdolności. produkcyjne o 320 wicza 49 a.
·
przedterminowo plan
Wykonać
swy:.:h wysiłków produkcyjnych w
tlzynarodowym proletariatem. Z na- nla.
milionów złotych.
produkcji do 1 grudnia. Załoga
· Obecnoś~ wszystkich towarzyszy ramach wt1półzawodnictwa długofalo·
azych zobOIW'iązań wyrośnie WIELKI
1
·pnildstę
wszystkie
Wzywamy
Oddziafu 3 - na dzień 1 Maja
Entuzjazm rrebranych dochodzi
radnych obowiązkowa.
•
wego.
GMACH POKOJU I NIEPRZEBYTY
blorstwa budowlane z terenu Ło
oddać do użytku cT.tery gotowe o
IMP.ElUALISTYCZ· szczytu, kiedy :row. PREzynEN'l'
MUR DLA
SPB,
PPB.
chi i województwa
biekty, a plan roczny wykonać do
NYCH POD~AGZY DO WOJNY. MINOR w imieniu łódzkiej klasy ro
a.by wspólnie z nami
MPB 10 grudnia. Zal~a Oddziałów 4,
botniczej składa 2ebranym podzii:ostoja Niech żYJe pokój ł
przystą;pily do Czynu 1-M.aJowe5, 11 l 12 - zrealizować roozny
kowanie. - Wasze zobowiązania są
niezwyciężony Zwilłzek .RILd.ziecki!
go.
plan na 1 grudnia. Załoga Od·
Po tow. Skwirusie rz.ab!erają głos dowodem WYS1lklej »wiad~ooc.i kl.aNloo!t .Zyje Polska. Zjednoczona
działu 6 w Kutnie wYkona przed
zakładów pracy i instytucji
następnli mówcy. W imieniu brygad sowej i dowodem netebłego wysJł
Partia Robotnicza i jej przewod·
terminowo plan do 15 grudnia, a
irespołów i calyclt oddziałów podej- ku m6:zgów i rą.k, to dalszy wkład w
Niech
Bierut!
Prezydent
niczący
o
obiekty
3
wykończy
Maja
1
na
Dnia 8 kwietnia br. o godzinie 12 odbędzie się w sali Plastyków
111ują :zobowiązania 1-Majowe. 80 za walkę o pokój i dow6d solidamoścl
Radziecld ł Jego
żyje Związek
lą.cznej kubaturze 20.000 m, sześc.
J Artystów przy ul, Piotrkowskiej 102, otwarcie V Ogólno ŁódzkleJ
lóg z l..Gd7Ji, Kutna, Pi-0t.rkowa. C2ę· polskiej klasy robotnicze.I z klasą ro
Wódz - Generalissimus Sta.lln!
załor1 Oddziałów 7 w Sieradzu I
Wystawy Gazetek Sciennych.
stochawy, 2 całego województwa. W botnlcza całe&'O świata. Niech żyje 1
Niech żyje SWiiatowy Komitet :l>o
9 w Piotrkowie zobowiązują. się
Gazetki na \Vysta.wę należy d ost3ł'czy6 do Redakcji „Głosu ll1>sumie tysiiące zao.s?AUędzonycb robo- ·Maja, niech żyją robotnicy budowla
koju i Swlatowa Federaeia Zwi:µ
wykonać plany rocZJt• na 15 irrubotniczego" (Piotrkowska SS) do dnia 5 ltwletnla włącznie.
ezo • grozin, milion>" SLMWlzczed1Zo-. ni! - kończy tow. Minor,
ków Zawodi.wychl
dn!a.
Z kolei uchwalona zostaje rezoluDYCh złotych.

Wychowankowiewatykańskiej szk lysz

•••

wydawali partyzantów
dzi·en'

w

!!,ÓW

estapo

czesk·ier·

I

Wyrok wprocesie titowskich dywersan ów

Główni oskarżeni

ZWIERAC i STOJKOW smzoni na dożywotnie więzienie

• • •

Zgłoszenie

zawodników Bułgarii

Nowy sukces

łódzcv masowo. po~eimujq ·zobó~ia,zania
owlarze
„_/Naja
dla ucz.czenla
S1t1ięta

Uwaga, radni MRN!

'°

no

Uwaga - Redaktorzy gazete

ściennych
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W interesie pokoju

ZBI

Pomogło...

zobowiązań
Każdy dzień
_ Nowa fala twórcze1e entmja.zmu świata
r1 .asz kraj.

•

przyno~1
pracy przechodzi

gch

1-/Yaj

nowe rodzaje

- przeciwników nowej 'wojny. ule
oydowanych walczyć o pokój. Zv,ię
• Na rzucone przed kilku clDlił.mi przez robotników cementowni kszanie siły gospodarczej naszego
hasło współzawodnictwa pierwszomajowego padły jui
}~odzie.Il"
ludowego państwa, jest naszym
·s1'.l<ce O~Powied~. ?dPowie~icli podejmując indywidualne zobowlą wkładem do wa,llti obozu pokoju,
mia naJbardzłeJ uswiadonueni robotnicy, odpowiedziały całe ?..ałokierowanego przez potężny ZWiąiek
- przodujących zakładów.
Radiiecki. skupiającego kraje demo
krac.ii ludowE-j i wszystkie postępo
li
,.._
.
.
•„ • ~neszą
przy
kraJu,
naszym
w
stycznego
ze SV.'YTU .__...,.nem l-l'i!a-1
·
we siły świata.
iOWytn hufnicy i górni<.."'Y, meta blUamy chwilę, kiedy wszyscy luwojny. Jesteśmy
chcemy
Nie
·
l Y i włókniarze, :p!'acown.icy bu tlT.ie pracy w Polsce będą mieli za·
lldecydo\vanl i jesteśmy w st.anie
handlu p~wniony dobrobyt.
lani • 1 pracownicy
podźt"gaczy
pokrzyżowali plany
'
iVfP'SCY 1>ragn•l godnie uczcić zbli
wojennych z imperialistycznego
NASZA ODPO"\VIEDZ
ia.iący si~ dzień 1 Maja, mi~d~na
obozu - oto dumna i stanowcza
NA APEL POKOJU
!lowc święto kła ' - robotnic1.ej,
polskich,
odpowiedź robotników
,\'JĘTO PRACY I POKOJU.
zobowiązania
podejmujących
łsd1\c podpisy pod zobowiązaWi.magnjąc swe wysiłki w ct:lo
przvstępuJąpierwszomajowe,
niami, p1e..rwsz.omajowymi, odprodnkL\V1ęks1enia i polepszenia
cycb do nowego, s:r.lachetnego I
c;i i warunków socjalnych w celu powiadamy Jednocześnie na Apel
łwórczego współz:awodnictwa.
wszelkiego Stałego Komitetu Swiatowego Kon
&walczania przejawów
sens podejmowanych
Taki jest
marnotrawst -a, zwtększufuy nasz ~"re.su Obrońcuw Pokoju, skierowa·
zobowiąwń pierwszomajowych.
woli
dobreJ
lud:r.J
·tkłeh
wsZ)·
do
oy
soda.
budownictwa
'llk1ad do dzieła
„.......................„................................... .....„ ................„ .................. Tow. Płóciennik. formiarz s Za·
kładu Nr. 5' Wytwórni Sprzętu Mechanicznego, w zwięzły sposób wypo
wiedział to. co czuje klasa robotni
cza przy podejmowaniu zobowią
zań pierv.'szomajowych:
się tu w fabryee
„Czuję
dlatego. qłeszy
jak gospodarz
mnie, że ws9ólnle podejmowane
t1rze-z nas :zobowiązania podniosą
?akladów I
prot1ukcję naszyrl1
przyczynią si' w ten sposób do
11frwaleni11. pokoju".

I

K

~„

Najlepsi z najlepszych w przemyśle wełnianym

SWIADECT ·o
SOC.fAf,JS'fYCZNEOO STOSUNKU

(.

jak w tramwaju - powiada. - ]eden drugi~ po
i w ogóle się kondukt prawie wcale nie poruua. Co
jest, w licha: skąd ten tłok? Wyścig kolarski ur:iqd:ajq?
- Wyścig? - odparłem. - Owszem. Do aklep6w. $więla przecle:ł,
~ Zupełnie,

fujaro, :w pasem,

- Prau-da - rozjaśnił swą facjałę Kazio. - Całkiem zapomniałem.
A przecie.i ciocia Genia fata.lnie mnie na pien.vszego obskubała. Jak Marshall
Europf ;.achodr.ią ..•
przeru."1lem .: u§miechem -

Marshall, a wla•

nie obait"iaj 3ię, forsy ci nie zmarnuje: •tól wielkanocny łl1J11ie 1io pod
tym, co do domu przyniesie. Popa.tn: tylko.•~
Zatrzrmaliimy aię pr:ed wy!tau·q jedneso .et aklepóto. Nic, tylko ga:yn u·szelakiego lakom3tw'11. ·Nie jedno „%1lchodnie oT•o" na wierzch br
wylazło. nn 1dclok podnbn)·ch gastronomicznych wspaniałości,
- A lud:.ie u na' drzu·iami i 01.."11ami - vmważyl Kazio, 1pow•~~ain"
r 1
na wyc IO< :;ących ze sklepu, abladowanych paczkami klientów.
Prienooliśmy „inspekcję", bo oto nagle z tlumu pr::echodnióio of>jawiła
nam sifJ w cał1>j okm:aloki ciocia Genia.

„..,... ,....

os:7.CZĘDNOSCI.

Możnaby długo wymieniać różno

Sq - kr:::yc:iy na rely gloi - 1q/
? ? ? ...
- ltlnterialy są - obwieściła uroczyście, u:id:q<!, ie nie jesteśmy sorien•
lnuxr.ti, co do powodów id uciechy. - Kupilam sobie. na sukienkę i iobie,
Ka:iu, na garnitur••. A mówili, ie nie będzie.„.

-

rakic formv zobowiazail.

JEST ICH BARDZO DUŻO I NIE
WĄTPLnVIE KAŻDY DZmlll DĘ
DZIE PRZ"rNOSIŁ NOWE. Wśrod

miejsce z:i.jmuJą zobo
7.llllerzajl\ce do podniesie
nia JAKOSCI PRODUKCJI.
Dotychczasowe formy podjętych
z.obowinzall świadczq, jak rozlegle
są mo:iliwoścl robotniczej lnlcjatywy, i.Io ldórej epraz zernym nur·
tcm włączaj<\. się majstrowie, perso
ne.l techniczny \ admini!\tracyjny.
czołowe

- Kto mówit? - uJmieclmąl 1ię ironicZ11ie, Kazio. - A.ha, juj wiem:
ci, co chcieli nam przygotnu'UĆ „śu.·1ęia za paskiem". A.no, dzięl.-i czujno§ci
tiiład::: ochrony rynku, pasek pęhl i ponad 300 meli11, spekulu1"ąc.vch telCS'"'•

wiązama

Pobudzać t~ inicjatywę,

No, n"ie przesadzaj -

-

§ciwie obecnie Ache.w11, skubie, dafqc w :amia11 śyletlci, 8U11UJ do :i;ucia.,
metfri dn p/rJcia,. jajko w proszlm i proszl'k 40 zębów, a c~ocia Genia,

t.ÓDZKJEJ ULEGNIF. SKRÓCEN.tu o 50 DNI Cf:AS REMONTÓW
KOTŁOW I TUR.BIN, RACJONAL
GOSPODARl{t\. WłiGLł:M J
NA
WODĄ PRZYNIESIE 15 1\llLN. ZŁ.

nich

„wfra.ża się".

piętach depcze

Pierwszomajowe Swięto, aby przysocjalistycz
śpieszyć budownictwo
ne w Polsce i przyczynić się do o~
łrwalenia pokoju światowego. Tow.
Karpińska z PZPB Nr. 5 postanowi
la przejść z obsh1gi 4·na 6 sh·on ma
szyn prz~dzalniczych. Załoga Kondantynowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego postanowiła zmniej
tzyć o pół procent ilość odpadków.
'{ow. Urban z PZPDz Nr. 1 zobowią
rnła ~lę opracować do dnia l Maja
Załoga
\vn.iosek rac]onalizalor~ki.
Wytwórni Nr. 6 Zakładów Przemysłu Gµmowe:o przyrzekła wysz.kolić do końca bieżącego miesiąca 80
W EJ.EKTROWNJ
robotników.

DO PRACY

pvde.Jmowa(,le
pierws:wma_jowe

'ł. 1ak to się m6wi -

zobowiązań

prz~

I

. Wybrałem 1i9 z przyjacielem moim, Kaziem., na przechadzkt po mi„
~ci~. Pog~da była doneczna. ale Kazio pochmurny, Nic, &ylko ml"UCS)"

linmi,
jakie
kami.

.,

ro:leciało się w drobny mac:ek...

Tak, tak, - przytal:nęla skwapliwie CIOC14. - Ta np. Domicela,
jej tam: lwa foczko, poszła do Cl'li ra::mi :i: innymi szopen feld:iarCayt.alam o tym. Czytałam... W ciupie, iłodriejka, alleluja będzie

obchodziła.••

odkry

nowe formy ~obowią-iań, po
- ..4 f.<lkim a1lel11Jem - sakońc:yl Kazio, który ma 1kłonnoM do wy•
ma.gać w kh formułowaniu l \
da-1lllnia rymowanyc/. senlencji - uiladza pocz~$łuje..Jtatdego; co pm1,uje.„
reallza<'Jł oLo 11:a1h..nie. jakie st&·
E"
Je przed orgamza.<11aml partyjny j
S. K. ------~:"""'-----------------·--.;,;·..,'·;__
ml J 7.Wlą;r,kowyml.
wać

zobow'ązania

wyrazr.m
pracują
\ świadomości l "!llly ma
cych. ą pnej Wt'm przyswajane o
~obie w coraz Wil!k:oeym stopniu
SOC.TAr>Nt'Z klas~ robotnlezl\ USTYCZNEGO S'"OSUNKC DO
PRACY. Są one zarazem dowodem
SOWYŻSZOSCI GOSPODARKI
CJALISTYCZNEJ NAD GOSPODARKĄ KAPl'l'AUSTYCZNĄ. Nasz.
to tkaczki robotnik chce i jest w stanie teg"
Te barwnie ubrane, w teg1onalny,•t1 trolath kobit"LY
:r: PZPW ''" Biclslrn, r.e~pól tow. Zu:rnn r 8ikPQ. Ze''JlÓl ten podczn'I trwa- dokonać - a świadczą o tym podej
nia konkursu os~l}trn;JI 100 pctK·ent ek;;try ort11 103,6 p1'1te. bazy akordo· mowane zobowiflzanla - aby posta
rv J. Nn r;djcuc - c !on! inf :- c:·•1)h otrzyniuj<l y, rą.k F(')>rctnrza ZwiQzku wić go!'podnrkę nttszą na WYi:c~ "In
poz!omie, wykorzystać wszystkie
Zawodowego Włókniarzy, tuVI. Aniołkicwieza, dubrze zasłu:Wne nagrody.
zwalczyć:
rezetwy,
nleuj;nrnione
wszelkie marnotrawr,two. Anarchi
styczna, niszczycielska gospodarl'a
kapitalisłycma ustępuje miejsca pia
nowemu go~podarowaniu wszystkimi silami WYtwórnymi, w celu jak
ich wykor:r.ystania
najpełniejszego
dla ogólnego dobra, dla wzroi.tu tlo
brobytu mas. St:\d właśnie zobowią
imienia
Zakładów
załogi
zania
Stalina zmierzające dt> przyśpieszenia
obiegu środków obrotowych. 'tTma
fllwią one zwolnienie pn:cz zakła~
dy dla innych cc·luw socjalistyr.zne
i:o budownk!v.··<\ irnnonu.iąoe:i sumy
1.681 l\ULJONOW ZLOTYCH. Nic
więc dziwnego, że wśród zobowią
zań pierws:wmajowych na pierwszy
plan wysuwa się sprawa oszc.zę
wykonania
dnośd I przyśpieszenia
planów produkcyjnych.
są

/

erqe
włączają się

łó

w wielki rucl1

Przysp eszenie remontó • - Wzm
(: Us ra nie ie o łu i
W hallu 'Elektrowni J,ódzkiej odby·
ło się :zebranie pracowników Podokrę
gu :Nr 1 Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Łódzkiego, na którym po·
wzięto szereg :zobowiązań dla uczczenia ~więta Pierwszomajowego. Po
krótkim przemówieniu dyrektora M.ir
kiewicza i przedstawicieli rady zakła·
dowej, wśród burzliwych oklasków poszczególni pracownicy składali swe
zobowi:}zania.

zobowiązań

żenie oszczędności.

ta 1·- M ja ·

rE

Pracownicy 'ke>tłowni: Władysław
Szafran, Adam Kaczorow„!d, Zyg·
munt Gajzlcr, Kazir:1ierz Racinowski,
Pranciszek 1\-fajerci::i!, Stdan Kuca,
Bl'lesław Kacp"rl'k, Franciszek Kra'r
czyk, B()le.słnw To:il~x:;ic, Józef Szew·
c2.yk i Bolesłnw Olejniczak postano·
wili uczcić święto Praey podjęciem
i prze·
długofalowego zobowiązania
K"raezać stale swe normy produkcyjne.
Podobne zobowiązania podjęli rów·

-

nie~ pracownicy. ,d~ialu budowiancgo,

maszymsc1, obsłu"'a nastawl'ostanowili oni zaos~czędzić do
konca br. 12.800.000 złotych oraz zobowiąza,li się stale oszczędnie gosp:>darowa.c .w~dą, co umożliwi wodocifł•
goi;i.mi~Jskim lepsze zaopatrzenie lud
nosci miasta w wodę.
Na z.a.kończenie energetycy łódzey
~chwa!ih rezolucję, w której między
u:nym1 czytamy:
„~y, robotnicy i pracownicy umr
słow1 oraz personel te<:hniczny wzyw~my załogi innych zakładów energe·
tycz!1yc~. do w~możenia wysiłku przy
r~ahzacJ1 zadan, postawionych nam w
pierwszym roku Planu 6-letniego".
inżynierów
wśród
Wśród zobowiązań na pierw·Przodownicy pracy. to już nie ty!- z techników zobowiązał się zWięk szy pla_:i wysuwa się zobowiązanie
ko wyłącznie robotnicy od warszta- szyć wydajność pracy, po\1nieść ja- skrócenia o 50 dni czasu trwania retów. Obecnie mamy już przodowni- kość, zmniejszyć postoje maszyn i montu kotłó1v i turbin. Zobowiazanje
ków I wśród inteligencji tedmicznej. odpadki na swych oddziałach oraz to pozwoli na wygospodarowanie w
drugiej połowie ub. roku Zarząd wezwać do współzawodnictwa Inne· ele!ctrowni oszczędności w wysok-OŚ•i
VI
BOGACTWO ODDOLNEJ
•
20\l milionów złotych.
Głó,•my Zw. Zaw. Pracowników Prze go techniku.
ROBOTNICZE.I INICJA'fYWY
Tuk więc do wspólzawodnictwn , ~ edno,cześnie P?st;anowiono przy·
mysłu \\Tfokienniczego wraz z Zarzą~
forma 7,obowiązań, podejmo- dc'm Głównym Stowarzyszenia Inży- zgłosllo siQ .z pnemys:iu wełnianego 8p1eszyc roboty sieciowe. Pozwoli to
wanych już l przez inne 7.Akla- eforów i Techników, wezwał cały 14 uczestników, z przemysłu baweł· na zwiększenie mocy elektrycznej
do ś:Wladomego nlanego 22 oraz z przemysłu jedwab- dla pmemysłu o dodatkowe 3000 KW.
dy pracy ·-• przez PZPB Nr. 3, świat techniczny
Wśród nagrodzonych znajdo,~al !li~ (Jik:ie zesrGł przędzalniczy z PZPW
Dużo troski pracownicy elektrowni •
PZPDz
3,
Nr.
PZPW
5,
'r.
•
wspułzawodnk· nlczo·galanteryjnego - 14.
PZPB
we
udziału
wzięda
:r 6. Jest lo pierwszy ze. pół mlo:biefawy, który pv:eszedł na ob>ługę sa- Nr. 1, PZPB Nr. 9, nie jest jedyną
roku
ubfegłego
kwartale
IV
W
R~botn!cy_-przodownicy,
pracy.
lwie
nie tylko o lepsze zaopatrzev.")·kazali
a czele J~so !looi akts ·ny Z)IP·owiec, kol. Hen1\"oprząśnic wó~.kbwych.
pragnęli równic~ w1dz~eć w s~ch/ zgłosiło swój udział do wsp6lzawod· ::ie naszego przemysłu w prąd elek·
ryk Zbiorczyk. Młodzi prz~dzao..e na no" ym oocinku pracy osi11gaj, 98,9 formą.
Inicjatywa robotnicza majduje szeregilch przooownlkow·tcchnikow. r.ictwa 50 uc.'Ze1tlników. Epilog rozc- tryrzny. Postanowili oni zarazem po~roi:. ek!ltr.Y oraz 121 proc. 'vykona11i11 bazy. W pełni usłużyli sobie na na·
Każdy grał się .nlednwno w lokalu Stowarzy
sposobów, aby godnie nczclll Zaczęty napływać zgłoszenia·.
I Techników w
__________
irodę l:>0.000 ilotych.................„ ....„ „......„ ....„ ......„ ......................\\'lele
______________________________________________________
prawić jakość dostar<'zanej energii
d1l, przy ul. Piotrkowskiej 135 pod· elektrycznej w osie~lach rohotnicz)o-·ch
C?:as uroczystego wręczania nagród. przez zmniejszenie spadku napięcia
Zarząd Olówny Związków Zawo·do·
buwych ofiarował zwycięzcom odznaki sieci, a jednocześnie przyśpieszyć
przod„wnlków pracy, a Zarząd Stowa dowę 44 kilometrów sieci oświetlenia
robotniczych dzielnicach, na
rzyszenia, komplety biblioteczek mar ulic
ksistowskich ·oraz literaturę fachową peryferiach miasta.
i wieczne pióra.
Jednocześnie załoga elektrowni po·
otrzymal tow.
Pierwszą nagrodę
Jałowiecki, kierownik tkalni oddzia· ~tanowiła przysporzyc naszej gospo·
łu C, PZPB Nr 3. Uzyskał on naj· daree narodowej poważne sumy o>z·
większą ilość punktów dodatnich, bo· czę"dności.
Racjonalne zuiycie węgla
'
wiem aż 316, drugą otrzymał tow. i wody zapewni w myśl podjętych zo·
racjonalizatorskich
pomysłów
popularyzacji
'przodou;nlhów prac9
dyr. tkalni w PZPB Nr 3 .
Spałek,
Cz:i;sro słyszy eię urz.uty, ie zakla· kie zaldady o nadc~łnnych w tym eza Trzecią i czwartą otrzymali: Stani· bowiązań 15 milionów złotych oszczęd
Z inicjatywy Oen.trAlnego Zarztdll ~tkicD.1 k.tGrgy llldobyli zaszczytne ty.
ności. Dzięki przyśpieszeniu obiegu
Przemyslu Dziewt&rsk.114go w PZPDz 6 tuly pu.oaowników pracy, jednak nie dy przemydu bawełnianego uie rozpo sio 1113pro.wnieninch do Xom.iaji U spraw sław Urbaniak oraz Zenon Kaszuba,
35.
Nr
PZPW
odtialów
kierownicy
środków obrotowych, oo o;;iągnie się
przy ul. Wierzbowej 4, zoeta.la. zorga.- moina pominą.6 takich, ;jnk Leonarda wszechnf.&j'ł dokonanych 11.doskonaleli, n!eń j Racjonalizacjl B.iuletyn taki,
St. Kolodt.iejczyka., nie dzielQ. się uzyskanymi wynikami z obejmują.cy zagadnienia racjonalizacji Piąta nagroda przypadła tow. Kubia- poprzez szybsze wystawinnie rachunnizowana. wystawa. obruuj\ca wyniki Debrow!kiegc>,
kowi, kierownikowi tkalni PZPJG
l rozwój V111półza.•Ódliictw-a. pn.cy .,, Marii Góreek.lej, pracowników ZPDz.
innymi zakładami. CZPB w jednym ;. i usprawnie{l całej brnniy bawclnia. ł,ódź-Poludnle. Wszyscy oni otrzy· ków dla odbiorców, szybsze inkasowa·
łódzkich zakładach dziow-.iarskich.Pr.cv im. Konopnickiej wyra.bi&j\cycb. 100
r:ie należności, zwolni się sumę, wf•
mali najwyhzą 1.lość pWlktóvr.
wykonanych pro-cent j11k0Aei, 'zespołu dziowiany pl1m zaleca zawiadamiać pozosta.le ra · nej, rozsyłany do wszystkich zakla.
efekto1'Ilie
pomocy
Dla porównania pragniemy dodać, nosząci . 190 milionów złotych.
'Plansz ora.z wykresów, łódzkie zakU. K'nozmar.ka z PZPD;;. 51 .który osiąga kłady przemyslu bawełnianego ó pue d6w, dałby klubom racjonalir.a.tor. że niektórzy spośród 50 uczestników
elektrowni zobo,...
dy przed3ta.wiaj'ł zwiedzają.cym •"W"e 142 proc. normy, Janiny Janickiej, ze prowadzonych ulepszeniaeh.
skim możno~6 !tapozno.nia ei9 z oei11-· mieli tylko po 30 punktów dodatnich. Jednocześnie załoga
wiązała się do wprowadzen!a szeregu
W epoe6b ezywactlj z .PZPDz. 2, ....-yrabiaj~.i
osi!).gnięcia na tym J10lu.
pa·
nagród
rozdania
uroczystości
Na
mógłby
i
zakładów
innych
gnięefami
doko
.ktGry
Przypuśćmy, że za.k.Iad,
sze.z.eg6lnie pomysłowy obrazajlł IWt 15-l pr.:>cent normy, Murkowalłiej :r.
nowat miły i serdeczny nastrój. Zdo nowych urzidzcń socjalnych, które
poddać bywcy pierwszej i drugiej nagrody:
pra.eownikowi
pracę PZPDL. Jm. T. Durac:za.. Wyró"i. PZPDz. 6, wykonuj,cej 173 proce~ n.al 20 uspro.wnieft w ciQ.gu półroezo., niejcduemu
przyczyni11 się dÓ podniesienia este·
nia się zwłaszcza. ta.bllea iwietlna, po normy, Preygoekiego z PZPDz. l, ra. winien za.wiadomi6 35 uklad6w prza n;irtł wykorzystania. wprowadzonego tow. tow. Jalowieck·l i Spałek przyrze
i porządku na terenie zakładów.
tykl
dająca codzienne wyniki wsp&1.awod. cjonalizatora. i organizatora wsp6łza. my&lo. ba.wełnianego
swym już gdzie indziej ru1prawnienia.. Koszt kii, ze będą się starać poprawić jesz- Do dnia 1 września zakończony zosta·
0 hldym
nictwa zespołowego, Przodujfłeym ze. wodnictwa pracy na. oddziale maszyn
cze wyniki swej pracy I wciągnąć
IV)'nalazltu, ery racjonalizacji. Powi. wydawnictw& biuletynu byłby niższy lak najwi~kszą ilość techników do nie remont mieszknń robotniczych.
polem jest tam zespól zeszywa-czek ob. os;~:iwyeh. spół.za odn1
:o.ien :r.a.tem w ciągu 6 "Illiesi~cy nnpi- od .kosztów, ponoszonych przez wszyBt współzawodnictwa. W IV kwartale
Rezolucja, zawierająca te tak
Konstancji Stępień, który uz:yshł ~y[i~ ~~e:iarskU:pa:n: ~a~ ad i rozesłać 700 uwiadomień. Gdy- .kie za.kłady przy prze11yłe.nin uwin.d.o brali udział we współzawodnlctwie
pn7kła.dem. d1> naśladowania. dla in.
ważne dla mieszkańców i przemy·
205 procent normy.
tylko technicy-tkacze.
Również pomysłowo urzędf.lOnO sto uyeh brant, gdył przy pomoey tego by każd1 zakład zropił to samo, za- mień.
Mu Łodzi oraz jej okolic zobowią·
Obecnie przystąpill doli przędzal·
Rozpowszechnienie pomysłów rawiadomień tych, WT&Z z przer6inyml
•
•
•
•
•ft·
•
1.sko PZPDz. dm. E. Plater, gdzie mJf2 rodUJU
1ania. przyJ~ta została przez ze1VY'-"" mozemy przy.pieszy„ opba.mi, Jaężjłoby w całym kraju w cJon~l1zatorskich u~ożliwiłoby uzy- nlcy, dziewiarze, farbiarze, dyrekto.
diy wielu nazwisk.ami przodowników
s~a~e lepszych wyników w produk- rzy administracyjni, kierownicy war·
pracy, umieszczono podobizn„ atelino- rozwój tego wspaniałego ruchu i jesz Gil}łU półrooza około 25.000.
branych burzliwymi oklaskami i o·
• cze taz da6 uznanie dla J1Uzyeh bo.
"
• .
CJi li dlafugo spraw~ wydawania te- sztatów oraz ponc::osznicy,
.„
&I .
.
spra.wv Wl\!Cl
kl"zykaąti na .Leść o:;toi pokoju Kordtal!k, G:r.terokrotllA!J h11.~r6w praey.
-waczki
biuletynu uważam za
D ezy uprok.ic. : W go rodzaju
Rozszerzenie kr<:gu współzawodn1·
, . czących przyczyni się na pewno do
St. Bomch
byłoby wskazane, a.zeby pilną.
tym celu
p:zodovm1ey orai: dziewiaua, Jana Ry
Zwi,zku Radzieekiego i Generalis·
J', Donder
CZPB wyda.wal miesięczny lub kwar
korespondent z '.PZPDz.
tr~ykrotnego. 'P?Zodownlks.
białka,
poptawy wyników produkcyjnych w
ełmusa Stalina oraz przodow11ik1ht
im. Dura.cza
· koreeponden.i .s PZPB 6 wielu dziedzinach.
'
Trudno wyliczy\\ na:11w1sk& lvch werr•
talny biuletyn, powiadamiają.cy wszyst
M. S.
prae7.
p~lacze,
ni..

Wyniki współzawodnictwa
techników i
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Rozpoznajemy wroga

W szkole Nr 42

Dlaczego są d-u:ójki? C:1..:csz ;:>O

Ze stopniami niedostatecz11) mi
walczymy w ·ról.ny spos6b, przy
pomOC\' zehr.11l W Świet rcy i S4mopomocy koleże1iskiej. \\' świetli
cv zostaicmy po lekcjach i pomaganw ~labs?.sm w nauce. Samopomoc koló~ńska u nas wvgląda
'I': ten sposób, Że w klasie podzieliliśmy się na tr6jki i '\\'Spólnie się
ucz}·my. To daje dobre w:vniki.
\VI świetky ~·.\'lrnnn;iemy także
;;azctki historvcznc, ktńrc są do1 brnni
pomocami
-.zkolnymi,
1.:v:łaszcza dla rnlodsL.:.-·ch kolóariek i kolq~0w.

konać wroga, to najpierw go po-

J

znaj. Gdzie sicr ukrywa! Skąd
atakuje? W czym jest na1slaliszy? - A przy tym znajdź i
swoje słabe strony, najwięcej narażone na porażki.
„Dwójki" ,..- nasz przeciwnik
w bitwie o dobrą naukę, to wróg
przebiegły i sprytny, ale odnosi
7.wycięstwa tylko nad
uczniem
słabym i leniwym.
Nasz korespondent Wielkiej
Bitwy o Dobrą Nauk~
kol.
Heniek Krysiak pisze wprost z te
trnu. gdzie wre zacięta walka z
~,dwójkami", które tam zdobyły
przedtem liczne i silne pozycje
rrawie we wszystkich klasa..:h. A
dlaczego .byty tak liczne? - Ko!.
Heniek odpovftada:
- My sami jesteśmy tego bez
pośrednią przyczrną. Otrzymu
jem}' stopnie nieclosta~C'nc
dlatego, że sic; nie uczymy. Ze
wolimy sobie pójść na spacerek.
do kina, teatru, wolimv pograć niej „przctraw1c". Należv czvtać
·' się,
· mz
· · przez książki naukowe, chodzićfldo l.;ti,a
w pi·11;.e, za b aw1c
godzinkc; bodaj posiedzieć w na popul,arno - nauko"'~ 1 1~1y, ullomu nad książką. To jest głów czc;szczac .na od~i';yn~..„ . ~"
na przycz:nia _ J EYISTW'O. , · „.„. Ni~ .nalez<1 ~ez ,J:ic,, bo
· z'l e się
· ustosun 1\OWu ie· to. n"J""
Da1CJ:
" . ·' zei
· '"•·1··1b1a
"-'. ' . pamtec
. · . ' ale
nw do nauki. Traktu.icmv .ia nte da1e zrozum1e111a. lckc.Jt. fr~c:
jako przymus, jako „zlo ·ko: ba przede. ws'!ystl~1m /;ozum1rc
nieczne"', narzucone nam przez to, cze~o si<; t~c 7 c;-„. '.
, .
„„. Nie 1no:wa tez obarczac 1cd
rod .· ·o'w
lt1,;
•
. 1~ma f im l~~Ja
To jest równicź wielkim ble- nc.go ko lcg1· z b Y~ w1c
dcm, ro?braja nas w w:ilcc ·7 1111, bo ten .. cho~b~· b~ 1 n.1\\ ~~ co''I·,ami·... :' v·1USllll\
. ' SO l.
hr\'m
t k1cmu
„ d 'I\.OJ
)IC u. . :I uc1.nicm
:I . l tak . W\Z\.S
.•
' pt'i'.y tomnić i dobrze ·n-.numicć. nie ca r:1' Y. i „zar\\'ic, • a. co g:)r:i:e nauka bc;-dzic w pri'ysi'ło~ci sic, _mo~e. nic P,odolac am nauce,
podstawą n:iszcj pr.1cv. l tau:-a ani tu11k1.:1om.„ .
nasza rozstrzygnie, jakimi w
N~sz cel
przrszłości będi' icmy ludźmi.
Pamiętajmy
przysłowie:
W wielk;ej bitwie o dobrą na„Czego si~ Jaś nic nauczy, tego uk~ klasy zmobilizowalv " 'szystJan nie będzie umiał."
kie swe siły, aby pokonać wroga
,.
na wielu fronracb. Wiemy przeUzbrajamy się
cież, że nie można walcz~< z jednym przec:wnikiem, kiedy obok
do walki
Do walki o dobr~ naukę przy- niego stoi drugi i w c:tłej pełni mu
stąpiły klasy cręsto nieprzygoto- pomaga. Trzeba wtedy z~nidć owane, z wielkim ba~ażem „<lwó- bu, aby m6c pov>iedzieć sobie, Że
jck". Trzeb:t było więc uzhroić sicr
w wiele zapalu, wiary we własne
sib•, zorganizować dobrze współ
pracę w klasie i ustalić siły v:roga. A „dw6jek'' w klas~ch było
sporo!
Kółka Jamopomocowe. Tę
....._ walkę wygrać można tylko
przy wsp6lnvm działaniu całej
klaw. Dlate~o też utworzenie ze5połów nauczania, w których ko-

I
I

Teresa \Foinówna -

W szkole Nr 5
U nas wprowadzone wsta!o
w9pÓizawodnicrwo w nauce mi~
dzy klasami. Klasv VT a i V I h
'vspólza'l\·odnicz;~ mi•:dzy soba "'
matematyce. Zwycięży ta klas.i,
kcór.1 będzie nJjlepiej odrnbiab
i otrzvma dobre stopnie.
W lX Jedenastolatce lekcje
drużyny
Pi~rw~zy
w yni], te;;q w~pólza
l\.isza kl.asa na 7Cbraniu postaNasz"nt warsztatem praC'l' jest szkoła, a dobra rzauka nowiła polepszyć swe spr.1w0wa- woclnictwa odos;-onv bedzie ies'l...:ze w po.:-z~tk.ich kwi~tnia.
- najlepszym -~kładem w b1:dowc' Po!ski.Socjalistyc7:ne1.
nie i podnieść poziom nau1.i.
lJoceniajqc ogromne znrfczenie ;z.wl:l, postana·wzu.my po~
H. Stelm~!ch - klasa \/I
Prz~de wszvstki1p poprawiliś
jać na terenie naszej szkoły pod.lto·wo1.uej 'Walkę o dobrą >i.iif ....·ę
i"w Len sposób -wpłynąć na poprau:ę "wvnikórw nauczanrn'., uo my się z' historii, w~półzawodni
szkole
cząc w trm z <lrugą klasą V 111.
i:..»1lki tej wciągniemy c.-dą m!odzieź szl:eól podstaw0iv)1ch.' W
klasie
pow~r~:.ł;v
kólK.i
<amo\\'
naszej
klasie ist11icje pomne
1
- tak apelują w swej r:cbz;_·ale dmży11v harc~rskw u· szkopomxy kol ~ .l".'1sk«.:.i z matematy- koJ,~żc1iska. 0Ja zebraniu samor1ą
ły porlstr.ffVO'wej przy fil .federz.Htoltitce w. Lodzi z d. ł1;r:zyc
kiei 23. do u:sz~1stlcich kole-i.,mek 1 koleguw szkolnvch ·w Lo- ki, fizyki, chemii i lacinj. Po lek- du klasowl..'go postanowi!iśnw w
cj.:ich pozusta ią grupv ~amopomo- te'l sposób w~kz ..'Ć z d••:ójk,um.
dzi 1 w c.1/ei / 1o!ve.
cowc i w~ jaśniai:i. niezr>>zumianc lcp~i L•czn;O'l':te zav. sze p~ kk\r'cz-;:c,~me do -;,;;.:„dki zostdo podiete przez wiele szkol.'
podc;.as lekcji rzecz.v.
C:ach zostaia ze słahs:n m1 kc,lcRozpo_cula sii: 'u:ieLh1 bit7.e>a o dobrą >JLlltkę!
Sraramv ~ie ró~. nicż powięk- g~n\_i ! koleżanka.mi. i "'''Dólnic z
simy zorganizov:ać pomoc ko:c- rabiamv ~„1danc ćwiczenia. ucz~ - S2'fĆ zas6b nasz;<:ch "·iadomo;ci J ~1J~w, s1~ ~1cz•1: D;-1l:k1 p~mocy k.o~
ie:1•.ka w nauce dla „d"·,)ikow1- nw sie ·or>owiadań i cz: t:;;nck. Ca- przez reda!?,owanic gazet~i ścicn- • 1cu11<1..1c.1 zl1kw1ą0,-,·a1tsm~ p1ęc
c1ów"'. Pod1.ieliliśmy • się na gru- la' nas~.1 \lasa . )Stanow 1ł,1 zlibvi ncj klaso\\·~j, "' hó~('.j umieszcza- dwójc:k ..l\auczyc1de są z nas ;am~· ciekawe arn kuh·.
dowolcm.
py. Jedna harcerka ob.ic;ła pomoc <lować dw6jki.
kolcżc11.ską z języka polskiego, inPrzcwies D. - klasa VI/ f
Sz~~- -·klasa V II I a Danusia Niedzielska - klasa V I a
na z matematyki itd.

harceiSk1e1 u; Jedenastolatki

Ddpnw adamy na wezwanie

W

Praca w tych grupach idzie dobrze i na pewno uwolni naszą 1' ]a
s~ ' l dwójek. Uczymy się po po-

Gdz~e

tkwiq

błędv?

Ustaliliśmr .iuż metody w;i.fk 1,

ale. jak alarmują nas korcspondcn

•

ci, klasy popełniają tu cz~ste błę
dy.

,,„. Do nauki

podchodzimy po"\'l\·icrzchownic. Byle odrobić zada~
na lekcję. A przecież temat„lckC)t
ni~ koił.czy się jui; na lck~.J\, czy
jakiejś cznance lub 7 ldaniu. Takie za~adnicnia trzeba 2:runtow-

Nr 107

Doin Pionierów
Niedaleko od centrum miasta.
Okolo 15 tysięcy pfouierów i
w jndnym z cichych zauł'.<6w ra-. m:zmow utrzymuje. Ś·~ii;łą ł~~zn, ść
o~ie·kiej stolicy. znajdujP 5i~ Mo z Moskiewskim Domem Piernies!r.in·.vski Dom Pionier0w. 'fen oto ró\\-. Działa tu stale ponad 50 kó-

torium radiowym istnieją kółka
telewizji i radiolokacji. w których
dzieci nie tylko zazna_iamia,ią się
zwyci~żyłem.
z najnowszymi osiągnięciami nanczony d;~irdzil1c;em prze-.strcnny łek, ~ których clzieri rozv.ijają ki. lecz uczą się także konstruoRównież w wielkiej bitwie o
gmach nigdy nie bywa pusty. Od swe zainteresowania ·i zdolności, war; cielmwe przyrządy.
dobrą naukę walczymy z niejedsamego
rana budzi się tu życie i uczą się pracować.
nym wrogiem. Jest ich wielu. KieCzłonkami kółka
„Umiejętne
do późne go wieczoru z jego wyDom Pionierów ma swó.i zesp6ł ręce" są przew;iżnie uczniowi::! III,
dy pozbywamv sic; dwójek, to jed
sokich Qkien na obszern.v dziedzi- pieśni i tań (!a. w litórym bierz~ IV i V klasy. Tu uczą się oni pranocześnie musimy rc;pić spóźnia
niec padają. smugi świR. ła.
udr.iał ckoło 500 osób, dwa chóry. cy przy pomocy prost~·ch inslrunie, podnosić dyscypli:1ę szkolrn1,
Dom Pio..,ierów otwarto w roku dwie orkiestry, grupę choreo~a- mentów nad prostym materiałem,
gdyż inaczej oceny niedostatecz- ,
1936 z inicjatywy s~mego Gene- ficzną. studio recytatorskie, ~tu- nabierają również zamiłowania do
ne znów znaidą sobie drogę do
ralissimusa .T. W. St11lina. Od tego dio malarskie, rzeźbiarskie i haf- techniki i mają wszelkie możliv·o
naszej klasy. Dlatego też w widczasu min~ło prawie H Int. W ca tu art~tycznego, kółko teatralne ści po temu, ab:: rozwijać swe zclol
kid bitwie o dobrą naukę istnieją łudniu. Najpierw idziemy na o- łym kraju radzieckim, w d11żych i oraz literackie.
ności. Papier, tektura. kle.i. nożyce,
cztcr~· frontv, na których trzeba
Zespół :pionierów-amatorów jest dykta. gwoździe. młotek - oto <;'l
biad do domu, a potem zbieramy ma!ych miastach powstały dla
odnieść sukc~sy, aby zostać zwy- się w szkole, gdzie odrabiamy na- uczniów set ki i tvsiace domów to zgodny, dobrze zorganizowany owe niezłożonf' narzed:ia i m:itecięzcą.
oraz pałaców. Lecz -piei·wsze ,miej lrnlekty~·· Chór i o.rkiestra nieraz rial przy pomocy któryrh dzieci
sze lekcje.
Cel, do 1tt6rego zmierzamy,
sce wśród nich na.leży sie sł11sz- występu.Ją. przed m1kr?fonem. Tru wykonują zabaw li.i, -pomoce n::rnHenia Re'CJ.Jerska - kl. VI. 11ic Moskiew·skiemu Miejskiemu Do dno znalezc w ~~osl~1-.•1e l:'~lę _kon- kowe dla swych szkół orn ró?.ne
osiągniemy więc przez:
mowi Pionierów. Z różnych miast c7rtową. w k~or~J by p10111erz;· przedmioty użytku codziennce:n.
1. Poprawienie ~tosunku do
W szkole Nr 79
przyje-żdżają tu pedagodzy i ucz- me występowali.
Obecme zespoł Aby znc11 ecić jak najwięluizą. ilość
nauki i podniesienie dyscypliny
niowie, by sko;:zystać z doświad przygotował nowy. obszerny pro- dzieci do udziału w te; pożvtec'.1:
szkolne i.
W naszej klasie jest dużo harcc- czenia. które zdobyli w s>vd pracy
2. Zlikwidowanie ~o6źnień i rek i harcerzy. Wszyscy, harcerze moskwiczanie. Ze wszyRtkich kraii ?'rar;i ~ koncert na lemat „Stalin nej pracy, stworzono ~w Domu
i dz1ec1 ·
Pionierów
Klub ma.łyr.h m~ inieobecności na lekcjach.
i niezorganizowani, dążymy, aby ców kraju nadch-0dzą do Moskiew
I\Iłodzi malarze
rzeźbiarze strów" licza~v obecnie Ókoło 9000
3. Podnie~ienie poziomu z jcc- w naszej klasie, oraz w .-alej szko skiego Domu Pionierów listy. za- kształcą się µod kiero:"~ietw~m członkÓ'!-\'. · ·
zyka polskiego.
le nie było dwójek. W pierw~zym wierające szereg pytań i propozy doświadczonych nauczycieli. DzieW dziale nauki i techniki nie
ci zaznajamiają się ze sztuką ra4. ZEkwidowanie ocen niedo- okresie naszej walki o dobrą na- cji.
brak równiez inn:vc.h cieka'\>.;>·ch
dziecką,
rosyjską.
oraz
sztuką
inNajważniejszym zadaniem, sto·
statecznych.
.
.
. ukę byliśmy podzieleni na współkółek.
Pract•ją tu nn przykład
Na ty~h ?d~mkach, 1ak 1!16w~~ J zawodniczące ze sobą grupy. Jed- jącym przed pedagogami radzie- nych narodów całego śv;iata, uczą młodzi przyrodnicy. młcdzi geogra
się
same
rysować
i
l'zeźbić.
Na
nam donie~icn1a z „poh bitwy , nak ta metoda nie przyniosła nam ckimi, jest ukształtowanie w dzie
fowie i bistory'!y. D21eci st11di11ią.
z rosnącą siłą toczy się walka.
spodziewanych wyników, posta- ciach najpiękniejszych cech czło ścianach pracO\'nii malarskie] w bogarhrn naturalne F:raJU Radziec
Domu
Pionierów
rozwieszone
są
nowiliśmy więc pomagać słabszym wieka radzieckiego, wychowanie
zajmują<:e.
pomysłowe
rysunki kiego. jeg-o bohater:;ką przPszlo~ć.
Szkoła Nr 21 walczy uczniom. NMza pomoc koleż:-r•- ludzi oddanych ojczyźnie, pracowi dzieci.
ucm flię obserwować zi::iwisl,a -:n·zy
Wielu
spośród
pionierów
•ych.
kulturalnych.
śmiałych i
~;r klasie \'I bdo 12 urzenn:c ska wygląda w ten sposób, że copracuje
tu
już
nie
pierwszy
rok, rodv i pracowa~ narl książ!~a. Dom
uczciwych, godnych członków spo
i uczniÓ\V z dwójkami, \Vydawa- dzicm1ie po lekcjach zostajemy i
PioniE'rów posiada specja!nie urzą
łeczcństwa radzieckiego. Pozaszkol wielu rze('zy już się nauczyli i
ło się. Że z „dwójek'' już sicr n!e pomagamy slabs?ym w nau;;e. nym wychowaniem dzieci zajmu- jak o tym świ:>dczą ieh rysunki, dzonv gabinet hif'toryczny i geo„wycią~n(. \\'tedy har.ccrk! 7 na\ Tłum,1czr1_11y rze~zy niez!·o~umia ją się rejonowe. miejskie i obwo- >Vidzą i rozumieją życie, umieją graficmY. kącik przi"Yc-dy ż;1-·we i.
szcJ, szoste) klasy uradziły, ze mu ne w czasie lekc11 1 wspolme od- dowe domy pionierów.
władać ołówkiem i pędzlem. Pio- salę !:!'in,nastyrzuą i klub młodych
szarhistów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - nierzy poruszają w swych samodzielnych prac~h takie przede
W Domu Piomerów kaidy uczei1
wszystkim tematy. jak: bohater- może znale7.ć sobie za icrie, które
ska praca ludzi radzieckich, życie go naibardztej zaJmuj1.:.
pionierów, poszczególne epizody z
W dni sobotnie w Domu Pionieżycia Lenina i Stalina.
rów urz?dza się zaZ\V>rczaj roz·
lDałszy ciąg)
właśnie jest! W ciemności ciężko)! Hek prawdzhvy sen.zobaczył:
~ywa i ciekawa jPst praca w maite wieczory. W Dużej Sali spoHek nie lubił spać ani przy coś westchnęło, poruszyło, przewa Leci kruk, co straszme kracze,
kółku literackim. Wraz ze swym tykają się nieraz byli wychow1!nścianie, ani pośrodku. Lubił sp.ać liło się i Hek zrozumiał, że obok. Co śliną, jakby wrzątkiem pluje,
kierownikiem pionierzy czytają i kowie Doom• Pionierów z młody
z brzegu. I chociaż od wczesnego okna przeszedł niedźwiedź.
.żelazną pieścią wymachuje.
omawiają utwory dla młodzieży, mi członkami kółek.
Dzieci opodzieciństwa słyszał piosenkę: „Ba_ Złośliwy niedźwiedziu! Cze- ~Vokoło pożar! Ślady w ~nie~u.
wygł~zają referaty,
urządzają wiadają starszym kolegom o swym
ju, baju, nie śpij z kraju", m~o go ci trzeba? Tak długo jed:!ie Zołnierze pędzą w szybk~ .biegu
ożywione dyskusje. Kiedy niekie- życiu, pracy, planach na przyszłość.
to zawsze spał z brzegu.
my do tatusia, a ty chcesz nas '1:e Z daleka wloką ~oraz bh~e}
dy w gościnę do pionierów przyby Można tu usłyszeć ciekawy refeWoźnica zgasił świecę i wlazł na żreć, żebyśmy nigdy go nie zoba· Sztandar faseystow z krzyzem.
\Vają piJ:!arze, autorowie ich ulu- rat, wziąć udział w żywej dyskusji
piec. Wszyscy od razu usnęli. Ale czyli. Nie! Nie! I<lź · precz, dobionych książek, czytają urywki naukowej lub literackiej, obejrzeć
oczywiście, jak zwykle, Rekowi póki ludzie nie zabili cię z celnej
- Stójcie! - krzyknął im Hek. ze swych
nowych utworów i uwa.ż duży telewizor, sporz:}dzony przez
zachciało się w nocy pić i obudził strzelby lub ostrą szablą.
- Nie tędy droga! Tutaj hie wolnie słuchają, co mówią dzieci o pionierów Wi13czory te kończą się
się.
Tak myślał i mrucza.ł Hek. sam no.
tym lub innym bohaterze. Aby zazwyczaj występami zesoołu arty
Na wpół drzemiąc włoży!l' wa- zaś ze strachem i z ciekawością
Ale n'kt się nie zatrzymał i nie umożliwić
dzieciom dokładne za stycznego. W programie jednego z
lonki. dobrnął do stolu. łyknął wo coraz mocniej przyciskał się czo- posłuchał Heka.
znajomienie
się z literaturą kla ostatnich koncertóv: był taniec gódy z czajnika i usiadł na tabure- łem cio pokrytej lodem s~yby wą
Wówczas Hek wyciągnął b1asza
syczną, Dom Pionierów wprowa rali kaukaskir:h.,
piękn:v mazur,'
cie przy oknie.
. skiego okienka.
!'lą trąbkę sygnałową tę, która ledził specjalne lektorium.
Młodzi
pieśń
pionierów
buł:rnrskich.
chór
Ksteżyc skrył się za chmurami
żała u Czuka w pudle tekturowym
. k-o zaspy wyNagle spoza
sz,1.·bko
od bucikó\v i zatra.bił tak głoś- poeci i proza1ry czytają na zebra z „Eugenin3za Onie~ina". ,.Mursz
i poprzez małe ok-1en
t
ł ·
, · mknących
·
c
· czarno-e:ranatowe.
chmur wy oczy Slę ~ięzyc. zar no że zamvślony dowódca żelaz- niach kółka swe utwory. Utwory. I młodzieży demokratycznej" chór
dawalv się
..
. ato 'Ne zasp\! z0'~k"z\·łv się
'
•
b
_ Och, jak daleko za\\·ędrował n~-gia? \
, ·'. '"~ • · _:·
·. nego pociągu pancernego szy ko uznane przez uczestników kółka z opery Bizeta „Carmen·'. pieś11i
za najlepsze zamieszcza się w pi Griei?·a i różne pieśni narodów
.
·d
·
,'ł
·
II
k
I
pomiękkun,
matO\.\
j m . blaskiem 1 podniósł głowę.
Uczvnił
władczy
tatuś! - z zi\<;l stę
e .
.„
k . 1 .;
: rl' .„ a· '
'n 3
sanej
ręcznie gazetce pionierów.
Zwfa_zku Radzieckiego.
mvślał że na pewno ju:i. niewiele He . UJ~za .: ~~ ~,e, "'' .e z tO v. •· ruch ręką i naraz wszystkie jego
Młodzi technicy pracll. ą w laUroczyście i śmiało brzmią g!ojeŚt n~ świecie miejsc. które znaj \le r;-1e m~~zw~:dz. ;e. ~o ~o ~~o~tu ciężkie i groźne działa dały salwę.
dują się dalej niż In miejsce.
\ko~. :Idor~. · :ę ~ .viąza' ... 0 z.i
- Dobrze! - :i:io~hwa1ił Rek. - boratoriach fizycznych. Pod okiem sy pionierów. życic i przyszłość
Lecz oto Hek zaczał się przy- dokoła san 1 Je siano.
Tylko wystrzelcie Jeszcze raz. Bo doświadczonyrh kierowników pio- stoi przed mm1 otworrm. D z1eciom
słuchiwać. Wydało mi:i się. że sly
H~k był n ieza.do»volony :vi::1z_l jednego razu im chyba nie wy- nierzy-miłośnicy radio zbudowali ·zapewnia się odpowiednie warunki
rozgłośnię radio,„·ą i pomaga.Ją i nic nie może im przeszkodzi:: "'
szy za okn em ·stul~. ~Y! ~o nawet\ cl~ ~o~ka .~~~ ko~~uch. a p.o~;:waz st arczy.
przy instalacji węzłów radiowych wyborze zajccia. któ1e 1m naibat·
nie stuk, a skrzypienie smegu pod \\ teJ eh ,\ll~ my„lał_ o P.rz~ Kr~ eh
'(D c. n.)
w SwYCh szkołach. Pr.zv labora- dzi~j odoowiada. '
czyimi& cie.żkimi krokami. Tak rzec.zach to l sen nuał ruewesoły:

I

lci.anki i koledzy z jednej klasy
razem przrgotowu;ią lekcje, uczą
się przerabianego materiału, brio
pttrwszym zadaniem całej klas~.',
zadaniem, od którego zalcżalo po
wodzenie przyszłej akcji.
Pomoc koleidHka . Ty.·m,
kr~rzy byl1i ~ardzo slabi z jakiegos przeam10tu, trzeba
b.do
przyjść z pomocą indywidualnie.
Koleżanki i koledzy, maj.1cy dobrze opanowany dany przedmiot,
biorą pod opiek~ „dwójkowiczów" i pomagają im w nauce.
Opinia klasowa. - Nad przebiegiem akcji czuwa opinia klasowa. Cała klasa, wszyscy uczniowie, samorząd klasowy, opiekun klasy, wszyscy oni mają prawo i obowiązek czuwać nad pracą kółek samopomocowych, spraw
dzać wyniki nauki kal.dego ucznia, radzić nad trudnościami, aby
je pokonać, ganić i chwalić, kiedy
sic na to zasłużyło, podsumowywać wyniki prowadzonej walki,
kierowa~ nią.
•
Opinia kla5owa jest nienwodnym dowódcą w wielkiej bitwie.

klaca V
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4 kwietnia

Kadra oficerska

Wojska Polskiego
Odrodzonego
...„ ...
..._.iia„milmm„
„„

str~ży
naszego pokojowego budownictwa socjalistycznego

pochodzi ·z ·ludu i stoi na

UWAGA, DZlELNIOA
flRóDMIEJSKA. LEWA?
Dnia 5 kwietni.a o godt. 16,30 vdbędzie się w lokalu D.ziielnlcy narada I .sekretM.'Zy Podst. Org., przew.
Rad Zakładowych. oraz nacrz. dyrek
torów i kierowników oddzinłów, zakładów pracy rz terenu Dzielnicy.
obrad: Zobowiąeania
Porządek
produkcyjne długofalowe i 1-rnajo~e. Obecność wszystkich wymienio
nych towarzyszy obow.iązkowa.
UWAGA, SEKRETARZE
OgGANIZAcn PODSTAWOWYCH
l

ODDZIAŁOWYCH

DZIELNICY

GÓRNA· LEWA
W dniu 5 kwietnia br. o godz.
I~.30 odbędcie się

odprawa sekreta-

ITLY Podst. Org. Part. i 0.0.P. w loka
lu dzielnicy przy ul. Wigury 476.
Obecność obowiąuowa.

UWAGA, UCZESTNICY
SZKOLENIA PARTYJNEGO!
W dniu dzisiejszym, w lokalu
przy ul. TrauOśrodka Partyjnego
gutta Nr 1, odbędzie się, zgodnie z
rozkładem w godz. od 11 do 19 kon·
1ultacja z „Historii polskiego Ruchu
Robotniczego".
Ośrodek Szkolenia Partyjnego

pracująeych

podejmują zobowiązania

W tę
Jak

i

z powrotem

cię widzą

-

clę piszą
Popularne przysłowie, mądrość narodów, wyraźnie powiada: '!Ja~ c!,ę
widzą, tak cię piszą", Jak „widumy
obecnie nasze łódzkie sklepyl Od
strony treści - bardzo dobrze: z wy·
jątkiem ptasiego mleka (niestety, do
tej pory naszemu handlowi spółdziel
czemu i prywatnemu, nie udało się
zorganizować udoju jaskółek czy go·
co by mo•
łębi) nie brak niczego gło zadowolić nasze świąteczne ape·
tyty tudzież pragnienie,
O wiele gorzej natomiast przedstawia się sprawa tzw. szaty zewnętrz·
nej. Nawet placówki, zajmujące się
sprzedażą szat (wełnianych, jedwabnycli· itd.) o tę rzecz mało dbają.
,.Nie warto - powiadają - . mamy
towar, więc i tak będziemy mieli po·
wodzenie".
A klieńt myśli zgoła Inaczej. Kategoriami wystawy. Ładna, czysta, bo·
gato., ale estetycznie urządzona wy·
stawa przyciąga go do sklepu, zachę
ca do wstąpienia. Czegóż natomiast
po placówce
może się spodziewać
handlowej, która „uzewnętrznia się"
przy pomocy elementów bałaganu i

. tak

t
pow arzamy

niechlujstwal
takJ~~ cip··~z:.~.dzą -

„ Taki smoczek"
„

.

przy ul. Plotrkowsklej 71 ski~ problemowy.
Równocześnie załoga PSS postanawia w ramach wspóhawodn.ictwa
długofalowego zrea.Uzować do 30. XI.
b. r. roczny plan obrotu towairowego, a do końca. roku i>rzekroczyć go
pnynajmniej 0 12 procent.
Podol>nie wsa:ystkie a.kłady produkcyjne prow!łdrzone przez PSS
(piekarni~, masarnie i wytwórn:e
wód garzowych), zobowiązały się wy
konać roczny plan produkcji do
30. XI. 1950 r.
Podniesiona riostanie o 15 proce11t
w stosunku do roku ubiegłego wydajność pracy, a koszty handlowe
przez tanniejszenie stłuczek i odpisów ulegną obniżeniu o 0;1 pr<><:. e;o
da 30 milionów złotych oszczędności.
Stałe rorz:szernanie f\kcjl współza
wodnictwa pracy, racjonal:lzatorstwo, popularyzowanie oszczędności,
stałe podnoszenie dyscypliny prary
I walka rz ws~elklmi prrz:ejawami
szkodnictwa i dezorganizacji aparatu dystrybucyjnego - porzwolą PSS
na terminowe wykonanie podjętych

„ ••

Pr.acownicy PDT zobowiązali się
dla uczczenia święta 1 Maja utwo5 brygad wzorowej obsługi,
rzyć
podndeść obroty na miesiąc kwiecień o ł proo., oddać do użytku ogółu pracowników nową świetlicę oraz przyczynić się do podniesienia
poraeidku w obrębie stoisk 1 rnaga.zynów.

brygady wzorowej

Wielkop1

młodzieżowa obsłu

obowiązu_:

to przyniosła kontrola sklepów PSS w dzielnicy północnej
Ruch brygad wzorowych w sklepach
PSS stanowi nową formę walki o handel socjalistyczny, o dostarczanie robotniczemu odbiorcy żądanych artvkułów szybko, sprawnie i uprzejmie,
w dobrym gatunku i odpowiednim
a2ortymencie. Bezustannie napływają
do nas zawiadomienia. o powstawaniu
nowych brygad wzorowych sprzedawców - ruch ten zatacza coraz szersze
kręgi. Równolegle prowadzona jest
akcja k<mtroli pracy tych brygad,
które zorganizowały się na pierwszy
nasz apel - jeszcze w lutym br.

I

0R

Na plenarnym posiedzeni~ ~zMni·
cowej Rady Narodowej Łodz·Południe powalano · do życia Komisję
Współzawodnictwa przy Prezyd~um
DRN, litóra zajmie się oprac?wamem
wytycznych w celu zorganizowania
poszcze.
między
współzawodnictwa
działającymi
komisjami,
gólnymi
przy DRN. Jednocześnie radni Dll.N
J,ódź-Południe wezwali do wspólza·
wodnictwa inne DRN z te.rfillu Ło
dzi 1 Warsza wy.

kc

Sprawy

Wspomnlel1smy wyzej o konleczno·
lid właś~iwego korzysta~ia z wrta·
wy!. ktora jest „twarzą - sk ~P~·
Otoz np. ze sklep~ PSS Nr 169 (Pio r
kowska, kolo Wigury) wyziera na
przechodnia (o ile Jej w 1)ch d~cb
nie przetasowano) twarz P jaka· 0 ·
holika.
Same, uwaiac\e, butelczynyi Wino,
'°'"""": :o co
wlida, wóda, wino, l z jakimi pom)j ogo oc iog: - c , : 1
słowymi, . atr!"kcy\nymi sloganam .
IRENA DUBISKA
Ot, np. htr wodk\ - na nim napl~.
ł EUGENIA UMIŃSKA
„ Taka matka za Jedne soo złotyc~'
ca Pfil:llterku odezwa-:- „Tak.I bącz k KONCERTUJĄ W FILHARMONII
·
400 zł',. n~ !Iaszce spuytusu: „Tylko
W ramach I koncertu Pań&tw. Fil·
dla panow itp.
Ano, ładny kawałek wlaśclwel I po harmonii, poświ~onego twórczości
(wtorek 4 bm., godzina
B h
Nieste~y, napl•y
reklamy.
mysłowej
spole- J · s • ae a
przedstawicieli
wszystkich
nfe
Są „pano· 19,30) Irena Dubiska ł Euienia Umiń.
czeństwa uwv.ględniają.
wie", są „panie", „matki'' itp.: brak ska wykona ·ą Koncert d·moll na dwo·
. J
"ecł Pro onujem wobel: tego wy· .
dzti . · i· e cp•vfarfkf yza jedne 200 zło- Je skrzypiec tegot kompozytora. Dyski
ko
R
n•a
d
Wł
·
"Taki smoczek"... rygu3e
' •
st awien
a ya.. w acz w •
·h" z naplsem·
y~ może łódzki Komitet do Walki z W programie JX>nadto: Suita h-moll
293
Alkoholizmem jakieś pomy~ły w tym i III Koncert Brandenburski.
zakresie chciałby zgłosićł
:moo:ocoooo
oćeo:oo
:
~
_,,,.
Dr PTASZEK
- - -- - -- - - - - -- - OGŁOSZENIA OROBfłE
M Ło".nz' -POłUdOl·e
li
R
fi
I
zapoczątkowuje

ws_,ółzawodnictwo

iąg Łódf·Ostrów

·p rowadzi

1-majowe

Miano

na to Wydział Plan1

Co

Po

oraz otworzy6

zob<>wią-zań.

uwil

Gdzie mozna n~być

Pracownicy PSS i PDT·
Do zobowiązań 1-maJowych, podejmowanych przez: rz:ałogi poszczególnych fabryk, przyłączają się rów
n.ież pracownicy handlu uspałe~nionego. Załoga największej w Polsce - Pows.zechnej Spółdzielni Spożywców w Łodzi, na wiecu w sali
„Spójni" w Helenow:ie postanowiła
Jednomyślnie w ramach Czynu 1
pn:ekroezyć do SO
Majowego kwietnia plan obrotów o 2 miliardy
złotych, zwięki;.zyć o 25 proc. ll~ó
wzoro-wych sprzedawcow
brygad

zwracają

Nasi Czytelnicy

miast l wsi, była używa· nym zaciągiem do azk6ł oficemkich.
Co roku setki i tysiące najlep8"j
na do dławienia dążeń narodowo-wy·
zwoleńczych Ukraińców i Białorusi ZMP-owskiej oraz bezpartyjnej mło·
nów. Dawną sanacyjną armię odgra· dl'lieży, wielu młodych partyjników
Nua koreepondent łow. B. K. pltize: "Na ulicy Strzele
dzaino od ludu sztucznie tworzonym zgłasza się ochotniczo do zaszczytnej do qJ.ic:1 tcligowłlkiego rozciąga eię pusty pl111:, kt6ry okolicm:
na
ich
stawiającej
wojskowej,
służby
w
chińskim mu11em, pozostawiano
ciemnocie i kierowano nią przy po- czołowych pozycjach obrony nie;.>od• JBienili na uypisko śmieci. Nie przyczynia ei~ to bynajmni(
mocy dyscypliny, utrzymywane-j pr;z;y ległości własnej Ojczyzny i pokoju nla --ot)'łd. l etanu zdrowotnego lej dzielnicy. Wydaje ai~, i
taeji Zuztdu Miejskiego mógł.by w lyDl miiejecu urz1dzić ziej
stosowaniu systemu znęcania się nad mi~dzynarodowego.
Dziś w Polsce Ludowej ojcieo-ro- ua,imn.iej trawnik„.".
żołnierzem.
.
- _
Nie dziw, :te pwwadzi6 armię mu- botnik czuje się dumny, jeśli może
Oczekujemy wypowiedzenia alf 1"ydsiału Plamaojł, łO ie/
o określonym posłać syna do szkoły oficerskiej. Wie
siała kadra oficerska
obliczu klasowym, składająca się z on dobrze, ze syn zdobędzie tam wy•
burżuazyjnych i o.Qszarniczych pani- kształcenie, znajdzie dostatecm11 opie
czyków. Dlatego dla synów robotni· kę, która ukształtuje najlepsze cechy
Ob. Dyzma Gołębiewski pisze1 „Jestem uemiem Pańsnvo11
ków, synów chłopów małoro1nych i jego charakteru, uczyni z niego czło
średniorolnych szkoły oficerskie nie wieka wartościowego pod względem nicmo·Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115, kl. Il licemu
moralnym i społecznym.
były dostępne.
W tyeh dniach znafa.złem się w nie lada kłupocle, Main wykor
Wysokie poczucie odpowiedzialno- nitzl\Y• do którego potrzeba dość dużo kalki Jechnieznej. Otó
W Polsce Ludowej położenie w tej
dziedzinie uległo całkowitej zmianie. ści i dnne zalety cechujące wychowan wił! mi nie samo wykreślenie ry$nnku, ale uzyekanie owej k~
Wrota szkół oficerskich stanęły otwo kćw szkół oficerskich, napawaj'ł wia·
rem przed młodzieżą robotniczo- rą, że wykształcona tu młoda robot· całt ulicę Piotrkowską, byłem w PDT, w ulepach CeJ?-trali ,
chłopską. Odrodzone Wojsko Polskie, nicza kadra dowódców nie zawiedzie uigdiaie nie mogłem jej nabyć. W podobnej aytuaeji majduje
·
narodowo-wyzwo- pokładanego w niej zaufania mu pra k~·legów.„„.
powstałe z walki
że będzie ona, świadomie
leńczej przeciwko okup~cji hitlerow- cujących,
Zwróciliśmy aię w tej spra.w ie do Centrali Zbytu Prnmrsli
skiej i wszelkiemu uciskowi społecz· i z całym oddaniem czuwać, ażeby ~ie poinformowano nas, ie w najbliższych dniach nadejdą l
nemu, wyrosłe z ludu i broniące jego ludzie pracy w Polsce J,udowej mogli IJJMl'Y kalki technicmej. Rad:dmy W am, :wróci6 siv J'6 pośr~
zdobyczy społecznych, musi posiadać spokojnie rozwijać dzieło budownie•
a tym ·samym do oddziału 1przed4iy iv Centrali, pr~ ul. Więckowskiego 83,
kadrę oficerską, składającą się wy· twa so~jalistycznego,
mo1li ołrsyma6 kalkę na Wasze potrzeby,
wzmacniać obóz pokoju na świieeie.
łącznie z jego przedstawicieli.
Odrodzc,1.ego
oficera
Obowiązki
Wojska Polskiego są zaszczytne i od·
powiedzialne. Oficer Armii Ludowej
winien wychowywać powierzonych jego kierownictwu młodych żołnierzy w
duchu bezgranicznego oddania dziełu
ł:udownic.twa socjalistycznego, w duchu ciągłej gotowości obrony granie
Ojczyzny Ludowej, w duchu głębokieJest godzina 18.40. W mroku, na WS'Lystkie pytania. Jechało s1ę świet pociąg Nr 525 i 526
), . proletariackiego internacjonaliz· peronie dworca Łódź - Kaliska wl- nie, wypadku żadnego nie było. B~ y dzy Łodzią a Ost
mu.
d@my z daleka grupkę młodcież;y ze gada młodz:ieżowa spisała się dosko- Wkrótce i drużyny
O tych szczytnych zadaniach, o wa- sztandarem, Podchodzimy bliżej:
nale, co potwierdza instruktor, któ- będą składać się też
runkach życia i nauki, o ciągle ros·
- Czy aby tylko przyjadą na er.z.as? ry towamyseył im w tej pierwszej tak, że cały pociąg I
nącym poziomie ideowo-polityćznym Crzy im się co rz:łego nie przydarzyło •amodzielnej podróży.
ŻOWY.
i moralnym oficera oraz żołnierza w po drodze? - denerwują się oe7.eJutro rano wyjedzie druga bryga- Chcemy pracoi;
Polsce Ludowej opowiadają na zebra- kujący.
da młodq:!eżowa kol. kol. Adam Rrn piej w naszym ukoi
niach robotniczych człopkowie Akip
Dowiadujemy się, te to delegacja duda i !Marian Felakowski, -- któray dzie. Będziemy się 1
oficerskich, odwiedzających fabryki młodzieży z Ozielnicy Sródmieście rzobow.iązalii się na akad~mii mło wać swą pracę dobr.z
i zakłady pracy w związku z corocz· Prawa ZMP, ocrz:ekująca kolegów dzieżowej do przejechani a 100.000 starszym kolejarrzom
ZMP-owców, którzy samod!lJielnie klm. bez g;runtownego remontu, do i młodzież może w:
oświaty po rarz pierwszy poprowadzili pociąg zmniejszenia ilości rz:używanych sma dobrrze z powaźnych
osobowy :z. Łodrz:i do OstroWia Wlelna plenum MRN
kopolskiego.
- Wyjechali '1.1~ rano. Od~air.4
W najbliższy czwartek, o godz. )
nastąpił punktualnie co do sekundy,
17 odbędzie się plenarne posła·
- opowiadają nam ZMP-owcy. Do
dzenłe Mlejsldej Rady Narodowej.
grupki ribliżaj ą się ' starsi kolejarze:
Poruszane będą między Innymi
Wydziału
działalności
sprawy
pr.zedstawiclele organizacji partyjO§v,iaty w ciągu roku ubiegłego.
nej rz: Łodzi - Kaliskiej i administracji kolejowej, którzy też rz zaciekawieniem oczekują na powrót mło
dzieżowej obsługi parowoozu z pierw
szej samodzielnej podróży.
- Wyjechali z wielkim entuzjaei szpiłcrli
mem 'i radością -. opowiada nam
D!z.fsiejszej nocy dy!urują· nastę"u tow. Król, st:kretarz podstawowej
jące apteki:
organl'U.lcj! partyjnej PZPR. - Cze-Piotrkowska 193 - Czernek, Ła ka111y terruz aby ich przywitać.
giewnicka 120 - Pastorowa, PiotrPunktualnie o godzinie 13.50 na
kowska 307 - Pawłowski, Naruto- dworrzec wjeżdża przystrojony urowicza 42 - Rychter, Gdańska 90 czyście parowóz. Pociąg e OstrowJa
Rembieliński, Armii C2erwonej 6 Wlkp, nie Illiał ani sekundy opółme
Szymański, Srebr.zyńska 67 - Srz:l'n
nial Na peronie rozpoczyna się
denbuch, Piotrkowsk a 25 - Ste<:kel. gwar przywitań, padają pytania i
W ciągu dnia d zisiejszego ~-:i.z odpowiedzi.
przeiz całą noc dyżurują następujące
- Czy 'nile mieliście jak1ego1' wy•
szpitale: na oddziale chirurgicznym padku po drodze? Jak wam się !e- Szpital ~w. Rodrziny (Wigury 19), chalo? - riapytują koledzy i starsi
na oddziale tlnternistyoznym - S7.pi kolejarze.
tal Nr 8 (Kochanówka), na oddz~a1e
Maszyndsta kol. Tadeusa: Purgał i
ginekologicznym i położniczym jego pomocnik kol. 1 \IIarian Walczak
Szpital Wojewódzki ~&l:terllnga 173). z
na
odpowiadają
uśmiechem

„S7'anowny Panie Poruczniku! Nam,
rodzicom Tadeusza Bogdana, w.1,>rost
brak słów dla wyrażenia podzięki za
otrzymany list pochwalny. Cieszy nas
bardzo, że syn w tak młodym wieku
wyróżnił się wśród innych i przynosi
zaszczyt rodzicom oraz chlubę Ojezyź.
nie. Jesteśmy dum.nii, że naS2: syn
praez dobre postępow.anle i naukę
pragnie budować socjalizm. Staraliśmy się wychować swe dzie<:i w duchu proletariaclcim".
're kilka serdecznych, prostych
słów, 6w urywek jednego z wielu ae·
tek listów, nadsyłanych do wychowaw
ców politycznych w armii, wymownie
świadczy o nierozerwalnej więzi mię·
dzy narodem polskim a jego Odrodzo·
I'ym Wojskiem. Jest to bowiem wojsko ludo1Ve, zbrojne ramię ludu pra·
cującego, wierny obrońca granic pań·
stwowych, potężna siła, stojąca na
straży naszego .budownictwa socjalistycznego. I dlatego Odrodzone Wojsko Polskie otoczone jest taką miło
ścią i przywiązaniem przez masy pra·
cujące w naszym kraju,
Każdy człowiek pracy w Polsce ro·
zumie i wie, że Odrodzone Wojsko
Polskie swym charakterem, istotą o·
raz zadaniami różni się całkowicie od
dawnej armii z czasów sanacji. Owca.esna armia służyła limperlalistycznym, zaborczym interesom burżuazji
polskiej. Była wykorzystywana do u·
śmierzania rewolucyjnego ruchu mas

do .,81011 Robotn czego
„Glosa Piotrkowskiego
,,&losu Radomszcza"skiego".
li
p b" i u
Gł
" OSU a 1an c

Od uczestników jednej z takich „tró
jek" kontrolnych, która badała pracę
brygad w skklpach PSS w dzielnicy
pólnocneJ, otrzymaliśmy 1ist, przed·
stawiający wyniki akcji.
- W ciagu jednego nopołudnia pisze tow. Marian Orszulak - rzeczo
znawca i tow. Eugenia Baraniaków·
na - przedstawicielka Dzielnicy Sta·
skontrolowaliśmy 4
romiej.skiej sklepy' spożywcze PSS, które zgłosi·
ły swe zespoły do współzawodnictwa
w ruchu brygad wzorowych. Okazało
się, że jeszcze nie wszystkie brygady
należycie wypełniają warunki pracy
brygad· wzorowych, nie wszystkie we
właściwy spoeób wywiązują się ze
swych zadań. Nasza kontr ola jednocześnie stała się pewnego rodza3u lekcją dla tych zespołów - wykazaliśmy
bowiem na miejscu braki, a kierowniey zespołów i uczestnicy będą z pew
nością stosować się do naszych. uwag.
Chodz~ nam przede ws2ys~k1m ood·
po.wied~1 asortyment t~wa~ow, w za·
leznośc1 od potrzeb dz1elmcy oraz "
d"głość w dostawie towarów do skle. ' . . ~uY·
·
-. Bowiem
te sprawy naJczęsc1eJ
pu.
waj!ł ~anied_bane. W. j.ed~ym ze_ skle~
pów. rowniez stan h1g1em~zny me. ~d
poWiadał. wymogo~ w t.~J dzled.zmie.
Natomiast stw1erdzibsmy, ze uprzejrność w stosunku do kupującego
wewszystkichsklepachjestwwrowa.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
sklep PSS Nr 29 przy ul. Długosza 14,

11

przyjmują

Urzędy

i Agencje Pocztow.e
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ZAKŁADY

gdzie zespół brygady wzorowej, mi·
mo trudności lQokalowych, nie szczędzi
wysiłku, aby sprostać swym obowilłZ'
kom. w sklep' e tym nie tylko :..•anuje
wzorowa czystość. Dzięki dbałości
personelu, w porę są zamawiane artykuły, zaopatrzenie w towary jeJt
odpowiednie, zwłaszcza w obecnym
okresie zakupów przedświątecznych.
Jak się dowiadujemy, vre w8zystkich
sklepach, które zor:nnizowały bryga·
dy wzorowych sprzedawców, w tym
tygodniu zostanie przeprowadzona
konbola przez ,,trójki" społeczne.
Wyniki kontroli w półnoonej dzielnłcy naszego miasta winny stać się nan·
ką dla innych zespołów brygad WU>rowych. Nie wolno w żadnym razie
zgłaszać się, jako zespół wzorowy,
jeśli nl9 wypełnia się podatawo"WYcil
warunków tej nowej, pogłębionej for.
my wsp6łz:iwodnictwa między eklepami Powszechnej.
.
.
Będz1~my w da~szym Clił-gu czuwali
nad akc~ą kontroli pracy brygad wz°:
rowych i informowali naszych Czytel
ników o jej prżebiegu. Nie wątpimy,
. wy·
~ ' bryga d pomys'Ime
· k szo„c
· w1ę
ze
Wi!jże s~ę z~ swych zadań. Termin ukoncz.ema pierwszego etapu 'Wsp6łza·
wodmctwa. br}'gad wzorowych upły.
wa 15 kwietnia.
Czas wi~c nagli - brygady wzorowe, ubiegające się o palmę pierw·
szeństwa, winny wzmóc swe wysiłki.
M. ZaL

MECHANICZNE iJtl J. S1'RZELCZYKA W

ŁODZI

-

rowo.z.em.

Te dwtie brygady młodziei.o'we bę
dll codtlllennie na emlanę obsługiwać

swą pr.acę chcemy do<
Lu
giełkę do budowy
- mówią nam na zak~
d~ ZMP-owcy kolejan

„.-...-.. .
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PARSTWOWE
PRZEMYSŁU

BAWEŁNIANEGO I WEŁNIANEGO ~

w
zatrudnią

ZAKŁADY

Łodzi,

ul.

Kątna

1) WykwalWkowanego KRESLARZ A
2) Wykwallłlkowanego ELEKTROMOll

I·----„. . .
Zgłoszenia

3) POMOCNIKOW pałac.za
4) ROBOTNIKOW gospodarcryc:h

osobiste przyjmuje

Wydział

267

,
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PRZEMYSŁU

PA&STWOWE ZAKŁADY
DZIEWIA RSKO· GALANTERYJNEGO

w

Łodzi,

zatrudniia natychmiast:
1. KIBROWNIKA

Zgłoszenia

Perso-

PeraonalnT.

„ •••.•

3.
4.
5.
6.
7.
Wydziału

Nr 39·41

natychmiast1

ul,

Gdańska

Wydzlałn

2. KIEROWNICZKĘ żłobka

poszukują:

1. TECHNIKA BUDOWLANEGO
2. ST. KSIĘGOWEGO
3. KONTYSTóW
4. TE\:HNIKóW-KONSTRUKTORóW
5. WYKWALIFIKOWANĄ MASZYNISTKl!l
6. TOKARZY
Zgłoszenia osobiste z podaniem i !ycłorysem do
nalnego, ul. Piotrkowska 219.

rów 1 uniknięcia drobnych napraw
pr.r.et staranne obchod1Zenle się z pa

Nr 47

Pracy I

Płacy

noBOTN!KOW farbiarskich na wannę
ROBOTNIKÓW farbiarskich na wirówkl
SNOWACZKI ręczne
PRZEWIJACZKI na Jedwab
TKACZY wstążkowych
osobiste przyjmuje Wydział Personalny w gc,

.........„ •••..•„ ...•.„ •.„ ....................
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Nr A

Hallo, tu „ W-P" I

ZE SPOR.TV

Komisja do spraw amnestii. . działa •..
Pierwsze wnioski · o darowanie kar IUZ wpłynęły.
nie
nowe- podczas zawodów. Dale.i konieczne dnie uchyli w
wwalc'e og;o wychow~nie
ci tnroJnie od chwili jego
czlow1eka, cib- jest poddanie l:rytycc (i
c i ągu

rEZROBOTNA POD TRAMWAJEM
P rzy ulicy P iotrkowskiej 80 rzuci
l'ię

pod t ramwa j niejaka Lapide
•wna, bezdomna i bezrobotn a. Ła
ostatnim
desównę uratow;:ino w
rnnencie przez zahamowanie bie! podągu. K ilka osób w wagonie
,niosto obrażenia.
L UDZIE BEZ Zł.OTOWKI
•.Republika" zastanawia się na d
stosowania doraźnych
lowością
<>ndatów karnych za przekroczea poriądkowe na ul i<.:y. Jak się bu
em. okazu je, dopiero co trzydzies
zdolny zapłacić
łodzian in jes t
a ndat 1 - złotowy. Olbrzy mia wię
który m 5ię spisuje
;z ość ludzi,
a ndaty nie posiada przy sobie ani
·osza. Tak stwierdziły organa po
;;:::Fjne w ostatn ich trzech mies1ą
ch.

o moralno§ci socjaJi„tyczwieka
na.>ze
c11 le
udział
biel'ze
rej,
$poleczcl15two, a więc i nasz sport.
Z(!;odnie z . uchwal~ GKKF przy
WKKF' w Lodzi powolana zo~tała do
żyeia Komisja do spraw amnei'fii dla
to
na~z~·ch sportow«ów. Amnestia akcja, po~iaclaj11ca og-romne i doniosle
znaczenie wvchowawcze wśród na·,zych sporto1;·ców, 'ł:otl'ż poświęcim~·
jej dziś trochę więcej miej;;cA.

PAKT TRZECH "JOCARSTW

„Republika" poduje w depeszy z
Waszyngtonu, że „puki frzech m-.:;carstw" -'- Anglii. USA i .Japonii jest na drodze do re~llizacji. .Japonia uz~·skala szereg ustępstw na Da
l<-kim Wschodzie.
KROKODYL NA DWORCU

(

'i

dłuższym,

jak
Od
na ocr na błędów) ukaranych za wod- ,:et'.nji WKKF przysiue;uje jeszcze
ników za powa;:ne przekroC'zcnia oraz odwołanie do GKKF' w \Yarszawie.
omówienie . ewentualnie uchwaleni e
W YKREśL'E~IE K.\RY
wniosków o darowanie kar nalożo
n~·th n :i znwodników, czlonków ldu- Z RRJE<;;TJW PO CPł,\'\\IE ROKU
bu, 11-r~szcie dyskusja, która w,;ka- Zatwierdzona de~yzja: o darowa;:alaby Pa przyczyny różnych paeoraz środki, zapohiegaj~'!e· niu kar~· - mówi da lej na;;z rozmó11·l:roc ::cń
r:a - zostanie ogłoszona w kom unit)·m pl'zekroc;:eniom.
- Tl'g-o rorlzaju zebrania klub~· po- kacie Z-.1·iąz k u Spo1t owl'go, w ramach
winny pl'zep1·011·adzić rlo 15 kwietnia kLórego przewin:eni e miaio mic·j~ce.
Okręgowy Zwi;1zi:k Sportowy odnotuw calym naszym woje"·ództwie.
je w rej<.>strze kar o bok nazwiska daS PR-AWY FOR MALNE
tĘ· darowania kary a kara zosta n ie
zło żenia.

samokryt~· cz

kwietnia 1930 r

-

•

20

kolarzy, spośród których '.V)'łonio
n a dwort•u I
Sl\ LA JJ K O:\llSJI
w Lon dyn ie ukazał si ę
n a zostanie repl'ezentacja Polski
żywy krokoclyl, którv W.'·wolał sza\V skład Komisji, powołanej do
Każdy zarzad klu bu na podsta ~ki:cś1~~~~ z i~i~1~<~;~~n~:~e1~oat~~o'~~!t; na wyścig Warszawa - Praga t renuje
l:ma panikę w1'ród pub liczności. sprnw amnestii przy WKKI>' w Łodzi
Krokodyl wy mkn ął s ię z wagonu, wesz li: S<'kreturz \\'K K F ob. O koński wie podani ~ ukar~ncg·o i ubieg·ające~o ~:i\' an•ne,tiowanego zawodnika. W pod ok '. em trenera W~sznickiego.
w kt (n·y111 b v l transportowan y do o ( przewodnicz;~cy) , ob. Kostrzewa - s i ę o amne;;tię zawodnika, po po11zię- -:to•unk u zaś do zawodników , J,tón.y D o_(ychczas przebyli oni ok. 500 km
grodu zoologiczn ego.
przerl;;tawicicl Z:\f P, ob. K rysiak - ciu przez dan y klub o<lpowicdnic j w ci:ig·u roku od dnia darowania k a- i co d zi eń przcdlui,a j ą trasę biegó w
przed;;ta wi!'if'l ZS „(;\rnrcł i a" i czlo- l'.r·hwaly, winien wy~tapić- z wnios- r~· do1111•z~za ><il' nowciro Jll"Zekroaenek WKK ~', ol.J. c;ah!zka H. - i nspc~ k'em do WKKF o darowanie kary. 11ia clysc·)·pliny siiortO\H"j - zostanie trenin gowych. Wszyscy, z wyją tU ZDROWl~K.\ TYLK O DLA
tor ' YKK1'' dla ~praw sportowych oraz W nio~ek ten je1lnak musi b~·ć r.aopa- zastoo;;owan,- wyż~zy ,, ymiar kary k iem chorego Nowoczka, znaj duj ą
WIELKICH FABRYKA'NTOW
się w dobr e j form ie. Szczególnie wy
zrzesr.e1ila \za io )lrzekrO":;:enie.
zarz;~du
ob. Łu cz ak - przedstawiciel Okręg'l trzony opinią
„Ru1mblil<a" omawi a sprawę uz- \''e.i Rady KF przy OH.ZZ.
Prace Komi~j' trwają. Pierwsze rciinia się S alyga, Wrrz:esiń~ki i Rzeź
: Sportowego Zwia7.ku Okręgow<'l!O .
n icki.
drowisk pols kich, które są, tak dro
ten WKKF zatwierd:t.i wzg·lę wnioski ju ż wpl~-nęły.
Jakie stoją zadania przed Komi~ią \Yni-o~ek
gie, że nawet najlepiej uposażeni u
F ABRYKI W TOMASZOWIE
amnestii? :'\a pytan!e to
r·z-:dnicy nie mogą z n ich korzysi.ac . do spraw odpowiedź jej przewodnicz•!
ZAMIERAJĄ
daje nam
dniu · wczorajszym fabryka L'zdrowiska i kuror~y polskie dostę ey, sekl-etarz WKKF. ob. Okoński.
W
'.einmana i Aronzona przerwała pne są t y lko dl a wielkich k a 1>ita 300 listów, \vlaścicieli domiiw czynszo ·
·acę na czas n ieograniczony.
cznr J EST A ::itNESTTA 7
mówi nam kierownik sek cji piłkarskiej
w ych I dla zicmi:ln.
botników zo stało bez zajęcia.
„Pierwszego Kroku" ~
Wszystkie sprawy dotycr.ą.ce
·
widzewiak ów ob. M ar ciniak
W dniu dzisiejszym, to jest w e
amn~stii . nie mog-ą ~~·~ zalat\\'iane meligowa drużyna LKS Wló knfarza ma już do zanotow~nia. w tym
torek, o godz. 18 w hali zrzeszew
111011·1 nam nasz rozcbamczme zwycięstwa nad Wisłą i Górnikiem z
sezonie dwa. sukcesy sportowego Włókniarz odbędą
a
ni
prze<'ież
być
a
m
a
t
mówca. - A kcja
.
•~„
m
Radlina - o tyle drugą naszą. drnży nę ligową, biorącą udzia.l: w rozgrywsię ćwierć i półfinały walk „Pierwj rfi~. '~'.s.pani ~lo n~) ~lny 1~1 _i~ a rowan~~~l~
.
.
kach drugiej naszej klasy· państw owej prześladuje ciągły pech. Ale czy
_l. DRLA _ !Ila rnlodzi e:i.y· (Stalina 1) ".:szelki~ h p1ze11m 1en, Jakich. dopus< th l
·
tylko p ech ?
szego Kroku" bokserskiego grupy
o 6-tej wieczorem po wojnie"' się nasi s po.dowcy, a akcią w~~h?- \
Ogółem startować będ zie
łódzkiej.
~·a wczą: n~ a1'.}cą za c~l. puycz) m e się
iodz_ Hi, 18, 20.
Z tym 11yta11iem zwró t ili~my ~i~ ni1·h amhieja i już z Chbdnkoiva. irdr.!s
PA ~ ST WOW Y TEATR .
około 30 adeptów pięściarstwa.
t>er"
nasz_ych
l(?d~os~1
1e"1enrn
po~n
u"
„Nowy
20)
:\a'rutowicza
(
BAŁTYK
wró•~ą
kanie,
spot
ż:-ze
i
najbl
ra,ją.
i:im. STEFANA J ARACZA
wczoraj do kirrowniKa. ~e1;;~ j i piHrnrdom" godz. li 19 21 _ film do- towcow, do pm\.n1es1em a poz1o~u mojako :m:ni ~zcy.
( ul. J arac za 27)
Wł.ZKS „WidZC\'\" ob. ~farc1ra~n~go szerolm·h mas nasze] mlo- ~kiej
zwolony od lat 14,'
I>zitl teatr nieczynny.
ninka.
BAJKA (Franciszkańska 31) Dziew- d ziezy.
- Przy" z~· uy naszych porai.t'k nale
czę z północy" godz. 18, 20 - film
NA C'O T RZEB l ZWRA C Ać
P„U ·STWOWY
dozwolony od lat H.
ży do,zukiwać ~i~ w tym - Dl!i,vi nn.~z
T EATR POWSZECHNY
B ACZN.Ą. U~'AGJ;;:?
GDYNIA (Daszyńsidego 2) - „Pi·orozm1hn-a - że o ile o bron~ po~i udamy
( ul. Obrońców Stalingradu ~1)
g ram aktualności krajowych i za·
. J?ziś w.m!eszczamy drugi rysunek konkursowy. Należy go
'Jl°"i'' b 11ic
dnść 111oe ną,, to w ża1le11
któ:nnnestii,
zące
tyc
do
Decyzje
16,
15,
godz.
14"
Nr
granicznych
(teł. 150-36)
wyc1,c, wypel111ć sta rannie i zachować. Dwanaści e k olejnych ry·
re podejmą zarz ądy klubów, lub wal- moi.1'111.'' sklei ć ataku, Rrak n:un p17 e
17, 18, 19, 20. 21
Dmś teatr nieet>yn ny.
HEL - dla młod z ieży (Legionów ~) n e ich zebrania. mu 5zą być przemyś de \nz~«t k im lą.r z ni k<iw i pm m~.'!O sunk~w nas~ego kon.kur~u - wypełn i onych c zy t e l n ie - należy 0 I
d~sł~c d? dma 28 kw!etrna b. r. do Redakcji „Giosu Robotniczego",
„Kurhan Małachowski" ~odz: 14, lane i podjęte kolektywnie. Na tych ~krzyrlla. xa~ i mloil zi grnc ze, thl.>pc.\
\.ŃSTWOWl' TEATR UDOWSKI
Łodz, Piotrkowska ó6, Ill piętro.
zebraniach konieczne jest omówienie z i!ru~it>j dru żyny, są, za ~lahi j!· ~z 
16 18 20
Ze&1lół łódzki
MUŹA (Pabianicka 178) ,,Pustelni.'.l zasad amnestii dla za"'.odników i jej cze do pierw~zcj, ligowej dru żyny, to;':<ażdy. z n aszych dwunastu rysunków oznacza kraj, w którym
(ul. St. Jaru,za 2, tel. 217-4.9)
znaczenie, dalej omówienie zacho\va- tiii niu~imy ek~pe r_ymeutować jeszr1l'
Pam1eńska" Il seria godz. 18, 20
żarłoczny l.Ur. D o lJa.r.
się i ~anoszy następca Hitlera rozpt~ra
D:Ma o godr:. 19.30 3 akty Szolem POLONIA ( Piotrkow3ka 67) „Dom nia się zawodników w ogóle, a w op'eraj'łc się na s t ar~zych ro1•'l,11i karh
A ~Vlęc u waga. Powtarzamy! Należy odgadnąć nazwę danego
ejehema . .
na pustk<>wiu" god:i;, 16, 18.80, 21 szczególności na stadionach i boiskach jednak bez powodzenia. W nir11ziclr
k raJu!
w 'l'oruuiu zawiedli: Słaby na. środl; u
(Żeromskiego 76)
PRZEDWIO śNIE
rEATR KOMEDJ( MVZ"ł'O'Mfll.J
l!'or
i
ohronie
prawej
na
ttl'h
J
atalrn.
Wypisać czytelnie na załączonym kup onie!
„Córka marynarza" godz. 18, 20,
. „LUTNIA"
nalc zyk, grający jako JJ6łlewy. Jem
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) ,.Na Co słNchać w A
Dwanaście k uponów należy odesłać w jed nej kopercie do Re
(ul. Piotrkowska J.4Jł)
chodzi o mecz niedzielny - wtrąca
tropie zbrodni·' godz. 17.30, 20 „Głosu"!
dakcji
nasz rozm6wc11. - t o musz~ zR :rnac zy ć
Ds~ o rods. 19.U „Kt>ólowa pni.d- ROMA
(R?:gowska 84) „Pustelnia
(Łódź)
tą
i
cRłkow
,
domyślnych Czytelników Redakcja „Głosu" prz-eznacza:
n1ieli.śmy
Dla
r11"ie
~
p1·z
po
że
'
20
Parmeńska•' I seria - godz. 18,
dłŚCia" .
,_
REKORD (Rzgows ka 2) •• Statek pu- nie daje się zdetronizować prZP\YRg•:, 11. 7.tt te Owie utr~ cone hram
...
ki 1rn~z l1rnmlRrz oh~olntn ie JJie pono
TEATR „os.A.·
;,:.
łótlzkie~o
U
okrPK
A
klu"Druż,·ny
20
1168";
goddz.
laKpka" dla. młoldtzti~~y,
li
gm
(.Kolejan)
Go•potl!lrze
winy.
•i
(Traurutta 1)
I · ·.
·a··
·
· ·
,
„ :rwawa vem e a go z. „Miasto
~o
trzecie
~t:-1
J
.
ę
zie
.
e
n~
w
ze.grały
o
r
~3)
1
STYLff\YY (Kilif,skiego
h. oRtro, ~dyl>~- · ł._d inny si;-dzia moDziś o &"Odr:. 19.30 komedia C. Golkanie w drug1eJ". rundzie.
l 18 20
· -u
:l.c•h;v do tE>~o nie doprnl<· ił, a wówczas
ł
a· 'V P·1otrko.
..
wes t <: h men gol z. ,
foniego: „Obedy&tka.".
ś'WIT (Bałuck i Ry nek ~) „Awantura " 1e ta.m t r.1•za Concor, ;a r.ren'.1Row:'. a i 'f.Ynik może hylh~- inny.„
ze Z11:1ązkow'.'.e1~ z Ioma~~o"a. O.O.
na wsi'' godz. 18, 20
Kasa czynna P.f7'H c:łlły dzid książek
.1 a k ie · śroilki rnmierza cie przt>!l~ię
TĘCZA (Piotrkowska 108 ) ..Dom na P o u11-z~l~<~m,em u o" tat rno uz~-·k:1- w zią.!, ab:v uniknąć ilnlszych porażekf
el. 272-70.
pustkowiu" godz. 15.:lO. 18, 20.30, n.~· c~ wy111kow, t ab<.'la. przedst:11v 1 ~ - pytamy ob. ).Jan·iniak a.
n~gród
TA.TRY (Sienkiewi<'za 40) ,.i\[askara- '_ę J:.1 k n a' ~<:1~11Je:
P Ai<S'l'WOWY ·TEATR L.~hEK
- °Rl'clzip111y mu•ieli sii:gnąć jeclnnk
3 • 6 s··'
J~ o!y.1 ~1·z l;n~z
da" godz. Hi, 18, 20
„PIXOKIO"
3 5 8:1 po mło d~-<'h - odpowfaila kiPrnw11ik
,
Nagrody zos taną rozlosowane pomiędzy C zy t elników, którzy
WISl'~A (Daszyiiskieg·o 1) „Program ~P''..J111 a I'.oclir.,, .
( ul. Nainot 27, tel. l Słi-74.)
i1ltkar>ki1~j „"' idzPwa.".
:; 4 tl:~ ~ehji
cl z. Hi.:lO, l 8.30, 20.;30 Z~n.::iz~ow1ec ~ oma, zow
go
akladany"
nadeślą trafne rozwi ąz an i a.
Dziś widowi<!lko .ztmtlmięte dla szkół
:1 .J. S: l picrn-~Y.~·m rz~iłzie m:śl~ o Ro~i11ku i
WLóKNIARZ (Próchnika 16) „Ui1 iór '~łok,u:uz _Z!!Ierz.
specjalne
Za oryginalne rozwi ązan i a graficzne i t e kstowe >t. „Historia ca.ła . ~ niebiel'l'kich mig'.~ ~ 4 :.+ Xowil'kim. Ra1•z (bramlrn.rz) zilal w
w operze" ~odz. 16.30, 18.30, 20.30 holrJlll'Z 1\.olugzkt B
•
n;;grody.
" ,, 5 1 'l'on.rniu. egzan~in'\. nioY.liwe, ie j oni
WOLNOśó (Napiórkowskiego 16) _ J,KS Wl6kniarz I
:lałach".
:; 2 2:S okair.ę. s1~ le-ps1 ort !wych star~zyl'h ko
„D<>m na pustkowiu" godz. 16, ::\f-1 życ11Jin
3 1 5:!l legów - kończy nasz rozmó·lfcR.
Bomta Zgi,,rz
18.30, 21,
P _4.*STWO W Y TEAT R. LALEK:
Po nied7.ielnej pornżee, ja.k mtml
~ 1 :!:ł
ZACHĘTA (Zgierska 26) .,Korn;~an Co~cordi:i.. Pioti:k~w
„ĄRLEKI'S"
o 1 2:9 · :r.dradził kierownjk piłkarzy „Widze.
ty Zasłonow" ·godz. 18, 20 - film ZWH!zkow1ee Luil:z:
(ul- Pfot.ritowska 152, tel. 2H-!9)
przedstawiony na poni ższ~m rysunku
W związku z nadrhodzącymi św i f'a wa.", widzemacy w~tyd:>lili si41 lnlica~.
dozwolony od lat 14
Dziś te11tr ni~zynny.
nastą.pi jednotygodniowa. przer1Ya do Łodzi~ lfoiliwe, że obudził& sit w
•.„ ..„„.„.............„ •••.._._..........„ ........••.„.„.„~.•-•••••••••••••••••„•••• mi
w rozgrywkach o punkty. Wł6kniarz
Pabianice b~d?.ie brał udma.ł w apot.
j. ·
l;an;ach tej klasy od dnia 10 lnn.
uslya~ymy
lłN
a
Pie1·w~zy mecz pabi11.nicl'lani1 ro~ra.
z1b. e>peretke>wa. 16.50 5krzynka ra- ją. z Concordią u 1iehie, o godz. 11.
WTOREK ł KWIETNIA 19l'ił
tenisistów
łódzkich
11.55 (L) Sygnał - chwila mut1y- CJ<>nalizatorów. 17.00 Koncert. 17.45 \Yłókniarz J{ędzie spotk!I ni a o punktv
D1lsiaj o godz. 19 w sali ·W<>]ew.
ki. 12.04 Dziennik południowy. 12.26 Audycja SP. 18.00 „Z kraju i ze świa kontynuował w dui powszedn·i• hii1
przy
Przerwa. 13.20 (L) Chwila muzyki. ta". i8.15 Recital fortepianowy. 18.40 świąteczne, jPduak wolne od rozgr.1'-1 Kcmitetu Kultury Fizycznej
H.25 Program dnia. 13.30 Koncert. „Wszechnica Radiowa". 19.00 Poga- wek dru_żyn ~lu•y A o~ręgu ~ó~zkiPgo. ul. Curie Skłodowskiej '28 odbędzie
'
14.00 Kronika węgic1·ska. 14.15 (Ł) danka o Herce.nie. 19.15 „W rytmie Po nkonczenm spotkau dru~H'J rundi" .
w w.'·padku, gd·'' "~J,lkniarz z Pahi:;_ s~ę walne roczne zebranie tenlsisKomunikaty. lL!O (f„) }fozyka ope taneczn~rm". 20.00 Dziennik wieczorPorządek
retkowa. 14.55 Audycja PCK dla cho- ny. 20.40 2\-Iuzyka. 21.00 Koncert sym- nic zdohętłzie- lliPr\nz:i. lokat!' w ta he tow okręgu łódzkiego.
rych. 15.10 „U nas i na ~wiecie''. 15.30 foniczny 21.40 ,:Wszcc•hnica Radiowa". li. nn1 ~' '! 'i\' o rlhyć .i<'~ zcze mecze z d zienny m. in. obejmuje powołanie
Audycja dla świetlic dziec;i1>cych._ 1 5 ·~ 0 ~2.30 Zwyrtalowa bacówka pod we- ~ni~tr~em jl'~ieuuym kla~.v A, Spiljui:), nowy ch władz tenisistów oraż wy
.
.
.
,
. „
bo. k
1 do!iiero wowezas z w~·c1ęzc11. tyeh
., 9
" .· .
Pogadanka spoi·towa. 16.00 Dz1enmk .
iy om1s.Jl Op1eku1ące1 su: utalen
popoltJd niowy. ln.20 (Ł~ Aktualności ~?łym ': iei cl_iHn: -~.50 ~ <_Ł~, :'lfuz) ~a . ".·od.ow . otrzyma tytuł mi,ti·za kJa;y
iódzkie. lfi.25 (Ł) „Tu się uczą mlo_de 1-3.00 Os~atme wiadomosc1. -3.10 Pro- A okręgu lótlzkirgo i h('d zie si~ ub~e to\vaną młodzieżą.
Ze względu na ważność obrad. o
matki". 1 6.30 (Ł) ,.Pierwsze młodzie- g ram dnia 23.15 .l \Iuzyka taneczna. ga~ o wejście do tln1g;ej ligi pańżcwe bry~. dy budowlane''. 16.40 :M11- 24.00 Zakończen i'(? aud)•cji i Hymn.
becność członków obowiązkowa.
stwowej.
'\V dniu wczorajszvm
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S. Dikowshi
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Koniec ,,Sago-Maru''
W ujściach rzek zjawiają się foki. wychudłe ni ed źwiedz ie wychodzą do strumieni. psy pociągowe, czując zapach Ś\Y ieżo suszonej
ryb~'. skowyczą i r\vą postronki.
W nocy na brzegu i na morzu płoną świ aila. Ryba rwi e sieci,
topi kun.gasy*. Woda w rzekach wrze, łowcy, robotnicy, którzy
:;olą i krają rybę, chod z ą oblepieni ł uską, zmęcz eni, mokrzy _i weseli. '
Drapieżcy równ i eż wylai.ą na światło dzienne. Prz emysłowcy
japońscy p<,>dobn.i są do wątłuszy: im więcej jes t ryb, tym chciwiej
rozdziaw : ają pa.izcz~. Nie je.:tem prorokiem, ale j estem pewien,
przyjdzie czas, kie<ly rybi ogon stanie im w poprzek gardta •
Na fabrykach koMerw' ·prz e z ca Ją dobę obrabia się łososi e .. że
lnznymi chińczykami "*, sezonm.vi robol.nicy japońscy nie wyłażą
z morza na arendowanych działkach, sza1bierze s\ndc•• rozstawia j r'! sieci z pod•vójnymi skrzydłami. Ale to jeszcze nie wszystko.
P a nowie z Chokkajdo wysyłają na Kamczatkę flotę mosk i tową, za
Niezgrabne, lecz mocne kawasaki,
opatrzoną w sprzęt rybacki.
szybkie szkuny, starodawne skorupy z rzeibionymi bukszprytami,
• Kungat - łócłk11 o płNłi.in1 cłrti.e.
• ~luny chińc~yk - 111ttomRt do .kTai„n.fa i patl'(łnenła ryby.
• • Sindo - 11yper •tatku ry hołownea„

-- setki żarłocznych drapieżcÓ\V zl atują się tutaj. jak muchy do
kuchni. Najbiedniejsi przypływają z wys p Kurylskich - bez kompasu i bez map, z workiem zaśmieconego ryżu i beczką stęchłej
nodk\\·:. wp a daj ą na rafy, płacą kary , lecz mimo wsz ystko starają
SIE; kraść .

T a kty ka ich jest tchórzliwa i b ezczelna. Jeśli w p obliżu znajduje się slate k pograniczny, drap ie 4cy ,nie wkrac zają do trzym!lo•v-·ej strefy zaka zanej , cz ekają. rep erują sieci. rob i ą na drutach kos zulki. space rują po pokład zie z takim wyrazem, jakby się nie
mogli nasyci ć widok ie m kamczackich sopek.
Wystarczy się j ednak odwró ci ć, a cala ta hałastra rzuca się
mit:vchmias t w k ierunku br zegu i t ni esłychaną zręcznością ch wyta
rvbv za s krzele.
• Znaliśmy dobl'ze wielu t;i.·ch drapi eżców. Ka żdy z naszej załogi
poznawa ł w 0dległości trzech mil kawasa k i •.~G-43" lub kuter
dwumotoro \\":V „Chajai''. któ:·v zaw~ze tas zczył za sobą całą floS zc zf'gólni e }\·i2le krwi napsuła n a m s zk.una •. Sagotyll ę łód ek.
Maru". Był to st a teczek o pojemności mn iej wi ęcej siedemdziesię
ciu ton, z mocnym. k adłub em i dobrymi burtami. Przv odpowiedn iej pogodzie m ógł b ez t rudu przepłynąć dzies ięć m il - akurat
tyle, ile trzeba, aby ~· porę znaleźć s \ę w bezp iecznej strefie.
Prawdopodobnie „Sago - Maru" mi ała bazę w pobliżu, na wyspie i
Szymuszu, ponieważ zjawiała się z wyjątkową uporczywością za
~c.żdym razem koło przylądka Burunnego, ii!dzie zna.jdowała się japońska fabryka konser w.
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