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PROLETARIUSZE WSZYSTKICH K.RAJóW

Ł4CZClE Sl~J

~tachanowskie
odpowiedzią

narodów ZSRR przeciw

podżegaczy wojennych
MOSKWA (PAP). - Do Moskwy zawodów - wyraź~ią nif'ui;iętą wia
na.pływają. bez przerwy ze wszyst- rę w ostateczny triumf 5łusznej spra
kich krajów ZSRR meldunki o osią wy - sprawy pokoju.
Zamieszczone w dziennikach wyprodukcyjnych, uzyskagnlęciach
nych w ramach stachanowskiej war powiedzi wybitnych uczonych raty pokoju. Trwają również masowe dzieckich - wiceprezydenta Akade
wiece i zebrania pod hasłem poko- mii Nauk ZSRR Bardina, prezydenju, walki przeciwko zakusom pod- ta Akademii Nauk Rolniczych naczelnego architekta m.
żegaczy wojennych i oolidarności z Łysenki,
Moskwy akact~mika Własowa. i 1nnapadniętym narodem koreańskim.
Do siedziby Radzieckiego Komite nych - mówią o dalszych wspania
tu Obrońców Pokoju w -Moskwie, łych perspektywach budownictwa
do redakcji dzienników i cz9sopism komunizmu w Związku Radzieckim,
rad.zieckich nadchodzą niezliczone ll 0 tym, iż postępowa ludrzkość nie
· ·botnicy,
sty, których autorzy może pogodzić się z możliwością bar
uczeni, młodzież i weterani walk re
wolucyjnych, kołchoźnicy i pisarze, ba.rzyi'1skici zagłady skarbów i .zdow3zystkich byczy cywi.Jiz<.cji
prości lud.zie radzieccy

zakusom

I

"
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Przewodniczący

PIĘTNUJE

Rady. Bezpieczeństwa - Malik

Warty Pokoju
I

SPHA·wcow WOJNY NA KOREI Prace Stalina o

Delegat radziecki przedstawia niezbite dowody zbrodniczej agresji rzqdu USA

\'iadoru, Kuby, Norwegii i reprezen- nia problemu koreańskiego i do przy
tant kliki kuo111intangowskiej. Jugo- wrócenia legalnego charakteru Rasławia wstrzymała się od głosowa dzie Bezpieczeństwa.
Rada Bezpienia.
czeństwa będzie obradowała w pełwyniki głosowania, nY.m, legalnym składzie J'edynie wte
Reasumując
Malik oświadczył, że na porządku dy, gdy w prac. ~h jej weźmie udział
dziennym pozostawiono tylko jedną
a mianowicie propozycję pi~~u t;~l~~to~~!~~~ó:ę ~~~fe.dzenic
sprawę,
Stanów Zjednoczonych. Delegacja ra Rady Bezpieczeństwa w nocy z 3 na
dziecka - stwierdził Malik - uwa- 4 sierpnia. Nast~ime posiedzenie odża tę decyzję za pozbawioną mocy było się 4 sierpnia o godz. 15 cza(t'
. 1-·
prawnej i obliczoną na to, ahy nie su now~iors,1ego
J. o go dz. 20 czadopuścić do pokojowego uregulowa- I su warszawskiego).

językoznawstwie

więzykach czeskim, słowackim, węgierskim
PRAGA (PAP). -

*

W Pradze u-

kazały się w języku czeskim i słowa

•

i albańskim
·*

BUDAPESZT (PAP). - Dziennik
ckim prace Stalina pt. „W sprawie „Szahad Nep" opublikował odptlwic
dzi Józefa Stalina w sprawie 1·.,,,y-.~
marksizmu w językoznawstwie" o- kJoz:nawstwa na listy Sanżejewa.
rari: „Przyczynek do niektórych za- Biełkina, Furera i Chołopowa.

ga~nie~ j:zyk~nawstwa",

zec os owac {a prasa opyblikowała również odpowiedzi Józefa Sła
lina na listy Sanźejewa, Bielkina,
.
. Języ
F urera l· Cho łopowa w sprawie
t
k
1 ori:naws wa.

-A'

I

*

*

1:'lRANA (PAP). - Jak donosi Albanska Agencja Telegraficzna wszy.
stkie drzien~ki .centraJ._ne opuJ:;li!rnlisty
na. Ch
wały odpow1edz1
F
B' łk" Stalina
· ·
Sa
onzeJewa, ie :na, 'urera 1
łopowa w sprawie Językoznawstwa .
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WIELKI .WKŁAD ·zsRR
DO SPRAWY POKOJU
W artykule wstępnym ,,Praw mi interesami wszystkich 1udzi cach masy pracujące ZSRR na-' ją sobie sprawę, że Im potęin!eł
dy" p.t. „WIELKI WKLAD DO pracy ZSRR. Leninowsko • i;ta piętnowały prowadzących bandyc szy będzie Związek Radziecki,
on
SPRAWY POKOJU" czytamy linowska polityka pokojowa wy- ką wojnę przeciwko narodowi 'ko tym poważniejszą rolę będzie
1
pływa z podstawowych zasad ra reańskiemu . obcych agresorów, do c.dgrywać na arenie m 1')dzynaro
między innymi:
dzieckiego ustroju społecznego i magając się jednocześnie ewakua dowej, a co z tego wynika, tym
W walce o pokój masy pracują państwowego. Każdv człowiek ra cji obcych wojsk z Korei.
"Większa będ:rile gw'arancja poko
ce ZSRR dają wyraz życiodajne dziecki iest iak naigłebiei zaintere
Jak zwykle w dni powszechne ju na świecie. Jednomyślność, z
mu patriotyzmowi radzieckiemu. sowany w utrzymaniu trwałego go entuzjazmu patriotycznego, tak jaką ludzie radzieccy złożyli pod
którego siła płynie -stąd, że jego pokoju. Ze wspaniałą jednomy!:l- i obecnie. ludzie radzieccy doku pisy pod Apelem Sztokholmskim,
podstawą nie są przesądy raso
że narody
miłość ojczyzny, świadczy dobitnie,
nością masy pracujące Zwoiązku mentują swą
we czy narodowe, lecz szczere Radzieckiego wyrażają wdzięcz swe dążenie pokoju natchniona Związku Radzieckiego będą rów
oddanie i głęboka wierność nara ność dla partii bolszewickiej. l'Z:\ pracą twórczą.
nie:i i nadal kroczyć w pierw·
dów dla ojczyzny radzieckiej. du radzieckiego, Wielkiego Stali I Pracownicy miast i wsi umacnia szych szeregach bojowników prze
bratnia współpraca mas pracują na za bezustann;! troskę o utrwa I ją wagę i 'znaczenie podpisów, ciwko wojnie, bojowników 0
cych wszystkich narodów nasze lenie pokoju na świecie.
pod Apelem Sta- utrwalenie pokoju na świecie.
składanych
go kraju.
Pod kierownictwem partii koPodpisując się pod Apelem ł<!go Komitetu Swiatowego Kem
„W patriotvżmie radzieckim swą munistycznej, pod wodzą Wielkie
Pokoju
Szt<>kholmskim, naród radziecki gresu Obrońców
ł;:icza wyraził całkowitą i jednomyślną ofiarną pracą dla dobra ojczyz:1y
mówi TowarŻvsz Stalin •
.
bastionu po!rn go ~tahna ''nprzod,. ku no~ym
się harmonijnie narodowe trady aprobatę dla pokojowej stalim.w socjalistycznej cje narodów i wsnó1ne żywotne skiej polityki rządu radzieckiego. ju i .przyjaź~i między narodarni. ~w~ci.ęstwom w walce o pokoJ na
interesy wszystkich ludzi pracy
Na licznych zebraniach i wie Patrioci radzieccy doskonale ?d;:. I sw1ecie!
Związku Radzieckiego. Patriotyzm
radziecki niP dzieli. lecz wręcz
wsz:vstkie n aro
przeciwnie.
Fryderyk Engels, najbliższy przyjaciel Karola Marksa
dy i narodowości naszego kraju
':vspółautor „Manifestu Komur..istycznego" i współtwórca socj~
w jedną bratnią rodzinę. W tvm
llzi:iu naukowego, urodził się 2.8 listopada 182.0 roku ·p Bremen
podsta
(Niemcy).
wy niezachwianej i coraz bardziej
wzmacniającej się przyjaźni naro Wywiad z gen. Romeyko w związku ze zbliżającym słę więtem Lotnic~wa
Do. najwybitnieiszych jeąo dzieł należą: „Położenie klasy
WARSZAWA (PAP). - W dniu 20 sle!'pnia w Warszawie, a 27 prezy o charal"tcr~e lotnicizym. Cedów Związku Radzieckiego. Jed
robot~1czej w Anglii", „Anty - Dilhring", „Ludwik Feuerbach
nocześnie narody ZSRR szanują sierpnia we wsrzystkich innych miastach kraju odbędą się wieUde im- lem tych imprez będzie pokazanie
i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej", „Pochodzenie
prawa i niezawisłość narodów in prez.y. związane iz tegorocznym świętem Lotnictwa. W zwiąrzku z tym spolec7.eństwu rnsnącej z roku na
rodziny, własności prywatnej i państwa" i „Dialektyka przy
dowódca wojsk lotniC'lYCh gen. Romeyko udzie!:l redaktorowi PAP rok siły naszego lotnictwa i jego onych krajów i zawsze wvrażałv
rody".
które stały się możliwe,
siągnięć.bezcennej
gotowość żyć w pokoju i p.rzvja7. następującej wypowiedzi.
pomocy naszego
dzięki
.
„Liczne pr~ce Engelsa, z dziedziny historii, ekonomii, stra
wywowc-Las
osłaniały
„Warszawa"
I
1944
s:erpn!a
23
dnia
laty
6
Pr'.l:ed
W
państwami.
ni z S"Siednimi
i nauczyciela - nleprzewodnika
.
.,
tegn i .takty~1 . rewolucyjnej, są podstawowymi pracami dla
radziec•
upatrywać r. jednostki Odrodzonego Lotnictwa prawę szturmową samolotow III zwyciężonego lotnictwa
tym właśnie należy
poznania soc1altzmu naukowego.
podstawę wzrastające; i krzepną Polskiego, u boku bratniego, niezwy pułku szturmowego. W wyniku tej kiego.
będ
.
N .
niemieckie
ceJ' więzi' naszecro państv•a z miłu ciężonego lotnictwa radzieckiego. wyprawy ugrupowania
!l
ais:zersze masy pracuJące
przystąpiły do wałki z faszy~tow- w rejonie Warki poniosły dotkliwe
•
"'
En~els był wypróbowanym przyjacielem narodu polskie
mogły przekonać się. że podnosi się
skim lotnictwem niemieckim. Wspie straty w ludzlach i sprzęcie.
jącymi wolność narodami".
go, bronił wraz z Marksem prawa Polski do niepodległego by
poziom wyszkolenia lotniczeg) ; świa
Apel Sztokholmsl i· • ra·.ia.c z powietrza działania 1 ArPodpl·su1'ąc
AkcJ'a boi·owa prz.eprowad~nna
tu, podtrzymywał radykalne odłamy polskiej demokracji.
;:
.
naszych kadr
domości politycznej
""'
ro1Z.poczę.
r
1944
iierpnia
23
ł
dniu
w
naj
samoloty
Polskiego.
d
W-0jska
mii
prze
wyraz
Y
a
naro d y· ZSRR
lotniC1Zych. Pragniemy :i:ównież po·
k'
alk
·
na starszej jednostki Odrodzonego Lot- ła wspaniały szlak bojowy Odrod1Zo głębić współpracę i uozumienie po
a o po oj
Fryderyk Engels umarł 5 sierpnia 1895 roku.
k onan1u, ze w
świecie jest z~odna z żywotny I nictwa Polskiego - 1 pułk lotniczy nego Lotnictwa Polskiego, wiodący międ1Zy lotnictwem a masami pracu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - . : __ _ _ _ _ __:_ _ _ _ _ _ _ _ __:_ _ _ _ _ _ _ _ od rejonu podwarszawskiego aż po jącymi.
Ponadto wszystkie 5mprezy lotniŁabę i upadek Berlina. Działania
.A
bojowe naszego lotnictwa. stały się cze pokażą społcczeńst\vu, w jaki
będtioemy
wykomystiywać
wkładem w dzieło rozgromienia fa- sposób
szystowskiej armii niemieckiej i od- wspaniałe perspektywy rO'Zwoju, ja
.
.
zyskania przy pomocy Armii Ra- kie otwom:yły się przed lotnictwem
klasowych, męzmc i ofiarnie wal- dzieckiej, wolności dla. naszego kra- Polski Ludowej w Związku :l Plali
f..:
Ił' l i R
E
Zakończony przed kilku dniami
czących 0 now<'. sor,l;tlistyczne Nit'm ju. RoC?,nica tej walkb i dzień chrrztu nem 6-letnim.
Kongres SED byt podsumt:nvan!em
Będziemy starali się wreszcie zacy, 0 zwycięstwo wielkiego obozu po bojowego jednostek Odrodzonego
Sekretarz KC PZPR
kilkuletniej wytężonej pracy i walkoju i postępu. na którego czele stoi Lotnictwa Polskiego, rozkazem mini dokumentować, że lotnictwo naue
ki toczonej przez niemiecką klasę
stra obrony narodowej Marszałka jest ważnym czynnikiem w walce o
robotniczą o wyzwolenie socjalne i niewątpliwie znajdą drogę rozwoju historii musiał toczyć niejedną, cięż- ZwiązPk Radzif't'ki.
Rokoosowskiego. obcho utrwalenie pokoju, któr<>"' J>Nwadzi·
Konstantego
.
przeciw
istnienie,
S'"e
walkę
k<>
przezwynarodowe· •pod sztandarem marksiz- swych sił produkcujnych,
0
polsl<i, który tyle wycier- d
,. niebe7;pleczeńs1.wu, piałNaród
„
J
w nastepstwie 7.brodniczych na ś.zony będzie odtąd corocrz:nie jako my w oparciu o braterstwo broni s
~u - .1en1ntzmu, pod sztandarem po_ ciężenia pottvomych skutków zbrod śmiertelnemu
nlezwyeoięionym lotnictwem radzleo
oju 1 przyjaźni 7.e Związkiem Ra- niezcj hitlerowskiej wojny, zabezpie grożącemu mu ze strony nlemiec- pa.~ri i gwałtów niemieekiegÓ im· więto Lotnictwa.
na terenie całego kra (kim i całym światowym frontem o„
Z tej okazji
kich feudałów i Krzyżaków, liohen- 1>erlali7:mu, bardziej niż jalti'kollud~„1
i krajami. demokracji ludo cze_nia. pokoJ·owego rozwniu
dzirckim
·
~„
v~
•
, t e- ju organizowane będą wielkie im- bozu 1>oko,h1.
staufo·w i Hohenzollemo·w, junkro'w wil'k Inny naród w Europie za.n
,
·
niemieckiemu.
we1.
resowany jelit. aby historia :oiJiemiec
Kongres w <:ałości zatwierdził i imperialistów.
Przebieg Kongresu i jego uchwa0~
Nigdy nie zapomnimy potwornych potO('zyłą. się w now~·m. pokoJowym,
linię polityozi1n
demonstracja ludności
y, potężna
„ kie•ownictwaw p....
.
k u.
·
w Polsce przez demokratyc7.nym kterun
tii w sprawie stosunków polsko- zbrodni, dokhnanych
B er1ma, witającej delegat 6w kan"
niemieckich i bezwarunkoweg-o najezdnicze armie Wilhelma II, a
gresowych i szeroki oddźwięk uNaród niemiecki niewątpliwie reuznania granicy na Odrze i Ny- zwłasz<!za t>nez fasl:ystów Hitlera,
chwał kont<re•owvch w Niemc-zech
uczestniczą
sie, ,lako granicy p~oju i przyja ale nigdy też nie będziemy stawiać prnentuje olbrzymią, siłę produki całym świecie ~·ykazują, że Konpota
Imperialistów
r~kn
W
źni między Ludową, Polską a De- znaku równości między robotnika- cyłną.
gres SED był wYdarzenicm politycz
mokratycz,ną Republiką. Niemiec mi niemieckimi a kapitalistami. mię tężna siła niosła. innym narodom We \vszyslkich d~ielnicach nasze- Onegdaj również odbyło :oię kilnym ogromnej doniosloścł, wykazudzy wrogami hiUPr:nmu a jego po- wofnę. śmierć i znisz<'zenie.
ką.
ją, że w walce z a.nglosaskim impemiasta codziennie w godzinach ka zebrań w blokach. Nie zwaT.ająe
Należy podkreślić, że s.zowiniści plecznikami, między ka.ta.ml a. ich Zwycięstwo Związku Radzicckie- go
rializmem i rodzimym 11acjonałizpopołudniowych, zgodnie z kalenda- na grożące deszczem chmury. setki
1
hitlerowskim
faszY"Zmem
nad
go
ofiarami.
imperiali
ich
mem SED wyrosła i okrze1>la, stając niemieccy, a zwłaszcza
Intere11 obu naszych naroduw, in- genialna. stalinowska polityka poko- rzykiem zebrań, ustalonym pl"l& mieszkańców bloku nr. 6 w Rudzie
się prawclziwym wodzem ludu pra- styC'lni, amerykańscy protektorzy,
dzielnicowe komitety obrońców po- Pabianickiej pospieszyły na zebracującego i reprezentantem przyszło- ze sprawy granic na Odrtz:e i Nysie teres Europy i świat.a wymaga: aby ju umożUwaty powstanie Niemiec- koju
- odbywają się zebrania komi nic do świetlicy S'Z.kolnej przy ul.
pragn;i uc7.ynić podstawowy oręż w w oparciu 0 nowe granice, na nowej kiej Republiki Demokratycznej i otści narodu niemieckiego.
tetów blokowyrh. Mieszkańcy Ł-Odzi Lctni ·kowej 14. W zebran:u uczest•
Trzeci Kongres SED 'llył pJerw- arsenale kłamstw i prowokacji, ma drodze historycznej ułożyły się poko warły wielką perspektywę pneJęt'ia zbierają się na podwórzach więk- n1C'lyli nauczyciele i kierownictwo
!;zym w dziejach niemieckiego ru- jących ideologicznie przygotować jowo i przyjaźnie st1>11unkl między steru władz~ państwowej i pokif'ro- szych kamienic lub w świetlicach, szkoły ora~ miesZkańcy okolicznych
wania. losairi ułych Niemiec przez
chu robotniczego Kongrcst>m ~budow nową awanturę wojenną, nowy .zbó Polską. a Niemcami.
aby dokonać wyboru delegatów na domów.
nif'miecką klasę rob1>tniczą.
.
. k r 6 w, burzuR z:i d y sz1ach ty i. Jtln
na
pochód 1·mperi'ali'stu""ny
niczym nowego, antyfa.szystowskie- .J."Ckt.
J..,..
"
* • *
konferencje obrońców
Pod kierownictwem klasy robotnl- dzielnicowe
go, lud owego pał1stwa, które wkro- wschód przeciw Związkowi Radtz:iec azji polskie; i niemieckiej nie chcia
pokoju. Coraz więcej łodzian bierze I •Dlisiaj .zebrania blokowych koczyło zdecydowanie na drogę konse- kicmu i krajom demokracji ludowej. ły i ze względu na swój charakter czej, w oparciu o przyjaźń ze Związ ud~iał w tych zebraniach, ruch o- I mitclów obrońców pokoju odbywać
· l- klem Rac1zrrrkim i l<rajaml 1lemoć wie
·
Kol~d"y
kwentnej walki z imperializmem o" ~ Forrestala mylą si'ę J'ed- klasowy nie mogł y ,rozw1ąza
brańców pokoju Mta-cza coraz szer-1 się będą w da·lszym ciągu na ten:ra-z: współpracy i sojuszu z obozem nak glęboko, jeśli przypuszczają, że kiego problemu pokojowego współ- kracJi ludowej, potężna słła twór- sze kręgi. obejmując ludzi w~zyst- nie dzielnic: Sródmieście, Ruda Pa•
się
stanie
niemicrlc~eco
narodu
t'za
Niemiec.
i
Polski
życia
bistory~warunkach
w obecnych
pokuju i postępu.
bianicka, Górna, Bałuty i Włdzew.
zawodów, kobiety i mlod%;eż.
fllarem pokoju w Europie, źróclłem kich
SED nych potrafią skłócić polski i nieTwarda i uporczywa · walka
sw~ niezdolność do kierowania Io
·
·
·
·
·
·
·
miecki lud ·pracuJ'ący, że potrafią sami ·•narodu. stzlachta polska okry- dobrobytu mas ludowych, błogoslarew12Joruzprzeciw szowm1zmow1
i
· monopolJom
W1leł1stwem dla samych Niem ee i
w;e lk·o- sfałszować prawde, historyczną i
mow.t,. przeciw
wała frazesem, że: „jak świat świa- clla walczących z imperializmem na·
·t l ' t ycznym 1· agen t urom impezmienić nieodwracalne fakty, które
a is
k .apt
tern Niemiec nie b...r!zie Polakowi rodów Europy,
t J
lk
i·
ria :.zmu, wa a o nowe an Y mpe- wbrew rachubom os.zusto·w i·mperia
cjach zakładowych, na pełnym uru„
bratem".
N'
t
l'
·
(Dokoń~enie ze str. 1-cj)
"'-t donio.....es SED ~Kon·-·
Trz..,.,;
nie
polsko
że
sorawił",
listycu.nych
ż"'Yo
is yczne
ria
w•
· Ale polska klasa. robotnicza. któ- sł"m
"
k
· · walka
t worcow
'd · 1emcy,
. t
ściślejszego powiązania z masami, chomieniu i uaktywnieniu rad zaw walce o osl„.....,i...,.ie
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czycl} organów związkowych w znkła
ge1s.a. oraz wie "QC wo zow ntf'm1ec cjali'Z:l1lowi pod tym samym zwyr.ię- checkie nacJ'onalistyczne przysłowie
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.
kotła dzic pracy. Działające obecnie komi·
k·iego
u, L'iebk nechta I· skim sztandarem Marksa, Engelsa,
prol e tar~
do tego samego śmietnik& historii, w
te.ty W<;półżawodnictwa pracy powinTbaelmana, zdobyła, dla SED serca Lenina i Stalina.
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Wspaniały sukces tow. Sobczaka. znalazł już trrzech naśladowc6w, któ zacje związkowe do jeszcze pełniej•
„
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m-0biłizować miliony robotników i gromkie ł puste
m I CC' .1ego naro u.
frazesy.
w dale S7.ego czerpania ze skarbnicy dot
SED wyros
w za.c·hodnich
Polscy robotnicy widzą, w nlemiec z Karszniil, który ·wraz z pięciu to- rzy od kilku dni przebywają
N' Y- chłopów niemieckich
· ła. wt :parti· ęił nowego
świadczeń radzieckich związków za•
strefach okupacyjnych do walki prze kich proleta:rtuszach, widzą, w tow.i.- wamyszami pracy przejechał na pa kiej drodze..
pu, s t ał a ·s•ę
1
k s ąt wj iem·
k ową
k' czo
Jak się ostatnio dowiadujemy, 0 • wodow~ch, <Io szerszego stosowania
wa- ce
wen
czcch , d zię . 1 · onsc
l ciiwko :imperialistycznym 0"rabież- rzyszach z SED i KPD swych braci rowozie 5·1.000 km bez mycia kotła,
•
1 ne
·
o przezwyc1ęzeme wP ywow soc.Ja - com i podżegaczom wojenn~·m, bębecnie przygotowuje się do wielkie wypróbowanych wzorów radzieckich
demokratyzmu w ru<'hu robotni- dą wskazywały im drogę wyiśc:a ze
go -0siągnlęcla w tej dziedzinie rów związków zawodowych w zakresie
Czang Kai-szek zaofiarował pomoc rzqdowi Li Syn Mana nież i młodzież Karsznic, zrzeszona nracy organizacyjnej, rozwijania ruczym, dzięki wytrwale.i pracy nad ślepe; ul:czki ucisku narodowego i
(Z prasy)
przyswojeniem sobie doświadczeń i wyzysku spolecenego, do ja~'.qj dow ZMP. Otóż w nadchodzącą nie- chu współzawodnictwa, dbałości a
czcrpaniu wzorów z dorobku sław- prowadziła naród niemiecki zbroddzielę 0 godzinie 14 sześciu ZMP-ow człowieka pracy oraz masowej dzianicza polityka fa$zystów h'.tlerowców: Roman Piotrowski, Adam Bit- łalności politycznej i kultul'alno „
nej WKP(b).
Pod kierownictwem Piecka, Grote skich i sprv.edajnych mar!onetek
ner, Bołesła,w Górny, Jerzy Roga- ośwfatowej.
wohla i Ulbrichta, przezwyciężając amerykai1skiego imper'.alizmu spod
Plenum CRZZ wzywa kla<;t robótczewskl, Jan Udzielnlcki l Tadeusz
sekciarskie hamulce i frazesy, SED znaku Adenauera i Schumachera.
Pogorzewskl przystą'Plą do realicza- niczą do wytężeniu całej swej twórw
praywódcy SED
Równomeśnie
śmiało wysunęła hasła szerokiego
cji dłtu:ofalowego wbowiązania: frontu narodowego, skupiającego
przejechania. 120 tys. km. bez na· czf'j energii, zdolno8ci i socjalif.1tyn•
czt.?kojące
trudności,
na
wskazywali
robotniczej
klasy
pod hegemonią
śrt<Inlch i 60.000 km bez my- ncgo entuzjazmu dla wykonania Pia•
praw
wszystkie postęi>owe, antyimperiali- kla~ę robotniczą w jej historycznej
walce -0 zjednoczenie narodu niecła kotła, w turnusie towaroWYm. nil Sześcioletniego.
styczne siły niemieckiego społccz<'ń- mieckiego pod sztandarem pokoju i
:Dotychcczasowe wyniki wynoszq 90
Plenum wzywa klasę robotniczą do
tys. km. bez naprruwy, 54 tysiące
stwa, wszystkich patr~otów, pragną- postępu. Kongres przesz~! pocl zna
przedterminowego wykonania zadań
km. bez mycia kotła).
cych uchronić swą ojczyznę przed kiem krytyki i samokrytyki uzbra·
kolonialną zależnością od imperiali- jającej partii; do walki 0 osiągnię
Pr'lystępując do wypełnienia tych lu·odukcyjnych w 19;)0 roku.
stów amerykańskich i przed nową cie wielkich celów klasowych i na·
Klasa robotnicza, która wykonali\.
zobowiązań młodzi maszyniści i po
rodowych.
katastrofą wojenną.
Trzyletni Plan odhu
przedterminowo
podplanują
maszynistów
mocnicy
siswej
poczuciu
w
Kongres SED
Najlct>sze życzenia polskiej klasy
produkcyjne
ły i odpowied.zialności historycznej,
wyższyć praebieg dobowy do 330 dowy oraz zadania
poddawszy gruntownej analizie sy- robotniczej i całego naszego ludu
/km. a nawet wi~ej, 0 ile Dyrekcja pierwszego półr0cza 1950 · r. i dała
PKP Katowice skłoni podległe sotuację wewn~trzną i międzynarodo- pracującego towarzyszą n!emicckim
bie stacje zwrotne, aby czbytnio nie dowody swe,o niezłomnego przywią·
wą, wezwał naród niemiecki do GPo robotnikom w ich sprawieclliwej wal
zania do wielkiej idei s<>1=jalizmu, bę
przetrrzymywaly ich parowozu.
ru w-0bec zbrodniczej kolonialnej Po ce z imperializmem o pokój, o jedlityki amerykańskuch podżegaczy ność: narodow;i, o społe~ne i naroN&leży podkreślłć, że zobowią.za· dzie jeszcze bnrd:r;iej wytrwale i ofiar
wojennyeh, wezwał do walki o zje- clowe wyzwolc'nie.
nie młodzieży z Ka-r sznlc, przecho- nie walczyła pod sztandarami l\larkw
Tysłąe lat trwała. wallta między
dnoczone, demokratyczne I pokojodzącej na długofalową. obsługę po- su, Engelsa, Lenina i Stalina o pełn11
Sto
narodem.
we Niemcy, które w przyjaźni ze polskim a niemieckim
ciągów towarowych, jest pierwszym
Związliie~ Radzie~kim i ~rajami imy na .progu nowej .e110ki w s~osun t;zanq H al•szef(: Oto moi a pomoc, kochany tego roduju zobowiązaniem,. podję realizację budownictwa socjalistyc:z,.
demokrac~ ludoweJ, w oparem o u- kach nlłędzy naszymi naro~am1.
neio w naszej -0jczyźnie.
tym na terenie dyrekcii łódzkiej.
Li Syn Manie!
Naród nolski w ciągu tyS1ącletnieJ
chwały poczdamskie winny znaleźć i
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Tysiące mieszkańców ·Łodzi
w zebraniach . wyborczych
komitetów blokowych
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Z Ilarady aktywu partyinego KD Śródmieście-Prawa
W tym samym czasie, gdy tysią
ce mieszkańców. Łodzi zwiedzały w

aam daje

Plan 6-letni

szy pO!Ziom walki klasowej, zaostrze nicznego. Na budowie CT maszyny przyznał samokrytycznie, że Zanąd
nia czujności rewolucyjnej, wzmoże stoją bezużytecznie, podc:zas gdy w Dzielnicowy nic zwrócił dostateczśródmieściu .Wystawę Gospoda.rczą, nia walk.i z pozostałościami kapitą innych mlejscach można było by w nej uwagi na wychowanie młodzie
wykresy :L l!stycznymi w świadomośd ludz· drodze zastosowaruia meclu:nizacji ży SPP w bursach,
podrziwiając wspaniałe
nie intere·
plansze Planu 6-Ietniego, w innym kiej.
robót bu- sował się również awansem społecz
przyspieszyć wykonanie
największą bolączkę
dzielnicv zehrali się na
krańcu tej
dowlanych i ułatwić robotnikom nym i politycznym ZMP-owców, nie
Przytoczmy niektóre przykłady:
'
naradę aktywiści partyj~.
ptace. Od 1946 roku rntJrnuje się l,16G starał się o napływ aktywniejszych
„Warunkiem naszc11;0 zwycięstwa jest, aby każdy czlo·
część uczestników Co przeszkadza Zakładom metrów liny stalowej, w tym sa- ZMP-owców do Partii.
Przeważającą
wiek w Polsce stał się świadomym twórcą Planu 6 • letnie
narady K. D . .Sródmieście - Prawa
W zwiazku z tvm Dzielnicowy 7.a
mym czasie. gdy pewna czę.;ć wind
go. Trzeba więc, aby każdy - od dzic<'ka s2k0Jncgo po~zy·
Przemysła Jedwahniczo- na budowach pozostaje unierucho· rząd ZMP posta.\vił przed sobą zacla
stanowili robotnicy i pracownicy
najac - znał plan I proitram budownictwa socjalizmu, aby
okolicznych fabryk oraz instytucji.
nie rozpoczęcia szeroldcgo szlt0lcni,1
miana rz powodu braku lin.
kaidy człowiek pracujący stał się odclanym sprawie budo4
Nr
Galanteryjaeao
Przybyli tu, ażeby omówić uchwały
ideologicznego młodzieży oraz orga
wy socjalizmu, bojownikiem, ofiarnym realizatorem Planu
znać
nie
PPB
oddziałów
pracy
W
w wykonaniu zadań
V Plenum K. C. i wspólnie zastano-'
nlzowania i 1>-0pt1lar:Vl!O\Vania wspól
(B. Bierut)
6 - letniego".
organizacji partyjnej zawodnirtwa wzorem komsomolrów
działalności
wić się, w jaki sposób .1aj:;kuteazprodakcy;nycb
ani rady zakładowej . P~ytępia to
niej realizować linię polityczną Par
czaj4cej nam wody niercgularporywa.i<JeP.
śmiałe.
nległe
ra<!zieckicb.
czujność rewolucyjną l w rez.ultac!c
nie, raz po raz wywołu.ią powaitii w ż:yciu gosp00arczym.
sa zaloi.rni~ Planu [i-lPlnieNastępny mówcn to\v: Różai1r.ki
Zakłady ,Nr 4 mają poważne o- okazuje się, że tam.
gdzie słabnie kierownik personalny KD wska7i\l
Pilnie i .z powagą pnysłuchu.lą się siągnięcia ł1 zakresie współ:iawodni
ne zaburzenia w naszej produk ·
go. bliskie i zrozumiciłc dla kr.7
praca partyjna, tam wróg !':lasowy
zebrani słowom tow. Olejniczaka cji.
dego ob~·watela. Robotnicy. ::hło
ctwa i dyscypliny pracy. Absencja przystępuje do robotv. Organizacja na konieczność odpowiedniego dr;kierownika Wydziału Kadr K. Ł., spadła do 0,3 procent. 1Jb3erwuje
boru i rozmieszczania ludzi. W wZużycie wccly miejskiej stanopi, pracownicy umysłowi, mężktóry po omówieniu sytuacji mię się tu jednak niedosiateczną opiekę partyjna przyPPB nie potraf ła wy- kładach pracy Dzielnicy Sródmi"~
wi znaczną pozycj<c w budżecie
czyźni i kobiety, starzy i młod1.i
człon
iloGci
odpowiedniej
chowywać
dzynarodowej zobrazował wspania- czynnika społecznego nad ludźmi.
cie - Prawa daje się szczególr.ie 1.a
Jeden mtr.
naszych zakładów.
7 uwagą i przejęciem studiują ko·
ków. którzy by mogli w porę spara- U\vażyć
ły i porYWaJący plan bud-OWY podzrozumieni•~
niewłaściwe
sześcienny wody kosztuje nas 16
lumny cyfr, obrazujące perspek
W zdekompletowanej radzie zakła liżować nikczemne zakusy wroga.
staw socjalizmu w Polsce.
wskazań IV Plenum KC.
zł.
tywy niespotykanego dotychcns
dowej pracuje jedynie seltretarz.
Laboratorium
Zainteresowanie ich wzrosło. gdy który pełni jednOC"Ześnie funkcję II
Centralnym
W
Tow. Czernik mówiąc o wielkich
l\'lieszkai'1cy Podgórza czerpią
w historii na zego kraju roz.wotow. Pluciński - I sekretarz Komi- sekretarza organizacji podstawowej. 1.adaniach przemysłu budowlanego Przemyslu Odzieżowego e~zek1JtY
Nie
wodę ze studni fabrycznej.
ju .e:ospodarczego.
tetu l>Lielnicowego zanalirzował sy- Uniemożliwia to właściwe !derown1 wskazał na. konieczność wzmożenia '.~a wysunęła inżyniera - elektrvk3
trzeba chyba nadmieniać, jak
projr::kWśród niezliczonych
i polityczną na ctwo życiem społeczno - politycz· pracy politycmo - partyjnej wśród na stanowisko dvrt>ktora laborat0tuację gospodarczą
wielkim strapieniem llla te,f robo
tów każdy odnajduje coś, co na
rium CZPO. w d ziale zaś produk<:;i
dzielnicy oraz w fabrykach i insty- n:vm zakładu I przyczynia się do rCYL załorl.
tniezej ludności staje się lcaido·
pawa go szczególną radością, co
placu.ie wykwalifikowan~ pierw,;1.0
tucjach. położonych na jej terenie. luźn1enia dyseypliny pod~s god'lin
razowe unieruchomienie studnl.
jest mu wyjątkowo bllsl>:te I P'>dnć
bv
mc\gł
któr:v
księgowy,
rzędn:v
A trzeba stwierdzić, że obok nie- pracy. Brak społecznej kontroli i nie
Wszystkie te kłopoty nasze i
żądane Oto co mówi tow. TereNiefrasobliwość idzie
więcej nrzcd:-:iębior,twu. wykor.•1j;icwątpliwego dorobltu gosp00arczego dostateczne
tysięcy mieszka!1ci1w w Ło1lzl
~a Baranowska, wiceprzewo.:l!1i
interesowanie się pona rękę wrogom
swą pracę zawodową .
i polityczno - partyjnego zakładów SZC'Lególnych majstrów sprawą peł
znikną raz na ?.awsze, gdy uzysc"C;Jca rady zakładowej ZPB im
pracy tej dzielnicy istnieje tu je- nego wykorz}'!tania C'Lasu pracy
kamy 'stały dopływ wody i to do
Honki Sawickiej:
*
Również tow. Gołębiakowa z Zaszcze wiele niedociągnięć i braków. idzie na rękę nierobom i łazikom. kładów
brej. miclckiej wody rzecznej. Je
„Przegląda,iqc dane o pcrspcl<
Narada aktywu party,jnego . liD.
im. Koczaskiego wskazaMówili o tym towarzysze. Nie u- Ta obojętność niektórych majstrów
urządzeń
dnccze~na rozbudowa
t:rwach rozwojowych f,odii. nic
~ródmieście-Prawa, ujawniając •tit'
em~·słu
d · k
.
.
krywali błędów przed uczestnikami wobec zagadnień dyscypliny pracy la na konieczność zaosłt'zenia czujwoclGciągowo - kanalizacy.ioyrh
opowstrzymać.
wprost
mogłam
1
..
ności rewolucyjnej Zal-łady nie V"Y doc1ągn1ęc a na. o cm u prz
narady. Widać. że przygotowali się stanowi wynik pozostałości kapita· konały
wpłynie na podniesienie pozidmn
krzyku radości, gdy natrafiłam
planu· pó1 :0 c~n~"O · Proluk~·1 i polit.vki kadrowej, pozwoliła uc~e
starannie do obrad, że pi.lni~ prze· lil'tvcznvr.h w świadomości ludi.kiej. ły sprawozdaWC(I;~ 1 byiy
zamieszka
sanitarnego dzielnic,
na. szczegóły budowy rurocią;rn,
odpowiedni~
~i~z"o·~oe ze llinikcm wyciągnąć
studiowali referaty tow..\\'linea i
łych przez klasę robotniczą.
ktiiry sprowadzi do Łoclzl wodę
Tow. ·widawski - dyrektor ZPJG s'tanem faktycznym.
wni.oski d~a da_Is:ie.i pracy nad. reah
"' - ·
z Pilicy. l\tieszkam na tzw. Pod·
tow. Nowaka, wygłoszone na V Ple Nr 4 stwierdził. że aczkol\V:e\( zazar.1ą zanuerzen Planu 6 - LetmPg'J.
Postanawiamy dołożyć WSZ<'l·
~ńrzn, 'przy ul. Poprzecznej - w
num KC.
Aktyw partyjny, kończąc robo•:iq
Przy bliższym rozpatrywaniu tego
starym f)arkiem
kłady dysponują
kich sił, by każdy na. ~wej µla·
dzielnicy. cierpiącej na chroni<''.>"
I to jest poważnym dor~bkiem maszvnowvm, to jednak ;,>rzy nale- zagadnienia okazało pię, że prowa naradę uchwalił jednomyślnie rczocówce przyczynia! się do rcalizaTen brak dljC
ny brak wody.
aktywistów dzielnicy.
żytej· konserwacji, terminowym re- dzono tu świadomą robotę w celu \ lucję. w której zobowiązuje się wycji wielkich zamierzeń Planu 6 •
się dotkliwie we znaki naszym
Nie słychać było bowiem deklara moncie I doglądaniu maszyn moc!ł ukrywania istotnego stanu rzeczv. tP,żyć wszystkie siły dla wypełnienia
Jetnlel]o, wtcdi.ąr., że w len sposób
im. Hanki Sawickiej.
zakładom
tywn.vch ani ogólnikowych ~łów. w pełni wykonać swe ZMla.nia pro· Organi:rncja partyjna "'~'kazała dzi ., wlelldch zadań w zakresie bullubudujemy tlla siebie lepsze, szczę
P:.u.iąca sii: stale studnia. '.llll'i. ·
Dyskusja kszlaHowała się rzeczowo, dukcyjne,
w Planie ...,Tlą niefrasobliwoś<-. Niedost;ileL'Z- I wnictwa potlstaw so.c.Jalizmu w Po1
nakreślot1e
śliwsze życie".
doslar·
uośi: ocl sieci miejskiej,
wyoowit>clzi uirnowały konk retniP. ·ni 6-letnlm.
(Ad.)
nie interesowała się zag;idnienimni sce.
nrodukcyjnyini, nie żqdała spru"~z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~adnienia terenu, przeważało wiele
krytyki i samokrytyki, a co najwa:tprzycz-vn
Uiawnienie
nlejsze, towarzysze wyczerpująco
·1
ślimaczego tempa
omawiali wę2.łowe. zasadnicze spra
a nawet uiawniaią się próby szyka
wy swych u.układów pracy.
bezkomprrimi
i
uczciwych
nowania
robót PPB
Pozwollło to uczestnikom narady
produkcJ·ą·
„.
•
sowychprzadekprzezpewnączl!<iĆC
skupić uwagę na najbardziej istot...
„
nych zagadnieniach Planu 6-letniego oraz dostrzec drogę do przezwy- dzi, jej vice-przewodnicu.ący
prz••no~zą pożądane
ow. kością produkc.ii nie pozwoliło im
'-:Ili
~
~
ciężenia trudności przy wykonywa- Ginsbert stwierdził. że poszr.zegóJnc , ('!ostrzec, za jaką cenę uzyskuię1r1y
pracy. Wszystkie te poprzodownic
przedsiębiorstwa budowlane w na· 1 ten sukces. A przecież zadaniem 11a
niu wielkich zadań.
d11ciągu
w
pochłaniały
nicdoorzeck
~PB
przy
!vllyn
Ksic;:Gy
f'rzi;dzalnia
O czym więc mówili towarzyne? der nikłym stopniu wypelnily swe ~z~·m jest walczyć o w~'~ospodaro
217 • tysięcy wrzec:iono-gor:zin. sunięcia przynoszą bardzo pomyslne
wkroczyła w okres zrn:•rn bv
Stalina
im.
Mówi!: przede w~!7.ystkim o tych, plany budowlane. Mi~~y Innym! "anie każde.I złotówki, dążyć dn m11 Od kilkunastu micsic;cy przc;dzalni~ Diiś postoje zmalaly do 17 tys. wrze. rezultaty.
którzy w codziennej pracy realizo- PPB wykonało je zaledwie w 38 pro źliwlc najwy<latnie,iszego zmniejsze nic.· cieswln się clohtą opiniq, gdyż nie ciono-godzln i jak nas dyrekcjo za4. Pełne w~ korz..~stanie
nla kosztów własnych.
wać będą Plan 6-letn!. Mówili o ro- centach.
wykonvwała planów ilościowych 0111 pmrnia, z ostauą całkowicie 7likwldo•c ,
,
.
Jaka Jeat tego przyczyna? Mów!ł
botnikach, maj·trach, technikach I
masz»n
jnkoś:i~·wych. Daw;ie kier~l\\:nict:vc. wa ne. Na skutek ?miany orgnnin1C]i
. t~:ch •. tO\rnr~~_:z~
lnżynlerach, mówili o urządzeniach o tym tow. Czernik, przedstawic:el . :Vypowledzł
rir potrafiło pokonac Lrudnosc1, ~!OJ(; pracy nljdop rz ęd z oddziału przrno·
wykazała, że nie·
maszyn
Kontrola
podmesiekomec.znosc1
.
o
~wiadczą.
Transpor
i
Spmętu
Oddz.
Łódzkiego
fabrycznych i maszynach, 11łatwia
nia walki kiasowc.1 na wyższy p:'I· t.yly rzekomo „nie do przezwyc1{;3e- tcwawczcgo p rzyhywn I'u ohręc1ni a ki k tóre z nich miały tylko 80 proc.
wykonan!e tych tu PPB
ludziom
jących
natyknnlf!
Również
porę.
Ramą
w
ziom - walki o zlikwidowanie 111~- nla". Kore!:pondencl [abrycznl stale
·
·
obrotów: co powodownło niepełne irh
wielkich zadań. Mówil\ wreszcie o
PNY poszoz~golnych budowach dobitków wroga lclasowego - wal- alilrmowall o postojach, o brakn nle- n1edoprze;:lu nie odbywa się pi.y wykorzy stanie. Wszystkle te mJ5zykonieczności podniesienia na wyż- nie wyko-rzystuJe się spr.zętu tech- ki z pozostałościami
kapitalistycl- doprzr.du, o nicdoslalec:rnej dbalo~C'l unieruchomionej maszynie, jak to by- nv zostaną pcddane remontom za;:o·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nymi w świadomości ludzkiej.
o ma~zyny. Lecz olo dziś przędzalnia wało dawniej lecz podczas rnrh11 , IJicgawczym, które przeprowadzane
sir. i plany Poza tym n::iwrt pnjedyi1rzc> wrZ<'cio. bf,dą systematycznie.
dźwiga
średnioprzędna
są kontrolowane, naprawiane i
Co przeszkadza wzrostow wykonywane są coraz lepiej. Jai\o z mnauchamiane
•
*
natychmiast.
tll była radogć załogi. gdy 20 lipca, po
Nowa dyrekcja wraz z organizacJą
kadr?
ko jedna z pierwszych, na obsługę 6
raz pierwszy od wielu miesięcy, przę
pc1rtyjną i rad<l zakladow[\, czerpią :;
2. FVielowarsztatozvość 1.0
stron (S maszyny).
w.;ka zai'l V Plenum, kladzie wielki
narady dzalnia wykonała 100 proc. planu,
Charakteryst~'czną cechą
Zapytujemy młodą prządkę, jak partyjne.i KD Śródmieście - Prawa Dyrektor. tow. Mirecki, konlrol•ne
Nie malą rolę w pr7'.Qdzalni średn : , nncisk na postęp tecliniczny w zakłaidzie jej praca, gdyż ·wiemy, że do·
bvla rzeczowość. Słowo: kadry - przede wszvstkim wyclune przez ~i ?· przc;dnici odegrała wlelowarsztalo· 11i!e. Sekretarz organizacji podstatychczas była zatrudniona na 2 mil' nie
któr!f
miało tu ogólnikowego zna::zf'- bie zlr<:;.i<lzcnia. mnjl1ce na celu usu- wość. ll'cią7. nowe prządki przccho· wowej. tow. Niewiadomski.
szynarh obrączkowych.
dzą na obsługę 5 stron obrącznlaków. w1ócił ni edawno ze szkoły party; nej,
nia. Towarzy~ze śmiało i otwarcie nic;cie wszelkich nicdoriągnię.':.
- Praca na zwiększonej ilości ma ujawniali braki or;iz niedoclągnl~cia
lr.·'. Czej dziś pa trzy na wiele <praw
Kierownictwo, organizacju party Jlld
szyn nie sprawia mi trudności
3. &:.Jwlenie.
któryrh znaczenia przedtem nie doi rada zakładowa przystąpiły z cai:;
na odcinku kadrowym.
Przeoświadcza kol. Kielanowicz. Tow. Kurzawa przedstawiciel Za erergią do działnnia, postępując l\
Tuk s'q uta rlo, że połowa prządek s t rzeg~ł.
konuję o tym inne mlode prząd!d,
stv..;er'\fszy ~tki e dane pozwnl e ją obecnie
rządu Dzielnicowego ZMP
wskazań V Plenum i rozpoczr- wykonywaln swe no rmy tylko w 60
które wątpią w swe siły. Koleżance rlził, że udział młodzież:v powattnie myśl
na które proc. Obecnie wyzr.aczono an:p ~ . •li Z\' pu .:;nn: ć, ie plan za miesiąc sierFlorczyk na przykład, tłumaczyłam, wpłynął na rozwój współzawodl11c na jąc u~uwanie przeszkód,
składającą się z .30 instruktorek, któ· i1:('·i 7o5t:1n'.P 1•1y]-r111nn y i zapncząt·
· .i 6 twa przy wykonywaniu planów pro wska7ania te zwróciły uwagę.
przejść
że śmiało powinna
re systematycznie doszkalają młode lrnwana walka o podniesienie pro•
stron, gdyż na. pewno da sobie radę, dukcyjnych.
1. Likwidacja posio;ów prządki. Instniktorki ~e zostały wy- dulccji pnędzalnl średniej Ksi•;iy
podobnie, jak i ja. Po tej rozmowie
fabryczne
.Tednak kierownictwa
Dawnk j hywalo że pos!cjc w hraku brane spośród najlepszych pr1ąi1Pk i Młyn, będzie walką o Plan fi-letni.
kol. Florczyk rzeczywiście pnyst11·
otaczają dostateczną
nie
partyjne
i
piła do pracy na większej ilości ma
szyn. Przeszłam na obsługę 6 stron 0nielrn młodzieży
1) W ZPJG Nr. 4 egzekutywa nie
- cią-gnie dalej młoda wielowarszta
tllwka. - ponieważ zdaję sobie spra wy1łuchuje sprawozdań z pracy ur
l!'anlzac.i i młodzleżowt.ł I nie 7.apra·
wę, że w Planie 6-letnim wielowar11za przedstawiciela. ZMP na Posie·
s~tatowo.~ć odegra szczególnie wa7.1H~
clzenia.
rolę, jako jeden z głównych współ·
21 W PPB Nr. 5 sekretan .organł·
czynników podniesienia wydajno~c1
pracy, Przytem podwyższenie zarob- ucjl podstawowej nie udziela wyJa
ku również nie jest mi obojętne. Ale, i;nłeń o pracy ZMP, nie czuje się w
::o.b~' więcej zarobić, należy dbać o ogóle odpowiedzialny 7.8 młod·tież,
Wszy&ey jui dziś w ZPB im. 1 l\fa m:iszynę: czyścić ją, oliwić, konst'r- pracującą, w tym pr7.edslębiorstwie.
3) W PMT kierownictwo iaklarlu
ja, a zwłaszcza w przędzalni cienko wować, pamiętać o pełnym wykorzy.
uczcRtników
przerzuca i zmienia
przędne.i znają młodziutką prządkę, staniu każdego wrzeeiona.
Kol. Kielanowicz osiąga obecnie, młodzidowej brygady wi;pó'7.awokol. Zofię Kielanowicz. Swa popular
korzystane dla celów produkcyjcie nowych wylączników ' cktry- I
każdego
załogi
Obowiązkiem
dnlctwa,
ność zawdidęcza ona temu, że ·.v zo przy pracy na 3 maszynach, 11!; pro
nych.
cznych i kilka motorów 1-lektrycz
zakładu pracy, co zo s tało morno
M.S.
Tow. Kurzawa stwierdził. Żf! mlo
bowiązaniach lipcowych p1·zeszła, ja. cent bazy.
nych. W oddziale „pluszownia"
pódkrc~ lonc \\' udnY;;lach \' Ple·
Jeśli w Zakł. im. Gen. W. Wródzież ZMP-owska, pragnęla utwona poddaszu stoi doskonale nad~
num KC PZPH, jes t pelnc> wylrn
hlewsklcqo te maszyny są zhytecz0 0
drogocenna
u;i,ytku
do
się
jąca
l'zystanic parku ma ~z yno\\'ego.
ne, czy nie można ich przekazać
'Vgz~·Rt·
ma~zyna filmrln1karka.
Nale~a!o bv z:ttc>m jak n:.jrych
:nn ym zakładom. które potrafią
Jetykę i kultur<: mle.i~ca. pracy
kie te ni::szvny ws!rntek bra!rn
lej zaintere~own~ się 111aszynan~i,
je celowo wykot'Zystać 1
brygady te napotykaia na nb"
kor espondentów dnak
Odpowiedzi na olosv
1·on$('1'War,ii 'niumu.ią sir;, zajrn<l
stoiacrmi od 19·15 r. bezczynnie
7.arówno ze strony kleroiętność
J
.r
a
J. Kurzawa
jąc prz:v tym cenne mie j·ce, któ·
w z'pj im. Gen. W. Wróbl,~wskie
wnictwa fabrycznego. jak i partyj1ow. Błaszczyk z „Paged'", w zamie·
W. Wróblewskiego
Gen.
im.
ZPJ
wyowocnie
zostać
by
mogło
re
„k<-tonioddziale
w
więc
go. Tak
W korespondencii „Trzeba im po- nego.
szczonej 7 ub. mies. korespond1ancji
się, niecz~1 nne od
znajdufo
zaejn"
W
przyltłady.
zadowalające
i
Są
na
wskazywała
Biegalska
tow.
móc'"
pt. „Same okólniki •prawy nie za·
czasu wyzwolenia w zupełnie dołatwlą" wytknął, że ruch racjonali-r.a t11ak opieki nad niewidomym!, zalru· Drukami Nr. 2 organizacja party.ibrym stanie: jedna suszarka hę ·
torski na placówkach, podległych „P~ ddonyml w ZPB im. Szymańskiego. na czuwa nad rozwo.1em ułwlaoo
bnowa, jeden szarpak ba welny,
W ZPB im. :i\farchlewskiego, I
spływa strugami na cenny suro·
ged", rozwijd się słabo. VI/ sprawie Rada ?akładowa w swym wyjaśnieniu, mienia i pracy mlodzleż:v, a przez
dwa. wielkie kotłv ruchome, dwa
przez dłuższy czas poniewierało
wiec.
przesłanym redakcji, pisze: „Rada za to ludzie awansują, zdobywając no
tef „PPged" wyjaśnia, co następuje:
całkowikilkarlziesi:Jt
odkurzacze,
g:ę na dziedzińcu, niszczC'jąc od
Tow. Kurzawa
ilłudowa po łc:i1łym zbadaniu sprawy we kwalifikacje.
Czyżby kierownictwo zakładów
VI/ cell: wzmo żenia ruchu racjonn·
desi:czu 2 tysiące kg. lnu. Wro7,.
z11wiadamia, te wyznaczono już ludzi, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zapomniało o konieczności odpoliz~torskieno powołano specjalnych de których
cie pogtanowiono len pr:- r.nieśt
będzie odpro·
obowłl\Zkiem
wierlniego zabezpieczania i iók
terenie każdej z naszych wndzanie niewidomych na miejsce
leoatów
do znbudow11ń starej kotłowni.
1iRjhardziej oszczędnego zużytko·
jednostek organiz11cyjnych. Obowiąz pracy",
aby proce;; gnicia l[ln od grzybni
wania surowców ?
kl1>m delegatów jest zapoznawanie pra
został zahamowany. Jednak pod*
Cz. Gotlib
cóiomików z działalnością przedsię·
cza~ slot przez dziury w dachu
W odpowiedzi na korespondencit:
biorstwa oraz zachęcanie ich i ułat tow. Kolińskiego pt. „Wadliwe tarki
I nt. St. DubolJi
UJ
krit1nwn i woda w dalszym ciągu
ZPB. im. J. l\1archlew11kieio
wianie im uczestnictwa w ruchu ra· \O Nowe) Tkalni", dyrekcja ZPB Im. J.
energetycznego w zakłaclach im.
Stan bezpleczet'\stwa przeciwpo
cjonaEzatorskim. Ze swej· strony za- Stalina stwierdza: ,,Oat11 tnl przydział
St. Dubois, aby zlikwidować istw tkalni automatów
żarowego
rząd naszego klubu racjonalizatorów tarek z CZM Prz. Włóltlenniczego. za
zobowiązał się roztoczyć kontrolę nad wierał nieodpowiednie artykuły, o
niejący stan rzeczy, zagrażający
ZPB im. St. Dubois pozostawia
wzmacniamy front pokoju
działalnością delegatów".
czym natychmiast zawiadomiliśmy
państwo -·
bezpieczeństwu mienia
sporo do życzenia.
Komitetu Obrońców
Starnniem
no wspólną akademię, obejmują
,,Paged", odpowiadając zarazeJll na nasz Wydział Zaopatrzenia. Monit
wego, jak l'ównir.ż zmniejsz::;ący
wyZwłaszcza zabMpieczenia
Pe>koju przy Zakładzie Osiedli Ro
cą referat ideologiczny, mówiący
korespondencję pt.: „A projekty leżą przesłano dalej, do wymienionej Cen
auto
tkalni
produkcyjne
zdolności
botniczych, w dniu 30 lipca br.
maga.j11 wyłączniki do moto1·ków
o zadaniach, stojących przed na·
w biurkach" podaje: „Mamy trudności trali, zwracajj\c w nim uwagę na nie
matów?
ekipa pracowników ZOR udała
ml na odcinku wykonania Planu
ptzy uzyskaniu kredytów na realiza- właściwą działalność Inspekcjt Konelektrycznych, napędzaj,cych kro
sic,) do PGR Leszno, pow. łęczyc 
6·letniego i wnlki o pokój.
R. Kaczmarek
cję projektów. Wyjaśniamy, że inter· troli. Ze względu na brak tego artysna.
ki, 11:dzie nasi pracownicy z · zajuż u naszych władz kułu, dyrekcja tkalni oddała do użyt·
weniowaliśmy
Cz. Stnd7.i<tski
ZPB im. St. Duboi.s.
Nasuwa się pytanie, co przed·
palqm pomagali przy żniwach.
zwierzchnich, prosząc o przvśpies:>.e ku wspomniane tarki, poddajqe je we
w~·dzia! 11
-xaiewzięło kiel'ownictwo
Po zako1\czcniu robót ul'Zadzo'WR
własnym zakresie pewnej naprawię".
nie tej sprawy",

Budowa

rurociągu Łódź-Pilica
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str. 4

We wspólnej walce

Kobiety w kraju socjalizmu

o pokój i przyjaźń
między narodami
niemieckie stanowią po
walce, p1·0 .vadzoncj
o nowe demokratyczne Niemcy.
Czynnym uczestnictwen1 w tych
poimagan!a~h przezwyciężają
zostałosc1 oraz wpływy zbrodni·
czego faszyzmu, który brutalnie
zep.ch~ął _jl.! swego czasu na pery
ferie zyc1a społeczneg-o i politycz
n~go, o,g-raniczająC' ich uprawniema do spraw kuchni i gospodar·
stwa domowego. ·
~obiet~

'vazną siłę w
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Kobiety nie

zawiodły

i nie zawiodq

Okażą się godne zaszczytnych zadań

,U:tworzenie Niemiecklej Repu·
Demokratycznej wzmogło
Jeszcze bardziej działalność Zwiaz
ku Demokratycznych Kobiet Nie
mieckich. Organizacja ta obejmu
.ie obecnie około 600 tys. człon·
_Dzi~lnic spisa~y się . łó?.zkic włó- kości, maszy; J dawały więcej lepsze
kiń, a wplywy jej sięgaj<} bardzo
k1:uark1 w okres1e r~ahzaCJl Cz~:nn go towar!!, ~iż dotychczas. Czyn Lip
daleko. Elli Schmidt, przewodni·
~1.p~owego. ~ak w ~v1elu poprzednich ~owy wło~marek ~vykaz.ał w pełni,
cząca Związku, oświadcrzyła nie·
...kcJ.a~h, :vyl,a~~ły l tym razem zna ze wspamałe zam1erzema Planu 6·
dawno w przemówieniu:
n~ JUZ of1~1:no~c ?raz gotowość wal- letniego, w których kobietom przy„My. Niemcy, musimy dowieśc
k1 o przesc1gn!ęc1e swych dotychcza pad" tak wielki udział, zostaną cał
~woją postawą i pracą, że jestc·
sowych rekordow, o lepszą i wydaj- kowicie zrealizowane.
smy szczerymi bojownikami po·
niejszą pracę. Bilans wypełni0nycl1
- Bez wydatnego udzialu kobiet
zobowiązań wyraża się dziesiatkami
koju. Nie chcemy mieć już nigdy
i setkami r~'li!ionów zlotych pi:·zy~p? nie wzniesiemy fundamentów socjanic ws11ólnego z tymi siłan•i.
r:zonych kraJOWi dodatkowo wartosc1. Ezmu w naszym kraju - powicdzia·
które przyniosły wojnę, ruiny i
Powstawały nowe formy wspólzawo· ta jedna z towarzy3zek na naradzie
Demokranieszczęścia. Związek
dnictwa, torujące drogę postępowi aktywu partyjnego naszego wojetycznych Kobiet Niemieckich w
współodpo;vie·
technicznemu, kładące dalsze cegieł wórlztwa.
poczuciu pełnej
Prawda ta jest dla w;;z.ystkich oczy
kt pod budowę potężnego gmachu
dzialności za przyszłość swej oj·
w:~ta. Udżiał kobiet w budowie fun
Planu 6-lctnicgo.
czyzny, szczeg·ólny nacisk kładzie
damentów socJ'alizmu w naszyn1 kr·a
· dl
.
na wychowanic młodego pokole·
y kobiety robotniczej
N ie zaw10
nia oraz na ~ 0 isłą ws11ółpracę z
W widzewskiej fabryce w ju będzi~ wzrastał z każdym rokiem,
Łodzi.
a w zw1a. zku z ty1n \Vzrastac: będ"
· · k
młodzieżowymi.
1 'I ·
·
organizacjami
„
·ą pracę
t• KaJa ·' p10mers
, . ł1m.
ZPB
zadania or!.!anizac1' 1' kohiecvch 1· or"'a
h d
k
Wszystkie siły poświęcimy temu,
"
po Ję a tow. arpins ii, przec o z11c
młodzież
aby uchronić naszą
na d obsługę 6 str(}n maszyny przę· nizacji partyjnych, które ·wir.ny wy
t>rzed roh! żołdaków i1111>erializ·
dzalniczej i uzyskując przy tym 115 chowywać i szkolić nowe kadry ko·
biece do pracy politycznei', społecz.
mu. My, ..iatki, mamy szczególrte
proc. b azy. N a w1elowarsztatowoś~
I
obowiązki i musimy nasze dzieci
ncj i zawodowej.
prządka
przeszła nawet najstarsza
,
wychować tak, abv żadna siła na
Dotychcza~owe sukcesy, jakie koŁuczak,
Anna
tych zakłado~r, tow.
.świecie nie mogła· ich zmusić do
odnosiły w walce o
biety·robotmce
podniesie
do
drogę
innym
pokazując
udziału w wojnie impcriaJio;;tycz·
nia wydajności pracy, do poprawie· 1•:ykonanie. ~)'.lnu 3-letniego, doty~h
nej, do uciskania ,innych naro·
C?-a!'owa imcJatywa, przejawiająca
nia swego bytu materialnego.
rlów. Musi rosnąć mlode pokolenie,
W ZPB im. Dubois, 'tow. Emilia się podczas akcji, podejmowanych
będące dla nas q~kojmią pokoju."
Gozdalik, pracująca dotychczas na dla ui:zezenia świąt państwowych i
Kobiety polskie w pelni doce::ostać wiele- muszą
do swych robotmczych
Hl krosnach, nowiedziała
Demokra·
niają wage poczynań
j ·titrwalone. Wspo'łkroć po.głębione
'
d
S~Jsiadek: uczcimy święto Odrodzenia
tycznego Związku Kobiet Niewiel o•.varsztato-z
za~? mctwo
i1rzejściem na obsługę 32 krosien.
mieckich i ich wielkie osiągnięcia
z marnotrawstwem
walka pracy,
wosc,
w zacieśnieniu przyjaźni między
o podnosz~nie
walka
Wiele się dokonało w zakładach brakoróbstwem,
Ta
narudami w walce o pokój.
pracy - w tkalniach, przędzalniach, jako~ci produkcji, 0 pełne wykorzy
wspólna walka zbliża nas coraz
oddziałach przygotowawczych. Two- 5tame parku maszynowego, 0 podnie
bardziej i łączy.
wymagać hę·
rzono nowe brygady najwyższej ja- ~ienie wydajności _
~hk1

UJ

PLANIE fi·LETNllH
I

lepszej organizacji, niż tlotych·
Idzie
czas, wymagać będzie wprowadzenia

I

No

drodze o wo n su społecznego

-

Jasna przyszłość .tow. Balcy

__To~. Cecylia Balcy była .;~uchacz
technJczn0 •
k~,1„t1 u~cyJnego, . zorganizowanego
pr::ez ZJ~d~ocz~me Przemysł~1 Ma·
~zyn Włok1enn1czych w Łodzi . Została tam ski~row~na prz„z ·s"."OJ
z;ildad pracy, ..iako _Jedna z ;:>rzod:;.i_ą
cych pracowmc działu konstrukcYJncgo w· Fabryce Maszyn Wló~ien :1;Pracuje już •.J'1a
C'Zych w Bielsku.
w tych zakładach od kilku lat. Ze
ł
h b · k'
·
o. ow1ąz ow zawsze stara 3
> WYC
s.ę wywiązać jak najlepiej. Choci;ii
z.dolała uzyskać pewien zasób do~wiadczcnia, nie posiadała clostatecz
ncj \~iedzy. potrzebnej w :tawvd'1:ie
techmcznym.
Bez odpowiedniego przesrzJ;:o:e~;ia
trudno było by jej wywiązać się z
zadali na wyższym stanowisku. Dla·
tego wyróżnienie, jakie ją ;;p·:>faało
przez skierowanie na kurs - pow:tata z ogromnym zapałem.
Początkowo czuła się na J;:ur.;:e
nieco onieśmielona, gdyż słuchaozami byli ~ sami mężczyżni. B~a ~-

~ą. ~o!r~cz~ego kursu

Z każdym. dniem nauka ł~t~lej y~i I .- „Chciałam pokarz.a(:, że my, kopI"lycho.dzila. Gdy. sam~ JUZ pos:a- b1ety, umiemy dorównać mężczyrz.
dla "":'lę~s.zy zasob wiedzy teore- nom nie tylko w pracy, ale i w 'latyczneJ. spieszyła słabszym kolegJm uce. Zresztą - nie mogłam zawieść
zaufania mego zakładu pracy i jego
z pomocą.
~i~ki jej w?'datnej po'?~cy mógł zał;igi. Wyróżnili mnie przecież, kic.
zł?zyc z pomy~lnym ~yruk1em egza r~ąc na k u rs. Teraz na pewno się
mm tow. Smaza, ktory pNez pe· ucieszą, fdy Im zawiozę tak piękne
·
wien czas zamierzał nawet opuśc:ć świadectwo!"
·
kł d
Tow Balcy _ t
kurs. ponieważ napotykał na duże
dp~y ad wando~eJ
przy opanowaniu mat0· kobi'et~ Li'c
trudności
·ziezy za1e w,e
J •
· ł
"
· .
l t Ob ·
ścia kilk
na u.
Tow. Balcy pr:zez cały ~s trw::i- cu· M ~ .a.. . OJe z mę~em pram~ porzuca3ąc. pracy,
jz J.eJ,
nia kursu prowadrziła ożywioną dZ:a kJą;
1
Obecnie ~tulalność społeczną. Brała także czyn- ~iajnczy #0 f~a~u.m.
1
ee mee.
e na
ny udział w życiu partyjnym. A
Tow. Balcy pragnie obecnie ws~ągdy nastąpił dz.ień egzaminów, tow.
Balcy, odpowiedn!o pr.zygotowana, pić na kurs techniczny Ir stopnia.
(całe pół roku sumiennie i oiln!e się A później już będzie mogła zapi~ać
uczyła) złożyła je jak naj;:iomyśl· się na Politechnikę, zostać ;nżynic
niej. Została nawet prymusem k:ur- rem. Jest to jej marzenie. Niewątpli
wie będzie mogła je riścić. gdyż w
su.
Kiedy kierownictwo kursu powia Polsce Ludowej WS!Zystkie .iczel:1ie
domiło ją 0 tym zaszczytnym wyróż są szeroko otwarte dla dzieci robotnieniu, nie posiadała się z radości, ników i ludzi pracy.

I

°

że poltafiła wyprzedrić wszystk~h

dyną kobietą, koledzy ją nazywaii kolegów Także koledzy odczuwali
„jedynaczką". Ale to jej nie zrażało. dumę z jej wyróżnienia. „Jedynacz-

s

d

pierwszych

\1częszczała

miała dużą

wojną,

Ambicją

chwilę

zakończaniu

Opowiedrziała

szczę-

Prace przodo w nic s połeczn ych

I

V Plenum KC wskazalo na koniecz /

ność intensywnego

szkolenia kadr' „
k?biecych, śmi~łeg? wysuwanie . ko·
b1et na o~pow1edz1alne stanowiska r
w l>l'Zemys)e. W związku z tym należy większą opieką otoczyć przo·
dow~ice pracy, którymi dotychczas
w medostatecznym stopniu ir..te: ·so·
wały się organizacje partyjne. Nale·
ży wykorzystać i rozpowszechnić ich
•
d ' • I
rozwinąć szeroko
oswrn< czen1a,
akcję szkolenia nowych kadr. Należy większą uwagę poświęcić szkolnictwu za·.vodowemu, szkołom spzrl~Y: Dojarka kołcho zu ,,12 Lal Października ", boh a terka
.
•
sposobienia przemysłowego,
styczn ej I, S zkiszko wa
orac y soc1ali
łom zawodowym, aby element kobie
c~, opuszczający te szkoły uzyskał
ł
jak najlepsze kwalifikacje. Lf"piej,
igi 0 j eł
OWOzne ZO O n IO CZ 00 iń
wydajniej pracować muszą zakłado·
we koł a Ligi Kobiet, które powinny
stać się kuźn_i:} k~dr szt;rokieg'! akty
w14 bezpartnnego kobiet, większą
W czasie wizytacji poznają warunki
d~iala ln~ść przejawi~ó muszą komi· 1 Orguni'Zacja łódzka Ligi Kobit'! zo
S]e kobiece przy. zw1ązk~ch zawodo· bowiązała się w kamJlanii wiosenno.Jet i potrzeby kursów, stara ją się zwięk
wydziały
wych
. kobiece •lrzy or niej zorganizować 10 kursów początko s1yć frekwencję.
.
. oraz
Musimy stwierdzić, że niektóre opie
wego nauczania i wziąć' poci oiiiekę 150
gamzac1ach party1nych.
W wykonaniu zadań Planu 6· takich kursów. Plan został wykonany, kunki społeczne nie szczędzą w tej pra
letnie~ planu wspaniałego roz· a .nawet przekroczony, gdyż otoczono cy wysiłków, ani trudu,
opieką 253 kursy. Ul."Ządzuno z opiekun Jedną z najlep,zych opiekunek spo
'
. .
;'OJU gosp.odarcz.ego n~szego kra kami społecznyntl trzy odprawy, pod łccznych jest kol. Romejko, która her
kobiety me zawiodą. Ko· czas których wyczerpująco został omó dzo dohrte opiekowała się swoim kur
JU biety okażą się godn e zaszczyt· wiony zakres ich obowiązków, aby
sem. Zainteresowała się ona ponadto
nych zadań, jakie postawiła przed zaprnnić ualt:i:y tri frekwen~ję na kur
W)'tw. Aparat.
przy Zakł.
kursem
.
nimi kierowniczka klasy robotni· sach _vocząt~owe:;o nauczama.
Opiekunki spolccwc L. K. odwiedza Trlefoninnych przy ulicy Kątncj 16.18,
ją kursy, dane im pod opiekę, co naj gdzie musiała przełamać niemało trudczej - Partia.
umiej raz w tygodniu.
H. Sam.
ności, aby usprawnić jego prace.
Praca opiekunek spolcczn)·ch ma do
niosłc znaczenie. Świadczą o tym wy
powie1hi nauc1.ycieli. którzy wyi:ażaj;g
uznanie dla pracy opiekunek społecz
nych.
Do redakcji naszej wpłynął list, się w ciężkim położeniu i nie oczeki
nie
Musimy jednak przymać, ie
który zamieszczamy poniżej, spełnia walam znikąd pomocy. Jednak moje wszystki<- Zarządy Dzielnicowe L K.
jąc prośbę ~utorki·robotnicy z ZPB koleżanki z koła nie zapomniały o
wyznaczyły odpowiednie kandydatki na
mnie.
im. 1 Maja.
Otrzymałam bezzwrotną pożyczkę, opiekunki społeczne. Tak.ie dzielnice,
„Jako stała czytelniczka „Głosu Ro
botniczego" proszę o umieszczenie o którą postarały się członkinie na- jak Ruda Pabianicka., Fabryczna, Śród
mego listu na łamach Waszego pisma. szego kola. Koleżanka, która mi do· mieście.Lewa, Górna-Lewa, ~a mało uwa
Nie mogę się z.głosić do redakcji· oso ręczyła pieniądze, odniosła się do gi poświęcają tym zagadnieniom
w
biście, gdyż jestem obłożnie chora. mnie z tak serdeczną życzliwością, swej
pracy. Nie doceniają naldycie
Pracuję w Zakładach Przemysłu Ba- że byłam naprawdę wzruszona i
roli opiekw1ek społecznych w akcji
wełnianego im. 1 Maja i należę do za szczerze ujęta tą pomocą. Poczułam,
Dodało mi to zwalczania analfabetyzmu, J...tóry w du
kladowego koła Ligi Kobiet. Dotych że nie jestem sa1qa.
czas nie bardzo zdawałam sobie spra wiele otuchy i teraz śmiało patrzę żej jeszcze mierze jest udziałem nasz,ych
w~ z tego, co może zdziałać koło Li w przyszłość, gdyż wiem, że gdy wy kobiet.
Likwidacja analfabetyzmu przy!porey
gi Kobiet, czego mogą dokonać zbio- zdrowieję i wrócę do pracy nie będę
i·owe wysiłki kobiet-robotnic. Dziś, już zdana wyłącznic na własne siły, naszej organizacji uowe kadry kobiet.
kiedy doznałam pomocy, kiedy zao- ale posiadam kogoś, do kogo mogę świadomie włączających >ię do dzieła
piekowano się mną troskliwie w tru się zwrócić o radę w każdej sytuacji wykonania Planu Szebciolctniego i hu
dnej sytuacji życiowej, pojęłam to w życiowej."
dowy podstaw socjalizmu w Polsce.
Irena Dudka
zupełności.
Janina Nowak
Łódź, ul. Wólcza!lska 65, m. 10
Kiedy zJchorowałam, znalazłam
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w wa lce z analfabetyzmem

Ligo Kobie~. dopomogła mi wpotrzebie
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do naui;:i. W ka" - mówili żartobliwie - pokadniach napotykała 'la zała, co kobieta potrafi„.
Rozmawialiśmy z tow. Balcy w
(do powszechnej ~zkoly
trudności
egzammow.
po
w nauce
przed
nam jaka jest
je.i
przerwq) .
stało się jednak dorównać kolego;:n śliwa, że rznalazła się na tym kursie.
I 7.e tak dob'rze go ukończyła.
z kursu.
~ okresie wzmożonej troski o
Gdy pytamy ją. czemu zawdzięcza dziecko, o zdrowie moralne przyDni wytężonej nauki uplywa!y
~zybko Tow. Balcy poczęła się stnp uzyskanie pierwszeństwa na kursie, szl7go obywatela, dobrze będzie zdać
niowo wysuwać na czoło sluchaczv. odpowiada z prostotą:
sob1e sprawę z tego, co jest głównym źródłem przestępczości nieletnich.
Otóż praktyka sądowa i badania
naukowe wylrnzały, że w największej mierze przyczyną przestępczośUJojeuództ.w a l ódz hieqo
ci dzieci są ich ujemne warunki śro
Przodownice społeczne Ligi Ko- ~zonego referatu o sytuacji między
w dowiskowe: analfabetyzm, alkohobiet w województwie szkolą stę na narodowej wzięły żywy udział
cdprawach wojewódzkich i powiato dyskusji, a następnie składały spra lizm, brak rodziców, nieodpowiednia
wozdania ze swej działalnoścl w te atmosfera wychowawcza w domu
wych, urządzanych co miesiąc.
itd.
W tych dniach odbyła się właśnie renie.
Toteż Sąd dla Nieletnich, w myśl
społecznych
przodownic
Praca
wojewódz
zasięgu
w
odprawa
taka
kim. Licznie zgromadzone koleżan· które mają wychowywać i uświada wskazań ustawodawstwa Polski Luki z terenu po wysłuchaniu wygło- miać masy kobiece - jest jeszcze dowej nie uważa swych podsądnych
'.:'lgadnieniem nowym. Niemniej je- za przestępców, nie rozpatruje ich
cinak stopniowo, pomimo różnych spraw z punktu widzenia suchej litrudności, zaczyna wkraczać na od- tery prawa.
Zgodnie z założeniami naszej popowiednie tory Wypowiedzi koleżanek podczas odprawy świadczą o stępowej procedury karnej - sędzia
zrommieniu potrzeby szkolenia ko- dla nieletnich przejmuje odpowiebiet, wyrwania ich z pęt zacofan:u dzialność społeczną za każde dzieci ciemnoty, źródła wszelkich rea~ ko, stające przed sądem, za jego dal
cyjnych podszeptów oraz wrogiej szy prawidłowy rozwój i odpowied
propagandy Troska kobiet o zaga- nie umieszczenie go w społeczeńdnienie produkcji. wykonanie Ph stwie.
nu 6-letniego, o wychowanie dziecI nie jest to takie trudne - gdyż
ka, dowodzi wzrastającego wyrobie nie ma przecież dzieci złych „z natu
nia społecznego kobiet.
ry''. „Należy zawsze zakładać w czło
Coraz liczniejsze szere~i nowych wieku dobro, co zwłaszcza jest obo
aktywistek Ligi Kobiet rozumieją, wiązkiem wychowawcy"
pisze
że masowy udział wszystktch twbiet wybitny pedagog radziecki, A. Maw walce o realizację Planu 6 - le- karenko.
zbudowanie
przyśpieszy
tniego
Z tym założeniem podejmuje Sąd
szczęśliwego jutra dla nas i dla na
dla Nieletnich swój trud wychowaw
szych dzieci.
Dlatego też przodownice społecz czy. I dlatego, nim jeszcze nieletni
ne województwa łódzkiego w:zyję znajdzie się w Sądzie - Sąd jeszcze
Jy zdecydowaną postawę, potępiając przed rozprawą musi się znaleźć w
'ncda Z::\fP-i1wlrn. Jad·wiga Rusrn, zakusy i knowania kliki podżega· jego domu. Delegowany przez sędzie
go kurator (ka) odwiedza mieszkanie
! :-aczka . przodowniC'a pracy z za- c7y wojennych, przyrzekając d'.llO·
nieletniego oskarżonego.
ki:>żdego
kładów im. I Dywizji I<:ościuszkow- żyć wszystkich sił do dzieła budoPq.ybywa tam jednak nie jako oH. Kubińska
wy socjalizmu.
skiej,

Zabrała się ochoczo

clotychczasowych „wyczynów" do co·
dziennej pracy usprawnienia form
pracy, pogłebi;nia wiadomości facho
·
wych.

N

ie~letnicłl

• ko
przywraca d z1ec
I

społeczeństwu

I

wicdzialna praca· przynosi owoce: stwu pełnowartościowych jego człon
zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, ków.
Sprawa tzw. nieletnich przestęp
dzięki pom~cy i kierunkowi nadawa
nemu przez swych opiekunów, odra l ców nie jest, oczywiście, i być nie
dzają się dla życia, biorą udział w może sprawą samego tyll~o Sądu dzić.
Pokaźny procent wśród tych zastę twórczej pracy o lepsze jutro i czę- winna ona być sprawą całego społe
pów kuratorów stanowią kobiety, a sto świecą przyldadem swym rówie czeństwa. Wszyscy powinniśmy zrezwłas:i:cza członkinie Ligi Kobiet, o- śnikom w szkole, w pracy, w świet widować nasz stosunek wobec dzieci, wykrywać nasze błędy i zaniedfiarnie spełniając swoją pracę. W licach, na koloniach itp.
Przychodzą potem do Sądu sami bania ' tej dziedzinie, aby zrozusamej tylko Łodzi około 250 nieletnich pozostaje pod dozorem kurato- bez wezwania, aby pochwalić się mi~ć i przejąć się głęboko tym, że
rów, którzy wraz z sądem wzięli na swymi sukcesami i cieszą się z nich zagadnienie wychowania młodzieży
siebie trud kształcenia, a właściwie ale więcej jeszcze cieszy się Sąd: ma znaczenie społeczne.
Dziecko, które popełniło przestęp
przekształcenia człowieka. Ta odpo I stwierdzając, że wraca społeczeństwo, nie przestało przecie przez to
być dzieckiem. Należy je w dalszym
ciągu. i to tym staranniej wychowy
wać. Nie wolno nim pogardzać i zbyt
surowo potępiać. Trzeba starać się
je zrozumieć, okazać mu życzliwość
i wiarę w jego poprawę, podać mu

skarżycie!, lecz jako przyjaciel, któ \
ry chce zbliżyć się do danej rodziny czy ~rodowiska po to tylko, aby
poznać Jego bolączki, by im zara-

pomocną dłoi1.

Aby ułatwić rodzicom i wychowawcom postępowanie z tzw. d:dećmi
Sąd
trudnymi do prowadzenia
Okręgowy w Łodzi. Wydział dla Nie
letnich µrzy ul. Uniwersyteckiej 18,
w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach od 15 do 17 prawad z1·

konferencję

We soło i radośnie spędzajq

c zGa dzieci robotnicze
na koloniach

z tymi opiekunami nie·
letnich, ldórzy mają specjalne trud
ności wychowawcze.
„Racjonalne wychowanie dziecka
od najwcześniejszego jego d~ech1stwa - . to zadanie wcale me tak
trudne, jak się niejednemu wydaje"
- pisze Makarenko w swym „Wychowaniu w rodzinie" i wyraża prze
konanie, że zadaniu temu może spro
stać każdy człowiek: każdy ojciec
N.
I każda matka.

•

m r ··

Tiiiii!Płi:

"Wii

z4W

l=J Wiąc~rzti:ski :;eż~~i~~y~~~;~~;;; burs
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się, że jeśli
Dą· są przejęło
interną.tu
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Towarrzystwo
przy ul.
daj11 do sal
browsldeg-0 87 .jasne promienie słoń Kursów Uniwersyteckich, prowaUWAGA, nz. GÓRNA-LEWA!
ca. odbijając się od lśniących świe- dząc dalsze roboty i przygotowania.
Zebranie ·Koła Terenowego odbę żością posadzek. Parter i pierwsze
Na miej~cu zastajemy kierownika
dzie się w dniu 6 sierpnia, tj. w nie piętro są całkowicie wykończone,
· · d om został juz· przył ączony bursy ob. Piotra Skwarka. oraz ma·
w lokalu rowniez
dzielę br. o godz. 9,30 do sieci kanalizacyjnej i .vodocią- gazyniera - ob. Józefa Koniarka,
Dzielnicy, przy ul. Wigury 4-6.
Obecność wszystkich członków o- gowej. W czystych salach ustawia którzy . czuwają nad urządzeniem in
stoły, krzesła. ternl'ltu.
się nov.l'iutkie łóżka,
bowiązkowa.
- Złożyliśmy podanie, mówią szafki na ubrania.
21 bm. rozpocznie się w Łod'l.i o zainstalowanie telefonu w bursie,
kurs selekcyjny dJa kandydat6w
pierwszego retku Studium Przygoto- ale Rejonowy Urząd Telefoniczny
dla walczącej Korei wawczego na wyższe uczelnie. To odmówił na'!).1 tego. A przecież - te
Przyłączając się do protestu całej dla nich właśnie przygotowuje się lefon w nasze.i bursie wydaje się
klasy robotniczej przeciwko barba- bursę. 'we wrześn'.u rz. chwilą rozpo- niezbędny - dodają.
Ale to jeszcze nie jest ostatnie
rzyńskiej napaści Amerykanów na częcia wlaśdwej nauki zapełnią ją
Koreę, Komenda Miejska P. O. „SP" rzeczvwiści słuchacze Studium, ci. rz:martwienie: w niektórych salach
podjęła rezolucję, domagającą się którzy pomyślnie zdali egzaminy tynk odpada. a przedsiębior:.two,
wycofania wojsk imperialistyĆznych wstępne. Bursa pomieści ok. 150 przeprowadzające roboty, niezbyt
osól:/.
z Korei.
starannie pokryło dach nad stołówBudynek zajmowała dawniej fa- ką. Na świeżo _ pomalowanym suPonadto pracownicy Komendy
Miejskiej P. O. „Służba Polsce" bryka. Towarzystwo Burs i Stypenwpłacili 6.100 zł dla walcząC€go lu- diów pnzeprowadziło tu remcnt ka- ficie już powstały zacieki. Dobrze
pitalny, uwzględniający potrzeby in się stało, że komisja me przejęła jedu koreańskiego.
szcze robót. Dzięki temu będzie moż
na do dnia 21 bm. braki te usunąć,
jak równie:i: wpłynąć na Rejonowy
warunkach
Praktyka na b.
Urząd Telefonicz.ny, aby jednak za-~~-lllllQll.~~~łożył aparat w bursie.

wy
kierownictwo burdaje
sy, a przede wszystkim DOSZ, nie
wytęży wszystkich wysiłków, to z
chwilą rozpoczęcia roku szkolnego
młodzież ze szkół /Zawodowych nie
znajdzie tutaj odpowiednich warunków do pracy i nauki.

*

~

*

,

Nasi Czytelnicy

Mieszkańcy

zwracają

u wagę

Stoków proszą ożłobek dla .dzieci

Ob. Ho/ina Adclt, zam. przy ulicy Skalnej 15, pisze: „Dobrze ei~ 1tnło, że
dzielnicy otwarte zootało llrzcd~zkole Towarzystwa Przyjaciół Dzie
ci. Dzięki temu matki dzieci w wieku od lat trzech mają wielką wygodt,
nic są bowiem zmmzone wozi(: ~wych dzieci Jo przedszkoli w mieście. Gorzej
n:.tonuast 11rzrchta11in sir &pra,\a żłobka, którt'go w OJ?;óle w na;zej dzielnicy
hl'ak. Zntłononymi tram.wn,iami wożl;I je mutki prncujl}re do śródmie6cia lub
dalej. Ci:y TPD nit- mogło by w cr.ę,;ci loknlu, przeznac.,;onego na pr;r;cdezkolc,
w nu~r.ej

uruchomić żłobi.a?„.".

W 1.-oricu sit·ego li8fll, 011. Adelt pocll.-re-'la, że pis::e w imieniu licznyck
lepiej przedstawia się
internat DOSZ dla dziewcząt przy m< tef.- ::e Stoków, prosimy u:ięc TPD o odpowicdi, c;;y propo::ycja ta jest mojli
ul. Piotrkowsltiej 114. Remont zo- u·a do zrcalizouxmia.
stał ' tuta1 prrz:eprowadŻony w porę.
W chwlli, gdy odwiedzamy internat, właśnie rzmywa się podłogi po
niedawno zakończonym remoncie.
Dziewczęta będą tu miały kilka jas
Franci~zka Z. pisze: ,,W 1lni11 2 h.m. uclałnm się o godz. 8 rano do
nych i widnych sypialń, stoł0wkę, Oi;rodka Zdl'O"ia przy ulicy P1·óchnika 11, celem otrzymania numerka do leka
mogą korzystać z ga~m i łazienki.
wyczekiwałam, gdy o~windczono mi, że numerków na dzień dzi
Kiedy wyrażamy zd2Iiwienie, że nie 1'72. Już godzinę
ma tutaj odpowiednio urnądzonej ~if'j•zy znhrakło. Poprosiłam wohec trgo o odnotowanie na przepustce, że hy
ż.e świetlica łam w Ośrodku i numerka nic otrzy11111łam. Kierowniczka Ośrodka, lekarka,
świetlicy, okazuje się,
jest. ale nikt z DOSZ nie intere- napisała mi: „Zgłosiła się do 06rodka dn. 2 b.rn. o godzinie 9 i z powodu
suje się nią.
do lekarza". Kiedy zaprotestowałam, że
spóźnienia, nic otrzymaJa numerka
- Jak więc jest właściwie z tą pr1ynłam do Ośrodka o godz. 8 rano, kierowniczka o,;1,·indczJła mi, że trzeba ·
pytamy.
świetlicą? pnyjść o 6 rano lnh wcześniej. Zaówiadczenie podobnej treści otrzymała jedno
Kierowniczka internatu ot'. Lucy- czdnic ze rnnq robotnica Zakładów Dzie1,iarskich im. Ofiar IO Wl'Ześnia no Hyż;vńska, mówi: „$wietlica na- ob. Regina Owsiak i kilka innych osób„.".
Dentystycznego,
leżała do Liceum
Prnca tv Ośrodhu u•i11na być tal~ zol'ga11i::owmw, aby nie trz1>ba b,·ło wyc:r;e
które mieści się w tym samym bujuż od godz. 6 ra110. O gorl::. 8 moi.11<1 przecież mmajmić wyczehujqcym, '
kiKac;
dynku. Kierowniczka liceum zaproprzez jd·" ilo.~ć pacjc11tóru może zostać pr~yjęta. Uniknęło by się wó1cci;113
ponowała przejęcie świetlicy
*
*
nas, ale nie było komu oblicz~·ć i (>rz.yhr_vch nieporozumic1i, a lud::;ie pracy nie traciliby 11cru:ów i c::;asu. Oc::;eku '
Jaskrawym przeciwieństw0m bur przejrzeć książek. będących w bi- jemy rqjaśnień.
Pragnąc zwiększy.'.: kadry perso- dyclaci
i kandydatki wyjad<\ we sy przy ul. Dąbrowskiego jest int.er- bliotece„. Zresztą dziewczęta mogą
nelu sklepowego, Powszechna Sµół wrześniu na kurs teoretyczny do nat Dyrekcji Okręgu Szkolenia za- korzystać z Biblioteki Miejskiej„.".
dzielnia Spożywców w Łodzi podjęła pięknej m1cJscowosc1 letniskowej wodowego przy ni. Piotrk'lwslticj
* • *
260. Gmach dawnego pałacu fabryod sierpn.ia rb. akcję, która zapewnia Ustronie pod Łodzią.
wiele korzyści przyszłym pracowni
Uczestnicv kursów otrzymują bez- kanta Scheiblera prnejął DOSZ w
Jakne wnioski nasuwają się po
kom PSS. .,Powszechna" organizuje płatnie mieszkania i całodzienne wy- kwietniu br. Od tej pory nikt nie za zwiedzeniu burs, które wybra!lśmy
troseczył się o to, aby przystąpić do „na chybił trafił" ze znajdu1ące
8 kursów dla kandydatów na sprze- żywienie.
da.wców i kierowników sklepów spoBard7.o dobre są również warunki niezb<idn;vch przeróbek. Wresc~cie te go się w na.-;zym posiadaniu spisu
kursu. raz, w ostatniej chwili, robnty ja- internatów w Łodzi?
żywczych, przy czym po 4-tygodnio- pierwszych czterech tygodni
wej praktyce w Lodzi, wszyscy kan- Z11 każdy bowiem dzicł1 praklyk1 koś ruszyły. Przeprowadza sir. obecRok szkolny ebliża się fzybko.
urzcstnicy otrzvmają po 400 złotych nie prace wewnętrzne. a dopiero Już za kilka tygodni do rnias!a narzesze mlodz:eży,
d1iennie, przy czvm podobnie, jak i pól.niej będzie się kryło dach. co szego pl'zybędą
innych pracowników, obowi;i1ywać przecież ~przeczne jest z pod~tawo które uczyć sie pragną na ~ierw
budownictwa. szym roku Studium Przy~otowaw
wvmi założeniami
ich bęclzie 8-9odzinny dzień pracy.
J<1k się dowiadujemy, są jeszcze O~tatni raz pr7.ed~tawicielc DOSZ czego na wyżs7.c uczelnie, młodzie
wolne miejsca na kursach PSS. Z!lła i CUSZ byli tutaj w pierwszyc~ ży szkół 7.awodow.vch, mlodzi"ŻY roOd te; pory nikt botn!C?.e.i i chłop kie.i z teren;i całe
szać si<: należy na ul. Południową :.W dniach lipca br.
m!r,dzy godz. 8 a 16-lą. Od kandy · internatem ~ie nie zainter<'~owal. go naszego wojewÓdzt\va. D!atego
Brak calkowiteg? w~·p.osa.żci;;~ pur- też nalc:i:~· w porę usunąć \\'.'!zy~tkie
rlatl>"'. wymaga się u~oń:z?nych
lc:t i swiadectwa co naimmeJ z 6 kla· ;;y, brak odpow1edn1eJ 1losc1 ~zaf, br:iki, które jeszcze występu;ą w
stołówki i bursach wszelkiego typu, abv zapew
koców, umeblowania
sy szkoły powszechnej.
nić tej młodzieży odpowiednie warunki nauki. Ce:ynniki odpcwiedtzial
Nasi Czątelnicq piszą
ne ea stan burs winny wytężyć swe
siły I wykorzystać swe możliwości,
aby z chwilą rozpoczęcia l'oku szkol
nego remont.v kapitalne burs 1wsta,v społy zakońC'lone i wykonane
Doskonałe warunki pobytu dzieci na koloniach sób właściwy. Apelujemy tu przede
wszystkim do Dyrekcji DOSZ w Ło
w Tworzyiankach
dzi, która nie zawsze przejawia tr.1„Podczas, ostatnich odwiedzin u I od 1,5 do 4,5 l:g. Dzi~ei ~trzy~1ują leżytą dbało~ć o sprawy internatów
moich d1'ieci (mam ich dwoje: Ry- po 'il ki cztery razy dzienme, meza· dla młodzieży z podległych sobie
Początek roku szkolnego oraz bliższy. W instytucjach wYdawniczych
Min:t mojej cioteczne-wujecznej
masowo przygotowuje si~ jui; nowe podręczniki szkolne dla uczącej się
S':a l Reni~) na kolonii PSS w Two leżnie od tego wśród dnia mogą na szkól.
kuzynki, 1 ~lichaliny Skroblgarnek
1·zyjankach b~dałem warunki ich po ŻlJdanie dostać dod.atkowe porcje.
młodzieży.
M. Zal.
gdy si~ z nią przypadkowo spol·
bytu. Nic' pozostawiają one nic do Higienistka Jadwiga K.asprzycka. o:
kalam przy Placu Wolności, nie
życzenia: okolica pic;kna, dom, w któ świadcza: „Chorych me ma, dz1ec1
wyrażała nic dobrego.
rym mieszkaja dzieci, mieści si.,, w są czyste. Stan zdrow?tny zadowalaMichalina mieszka dość daleko,
rozleglym lesie. i\[alownicze dolinki ją.cy" (Zresztą. sam się o tym przebo. aż na Polesiu Konstantynowkonałem).
j rr.c>czka dodaja uroku kolonii.
skim i widujemy się rzadko - ucie
Jest tu bardzo dobrze i wiemy, że
Poranny apel, później gry, zabawy
obie z tego
się więc
szvłvśmv
i pogadanki. Dzieci ucr.ą się tu pra- wszelkie zdobycze socjalno zawdzię
spotkania. Nawet pochmurne JeJ
czamy ustrojowi Polski Lu<lowc>j,
cować i bawić w zespole.
ob!icze na chwilę się rozjusnilo,
Oneądaj odbyła się spi::ja Dzielnico-i Mleży komisja lokalowa, której dzia- wozdanie z akcji żniwno-omłotowej,
Jl'śli chodzi o stronę kulinam:i., d?.iQki któremu dzieci na~ze 1·osną i
ale po wymianie pierwszych słów
to Maria Sawicka z działu 1'('0!\poda1· wychowują się w coraz lep.,zych wa- wej Rady Narodowej Łódź-Południe. lalność ograniczała się jedynie do pro Według sprawozdania żniwa rozpo~
·powitania westchnęła i zapądła w czerro dokłada wszelkich !'ta1·all, aby rur.kach.
częto w dniu 5 lipca. Pierwsza wyNa wstępie referat •Sprawozdawczy o wadzenia powierzchownej kontroli.
melancholijne milczenie.
jadłospis brł jak najbardziej ul'ozKomisja rolna zbyt mało uwagi n1szyla W pole gromada Olechów. W
oziałalności komisji terenowych, wy.Jan Stępit>ń
- Czv nie spotkałaś gdzieś na \ mnicony, dania smaczne i pożywne.
sekr<!tarz DRN, tow. Jagu- zwracała na pracę instruktorów rol· dniu 2 sierpnia żniwa były już na
Łódź, ul. J. Dąbrowskiego 60 głosił
Tote* w!<nid dzieci nie ma takich,
tej, która
mieście Piecykowskiej,
sprawozdaniu swym nych, wskutek czego np. nie skontro- ukończeniu. w 100 proc. skoszone
W
szewski.
pracownik PSS
którym by nie przybyło na wacbe
mieszka na drugim piętrze nade
mówca zwrócił uwagę na niewłaśdwy Iowa no należycie wszy~tkich terenów, żyto i owies, a Jęczmień i pszenicę __
zapyZnasz ją przecie?
mną.
styl pracy dotychczasowych komisji, tzaatakowanych przez mszyce.
tała po chwili.
żywsz;i dzialalnoś6 przejawiła Ko- w 90 proc. Zasiew poplonowy jest
które nir. spełniały należycie i;wych
z.id11ń . Brak współpracy i łąc:i;nośc1 misja Kontroli SpołecznPj, klóra prz.e- obecnie na ukot'>.czeniu. W czatie
- Nie widziałam! - odrzekłam
ze zdziwieniem. -Ale dlaczego jej
komisji z masami pracującymi, nie- prowaddla swą pracę zgodnie rz. pla tiwania akcji żniwnej duży nacisk JIO
szukasz na mieście? Czy nie lełożono na uświadamianie rolników 0
.
..
.
Przed paru . dniami podaliśmy, że Zbio_roweg_o żywienia '~ Lodzi,. posta ci~stntecz~a„ dyscy~lina. wśr?d c.złon- nem. . .
Po ozyw1onCJ dyskusJI przystąpiono
piej zaczeka::. aż wróci do domu?ksi(lgowa Zjednoczenia Energetycz. now1ła księgować w ciągu dnia 360 kow komis 11, odbiły się u3em01e na
do wyboru komisji w nowym skla- komecznosc1 podorywek, które utrzy- . Nie mogę czekać! Zoslilwinego Okręg~ Łódzkiego, ob. Solec- pozycji i wzvwa do W5pólzawodnic- rałoks;>:tałcie pracy.
Do najmniej zdyscvplinowanych - dzie, a następnie złożone zostalo spra mują wilgotność gleby.
łam całą balię kolorów w chiorku
ka, postaąowiła zwięki;zyć liczbę twa innych lódzkich ksiqgowych.
i ,zaraz muszę je wieszać, a Piecy
księgowanych w ciągu dnia pozycji
kowska· ma klucz od suszarni! do około 300. Wezwała ona do
Samodzielnych księgowych, księgowych kal·
1 księgowego-kontystę, 1 montera-mechani- Nic nie rozumiem! - diiwiinnych księgo
współzl'lwodnict\\'a
kulatorów, kosztów własnych i kontystów zat1'u
ka ze znajomością centralnego ogrzewania, 1 ślu
,
ob.
Łodzi,
w
1
Nr.
Szpitala
Dvrektorowi
·JaPt sią coraz bardziej. - Trzeba
wych w Łodzi.
sarza-mechanika do konserwacji domów, 1 sto·
dni od zarnz Centralny Zal'Ząa Przemy11łu Mit·
dr. 'Hajrnano\vi, personelowi szpitala ora1
było postarać się o klucz przed
s11'go, Zakłady :Mięsne w Łodzi. Zgłoszenia oso
larza do konserwacji domów i mebli, 2 palaczy
W ślad za nią podjął współzawod
wszystkim tym, k tór:i:y wzięli ud7.iał w odtem, zanim wtożyłaś kolory do
biste z podaniem i życiorysem w Oddziale Fido centralnego ogrzewania, 1 dozorcę - poszu·
nictwo ob. Mieczysław Michałkie
dam u ostatniej przysługi mężowi mojemu
chlorku! .
nansowo·Księgowym Zakładów, Łódź, ul. Nowotkuje od zaraz Administracja Domów Akademkwicz, zobowiązując się księgować
Stefanowi Ryblcki!'mu, a w szcz<'gólności Dy- Eeel Widzę. że o niczym nie
70'1
710
kich, ul. Zamenhofa 13.
ki 45·47, w godz. 9-11.
300 pozycji dziennie. Wczoraj zaś
Radzie Zakładowej i kołu PZPR przy
rekcji,
wiesz, a u nas z tym kluczem od
nowe zobowiązanie
otrzymaliśmy
Zakładach Dziewiarskich Emilii Plater w
:\fogazyniera oraz księgowego.bilansistę na
suszarni to dzieją się istne dramaTym razem·, zn6w kobieta - ob. TeKsięgowego, tkaczy i tkaczki na krosna an~tel
Łodzi, r.kłada tą drogą serdeczne podzi<:stanowisku kierownika księgowości zat1·ud11ią naty. W r.aszym 9-tym rejonie, w blo
resa Rajnus, pracownica Zakładów
skie, robot.ników gospodarczych, pracowników
Zonn.
kowanie
1
Pr.1;eDl'zewnych
Wyrobów
Zakłady
tychmiast
k?.c:h Polesia. nie ma strychów, są
magazynowych i gospodarczych, d óch tokamysłu Wlókienniczcgo w Łodzi, ul. Kopernika 17.
tylko suszarnie. Jedyny klucz od
rzy, wykwalifikowanych śiusarzy, oraz dwóch
705
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny.
drzwi wejściowvch. do suszarni 1.aspawaczy i prządki zatrudnią natychmiast Za·
~0000000000000000000000000000000
zwyczaj bywa· u administratora.
kłady Przemysłu Bawełnianego im. Stanisława
Do straży przemysłowej, robotników gospodarJutro, dnia 6 bm„ Cyrk Nr 7 daje Do odbiorców energii elektrycznej.
znajduje si~
Wewnątrz suszarni
Kunickiego, ul. Rembielińskiego 2. Zgłoszenia
zgrzł'blarzy odpadkowych, 2-ch ślusarzy,
cz:vch,
w naszym mieście ostatnie dwa
kilka kabin, w których może suszyć
\.Yobec czc:sto powtarzających sic: wypadków
676
przyjmuje Wydział Personalny.
1-go blaehuza. zatrudnią od zaraz Zakłady
przedstawienia - o godz. 16 i 19.30
hieliznę jednocześnie kilka ;;ąsia·
wpłacania należności naszych na niewla~ciwc
Skrzywau;i
ul.
Lodzi,
w
Filcowego
Przemysłu
Mimo wielkiego powodzenia i stale
dek. Jeśli którejś z nas potrzebny
konta, powtórnie podajemy do wiadorno~u
Kierownika Wydziału Inwestycyjnego, dziewiawypełnionej widowni cyrk musi ujest klucz, ·musi iść do administrclob.ob. Odhinrców, że numery naszych kont 5/7. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny rzy na maszyny saneczko;we, robotników gospo·
657
dać: się w dalszą drogę, aby odwietora i dać w zastaw 500 zl. Gdy
w NARODOWYM BANKU POLSKIM 27 i
darczych zatrudnią natychmiast Zakłady Prze·
dzić również inne miasta.
potrz<'buje klucza następna sąsiad
110-209 zostały z dniem 21 lutego 1950 r. zmieślusarzy. ro~
maszynistkę wykwalifikowaną,
1
mysłu Dziewiarskiego im. Marli Konopnickiej,
ka --bierze qo od tej, która zloąła
nione na konto Nr. 110-2602.
Jako ostatni numer wesołego pro
.zastaw. ale pieniędzy jej nie zwra
Prosimy przelo o ·wpłacanie wszelkich na; botników gospodarczych, pracownikdw do strn· F,ódż, ul. Wólczańska Nr. 128 Przedsiębiorstwo
gramu idzie codziennie koszykówka
ży przemysłowej zatrudnią natychmiast Zakła
ca. Więc powstają t11kie kolejki.
,,aństwowe Wyodrębnione. Zgłoszenia przyjmu·
szych należ;iości na konto
na rowerach. Spotkanie to rozgrywa
dy Przemysłu Dziewiarskiego im. ,,Emll!i Pła·
jak teraz. Piccykowska w1i~la
ne jest z udziałem widzów.
688
e Wydział Personalny.
Nr. 110-2602.
Wyodrębnio
Państwowe
Pr7.cdsiębiorstwo
ter".
klucz od Dogadalskiej, Dogadalsk11
Łódzkiego
Okręgu
Energetyczne
Zjednoczenie
ne, Łódi, ul. Wólczańska Nr. 66. Zgłos7.enia
od Kapuścii'iskiej, Kapuścińska od
Wykwalifikowanego referenta planowania fi687
przyjmuje Wydział Personalny.
Podokręg Nr. 1,
Przckornickiej, Przekornicka od Ma
nansowego zatrudni ,,Las", Narutowicza SS. 124
58.
Daszy11skiego
ul.
Łódź,
rudz'ńskiej, Marudzil1ska od adm:Samodzielnych k~ięgowych do Oddziału Tech
J1istratora. Jd zaś szukam te ~j o
000000000000088800808(·)0('.)00000(.)P.<· niki i Ruchu: kierownika Sekcji Budowlanej ze
Stolarze, cieśle, ślusarze, murarze, elektromonk1uc1.a od wczoraj po południu!
Dzisiejszej nocy dyżurują następu
terzy orclz masz}niści drukarscy na ofsety poszuznajomością kapitalnych remontów do warsztatu
A byłoby takie proste wyjście jące apteki:
kiwani do Państwowych Łódzkich Zakład6w Graślusal'zy- mechanikó\v, elektromon
ślusarskiegoo:
klucz zostawić u dozorczyni i tam
terów, tokarzy oraz stolarzy, pracowników umyficznych. Zgłoszenia przyjmuje Referat Perso·
Grosz
Obrońców Stalingradu 15 go każdorazowo odnosić - zakoń
72'.i
nalny, Łódź, Narutowicza 54.
kowski, Pabianicka 212 - Jarzcbow Slusarzy, tokarzy, blacharzy, przl\dkl, tkaczki, słowych z kwalifikacjami, znajomością. prac or
czyła z goryczą Michalina.
ska, Jaracza 32 - Krasińska, Stalina uczniów, robotnice i robotników gospodarc-iych, ganizac,ii gospodarczych, pracowników magazy
Przemysłu Bawcł nowych - planowych, 1 rejonowego komendanta
Kierownika Wydziału Inwestycji, planistę, 2
zatrudnią C>d zaraz Zakłady
Łuszczewska, Kątna 54 50 W tej chwili spotkałyśmy Piecyksięgowych. dziewiarzy na maszyny saneczkowe
Krych, Kopernika 26 - Rytel, Piotr! nianego im. J. Stalina w Łodzi. Zgłoszenia oso- Straży Przemysłowej, maszynistki wykwalifikowską. Okazało się, że klucz od·
z11trudnią natychmiast Zakłady Przemysłu Dziekowska 67 - Wagner, Plac Koście! biste przyjmuje Wydział Personalny - Łódź, ul. kowane zatrudnią natychmiast Polskie Zakłady
dala już rano I<omornick!ej z po.1Tymienieekiego 5-'7. Ola zamiejscowych możli- Pasów, Artykułów Technicznych i Rymarskich, wlarsldego im. Emilii Plater, Łódź, ul. Wólczań·
ny 8 - Apteka Społeczna Nr 53.
terul
ul. Piotrkowska 278. Zgłoszenia JH'?.yjmuje Wyska 66, Zgłoszenia przyjmuje Wydział Personalny.
Nr telefonu Pogotowia Ratunko-) wości zakwaterowania na mieiscu.
Apolonia z Dokuc:ialskkh Smutna.
715
661 dział Personalny w l!'odz. od 8 do 13.
726
wego 104-44.
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Dziś ŁKS · Wlóknia~z

Jutro dalsze mecze o mistrzostwo I i li ligi państwowej
w swo
odbędzi~ sie w spa.dkiem z pierwszej klasy
Dzisia; Krakowie
mec?.: weJ.
Zoba
i
jej grupie a

Co pisało proso łódzko w dn. 5 sierpnia 1930 r.

LASY I śMIERC GŁODOWA
W poszukiwaniu .ratunku dla tybezrobotnych sięcy głodujących
„Kurier Łó~i" wystąpił z projektem umożliJ\v.ienia bezrobotnym zbie
rania grzybów, jagqd oraz suchych
względnie za
gałęzi - . łie~platnie,
skr.om11ą opłatą. Jak dotąd bowiem
bezropotni nię mogą sobie pozwolić
na ·wykupienie drogiej karty wejściowej do lasów państwowych. Pis
mo narzeka, że za sam krótki spacerek po lesie trzeba płacić 30 gro·
&y, a za „bez.prawne" zbieranie
~ybów grozi aresz

państwu trafią pokonać każdy zespół
Gwardię.
więc

:I

fabrycznych, na których
omawiano ciężką sytuację robotników - włókniarzy.
fabrykanci - głoszą po·
Jeżeli
Preliminarz budże.towy „Fundu8!.u Bezrobotja" na · miesiąc 'sierpień wzięte uchwały - n'.e zaprzestaną
przewiduje po stronie wpływów systematycznego obrywania zareb·
2.835.000 eł„ podczas gdy na w·ydat- ków, obniżania stawek i t. d. ki potrzebna jest suma 6.336.400 zło łódzki świat pracy będzie zmuszony
Wobec pCYWyżs'Zej sytuacji pnystąpić do strajku.
tych.
„Funduszowi" grmi likwidacja.
BANKRUCTWO
FUNDUSZU BEZROBOCIA

gra z Gwardią

delęgatów

ILE WAZĄ DZIECI ŁÓDZKIE?
Próbne ważenie dzieci łódzkich w

wykazuszkołach powszechnych je, że młode pokolenie robotników,
na skutek systematycznej głodówki
- daleko odbiega od norm lekarskich.
Stwierdzono, że wiele dzieci w
wieku 7 lat - waży po 11 kilogramów, a więc tyle co normalna wa·
ga dobrze rozwiniętego półtoraroc:z
nego d'Ziccka.

o mistrzostwo I ligi państwowe.i p()
ŁKS
między tamtejszą Gwardia a
Przeciwnik łodzian
Włókniarzem.
jest b. groźny, o tym chyba nie mo
Gwardię od . czoło
żerny wątpić.
\vych zespołów w tabeli Garbarni i
Ruchu dzieli zaledwie jeden punkt.
że u siebie k1·akowianie
Sądzimy,
powinni zdobyć nawet dwa punkty
z ŁKS - Włókniarzem, gdyż własny
teren i przychylnie nastawiona publiczność to już 50 proc. wygranej .
Nie znaczy to jednak, że łodzianie
stoją w sobotę na str.a,conej pozycjl.
ŁKS - Włókniarz znany jest z tego,
że lubi płatać figle najgroźnieiszym
Może i dziś
zespołom w Polsce.
sie włólmia
szczęście uśmiechnie
rzom. Pokonali przecież w niedzielę Ogniwo • Cracovię, może więc u
zyskają zwycięstwo i nad Gwardią.„

Budowlani najprawdopodobniP.j u
dalsze dwa punkty, tym razem z Kolejarzem pozna1'J.skim.
Wreszcie Górnik - Bytom. rozegra
mecz z Polonią stołeczna. Fawory'..e~ tego spotkania jest drużyna ko
leJarzy. Nie jest oczywiście wYklu.czone, że i tym razem nie obejdzie
niespodzianek w postaci
się bez
mało
zwycięstw drużyn, na które
kto liczył.
tracą

niedzielę

czymy komu w
się uśmiechnie .
grać na wynik i

szczęście

Widzew powinien
nic lekceważyć prze

ciwnika.
POZOSTAŁE

SPOTKANIA
W II LIDZE

1;-echici. w Gda11sku powinna polrn
nac zespół Związkowca z Radomia.
Kolejarz (Toruń) uchodzi za fawory
ta meczu z Kolejarzem z Ostrowia.
Bzura w Chodakowie będzie miała
ciężką przeprawę z Kolejarzem (Byd
~9szcz) jednak wynik, remiSD'VY
3est tu możliwy.
Stal (Sosnowiec) zdobędzie n?ewąt
plh'."ie dalsze bramki i punkty z Po
ze Świdnicy, która będzie
lon1ą
zmuszona pożegnać się w roku nas.tępnym z drugą liga.
W grupie wschodniej przewid>.ia
ne są następujące mecze:
Tarnovia - Stal (Lipiny).
Skra (Częstochowa) - Lublinian
ka.

WIDZEW GRA W ŁODZI
Z GWARDIĄ SZCZECIS°SKI\
W nadchodzącą niedzielę będziemy świadkami w Łodzi ciekawego
meczu piłkarskiego o mistrzostwo
drugiej ligi w grupie zachodniej.
Mianowicie Widzew, który wygrał
o punkty czwarte z kolel spotkanie
zmierzy się w tym dniu z G\vardią
szczecińską. Sądzimy, że tym raiem
publiczność tłumnie przybędzie na
ŁKS - Włókniarza, aoy
stadion
przekonać się o obecnej formie ło
ozian. Gwardia obok Stali sosnowiec
Włó ·
Zwią zkowiec (Chełmek)
kiej pretenduje do tytułu mistrza
~rupy, a tym samym do wejścia do lmiarz (Częstochowa) .
pierwszej ligi państwowe]. Nic tei I Związkowiec (Przemyśl) - Polo
dziwnego że będzie usiłowała zdo-1 nia (Bytom).
Stal (Katowice) - Kolejarz (Pl.'Ze
być w niedzielę dalsze dwa punkty
r,od;danie twierdza. że obecnie J:·<l- myśl).

Tabela II lig(

Po uwzględnieniu ostatnich "-yni•
ków, tabela drugiej ligi grupy za.·
ch~dniej przedstawia się jak nastę·
PUJC:

10 15:5
Stal Sosnowiec
10 14:6
Gwardia Szczecin
10 13:7
Lechia Gdańsk
9 12:6
Kolejarz Toruń
Kolejarz Bydgoszcz 9 10:8
10 9:11
Włókn. Chodaków
10 8:12
Widzew Łódź
10 8:12
z,viązk. Radom
10 5:15
Kclejarz Ostrów
10 4:16
Polonia Świdnica
Tabela grupy wschodniej
10 15:5
Ogniwo Bytom
10 14:6
Ogniwo Tamów
10 14 :6
Stal Katowice
10 11:9
Skra Częstochowa
10 11:9
Związk. Chełmek
10 10:10
Stal Lipiny
10 8:12
Kolejarz Przemyśl
10 7:13
Związk. Przemyśl.
10 5:15
Lublinianka
Włókniarz Częst.

Wyścigi

10

30:17
29:17
21:18
14:10
24:18
17:20
20:25
15:22
10:20
10:23
24:10
21:8
31 :15
16:1'.5
20:rn
23:H

12:H

15:2'1
12:28
5:15 . 12:31

kolarskie

„Ogniwa"

. ZKS „<;>gniwo" w Łodzi, chcąc oPOZOST,\ŁE 5 SPOTKAŃ
zyw1c zainteresowanie sportem koW I LIDZE
larskim, organizuje w dniu 6 si2r
Garbarnia ~ości w niedzielę u sie
KUPCY UDAWALI ŻEBRAKOW
pnia br. wyścigi kolarskie na ro'Ne
bie Ruch z. Chorzowa. Oba te zespo
W dniu wczorajszym Sąd Okręgo l:v id~ równole_gle w tabeli ligowej.
rach turystycznych dla członków
wy skazał na karę wi~zienia trze.eh Tylko !{orn:v stosunek bramek O.zie
Kół Sportowy~h i Klubów Okręgo
zbankrutowanych kupców łódzkich, li Ruch od krakowian. Faworytem
wego Zrzeszenia Sportowego „Ogni
wo" w Łodzi.
'którzy wędrowali po wsiach i mia- meczu niedzielnego jest jednak
WŁOKNIARZE
Wyścig ten rozegrany zostanie w
steczkach wojewódrzbwa łódzkiego, Zwiazkowiec - Garbarnia, choć nie
MAJĄ DOSC WYzySKU
trzech. ~ategori ach, na szosie stryW· dniu wczorajszym odbyły się zbierając datki dla ofiar rzekomej było· by wielkiej niespodzianki, ~ay
kowskieJ:
w kilku punktach miasta zeb'r ania powodzi w Małopolsce.
by zespoły te podzieliły się pun kta
Zawodnicy do lat 18 pojadą n.i
mi.
dystansie 10 km„ zawodnicy od hl~
...
Legia w stolicy spotka się z Gór18 wzwyż na dystansie 20 km„ a z:i
nikiem (Radlin). I tutaj trudno prze
wodnicy zaawansowani na dystanwojwidzieć zwycięzcę. Jednak podąża z pomocą bombardowane; przez
sie 30 km.
~kowi 'a w duio szczęśliwszym po
Zbiórka zawodników w dniu 6
anglo-amerykańskich
barbarzyńców
meczu
do
„USA„
przystapią
_gdyż
L~'l'NJ
łożeniu.
fgATH
PA1118l'WU\Vl'.
sierpnia br. o godz. 7.30 rano, w le:>
oowie-1
można
nie
czego
\vYpoczęci.
( ł'iotrlw•vsl<a 94 tel 272-70)
TEATR IM. STEFANA JĄRACZA
ludności Korei
kalu KS „Ogniwo" w Łodzi, ul. Obr.
(UL laracza 27)
Dziś o godz. 19.30 przedstawienie dzieć o górnikach.
3
podejmui?.
Warta
Zwiozkowiec
o.
Stalingradu
ludności
dla
pomocy
fundus~
na
dą
Piłki/
Związek
Okręgowy
Łódzki
W.
i
Gozdawy
z.
muzycznej
kon1edii
Leona
Godz. 19,15 „Odwety" Możliwe. że choć jeden Nożnej organizuje w dniach 8 i 9 koreańskiej.
Crnco\;ię.
Zapisy uczestników do wyści~u
go.
z
murarskie"
„:§luby
pt.
Stępnia
Krqezkowskiego.
punkt ooznaniacy wyrwa krakowia sierpnia br. imprezę sportową pod
Bilety można nabywać już. w przyjmuje sekretariat Klubu cościnnym występem Mieczysława Woj
nom. ale jest rzecza wątpliwą.. l\bY hasłein „Spo"rtówcy łódzcy niósą · po ŁOZPN a od dnia 6 1·
dziennie W godz. od 10 do 13 i od
·
ważne.
n:ie
partout
Passa
nickiego.
PAŃSTWOW' l'EA'l'U NOW\'
mo!!łn coś Warte uratować przed moc 'udności Korei".
bę~~ przyjmowar.e
ORZZ (Ref. K lt -o· · ~ )erp~ia wś 1 ~ d~ ~ 9·wZap~sy
sprzedane.
Przedstawienie
dniu wysc1gu.
rowmez
za
sw1a
·
u
.
.
Cui. Daszyńskiego 34. teL 181·341
dfa ewyprzeznacza
Ogniwo
ZKS
ŁKS
s~ad1ome
~a
kasach
w
s1erpm_a
Impreza została podzielona na dwie
Teatl' nieczynny.
chłopcy części. Część pierwsza to uroczysta ~łokruarza. Ceny b1letow: 30, 50, 80 \ cięzców cenne nagrody w postaci
l'ł:A'l'H .• l'lNOKlO"
sprzętu kolarskiego.
(ul. Kopernika 16)
PANS'l'WOWY
::.kademia w dniu 8 sierpnia br. o go i 100 złotych.
z LZS-o .. '.7.dun"1"
1!eatr nieczynny.
. J!EATH rowsiECllN \'
dzinie 18 w sali te:;itru „Melodram",
(Ul. Obr-0!lc6w Stałlngradu 21.
piszą ...
z inicjatywy LZS Zduny w ubie- przy ul. Traugutta. W części oficjał
tel. 150-36)
l'EATH KUMguu MUZYCZNEJ
głą sobotę na stadionie miej.>kim w nej referat na temat sytuacji mię
„LUTNIA"
Zduńskiej Woli odbyły się ~~awody dzynarodowej i wojny w Korei wy
Godz. 19.15 „Wielki człowiek do
lekkoatletyczne. Z klubów b i orą- głosi prezes ŁOZPN Dątrowski , po
reatr nieczynny.
ina.łych interesów", Al. Fredry.
cych udział w zawodach . na uw~gę czem nastąpi bogata i urozmaicona
~'A:\ISTWOWY l'.l!:A'l'H :2:\'UUW:Słi, zasługują LZS ze Zdun i Osmohna część artystyczna. Bogaty jej prog
l'ł:A ł'łt „A Kl.BK tlll„
powinny być prowadzone w atmosferze
które z.głosiły największą ilość za- ram \J wykonaniu najlepszych ze(ul. .Jaracza Z, teL 217·ł9)
(uL Piotrkowska 152)
nam
dostarczy
świetlicowych
społów
.
wodników.
nieczynny.
Teatr
prawdziwie sportowego koleżeństwa
Teat1 nieczynny.
Pomimo niepogody i pewnyc~ tl:e milej i kulturalnej roizrywki.
Z wielką radością i dumą przystą je się ŁOZPN i rozgrywki o Puchar
Wstęp na akademię - bezpłatny,
docią~nięć organi.zacyjnych hcz?a
Polski zostaną otoczone troskliwszą
startuJą~ych przekro~y~a 30 osob. dobrowolne zaś datki na rzecrz piliśmy do rozgrywek o „Puchar
•
~ A. oto c1ekawsrz:e wymki t ycn zawo- ofiar bombardo\\·ań amerykańskich Po'lski", jako Koło Sportowe KKS opieką .
w Korei będ1:ie można: slt!adac w ZMP prny świetlicy ZPB im. Czedow.
1 1
w Łodzi ul.
sława &ymańskiego
.sdo. m. kobiet Łabędizka (Unia puszkach rozmieszczonych w sali.
ADRIA dla młodzieży \Si;alina 1) "tA'l'RY (w ogrodzie) „Opowieść o
t d' . Rzgowska 94. Drużyna nasza rekru. b
.
.
9.3 sek.
Ło z)
prawdziwym człowieku",
„Podróże Gulivera", godz. 16, 18, 20
Drua & .s1e~pma„ r. na s a 1~me tuje się z ZMiP-owców robotniczej przy „Textilimporcie"
60 m. juniorów Man (Widzew
godz. 16.30, 18.30, 20.30
tlAŁTYK (Narutowicz&. 20)
ŁKS „yvło~marza pr~y Al. Um~ 2, Dzielnicy Chojny.
„Czerwony rumak", godz. 17, 19, 21 WISŁA (Daszyńskiego l) Maszeń Łódź) _ 8 sek.
na pomoc walczącej
!Dotychczas rozgrywane przez nas
100 m. seniorów Wojtkowski '.LZS odbędzie się szereg ciekawych 1m·
"
BAJKA - „Baryłeczka",
sportowych
prez
~ sek .
J?
)
.
20.30
18.30,
16.30,
godz.
ka",
o wolność Korei
atmow
były
prowadzone
mec-ze
·
~,„
0 smo110 go dz. 17,30, 20
Całe boisko będzie zradiofonizo- sferze prawd??!iwle sportowej. Na1.500 m. Jędrzejewski (SKS) WLóKNIARZ (Próchnika lC:) „Dwa
GDYNIA (Daszyńskiego 2)
Koło Sportowe przy Centr. Impa.r
rzawsz.; dać
było
ambicją
wane, a konferansjerkę poprowadzi szą
ognie", godz. 16.30, 18.30, 20,30 4:28 m .
Pwgram Aktualności K1·ajowych
widzowi, że grają ZMP-owcy, towej Przem. Włók. „Textilimport"
odetzuć
Skok wzwyż. Bogusławski (Stal red. Szumlewski.
\\ OLNOSć (Na piórlrnwsklego l6)
i Zagranicznych Nr 29".
Sportowego
Koła
się clo
Mecz piłki nożne.i rozegrany mię- że ZMP-owcy potrafią zadowoh' wi iwróciło
Zd. Wola) - 140 cm. Tą samą wyso
B
d
godz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
przy Centr. Handl. Przem. Drzewn.
kość przeszli jeszcze Syske (Włók- dzy Prezesami ŁOZPN a Kolegium dza swoją postawą sportową.
„Maaret", go z. 1 6' 1 ' 20
Kino nie
HEL (Legionów 2) W dniu 30 lipca 1950 r. zgodnie z propozycj ą rozegrania meczu pił·
ZACHĘTA (~ierska 26) „Ostatnia niarz Zd .Wola) oraz Mikolajczyk Sędziowskim przyruesie niewątpliczynne.
e. kalendarzykiem spotlrn1i mieliśmy karskiego w dniu 8 sierpnia br. o
wie dużo humoru.
'.LZS Zduny).
noc", godz. 18, 20
MUZA (Pabianicka 173) „Narzeczo·
rozegrać meetz mistrzowski z „V"
na z Turkmenii", godz. lB, 20
Oprócz tak ciekawie zapowiadają drużyną ŁKS Włókniarza. Nie będę godz. l 7 na boią.ku „Arco".
POLONIA (Piotrkowska 67) Prnpozycja Koła Sportowego 1iri y
cego się meczu, będziemy oglądać Wam opisywał !1': jakim <>ntuzjazus~yszymu
godz. 16,
„Cztery pokolenia" również szereg ciekawych biegów. mem oczekiwaliśmy tego m~c.zu . „Textilimport" została przyjęta i
~,
T
„
18.30, 21.
W jednym 2 nich na 100 m zobaczy Przyszło jednak rozczarowan:e.
<>RZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
k-~,
· ·
18,lo;v (ŁJ Z' cyklu: ,,Wesoiy my: Dąbrowskiego, K aznuer•;za
r • ,,.:!P".
· 19.0
·
· · 5 s1erpn1a
" „Kłopotliwe alibi", godz. 17.30, 20 p rogram na dz1en
Zamiast V drużyny, wystąpiła uzgodniono, iż dochód z imprezy io
....,
i>
0
S zumlewskiego, Mrozowskiego, 81- preeciwko nam II, w które j ~ 1 iędzy stanie przeznaczony na pomoc wal·
11.35 (L) Recital wiolonczelowy włókniarz". 18,30 (Ł) „Walczymy
ROBOTNlK · _ „Dziewczęta z bale11.57 Sygnał pokój". 18,35 (Ł) Koncert rozrywko karskiego, Wróblewakiego, Krogulca innymi grali tacy ~awodnicy jak: czący m o wolność i demokrację na
Br. NaguJ·ewskiego.
d 18 20
"
· . tl'1c ml 0 i innych popularnych niegdyś spor- Kałużyński, Olejniczak i bramkarz
z. . ,
t u , go (Rzgowska
czasu i hejnał. 12.04 Dzienniit polu- wy. 19.00 A u dyc,1· a dla sWle
84)
ROĄf.A
Korei.
Kwasek i wielu i nny ch których naKoncert. 20.00 towców.
„Oni 1 maj!J, .ojczsznę'' . godz. 18, 20 dniowy. 13,30 (L) Koncert„ 14,00 dzieżowych. 19.15
t k
wieczorny. 20.40 , l:IIuzyka.
Przegląd kulturalny. K14,20 (L)dl „Wra Dziennik
p 1
W przerwie meczu zobaczymy a zwisk nie enamy.
dla ,vsi·. 21 30 Rezer·
.1 ~ A"idycJ·a
.REKORD (R zgowsk·a 2) „ rzy )!'!Ina
Ten fakt wywołał u nas rozgory·
io 21
do zdrowia" ( oncert a c1ta
camy
· k·a " , go dz. 17
w~z. orym
wa. v 22 .00 ,,Syn ludu" _ fragm. VII że bieg !la 3O0_o m ,_ w kt
.
· ,30, 20
cor
rych). 14,55 Brnhkmsp L-b S~~a30 _ . ~k· M Tl . 'a 22 20 (Ł) Aud mą udział naJleps1 nasi za-.1odll!cy. C1Lenie, ale łudiziliśmy się, że z meczu
STYLOW'V <Kilińsk1ego l23)
1,s1ąz i
tego wyniesiemy w iele korzyśc i. Nie
I d
k
. .
.
.
d
.
. 101ez . .
'
f,moll op. 5 w wy . . o oza.
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