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3 MARCA .t950 ROKV

Naród radziecki dźiękuje ·Stalinowi

Dnia 20 lutego br. 1 odbył się w P ai1stwowym .Teatrze Polskfm ur~czy~
sty obchód 55-lecia ··1>racy ścenicznej Karola Adwentowicza. - .Na zdję·
ciu: prz,ema.wia wice~nister Sokol'ski, z lewej stoi jubilat.
·
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entuziazmu po ogłoszeniu ·historycz11ycl1 dekretó~
· Pr.zą~ki PZPB Nr S · '
Ma,sowe zobowiązania na cześć Stalina i WKP(h)

~Fala

.1

. Zaledwie przebr:Zmiały ostatnie
słowa komunikatu. a na terenie całego Związku Radzieckiego odbyły
s:ę spontan:czne wiece.
przemysłowych
rz.akładach
W
Moskwy, Leningradu. Uralu i Zagtę

właśnie

potęgi

Na licznych zebraniach i wiecach.
które odbyły się w kołchozach. SO'.V
chozach i stacjach mas-z:ynowo - tra
ktorowych pracownicy roln;ctwa ;:o
cjalistycznego stwierdzili. że dołożą.
. b zapewni . ob
11 . h t
~~:::ć -~~ty:u~~~n'rol~"ch w kr~ju ·
. ' .
W sklepach radz1ecloch. w mia•
.
„Wbrew anglo-amerykańskim pod Istach i wsiach panuje n:ezwykłe ożent~l'm wojennym. opanowanym żywienie. Gospodynie domowe gronienawiścią do naszego miłującego madzą się przed Jadami i wystawaI 1>okój państwa, potęga Związku Ra- mi zapoŻna'jąc się z nowymi cenni!bieckiego rośnie z każd:vm dniem. kami. Panuje powszechne 11rzekona·

l

że

obniżka

cen i>rzy jenowa
u- nie,
jest
Wyrazem tej
chwała Rady Ministrów ZSRR i KC dnoczesnym utr-zymaniu rlotychczasowych zarobków WPlynie voważnie
WKP(b) o nowej zniżce cen".

Uchwala Rady Ministrów ZSRR i -KC WKPtb) o noMOSKWA. we.i miżce cen na artykuły <iPoiYW<'ze i towary przemy~łowe powitana
zostą.la rado$nie . prŹez całą ludność Związku Radzieckiego, .:ako now:!'
wspaniał..v lłUkces ustro.iu soda listy C7J1ego. który podniesie .i encze bardŻiej dobrobyt narodu radzirckieg!>, jako zwycięstwo na drodze ku komuni.zmowi.
·Komunika.t oficjalny 0 nowej zniżce cen ~adany w godzinach wie
czornJ•Ch. przez wszyst-k ie roigłośnic radipwe oblec.fał · lotem błyskawicy·
b k' j
·
.
.
caly, Z-wiązek .Radziecki burl'lą<' powszechną radość i uczucie i;łe o -ie
wdzięczności dla pa,rtii komunistycznej i rzą.clu rad.zieckie(o za ten no" 'Y dowód nieustanne· tr'.>S t{i o dobro ludu.

l

· przygotowują s~ę do pełnienia Wart

·
Na frontonie wysokiego budyn~n
przędzalniJ'ZPB. ~I." 5,.• widnieje ,<1eromny biały napis, na czerwonym
tle: „Współzawodnictwo Pra~y m1.;dzy J>l'zędzalniami P~PB Nr 5 a
PZPB Nr 3".
spieszące do fa•
b,
· "l'l..a ż.qe&o . dnia
bryki p-rządki rzuciwszy okiem oia
ten napis przypominają. sobie, ~c
przed kilku tygodniami stanęły dJ
rozgrywek z prządkami „Bawetn:anej Trójki". Co dzień ten napis n:iwołuje je od nowa, dodaje im sił i

na zmianę bµdżetu k,ażde.i rodziny i
um<lŻJiwi wyższy po'liom życia. Daje się zauważyć wzmożony popyt 'na'
najwyższe gatunki produktów, na
doborowe wędliny, · konserwy, kompoty, wyroby cukiernićze, owoce itp.
Ożywiony ruch panui·e r.ównież w
sklepach towarów przem\rslowych,
w których dużym popytem ci~szą
się wysoko-gatunkowe tkaniny wełniańe. ob'uwie, galanteria, .:>dbiorniki radiowe, aparaty fotografjczne
zapalLt' do pra~r
itd.
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523 gospodarstwa

jej_ socjalistycenej ojczyzny„ ostoi
WARSZAWA (l'AP). - Ostai-1
pokoju i bezp!eczeń~hva narodów.
nie z miesią.ce' były okresem nieNa wiecu robotników •noskiewi b ,
,
skich zakładów „Elektroza-.~.l'ld" mło
notoVI anego dot~ wzrostu 1 cz 3
da pi;zodownica pracy f_.>JOczenko
produkcyjnych we
spóld-z.ielni
oś:wiadczyJa: „Szczęście nasze spo·
wszystkich województwach kr:.czywa w nauym ręku. Im w11;kszą
ju. w styczniu Centrala Rolnicza
osiągniemy, tym
wydajnośf pracy
bogatszy 8tanie się nasz kraj. Na no
Spółdzielni za.rejestrowała 104, a
W?.- radosną wieść - o Ś wiad czy I a
w lutym - 176 nc>wych spóldzieJ
Lubczenko wśród spontanicznych
ni. W ten sposób li<'2ba zarcjeoklasków zgromadzonych robotn:strowanych gospodarstw zespo·
ków - odpowiemy dalszym wzmo:leniem współzawodnictwa socjaliłowych w C'l!asie od 1 stycznia. do
styczne1to".
1 marca br. wzrosła z 213 do 5i:1,
Na wszystkich wiecach I masówczyli W:if'.cej, niż dwukrotnie.
kach robotnicy radzieccy wypowieZ naj większym rozmachem rozwi
dzieli tię za d;i.lszym wzm11ieniem
wydajności pracy, za dalszymi t)!Jią· ja s:ę ruch spółdzielc.zośc: produkcyjnej w województwie POZNAN'g,UęciamL.produkc:vjnymi.
Na zeb.r anin robotników .J>Otł.i·
maszynowych . '"
nych zakładów
Swierdłowsku wśród olbrzymiego f)n
dla Niemieckiej
tuzjazmu zebranych powzięto uchwalę, by w;vrazić Komitetowi Cen
tralnemu WKP(b), rządowi radd~kiemu i osobiście Józefo'Vi Stalint•·
- PrzewodnicząBERLIN (~AP).
\\.,· gł„bok1'e
,. i ~.. 11rąc„"
"
•·nodz1',..kowań'1e
"'
wdzięczno$ć za serdeciną troskę o cy Radzieckiej Komis.ii Kont.roli w
Niemczech - generał Czujkow, wy.
ludzi radl.ieckich.
7.obowfązania produkcyjne w od- stosował do premiera rządu Niepowiedzi na obniż.kę cen PDd_,ęli ró · mieckie.i Republiki Demokratyczn<:j
wniei robotn icy· Leningradu i Kiju:- Grotewohla list. w którym za\\·iawa. Alma-Aty i Taszkientu, Ryg i i dam:a go o pl"Zekarz.aniu przez RaDnieprop:etrowska i włe1u innych dziecką :Komisję Kontroli \vładzom
niemieckim uprawnie1\ w zakresie
miast i ośrodków przemysh.lWYCh.
Stachanowiec Bazylewicz na „wre rejestracji partii politycznych i o:·cu w w ielkich zakładach im. Klr:>- ganizacji społeC!lnych oraz w zakresie licencjonowania wydawnlctw.
wa . w Leningradzie oświadczył:

Dalsze upraw n1"en1"a
Republiki .Demokratycznej

Sukces socjalistycznej gospodarki
świat

wrażeniem

hi sunek do pracy, nowa socjalłstyczn
Radziec moralnoś~, radzieckich mas pracują·
kiego i Komitetu Centralnego WKP(b). cych.
Ostatnia decyzja Rządu Radzieckie·
artykułów
Uchwała o obniżce cen
jest namacalnym
Ż'J:'wno.śdo~ych i wyrobów. p_rzemysło go i KC WKP(b)
wych or•z uchwała o zwiększeniu dowodem, ze klasa robotnicza Związ·
przebyła pod przewartości rubla i oparciu go na bazie ku Radzieckiego
dota świadczą 'TU jeszcze o sukce- wodnictwem par-tli bolszewickiej jes
sach gospodarki radzieckiej, świad cze jeden krok na drodze do komu
do u11troju pełnej obfitości
czą, raz jeszcze o bezgranicznej wyż nizmu,
dó.llr materialsr.oścl zrealizowanego już w Zwią1.ktl wszelakiego rodzaju
Radzieckim ustroju socjalistycznego nych. Obniżka cen, trzecia na ·przenad ustrojem kapitalistycznym, ustro strzeni niewielu lat po wojnie, świad
jem bezrobocia, dewaluacji .i zast()ju. czy, że coraz większa masa towarów,
\V icli liczbie towarów luksusowych,
Na terenie Związku Radziei:klego, chociażby takich, . jak aparaty foto·
na · przestrreni 'stosunkowo niewielu y,raficzna, odkurzacze itp. służy w
lat. nastąpił, niespotykan:v dotych- Związk u Radzieckim na r.aspoko jenie
nas w diiejach ca łe.i ludzkości, roz- bezpośredni c h potrzeb jego ol>ywa\\·ó.i p rodukcji. Ustrój, nie znający lcli.
s11rzecmoścl kapitalistycznego ustroSuktesy Związku Radzieckiego sa
ju, wyzwolił nieograniczone siły twór naszymi sukcesami. Dodają bowiem
ue radzieckiego świata pracy, który nam bodźta do wzmożenia wła.snyćh
z'!JudowaJ t ysiące nowych fabryk i wiei wys~łków w celu przyśpieszenia i w
krch ól>todków przemysłow ych, udo- naszym kraju budowy socjalil!nu, w
s!Conalil metody pracy, stworzył przo relu zapewnienia wszystkim oby wa·
dującą technikę i naukę. Ten lmpo·
telom również i w · Polsce dobrobytu.
o dcinkach roz· V.' iemy dobrze, że i u nas, podobnie
nui ący na w~zystkicb _
wój zapewnił j edn'ocze~nie narodowi juk w ZSRR droga do osiągnięcia
rildzieckiemu nie ustanny wzr ost do- tych celów prowadzi wyłącznie po·
cliodu narodowego, obracanego dla 11rzez coraz lepsze rezultaty produkzaspokojenia potrzeb fpat'istwa i oby· cyjne, 'p oprzez przedlerminowe wyko
wateli i był warnnkiem wzra s lającef nywanie planów ilościowych 1 _jakosfopy życiowe! szerokich m_a s.
ściowych„ poprzez zmniejszenie ko~z 
Droqa, która kroczv Związek Ra- tów własnych i wzrost rentowności,
T dKi t eż sens i takle znaczenie ma roz
dziecki ·w myśl ge nialnyc;b w~kazań
ł.ęnina i Stalina prowadzi do komu- '"'ijająr.v się obecnie .w całej Polsce
nirmu, ushoju, v którym każdy hę- ruch zobowiązań, podejmowany przei
dzie pracowac według swoich mo<łli· cl ziesi~lki l vsil!CV robotników, prze7
wo~ici i zdolności, a kor?ystać z dóbr, setki zespołów. Skrócenie czasu po\\ y lworwnych pu;ez s poleczeńs two L1 ze!mego do wykonywania planów
\\r spoi.ób zaspa.kajający call.owicie produk<'yjnych, przyśpieszenie projego potrzeby, Droga ta prowadzi po- ciukcji - to skrócenie czasu, dzielą
nieus tanny wzrnsl produkcji, cego nas ocl momentu zbudowania so
(H 'ł.ez
poprzez zapewnienie w yst a rcia jąi.ej cjalirn111 w Polsce, to przyśpieszenie
dla wszystkich ilo ści dóbr wsielkiego naszego marszu do dobrobytu szern·
i odza ju. Osiągnięcie tego cdn zapew kich mas prac ujących w naszym kra·
·
nia entuzjazm radzieckiej I.lasy ro- , ju.
Takie są nauki płynące dla nas 7
botnic:zej. z za.palem wcielającej w
:tycie naukę Lenina i Stalina. :S.w iacł- ostat•1ich sukcesów gospodarczycr
S. K.
ov o lvm nowv. socialislvczuv s to- Zwiazku Radzi„f'kieon
iyje pod
aly
Csterycznej
decyzji

Rządu

zespołowe

spółdzielni.

'ł
h
k ·
·
Są to wo jewodztwa, w toryc spo
dzieln ie produkcyjne zaczęły powsta
wać najwcześniej . t. zn. już ·wiosną
ub iegłego roku. Osiągnięcia gospodarczc tych pierwszych gos1>odarst1v
zespo,ow:tch - znacznie większe niż
w gospodarstwach Indywidualnych
zbiory z hektara i lepsze wyniki hodowli - przekonały chlo1>ów okolicznych wsi o wyiszości gospodarki zespołowej nad indywidualpą.
W rezultacie. w wielu wsiach bliż
szych i dalszych, chłopi postanowili
zrzeszyc się w spółdzielnie produkcyjne. W okresie jesieni i zimy spół
dzielni przybywało i przybywa w
dalszym ciągu.
Groma,dy, k tóre wcrześniej rozpoczęly prace organizacyjne, zostały

owy poseł

.

p
R.

••
w Fin 1an d li

HELSINKI (PAP). - Nowomianowany poseł RP w Finlandii - Feliks

Petruczynik przybył 27 lutego rb. do
Helsinek.
28 lutego poseł RP złożył listy · uwierzytelniające prezydentowi finlan
Paasikivi - i objął urzędowa-

dii nie.

*· •

*.

Chociaż do

W sekretariacie Ligi Kobiet trwaprzygotowania.
gorączkowe
Uczestniczkoi Wart ubrane będą w
~
,
•
u
białe bluzki, niebieskie ligowe kra1
waty i biald _ czer\\-one kokardki u
i wstyd było i sumienie gryzło, gdy boku. Maszyny zosta.ną przybrane
·
już zarejestrowane jako spóldziel- sluszn!e w:ysuwano pod naszym au- chorągiewkami.
nie, ale duża liczba spółdzieini, za- i resem. zarzuty, g~y wytykano .błę~y
W tych dniach energićzn iej, n ii
wiązanych w ostatnich tygodniach, , nasze1. produkcJl • -:-- opow1adaJą zazwyczaj prowadzona bedzie walka
dopiero załatwia fonnalno$ci reje- · prządki 1 pomagacz1n.
z odpadkami. z brakoróbstwem, .ieOrganizacja partyjna i Liga Kc- szćze wydatnie.i wzmoże się . walka
stracyjne. W woj. wrocławs1dm
zarejestrowało się do 1 marca 60 biet wiele trudu włożyły w to. a by o ilość i jakość produkcji. A już byz ogólnej liczby 100, zorganizowa- przekonać wszystkie pracown :·~-e o łoby n ie do pomyślenia, aby ktoś
jakości spóźnił się do pracy, lub wcześ11iej
potlnieslenia
konieczności
nych tam ~półdzie}ni.
~" p:zyby- 111rodukcji. Najlepszym orę żem w kJ·
W woj. WARSZA WSKI1vi
odszed ł od maszyny.
ło w ciągu ostatniego miesiąca 20 walce okazało się współzaw Jdni* • *
spółdzielni, w wo j. RZESZ:::>WSKI1.'l I ctwo z „ Trójką" . I dzisia j ;:>rodukcja
W przędzalni średnioprz~dnej na- 22, w woj. GDAŃSKIM - 13 o- wzrasta z każdym dniem. Pr zędza!raz w województwach: LU BEL- nia średnioprzędna wykonała pi..m Łychmiast po skoi't.czen iu zmiany czy
SKIM i OLSZTYŃSKIM ~ po 11 za mies~ luty, o 2 proc„ przekr::i.~z:1..: nione są przygotowania do uroczynowozarejcstrowanych gospodarstw jąc wykonanie za styczef1. Cien!rn- slego święta. Przy słupach, wspieprzędna podniosła produkcję o 5 r:;1jących stropy, zakłada się kwie:zespołowych.
niki. Tow. Jachimczyk :i:;iorządza
·
ogromną planszę, wyobrażającą kup·
lę z'.emską !Z gołębiem P..Qkoju. W
skręcalni kóbiety przy.gotmvują por
trety dostojników państwowych, k;,)
Dełeaac,···
re będą zdob ić sale produkcyj ne.
l!t
NOWY JORK (PAP). ~ Ponad I l\lann i Lion Feuchtwanger. pian~ta Pr~?' 1~1~szyni~ to-'".· . Genowefy Stu·
stu wybitnych przedsta\vicieli amery Artur Schnabel, profe§or Uńi~·e\-S;y~ .~inskieJ będZ!e w;s1ał portret Markańskiego ś.wiata kulturalnego i na- tctu Harnird~ki,eg:o ·ięiatti~en, ilist'o- 5 7i_ łka Roirnssows~i~go~ Jem!l t~ boukowego zwróciło się do Departa- ryk dr Dubois, artysta-malarz '"'e- w1~p1 to_w. Studzms~a z~wdz1ęc.za
1e s\vego d"'1·ecka
· ber i biskup protestancki · Mac Con· od ~,·<kan
..
· Oddz12ł
."
".• ~.
men tu S tanu z pros' b ą o u d zie1eme
chem1c:zny prz_YstraJa swe maszyay
·
wizy wjazdowej do USA członkom !'ell.
chorąg;ewkam1.
„Delegacj i Pokoju", składającej si~
Ins truktorka tkalnt t1>w•. Krysiak
•
z 15 .wybitnych działaczy z Eu ropy,
pokazuje nam długą listę tkaczek,
Afryk i i Ameryki Łaci11skiej, którzy
zgłaszających S\VÓ.i udział w W-ir pragną przyjechać do Stanów Zje·
ta~h Pokoju. I tutaj sala ' udekoroodznaczony
dnocio nych, aby przedsta"-ić prezywana będzie chorągiewkami oraz
dentowi Trnmanowi i Kongresowi
zielenią.
USA petycję z żąd_aniem ogranicze- .
Jak nas informuje zarzad koł.>.
nia zbrcfjeń i zakazu }}roni atomo··
MOSKWA. - Prezydium. Rady Naj
.
wyższej ZSRR odznaczyło orderem L. K„ szcze1ólnie . 1~vyrozn~a;iąc~ ;.się
weJ.
oweJ 10 eawo
ec~neJ
spo
pracy
.
'
.
I.'
G.
A.
W Stanach Zjednoczonnych utwo· l enina ministra· finansów ZSRR
rzonó specjalny k'omitet dla powita- ZWIERJEWA, w związku z SO-ieciem I b1ety będą nosiły odU'!akę honord,, •
.
.
.
nia tej c!elegacji. W skład komitetu jego urodzin, za zasługi w dziedzinie wą.:
N)e trudno si ę domysleć; ze dzięn
pisarze Tomasz finansów radzieckich.
wchodzą m. in.
8 Marca będzie tu rizeczywiście obi::hod;iony godnie. że robotnice „Bawełnianej Piątki" uczczą swe śwlę
to poważną poprawą swej. produk·
.
('ji.
ją.

zarejestrowano do. t Ili. rb. j ;~Jyrook~„as ~;~~%oc~let~~~:yc~~~~em );;;

·
SKIM, gdzie istnieje obecnie 75 iarejestrowanych gospodarstw zespo!owych, w woj. WROCŁAWSKIM.
w którym zarejestrowano 60 spółw wo jewództwach:
dzielni oraz
SLĄSKIM i· SZCZECIŃSKIM, posiadających po 58 zarejestrowanych

N

proc„ skręcalnia o 1 proc. Dzięki
licznym zobowiązan iom indywidu\<l
nym. ilość przędzy rowkowanej
znacznie zmalała.

8 marca jest jesżcze
kilka dn i, .w PZPB Nr 5 panu)e nastrój przedświąteczny. Kobiety - a
orawie wszystkie należą do Ligi Ko
biet, przygotowują się do uroczystego obchodu Międ~ynarl>dowero
Dnia Kobiet.
Masowo zglanają się do pełnienia
WART POKOJU, które będą, ·za~
8 ciągnięte na salach produkcyjnych
w dniach 6, 7 i 8 marca.

~rn:~€:Ł~i~i:;i~~~=~~ Rozwój'spółdzielcz OŚ'Ci produkcy1· nei· wPolsce ~:N:,ic~e~rtp:1fa~ł~:S:trn~y~rs;1:ęf~d~o\~y~c:;t:o!{b~cl~elb:ł:

rzutnie w,iecach i masówkach

Pokoju

·np.

i

·m
I„zed .PI„ZYJ·azde
4

Pok o,· u do ' USA

, ZSRR
Minister f'inansow
ord e.rem Lent•na

Inspekcja Ochrony Rynku

Czołowi działacże

·

przystępuje. do ochrony konsument(>w ' prowincji ·Sinkiang
członkami KP. Chin
przed spekulacją i oszustwem
PEKIN (PAP). - Agencja. Nowych

WARSZAW A (PAP) - Brak urzę obrotu towarowego.
Do systemu środków, ·wspóldziala!!owych organów ochrcny rynku dawał się od dawna odczuć i był szcze- jących w obecnej akcji przeeiwko spe
gólnie d.otkliwy w okresach nacisku kulantoin wykupującym głó\Vnie teks pekulacyjnego i innych zaklócei) s tylia - pl'ZYlJyla ' fospektja 1 Ochro- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kobiety zdobywają nowy zawód

I

ny Rynku na szczeblu centralnym
i woje"·ódzkim. I'owolany został p.eł·
nomocnik ministra Han:ilu Wewnętu
neJl'o do spraw ochrony rynku, dzia.
łaj:icy przez delegatów wojewódzkich
oraz pl'ZeZ oddziały Inspekcji Handlo
wej w wojewódzkich · wydziałach han
dlu.

Chin donosi,

że . wiceprzewodniczący

rządu ludowego prowincji SinkiangAzlzow i kilkunastu innych vłybit

n? ch działaczy, reprezęntujących róż
ne narodowości tej pr9wi~cj i, zostali
przyjęci w poczet czl9nk'ów Komuni.
stycznej Partii Chin.

Inspekcja Ochrony ' .{tynku, zorgani
zowana na prawach':qrganu wykonaw
czego wład z admini~\f}lcji hai;tdlowej
- ·m·a ·• generaJne „~ądanie ochron)'
konsume.nta prz~d.·/'o~auS.twe~, wa·lki .
ze 'spekul<i'cją · i kon-t.foii •pracy apara·
t.u . handloweg o: w· szczególnóŚ~i do
zad~ń tych '.'no. ~~.·.y~l\ ' orga UÓ\\'. ' il.a leży
1>r ~ede w!;zy.stk,i'n\ ysttmatrczna ob·
serwacja rynk1f'.óraz kon'ttofa 'uo;po: '
lecznirmej i pry;ih\tne) sieCi •d'etalicznej ·od •strony · i'li>Seio\\:eg'o , i " asQrty- ·
mentowego zaopatr'zenia. w towar:
Odd z iały Ins pekcji ; Handlówej kun1.ro lowa ć' b'ędą pni widłowość 'dystry~
bu cji (oWaTÓW oraz „ pr.Ze!>1.rze~anie
cen i 'mar ż zarobkówych. Ws półd zia
~ając z Komisją Specjalną i organami kontroli spolecznej, . Inspekcja
Ochrony · H)!nku zapobiegać będ zie
przejawom spekula:::ji.

I

Komunikacyjnych
Zakładach
Szkoła Motorniczych • przy Miejskich
szkoli kobiety - kt•)re już wkrótw beda prowadziły wozy tramwajowe

I

Ins pekcja Ochrony Rynku zobowią
za na została do sygnalizowania wla
~chrym władzom wszelkich istotny ch
braków towarowycl1 i stwierdzony; h
ni edomagań w pracy aparatu ha n·
dlowego, by w .ten sposób pr_zyczynić
się do bardziej sprawnego zaopat:ry.
wania sieci handlow~i w towar.

trwa! .
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Trży

·wielkie z.a d ·a nta

par:tyjnych
organizacji
wiejskich·.-„„.......
dla,_------------------------------·
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Spóldzlelczość

produkcyjna shup zboża, i ahcJa sleH1na

•

Na marginesie ·wojewódzkich narad wiejskiego aktywu
jest.rowanych i gotowyclh do rejestr& dzłe w naszej Partii, jak tworzy się
cji spółdzielni podnioYła się do 501 nowy akty,.- i jak ten aktyw 2doby
Te liczby ilustrują wymownie rolę wa wiedt~ i doświadeienie.
Tow. Olelczak z pow. letnborskiez udzia em sekretarzy gminnych i Partii, znac2enie jej bojowości i lJl'a
powiatowych organizacji partyjnych cy w masach thło):>śkich przy prze· gó (Wybrzeże) powiada: „Kiedy sta
tworzenia spółdzielni
nęła sprawa
oraz kierowników grup łączności mia budowie wsi.
Wiedziałem na
pródukcyj~ych, nie
sta ze wsią. Główrta uwaga narad
Op6r bogaczy wiejskith poez,tku jalł: się oorócłc, jak to zra
poświęcona była trzem zadaniom,
bi~. T o samo byłU, kiedy miałem or
kt.óre stoją przed Partią na wsi: roz
będzie przełamaily
Ale już w
ganizować sklip zboża,
wojowi rolniczej spółdzielczości pro
N a•rad:Y pokazaty, że tall\, gdzie krótkim c1asłe ZOl.'ientówałetn się.
dukcyjnej, przeprnwadzeniu akcji
planowego skupu zboża i przygoto· istnieją bojowe, pełne inicjatywy or Kiedy człowiek idzie w teren i mówaniom do wiosennej kampanii siew ganizacje partyjne, tant idą dobrze wi z ludbni - nabywa dot!wiadczeprzygotowania do kampanii siewnej; nia".
nej.
tam również akcja skupu zbóia Jest
Wszystkie te trzy zadania łączą planowo wykonywana. Niemal w!lzy11 W sojuszu z małorolnym
się ze sobą, wszystkie one realizo·
cy uczestrticy narad stwierdzali, że i irednłakiem ~wycięź:ymy
wane są w ostrej walce klasowej z mało i średniorolny chłop na ogół ucz•
Partia wcil!ga w swoje szeregi naj
bogaczem wiejskim na wsi drogą ciwie wywiątują się ze swych obolepsze elementy spoŚród ·klasy robo.t
przezwyciężania i łamania jego opo·
wiązków zbożowych wobec pailstwa.
ru przez mało i średniorolną masę W niektórych nawet wsiach chłoi>i lticzej i pracujqcej masy chłopskiej.
A w pracy i w walce ludzie ei dojchłopską, dr1>gą przezwyciężania i li
wspólnie i manifestacyjnie, z orkie·
kwidowania wszelkich objawów 1>por strą wyruszają do . punktów ZSYP\1• rzewaj4 (Jolitycznie, w;yrasta]ą na
tunizmu, bierności lub kapitulanctwa Opór z reguły stawia bogacz '\YieJ· aktyw istów i mobilizują wokół siebie
ze strony poszczególnych organiza· ski. Ukrywa on zboże, licZlłc ha to, coraz to nowe rzesze bezpartyjnycit
chło(hiw i robotników,
cji partyjnych.
Źe na przednówku uda mu się uzy·
problem zaostrzonej walki skac wyższą, sl)ekulacyjną tenę i że.
Toteż
Narady ujawniły r6wnie2 i słabe
klasowej na wsi i kierownicza r-ola by nie brć irolowanyn\ w masie mieJ~a w naszej praey, Do takich
organizacji partyjnej w tej walce chłopskiej, stara si~ 1>n przeciągnąr slabych miejsc należą m. in. fałszy
wysunęły się jako czołowy problem na swoją stronę średniaka.
we teorie o tzw. ,,kułackich wsiach",
ita wszystkich na·r adach i we wszyst
wy pływające z niedostatecznej umie
kieh niemal wystąpieniąch towarzy.
I tu wystę:puje decydująca rola jętrtt>ści odrółniania przez niektó·
:;zy.
Partii, decydujllca rola Komitetu Po ryth towarzy$:1)' średniaka od boga\viatowego, Gminnego i Organizacji eza. A to jest centralne zagadnienie
Walka klal§owa na wsi
Gromadzkiej. Narady pokazał)', jak polityczne. Bez umiejętności bowiem
.
zao•tr.:ia się
mobilizując op!llię l!:zerokich • mas oclróiiilia'nia 'tedrtiaka od bogac~a,
Co pokazały narn'dy? N n 'gorącym chłopskich, Pnrtia łantie o!łót boga nie motna wyizolować bogacza od
r,rżykładzie życia pokaz11ły one w cza wiejskiego na odcinku sk\lpu :tbo podsta wo1\fej biedniacko-średniackiej
całej .konkretności walkę kla!low11o na fa, Jak przy po1t\oey bie®ty eltłop· rt1asy chłol>!!kiej; · grozi ·nlebetpie·
wsi.
sklej i sredninków l>artia ujawnia ueństwo rl\Ul!enlu. iirednlaka w obję
t•kryte przezeń wielkie zapasy zbo• ci11 bógacza wiej11klegoi muźnit stra
)Vyłllieniając wrogów z nazwiska
i n1iejsca ich :tamieszkania, uczest· żowe, jak przy pomocy •rooku;v ntó cie bnz~ mhfjOWIJ w ptllcującym
ttn\1szu chłop,itwle, niezbędną dla 80C)nlh1ty
nicy narnd pokazali, jak Partia, jak· rnlno•polityczrteg1> ńaclsku
aktyw· powh1towych i gminnych or· go do wywiqzania 11ię ze swych obo rznej !)1'11,eb1uk1wy \\•si. Na•~Yru ha·
, ~„m była l poiostaje stara i wypró
.,.anizac~i, 'vespół z ZSL i masumi wiązków w1>bec Państwa Ludowl!go.
bezpartyjnych chłopów, łamią wro- W povl'iccie jchmlog6t·skirn np. miej bowana teza telłłna: w ()parciu o
gą działalność bogacza wlejsktego, scov1Y bogncz wleji& ki ńle tylko sam m.ałotolnr •h cbłopÓw, w 110justu ze
paraliżują jego kłamstwa i oszczer- nie chciał 11pri1'1dnć tboża pafl;;twu, średniakiem i w walce z boguczem
stwa. przy pomocy których stara się ale i inrtych pod!lzczuwał do tego. wlejlłkim, klasn. robotnicza doprowaon !llOhyd:tić 't powstrzyntac ruzwój OrganłtacJa. patty}na nie Bklt.pitlllo- dlii mall)' chłopalcll! do o<ttatecznego
~ocjllłhltnu t111. wsi. Le1:1póldtlelcz~cl prothtkcyjnej na wsi, wała przed nhu. Pewnego dnia Ila zwycięstwa
przy 11omoey których stara sit on ścianie jego chaty ukńzl\ł eit ńll.J)is! nlnowsk._ t1Miejętn°'c'i widt0nia po•
wykrecić z akcji J)lanowego skbpU „Tu mieszka wtóg ludu który nie działu ldA8oWego wid m111d'lńY pogł~
1
11
zbo*a i odciqgn1!c chłopa, zwłtt!IZ<lta -tł1ce państwu ~przedac
zboża • bU w szeregach naszej Partii I opa
średniaka, od pr:tygot1>wań do wio· '.Etekt był taki, że nazaJuttz bógae:i: no"'ac ją '" i;ełni.
. Drugim brakiem, który ujawniły
sennej kbtnpntlłi siewnej.
załadował zboże, odwió2f Je do miej
Charakterystyczna. cyfra 'z narady sca zsypu. Inni townr2!)'1!1&1! p'tlblicż• rtat'Ady ..... to niedOlitateezne dotychwoj. gdańskiego: do 20 ~tycznia br. ftie piętnowali tych wtogófi' na ilełW~ cziig umocrtiett.~e istniejących spół1h1ielni protlukcyjń7ch. Df!iymy i hę
w woj. gdańskim było :tarejestrown niach gromadzkich.
dtiemy n11dal mobillto\VllĆ nasze sinych 11 spół<lzielnl prochtkcyjnych.
Narady pokazllły, jak fia fali no- ły na toz'!zerzertie liczby· sl)6łdtielni.
Nad ich utworzeniem Partia praco·
wała w ciągu długich 9 miesięcy. wych i trudnych zadan, które 11tolt Aló prże<ll\ WEli.)'&tkłtn musinty umacOd 20 i;tycznia do 22 lutego br. lici przed Partią na wsi, ja'k \f walce niać te, które już Istnieją. Narad1
ba spółdzielrti podhiosla się do 24, z tymi ttmlnościami i w przezwy- 1 pakazaly 1 Źe mamy w tej sprawie
a juz n:1 koniec lutego liczba zare• ciężanill Ich rośn, i hattują !łię ltt· I duże osiqt.tni~fa. 1'tzeba je więe ucałym

odbyły

się

kilk'l
kraju
W
dni temu rozszerzone wojewódzkie narady aktywu wiejskiego

partyłnego

i rozbudować. Wprowadzić
spół
zorganizowany podział pracy
dzielniach, ustalic wszędzie st>rawie
dliw<' normy i dniówki, skrupulatnie
zapisywać je, uciciwle kontrolować
wykonaną pracę, konsekwetnie prze
W·kładu
strzeg·ać zasady wn~~zenia
przy wstępowaniu do spółdzielni to są środki, które prowadzą do pod
niesienia zamożności spółdzielni, do
podrtiesienia wydajności plonu i do
wykrzesania zapału do . pracy wśród
PRZED SIEWAMI WIOSENNYMI
członków spółdr;ielni. To jest rów·
W BUi.GAltll
nież naJskuteczniejS'za metoda zwal·
czania wrogiej prnpagandy wyzyski
SOFTA. ~ Rada Ministrów Bułgar
waczy wiejskich przeciwko spół· skiej
Republiki Ludowej i Komitet
dzielczoiiei. To jest najlepszy spo- Centralny
Bułgarskiej Partii Komusób oddziaływania spółdzielni na in nistycznej powzięły szereg uthwał,
dywidualnie gospodarujących chło· dotyczących praygotowania do sie·
pów.
wów wiosennych.
Chłopi bułgarscy otrzymują w ro·
akcji
w
tróiek
Rola
ku bieżącym od państwa olbrzymią
skupu zboża
pomoc. Na wieś skierowuje się ol·
W dziedzinie skupu a.boża narady Drzymie ilości nowych traktorów.
pokazały, że należy USJ,>rawnić. dzin- bron, pługów, siewników i inr1ycl1 ma
łalnośó istniejących trójek. Niektóre szyn rolniczych. Specjalne stacje do·
z nich skumały się z bogaczami wiej świadcznlne dostarczą państwowym
skimi i te nale ży zmienić. Otganiza· gospodarstwom rolnym, spółdzielniom
cje partyjne winny czuwać nad tym, produkcyjnym i gospodarstwom indy
by trójki składały się z uczciwych widualnym wysokle gatunki nasion.
gospodarzy - mało r średniorolnych W przygotowaniu do kampanii sieww większym, nej znaczną pomoc okazują chłopom
chłopów. Trzeba też
niż dotychczas stopniu, zwrócić uwa ekipy robotnicze.
W południowych
g\! na działalność sklepów s11ółdziel· rejonach Bułgarii siew rozpoczęto jut
czych na wsi. Jasne jest, że dobrze przed tygodniem. Minister rolntctwa
zaopatrzony sklep, w którym chłop Bułgarskiej Republiki Ludowej Czermoże dostać po dostępnych cenach 11okoleW zaapelował o :takońćt.enłe w
potrzebne ntu towllry, jest duzytn rlągu tygodnia- siewów pHenlcy, jęcz
bodfcern w akcji planowego skU!)u rnłenia, owsa, słonecznlka.
zboza.
W Sofli odbyła się krajowa konfeWojewódzkie narady . wiejskiego tencja dyrektór~w państwowych goaktywu pokazały, że od bojowości spodarstw rolnych, na któret om6wło
jej no tllglldllienln związane z kllmf)anii>t
od
party_jnej,
organizacji
mas ~Jewną.
mobilizacji
umiejętności
oporu bochłop<+kich dla łamanin
DOM KSIĄZKł DZil!CIĘCt!.J
owych
zależy realizacja
gtlcza,
W MOSKWtB
trzech wielkich zadań, klóre , sti>ją
i>tzed Partią i narndy 1>okaz\lh'. że
MOSICWA. - Szeroką dzlałalflOś{:
Pattia rożporządzn bojowym, świa wvckwnlczą rotwfjo. Państwo-we Wy.
dómym i zdyscyplinowanym akty· Cli:! Whictwo Litera.tury Dzlecięćej w
ZSRR. W latach ostatniej w .) jny nawem dla realizacji tych zadań.
Litewtury
Wydawnictwa
kładem
Dziecięcej ukazały siQ ponac\ 52 m1Jerzy Nawrot
trwalić

w

u naszych

przyiaciół
liony książek dla dzieci. W okresie
powolennym ilość wydanych książek
dzlecfęcych wzrosła do 98 tniUonow
Egzemplarzy.
Nowym przej~wem troski o młode
~c czytelnika jest Qlwarcie w Mó·
skw:le Domu Książki Dziecięcej.
W Wielkich, jasrtyoh pokojath . znaj
dują się cżylelnie dzieclqce, biblioteki i gabinety ttat1koW't. Cwtelnic
p1zcznaczone są dla dz 13r~ \V różnym
wieku I są też w zule?;twści od wieku
młodocianych czy telrtików odpowfotl·
nio umeblowane. Uczniowie pierw·
sry ch klas korzystają z orygiilah'lycb
l;atalogów obrazkowych.
· Sala konferencyjna Domu K1>iążki,
Dziecięcej grbroadzi cz~sto licznych
czytelników. Odbywają się tutaj wy.
kłady z dziedziny literatury dziecię·
cej , konfe1ehcje młodych ctytelni•
kóW', występy pisatzy, narady rodzi·
cielskie itp. Specjalne działy proWa·

Nciród łrancoski nie usłaie w wa lce

przeciwko wojnie z Vietnamem
dziennik dono!li, że 1ÓO
gwardii ruchomej, których
Jak !Jodaje .,Humanlte" , marynarze zmuszono wbrew ich woli do wyjaTenże

GENEWA (PAP). - . Z Paryża do·

~żłonków,

noszą :

11tuac1·1 na r11nku mtnsnn
s
ma
Ponra
" J m ;:~ti:~t·~:~~:;~~~!ki'~~ ~~~:t?i~ł~~;:~~:tl~~~Bff.1;
J
J
l'
większą grupę

służby · opuścili

uzbrojo·
swe stalk i. wani przez
i
nienia
Radykalna poprawa, jaką obserwu· I Plany kontrakt1tcJl ł teriplny do· I sklepowych. Detycłłblas sptzetlni mię Statki, pozostawione bez załogi - nych oficerów fcancuskłego korpusu
ekspedycyjnego.
Jemy na rynku mięsnyin i związane z sław są w bieżącym roku również sa odbywa si~ ptzewałnłe w małytb, wpadły na sk~ly I zatdnęly.
„ ••. „.- „
„ ••„.„••
nia stopniowe znoszenie ograniczeń wykonywane i przekraczane. Skvp nied01łatetlnłe •rpos11zohyth sklepi- •••••• . .••• „ .••.•„.„.„.„•••„„„•••.
sprzedaży mięsa oraz jego przetwo- zaś przebłepa tak pomyślnie, że np. kaclt rtl!!łnlcklcll, IU6re nie ślł w sla·
t)
rów, nie jest zjawiskiem przypadko• Szczecin zmósl już od trzech tVgódni nie obsłużyć człowieRa .pracy szybko,
wszelkie ogranic:ze'llła w sprzedaiy sprawnie i z zach.owaniem wszystwym.
,,..'(}~'
r~·
Kiedy z górą tok temu Rząd pod_jąl iniClsa, Wroclaw uczynił to samo kich wymog6w higieny. Pówzięta de'.A j
i
I.
planowe wysiłki w kierunku pódnie- przed tygotlniem, . a Watszawa - tyzja uriltltomienla 100 - t~O wzor• '
'
sienla produkcji hodowlanej l zwłęk· 1 ma;~a. Inne w~elkie m!~s!& tilaj~ w cowtłh oklep6w mlćlsnych musi być
11 ·~
szenia spożycia artykułów mlęsnych, na}bhzszycl1 ~n1ach POJŚC w sh1dy Jak rtajszybdej ~ całości zrealizowa. '
'Jl.4
Ul
na.
z trzech wyrniemonych.
nie wszyscy zdawali sobie
Inw1>.stycje dla rozbudowy chłodni,
W 13 mie9Jęcy po to:tpoctt:ciu ak·
tego, że przełom nastąpi sto!mnkó'WO
•l14j,n11n11.~I...
prędko i z tego, jak daleko posunie cji „H" dosdo do radykalnej popta· podnbslenlo jak1>śd pn:etwor6w mię· -'nma~l~Uj~n
.vu.1rc;·-~'f:ll
~Lii
c;;
i::JN
się poprawa sytuacji na rynku mię- wy w zaopatrzeniu ludności pracują- sllych l !lzybka tozbudoW'a nowocze- Ułu.
1 _, Lic;; •
•
.L
'„
,I
•
snytn. Byli również tacy, ktlirzy po- cej w mięso, do 1>panowalla rynku snel sieci detalłczntlj - oto ważne za
dawali w wl\tplhvość skuteczność mięsnego przet sektor rtspolecznlony dania rynku mlę:1nego na najbliź5 zl\o
':I
'I-"
środków zastosowanych przez pań- ora.z do miesienia w wielu ośrodkath i dalszą przyszłość.
A. D-r
stwo dla podniesienia produkcji zwie ograniczeń w zdobywaniu mi~sa, mirzęcej (opłacalne ceny, dogodne wa- mo nieprzerwanego wzrostu poziomu
vmkl kontraktowania, pomoc wete· spożycia. Pod koniec ubieglego roku
:i:ynaryjna, poradnictwo żywi~niowe, konsmncja mięsa t tłunczu wiepr1EO·
Ciostawy pasz itd.). Rzeczywistoś~ o• wego w miastach była o 31 prot. wfi
sza, niż w 1946 r., a przeciętna ćlla ta
baliła ich wątpliwości.
przewyższałif pozłoni
Obserwowane dziś zjawisko zupel· lego kraJu
nego odprężenia na rynku mięsa I przedwojenny o 19 proc:.
Mlllony !JoSpodarstw chłbpśkictl w .
produktów mięsnych jest wynikłem
W przemyśle leśnym (przy eks- Ale mechanizacja nie tylko ułatwia
Zwlj\tek Radziecki je.sł krajem, w
tej planowej, dhtgofilloweJ akcjL '\lalszym cl\łgU rożwijają hodowlę
Jest wynikiem osiągniętym w warun· trzody chlewnej, podnoi;ząc 1-r ten kłórynł lcładtle się szczególny na- ploatacjt lasów) przy w:vwo:de drzewa prll.cl}, lecz tównlez podnosi ~j wy•
kach ciężkiej walki klasowej z boga- ,sposób dochodowość swej gospodar· cisk na mechanizację procesów pro- z lasu z amlas.t ira kcji konnej, ta· dajność. Tak np. jeden buldożer za•
c::zem 'Wiejskim, który - podobnie, ki i umożiiwiając dalszy wzrost spo• dukcyJńYch w pnemyśJe l l'olnictwle częto na s.zeroką skali: stosować st•e stępuje pracę 100 - 120 :obotnijak leraz na odcinku skupu zboża - ilycla mięsa. I tłuszczów w całym kra- socjalistyc-mym. Na cele mechani- cjalnego typu traktory, jak również ków. Duży ekskawator wykonuje
rok temu próbował· wstrzymywać się ju. W okresie reoliiacji Planu 6·1et· zacji pracy przeznacza się ogromne samuchooy ci<:żarowe i kolejki ieś- l>rllcę 200 robotników. Podobne przy
ze sprzedażą mięsa, gardłując prze- niego produkcja zwierzęca powi;µc.szy funduau z bullie.tu pliń.'ih.-owcgo I ne, Zwykłą piłę ręczhlł zlłstąplla kłady móŻt1aby przytoczyć dllł kazciwko kontraktowaniu, propagując i się o dwie trzecle1 Stawia to pned z dochod6w każdego pncdslębior· wysoce wydajna 1>4.ła elelttryczna. dej ~ałęzl produkcji.
Dzięki szerokiemu stosowaniu ma
W transporcie morrskim poilom mepraktykując nielegalny ubój itd. Dru nami nowe, poważne iadanin. I tak stwa tadsiecklego.
chanlzac.Jl prac, zwlą.tanych z zała~ szyn, a co Iza tym idzie - Wzrostogim odcinkiem walki był handel ŻY.W· np. rosnąca hodowla I podai, iywca
Na szeroką .skalę mcchanizuJe się
c::em, gdzie początkujący w tej dz~e- wymagać będzie od nas prtyg1>towa· ~właśzczn wuystkle czynnóllcł t>ro~ dunkicm i rozładu.n1dem w roku u- w i wydaj ności pracy, zarobki roboł"'
aparat gmin- nia odpowiednich warutlków magazy· d nkcyjne, xt6re wyma1aifa włellde- biegłym sięgał 85 proc„ a w trans- nlk6w radzteoklch zwlększają się z
uspołeczniony
dzirti~,
roku na rok. Wśród górników, na
uych spółdzielni napotykał na po- nowych. Oddziedtlczone po ustroju ka 16 wysłłku. 'rak np. w przemyśle po.re-le rzecznym - 76 proc.
W szybkim tempie mechanltuJc przykł-ad, zarobki te często sięga ją
ważne trudności i opór ze strony ban pitallstycznym stare chłodnie są jed• węglowym młhyny wykotu1Ją ob'!c
nym z najsłabszych punktów naszej iiłe prawie całkcnVlole - w 95-100 się wsily&tlde gałęzie przemysłu spb sumy 8-9 tyg. rubli na mlesil\c.
illarzy, „zgonników" 1 rzeiników.
pod W syberyjskim mieście Kemerowo,
:Nasze sukcesy w 'walce z wrogiem gospodarki mlę1neJ.
proo. łakie Jn'ace, jak wyrąb węgln. iyitczego I lekkiego. Tak np.
Inwe11tyt:je, :a:mlena)11tce dO ssyb· oraz załadunek do waaon6w. P1·żB wtględem por;lomu mecha.nhacji w kopa.lni im. Stalina, g6rnlcy: Po•
klasowym zawdzięczamy m. in. słWorzenlu zacltętają,cych, dogodnych wa klej rozbudówy nowoczesnych urz111• mysł Wflłlowy ZSRR 'tają,l dzlii wypieku chleba, żaclen kraj świata po.w, JUatwieJenko, Aleksandró\v,
runkow skupił i kontraktacji dla pro- dzeń chłodniczych, uwzglęclnlofle bt- pierwste ml~e w swłecle Vod nlo może rywalizować ze Zwią.zkiem Prostakow, Zacbar<>w 1 wielu lnttych, zauMh w tóltu ubiegłym p<>
ducent6w tri.lody chlewnej oraz opar dą w Planie 6·1etnlm jako Jedna z pa· względem stopnia meebanlzacjł pra- Radzlcekim.
Państwo radzieckie stworzyło po· przeszło 100 tys. rubll. W oią.gu o·
ciu skupu i ~ontraktacjl wyłącznie 11\cycb potrzeb.
cy górnłk6w.
tęrł.ny przemysł budowy maszyn, W s!atnłch 3 miesięcy 20 górników ke•
Dalszym bardZo ważnym probie·
naJminttyt.'h ,»p6łdzielniac:h l Centra·
Manyna uełą,tJlła. cięiką praol) p n ededniu drugie.i wojny świa t0 - tnerowsklcb nah:Ylo samochody os-0i\ i~site1. Okazało się, ie sp6ł~iel• mem jest sprawi\ rozbudowy uspołecz
czy i państwowy aparat potrafi spra- nlonych zakładów prze\wórćzych, Jak ręczrt1t w ·przemyśle hutniczym. Pra woj, w roku 1910, Związek Radziec· bowe.
Mechanizacja pracy p~yczynia
wnie handlować żywcem l sprawnie dotychczas nie wykazują one dosta· ee załl4unkowo - rotładunl((}we w kl pro1lukował 53 razy więcej matecznej inicjatywy w podnoszeniu jlk· radzieckilch hułach ielaznych I st.-.- lizyn, niż ttnedrewolucyjrla Rosja. się do podniesienia poi'!iomu wiedw
organizować dystryflucję mięsa.
Mimo trudności pierwszego Okresu, kości produkowanych wędlin. Stan lawniae>b to11ialy zmechanizowane Obecnie proclukcja maszyn - w po- technicznej szerokich mas robotni•
plan kontraktacji trzody chlewnej tu- ten musi ulec mołlhvie szybko wydał w 70 ....... 110 proc. Na wszy!łtkloh r6wnanł11 !!; produkcją dawnej no- ków: dobrze kierować tnaszyn:i, lnl>że boWiem tylko ten, Ido pDSiada
Wlęks21ydt blłft.OW&tlh zmechanlzowa !lji - wzrosła blisko 100-krotnic.
czonej został przekroczony o 25 proc., nej p1>prnwie.
Co daje robotnlko.wi raclzicckle- 1 odp&wiadnie wykształcenie. Toteż
Sieó sklepów przemysłu mięsnego no przygotowywanie betonu i zapra
a trzody chlewnej bekonowej - O!
paii!ltwo radz.i eckie Jtió szc:z·~zi run
75 proc. W porównaniu z rokiem po· ·pozostałe dość znacznie w tyle 2a cy- wy w H - 98 proc, Poziom mecha· mu mechani:z.acJa pracy?
Przede wszystkim oznacza ona u• dusz6w na szko.tenie robotników i
przednim, przy końcu 1949 roku po- frami p anu głownie z powodu trudno nlzacji pracoohlonnycb robót ziem·
głowie bydła wzrosłO o 11 proc., a ścł lokalowych,. które należy przeła· DYch już w roku 19ł8 sięgał 75 łntwienic pracy, oznacza, że ciężką pod.nos-zenie ich kwalifikacji. W cią
trzody chlewnej o 20 proc, I bedzie .mać, a także z powodu braku dosta· rpto<!„ a VJ ćhwilłi obedleJ podJ:iilĄsł pracę Uzyczną zastępuje się pracą, gu satneg1> tylko roku ubiegłego na
Polegającą na Merowanlu maszyną. terenie przedslęblorstiw ~!eh
•A.C!ltllai Uoliici nowoczeeny.cłl utsl\dzeń Się~ WyZej.
wuastać w dalszym ciąglL
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ROZWóJ

CŻECHOSłJC>WACKiEGO

lłANDtu

ZAGRANICZNEGO

PRAGA. - Wyra:iem ro~woju gospodarki narodowej Republiki Czetho
słowackiej jest stały wt.tost obtołów
hal'ldlowych 1t zagranicą.
W roku 1949 czechosłowacki han•
del zagraniczny wzrósł, w porówna•
nlu z tokłehl 1948 o 4,:10(),()0() tn.illO•
n6w kotort. Aktywne saldo bilan·
zagranicznego wynosłło około
&u
1.000,00Q.OOO kórł>tl.
ź roku na rok z1cleśnla:J11t Bit sto•
sunki hattcllowe Czechósło'Wac)i tEI
Związkiem ltadzieckim i krajami demokracji ludowej. W roku bież, M•
stąpl dalszy wzrost wymiany ha:ridlo·
wej między Czechosłowacją i Zwfąz.
klem Radzieckim. Zacieśnienie stosun
ków handlowych i gospodarczych z
ZSRR i ktajatni demokracji ludowej
stwarza trwałą bazę ekonomitznit
dla dalszego rozwoju gospodarki cźe"

chosłowackiej.

PRBMU!RA PIERWSZEGO
WĘGIBJ.ł.SK1EGO F1LMU
KOLOROWl!GO

BUDAPESZT. - W Budapeszcie od
premiera pierwsz~go węg!er
skiegb filmu kolorowegQ pt. „Ludasi
Mari", opartego na poemacie węgier
skieg'.> poety żyjącego na przełómie
XVIIr i XIX wieku M. Fazenkasta.
Film obrazuje walkę legehdarnego
bohatera ·ludowe go Mat! przeciwko
despotycznym feodałom.

była się

Znikaią różnice między pracą f i zyczUą a umysł~wą
Potężny rozwój mechanizacji procesów produkcyjnych w Z SRR

\

zdobyło kwalifikacje, bądź też pod·
nil>!iło swe d<>tychczasowe kwalifi•

kacJe - 6,6 mUlona robotnlków.
Rozwój techniki wymaga tei stli.•
lego rozszerzania kadr Personelu in•
żynleryjno - technicznego; Również
i . ~ tym zakresie ~iązek Radziecki
moie się ponczyció znacznymi osią
gnięeiami. Setki tysięcy 9pecjall•
Stów kończy co 'roku wyższe t:akla·
dy nauke>we i licea. techniczne. Wi·
dzimy wśród nich dzie&iątki tysięcy
tobotników, którzy nic Odrywa.Jl\O
się Od pracy zawOdowej, zdobyli
wyższe wykształcenie dzięki lstnie•
niu gęstej siooi wydziałów korcspoń
dencyjnych . ora.z wieczorowych W}'Ż
szych zakł11dów naukowych i liceow
łechpicznych.

Ludzie radzieccy w'ysoko cenią
nieustannie Ją, udoskonala
ją l walczą o to, by mołllwie jak
najlepiej i jak najwydatn1ej wYkO·
tzysta~ wszystkie obsługiwane prze;J
nieb maszyny' l urząd.zenła. Dzięki
mechanlzacdf procesów produkcyjnych, praca robotnika radziookiego
coraz bardziej upodabnia się do pra
cy inżyniera, czy technika. Faństwl>
radzieckie stopniowo likwiduje tą.
pracą uńly•
d.rjjgą tóinice między
slową a fiz~n~ Całkowite zreall·
zowanle tego zadania jest Jedn1111 11
zasa.dnicr;ych warunk6w zwYClę&łwa
komunizmu w .ZSRR.

technikę,
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Brak

współz~wodnictwa

A ~zP'~ł:Jr. ~ern~!a~~~n~d~~~!~
dy do uskat.iattia się na ti·udności 13rzy W)•łronywaniu pia·
,

Pr

...J,

•

k

~~~y j:stuazu~~tl,ar b~d;~~k

zniszczony i słaby. nnruszai'acv

się

· „~
~rlroosien, Kha~~y
J

A

niewykomonia · planów w tkalni
z ~1-

t.ym koni-ee.
auuei zmiany w
pracy.. Komi-thet .Wspólzbawod nictwa nie ro i nk, ie Y ie 11
uświadomić, zapoznać z bazami, z wynikami ich pracy. Komffot współzawodrtictwa
nie
wywietn żadnego .wpływu na
ptadHkcb·ę tkalni A, nie ri;bud
,
.
Ul ro ótnlkow do wyda 111ejszych Wys1.fkÓW, nile stara się
nawet żaznajotµić ich z doty~h'Czasowym pl'zebiegiem pro
dukcji. Na scianacht tkalnJ nlc
wJcDać wykresów. iluslru jqcych
w"'•~~nan'- ... „nów Jl"'s~clowy"h
.1 Ml
" " Jl•R
.11 v
"
i .1·a1I\\·os'ciowych. Nie z""troszczo,..
rto się wcale o d<mrowadzcnic
do kt't>sien planów ł'>lrodukcy.1·.
.,.
nych.
Współzawodnictwo, o którym
Tow. Bierut pówiedziat ie jest
·
~
k
„dz\vig-ni a osią~nięć . i Sll cesów" - .śpi. N.ie d.ziwn~g-o, że i
pIan.Y DOSUW a 1ą się ospaIe naprzo1:
Kto pobosi Winę?
w poniedziałek rano obiegła
fab ryk wia Iomość że w tkalni
t
c r' '
t
54
nas <tP1 a awa ta mo oru.
krt•sna 7.a"'tygły w b.ezruchu.
..i
Zn'1w <lzic:nn;1 orouukqa
u1eg_-ła powazncmu ~~zczer?kow1.
Tk<ic;"e rozeszli s1ę Po inJilych

?tm
prtz~zna,
;zt· e cię~
lprzyct odur.d
tuta'k łwy_wk~rzacbeco~ve
· ru.._dne
0
ar Y·u Y. ta . ie
me zna1 u1ą slę na wars:i:tatath tkułni
'.Jddzlału A. Lecz również każdy będzie za.p~Wne zdania, że
wymienione fakty nie mogą sta
nowić gfownei przyczyny, dla
·,.to'1·"'1' " ' luł.vm n.!a·n n1""' ZO""tal
"" w
'..,.
"'
~
.vyJrnnany.
'
I
d
•
'
•
Wspo zawo mctWo SJ'H...
·
R.ękojmi<J dobryc h wyrti kow
produkcji jest bojowy, socjalistyczny stosunek ro bo t n1'k'ow do
, , t ego t w1er.
pracy. Sł usznosc
dzenia widoctńa była nieraz w
k · Pl
T I t i ,c
i
o ·resie artu rzy e n e,...o, g. y
f)OWa ine naw~t zalegfosci W':f·
,
dz1'ęk
· w p ·1nemt1 wy
rownano
. 1
s o
'łk
·
b
..:11·
0 t 'k'
si
·owi ro m ow, d•zlę k'1 ..iiObrze zorganizowanej
kolektywnej pracy.
Natomlast w tkalni PZPB Nr.
•) odr.osimy Wt'azenle, że zainteresowanic · produkc i<J
jest
,
racz.ej słabsze. Oczywiscie, posia
· · -1.1
d'a to I! ł ę bsze zro.J10.
l(tlktJ tkaczy, iapytanych koJe jno o procent wykonania ba~}~. 11łt tylko. że nie potrafi dać salach.
'1dpowłedtl, lecz . wo)!'61e nie ma
Dopiero le raz wydział ru-chu
rio jęcia, .iaka Jest ich baza akor zastum1wia si~1~orączkowo. skąd
dowa. Nie w1~ę oni nawcl, wzięć ~żyska do 1~on~? Ki~
że w ltmieszczonych przy kros· kadzie:-il<J.t
sztuk zaplanowano
1ach książeczkach majQ dokła<l 11a r0k bieżący. Dlaczego jesz.
nic wyszczC'gólnion~ produkcję, czr r.iczcgo nic nadesłano?
przewidzianą '" wątkach i w
U schyłku dnia dowiadujemy
metrach. OkazuJe się,
eł się w dziale zaopatrzenia PZPB
pracujący „na ślepo'' tkacze - , Nr. 6, jak ta sprawa wygląda w
uczestnicz4 we współzawodnic- rzeczywistości. I tu prawda
twie. „Podpiśali się" - i na wychodzi na jaw. Owszem,
W

i biurokracja
I wydział-

ruchu zaplaoował łożysk~A'' lecz na tym się sko1'iczyło.
ni razu nic podał do wiad<>mośd zaopattzenia fakiego
rodzaju łoży ka będą potrzebne w najbliższym czasie. Nic
więc dziwnego, że uszkodzenia motórów zdarzaj:i się tutaj
d
t
ość częs o, że nic się nie robi,
aby nie :ł'opt1ścić do awarii.
Byliśmy w „Szóstce" w po•
nied'Zial~k. · a jeszcze we wtorek
wydział zaopatrzenia nie został
oficfolnie powiodl()mlony o awar1'1· i· n1·e złoz·o·n.o w . n1·....
zapo111
•
tr"eb"'W"n1·a
na
łoży"'ka.
Kie•
"
'J' a
rownik
zaopatrzenia "' sam rozpocz<>ł stv.bko starania. Gdyby
„
powiadomiono
goprzed kilku
dniami o możliwości uszkodzenla, łoiYska zostały by sprawa·
dzone na czas.
c0 :..1:. tu nie 1·est w porzlłd·1
ku. NaJ·wi"ększy czas, aby kie-

~, (}_' rl!IO
przyczyną ..;~~~O=...._„~-..~-"-•-•-•·--...-•
1

~:11>~ffil~t~:j·od:lnZ:;i!~·l'i
0

mz o~~vaor
armo'wi'no"mł@1·ermnyomze wbyy~„
r..ony·~"al1iu pl"no'w.
"
•Y
„

Trzeba usunąć braki

Wymieniliśmy

dwie zasadni-

cze przyczyny niedostatec~nyc_h
wyników pracy tkalni A. Mozna by ies;r.cze prżyioczyć inne:
ł b
·
dcl . ·f
s a· a organizac1a o zia owa,
nie · umie i:ica mobilizować fO·
botnil<ÓW do walkl o, plan„ ni~ki ·P<>ziom pracy onranizacii
ZMP, która działa w zupełnym
oderwaniu . od zagadnleńi ZWiątanych z fabrv. k"'. W odd.ziale
„
A nie zorgartlzowano
jasz~ze
ani szkol~nia partyjnego, {Irli
twJQzkowerro.

"'

słuea

i niewdz ięcźny pan

tę starą piosenkę, zaczynającą się

od słów:
pa11a
przez długie lar.a
da.Lei mi, dal.ci mi...
Co dal pwa swemu wiernl!mu słudze za długoletnią służbę? Niew'it!le,
bardzo niewiele. Wiadomo przecie. że je§li chodzi o służbę - pan wytMga
<J placić nie lubi. Przekonał się o· tym np. :mcury ze swej ~lużaloofoi wobe<:
panów% new.yorskiej Wall.Street i londyiiskiej City....:. parobek belgroJ:ski,
Zmicie na ,pewno

służyłem

u

i

Tit-0.
Zdau:alo się, uważacie, anglosaskiemu fagasowi, ie jak popracuie pilnie
; gorliwie rut rzecz swych amerykańskich zwłaszcza chlebodawców - to 1t0, ltoi
karierę nlelada zrobi, pari mu dobrze za tuługi Z<tplaci. TymcU1sem s Ul „:u„
plati!'' coś bd.rdzo ~łabiutko...
Ot, weźmy osiatnio - zamia.st wynagrodzić Tito za 'Jego lof,a.Js'kle, ttfozmortlowcme trudy w międzyMrodowej akcji szpiegowsko.drwersyin'ei - JWJn
t
1t1
swwia dalsze. wymagonia: Belgrad musi przystąpić do planu Marsnalla, .1. itó
ma bezzwłocznie „zmontować" nową oś faszystowską Wiedeń-Belgrad-A teny,
itd. itp.
R zecz jasna, pan za te wysiłki obiecuje nagrodę: sluga Tito ma otr~
dwie
· pożyczki dla ]ugosławu - jedną 25 milionową(:: Banku Międzynarodo.
we~o), drugą 11 niilionową (z BQ.Tl'ku Eksportowo.lmporto,wego).
Po:iyc~ki powybze przecie duumo iuż zostały przyznane, tylko do wypłotr
jakaś dojść nie może. Bo pan amerykański wie, co robi. Pokazuje ko§ć, aby
tym lepiej pie~ belgradzki nauczył .•it.: służyć.
Nie Jest to przyjemne dla Tito, 1aórertw wyrafinowany Wuj Sam kapnie
od C~lt do CŻUSU ja1ris milion. Bądź co bądź fagas ma wielkie, „ 1nocarstWOWl!'
ambicje, ważnego kacylca 1w terenie sterrory:::owanei przez siebie Jugo!ławli od.
stau,-«i, " na arenie mil]dzyrwrodowej żałosną rolę odgrywa: piesek, tUe tyli!
,,pokojowy". co 1ł'oje11ny, sobacze - że tal. p&wiem ~mięso amerykańskiego
imperializmu. 1'ylc "'"dali ,.panawie" :: U. S. A. i tyle dają ika:idemu, kto dfo
ich interesów gotów do popełnienia wszelkiej zdrady, łajdactwa i zapr.:dfistu"
„
ll'O bee lt'!a.mego
narad u.

I właśnie w słabe1" organizacji •pracy, w niedootatet,znym
zainteresowaniu się tkalnią A
ze• Stróno kieroWniCfwa, rady
J
•
zakład:OwcJ·
oraz organi:zac_1i
I
padyjr.ej, tnvi Ź!ódło braków
1·ownict•"o zakładu i
.„
""
produkc ii tkalni. Dopóki .b ra I<i
zar ja podstawowa weJrzały te nie iostaną 11sunlęte, dopóki
gł~boko . w sp.rawy wydziału Wśpó!zawo:l'rtlctWb nie stanie
ruchu i. zbada~y przyczyny na odpowiednim poziórrlie i nie ,
ohoJętno 5 ci, t Jaką podcho- zosta11ą . Zlikwi<loWane nieprze_
dzi on do tak ważnej!o za- widziane awarie, nie moze być
-adnlenfa remontu masz·yn
v
,
KTOS
MtJSf
ZA TO PONO~ mow.v o poprawie sytuaćJ'i w
SIC ODPOWIEDZIALNOSć PZPB Nr. 6.
H. Sam
Ei.
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szeregi Partii
'

Zebranie Podstawowej Organizacji PartJinei w PZPB Nr 8
wykazuje zrozumienie uchwal III Plenum KC PZPR

ze

Otwarte zebranie Podstawowej Ot·· •cy. Ofiarna ~ aktywna społecznica, szewicz godna jest otrzymania legi· !'lepszych ludzi. na członków 'Partii,
g_anizacji
Partyjnej
,,Bilwełnlanej cieszy się powszechnym szacunkiem. tymacji członka Partii.
ale zarazem w głębokim zrozumieniu
Osemki" odbywało siQ przy udziale Ostatnio, uchwałą zebrania swego odi Spełnia się również najgorętsze pra uchwał 1.n Plen~ KC. PZP.R oczyszprawie wszystkich cz~onków Partii dzialu została powołilna na stanowi„ gnienie 'ZOStania członkiem Partii cza Partię z ·zywiolc>W ;przypadko·
oraz lic~nie prtybyłych robotników sko etatowego sekretar~a R.ad.y Za- tow. WasUewskleJ, która liczqc Już wych i. szkodliwych.
•
,O
bezparty1nych.
~adowej.
lal 60, uczęszcza na wszystkie zebra·
A . więc zebrani stwłerdzi1i 2 obu·
.
tJ
1:9
w.At
Porządek dzienny :zebrania pnewi-Serdeczne ttzrtanie wynrtiH zebran.t. nia i gorliwie interesuje się ży.ciem rzeruem, 2e robotnica przewijalni.
dywal sprawy przesunięcia· kandyda- dla 1nłodej robotnicy. pomocnicy w fabryki
ciłonek Partii Sza.lczyńska, wespół z
B
Tow. Stanisława Kol ziej z PZP Nr 9
t6w na członków Partii, a tak.że o- przędzalni - Leokadii Kwapł&zi'Włcz.
Ptzes~nt cl z ·tan również z kan- byłym członkiem ób. Zychel terrory·
stallowi•ko
czyszczenie szeregów orga~łz•cji p~d T~w•• Kwapiszewic:z nie ty~ko wyróż- dvdatów n~ czł~~ków Partii tow. tow. ZO~':~a robotnic~, uslłówalil ni~ do·
stawowej z zachwaszĆZaJących Jl?' ma 1:1~ w pracy zawodowe], leci. prze Danae~ Wiazowskl lQoso.wski Wró· pt1sc1c do rozwo1u współzawodnictwa
T.a kobieta w;zbudia jakiś daiwny sI>Ołeczną. Jest aktywnym członkiem elementów. .
jawia Wielki zapal i ~~d do $zko1enia
ka Czer ińska
'
pracy. Za jej to sprawą ptzewłJ!łlnia
szacunek dla siebie. P-0ważuym a mięk Partii i skarbnikiem Koła Ligi Kobiet,
Zebranie to C"ecliowały niezwyklę. idl!ologlcznego, tZzyn1 usilne zabiegi blews •.
w
•
• nigdy nie podejmowała tadnycb zo•
kim głosem wydaje zarządzeni sta• bi'1rze ciyuny udział w Ko~itecie żywa dyskusja, Wńlkliwe zgłębianie< o 2otganiiownttł• kursu nkolenia par· NatOt111ast e<!!oC'Zono pxzesunlE:cie· bowiązań.
,
nowcze,-.wygłasu.110 'Mwszo tv ilt'Zlilcz WspóHaWbdńicl\vli " Pra y otal': "ft Ko- rożpatrywany'ch zagiidnleń. WZlll.ożo• tyjnllgo w- .prżędżalt1i, Domaglt ·•ię -na czł?rtka Partu tow. Drewno~s~le.· . Zebranie uznało tego todzajn pO!łtę
nej fo1mie. Wszystkie jej polecenia. misji pracy i płacy. Bardzo jej leżą na czujność oraz baczna troska o czy prżyłączenia do J.::.ursti l oddziaiu na g?, ktory c~i:śto opuszcza zębraru~ l• 'owarlie Szałczyńskiej. t ZychOl '.ta
Sl_l wypełniane. skrupul~tnie, ponieważ· na serc~ ws7>ystkie_ s~rawy dzieci i, stośO: s~eregów par.tyjnych. .
• ul. ~o~o~ki. Dla tow. Kwapiszewi~ nit; uc:i;e!!.tmczy we współza~odmc· r,irzejaw~ wrogie.i ~ziałałnoścl i postu
nikt z ałonltow załogi rue chce do· niłodzlezy, W uznaruu 1eJ zasług tow.
Prawie J€!dncgł6snh! ·prZyJętO wmo nie 1stmt1Ją prżeszl!:odt, która b-y J<l,, ~wie pracy. Uc!iwała z~br~~m daje nowiłb Jednogłosme wykluczyć Szał
puśdć, nby „n1ajstrowa' .gniewała Kołodżioj w najbliższym czasie z o- sek o przE!sunlęcle 'l kandydata na-tilogły zmusić do opuszczenia zaję- .to.w. prewnowsklen:u ~oznos.c n~pra- czyńską z Partii.
się na niego. Robotnic\' ją uwielbia· kazji Mlędzvnarodowego Dnia Kobiet członka PartU low. Zlelinskiej. Jest cia ·na kursie. Wyróżnia się człłstym w1en_,ia s-wych bł~dow 1 slama się "!!
Zostali też usuniąci 2 szeregów Par
ją, bo też tow. Slanł11ława kołodłiej, awansuje na wyisze stanowisko.
ona tkaczką z II oddziałn, Jaracza 52. i rzecwwylil udziałem w dvskusjach pełni godnym miana członka Partu. m Bąkalik., Gałązka i Kowalski za pi
majster 'W składalnł PZPB Nt O. v.a- Zrosłam się z tą fabryką i ko· Wszyscy dobrze znają tow. Zie!il'lską, oraz gruntownym opanówaniem „prze· Zebranie Podstawowe.i Organirzacji jaństwo i zły stosunek do pracy za'>luguje nQ to w zul)ełfio~ćL
cham ją. 'trudno mi będzie ją opu· jako przodownicę, kilkak.rotnie pre- rabianego materiału.. Zebrani jedno- „Bawełnianej ósemki" nie tylko za- wodowej.
·
.•. · ~ ·
ikić - mówi · tow. kołodziej.
M. s. miowaną we współzawodnictwie pra· głośnie uznają, ie młoda tow, Kwapi· sil a swe szeregi przyjmowaniem najZajęto się również sprawą :Ęugenil
Tykocińskiej. W ;poStEa?owaniu jej
'.· .,
rrie raz obserwowano przejawy nacjonalfa;mu i Silowiniżtntl, co w o•
statnim ~asie m. in. znalazło &Wbj
wyraz w d,ęlclaracji na wyjazd do
!PańStwa Izrael. Powyźsze . przejawy
zebrani słuszme ocenili jako działa!
ność niegodną członka Partii.
Tow. tow. Malinowllkl, Rajctaków.
na, Janlakowa i Piotrowski podnosłt!.
. „
że Polska Ludowa stworzyła wszelkie
warunki życia i pomyślnego rozwoju
dla żydowskiej ludnośd pracujące.I i
Prży ~likładn.ch · nllszych P.J;PW
Wiel'zymy, że z tą pomocą poś'!)ie że obecnie w stosunku do człowieka
Nr 39, odłłzillł rV, istrtleje kóło ZMP. sżą il'ń organizacja partyjna oraz decyduje jego pośtawa społeczna, a
nie przynależność narodowa.
Kc.Io to nie pr'Zejawfa żadnej d~ifiła] dzielnica Staromiejska ZMP.
Zebrattie jednogłośnie uchwaliło
ftości , a pracn jego ogranicza się W"/'
Halina Rutkows.ka EugeniE: Tykocil'Iską wykluczyć z szc
ktznie do zbierania składek czło.l!korespondent fabryczny
regów Partii.
1-owskich. T~11nc~asem zakłady nasze
2l PZPW Nr 39
Felicja. Andrzejewska
Idąt w ala<l)· zespołów tkackich poły faw. tow,Krakowiak1 Słyścio, zatrudniają ouży odsetek młodzieży.
'.)ta11lsława Ifoll>lłzie.i wMód swoic·h
Otwiera
się
.
tu
wd2lięczne
poll1
,
dlą
tow.
tow.
Muie'.\
~ki~gt>
i
Km11tl!!ikieKamiński~ii
Kwiatkowskiego.
Ot•
wwarz:vszek tnac3"
"'O. które
z:tnocżątkowały u nas c:znk, Szkudląrek, J akubczaka, Ku· poceynllń organizacji młódżiefowej„
- Jestem „wychowurtkti" tl!J ta· ;k~k podejn\o\vanl.a dlugofalóWych by, Gabary, R~d\va~klego, -~us.z~e
Główną. przyczyną słabej a>ktywno
bryki. Kludy pnvszłam tutaj po rat ;..·obowi~zai1 produkcyjnych, zgłosiło lkka, K!>~Zl~rsk1ego 1 Tr11w1n~k1eJ.
pierwszy, miałam 14 lat. Prucowałam się do Rady Za.kłndowej ,,Nowej 'fkal I WypełmaJąc swe zobowi~~ama wy ści koła ZM1> st.llno\Vi przede )'tszy!it
titalc w wy!;(>t';cm.lnl
tote.i; .:mun ni" wicie th1lsl!yćh zl!społów. Ogó- lconują one bazy akordowe w 105 do 1dm brak zainteresowania tym kołem ze strohy orgurtiza<!ji partyjnej
wszy~~kie jej oddzinly, d1•:.ipnr11i~, k1·0
leni J\t:tmy już 21 zespołów <llugofa· 128 proc.
i ratły zaklaclow.ej, kt6r~ tli~ ?ącenfa
jowniQ oraz składalnię. W 194;, .roku, lowycli. Do tych, które podjęły
A. .Ranmst>wa
naj•
ją jesz.c11-e pt'hcy Ila otlc1fikti młodzfe
po powrocie z t11laczki, do której zmu (ialej 1dące z<>bowiązania
Nowa. 'l'kalnia
należą ze.c;żówym. Ró\Vnież w wydatnym stor>sili mnie wraz z rodziną hitlernwcy,
.?
niu ltlltlitlje ~ycie koła brak świetlinatychlUla~l zgtosiłum 11ię du swej la•
bryki. Na razie niowiele nas było ń
cy filbtycz1teJ.
ciągnie swą opt>wieść tow. Kołodziej.
y
CZt:J n1a
.
Na tuiszym oddziale jest duio tnło·
1N wykończalhl zalcdwit:! O osób.
dl!ll!zt, którtt ch~t!lie poświęciłab!
Maszyny zniszczone, szyby w oknach
W wykończalni pierwsi pcdjęli Jię wkła<lent do dzaHa utnvalettlll. poko \ słę prrtcy spolec!zlieJ, me otr.zy1ttuJe
potłuczo11e, Il t~k do pracy mało. Zro
\'\•ykonania plan\l długoterminowego ju, napływają stale do Rady Zakła· jednak zachęty, wskazówek ani po
zumiałam wtedy, że już nie ma fabry
drukarzll tow. tow. Domagała i Sęk. dC>wej.
tnocy 1le stro11y ol'g'anltacji płlrtY'.}kantów, ze te zakłady są nasze i tyl• '.rak, jak postanowili, pierwszy z
St. Matusi&k
nej i ba:td21icj <lośwladcwnych kole...
ko my, tobOtntcy, powoła my je dl)· r.ich w)•twarza o 40 mtr. towaru na
Wykończalnia
g'ów ~ dzielnicy ZMP.
żvcill.
•
godzinę więc~j, niż dotychczas, dru
.
.* 8 ·X·
Zactęła
9ię
gorączkowa
praca. gi o 44 mtr. więcej. Dzięki . <lobrie
I
•
Tow. Kołodzi"!j niezmordowanie w zorganizowanej pracy, Jżi<:ki pilno•
częsc1
niej przowoclziła i wszystkim ś vtiecila lici i uwadze podnoszą produkcję dt·u
przykł<tdem.
Jej zdolności orgnniza· karńi. Zu drukarzami po~zli skład~\
lłk'1Vidu;e
cyjne zwróciły uwagi:; kierownictwa1 cze ze skladulni białej, tow. tow.
Ł3 będowic z i Batorows·ki otaz tow.
Od
dłużs2leg-o
jUż
cz!Ulu
w przę \ sprawie starych części, kt6rych brak
toteż kiedy w wykończalni prclcowa·
tow. Domański. Da rtielak, Olbrychl
ło już Hl osób, tow, Kołodziej zostaje
dzalni
naszej
PZPB
Nr
a
i·az
1>0 1·az w jednym za.kłaclzi3 pow<1duje posto
podmajstrzym. W roku 1948 obejmujo i Bcrłowski :te składalni kolorowC'j. następowały postoje trzepaka. Sprn je w innym zaś lezą one bezm~ytecz
1
postahawinJąo
takie
przc<lter111lnowo
funkcje majstra w skla<lalni, gdzie za
wiały to czę te awarie skrzynki bie nie.
trudnionych jest 96 s ił . pracownt· W}>konaó s\ve plany półtocznc.
Dalsze zobo\viązania, które będi1 gów. Po u.silnych zabiegach <>trżY·
Mamy nadzieję, ie personel techczych i gdzie odbywa si<: kln·
syfikacja towaru. Pomimo swej łagod J· ~:t:J:l"f~ •s11, 01"&f :u .1r len 1.1. 11 1. 1 .1 .~'n 1„11u1t I l maliśmy · nową skrzynkę biegów z rticzny naszych zakładów wdmie pod
ności cieszy sir wielkim posłuchem
PZPB Nt 5, gdzie leżała ona bez- uwagę pomszaną przez ~ sprawę
u załogi. Praca idtle tufaj skladnle,
użytecznie, Zanitn jednak skrzynkę i nawiąże w te.i sprawie kontakt ze
Tow. Kołodziej niedawno oltzylńa·
la dyplom uznallia za sw11 sumienną
Zawiadamiamy, że w dniu 3 tę wydarto nam, straciliśmy wiele V.'Szystkimi łódzkimi fabrykami.
i gorliwą pracQ. Swoją postawq doje merca br. o godz. 18 w lokalu czasu ha to, aby przekona<: kierowWładyt1łnw Mikulski .
przykład we współznwodnictw-le IhiQ· Ośrodka
S zkolenia
Partyjnego nictwo PZPB Nr 5 o konteezn<>ś~i od
lrol'e1J.pondent
fabryczny
dzy oddziałami, w którym kilkakrCJl· pr:t:V llł. Trimgutta Nr 1„ odhętlzie
z PZPB Nr 3
nie był!! z'\rycięzczynią.
.
się konsultacja z kolejnego t em.a- stąpienia nam tej skrzynki.
Na11uwa aię więc pyt1mie1 czy nie
Potnlmo
bardzo ódpowiedzla!noJ
_
•
.
·Od redakcji: Tego rodzaju apta.·
pracy zawodowej i pomimo, że ma tu gru~y s~moks~tał~en1?We3 KW należałoby doprowadzić do wspólnewy winny być koordynowane i za.- W Warszawskiej Wytw. Mech. - Precyzyjnej PZPS 25 prcfc. załogi str
1
rodzinę, tow. Kołodziej zawsze :tńaj· ł MO Dztelrncy S rodm1eilc1e.
go porozumienia między kierownic- łatwiune na szczeblu Cllli.tralnego nowił kQbiet,y. Na zd.ieciu - Aleksandr'a. Mlodal\oWska. pr.zy f)J'ecyzyj11·
dzie czas również i na d~lałalnośe
Ośrodek Sżkolenia Partyjneato twall1.i zakładów 01-żomYilłóWlleh w Zau.:adu PtzeJlU'ISłu Ba.wcłnlaneR:o.
:.zllflerce,

Kobie etw ft'tlarftn&'.101·
n
Pn ,e chodzi
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Długof~lowe zo~owiqzc:1nia
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Wzajemna wymiana
po!ltoJe
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Towarzysze z podstawowej
organizacji partyjnej

W·

walce o

Dzień

kobiet- naszym dniem

spieszą 7., pomocq ZMP-owcom
Niedawno nasze ._-010 Z~IP przy
Taśma kol. Krakowiak wypełnia swe zobowiązania
Technicmej Obsłudze Rolnictwa zor
ganlzowało kurs motocyklowy i samochodowy. Kurs ten obejmuje kilkan~cie godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych. Organizacja kursu
wymagała. pokonania wielu trudności. Szczególnie sporo kłopotu nastręczyło nam znalezdenie p1>t.r.i:eb- n111111111111111m111,1111111111111m11111111111 111111111111n11u11111111111~1111111~111111111H11E11111!ln11m11m1l1m1 M ,1,.1.11c1:.11t.1':11'l!!fl!l'Jl.ll: lt~1im1 111111111111~11~~!!l!llHl!!llłil1Ll~tlll~łnllll:iłi!lllll!lllllllłll!lli1Aftiłl!ll!l!IL'll!Ulillłlllmllll
nych do wykładów eksponatów 11raz uzySkanie wykwa,Jifikowan ego
Pod tym względem
wykładowcy.
z "''Ydatną pnmocą przyszła nam pod
stawowa orga.ni~cja partyjna., która
powołała opiekuna i wykład1>wcę dla
• I"
naszeg& kursu.
organ1zac1ę
Kilka t ygodni pra~y kur)łu przynio
sły już · powaine WYnikl.
sła już całej orgamzacji powatżne
Łódzka organizacja ZMP obejmuje 900 kół szkolnych i fabry Dobrze byłoby, aby nasze dodoświ adczenia.
czny ch. W 200 spośród nich odb yły się !Zebrania :wyborcze.
świadczenia stały się własnością. ca łej organizacji ZMP-owskiej. zaw200 .w stosunku do 900-to jeszcże niewiele, ale jednak„.
W iele z odbytych zebrań może
sze, g(Jy zacho!Wi tego potrzeba, k<>ja k na·
wybor- I cia pracy poszczegóJnych kół. 200 stanowić wzorową lekcję,
200 odbytych zebrań
ledzy winni korzysta ć z i>omocy doleży je organizowa ć.
olo
ók
to
~'yiadcz1>nych towarzyszy l'ZPR-uw czych w kołach fabryczn ych i szkol zebrań " wyborczych
A oto przyjrzyjm y si ę j ednemu .
p odczas
2.000
to
Klim.czak
cow.
Mi ędzynarodowy D zień
Już za kilka dni przyipada 8 marca Korespondent ,.Trybuny Młodych". Jących os1ągmęc1a i n1edoc1ągmę dysku sJl, wykazujących przyczyny z tych zebran .
Kobiet. W fabrykach i ~półdzi-~lniach, w miastach i na wsiach kobraków pracy koła, to wysuwa·
.
.
·
biety polskie czynią przygotowania do uroczystych obchodów. Z ca-. ·
Organizacja Z MP przy Parowo
nie wniosków na tem at przyszłej zowni Łódź-Kaliska. Pięknie przy
łego kraju napływają i;czne zobowiązania produkcyjne i s.t}ołeczne,
które podejmują kobiety d!a uświetnienia tego dnia który na cadzialal??-ości w okresie realizacji brana świetlica świadczy o tym,
I
łym świecie obchodzony będzie pod hasłem obrony pokoju.
1
0
że w przygotowaniach do zebra w tej szeroko zaknjonej :;kcji nie pozostaje w tyle równie± j
nia nie zapomnia,no o n iczem.
zorganizowane . w
d.z i ewczęta.
1nłodzież. W fabrykach Jódzkich,
.
lękają
nie
pewnych,
zaufanie)11,
·
ZMP oraz niezorganizowane, p0dejma j ą zobowiązania. zapo·Niada„
obowiązków Lecz; n ie tylko w d ekoracji sali
cych się tr u du i
O Zespołach Samopomocy Nauko j bywali swych obowiązków. ·
produkcji, ograniczenie brakó\V-,
jące zwiększen ie ilości i jakości
uzewnętrzni a się sum ienność i oWielką pomocą już w początkact1
(ZSN) usłyszeliśmy po raz
w·ej
i t. d. pracy
dyscypliny
niesienie
pod
pierwszy w październiku ubiegłego naszej pracy było zastosowanie wy członków zarządów.
bowiązkowość . .
A oto wymowny tego przykład:
Zdajemy sob ie sp rawę z ogro
roku, n a zebraniu informacyjnym próbowanej metody krytyki w sto
rzetelnie
zarząd
Ustępujący
I rok u nauk społecznych. Nic n ie sunku do kolegów, opuszczających m u zadań , .stojących p rzed n owyW Zakładach Przemysłu Odzieżo - pierwseą taśmę prace. Ta lnowacja
b ,
· d0
wykładach , ani o nasze zebrania, zaniedbu jących na mi władza mi ZMP i dlatego wła przygotowa ł się
wiedzieliśrny o
wego „Wólczanka" pracują :.'raw:e poważnie :zwiększa wydaJrbść obu
wy oro w. ·
·
i same kobiety. T::> też przygo t0. zespołów.
profesorach . Asystenci wydawali ukę, lekceważących pracę społecz- śnie k<iżdy ZMP.owiec winien głę Sprawozdania były rzeczowe
się bardzo groźni, a starsi koledzy ną.
Równi eż dla uczczenia Dnia Koomawiały najważniejsze zagadnie- wania do 8 marca rozwij ają ~;f~
W lutym mieliśmy zdawać pierw boko żastanowić się nad wysuwa nia, nurtujące młodzież. Frekwen ckazale. Zajęta jest również tymi biet szwaczki z taśmy kol. Kr"akJpewni siebie i otrzaskani. Siedziehs
my każdy osobno, zastraszeni i za- szy uniwersytecki egzamin z ele- nymi kandydatam i, przed przystą cja na. zebraniu stuprocentowa. przygotowaniami
jedna z trzech wiak postanowiły zlikwido-.vać cał
gubieni. I wtedy właśnie przedsta- mentów prawa publicznego. Dia pieniem do wyborów. T rzeba Dyskusja wykazała, że wszyscy istni ejących w zakładach młodzież0- kowicie wszelkie spóźnien:a · i niewicie! ZAMP powiedział nam o uczczenia I Konferencji Uczelnia- dbać o to, aby do naszych władz
wych bngad. t aśma k ol. Krakow iak. usprawiedliwione nieobeci10ści pr.zy
.
Dla uczczenia 8 marca dz:ewca:ęta pracy. Dzięki wypęlnianiu tego ze·
się odpowiemożliwości utworzenia Zespołów Sa nej ZAMP zobowiazaliśmy si ę zaac organ izac~jnych nie wkradły się ZMP-o wcy czują
go w pierwszym terminie - occy- elementy obce Czynne prawo wy dzialni za pracę koła. Smiało kry postanowiły zwiększyć swa produ!'- bowiązania taśma przekracza . bazę
mopomocy w Na uce.
Ale nie wtedy jeszcze powsLal wiście z dodatnim wynikiem.
ilościową przeciqtnie od 19 do 21
cję. Jak to uczyniły?
borcze .p osiada każdy rzeczy\\1isty lykują dotychczasO\\·e błędy, wy·
zeso. ól.
Wprowadziły one do swej pracy proc„ przy jednoczesnym wytwarzazmierzające do
suwają wnioski
· k"
k ZMP · b
ł
Przeprowadzaliśmy repetycje, po
l o ow 1 ąz iem jego ich usunięcia.
I
wszystkie rnaga!iśmy slnbs:;:ym kolegom, pilno cz one.
Chodziliśmy .1uz na
Zebranie spełniło pomysł no~valorski, k~ór:v: w pow~~- niu od 93 proc: do 100 · proc: ·sztuk
jestc wykorzystać to p rawo, dla swoje zadanie. _ Organizacja w nym_ stopniu pr.~yczynia s1e dv zw1ęi;: konfekcji I gatunku. ·w pracad1 taśćwiczeni a i, w:/kłady, spotykaliśmy waliśmy się wzajemnie.
wzmocni en i a naszeJ· organizacJ·i,
i
~ię na zebranjach ZAMP-o-wych
my szczególną · pilnośc i ą i do;ld~dszema produkc.11.
K ; k
· Ł. d'
.
Obecnie mamy egzamin za sobą:
a 1.s a zo 1 Na tych samych maszynach, i:o nością wyró~nia się kol. Maria Moldla podniesienia gotowos' c 1· boJ·oweJ· pai owozowm . o z usłyszeliśmy po raz drugi o sześć ocen bardzo dobrych, pięc·
tam
1ta~ma kol. Krakowiak, pracuje w ka.
~tała wzmocmona.
naszych- kó,ł.
iSN-ach - tym razem znacznie. db ·
' dobrych, cztery dostatec_zne.
k ładniej.
Swe os.iągnięcia produkcy;ne l'!edrugiej zmianie inny młodzieżowy
przygotowadobrze
obok
Lecz
to sobie w
PrzC;dyskutowaliśmy
Później. po ćwiczeniach z: hi-stor.i
Wybór właściwego '.?arządu w
izespół. Dotychczas nie było 7-adne.so spół rz:awdzięcza właściwemu podęjś
formacji przedkapitalistycznych, Je :zespole. Zauważyliśmy, · że 'leps;.e dużym stopniu przyczyni się 'do· nych zebrań, zdarzały się, szcze- powiązania produkcyjnego pomi~dzy ciu do swych obowiązków · \vszy,śt
gólnie w pierwszych dniach, ze- obu taśmami co sprawiało. że każda kich jego członkiń, stale zwi~kszają
'dna z koleżanek powiedziała, że za wyniki uzyskali ci koledzy, którzy wypelńi1enia · tych zadań.·
kladamy Zespół Samopomocy w Na pracowali systematycznie, którzy
w sposób z nich, produkując oddzielnie, dawa cej się dyscyplinie pracy · 01·az .Sl..!brania przygotowane
11ce i ustanowiliśmy termin pierw- nie lekceważyli pracy zespołowej.
Orgąnizacja nasza rzuciła ha- niedostateczny.· Kilka kół przed ła pod koniec swego dnia pracy miennemu wykonywaniu 0 swych ·.7.:aSpostrzegli to zresztą i inni. Kilku sło: 11 Młodzież na pierwszą linię' zebraniami wyborczymt nli.e od- dość dużą llość półfabryka:ów. O- dań przez taśmową - ·· dol;l;:ą
szer;o zebdmia.
drugiej ZMP-ówkę i dobrą szwaczkę, . J(ol.
Spotyka1iśmy się co tydzień, aby kolegów pragnie uczyć się z nami.
'~alki o plan!''. Aby hasło to' st_ało było zebrań wprowadzających. becnie taśma, pracująca na pI"l.E'Z An ielę Kr akowiak.
(an).
zmianie, wykańcza rozpoczęte
przedyskutować przygotowane samo Wielu przekonało się do ZSN-ów .. I
te
z
się
zapoznali
nie
ZMP-owcy
kazde
czele
na
trzeba
realne,
s1ę
Powtarzaliś- to nie tylko u nas. Podobnie dzieje
dzielnie zagadnienia.
,
.
fabrycznego i szkolne chniką wyborów opartą o statut
się w pozostałych zespołach na na- go kola my materiał i omawialiśmy go.
ustępujący
wszędzie
Nie
ZMP.
składający
zarząd
postawić
go
poza codzienny- szym roku.
Postanowil iśmy
pozo~taj~ ~ tył~.
Chcemy wspólnie ułożyć plan dal się z najl.epsz~ch .. najbardzi.ej •od zartąd urządzał zebrańia celem
spotykać
mi zebraniami zespołu,
si ę dodatkowo co dwa tygodnie dla szej pracy. W czerwcu mamy · prze danych ~ organizacJt
·aktyw1stow, kolektywnego - opracowanlia sprastudiowania marksizmu leninizmu. cież kilka egzaminów i ' kolokwiów. którzy potrafią włączy(: całą mlo- wozdań z dotychczasowej dzia·
Zżyli~lnY ~się \~ · .Q.asZ)~m • .żespole. Należy już teraz rozłożyć materiał
dzież 'do 'wytrwałej i ofiarnej .p ra łalności. Na kilku kołach zapomSpotyka1ny się stale na zajęciach i przy:>tąpić do nauki. Byłoby doogłoszeniach i powiada·
dla - naszej ludowej Ojczyzny. · niano
cy
uniwersyteck.ich i na zebraniach brze powziąć zobowiązania dlugota
Nie. ma takiej dziedziny wy twór'· ·
t
mieni c:zł k ·
ZSN, wspólnie też bawimy się i !owe, rozpocząć· współzawodnictwo PIE~WS ZE
on ow o ermime ze.u
DOS WIADCZENIA
brama. Rezultatem tego była sla eżośd, w której nie został by · podrazem uczęszczamy do teatru. Po- między zespołami...
jęty apel tow. Markiewki w zakreAkcj1t wyborcza trwa dopiero ba niejednokrotnie frekwencja sie
Pomyślimy o tym na najbliższym
daraliśmy się o to, aby wszyscy ko
współn wodnictwa długofaloweA. i ~- od dwóch tygodni, lecz p r zyn io- i słaba dyskusja.
ledzy pilnie uczyli się, nie zaniect- zebraniu zespołu.
ro. Zobowiązania długofalowe podej
~ują ~zło~k?wie Partii, bezJ?art~j~
PIERWSZE WNIOSKI
m, rnęzczvzm i kobiety, a rown:ez
Czego uczą nas doświadc~nia i młoM;iei.
W os<tatnich dniach do Redakcji
pierwszego okresu akcji wyborz nase:ej wi:>łynęło mnóstwo da\;:·~ych
czej jakie należy wyciąanąć
•a
zawiadomień o zobowiązaniaci1 ZMP
„
nich wnioski?
ow1ą.z
owców, których kilka poniżej pu·
Zebrania winny być należycie blikujemy.
umie tąkże czujnie dbać i wal~yć
To n.ie przypadek, że 'koleżan!{a
o inter~y młodzieży, bacznie wy- przygotowane.
Alida K r ygier jest jedną z najlepPrzygo tow an i a
* * *
Kol. Maria Kittel członkini ZlVIP,
sluch!wa(: jej oolączek i pomyśln~e winny objąć zarówno zarząd, jak
szych raP.nych młodzieżowych w Ło
w Zakładach Przemysłu
zatrudniona
sprawy,
wszystkie
załatwiac
dzi. Zyskała sobie tę zaszczytną oi całe koło. Sprawozdanie. będące Dziewiarskiego im. Marii Ko,1opniplnię dzięki wytężone.i i owoc!1ej pra
Kol. Maria Kittel przy 'prac:Y
Kol. Krygier w pełni docenia rolę podstawą dyskusji, nie może sta· ckiej, oświadczyła:
cv w PZPB im. Stalina na teren.e
uświadomienia politycmego i dlatP.- nqwić tylko suchej rejestracji l'ÓŻ
si o długoterminowego wspólzawo
„J a, mł od zież owa r1>botnica, za
..G". Koleżanka Krygier zaczęła pra
go podczas prowadzenia odpraw mło nyc~ faktów i akcji prowadzo. dnlctwa, rzucone. przez górni!<a
t r udnfona w charakterze dziewiar
cować w tych zakładach w 1946 r.,
próduk.::yjnych
dzieżowych brygad
tow. Marki ew,kę, a pq<lję_t.e przez
ki saneczk owej, z obowiązuję ~•ę
jako uc:zennica w tkalni. Po dwóch
oprócz S,Praw zawodowych, zawsze nych przez koło. Powinno ono w
brygad ę młodzieżołVą. Zniiany A.
w okresie od 1 marca do l t·zer w
tygodniach nauki. dzięki swej wywnikliwy i . samokry· należnym·miejscu ~prawy sposób
na
stawia
Apel t en podejmujemy i zobo•
ca 1950 r . podni eść swą. produkjako
ro:z.poczęła pracę
trwałości,
i polityc-z;ne.
ideologiczne
oceniać całokształt dziatyczny
w iązujemy si ę plan produkcyjny
cję pod względem jakości i it('ś·
tkaczka. Po iprzystąpieniu przez nią
parnię·
Trzeba
przekroczyć o 35 proc."
śc i o 2 proc.".
do młodzieżowego wspólzawodnicKol. Krygier trudno . rzas t ać przy łalności · koła.
*. * * '
* *
•
biurku. Wfe ona bowiem. że miejs- tać, że zebranie W\'borcze ma na
twa. nazwisko jej stało się znane
zobowiazanie zło.żyła
Podobne
Do rady zakładowe.i Zakładów
ce jej jest 'A>Śród młodzieży, na sa- celu opracowanie planu pracy na
wśród młodzieży robotniczej. a taklach produkcyjnych.
7e i starszym. Koleżanka Ali cja po·
przyszłość, d1atego też konieczne Wytwórczych Lamp Elektryczny.eh ZM!>-ówka z tych sainych zakładl)'"'
w Pabianicach zgłosił się zespół mh kol. Zofia Wasilewska.
kazała, że przy dobrych chc;ciach i
Z pracy kol. Krygier zadowolona jest, aby uczestnicy dyskusji śmia dzieżowy Henryka Byczkows-kiero,
„Do końca pierwszego półrocza
uczciwvm stosunku do pracy można
dotychczaS-Owe który złożył następujące zobowiąza- ·
krytykowali
ło
młodzie.ż oraz cała załoga'.
jest
1950 r. znbowiązuję sit;: wyii-Ju~ć
uzyska~ \11rysski procent bazy produk
na jmniej 1.45 pr oc. normy oraz o-•
Potrafi bowi em być nie tylko pl'rzc poczynania i wysuwali konkretne nie:
cyjnej i stać się prrzodownikiem pra„Ja przodownik zespołu, H P.nświadczam, że będę prze~tne~ć
dującą tkaczką,Jecz również przodu- wnioski na przyszłość.
cy.
wsj)ótz.a.~:wodnic.-twa
regulaminu
ryk Byczkowski, podejmuję wraz
jącą działaczką młodzież1>wą, boJednak koleżance Krygier to ni':!
S t aranne p rzygotow anie ze
pracy ora~ zmniejszę ilość odpad
z całym zespoł em młod zie~•>wym
wiem u podstaw jej osiągnięć leży
Gdy spostrzegła, że
wystarczało.
b rania z apewni pożądany je
J .' F:
ków".
ZMP imienia H anki Sawickiej, h a
głębokie przyw•iązanie do sprawy.
d Żięki eespoleniu robotników w brygo p r zebieg i właściwy w ygadach produkcyjnych można osiąg
podjęła
Wu. Jot.
bór wJadz.
nać jeszcze lepsze wyniki,
..
inkjatywę stworzenia pien vs·i ej ~I~
: H M
~~<Xilooooooooooo oo c::ieoocccooi o eoecoeoernXXDOt)()OO!
brygady proclukcyJn eJ ką. To sprawiło, że rzdobyia sobie
d zieżowej
PZPB im. J . S talina. Brygada ta, głęboki e zaufanie wśród 'rnlodzi eż:;,
dzięki dobremu przykładowi i k:~ która widiząc jej zalety i zdolności
rownicfwu Alicji, była jedną !Z na;- organizacyjne wysunęła kol. Alic~ę
zakładaniu spółdzielni
współdziałają ·
na stanowisko radnej mlodziezowc.i.
Jepszych w tych zakładach.
Ogólno-lódzki konkurs recytator- empowskich nauczycieli społecznych
Na nowym posterunku w krótk•m
Kol. Krygier n :e 0granicza się do
Na terenie województwa łódzkie łódzkim, podjętą . w chwili podpisy:.
pracy zawodowej. Wzorowa tkacz~a czasie wykazała, że potrafi n ie tyiko ski wzbudził olbmymie zaintereso- oraz
którzy zgłosili go coraz liczniej powstają spół- wania przez nich deklaracji ·na
e:etempowców,
.
I
jest równocześnie W"t:orową nktyw13t sprawnie pracować przy krośnie, ale wanie, czego dowodCcl fakt, że przez swój udział w akcji zwalcza n;a anal dzielnie produkcyjn e. We wszyst- członków spółdzielni proćlukcyjnej,
kich gromadach, gdzie spółdzielnie powstałej w ich gi;_oma~zie:
eliminacje dzielnicowe przeszło 6J0 1'.abet~mu.
„My, młodzież ZMP ze wsf ·Jtą
te już istnieją lub też powstają, k o
Nasi k orespondenci piszą
ucrzestników. W dniu 5. 3. w sali Sto
la Zl\'IP czynnie uczestn iczą we
bień w powiecie łódzkim, przYpracach organizacyjW dniu 25 lutego br. odbyła się o wszyst kich
warzyszenia „Ognisko" nastąpi zastępując do spółdzielni produkkoficzenie konkursu, poprzedzone !!a gól11ołódzka odprawa kolpol'terów nych, współpracując z organiza cjacyjnej drugiego t ypu, ·przyrzeka
·łodziennymi ogólnołódzkimi t>limina kół, na której omówiono nowe for- ml partyjnymi PZPR i ZSL oraz z
my, że będziemy Z młodzie1imy kolportażu W zwią2ku Z p:'Z:;)j·
J• cja.mi, które wyłonią izwycięzc-Ow.
Z3CJ•
prac"'..;"'c'
czym entuzJ·a.zmem·
powłaśnie
Niejednokrotnie
, ład ową. ZSCh.
. .
.
0 0081 powagę 03 SZeJ•
,..„.,.
'•ę
·ł
·
ZMP
t
na prenumera t ę za~·
sc1em
,.
nad jej utrwaleniem i rozwojem.
-owcow przyczyni a "''
Odprawa odbyła się w obecności s ·awa
~
*
•
f
Dołożymy wszelkich starań, aby
w poważnym stopniu do tego, ze
W dniu 10 marca zostai··e 1:twarla· 200 aktywistów.
Do listopada ub. r ok u praca bu - nia analfabetów, inna znów rruna
·
mieszkańcy tej czy innej gromady
ca SP przy Liceum Mierniczym moc zajęła się zbiórką odpadków użYtkospółdzielnia n asza stała się przy.
członków
na
deklaracje
podpisali
gazetek
zelemp9wskich·
wystawa
przodu
tych
oczynaniach
p
W
wych.
zmianie.
uległa
Sytuacja
no kulała.
kładem nowej, socjallstyczneJ
spółdzielni produkcyjnej. w ten spo
gdy uzySkałiśmy nowego komt;ndan ją Zi\IP-owcy, którzy na każdym ściennych, poświęconych Pu.szkin·' gospodarki, · za.pe\Vllfając dobr;osób Z:'.l'IP -owcy dają wyraz swej d"j
ta. Potrafił on pobudzić do życia ak kroku świecą przykładem mł<>dzieży wi, Mickiewiczowi i Słowac~iem; i.
byt, kulturę 1 szczęście wszyst·
Kol. Kaczor o·ws ki: Z nadesłanego rzałości i zrozumienia dla najb ar* *
t yw SP -.cwski i oży~ić cały J;tufiec. niezorganizowanej.
Tr
z jej ~złodn~otm.
kim
materiału nie skorzystan:iy, lecz pro d ziej żywotnych spraw wsi, wcł111·
. "'
Dzięki temu w ostatnim okres!e
!llloclzież z ochotą zabrała się do
„ ybuny
a posre m e wem
„Uaktywniamy naszych nauczycie simy o współpracę. W bm. odbęd:i:le dzącej .na drogę, . prowadzącą do do
pracy. Rozpoczęliśmy od szk1>le nia wzrósł autorytet naszej organizacji i.
Młodych" przesyłamy p1>zdr ow:e
ideologicznego. Uświadomienie Jloli- coraz więcej k olegów wstępuje w na li spcrłecznych do walki z analfa~- się odprawa korespondentów „Try- brobytu szerokich mas pracującego
nia J życz3•my pow odzenia w pra
t~mem" _ pod takim hasłem od- buny"', ·na której zapozna:::ie się :i chłops twa.
t yczne wnet przyczyniło się d 11 pod sze szeregi.
cy wszystkim naszym ZMP -owp11żądaną tematyką kores;Jondl'•1Cji.
niesienia wydajności pracy. Wielu
skim kolegom • spółdzielc1>m".
Poniż~j -..z~1;1iesz:~amy. -_rezolu~Ję
" będą ~ię w ~arządzie Łódzkim ZMP Ankietę korespondenta przesyłamy
Jan Zieliński
spośl'ód j unaków p~zystąpi ł o do in G.
ZM?-owco,v ze W::>l Rąl:uen w pow.
·
d ywidu·a lnego i zb10rowego naucza K orespon dent „').'rybu~y Młodych • w dniach 4 l 7 marca odprawy ze~- pocztą.
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Krytyka i samokrytyka wwyborach :d~ -władz ZMP podniesie gotowość bojową łódzkiej organizacji. ·
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Po \V~!Woleniu, ro.botnik stając
do pracy w źdewastowanych zakła
dach, pr:Zy powamycłi trudno!:!·
ciach na ryn1~i1 tywnoąciowym m1.1siał mieć zapewnione wy!l.y..wienJ.e ,,na micJ'seu" .:..._ w sto•
·
-łowkttch fabrycznych i zakładowych. ,
•
·
• .
· o~ecnie,. kiedy artykułów $yw~
nofoiowyćh posiadamy pod dostat
' kt~m, a rÓ\VllOCZE!śnie oociążanie
d i 1· t
•1.·r :b
· j
· ·
'kałan.}011ws .radc:.d
ta;k ~;:~snie ~CZYd.'~~·
0
. 14. • eJ„ , • . a l,o.„.,.m.
.~i z„ga, .m
t. e!11,Ś~l ap~o_~~Z!l.C,y:Jrl.y uu ....._ mE! . J.JY·
łoby słus~ym„ a~i. cel?wł'm, . kie::
dy nastąpiła stabihz~CJa 1 na. od-

I

·

·

wywaga corą.z . lep.szych. i szerszych
. fo.rm, coraz większeJ kultu·
rY, W prowa'.dzeniU wyżywienfo·
wych placówek.
.
.
I sprawa pier~sza - placówki

~~~~~ :~~fó~~~e:~i~r~~t~~j ~!~ o~warte.
1

mie 21ostały zlikwidowane. Niestety, na terenie naszego miasta. do
' dziś nie stworzono sieci zastępczej,
sieci tanich, popularnych jadłodajni.

··

DYoniżY

.
•
W ubiegłym :1 oku..,uruchomi?na
została Go9Poda Nr :t, która Jest
jedynym.otwartym n~ ter:~nie mia
sta lokalem spółdzielczym. Po

przeszło pół.rocznych doświadcże-.

niach możR<l' śmiało stwierdzić iż
.
11 d
'
w. zasadzie „Gosp<'.ida z !lła ~gzamm. ' cze. go d.0.wodem jest •01,ąglf'
k
l
ś
t
z"'1ę szaJąca s1s .popu arn0 ,c ~ a .a
le podnos~ąc11 się .spr~wnośc w wy
l>Cłnianiu zą.dr.;'1, jakiP. zostały
przed nią postawione. Oczywista są
jeszcze w: dalszym ciagu niedomo·
gi, wypływające w zasadzie z dwu

A sprawa jest istotna.
w szybkim tero
pie pod względem przemysłowym
miasto. potrzebuje coraz więcej
rąk roboczych i włącza do pracy
w coraz to większym stopniu ko·
Si.edzę od 24 godzin na scho· bietę. Równocześnie jednak - ko
dach 1 zalewam się gorzkimi bieta pracująca ma w naszym ułzami. Lzy mi spływa ją pu nie- stroju prawo do odpoczynku po źródeł: bra~u pełnowykwalifikogolonej od \Vczora I twarzy, ka- · pracy, ma prawo do brania udzia wanego personelu, który dokształń1iZelka jest oj! nich mokra i lu w życiu społecznym, politycz- cany jest drogą szkolenia We·
słor1a, a na podłodze u.tworzyła nyro, kulturalnym, przeto nio chce wnętrznego i braku powiązania z
się kałuża, w której · maczam i nie może być niewoinicą kuchni.
~we ·pióro i !_?i~zę len list, wołaI tutaj wypływa zagadnienie
J?CY o pomoc.
,zbiorowego zywienia, stworzenia
spółdzielczości ·
A z.aczęło się tak:
taJdej siatki jego placówek, która
h
Kundzia mial!ł do załatwienia z jednej strony odciążyłyby, . ocłji;!W szeregac
jedną sprawc w swoim Związ- ły z bark kobiet pokaźny nawnł do
tigi Kobiet
ku, to znaczy w ~\':iązl~u Zawo- mowej roboty, a z drugiej strony Na odbytym w tych dniach dgólttytn
doWym Pr~coWmko~ SamorZćJ.~ - w ciągu dnia roboc~ego zapcw- zebraniu koblet, znajduJĄcych się w
du 'f~rytonalnego 1 lnstytuc Jl niły pracownikowi smaczny, tani azere~ach Związku Zawodowello PraU żyt~czności Pub1icznei. Ponie a pożywn~· posiłok.
cownlków Spółdzielczych - zebrane,
waż nic m.iłiła czasu, gdyż z.a, ję.·
Obnw1·<>zek 'zb1'01;owego z·yw1·"n1· ,... po prze<lpkutowaniu zadań, stojących
ta t: ł
i
i h 8J
„
'" " przorl kobi ~tatni w walce o przyśpie·
uy ~ ceI?Wan etn ~o c
.m· zasadniczo wzięła. nn siebie spół- szenie realizacji ustroju pełnej spra•
petek I ponc~och. Ka itka. - d~- dziclczosć, a w naszym mieście _ wiodliwośoi społecznej w walce o po
le.go"':ała mme meszczęsltwe~o, Powszechna. Spóldziclnia Spóżyw- kój - Ou"lówiły clotyohczasowe zoho·
hym lel tę sprawę załatw1ł.
•
wi:;zani:i, jakie pracownice poszcze·
,
i c,ow.
~ólnyElh plet:6wck spółdzielczych podOała !Ili SWOll}. . legitymacJe
Niestety, jedńak do dziś dnia jęły przed dniem 8 marca orat pr:w
powiedz~ała, bym ł~f nte. ~ol<~- nie może się ona pochwalić pożą- bieg ich realizacji.
zvwał
się
oczy
dopok1i ..,J.,....
me danymi osiągni<>ciami
· ·m1u
· zebrama
· -- po d" ę,a
•
· ł ~ui>.-~ł.
·
~
~
·
.w zak. oucz~:
1
z.a OtM!'N~··-{'Jl \llY~ł . ilJJ) Gf~ • 1-Żaga<fnienie winnY 'by~ 1}o\wią~ I zt>stała u.chwałą, w myś1 której obecne
c1ła.. o, .p osze em.
. zśne w dwóch r6wnoległych Mew zob~wiąz~ły .. si~. \vc!ąg11ą6 wnystkie
Ń~
'.
. „.~„:.~ t ucrowej mr runk h.
.
.
. .
kobiety zatrudnione w hahdlu ł pia•
„
· •.
~<.~, . . ...„ . •. . . • ac · org:imzowama
s1ec1 sto- cówkach 'S.t>6łdzfalczych '..'.:.. w szere~I'
hudlY,n u ., rZ<J.r~<} u M1e1s~1egó · łowek zamkniętych, przyfnbtycz- Ligi :Kobiet. · .
Rozwijające się

ma·. głos...·

Pracownice

l

kt6r

I

I.

znalatł~tb · tabhcę ,

z nap1111m111:

.

Zwi1p:ek .Zawod:Owy .'Pracowni-

ków Samorł<Jdu -ł'f dl:Yłorialneg()

itd;:: Odcl7Jiał,
. ;~w 4omilsi;OWe. II
piętro. '.~ Bci

i.yłem się.

że tak "

szy~ko·. znal iłen;i, s~edz!bę

Zwj ą
z~u i wałe t(e lo. drugie piętro„

Pracownice Centrali Spożywczej
p1•zyjmuią zobowi·ązania...

·

W tych dirtach odbyło się ze- d~ąc2go święta Kobiet--człtinkJ
branie ko!::! Vgi Kobiet przy Cen me koła przyjęły szereg zobowią
Bo kieiY.dos.taiem·-się .na pię trali Spożywczej, zwołane w zań . Dotyczą one usprawnienin

J ,fo s~ zaezJJłó. -

.

trn pierwsze r.~ · slwierdziłem, ze
dale i .: .nie'f~. nfożnę. Po prostu
schod'Yi s~~ .skończyły i iuż. Scho
dzę · z powrotem na ulicę, raz

związku ze zbliżającym się Mię„ pracy i usuną is~niejące niedo-

dzyJłarodowym Dniem Kobiet. Po cia.gnięcia.

zreferowaniu p;rzez tow. SwożyńW skład .,komitetu organizacyjskiego zdobyczy, jakie kobiecie nego obchodu „Swięta Kobi~t· 1
ieszcze c:zytarn, a tam iak wół: zagwarantow.ał ustrój demokracji wybrane zostały: Helena Woł„
i jakie jej daje ustr:Sj czyk, Olga Włodarczyk, Stanisła
iJ piętró: 'Sp0irzałem na budiy- ludowej
nek.. l~dnopiętrówy!...
Więc pełnej sprawiedliwości społecznej wa Smejlik, Irena Wojtaszek i
- socjalizm o.raz po omówieniu \ Irena Gibqwicż.
jak?... . ; , · .
.
przez tow. El zanowską nadcho· ..

Widać samorządowcy

z. u.wa-

gi ria kryzys mieszkaniowy urzę
dują na dachu ... No. dobrz.e, ale
Jak srę .na ten etach, czyli dru,gie
tilętro dóstać?,,,

Znc5vi wtlt~łem na .górę i~nów

..• i kobiety ż SPP.. Nr. SO
Na organizacyjnym zebraniu
kola Ligi Kobiet p.rzy Szkole
Przysposobienia Przemysłowego
Nr 50 zebrahe kobiety przyjęły
cały szereg zobowiązań zbiorowych i indywidualnych. Dotyczą
one usprawnienia pracy, upotząd
kowania zaległości i oszczędności

nic;· A wracać do domu? Strach!
K,tind'Zia przecie± wyraźnie powiedziała, abym jei się na oczy
nle pókazywał, póki nie ·zała
twię sprawy. Toteż po dlaremnych próbach dostania się do Czątelnicg piszą
.
lol<e.h1 Związku na „drugim pię
trze" - us\adłem na schodach
i zaplakalel'!;i. A teraz, poni~waż
nie wiem, co z sobą zrobić Przed kilku dniami na łamach
piszę te słowa ł błagani o po„Głosu" poruszono sprawę bra moc.
ków i potrzeb miej scow:ego .szpiOd red.akcji: Po oddaniu tego ta.la. Na marg inesie tego zagadrozpaczliwego listu do druku ~ienia chciałbym dorzucić swo-

O

oŁrz:Ymaliśtny .

wiad'omość;

że

Dyc:mizego . wyratowała
Kun.,.
d·z ia. Nie mogąc się dloczekać
męża, wyszła: go szukl.tć i zapła
kan,ego o'dnalazła na tych fataJ

nych . schodacił..

wyfłum.aczYła ..

RóWnoeześnie

mu. . że

zwiąikowy mieści się .

loka1I

w piwni-

cach· wymienfoneJ?o budynku, a
nie na drugim piętrze, Dlaczego
zaś to· drugie
pifłro wypisane
jest na.· tablicy onentacyjnei nikt ni~ .wiei · ·

ReJes·tracia członków
Pracownicz}'ch Ogródków
· l>zlalkowycb
Zarząd

Pracowniczych Ogródków
Działkowych zawiadamia zaintereso•
wanych, iż do pnia 5 marca trwa re•
jestracja czlonków. P.O.D.
Rejelłtracja odbywa się w pawilonie
terenu I (ul. gen. $wierc:i;~wskiego)
w l!odzinacb od 17 d" 21.

Więcęj uwagi poświęcić higieme

nych i organizowanie stot6wek O" uiytkownikami poprzez lCoDtitet
twartyclJ, . popularnych 11Gospód", ,Czlonkowski1 który do tego czasu,
Obie_~p:ra:wy ęą pow:ażne i nieła- mimo wielu usiłowap. - nie został
twe, lecz Jednak; robota przewidzia jeszcze po~ołarty Bl'ak tego .Pona. dla ·nich )husi być wykonana. · wiązania, a w pewnym &toprtiU
Pow1·e.::i"i"lis·m·• · ~ fl.i•+·t·"e1 wdyt brak kontróli ze strony Użt•tk
. oVI3
6
c
.r
"' "' „
są w Tomaszqwie obięktywne trud ników i wtlń.iany spoettżeten
ności na uroćlze realizowania· za-' bezwzględnie odbija się na cało-,
sadniczych założeń zbiorowego ży· ksżtałcie pracy Gospody.
w1enia a równocześnie wzrost sto
Czy ta jedna p1acówka wystarpy ~y~iÓweJ· · ludnÓści pracujacej

=

„ ··

cza.

.

·.

·

Be~ wątpienia rta . obećnym eta

· •
pie _ ta.k • M imo przej a-wtaJące
~ó się n tera~ prtec!i3,~ertia - tJie
odczuwd się potrzeby ótwarcła
drugiej takiej placówki, ĆO - to

~~~i.,,~ ·

·

~..., ł .KGO BOląCriif~

Sprawa - kt6rej trzeba poświęcić więcei uwagt ·

!;1 ~~.tr'i ,Po~a~a.

0

Oto list, jaki przysiał nam jeden
Zagadnienie higieny przedstawia
z naszych czytelników:
wiele do :!yczenia w... łaźni PFSJ
„Nie tak dawno w rubryce „Mia Nr, i. zwłaszcza gdy idzie o wanfito i jego bolączki" ukazał się list ny. Nie dość, że nie są one myte
zwtadający uwagę na nieporządki przez personel łaźni, ale nawet cl
przy załadunku chleba w piell:arnl z korzystających, którzy chcieliby
PSS. Zarząd PSS wziął pod uwagę sami je umyć, nie mogą tego zi:obić
sprawę i niedomogi zostuły zlikwl- :r. braku prostków lub innych środ
dowane.
ków dezynfekcyjnych.
tych ' waWydaje się słusznym, aby czytel- runkach ~ąpiel spełnia W<ttpliwą
nićy 11Głosu" czę~ciej. ~wrac~li uwa I?lę, a wrę~z. przeciwn}~· może ~~ć
gę., na zagadnienie h1g1eny i alar- się rozsadmk1em chorob, zwłaszcza
ntowali odpowiednie czynniki za poi skóry".
średhictwem prasy. i?; pewnością Co na to Fabryka Sztucznego Jed
· t owe.
sk utki b y łyby natych mias
wa„"'lu.„ ?.

"w

tr~:ba dodda.ć-ś.napotklił?by ńb P~

złożył

wizytę

Onegdaj
nam
opieWlilżrte .ttu •no Cl, z uwagi na ra kun biblioteki przy szkole podśtaodp9w1edmoh lokali ut;~d:kowych. · wowej Nr. 6 ._ ob. Stanisław Na•
Pomieszczenia Gospody nr 2 'W b!ałczyk, przedstawiając nam ponrt
.bieżącym roku również muszą być szą sptawę:
i będą przebudowarte i prz~sto- · . Dnia 6 października ~~· r. zjawił
sowane do potrzeb Gospody.
się W sżko.le prze.asta~ciel . Tygodniowej B1bliotek1 Ob1egoweJ proGorzej przedstawia się odcinek ponując nabycie dla biblioteki1 jed!ł'ospód zamkn1ętych. W ublettł'1tn nego kompletu TBO. Propozycia i-.o
~
e "'
•
roku uruchomiono · jedną przy s~ał~ przyjęta, uczyniono zamówiePFSJ N'r 1 itha tym _ koniec.
me i wpłacono drobną sumę tytu•
.
• ; . . łem .zal_iczki.
TamteJSZll. 8toł6Wka wyda.Je ob1a Po k1lkU dniach sżltoła otrzymudy dwudaniowe dla pracown'ik6w ła pisro z W~rszawy datowa:1e
administracji i około 300 obiad&w t6wn.ie . 6. X. 49 ,r. .C?> ,PO~WiE!rdza)ą
w f?rmie .zupy I to jest niewyatar ~e P~~~!cJ:~f;1°;'~b'!.t~nf:.osz:~~
czaJ,ce ,me tylko dlatego, że ze twierdzenie WYSłano.
stołowk1 ko~z~sta zbyt nł~ł~ pro- . Dnia 15 listopada Wai•szawa wycent :robotn1kow, ale .r6wmez dla- słała pismo podpisane przez kierow
tego, iż stoł6wk6 winne. dać pełn:V nika TJ30 i wicedyrektora Instytu
obiad, a nie tylko zupę,
tu Wydawniczego, 2e komplet bi...
I to zagadttlł'ni(! pehillgó wyży
wienia, a. równocześnie objęcia· nim
szerokich maa, jest a~gadńieniem
bardzo obecnie ważnym.
Słów
Jeśli stołówki i. gospody spół
dzielcze mają ludzióro pracy da~
Nie bez sfosznoś«li żalił się ob. Dyo
pozywienie tanie, racjonalnie przy nizy nn nlepdtzl\dki i nieestetyczny
r:tądzo.ne poti'li.wy, jeśli md.ją od- wy1itląd stolików w . Barze Mlecznym.
I oto atybko nastąpiła z~lana.
clążyó kobietę praouj11.cą 'pra:Kelnerki, kobiety 1ak mrowki pta·
wie trzeba polłwięci6 więcej ni~ cowite, przypasał)' fartuszki, myły, ż~
dotychc~a8 uwagi.
'
mll\tały, lliOrowały, scle,;ały kur~e, na
„Powll~chna" pr:liygotowuję Ili~ konłeo riakryły białym! obtusam1 stodo s!lkolenia klldr pracowników, ły, ~ potell'I - z dumą 1 za~owoledlem
spoitnły na dokottane dzieło.
petsonelu tego odcinka, a w .związ t:łar t!mlentł się do niepozttanili.
kU z tym wysuwa się zadanie przed CzyACiutko, bielutko, aż miło.
komitetami fltoł6w_kowymi -~ cm• Nłeodpai'oie łednak nasuwa sie lesz•
.wania, i .to ciągłego . czuw1U1ia nad clle jedna refleksja, a mianowit;ie zakwalifik!lójami ta.wodowymi1 uspo- chowanie kochanych gości, którzy cza
&etn - wstyd przyznać - zachowują
łecznieniem personelu, dalej uroi•
się Jak !ltomada rozptlstcz:onych dzłe.maicenie ' jadłóspisów, wprowadze· (liakow, zalewają umy§lnie stoły napo
llie obiadów dietetycznych 1 o kt6 jatnl, tub Wysypują popiół L popielnieych w chwili obecnej tylko się cz~k i rozmazują go gwoll zabawie po
mys1i. ale nic ,., tego w tyttt kiettbi stole. Pewnefio dnia naua kochana
mfodtieii, d1cąc fatnanihistować swój
ku nie robi.
t'
entuzjazm tlla sportu, zaq:ęła bombat
A na. zakqńozenie rat jes3'ae : il.ować słę cinstknmi, skutkiem cugo
z~wad r.1 \11nie tbiQroweg-o iiy'Wie sciana ptzybtała rozpac:dlwy wygląd .
Rosumiemy zapał tnloddeiy tło spor
nia to nie tylko sptawa l!Powe~cch
tow, lec:t czy
można by t~~o za ·
nej". To sprawa nas wszystkich, pnłu ok11.zywaćnie
lnactcl? Nie mówi ~t~
a p,rzede wszystkim stołownika, tu o ty111, ~e ktoś niechcący rożleJe
który musi }.lomóć w podniesieniu kawę czy kakao. Trudno, kazdemu
poziomu zbiorowego żywienia.
może zdarz~ć Ilię 1vypadelc, ale umyśl
!ie plamienie obrusów rtie jest w -ta.dFranciszek Sulm.a
nym wypadku ani · ddwdpne ani kulczlortek Zarządu. Pas turalne.

Głos

, ..

TBO na cenzurowanym
blioteki (katalog D)

został wysłany,

a konto szkoły zostało obciążone su

mą 10.140 zł. ·

·
Szkoła, a personalnie ob. Nabiał
czyk1 wymienioną sumę zapłacił 1
czekano na książki. Do·· dnia dzts11-.,
szego.•. książki nie nadeszły,
k.
W połowie lutego
·ierownictwo
bibli©teki listem poleconym prze,,.„ ·
łó do kierownictwa „Czytelnika" · w
Warszawie monit. I teraz czeka jeś
li już nie na opłacone książki, to
przynajmniej ·na odpowiedź na
swój monit.
Có na to nasze czynniki odpoWie
dzialne za sprawy oświatowe? I jak
postępowanie 'rBO, i to o którym
pisaliśmy kiedyś i to, o którym Pl
szemy dziś - nazwać...?
Przyłączamy się do grona interesantów TBO i nie oczekujemy, lecz
dómagamy się odpowiedzi!

Dyonizego poIDógl

kilko o Borze Mlecznym I jego bywalcach

I

Zreszb„ jak ob, Dyonlzy słusznie
ptzy Gzy1tym atole sma.kowite śniadanko, czy podwieczorek kon
sumuje się o wiele przyjemni~j niż
przy na wzór ntapy w wyspy i pół
wyspy, udekorowanej serwecie.
Gdy goście nie bęclą . przestrzegać
czystości, to nikt ni~ _ nadą!y z zamia·
ną i praniem obrusów.
\!)'
. k' b d ·
6
h
-'. n.e1t'l,e_r 1 ę l\ się stara zac o'Wac ·
ctystosc, ale bywalcy B~ru !eo. s,wei
zauważył,

s~rol\y niec~ przytzekn~, Z~ ~ę~fl Jeśli
1dom;g.:.c, :~ przy~aim~li dk~ prze

t

111

sz a za

u

ymamu P r "

•
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Qrganizu1'emy k
iermasz
Zarząd Oddziału Grodzkiego Towa•
rzystwa Burs i Stypendlów zwołuje
na dzień jutrżejszy orgat'llzacyjn<e ze~
branie Powiatowego Komitetu Woje•
wódzkłego.
· ·
Kiermasz odbędzie się w dniach od
19 marca do 8 kwietnia, a dochód
z niego przeznaczony będżie na urzą·
dzenie bursy T.B.S.
·
Na zebranie, które rozpocznie się o
godz. 16 zaproszehi zostali przedstawiciele partii politycznych, organizacji społecznych i instytucjl z terenu
naszego miasta.
'

KrOnika s.p orfowa

es.KS, uSfart:'J - 7 pktow, 2. Wło· „Ruch" w śtos. 9 : O, zdobY'Waląc
dzimierz Kobyłecki („Związkowiec"} - punkty przez Ptżybyłę, Rózgę i Kuw użytkowaniu materiałami biu„
W ostatnich społkaniaeh ełitninacyj· 6,5 pkt., 3. Henryk Ancz:arski („Związ backiego.
nych tutnieju szachowego o misłrzo· kowiec") - 6 pkt.
rowymi.
stwo Tomaszowa Mu. padły następu•
11 upy 11-giej 1• Stanisław Michuł- Ten sam zespół wygrał nieznacznie
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 jące wyniki:
ka (niestów) - 7 pkt., 2. Walenty Goź z „Concordią" 5: 4.
dzik (niestow). - 6,0 pkt., 3. Stefan
W meczach o mistrtostwó kJ. C: ;;;.;
Goździk W. - Młchułka Oc 2
Kula {tdegtów.) - 6,0 pkt.
.
III Związkowiec pokohał rezet'W}'
Michułka Sroczyllski . 2 i O
Z 4i'l1py III-ciej 1. Edward Zdziarski „Kolejarz~',';Ruchu" 8 11 oraz: rezerwy
Kula - Sroczytiski
2 :O
- Starchµła O; 2
{,,:twu~llkowieć") - 7,5 t>kl., 2. Janusz .„Concordu 7 : 2.
.
·„Gł~s ~Tomaszowski„ Sroczyriski
Sta.rchuła ~ Klila •
1 2,1 .
Segiet . (SKS „Start"} - 6,0 pkt„.
()"';,,.,..C
votE„ARZ''
31 R~szard Uj1tta (SMS. Lic. Pl!da~.) •f WIĄZK wir. - ''"'
"
~
5,5 pkt. .
ł ł ł f 1 O)
FINALiśct
ZAKONCZENIE ELIMINACJl
TURNIEJU SZACHOWEGO

z

Czytajcie

z

bibliotekę · dla ·, · c~orych

TURNIĘJU SZACHOW~GO

W wynikli p~e{lrowacb:onych elimi·
nacji do finału zakwalifikowali się na4
sttony kier.ownictwa szpitala _stępujący zawodnicy:
w te.i sprawie z pewnością prz~
Z grupy 1·17.ej - 1. Andrzej Goździk
niósłby pożądane rezultaty. Kaź 11m111111m11111111111111111111111i111m11111111111111111111m1lłi1
dy na pewno zrozumie, że skła.
dając ofiarę ~a ten piękny cel
Koło
Ją uwagę.
- czy to w gotowce. czy w natu. . ,
Otóż w naszym szpitalu nie rze - odda wielką przysługę
l..iqi 1'oblet
~a. dot;vch~za~ cho,ćby n3:jskrom tym, którzy, pr.z~kuci chor,~ą W ostatnich dniach · zorganizowane
meJsze.i b1bl10tek1. NaJskrom- - ' muszą dłmi:eJ, czy kroctlJ zoslało na terenie . naazegó miasta
niejszej, ale równocześnie przebywa$ w szpitalu,
j~szoze jedno oi(niwo. Ligi Kobtet. J~~t.
odpowisdnio dbbranej.
Czytelni~ · Glosu" mm koło przy Szkole Przysposoł>leiua
11
Nie przypuszczam, aby kiePr.•emysłowego nr. 50.
.
rownictwo szpitala nie doceniaH. R.
Na zebraniu otganizacyjnym, w kt6
ło dorliQsłej roli, jaką w czasie
rym udział wzięła sekretarz Zarzącfo
choroby dla ·wielu pacjentów od .
Miejskiego ti~i Kohlet - tow: '.Elżajf;rywa dobra książka, Uwaiam,
nowska - wybrane · zostały wfadze
ze .ieśli aotychczas nie została
.
koła, w skład których weszły!
801
biblioteka , zorganiżow.ana 1 to
-:- Janina Marynowska jako przejedynie dlatego, ~e kierownic- · Zartąd Oddziału Związku Dojowni· wodnicząca, Irena kitel - sekl.'etatz,
two · mając tyle róznych wydat- ków o Wu1nośó i Demokrac1"ę w to- Halińa Czarn:etka - skarbl'lik · oraz
k6w - związanych z pl'zysto8o
waniem budynku szpitalnego do maszowie Maz. zawiadamia wszystkie Kaz!rrtłera Maturek 1 Helena Wojta•
dzisiejszych potrzeb _ nie mo członkinie i podopieczne, · źe w dniu r•k.
Że po prostu znaleźć funduszu 5 marca br. w ś.wietlicy Związku ąd·
Do 1Cotnisjł Rewizyjnej - Zofia tana ten cel.
będzie się zebranie w zwią:tku z Mię baf czyk, Irena Małecka, Helena Wit. . :Ale na to. t~ż jest r~da, a , dzynar~do'y~ D~~em-Kobiet.
czak i Helena Stroynowsh, a w 'kład
~właszcza wsrod tak ofiarnego
Począte~ łehran1a o godz. 1'1. Wszy Sądu Koleżeńskiego ......... 1'\aria · 1.oi:niń
spoleczeństwa,
jak społeczeń- stkie koleż_anki proszone sa o "unktu ska, . Stanisław.a Kaoała i Eleonora
stwo naszell'O miasta. Anel Zf' alne onvhvcie.
~ajilera.

I

Nowe

Z ~tupy IV 1. Dariust Siwek (,~~łók
nlar.t ') - 110 pkt., 2. Edmul'ld Woje•
w6d2ki („Włókniarz") - 6,5 pkt.
3. Zygmunt Gorzelak (niestów,) 5,0 pkt.
12 zawodników przystąpi więc do fi
nałów któn rozgrywane będą systemem każdy, z każdym i potrwają kil·
ka tyjlodni.
TENIS STOł.OWY

W Piotrkowie „Z.wiązkowieć Il (To .grała vł ł.odzi z tamtejszą „Łodzian·

maszów) pokonał w tenisie stołowym ką" w stos. 3 : 6. Punkty zdobyły:
o mieirzostwo kl, „B'' Kolejarza Wojkowska - 2 i Kasprzyl< - ·t,

.„......„ .............„„••••••••.•••••••••..•••„ ••...•...........„ ••

Zebra'· n1·e kob1·11
w
„ zw·iqz·kQ

.owni;ko'w

Piłkarże , Związkowca'' rozegrali w
1 tegoroczne spotkanie
Piotrkowie 1-sze
towarzyskie z tamtejszym „Koleja•
rzem·Ruch" wy~rywająo 4 1 1 da
przerwy 2 : O.
Bramki zdobylii Wątróbski II - 2,
Pietruszczak i Kwarciany po t.
Poziom spotkania - mierny, goście
okazali się lepsi kondycyjnie.
W meczu klasy teńskiej teh.isa sfo·
łowego drużyna „Związkowiec" prze•

CENNIK . OGl.OSZE~

w DZIENNIK.U

„Głos TOMASZOWSKI"

Za jednostkę abliczehfową dla ogłoszeń wymiarowych priy•
j1tto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks~
tern - 6 łamów po 45 mm.
1Vłelk°'6

orlone6

·Jd 1 do 100 mm
ud 101do200 min

Za tekstem

Nekrolorl

Drobne

70 zł

70 zł
110 zł
160 zł
200 at

30 zł
-zł

110 zł

160 zł
200 zł
Ogłoszenia tabelaryczne. bilanse i
od 201 do 300 mm
powy:i:ej 300 mM

drożej.

-zł

.... al
kombinow.an• Q l«io. Jł1'.'0C.

•

. . . . . .---.. _. . . .„-.. .

„ „__............„ „ „ „ „..........................__

~----~----

Str. 6

ZE

---------------------------..;...~-----------------------------------·--~-----------------SPOll.TV
Nr

Przyszła

w. sobotę i w nle"zi_elę

'6~

sportu łódzkiego

na basenie Ogniska .

dokonamy dorocznego

Co

pisała

Nę dza

prosa

łódzka

3 marca 1930 r.
ł

,,TlłlflłZ

s

ZIJPY''

Dzieci mdlej~ z głodu w szkołach powuechnrch I - (ZJ Jest (Qtełniłc
„Głosu Porannego„. ki6rr.moie 11~ to patnec oboietnie1
." •1o·1'"'· ...... .......... '.' "'Nowezatoszen1a taleru ·ZUDJ':°.
.• _.. -„,...„ """!'~""" ,....-..,.„„
.
!:7'~:~i:;'. ~~:'rt::~~=J=.~;i~~:U~.:!: t::J=w •••~1 ~ ~1 ,„ \l;&XJi;„,~., ~~ :t."..,._ ~

„.
\: -· . -

SO

b O t.ę~

l\liitrzostwa

w sana C)' 111e1

--

.

„

duiu 3 marca · 1930 roku „Głos I którym· wzięli udzial chorzy wraz z
1 W
Poranny" zamieścił całostronicowy obs ługą szpitalną. Na zabawie wyapel do lepi~j usytuowanych łodzian brano „królowę b alu".
l{ŁÓTNIA W E'l .ZRZE
w sprawie niesienia. pomocy glodu·
Łódzka radiostac;a. która czynn::i
jący m dzieciom robotników. Powyżej
-:iada la
1amieś ciliśmy skliszowany ty tu ł owe- jest od dłu ższego czasu wczoraj niezwykłą audycję - by ła
go apelu pt. „Talerz zupy ",
to zac ięta kłótn ia kilku Jsób - z
:RO ŚNIE ARMIA
P?Za ra~iostacji._ Nie ~ia~orr:o w ~a
POL-CJANTOW
Na sku tek tr udnej sytu acji go- k_1 spo.sob przebu~g leJ klotm dostał
spoda rczej i politycznej - pb;ze się n a antenę.
l{RACll NA GIEŁDZIE
„Republika'' - rząd musi ał pod wyi:
LO NDYŃ SKIEJ
f-unkcjonariuszów ,poszyć liczbę
Na giełd zie londyńsk iej w dn:u
Ecji w szer egu miast polskich. 06ólem w najważniejszych -niastac:h wczorajszym nastąpił krach. jakiekraju czynnych jel't 34.457 policjan- go nie notowano od lat 30. Akcje
tów. P olska bije pod tym względ :~m spadły o jedną trzecia wart0ści.
POW0D ż W POŁ'CDNJOWEJ
rekord ---'-gdyż na każdych 103 mi·.?•
szkańców (dorosłych i dzieci) przyFRANCn
pada jeden policjant.
nav.'ledzona
Południowa Francja
I\IASKAJlADA W K OCHANóWKU została ostatnio gwałtowną pow':>W dniu wczorajszym w szpitalu dzią . W szeregu miejscowości tylko
dla umysłowo chorych w Koch2n ó -~· dachy domów wystają spod · wizb1;ku odbył się wielki bal maskowy, w rzonyc:. fal.

·

P·AŃSTWOWY T E ATR NOWY
( Daszyńskiego 34, tel. 18.1-30

,,Brygada szlifierza

0 godz. 19 Karhana".

Z niżki ważn e.

PA ŃS'rWOWY 'l'E AT R ż tDOW SKI
(Łódź, Jaracza 2i

4 marea o godz. 19.30. Premiera.
3 akty Szolem Alejchema „Jaknehuz.", , . Ojlem Habo", , ,•I ens-z n" w
reiyserii I dy K amil1skicj.
T E ATR KO:\IED ll MUZYCZ"NEJ
„LUTNIA"

(ul. Piotrkowska 243)

Piątek, dnia 3. 3. 0 godz. l!ł,t 5
„E.rólowa przedmieścia".
PAŃSTW OWY TR .\TR LAL'EK
' ,,PINOKIO"
{Łódź. Nawrot 27, tel. 135-7ł)
Dziś teatr nieczyn ny.
P AŃST WOWY

11,55 (L) Sygnal - chwila muzy
ki. 12,04 D ZCE~KI K POŁUDNW 13,20 (ł. J
WY. 12 ,~5 P RZER W A
Progr. dnia.
Ch~i l a muzyki. 13,2:i
13,30 Muzyka r·&zryw!c 14,00 R adio·
honika. 1 4,15 (Ł) Komunikaty, 14,20
(Ł) „Sławni artytici sceny i estrady"
15,00 „.\[ówi:i k.;;iąiki". l fi,10 Audycja dla szkól popołdn. 15,30 Audy cja dla świetl. dziec. 15,50 lvfozyka.
POPOLUDN.
J?ZIENN'IK
16,00
16,20 (Ł) Aktualn. łódzkie. 16.25 ( Ł )
„Jedziemy na wcza~y" . 16.30 (Ł) W
audycji Tow. Przyjaźni Polsko-Raćzieckiej „z na~zych studiów na uniwersvtecie Mo~kiew::;kim". 16.40 (L)
Z t\,:órczo~ci Dn11itra Kabalewskiego, 16-50 U,) ·„z dziedziny radiotechniki". 17,00 K oncert dla przodowników świata prac:y. 17,41) A udy cja Powsz. Org. „Slużba Polsce".
18 .00 ,Z kraju i ze świata''. 18,15
„ l\felo'die 8wiata". J 8.40 „ WszechniWykład z
ca ltadiown" kuts l _
„ Histor ia P olski". 19,00
cyklu:
audycja satyryczna.
„Szpilki"
19,45 Ko:ic<:rt symfonicznj'. 20.00
W IF:CZORN'Y, 20.40
DZIEXXIK
11uzyka rozry\\·kowa. 20:55 „Czego
Faust· narobił w pe\ynej aptece" humore.:rka B. P rusa . 21,20 Muzyka
taneczna. 22,00 (L) W iersze Eugen.
1Iorskiegb. 22,10 (Ł) Kalendarzyk
k
imprez sport. 2~,lB (Ł) Progr. lo .
na jutro. 22,15 ·w ęgierski e pieśni lu
dowe. Transm, z Budapesztu. 23,00
OST ATNI E Wl AD0 :\:10 śCl. 23,10
P rogarm na jutro, · 23,15 Muzyka.
24.00 Zal;dcz. audycji i Hymn.

i

niedziei!ę na pływalni „O!fniska" rnieg~ane. zonrn<!rzo s lwa p.tywack1e okrę-gu · łodzk1egu.
w l~l:i s 2 rh ~ i II. K~ s tarcie uj rzy my całą

W takim stadium znajdu,je się obecnie budow a hali sportowej p rzy zl)leg u
Żeromskiego i Skorupki. Niedługo b~dzi emv mieli już sklepienie, a

ulic
klo

0

1fo IWCZN" Y PRZEG L .~ JJ
. 'l'ASZEGO D OROBKU ··
\V obliczu tak donios łego wydarze
nia w 7.y<-iu n ąszego pływactwa, co-

walczą

rum-uń scy
w Lodzi

\V marcu bit".iąc ego roku przy
n a d wa m ecze do Polski
bokserska reprezenta-0ja Rum unii. J\Ilędzypaństwowe s pot kanfe Polska - Rumunia odb~ 
dzie się 2G b m : w Łodzi, natomias t 28 bm. goście walczyć bę
dą we Wrocławiu.

jcżd:i:a

9d

Redakcji

W

salocl~

I

tvlerzyści.

Dlaczego siedzimy tu jak myszy. które czekają na to, aby dać
s ę schwytać w pułapkę? ~ krzyczeli sipaje z dziew i ątego alEgu~ ·
skiego pułku. - Wyjdźmy z w a rowni i ud er~my na wroga! Przeb 1jc-;ny się na południe i na wschód! Z nam i jest cały kraj! PoJ_ą-_
czymy się z powstańcami, Agry, z wojskami Nany-sahiba. Przeciez
oni biją się za tę sarną sprawę, o którą i my walczymy! ...
- Tak, tak, bracia! - wołal i kawalerzyści. - Indie są ogro:
rnne. Przebijemy się na połu<lnie, po ł ączymy się z powstańcami
fl.miu i R ochilkandy. a wtedy w krótkim c zasie ani je<len Anglik
nie z-0stanię na ziemi indyjskiej !... ·
- Nie bronić się musimy, :;. pierwsi uderzyć na wroga ! - podtrzymywali ,ich starzy kawalerzyści, doświadczeni p iech~zy, pa~ni.ę
tający roznichy w Ben~alu w 1842 roku . - s>brona _zgubi powstan1_e:
bronili
- Szach · iP-.sr.czP. n ie nakazał wvrus1Pn1a z twierdzy •

-

'

I

w

przyszłą

zimci nie

wpro witd zą si ę

do niej nasi

pię~ciarte

w -"\-Vacrs:tawre
Związków Zawodowych
1f~ odbyła si ę .2-dniowa odprawa sekrellln y zarządów okręgowych
zrzesze1i . i sportu związkow ego, k tóra m iała m. in. na celu omówienie
1
ostatnich wy ników wy borów do kól i klubów związkowych i p uedy·
·
s kutow\\nie za gad nień oraz zadali, stoj~cych przed sportem związk o-:
wym w roklf bieżąc y m. W obradach wzit:li udz iał również akty wiścil
" :
• .·
·
ZMP z całego kraju.
Sprawozdanla, zlożone z akcji wy- 1 kim są właściwie ' wykorzystywani
. borczej, wykazały, iż akcja nie tyl- w 1>racy instruktorskiej. , Nad każdl\
ko udała s i ę ca łkowicie, lecz również grupą specjalną opiek ę spor tow.it
aktyw sprawuje mistrz sportu. Instruktorzy.
dzięki niej pozy skano nowy
sportowy, k tóry zagwarantuje dalszy mist rzo włe sportu odwiedza ją rów·
rozwój wy chowania ilzycznego i spor nie:i: poszczególne :tak.lady pracy.
treningi ~ zaprawę
tu związk ow~go . Dzl ~ki .o~tal~im '.I<")' gdzie prowadzą
borom ujaw_nilo się rowmez w1_ele no- 1 sportową, przekazując swo1ą wiedzę
wych Idu bo w spor towych. klor e do- j doświadc-zeni e mł odzieży" .
.
.
tąd . nie byly nigdzie zare jes trowane.

'a.I T gmachu Ceutralnej Rady

I
I

W dyskusji nad sprawozdaniami
G L o 1
ylos· zabierali przedstawidcle poszcze
Or,an LódZklero Komitetu I WoJetę . fJÓlnych okręgów i ~r~eszeń ~portoą
wód~klego &omltetu PolakleJ ZJe·
h wych , szeroko omaw1aJąc m. m. za·,
•
onoczoa t J Partu RobotatczeJ
gadnienie współpracy na swym teredruzyny kol sportowyc
Re 11ar:11 J e:
·alków j nie ze Zwi ązkiem Młodzieży Poiskiej
.- r·' ;,·
. ·
•.
D ais7 e e 1urunaCJe ma•i;iwe. s.'
&:oLEGruM BEDAKCYJNll.
organizac1·ami ideowo·
. oraz 1·nnvm1·
1
'
- k · · 1· · ' ·k· · ł 0 dzk1co koł wychowawczymi.
k'1
T • 1 e 1 011 7:
Dyskusja dostar·
zens ie~
. mę„ JeJ
51 w ~o:~:~~c~°a: czyta . iÓ~'nież wiele cennego materia
~::ta:~: r'!,~~z~1.:'!zeli'"~o :~::ł:
sportJwych od.będą_
Sekretarz odpowledzlatn:r 21ł-05
łu o pracy klubów w zakresie szko-ł:Jn. br - W: sah „Spojn ' u ·
!54-25
„
Dział partyjn7
lenia młodeoo narybku •sportowego.
·a ·
k' Nr\V36 . tk' .
Tewn. 11
· .
s1a owce męs ie1 gra) .·
Dział korespondentów iObctwice·prze·
podsumował
D,ys kuoję
PMT Koło 90 - Cenlrala Tekstyl·
n!C?:ycb 1 cbłopsltlcb oru
wodniq:ą~) . Centralnej Rady Związ_na, godz. l7.
. redak~orów r n etelt łcit.n- - ut-ł2
nycb
Burski:
tow.
Gimnazjum Gumowe. ~. PZM Wy- ków 'Zawo'd owych
2U-2'
Dział mutac ji
„ S\wierdiić trzeba-powiedział m. in.
twórnid 6·7, qodz. 17.30:
ll%11tl i:nlel•Jd I~!:!. 1 1 ~~ł-21
„Społem" · Kol o 87 ~ ,, W-0 jewódz- tow. Burski - że tegoroczne wybory
·211-n
,.
Dział ekonomlczńJ'
u1noc11ily, p_oważnle sport robotniczy.
211-11
'; ,,.
Dział tabrycmy •
Na nowyC'h zarządach spoczywa obo
two Łódzkie, godz., 18.
254-21
rolny
Dział
poziopodniesienia
dalszego
Teci10oz\Jvt -- Nauczyciele, god1„ wiązek
~daltcl• ncx:n:i ·· . :~~ 1~2 • 11
mu prdcy organizacy jnej, wychowa w
Ul.30.
-.. . 1p ' r ta L "'' . · -, czej i sporwwe j'".
\\' s iatkówce żeńs1'.iej: ·
ML m-~t
Łódt, Plotr1towsll:• 11,
\Vięle miejscu pośwlęcH tow. Bur·
Wo'-cwództwo• ~ódzlcle ·~ · „SpaRG-ł~
Administracja
ski rozwo jowi sportu związkowego w
Iem'" 'k olo 87, godZ: 19.
t:<dał oalos-zell: Łódt• ~9tr1tow·
ZSRR.·
ul
„
u., tel. u~-se 1 1it-1s
·
\\1 sali „Zwl ązk-ow<:a-Z ryw u •
Wydawca RSW „Prua"
„Każdego, kto pozna pracę w zaPogonowskiego 82 odbędii, się dalsze
A.4?. B e d .: t.ód:t, Plou1lawslta " ·
~potkania w koszykówce. Gra(\ będą: kresie wychowania fizycznego ZSRR
Dl-ele piętro.
PZP'\'/ Nr 36 - ,,Społem'" ..Koło 88, -- powiedział tow. Burski - uderza
Dnak. ZakL GT&f. R&W „Pran"
L6dł. .i. ~wlrli.I n, teL ze1·. a .
fakt, że jest to ogromna praca społe·
godz. l9.
PZP13 Rud a-Filmowiec, godz. 19.4.0. czna. I to jest olbrzymi dorobek raCentrala Teksty!- dzieckiego sportu związkowego. Mi„ Soliclarnośc'" &trzo,vie sportu w Zw iązku Radziecna, godz. 20.20.
PMT· Koło 90 - I Gimn PZPW, .„„.•.„„ ••;.„.„„..„,..,.„„.„ ••„ •••••„„ •. „ „ „„„„„ ••.•„ •... „.;~„„„.~„ ••

·

w sob()

g ra'

i-.
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R OMA -

Konkurs rysunkowy

,.

Zaąadha

(Rzgowska 84)

„Lekkomyślna si~ t.ra'{ c"

Nr

„.

„Głosu••
· ·

pt. „Zwierzyniec -l;bója Samcf'•

· ·

a·

„

.
godz. 18, 20
„Biał'y
REKORD (Rzgowska :?)l
; Kieł" dla mlodz. god~· -1 6
„Siódma. za słona" - godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Ra jnis" - godz. 18, 20
śWIT ( Bałucki R ynek 2)
„ Szalony lotnik" _ , g o<I,;. 18, 20
TĘCZ A (Piotrko,vska 108)
„ Burza nad Azją"
godz. 16,301 18,30, 2Q,30.
'r ATRY (S ienkiewici a 40)
„Koniront ac:ja"- godz. 16, 18, 20
WXSLA ( baszyń,skiego_ 1 )
„ P ustelnia Parmeńska" - Il !eria
godz. 16,30, 18,30, 20,30
WLóKNIARZ (Próchnika 16)
„A wan tura na wsi"
godz. 16,30, 18,30, 20,30
W OLK O śó (Napiór kowskiego 16)
„500 cem" - godz. 1 6, -18. 2·0
ZACHĘTA (Zgierska 26)
„J an Rohaez z Dube"
godz. 18. 20

J-

Szach naradza się
ze sl'.roimi m inistrami.
. - Zbyt długo naradza si ~ wielki sz.ach! - krzyczeli. kawaleN iech .niiSi v.·ysłannicy idą d o pałacu . i porozumieją się
n:yści. z samym B acht-ch a nem!
- Pandego poślemy!... Naszego P andego! - podchwyc_ili artyOn potrafi pogad.ać z p a lerzyści z trzydziestego ós~ego pułku. ł ; cowyrn i naczelnikami!
T a k. tak!... Niech idzie do pałac.u szacha nasz najlepszy
bombardier, Insur P andy!
zahucz.al. cały pięćdziesią t y cz\varty
pułk.

już

klubów i kół sportowy ~h umocnią powazme sport
·robotniczy " - powiedział na odprawie sekretarzy „.
za~ządów okręgow}' Ch zrzesz~ń sportowych tow. Burski

się żołnierze osiemdziesiątego drugie~o pułku. -

Pien\TS~e wiadomości o fym przynieśli szpiedzy z Kamaułu.
Z<"brane w twi erdzy pułki ogarnęla gorqcz'ka walki i zdenerwowa·
nia. Na Wielki P lac wyszli strzelcy, grenadierzy, kawa l erzyści , ar-

czy

Soóin i i Zwiozkowco

·-ILlll&„
I

SZACHOWY

wię,

„Tegoroczne wybory nowych zarządów

Za ntile P•zdrowienia nadesłane
nam pr.:ez piłkarzy '\'.Z.KS. „V\.·1d1ew'" 7. obom kondycyjnego w
Szklarskiej Porębie oraz za takleż po·
7drowienia z tejże samej miejscowt)ś
ci piłkarzy „\Vlókniarza · serdt-'cznfo dziękujemy i przesył~ my im po·
C!Od7., 2 1.
zdrowienia cał ej pilkarski':li Łod zi.

I

KĄCIK

nasz.a

staną
odbędą. się

ADRiA - dla młodzie~y ( St."llina 1)
„Czarodziej sadów" godz. 16. 18, 20
Piątek:, dnia ~ . 3 . . o godz._ 17,15
BAł...TY K ( l'arutowicr..a 20 )
widowisko pt. „Złota rybka".
lO
d
a
K .
„ P ustelnia Parmeńska" l1 seria .
.
·
a~a czynna 0 go z.
godz. 17. 19„21
TEATR „OSA"
BAJ K A (Fra n ciszkańska 31) •
(Traugutta 1, tel.-272-70)
„S'erenada w Dolinie Sł ońca"
O god7;. 19,30 ,;Rom a ns z wodeg od:.:. 18, 20
wilu" z T . \Vesołowskim.
GDYKIA ( D aszyńskiego 2) - „ Pr<>gram aktu a i n oś"i krajowych i ?.a·
granicznych - Nr l O" - godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19' 20 , 21
HEL lLegionów 2 ) dla młodzi eży
. redagują : K. Wróblewski i S. F urs
godz. 16, 18, 20
„Po ścig" I II runda kl. A: 5. III. 50 r. godz.
3. Włókniarz - Zgierz II - Włó ~UZA (Pabianicka 178)
„ Dubrowski" - godz. 18, 20
kniarz - Pabianice.
l o.
(Piotrkowska 6i)
4. ŁK S - Włókniarz II - Spój- POLOXIA
Włókniarż - Zgier:i:.
1. . AZS ·
·
nia II.
„Torpedowie« Nieugięty".
Ogniwo.
~. Związko wiec godz. 11, 19, 21
5. Budowlani - Kolejarz - KoluszPHZE DWJOś~IE (żero ms.kiego 76~
3. ŁKS - W łóknl. arz ~- Spójnia. ki.
„K onstan ty Za sło n ow"
6. Związko\.\riec II - Stal.
godz. 18, 20
zawiad amia, że od
ŁOZ. Szach.
IV runda k l. B : 5. III. 50 r. godz.
dnia 1. III. br. Sekretariat czynny ROBOTNIK (Kilii'iskiego 187)
10.
„ P ustelnia Parm eńska" - I seria
:lest w poniedziałki, środy i piątki
·i. AZS U, - pauzuje.
g odz. 18, 20
w godz. 15.30 - 17.30.
Ogniwo I I.
2. Bawełna
rfEAT& LALEK „ARLEK IN"
( Piot rkows ka 152, te l. 258 ~ 99 )

c~la

kadrę reprczentacnną Łodzt o raz li czną pleJa d ~ przy szłych na stęp
ców na.r:izych obecn yc h mi~trzó \\. Głównie walka o tytuł drużyno,,~l')l'O mis trza okregu rozegrn „ię między .11es polami „Zwią,r.kow<:a·
Zrywu" i .,ŁKS \\'łókniarza". O doin· ~. miej sca 11 alc z~· ć będ ą d ruży
ny AZS, „lTnii -Chemii" oraz „ W łók n iarza" ze Zgi_e rza.
Mistno;>lwa J>ęd~ nie tylko prze- r~z wyraźniejszą ~taje się rola plyP ag-lądem m aso wości sportu p ływackie 1"1llrn, <l ziałac·za i i nstruk~ora.
go na t erenie · Łod zi, ale będą rów·· trz;1c poq tym kątem wiclzenia , n adnabiera ją
mi~tr~ostwa
nie:i; przeg ll}dem pracy naszych in- ·chodzace
stn;ktoi:ów. p rai;ujących w poszcz~· ;;pecjalneg·o 7.naczenia. gdyż będą- nie
góhiych kl ubach. 1'rener Majchr.z ak tylk o .p rawdziw: c mas ową imp r ez ą
ol'az i113fruktorzy Kuciewicz, Gołę · ncszych wyczy nowców, ale z-araze.m
biowsk i, zgierzanin Kotecki i inni, sprawd zianem pnie w sekcjach pł~-.
poka żą . nam swój nowy nar yb ek, któ wackii::h naszych klubów.
Celem dalszej populai:yza cji p lyi·y za kilka miesięcy , a mo że. już
wcześnicj przypuśc i szturm na po- wactwa LOZP k o rzy stająs:p tym razem z niezbyt wysokich koszt ów Im·
zycje polskiej czo\Ó\\•ki.
prezy - _ust111H nisk,ie ce ny bile·
WS PóLZA \YOD.NICTWO
tó-w.
ZO BOWI ĄZUJE
„'lA J E DNE 25 ZL.''
treneró w 1 mA mbicją naszych
Ka przedbieg·i, któte · odb ~d'.! się
struktoró-.v jest obecnie uzyskiwanie w sob_otę i ni edzielę o godz1me 10
c01-az to lepsz ych wyników swej pra rano bilet wstęuu b ędzie koszto wał
cy, gdyż. j ak j uż wiad omo _na osta t - 25 zł. od 'o;;oby~ Liczn e r zesze k ibinim zebraniu P olskiego Z wiązk u Ply ców p ływackich będą m i ały ok azję
wackiego w ' Vars:ta wie wiceprezzs r.!l min i ma l n ą opłstą podziwiać dz:esportowy ŁOZP H ent')·k Kucharsk\ s!ątki za wodników łódzki ch.
zgłosił projekt dłui?ofalowego w.'J.pół
z::wodnict wa wśró d pły waków. P ięk
OTWA RCIE W S0J30 TE
inicjatywa ob . K ucharskiegd
na
O GODZ. 18.
spotkała się z niezwykle życzli wy m
Uroczyste otwarcie mistrzostl\ od
przyjęci<'Ll przez P olski Związek Pły
wacki który zl eci ł inicjatorowi opra będzie się \\' sobotę. 4 ma-rea o go·
cown~ ie szczegóło·wego projektu re- dzinie J 8
F ina ł y w niedziel<;> o godz. 17.
gulam inu w.~pólz:iwocinictw a.

Bokserzy
PAN::iT WOWY TEAT R
im. STEFANA JAnACZ .\
{ul. Jaracza 27)
Dzi~, o g odz. 19,15 sztuka Leona
K ruczkowskiegG pt. „Odwe ty" w
drugiej \1"ers ji.

pływaków

naszych

W mistrzostwach okręgu startować będzie
kadra reprezentacyjna

W
h
•
b
•
•
0 n1czyc
dz1ec1• ro• Pol
ce
Jf.

orzeglądu

„ .

Insur poszedł do pałacu B achadur-szacha.
Bacht -chan. wyznaczony na dowódcę .wszystkich konnych
pies zY,ch wojsk. pozwolił Insurowi wejść do usłanej kob ier cami,"
·
l'i.!=kiej, palacowej sali.
Bacht·clrnn był n iewielkiego wzrostą· •o chudej twar zy i cienkiej szyi. O czy z ciemnymi, chorowitymi workami na policzkach,
!Patrzyły gdl.ieś w bok od I n.sura.
Ruchem r~ki nakazał sip ajowi usiąść ' pod ścianą · ·n,k: rozesła
nych !la dy\\'ani.e poduszkach.
Insui· ni e usiadł, me wziąl do rękj fajk i z nargila~h nie rozpoczął r0zmowy od zwykłych powitań . Twarz B 3.cht-ch ana zrobi !::i .się od catu oonura.
Il
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UWAGA, CZYTELNICY!
Ko.lejne 10 kup~nów:' wy-pełnionych czytelnie ~aleiy odesl.ać w jedn~j
kopercte, po skonczemu korikur-su - do dnia 1.:> marca 1950 r. na adres
Reda~~ji „Głosu' ', Łódż, Piotrkowska 86, III p„ dla działu „Rozrywki umy.
słowe.
W$r.ó ? Czytelników, którzy nadeślą kupony za wiera jące trafne rozwią.
za n.ia' _!..c... rozlosowane zostaną cenne ' nagrody:
APA RA r fotograficzn y, .
2 BUDZIKI - wy robu Państ wowej Fabryki Zega rów w Lodzi,
P I~KA _ NOŻNA;

·

· •

S ERWIS PORCELANOWY na 6 os ól>
oraz szerea cennvrh l{Siaże k.
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