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Demokratyczna młodzież niemiecka

do Generalissimusa Stalina
BERLIN "(PAP). -

Uczestnicy ~lotu młodzieży demokratycznej

w BerHnie, w atrnos.feme ogromnego entuz.jamnu, uchwalili następu·
jący

I

'
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Międzynarodowy. Dzień

Dziecka

tekst depes;z,.y powitalnej do JóZEFA STALINA:
Drogi Józefie Stalin!
Przeszł'O pół miliona młodych bojownikó'w o pokój, którzy przy·
byli ze wszystkich krańców Niemiec na ogólno-niemiecki zlot do
Berlina śle 'Vam, \Vodzowi międ·lyr.arodowego obozu pokoju, swe J>-0zdrow.ienia i wyrazy wdzięcznoś.:i. Ponad pół miliona młodych niemieckich bojowników o pokój, posfońców milionów młodych ludzi, go·
towych do pracy i do obrony pokojueobiecuje Wam uroczyście doło
żyć wszystkich sił w walce o za.lrnz bomby at<lmowej, obiecuje Wam
wbrew wszelkim trudnościom walczyć o położenie kresu przestęp·
czym knowaniom anglo·amerykańsjdch podżegaczy wojennych i nie
dopuścić do tego, by naród niemi'.!cki i jego młodzież wciągnięci zosta
li do wojny przeciw Związkowi Radzieckiemu, przeciw krajom demo·
kracji ludowej, przeciw postępowi.
Niech żyje wieczysta. przyjaźń młodzieży niemieckiej z młodz.ieżą
Zwil1zku Radzieckiego i ·jej przodującym oddziałem - Komsomołem!
Niech żyje międzynarodowy obóz pokoju - którego najpotężniej
szą twierdzą jest Związ.ek Radziecki!
Niech żyje Generalissimus STALIN - wi<!lki Wódz wszystkich
postępowych i mih1jących pokój ładzi całego świata !

dniem święta- i radości młodzieży w Polsce Ludowej Mł d :--:0
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wPolsce ł'ez to~sza~s w;we
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Apel Głównego Komitetu Obywatelskiego Obchodu Międzynarodowego Dnia Dziecka

d;;ynarodowego Dnia Dziecka w Polsce wystosował do wszystkich obywateli Polski Ludowej apel, w ktorym czytamy:
,,W promieniach letniego słońca, w
bogactwie barw i kwiatów - nadcho
dzi 1 czerwca - dzień, poświęcony
najdroższym naszym istotom - Międzynarodowy Dzień Dziecka..
Dziecko - szczęście i radość ro.
dziców.
przyszłosć
Dziecko - nadzieja

społeczeństwa.

przyszły budo·Nniczy
Dziecko Polski Socjalistycznej.
Jesteśmy w rodzinie tych narodów,
które na swych sztandarach ·wypisaly najszczytniejsze hasło ludzkGści,
to nasz największy
CZŁOWIEK.
skarb.
Nasze państwo i rząd otacza ser-

deczną i wciąż wzrastającą opieką
l troską, matkę i dziecko,
Troskliwą opieką lekarską otoczona została kobieta brzemienna i
dziecko. Setki i tysiące kobiet i dzieci korzyrstają z poradni lekarskich.
Rośnie ilość szpitali. Zmniejsza się z
miesiąca na miesiąc śmiertelność,
Od 50 lat
2właszcza wśród dzieci.
nie było tak dużego przyrostu natu.
ralnego, jakii mamy ob'ecnie.
Nieustannie wzra~ta ilość żłobków,
dziecińców, przedszkoli. Na oścież
otwarły się wrota szkół przed wszyst
kimi dziećmi i przed całą młodzieżą.
Książka, kino, świetlica, stały się do
stępne i niezbędne naszemu dziecku.
Pracujemy i wal~zymy, gdyż chcemy, aby nas~ dziec_! były szczęśll·
we, r~dosne i _bezp1ec:i:.ne. Dlat~yo
p1agn1emy pokoju, poko1u, od ktorego zależy prz.yszłośći naszych dzieci

t.474.563

dzieci setki milionów matek i ojców
na całym świecie.
W krajach, gdzie panuje wyzysk i
krzywda- 5połeczna, dzieci pozbawione są pomocy i opieki, należnej im

·Dzień Dziecka dzie się we Włoszech pod hasłem mo
Międzynarodowy
będzie dniem święta i radości dziec- bilizacji sił społecznych wokół palących zadań poprawy sytuacji mateka w Polsce- Ludowej".
,
rislnej dzieci.
Szczególna uwaga zwrócona będzie
na los dzieci w rodzinach milionó·w
bezrobotnych włoskich lub też w ro·
Wł
dzinach osób nie otrzymujących pełnej płacy robotniczej wskutek kryRZYM (PAP). - W związku z.e zysu i re!Jukowania zmarshallizowa.
zbliżającym się Międzynarodowym nego przemysłu.
Dniem Dziecka włoskie masowe or- , Komitet Organizacyjny . postanowił
ganizacje demokratyczne - Związek p<'łączyć Dzień Dziecka z aktywną
Stowarzyszenia propagandą na rzecz pokoju.
Włoskich,
Kobiet

i światła, w po·
czuciu rosnącej siły, w poczuciu spra
wledliwo~ci. w walce o szczęście narodów, bronimy pokoju. Nasz obóz
krzepnie i rośnie - przewodzi mu
niezwyciężony, bohaterski Związ~k
·
•
Radziecki,
Pragniemy pokojii i pokój wywal·
czymy-aby uśmiech szczęścia kwitł
na twarzach naszych dzieci, aby spokojem tchnęły oblicza. matek.
Miliony podpisów pod pokojowym
Apelem Sztokholmskim są wyrazem
naszej niezłomnej woli walki 0 po.
kój, walki. która przyniesie zwycię
stwo nam t naszym dzieciom.
Dzień Dziecka
Międzynarodowy

Jak donosi
TIRANA (PAP).
Agencja Telegraficzna,
wybory do Zgromadzenia Narodowego w dniu 29 bm. były wyrazem
albańskie
jednomyślności narodu
go. Setki tysięcy robotników, chło
prre!istawicieli inteligencji
pów,
zgłosiło się do urn wyborczych i w
wielu okręgach wyborczych już do
12 godziny oddali swe głosy wszys
cy wyborcy.
danych tymczasowycj'l,
Według
rezultaty wyborów są następujące:
w glosowaniu. brało udział 99 proc.
WYborców, 99 proc. wszystkich goło
sów padło na kandydatów Frontu
Demokra.tycznego.
W Tźinoka.sterze brało udział w
99,44 proc. wyborców,
głosowaniu
na Front Demokratyczny padło 99
proc. głosów.
We Flore głosowało 99,54 proc.
wyborców, na. Front Demokratyczny

I

pQdpi~y

pod Apelen1 Pohoju

złożono do dma wczorajszego wŁodzi i województwie
W ciągu ostatnich dni w miastach
wsiach województwa łódzkiego
jeszcze w dalszym ciągu
składano
podpisy pod Apelem Sztokholmskim.
Liczba złożonych podpisów przewynosi
milion i
już
kroczyła
i

pisów

wynosi

W

ŁODZI

I WOJE-

WOOZTWIE ŁÓDZKIM 1.474.563.

Do Komitetów Dzielnicowych w Ło
drz.i :i do Komitetów Miejskich i Gmin
nych w województwie zgłaszają się
wciąż osoby, których „trójki" nie za1.029.001.
stały w domu, a które pragną brać
W Łodzi Apel Pokoju podpisało udział w akcie jedności całego na44l,562 obywateli, Łączna liczba pod rodu, w plebiscycie pokoju.

Ogólnopolska konfer_encia
na temat transportu

wewnętrznego

30 maja
WARSZAWA (PAP). b .. ir. w Domu Technika w Warszaw1e rozpoC/lęła - .Pod h~słem „WalfYmy 0 zmcchan1Zowame transp.oru wewnętrznego" obrady dwudnio-·
d
wa ogólnopo::lska ko-"erenc·
Ja na
1u·
•
.
.
eagadru.eruann transportu wewnętr.znego w zakładach pracy.
Na konlf'erencję przybyli: rzastępca
przew. P~G min. Eugeniusz Szyr,
wicemin. górnictwa inż. Mieczysław
Lesz, wlc~m:!n. leśnictwa im;, Rykow
ski, sekretarz genera'lny NOT inż.
przedstawiciel
Czarnowski,
· Jan
CRZZ ob. Roman Zuchowicz. Licznie reprezentowani b'yJ.i również pro
fesorowie wyższych uczelni cz rektorem Politecbnilki Warsrzav..-sldej 11rof.
Warchalowslcim na czele, naukowcy,
pracujący nad rzagadnienJami transportu wewnętmnego oraiz najwybitniejsi pmodownicy pracy i ;racj0na·
1izaforzy.
Obs!lerłzy 1red:erat na temat realizacji postępu technfoznego w pracy
polskiego przemysłu wygłosił - zastępca iprzewodn. PKPG min. Eugeniusz Szyr.
Nast~nie dya-, Państwowyeh Wydawnictw Teclmic:mych ob. . Płą
sko-wski rllłożył meldunek o wydaniu pierwszych dwóch książek na te
mat planowania, projektowania, reurządzeń
alizacji i eksploatacji
tra.nspartu wewnętrznego. Jedna rz
tych ksdą~k opracowana rzostała w

w zakładach pracy

języku polskim ;przez inż. Dubińskie
go i Kostina., dn1ga zaś jest tłuma

crzeniem dzieła xadzieckiego specja·
listy inż. Bartaszewa.
Po wysłuchaniu 'referatów zebran1
.
k
d ,. .
u a·Ll się na po az !Plerwszego po1skiego naukowego filmu p. t. „Trans
port wewnętrzny".

w

.

B I

d •

we·

oszech

Zwycięstwo
w

Frontu Demokratycznego
Albanii

Albańska

99,47 proc . .w Peszkepie bra
Io udział 99,49 proc. wyborców, na
Front Demokratyczny padło 99,63
proc. głosów. W Durrece brało udział 99,6'7 proc. WYborców, na frunt
demokratyczny 1padło 98,23 proc.

padło

głosów.

świata następujący ape1:
„Bracia. i siostry, młodzieży całe
go świata., z rusztowań rosnącego
miasta, w którym życie zatriumfo·
nad wojną i zniszczeniem,
wało
wzywamy was do obrony światowe
go pokoju.
Wzywamy was w imieniu młodzie
miasta, które przez
ży Warszawy widownią
pięć ponurych lat było
najpotworniejszych w historii zbro
dni, bestialstw i okrucieństw, z mia
sta, które najazd faszystowskich im
perialistów zamienił w ruiny i
zgliszcza.
Dziś, z pracy naszych rąk rośnie
nowa Warszawa, weselsza. i piękniej
sza niż dawniej. Rośnie szczęśliwe
miasto, w któr;rm pokojowy trud
człowieka. pracy czyni życie coraz
Nocora.z boga.tsze.
jaśniejsze,
we, słonecuie osiedla. robotnicze,
wielkie, nowocze!he arterie naszej
stolicy, parki i stadiony sportowe,
muzea, teatry i świątynie wyrosłe
na zgliswzach martwego miasta, to
serc,
dzieło naszych rąk i naszych
które w imię radości życia, codzlen
ży całego

OJ

sw1a a

Swięta
28 maja b. r., w -0.niu SwJęta Lu- Itysięcy chłopów by w~iąć
H'

dniu

udział w

I

Młodzieży całego świata!

Mówimy do was w imieniu mło
swzęśliwego
·dych budowniczych
miasta. Mówimy do was w imieniu
radosnych dzieci, bawiących się i
uczących się !kochać ludzi w nowoogródkach dziecię
wybudowanych
cych i w noWYch warszawskich
szkołach.

Wierzymy, że zdecydowa.na. p0sW.
wa młodzieży, że wspólna. walka
wszystkich uczciwych ludzi na ca.łym świecie potra.fią obronić pokój.
Wzywamy was do złożenia podpl
sów pod Apelem Sztokholmsldm
Stałego Komitetu Obrońców Poko·
Ju.
Łączcie się wszyscy w walce o
utrwalenie pokoju!

I

osiągnięciach

i brakach w pracy NOT

Hasło t.o jest wspólnym hasłem
Partii, klasy robotniczej i inteligen·
ej.i technicznej.
Jest to również hasło Nacz. Orga·
niz acji Technicznej. Minister Rumiński podki!.'eśla, że ihżynier<>m i
technikom grozi niebezpieczeń::.two w
postaci zaściankowości technicznej,
kt.órą można usunąć tylko przez syWychowanie tych no-wych kadr jest stematyczne szk<>lenie i d<>szkalanic
podstawowym zadaniem NaczeJnej kadr technicznych w opai!:ciu o do·
Organizacji Tecl1nicznej".
Powołując się na słowa przewodni·
ezącego KC PZPR Prezydenta Bi~
ruta, na IV Plenum, mm. Rumiński którą postawiło IV Plenum - mówił
jest zagadnienie
przypomina, że istniejące kadry inży min. Rumiński niersikie są w Polsce wy.koo.-zy~tywa· wychowania i wysuwania kadr inży·
ne w sposób niepełny i wadJ.1'Wy. W nierskich spośród lil;:~y robotniczej.
końcu 194.9 r. na. ogólną liczbę 14 ty·
NAJWAżNIEJSZE ZADANIA
sięcy inżynierów było za.truchrlony<'!h
w przemyśle tylko ok. 7000. Jest rze·
W dalszym ciągu przemówienia
czą niewątpliwą, że stan ten może
być z.mienfony przez realizację ;1a- minister Rumiński wskaz.'llje trzy kie
Prezydent.'l runki pracy NOT i swwarzyszeń
przez
sła, rzuconego
·;;eehnicznych, oo w konsekwencji poBieruta:
,,Inżynierowie i technicy do oro· większy nasze kadu inteli2'eneó:i tech
nic:mej.
dukeji".

W Dom.u 1.'echnika w Warszawie odby·

ło się posiedzenie Rady Głównej Naczeln~j Organizacji Technicznej,
wszystkich
i techników
która skupia ponad 26 tys. inżynierów
branż.
Na posiedzenie IPHYbYł pi·e®eS Nacz. Org. Techn. IMIN. INŻ. BOLE·
SLAW RUMIŃSKI. sekreta·r z generalny NOT - INż JAN CZAR·
NOWSKI, przedsta.wiciele wszystkich st.owarzyszeń inżynierów i tech
n'ików ·oraz oddziałów NOT z całego kraju.

chłopów
.

tem Ludowym odbyły się w około
20 punktach województwa łódzkiego.
Obchody zgrqmadziły ogółem ponad
140.000 chłopów oraz znaczną ilość
robotników, których delegacje wzię
ły udział w manifestacjach. Nieżwy
kle liczny wzięły udział kobiety i
stanowiąc około 50 proc.
młodzież,
uczestników manifestacji.
We wszystkich punktach obchodu
zebrani manifestowali gorąco na
necz pokoju i sojuszu robotniczochłopskiego. Pod tvmi bowiem hasła·
mi obchodzone było tegoroczne Świę
to Ludowe.
Na terenie 'Województwa łódzkie
go, w związku ze świętem Ludowym
odbyło się około 100 różnych imprez
artystycznych i ponad 40 akademii.
Święto Ludowe było również dniem
igrzysk sportowych, w których wzię
ły udział Ludowe Zespoły Spol'towe
oraz robotnicze kluby sportowe.
Wszystkie punkty obchodu Swięta
Ludowego zostały zradiofonizowane,
co wzmagało jeszcze odświętny nasttój.
Chłopi województwa łódzkiego ucz
cili święto Ludowe nie tylko masowym udziałem w obchodach. Podjęli
oni także w swoim czasie dla jego
uczczenia szereg konkretnych zobo·
organizacyj.wiązań gospodarczych,

intełi.gen.cii ~~r~~ą:an~~l~~~}~f;0~':i!t~:;~i~.dyz~~

Podstawowym zadaniem Naczelne1· Organizac1·i Technicznej·
o

pokoju swoje naczelne zadanie. Na
sza walka z ruina.mi, to nie tylko
walka z ponurym d~eckictwem mi·
nionej wojny, to także walka przeciw groźbie nowej wojny.

Ludowego

dowego, na wielkim Stadionie w Si~ radosnej :manifestacji.
Nad głowami rzeibranych powiewa
1·a.d.zu zgroma<lz.ilo się k41kanaśc::ie
~---,,;,_---------~----'- - - - - - - - - - - - - ły tra'll&parenty orarz ozel'W.one l zielone s~dary. Hasła na transparen
tach głosHy irtałe zacieśnia.nie so·
juszu robot.nkro - chłopskiego, wzy.
wltły chłopi>w, zrzeszonych w 2jedno
c.zonym ruchu ludoWYm, do zbudo·
wainia ustroju soojalistycz.nego na
wsi przez rit.zwi>janie i wzmacnianie
spółdzielczości produkc;vjnej.
sieracmkich
W uroczytS;f;ościach
wzięli udział międrzy innymi; czło
nek Biura OrganirLacy,ilego Im
PZPR tow. WładysłMv D~ora!kowski
oraz wiceprezes NKW ZSL ob. Stefan Igna.r, człOIDek Ra.dy Państwa.
Wielotysiąoone rzeS2e zebrane na
wiecu okJ.askiwały gorąco przemówie?l.'ia tow. Dworaikawskiego i ob.
Ignara, wiZnosrząc okrrzyk1 na cześć
p.o koju, soju~u roboiniezo - chłop
skiego, przywódców polskiego ora.z
nbotnlmiędzyn&T-Odowego ruchu
czego.
Po wiecu, ulicami Sieradrza przema
~ował !POtęWy pochód.
Członek Biura. Organizacyjnego KC PZPR tow. Władysław Dworakowski
Na .w.koilcrzenie święta Ludowego
W „ 'd '
di
p
·
ZSL b s· ef I gnar, przewo dmczący
.
rezy um OJewo ao . t an
wiceprezes NKW
w Sierad0u odbyły się liic.z.ne impre· ·
·
• eh I ·
eł •
.
. .
k1eJ Rady NarodoweJ w ~o z1 oJ>. Gt? • a sI? . - oraz zaproszeru_ goscie rz.y artystyczne i spOl'towe.
witają z trybuny defiladę uczestmkow Sw1ęta Ludowego w Sieradzu.
Uroczystości w związku ze Swię-

Rumiński

siątkom słonecznych stolic taki sam
Warszawy,
był udziałem
obronie
młodzież polska widz'i w

łódzkiego
wo)ewództwa
-
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WARSZAWA (PAP). -

Pt

los, jaki

Bojowe manifestacje

.

W czas.ie obrad prezes Naczelnej
minister
Organizacji Technic=\i wygłosił obBolesław Rumiński szeme przemówienie, stwierdzając
na wstępie poważny rozwój działał·
ności Naczelnej Organizacji Technicz
nej, wszystkich oddziałów NOT i pod'
ległych jej stxnva~:zyszeń teehnio.z·
nych.
„Rośnie i wzmacnia się pocz.•1cie
wsp~l~oty_ o~gan_izacyjn~j.i ideologicz
·e
nej mzymerow i techmkow, zrzesz.onych w NO'f - stwierdził min. Rumiński - rośnie ogrom zadań i od·
W e gra Zie
Prezy- 1 powiedzialności. Zacieśnia się współ·
WAlłSZAWA (PAP). de.nit R p odwołał ambasadora R. P. praca. z klasą robotniczą, wzmaga
w Bei~dzi.e ob. Jana.. 'K;\rola się odpowiedzialność za. wychowanie
I nowych kadr inteliirencii ludowej.
'
Wende.

Odwołanl ambasadora RP

Dzi•en' Dzi•ecka

y cho w a n I•e nowych kadr

Min.

k"

Dzień Dziecka Narodowe Stowarzyszenie Partyzan.
Międzynarodowy
WARSZAWA (,PAP). - Młodzież ną twórczą pracą bronią dziś pok<'
stanie się wielką manifestacją w o- tów Włoskich itd.-utworzyły vrspól- warszawska skierowała za pośre ;iu. Dziś, kiedy podżegacze wojenni
brnnie praw dziecka, w obronie ra- ny · komi.tel, który dokonał poważ- dnictwem światowej Federacji Mło wstępują w ślady faszystowskich
dosnego dzieciństwa dzieci całego nych prac przygotowawczych. Mię„ dzieży Deinokratycznej do młodzie zbrodniarzy i chcą zgotować dzle·
dzynarodowy Dzień Dziecka odbęświata.

Troską powszechną
od państwa.
państw imperialistycznych jest zmniej
szenie budżetów na ochronę zdrowia,
opiekę społeczną, oświatę i kultur~;
i równocześnie zwiększenie budżetów
wojennych. Miliardy idą na zbrojenia, na bestialską broń atomową i
bakteriologiczną, a nędza i beztobocie wśród najszerszych mas rośnie z
dnia na dzień. Dzieci cierpią z powodu niedostatku, rosną w ciemnocie
i zacofaniu.
W krajach kolonialnych i zależ·
nych Azji i Afryki czarne. żółte i
białe dzieci stanowią źródło najhaniebniejszego wyzysku. Tu uśmiech
rzadko zakwita na dziecięcej twarzy.
Dziś oni, obóz krzywdy społecznej
i nędzy, w poczuciu swej słabości w
nienawiści szykują światu nmY'ą po.
żogę wojenną.
My, obóz postępu

tk·1
w~ ~

Pierwszy z tych kierunków, to
akoja doszkalania inżynierów i tech
ników poprzez kursy, narady teeh·
niczne i odczyty. Dmgi kieru.nek to szkolenie nowej inteligencji Judo·
wej, .·ekrutującej się s.pośród klasy
robotniczej, poprzez wiecz<>ro~ve szl;:o
ły inżynierskie i in:<>tytuty korespc>n
dencyjne. Wreszcie trzeci - to akcja
instruktażowo · szkoleniowa dla ro·
botników, prowadzona bezpośl"~dnio

~:~i~~;f;~~łt!~t~r:k~r:i~~~· !~~~~,~

~:; !c~r:ć ~~~~~!~::~~ą~fii0!~~.
0

złotych.

Tegoroczne Święto Ludowe dzieki
pracujących
masowemu udziałowi
chłopów i robotniczych delegacji,
czbnków
dzięki bojowej postawie
Zjednoczonego Stronnićł.wa Ludowego, stało się dniem ,Yi.elkiej manifestacji chłopów w obronie pokoju i na
rzecz dalszego wzmacniania węzłów
pracującego
braterskiej przyjaźni
chłopstwa z klasą robotniczą we
wspólnym, zwycięskim marszu w wal
ce o ustrój socjalistyczny w Polsce.

!;1~st n:::::;::::::ą :::::~~ ~~;:~::ee: iJ~~fii~ach~t~v:~;;::~ IPotężna demonstracja
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Sa19onu

Trzeba - stwier<IBa min. Rumiń-1
IZU
W
ski - wciągnąć do nauki w szkołach•
inżynierskich jak na.jwięcej robotni·
LONDYN (PAP). - Jak donoszą
ków z fabryk. W tym celu NOT projektuje utworzEJJŃe jes.7.ICIZe w tym ro z Saigonu, w pobliskim mieście
ku prey każdej wieczoro\vej smr<>le Czolon odbyła. się wielotysięczna
inżyruerskiej diwuJ.etm.ich kursów prz.y manifestacja ludności vietnamsk.iej
Vietnam- ·
got.ową.w.czych , k"tórych ukończenie i chińskiej pod hasłami
pozwoli każdemu wy;kwalifikowane· skiej Republiki Demokratycznej.
mu rc>botnikoiw.i, ma.jącemu odq><>wied· Uzbrojona policja zaa.ta.kowa.la ma.
nifcstantów, dokonując aresztowań.
nie zd:olności i 7 klas si.koły powsizech Jeden z maniiestantów został i:annej, wsta.'Dić do szq;;-Ołv inżllnierskiej. u.
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O dyscyplinie wykon·ywania

pla nu inm est gc gjn eg o na ro k 1950
I

niepełnym wykorzys taniem kad na jedną z inwestycj i Centrali Mię
1949 r. zostałncbomłenia now~ch placów - budów
okres III i IV kwartału, co by li Trzeba raz na zawsze skon'czyc· rz. snej
w Trzemięśnie (pQw. Sulęcin)
zrePalUzowany fł.nansowo Iw lOł na
ś
ó
an produk t b d
so Inwestor był zmuszony sprowac)ir;ać
Proc
nia"
„wyrywa
zasadą
ą
niezdrow
pełne6
możliwoli
lało
przekre
ry
ano
u ow
montażo · 1949 CJ
ło miało młeJs cegłę z Poznania , podczas r:CIY cerła
r. został wykona-. go zrealizow ania tego rodzaju lnwe bio fachowcó w, jak
n w 0 ;'ef10
trzy ptzedsię pochodząca z rozbiórki w Sulęc:inie
gdzie
Radomiu,
w
ce
zalołe
Pl'ZJ'
ustalano
n~ t 1 't . proc. Ostatni rok pia styoji, które pracy.
oraz PBP jest wysyłaną do Warszawy .
SPB
e
paiistwow
biorstwą.
ej
k {zy ~n.icgo został zatem w za nlu całoroczn
Weszliśmy teraz w okres Il kwar
y się w
licytował
6
Nr
PPB
I
1Z
Nr
w
Te poważne niedociągnięcia
za1!:i::.1 t z1ałalnoścl inwestycy jnej
zape
do
co
br
miesięcy
'
ciągu
1!)50
kwartał
I
za
wykon&nlu planu
~ Y mocnym akcentem .
o- talu 1950 r. - okres decyduJi\C1
f~chowców
sobie
T-<:n dorobek 1949 r. pozwolił W roku wynikają przede wszystkim z wnienia
dla stopnia wykonan ia tegoroczn ewynłera;,
warunki
im
o
fiarowują
h ogniwach
~!r~:ł ~J~k wl950 założyć P.oważny ciątącej na wszystkic
Planu inwestycy jnego i b!Yfowgo
zt'I
wyna'""oci
normy
poza
e
kracza•coc
z lał
zakresie mwesty inwestycy jnych - złej tradycji
Od tego, w Jakim stopniu
nfotwa.
„.
'"
ś
h z
i
zbłoro w U kwartale zostanie wzmożone
Plan inwest ycyj ml
c ji i b u d ownlctwa
naozna CZI) ć tnwesto nia, ustaloneg o układem
• n ony~ .
- t f" •
ny 1950
wym. W dodatku, jak stwlerd:i:ono,
jr. Jes man,owo o 43 P"roc, row, · biur projektów i pr11;edslę•
Jesz- fachowcy ei nie byli w pełni wylm tempo reallza(lji planu Inwestycy
wydm~y od planu 19ł9 r. Plan bn- ,_lorstw budowlan ych uwala
mierzone sumą clziennych wy
nego,
łeb
się
ało"
„rezerwow
rzys*a.ni
h
pierwszyc
od
można,
nie
że
' Ol!tuctwa 1950 r. jest o 5% proc. cz-:,
płat Banku Inwestycy jnego i reali
:ie na późniejsze miesiące„.
~zy od wykonan ia pla~u budo dm roku pra~owao pełnąpoparą,
za.cją planów miesięc7.nych Prl!l4ld
•
.
.
pracach
oddechu"
wructwa. ~ 1919 r. w tym planowa trzeba „nabrac
siębiorstw budowlan ych - 1ale;ty
plano
_wz!l'ocnic
równlez
T1_zeba
litra
ne
ewentu11,l
a
roku,
na wartoAc produkcji uspołecznio ubiegłego
się wośc pracy prze~s1ęb1orstw w ~- nasz start inwestycy jny w pierw
nych ~rzedsiębiorstw budowlan o • ty z tego wynikające odrobi osta
kres_ie zaopatr11.en1a materialo wego. azym roku planu sześcioletniego.
w
montaiww ych jest 0 '1Z proc. wy:!: wzmożeniem tempa. pracy
e jest zwłaszcza zwrócenie Start ten musi wypaść dobrze. Dla
Konieczn
tnich miesiącach roku
sza, niż w roku ubleirłym.
oszczędne gQspodar owa· tego tn;eba zwiększyć aktywność i
na
u~a~i
' .
.
Dla zapewnie nia realności w'ko
2 tym uwidaczn ia s_ię me i unihlJętne manewro wanie ma. inicjatywę w pokOJlyWantu we wła
~;viązku
W
eh
c
wzrastają
poważnie
tak
nania
Jak niewiarog odne fakt.y snym zaltresie trudności, powstająplanów - Rz:\d podjął środki, z!.ic słabosc, wzajemnyo~ kontaktów !in terjałami.
ły, wynika cho cy<1b w toku reą,Uzacjl sadn.ń lnwe
występowa
nieraz
tu
?QJn
przedsię
1.
proJekt6w
biur
,
UQ ny QOSC U
(Trybupa Ludu).
rzająoe do usprawnie nia. pracy inwe westorowbudowlan ych w pierwszym ciażby z następującego prz~rkładu; st:vc:rtnych,
biorstw
--------------------.
.
:
.
'
sterów biur projektów i przedsi"'•
" kwartale, stąd wynika bra~ o p i e k i - - - - - - - - .
'
.
b1orstw J:mdowl~no - montazow ych. nad pląnem ze strony inwestoró w,
Przede wnystkim zosta,ły 1>r~pro powolne tempo pracy biur projekto
wadzone przygotow ania, umożliwia. wych i złe przygotow anie clo pracy
jące pracę przedsiębiorstw budowla przedsiębiorstw budowlan y()h.
_
Z
DYCb w warunkac h zimowych .
znłe
został
r.
1950
błędy
stycznia,
1
one
dniem
Nadrobić popełni
siony okre1 11lgowy (tj!;W, ,,poślizg·•,
być
muszą
zadania
Ja.kie zatem
czyli tolerowan ie wyka6.cza nia prac postawion e w obecnym etapie dzią.
inwestycy jnych planowan ych na da lalności inwestycy jnej, aby nadrorunków egzystenc ji i braku szkól
Al
B O C I ' A ft na
N ff I I ' O
ny rok - w pierwszyc h miesiącach bić popełnione niedociągnięcia?
Walc7.yó w chWili obecnej w obro29,8 proc. dzieci włoskich stanowiii
~
~
roku następnego) w realłzac,ji plaMamy trzy decydujące ogniwa na 11ie dzieci - to przede wiizystkhn
analfabeci; na ogólną liczbę 7.423.0tlO
krctar~ generaln y Światowej Federac ji Młodzieży
nimi walczyć przeciwko wojnie, pneciwko
nów Inwestycy jnych, w WYl)ilco cze obecnym
Są
etapie.
od lat 6 do 13 - 2.211.374 dzi~
dzieci
Demokr •tycznej
go plan inwestycy jny 1949 r. zo inwestorz y, biura. projektów ł przed ivvścigowi zbrojeń, mobilizować mlci nigdy nie były zapisane do szkoły.
walki
do
reali
o
dziewcząt
i
chodzi
stał zamknięty, jeśli
Należy bezwzg!Qdnie clemaskpwać
siębiorstwa. budowl;in e•. Zadania tch Uony chłopców
kr.,,.
o zakaz broni atomowej .
zację rzecz-OWI\. z dniem 1 stycznia jednak są różne.
dzieci od rodzin, a przede wszyst kłamliwę twierdzen ia władców obQ·
wal
17.
do
16
lat
od
ku
De·
Młodzieży
Federacja
Światowa
jów kapitalisty cznych, jakoby
1950 r.
od matek.
kim
dzieci
w~ększość
łl
WŁOSZEC
WE
or
wszystkie
i
(SFMD)
nej
Inwestorz y są tym czynnilde m, mokrntycz
Nakła(ly inwestycy jne na przedImperializm amerykański nie ogrr.- wiązek powszechnego, bezpłatnego
trzy a.warte
uaktYWnłć ł zape· ganizacje demokraty czne, ianiepoko · do 6 łat waży zaledwie
siębiorstwa budowlan e zostały zn& który powinien
się qO na1zucania tego systemu nauc;zania istniał już od dziesiątków
nicza
ma•
procent
70
normy.
nej
pnewldzia
wiązać
cznie zwiększone zarówno w zakre wnić mobilizację biur projektów i jone losem dzieci, powinny
ia dzieci w Stanach ZJed- lat. Oczywiście, we Francji, na przywychowan
krzydo
skłonności
ma
dzieci
łyrh
_
ruchem w 0
sie meohanłz;icji i sprzętu, Jak 1 na prze!lsiębiorstw budowlanyc~ dla sprawę obrony dzieci z o to, by dzie•
Usiłuje on równie:i wpro- kłnd, obowiązek; ten wprowądzony z:o'
.
noczonych
wky.
j bronie pokoju. walczyć
budownłotwo mleązl(anlowe dla ro 7:reallzowanła ich :zadań inwestycy
sam liyRlell\ wychowaw~ st:.11 ustawowo w r. 1885. Ustawa jetaki
wadzili
głód
stdej
W HISZPANlf' frankistow
nie jako przyszłe mięktóre znajdują. s!ę dnak pozostąła na papierze i obec1ti~
botników budowlaQ ych. Została Je n)"ch. W tym celu trzeba bezzwło- ci traktowan o lecz
krajach,
w
czy
skiej
przeciwni e, jako I nędza są rezultatem faszystow
, zalewąją,c Europę ponąd 25 proc. poporowy ch nie umie
wpływem
dnolieie unormow a.na w całym kr:\ cznie wzmucnić kontakt z nimi, pil so armatnie,
jego
pod
narodu, który polityki oprawcy Franco, poll1yki,
Mar1thalla" napiaać ani jednej litery i nie .imie
ju struktura słułb lnwestycy jllYch no\\rać terminów , bia się nieu&tępll niljcenniej:szy kapitilł
,,planu
pomocy
która szczególnie dotkliwie odbija pr:i;y
wie o Ich dotrF.ymanłe. Równolei ile trzeba otaczać najczulszą opieką.
nawet llYhtbizowac. Kto bywał na wsi
1wm.
ideologicz
l biur projektów .
śmieciem
$V."Ym
d11iecl.
sytuacji
na
się
służyć
wzór
Pod tym względem za
lj . ten widział tysiące dzle
s tym trzeba skontrolować powlą.
francuskl(
y
propagand
do
krajach
wlelu
W
dzieci
IEJ
tane
f.,ACIŃSK
korzys
AMERYCE
W
Niewy
nieprarnjtlr na polach, zamta11l
które
cl.
z1u~je l>lanu inwe:;;tycyjnego ze zie- może Związek .Radziecki, który
kośtio
wpływ
zgubny
się
dołącza
tej
warqnch
straszliwy
w
również
moi;liw o•ci
ceniaml, wydauym i biurom proJek zwykł;\ Qpieką otacza dzieci. W każ- żyją W Argentyni e śmiertelność ła i Watykanu , które wzmagają. j!illiZ- chodzić do szkoły.
budQ dym rejonie są kliniki położnicze, \>O kac-h.
We WIZV•tldcn krajach kolonląl~
wpływy ideologicz ne im·
Przy tak sprzy,iajj\oyclt wa.run t1>wym i JlrzoclslębiClrstwom
dla dzieci, kuchnie mleczne, wśród dzieci w pewnych prowinrja ch cr.e bardziej
an111f11b11tyzm niępd11tępnie towa
nych
,
perłalłznl\I
kach na.le~ało UC7.PldWilĆ, :ie przed- wlanym, a to w celu wrelimin owania rądnie
Ilość szkół pocz~lkowych 1 jest tak wielka, że na t.000 noworodogromna
lnwe
planie
ony1u
zatwior1lz
w
tego
„cywlliz!łcji", kt6rą ptl!YM·
zą
rzyszy
7..&bezplec
ców"
e
budowlan
wychowaw
w&
do
siębiorst
w „orędziu
mu średnich oraz instytucji dla dzieci w ków umleira 200.
~n, kolPnlHłlHzy. W Marokku na 8
wło·
li
nauczycie
dla
większą równomierność pracy obok stycyjnym . Wreszcie inwestorz y
onym
przeznacz
warunki
są
sze
!:lraszniej
.Jeszcze
szit priest~ć tra1'towaó plan lnwesty wieku przedszkolnym, dziecięce poli- życia. w krajach kolonialn ych t zależ- skkh Watykan rzuca nastqpujące ha miUonów D\ie1zkańc:6w Istnieje z•lewydłużeni11o sezonu.
ldinild, biblioteki , stadiony sportowe
Wynik.i realizacji planu inwesty cy.fny. jako dokument , który budzi
sło, które należy wpoić dzieciom: dwie 1'111<& szkół. W Tl!nlsie uc:r.ęsz
kina i teatry. Tak np. w Kirgiskiel nych.' w swym dążeniu do wzboga- „Dzieci,
niechaj papież wie, że goło~ cza do '"'"oły co piąte dziecko, prav
cyjnego w I kwartale bieżącego ro zaintereso wanie wyłącznie w okre Socjalisty
WYe
cznej Republice Radzieckiej cenla się imperiali/ ki bezlitofoi
do
ku nie potwierdziły jednak tych sie jego sporządzania i w okresie istnieje 280 przedszkoli. obliczonych zyskują pracę dzieci, wyclskaj! l z we jesteście umrzeć za niego", w bitr tym dl!iewciyn ld nie mają dostępu
ważności.
jeJo
upływu
BZkoly,
enia
to:
uruchomi
znaczy
Stan
słowach
zeń.
przypuszc
krew zamlenhijąc i~ .na funty dziej ja!\nych
Dotrzymy w;mie uzgodnion ych ter na 11 ty!!, dzieci, Wiosną i jesienią dzl~d
SFMD i wszy•tkJe demokraty czne
ustalonyc h środków finansowy ch
„Bądźcie gotowe uinrzeó w przy1&11łt!J
w kołchozach 776 spe· i dolary.
sle
e
organizuj
tacji
dokumen
nia
dostarcze
minów
da
dla
Zwiąl!kowl Radzlec- organh:11cje młodziełowe walczlł 0
pneclwko
woJnie
una dzień 20. IV. br. wynosił
choroby
różne
na
INDIACH
w
i
iłobków na 16 tys. dzieci
zwiększenie sum prelhnino wanych na
nego okrellu nie 100 proc., jak nale techniczn ej, stąły wzrost zdolności cjalnych
kiemu".
pracy 1.100 przedszko ll na 25 tys. dzieci. mlera rokrocznie 3 młllony dzieci.
oświatę, o wprowadz enie powszech de·
ws•ystkie
lecz 90,5 proc. Pl"Odukcyjnej i wydajności
i
SFMD
tez·
Dlatego
żało by wymagać,
„
w SYRII 14-Ietnie d1.iewczyn~i po
tys, dzieci uczy slq w 1.600 szkonego ol>owlfł-Zku bezpl1tfnego naucza·
młoddeio
je
orgimizac
Stan wypłat na dzień 5. V. br. wy na jednego pracowni ka - to bojo J318„
zne
IJlokratyc
16 godzin na dobę rozwijają kokony
wykonali ac,. pocz,t„ow ych i średnich.
D\U, nla p0<:ir:1\łkowe!Jo w ji:zyku ojc:iyi111p11rltllZ
pl'C$by
nosił 12 prqc. w !ltosunlnl do pełnej wo zadanią, które muszrr
zwalcnJI\
we
1.50
to
za
c
otrzymują
ów,
j11dwahnik
2
W ' krajach demokrac ji ludowej
kwoty planu inwestycy jnego 1930 r. biura pr.o jektów. W c!qgu II i:war chwilą, gdy władza wyrwana 2:ostała µ!astrów. Aby 1.musić dziewczyn ki który usiłuje wychować dzieci w du- słym i propagują ogromne sukcesy
je chu reakcyjny m i tOCZI\ WiilkQ 0 de. Związku Radzieckiego w dziedzinie
Wykonan ie planu w biurach prQ talu we ~szystklch biurach projelt
zona z rąk reakcjonis tów, sytuacja dzieci do szybszej pracy, nadzorcy błjt,
oświaty,
jektów kształtowało się na pozio- t(>w powinna. być ia11rowad
mokratycz ne wychowan ie dzieci.
wśród
ść
6
llległa znacznej poprawie, kij11mi. W Syrii śmiertelno
Nie wolno zapominać, :ie dzieci Slł
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nc-woroclk
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W JR.Ą.NJE nędza dosięga tal<. 0 • szych
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ło średnio w okresie I kwartału 93 ;łektu i -'?°szczególnych i;tadiów pro no, - 2,735.
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dzy i przymierają, głQdem. W Sta· przynosi dzieciom rt1~lm kplonlalny 1 nych
kilka mili()nów dzieci, któ. z prowincji .Q.eggio - Emllla (Wto~
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nikających z planu, a. przedsiębior- wprowadzony~ planem mwl:lstycy
Musimy toczyó walkę o moralnłl re nie uei.ęszczaflł do sikoły; pn:e- chy)
690.000 dzieci w wieku od lat 14
stwa budowlan e nie WYkorzyi.tały nym Jta r. 19 · Równoleg le z tym było15, które -pracowały pełny dzień ro zdrowie 11aslych dzieci, p!lnhiważ !fi- ~zło 2 tllilinny dzlecl uczl\ •lQ w 11zko cJenła Republiki Wło•kiej, dolltag1tJ~c
do
laeh, których poziom Je•t łutrdio ni· •tę f.akazn broni a.t omowej, W Rzyw pełni zdolności produkcyS neJ. W przedsii:b iorst a bud~wl~ne muszą
boczy. Wedłpg dal\yclt Ministers twa ly tmperializmu i reakcfł ulllłUilł 1d11-, 11kł;
3 miliony dorosfych nigdy nie nile dałed manifestowały przed gmawielu przedsiębiorstwach stw•erdzo akoncenh· owaó mą.kSllDUJU uwl\gl Pracy
pokolenie
ce
11lódma częiić w1zy•lklc h dzieci moralizowllć , dorastafq
cbem MJnJsterstwa Spraw We"\\o-nętri
do szkół".
no nadwyżkę kadr roboozycb w stp na ro~otach zaaw&nso wanych, aby
chQdzilo
wieku od lat 14 do 15 pracuje za· aby uczynić z nłego uległych iołnłe·
w
lob
ocldanh\
moment
zy6
nycfl, żądaJ'lc zor9anlzo wanla kolonll
przyi§p1es
przyzm
poziomu
analfab11ty
nego
realizowa
Włoszech
do
We
sunku
rzy, policjantó w i lamlstrajJ[6w. Wy~
ZD•tra111:~11tace rosmlary, Sy~u&cJa letnich,
produkcji , W rezultacie w okresie I do uiyt1'u, aby nie dopuścić do zby wodowo.
brał
wHYllłkle
celu
tym
w
oni
ą
korzy'ltut
mniej
jeszcze
W rolnictwie istnieje
robót, co
Obron& dzieci jest sprawą ws-vstkwartałtJ wyda;Jnośó pracy w p~e4 tniego rozolą,gapla frontu
u prący ir<)dkl: 1.t.lrnly, kAl{\i:kl, kł110, radło, wa wsi11ch położonych we 'Włoszecha klc::h uczciwych ludzi, dlat~ąo tei
k11ztał wp'Jywa ujemnie na tempo ł rytm ograniczeń przy stosowani
średniowi
na
przypomi
ych
sięblorstwach bud<1wla.nych
południow
powt11o
Obecnie
di1ęclęce.
je
dzieci. Setki tysięcy d•lecl, w tej li~ organizac
WHyiltldą nąrodowo J 11tłędlfl\ilr<1d1t„
się średnio na poziom.ie budo\Vnfc twa.
towała
si~ 11murne d()śwl;adczente N!e· cze. W prowincji Mat11rn anałf!lbeel
Ii;;totnym zatinniem w pracy przed l>ie dzieci, które zilledwle u"<1ńc:cyły ~za hitłerQwsJdch. NIJI wolno nam stanowią 4$ procent ludno~ci, Man,i.. we orqa1Jl:ZiłCJe demoknityf:zną JUFNhJ
r6?O - 60 proc. planu przy
zarobki •ali dzle mlec
wzroście siębiorstw jest również dążność do 6 lat, cięł.ko pracujl};
l<obiet Włoskich ny br1u'i udział w walce w obronie
wnoczesn ym wydatnym
lat nie sięgają nawet :zapominać, i:e Hitler rnr.pfłczął od te- fest Hl Kongresu
10
ponitej
ci
anych
zaplanow
enia
p1·zckrocz
wzrolllcir.
l
więc
a
że 11kµtltiem ciężkich wa- P?llW ditecl,
stwiercl1a,
oderwartości sprzętu,
szkoły,
owal
zmilltaryz
że
go,
wie
w
dzieGi
zatobków
części
1>bec:11lł.\
stopnia. mechaniz acji, przypadającej wskaźników wydajności t walka z trzeciej
-----------~------------. Oto zadania, które stofl\
·--------------------------------------na jednostkę pro(lukcjł.
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t1:adyc ja utrzym uje się
Zła
charakterystykę sytuTę ogólną
acji w I kwartale br. niech uzupeł

nią następujące przykłady:

z inicjatyw y Komitetu Wojewód z
kiego PZPR w Olsztynie odbyła stę
19. IV. br. konferenc ja inwestoró w,
przedsiębiorstw wykonaw czych i
banku. z jej przebiegu wynikło ja
sno, że podstawową trudnością w
wykoqan iu planu było słabe zainte
resowanie inwestycj ami ze strony
inwestoró w. Okazało się bowiem,
że miejscow e biw·o projektów •est
J
o b c1·ąz·o~""' tylko w 20 P"OC dlate ' "
"""
go, iż inwestorz y nie opracowa li da
nych wyjściowych, niezbędnych do
rozpoczęcia pracy nad sporz~dzeniem dokumen tacji.
WszystJde oddziały Banku Inwe
stycyjneg o donoszą o powolnym t~m
pie dostarcza nia dokttmeJ1.tacji przez
io
twat mieszkan
ZOR dla budownic
ł
.
wego. Narzek aJą na o zw aszcza
Z D :t'rek
Oddzi a1'1 B ank U nraCIU j 1\()8Gll
I
.
R
...
zo
. Ok
WICllO 1·
w
ręrowat
CJą
d~ l 1
tki
, ·
a
"'z
o
J e dnoczesrue
e
wszys
•M ·•Y
· k omol e.„osc
· nie
B ku 0.ik ·iaJ'
» "' res
an
napływającej dokumen tacji l Jej po
ważne nieraz usterki.
„Wąski przekrój" , jakim są biur11
projektow e, nie został więc w 1
kwartale br. rQzszeno ny.
W I 1'wartałe 1050 r. zoste.ło uru
chomionr ob SO proc. ori\lnij Uości
nowoJ"ozpoczyn~n:vełl bul'lów wedl111
planu na rok bieiąeF.
Jest to liczba wysoce 11it!'ll&do111a
lająca, wskazuje na nie'bezpieczeńatwo przesuwa nia sie terminów ara

praw •Ico wI• soCl•a1•Is' cI•

W służbie ·

podz• eea czy wo,. en ny chr;~:~v!f~llpf&włlł~a:iii;;~jI~~i::o~~~~~;:

go utworztmi e a.rsen!lłu pa.k:t;u atlantyckie go w Zachodniej_ Ęm:(}pie.
Na kon!eNmc ji Z.Ol'gMlizow~~lej

w

Nale~y 11or9ani~ować szeroki\· ma~
obronie clzlect.z u.
sową kampanię
dzJilłeJn W11iy&tldch lnnycl:\ organl~a.

w

.

Przedsta.wiciel reakcyjne go kierownictw a ameiykańskiej centrali
iwiązkó\v za.w<><iowych AFL, Meany, z.abiera.jqe w listopa<l~ie ub.
r. głos na zjeździe AFL, którego
honorowymi g()śćmi byli m. in. Achescm, minister w-0j11y Johnson
i gen. Bradl&y, powiedział: „W
nasze.i dzia.łalinoścl ani na chwilę
nie powinniśmy zitpominaćk że mi
w nl·e t6"ycb
DlO rńzn"}°Cy ".dan'
'
"
,..
sprawach , poptleramy be74 ;1:astrzeżeń ogólne wytyczne polityki a;
me1-ykańs.kiej, z11w.s.ze rząd amel'Ykański może ną nas liczyć, gdy
chedzi o wame z lmmuni~mem, o
pomoc w reąllz11Cji za~ad. pla.tlu
i\fo1·shalla i pnli:tu a.tlantyck icgo".
W parę ty~odni po przemówi e·
l
d · ó
· ...,.
,OJM.ny grupa z raJC w ruc lU
nm
d ł ·
• ·
J-+"'
·
•wl'e) me u a 0 się,
rob()t mczego,
b"ć
"ltk'
' l'·i }
i
l
m n10 WlG I> c 1 wY~I ow, roi!; Z11t
Swia.towe3· Fedel'MJ'i Zlwią.z.ków
·
wodowych, z trudem ~kleciła !t'P.zła
1ttifdzyn1U"l)dówk~
mQWll. żółtia
7.WiJlzk1>wą, lttórlł prau kairita.U·
st7ezn.a powitąła ~reg'iem bym·
nów poclnvJl}nych.
Agepci Wąll·Streęt Wlłzystko ro
l:ią, ieby zasłuży~ na te nocl1w11•
ły. WYłd• oni Zll! skóry, żel>y
wyklt:zać, ~e r:i;eczywllicle „r~lld
amer;vkański n1oh na nich Uczyć''.
Ja.1ila&WY.1ll wyrazem i~h sJużal
ctośei jeat -i;ifl;o~P.JlkC>wanie 1i9 rl'l·Z
Jamowej orr•niia~jii zwllł"t;kQwej
do 1>lanu Schumama , J>d'Zewidująee

olir<1ny dt\ecl.

ml w

pobliżu Diisseldorf'ł :rozłamow-

cy uchwalili rezolucję, w której
stwie'l'doi!Li, że „przyjmują z :iado·
plan
woleniem d-0 wiadomości
przedło:iony przez mlniatra Sehumana'', że d"Qmagąj 11 sio udziału
• .•
1
.•
repr~Jentnc11 .lłwe Qr„aaml!ac11 „w
dysk!lsJach na krajowym lub mię
dzynar6do wym $7.CZeblu, ""'"więco
,_.,.,,,
~~~fwoppJ:~~f.~UiP. '<JUJlld lub su:ze

„

Jn1' widać, rozł11mowcy · )óittmi
proPQnują lłWe usłuiri lltf>nopohstom łlnll'rykaft•kim, w calu 11ła·
robotni
ini ataku na lllaceo-otnmtwit>nlo.
"c~
"'R"'i zał"„"3) !ł
CZA
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„
._„
„
„.
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"•
"11
wz1·-1·· ltdz1'ął11 w raa)1·zowan.1
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"~ ••
11Ianu, który, jak to stwierdzit Ca
euron„~· 1 '1ł "'
•
„
Ja pr11•rn Zlł"he>dm·
" ' ·•
... ~· nięcia
" le1 · ząm
"
„ ...„ ko1Jieezno
wyniku
k
.
.
i
b
1IJ OlfRłl e~PWa pracy wie111 ·o1 ~ (fo d11.l·
1
"
palń hut, przyczyni
~zeiro wzr<Nttu he~roboci11. w kra•
jach z,narshalliziowanyc)l.
0

Sze111eg6lnle oord!lJą.ce jest stir
nowiskQ frimcusk'ich i:ozłnmowców
: pr11wlcowycł1 Sl)tj11hłen1okrat6w,
ktc'trzy, nję bacząc tlił to, ie plan
Schumana oinaezać bedzje PłllO"
wanj4 a.meryk11.1isko • niemieckich

mon.GpoU~d przemysłęm !1•ancu-

skim (co przyznaje nawet reak·

c-yjna prasa amerykańska), :'lie
bpaząc na to, że pl~n Schumana
oznacza rcalizacj~ plan.u Hitlera.
w fito1mnln1 do Francji, nici bacząc
1 a to, że właśnie we Francji prze
de wszystkim przyczyni się on do
wiro.s.tu bezrobocll.\ I obniżki płac
robotniczy ch, składają oświadczc
niJL przychyln e planowi.
ieh
Rozłamowcy zwiazkow
h i i t"
·
11
kompanii z pl.'awtcQwyc pąr so
cjal·demQl\ratów ani na krok n'ie
odstępuj~ od programu , nakre~lo
nego na w11po111ni1mym wyżej ~jeź
dzie ,A;FL, progrmnu i,ąprzedawa·
nia intere.'iów robittnJ<:zych i naro
dowyeh na rzecz monopolis tów n·

1110rykańskich.
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Mł\SY Pl'~"Jł<!e
uy w1>j1mn:veh. zow"n"'ch
, kUire
•-r~j:.w z-ar"halli
h
•
"
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" ~u
1 oryc · sy•
aq. Nzeciwko woJm~
z
ii1t
JWll{lm1za
a
materialn
tul\CJ&
kdif)'Jll dniem na •lrntek pnlltyJLi
przygote>wllń wojennych intperła·
lis,tów, untiej;J co~~:ę lep!eJ ęd~ó~·
nic fra~esy prawicowych Si>CJaltstów i reakcrjny ch bon~ów zwląz
kowyth od ich n;eczywis tej dzia•
łalnośei antyrobot niczej.
0
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We F11ancji robotitler, n3Jei,ey
,,Force

tło rozłamowych związków

Ouvriere" , walczą w jednolltym
froncie z ropotnik11mi związków
CGT prieeiwke •amy1'aąiu fil.·
bryk, prJ1ttiwko dt9)Żyin.1e i bru
dnej wojnie w Vietnamie . W por•
cie londyńskim miał miejsce długotrwały str11Jk dolterów be;ipQ'
Jl-gozeciwko
skierowan y
średnio
rzdrajcy Deakino'l\· l, z Ż1ld11n'fent
przyjęcia do związku trll1\6POrtA>w
ni„„„
u;run1„•tve
. rów
"'"" lewi·
"' „ "
" • 1"' nr~e"'
„
eow.yeh działaczy, Cll!ł-1 ~wi~k:i 'la
w()llowe w Anglii, Bel1U, Jloł1u1•
dii, Kanadzie i innych krajack
przystępujlł do ~wiatowei Fodera
cjl Zwlqików ZaivtldnW)'llh I 1n 1·
waja z rt111-l{cyjnrmł liilłrokrlltolłll
: iclt c~ątr11l1tmi. Mimo łitmi11trąj·
~wskich wysiłków prawicow ych
-11\"'"'W•
.......
" dłlm"'"rat
""'CJ'al
„.„
" i· „.„
"'" t.w
~.,
"'PTYll""
~"'wf,
....
.Y
co'w, TobAtnl"
" " ,...,•. v •1„„h„.1-feJ
fl!A 1 kolelnr'I• ' ' l'" .Aur
~H " " ' " "'„ ... µ..,,, .,.µi
>' •
nwlnEutopy „.kUŁłl1!7J1'11e or11ecfwjt•
~„
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,
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ryl<ańaldeJ,

!~akty t• tiwiądez11, ~o 1\1~ ucła

sio socjal-zdr ajcom złamae wyku·
wająeej illit w walboh j Mści
klll~f robotu.ie11•j · w l(~Jac:h Im.tł
tallstyoM)'ch, lł1>b<tt11łey odwraOR'
jf si9 C>fl 11-lełt it:••w•trttem i 11le
nawh1ehs. Walka s Pł1 1\wicł)~';ynlł
socjalista n\i i rozhin\etwcamt r11chu
iaw~Q'lfllJP J~~ c1t'11l1 G!(tnllow~
walid 21 pr,;rgotowanfaJllł wojen·
tr.
11-ymi impeł'ialistów.

t:Jl demQkratyc:inych, szc1eg6lnlei •llł

Międzyn1u·odowej Demokr1tyci1111j Fo
der!'cjł Kobl!łt, 8wlitowe j llodełteJl
Związków Zilwodowyoh i wa:i;y11tk.icll

Of!Jl!niziJcJl kpbtccych . Nad 21aradnieuie111 obrony dzieci dy•kutow ano nil
sesja.cl) Rady MDFK w Mo11kwie j
Helslnk11.ch i przyjl)to wdpe ucbwilły,
W tQkn ka.mpanłl tej na dilesh,t„„„.,.yzn. kobiet, mir.
...
kaclt •"brail
„
„.„.;,,.„
"'"
dzleiy ł dziad naleiy opracowaó ,,Je•
szyty iuJ.ań dd@cł", które ~Q~tal\ą. na
stę1ml11 prz"'kaziłftll Swiatowe j Fe'1er1t
cji Młodzieży Demokrat ycznej.
Kampilnia łll _pQwinna. ZilkOPC!!l!V6
się 4wlęłam Mlęcł,:y1t~r11doweq1> pnl11o
Dziecka _., 1 ~zerwca, $więło ta zin·
ganlzuht Sl'lMJ> wo11pńł :i M.iędiyna•
rodAW"'
... Ko
„ Federacj•
„ ... Demokrat yczn"lhDi&
1 "ZflfWC"
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nym na k1tnfert1nCJjł kobiet HJ•łn·
l<lih o~whutciyła1 ,1Dzl1.1cl podobne łillł
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do kwłttAw, ząatakew1mvch p""!e:i:
„. "'
ł'
watly1 uleld11dy owady ,Uszez, je ł
wówazaa kwi!łtY w1Cldm•"•
Musimy ZiJtOJD walczyć 0 zniszczcnle tych „owl\l1ów" , Muiiimy WlłlCi!Ye
pr~flcłwko pQ~e9aczom wojennym ,
ln,perialłi;iom t koloniutn rqm, kt!)rzy
wvr.ylklłJlł nas~e tłr.łeel, mu•i!lly will.
c~yć 0 to, by Jtwłaly roikwltły, by
płałkł tcih roJ.wlnęlv •lę pod liłPtit:•lll
demokrac Jl i pokolu- ·
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który będ:z.ie nadzorował spra.wne
p.rre11rowadzenie prac.
T ego rodzaju postępowanie sprawi, że rLagadnien1em rzac:wie żyć cała
gromada, że kaZ<ly chłop będzie uwa

Jest, proszę was, takie słowo, lctóre wprost nie chce przejść przez wilcze
wojennych oraz ich poplec:m ików. Faceci, uwaiacie,
krztuszq ~.ię nim jak. ością, lękając się go panicznie jak di.abel iwięconej
wodr. Nie polrzebu1ę ioo.m chyba wyjaśniać, :ie słowo io br:nni całkiem
zu;ycu1.jnie - POKóJ.
Dlatego też, moi :loci, bylem poniehąd zdziu:iony, gdy znalazłem ou10
Bądź co bqdi
słowo 11a łam.ach lo11dyf1.sk.iego tygod11ika „Economist".
czasopismo dotąd bojowe, ściślej - aumiowo·w~dorowe, a tu raptem,
masz babo placek: zaniechajmy - pisze - tem1inu „zimna wojna'", to pisze - do niczego nie doprou:ad:i, zimna - pi.sze - wojna dobra byle
je3Zcze dwa lata tenw, ale tera.z tylko - po1rój „pokój przez silę".

gai·dła podżegaczy

żal tę akcję za swoją wła&~ą akcję,
bo płyną, z niej p:rzooi.eż korzyści i

rażą,oych zaniedbaii na odcink u ko- trzecia część gromad objętych pla·
mun&lnych warnmków bytu k lasy r o nem prz.ystą.piła do wykonania prac dla niego samego i dla. jego gospobotnłczeJ Jest Jednym z nodsta.wo. melioracyjnych. Dotychczasowe wywych odolnków pr lWly w tr08Ce o konanie prac w stosunku do planu darSt wa.
Jeżeli do tego dojdzie ipomoc techczłO'\Vłeka. Zaniedbania te są jednak wyraża się cyfrą około 20 procent.
niczna komórek, powołanych do nad
t ak wi~, że nie mOOn.a ich rz.likwj
zorowania teohnk-z.nego wykonania
dow.ać w krótkim czasie . Na terenie
SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO?
rob ót, to plany nasze na tym odtego samego osi.edla są one tak różWzięło się to stąd. że Czyn MeUo· cinlcu staną się C\l:ymś żywym, co
norodne, że czasem trudno usłalić
ra-0yjny nie zastał dostatecznie spo • absorbuje, podnieca, mobilizuje lud.
kolejność ich likwid ac ji.
!Miejskie rady narodowe winny te pularyZ<>wany wśród mas pra.eują.ce ność.
trudności usuwać w d rodze wyslu- go chłopstwa., że zarów no plan jak
Prze: jaką, pros:;ę u•as, ,,silę"? Może tej, uważacie, niekompletnej
e dwa praykłady wskBllll.lją na
chania i rLała·twienia postulatów ży. wykon~wstwo rOO'J})rMowan e zosta.Iy
że reorga.niza-0,fa włndzy pań
to,
marszowej pQllżegaczy u:ojennych i ich pachoł/ców? R:ecz jasna,
kompa11ii
czeń i zażaleń skład anych przez 'lud- ' przy biurku, że . w posz~~gó!nycłt stwowcj w tel'e-nie winna być nie
że tylf.:o na tę „silę" może się orien tować ' bojowy tygodriik londyński „Ecogromadach chfop1 często me wiedzą.
ność w tych sipr.aw.ach.
zmianą szyldu na u rzędzie woje·
n omist". No, a jeśli uik, io zwyl.·la przyzivoitość imperialistyczna na.ka•
Sc!sły konta.ltt z ludnością r ob ot · co mają robić.
wódzkim, sta-rośclńskim, czy gmin:imje przecie po;;osU1ć pr:;y terminie: „wojna". „Economist" jednak próniczą, ja.k naJczęstsze stykanie się z
tyclt
treści
amej
s
zmjauą,
lee.,;
nym,
RODZAJU
TEGO
PRZY
JAK
buje rzecz wycuxmić. Zdaje sobie widać sprawę, co znaczy potężna świ11wa.runkami bytu ludzi pracy, po-wo- AKCJACH POSTĘPOWA C BĘDi\ instytucji, włąezo.nyeh obecnie w raływanie samych zainteresowa nych RADY NARODOWE'l
towa akcja zbierania podpisów pod apelem Stałego Komitetu Obrońców
dy n arodowe, jako terenowe organa
d o udziału w pracach 'komisJ4 które
władzy państwowej, że praca będzie
Pokoju. Miliard podpisów pod tym apelem - to nie w dudkę wojenną
Po p ierwsze, sam p lan aikcji r ady nie b iur okratycY.ma, n ie p a.pierkowa,
te zagadnienia. b ędą rozpr acowywadmuchał. Znaczy się, krótko mówiąc: przeważająca, olbrzymia częU ludz·
uwia.
wspóh
przy
opra:c-0-wywały
będą
o
m
pła.nu,
ły 1 w.reszcie, po ustaleniu
lecz w f orm-ie swoj ej l treści socja.Uko~ci nie chce woj11y, wypowiada się czarno 11a białym przeciw sza11tai;y•
bilmwj a ludności do Ud'Xiału w pra - le zain teresowanych chłopów. W gro styczna, WYkorzys;tujaea w całej peł
pnep.ro·
atomowa- wodorowym, przeciw wojeunym ludobójcom. Nic dziwbyć
mają
stum
e1
'któr
w
madzie,
cach przy likwidacji zaniedbań ni inic~tywę mas i mobilizująca ma
nego, i:e „Economist" wobec powyi:si:ej alccji usiłuje zwinąć chorągie1ckę
g roCllysta sesja Wojewódzkiej Ra- oto dr~a, po której idą1: będziemy wadzone p race m elioracyjne, zor ga- sy d-0 WYkon an ia zadań, które w reobozu wojennego. Oczywiście - do t.zw. puctL, na niby, tak, aby tylko
dy Narodowej z dnia 26 maja mogli szybciej i skutecmfoj zJikwi- nizują naradę wszystkich gospoda- zultacie będą tym masom służyły.
,
rzy, na k tórej omówią cel i z-a,łoi.enic
l:>r. 2apoczątkowa}:a wprowad,zanie w dować han iebną spuściznę czasów planowaµyc
czytelnilcórv !lie drażnic. Ale i wie fakt ten 1114 swoją polityczną W)'mot~"f.
no
że
prr..ekonanie,
wyra0ić
Należy
za
spopularyzują
h p rac,
życie województwa łódzkiego u sta· kapitalis tyoznyc11.
pań·
wład11y
-Organy
terenowe
tylko pe1cien popłoch tv tzw. obo;ie wojny. A. wszyst
we
Povlocl1-uważacie-ni.o,
gadnicnie melior acji, wykażą korzy wy o tymczasowych organach jedno
stwowej z m iejsca u ohWYcą nowe
ko pr::;cz to, że kaidy z was, czytelnicy, zaopfltr:yl własnym imieniem i nazści, płynące z wyk onania t akich pra~
A Oro DRUGI PRZYKŁAD :
litej wfa.dzy państwowej. W najbliż·
formy i nowy sty1 pra cy, naditdzą.
wiskiem apel Stałego Komitetu Obrnńców Pokoju. W sumie stu-c.rza io
R olnictwo na3ze· wciąż jeszcze nie dla całej gromady i dla każdego go- swej pracy pełną. . sooja.Ii.st~czną
szych dniach odbędą slę urvczyste
są
akie
j
się,
Zorientują
spodarstwa.
silę, z którq, nie przymierzając, nairet „Econoniist" musi się bqdi: co
nadąża za I"9zwojem pr~emyslu.
sesje rad powiatowych i miejsldch,
mobilistale
treść, będą czynni.klem
W stosunku do jego możliwości pr o· m«Y!liwości zmobilizowania lu dności zującym teren f przyśpieszającym
a następnie gminnych.
ł
bądi: liczyć.
E. Tam.
Prasa, radio ora.z konferencje szko dukcyjnych wytwórczość rolna jest do w ykon ania tych prac (dniówki budowę ;podstaw soc~alimm w Pol termi.na:rz
opracują
e),
konn
i
piesze
leniowe dJ.a aktywu r.ad narodowych n i.ska. Skła.dadą się n a to zn ów ol·
sce.
gromadzki,
oonltet
k
ustanowią.
br.zymie za.niedbania z okresu ną- prąc,
za'Pomał y społeczeństwo rz. zasad~- d ów ka.pitalistycznych. Kultura rolczymi pod.stawami działalności t ych na na niskim poziomie, prym:ltywne
n <>wych nie tylko w swej .strukturze. metody pracy i uprawy rz;ierni. 'Za·
ale przede wszystkb;n w treści orga- niedbanie wrLględnie izupelny brak
podstawowych urządzeń nawadnianów władzy l udowej.
Wytyczne te cmaleźliśm.v przede jących na terenach o glebach lek·
wszystkim w referacie Prezvdenta kich i skąpych w opady i brak urzą
Rzeczypospolitej i Przewodniczące- dzeń o<lwadniających na terenach
go Komi.tetu Centralnego PZPR. na podmokłych - oto znów pr.zycrz.yny
IV plenum KC. a także w pmemó- tego sta,nu rzecv.y.
Państwo Ludowe na równi z od·
wieni<B.ch wygłoszonych prze2 czlonków Rady Państwa i Rządu na uro- budową i N)7;WOjem pn.emy-;lu d ba o w alka 0 jakość prndukcji zatacw. dyrektora całych zakładów, których się pracować dokllłdnie tak, jak to Główny Instytut Włókiennictwa opra
cowal receptę na kroch1nalenie o·
coraz s:rersze kręgi> i obejmuje zadaniem jest · opracowanie zasad 1 wynika ;i. otrzymanego polecenia.
czystych sesjach rnd miejskich War- rozwój rolnictwa. szuegulnie 11& od·
Każdy tkacz wie, jak ważnym pro· snów, przt'sylając ją do wypróbowas:z.awy i Łodzi orarz rad wojewódz- ci.n.ku melioracji zakreślono olb:ny· coraz to większą ilość zawodów. Moż metod, pozwalających osiągnąć naj·
mie plany. Podjęty w tym roku na by zaryzykować twierdzenie. że wyższą jakość produkowanych mate- blemem jest właściwe krochmalenie nia w Zakładach im. Stalina. Tam
kich.
osnów. Chce robi.S dobrze, chce dać zrobiono krochmal. ul<rochmalono o.
Wytyczne te określa równie.Z art. Czyn !Melioracyjny ma ria;xiczątko- dziś nie ma już w przemyśle włókien rialów.
w tym zgodnym wysiłku przykry tę „extrę" czy ,.primę", a tu ledwie snowy, założono je na krosna. Wkrć.t
4 ustawy w następujących słowach: wać gigantyczne p r ace, zmierzajl,\-ce niczym uczciwego pracownika, które„Rady narodowe utrzymują sta d o uregulowan ia. wilgotności gleby. mu by zagadnienie jakości produkcji :.1grzyt powoduje postępowanie pew- puścił krosno, ledwie się od niego od ce okazało się, że wynik tych do·
nych, nielicznych już na szczęście je wrócił - a ju:i: bezwładnie zwisają, świadczeń nie był zadowalający.
łą. więź z masami pracnjącyml j Ale sprawo.t:dan.ia ri pie-rwszej fazy nie leżało na sercu.
Ale Instytut prosił o przesłanie mu
Udział w tej walce biorą wszyscy dnostek:, które bezmyślnie marnują. plączą się w nicielnicach, zrywają wszechstronnie wykorzystują ich preeb.iegu wykonania rob'? t melior~próbki osnowy, ukrochmalonej we·
inicjatywę, w szczeg61ności przez cyjnych w nawym WOJew6dztw1e - od zamiataczki, która dba o czy· wysiłek tysięcy tylko dlatego, że nie popękane nici osnowy.
Doceniając wagę tego zagadnienia dług opracowanej recepty, w celu
rozpatryw'anie p ostulatów, życzeń niie są zbyt pociesu1ją~e. Za1edwJe stość sali, do dyrekt ora oddziału, .czy chce im !!ię myśleć, że nie chce im
--------------·.1. wyciągnięcia wniosków.
---------------------------przycią-1-----------------------przez
ludności,
i zażaleii
Próbka trafiła do dyrektora naczel
ganie obywateli do współpracy w
Zakładów tow. Jóźwiaka, któ·
maso·
w
udziału
do
i
komisja.eh
nego
przez
ecznycb,
spol
akcjaeh
WYCh
rzut oka (chociaż nie
ry na pierwszy
jest tkaczem) stwierdził, że coś tu
odbywanie publicznych posiedzeń
nie jest w porządku.
i p r zez składanie . pubłfo'litlych
sprawozdań z dzfałalnoścl ra.d
, Próbki nie posłał, natomiast wraz z
na.rodowych".
dyrekt.oręm :n.redukcji tow. Egi.erskim
CO ZNACZĄ TE SŁOWA PRZE·
udał się do Nowej Tkalni. Tam dopil
TŁUMACZONE NA JĘZYK COnowali przede wszystkim. ażeby wzię
,,

T

I

Przestrzegać

reżymu

-

technologicznego

Wymowa pewnego . doświadczenia w PZPB im. Stalina

I

DZIENNY?
Znaczą one, że rady narodowe są
organem wyrosłym z ludu i wykonują swoje rz.adania przez lud i dla
ludu. Masy pracl.ijące mia 3 t i wsi o·
· d me· · b ez.posre
rzymują uprawnienia
t udziału w kierowaniu i Zllt'l.ąłh:a·
go
niu swoimi spra.wami, oczywi6cie, w
ramach obowiązującego poI\Ządku
prawnego w państwie ludowym. Rady narod"'we, wyłonione :P.rzez masy
pracujące,"' po.zostają pod bezpof;--re-

k<>ntrolą. tych mas i wszystkie
dnią.
roblemy rozwl"itUl"· przy pełnym

Pudziale mas.

-.

""

SPROBUJMY ZILUSTROWAO TO
NA PRZYKŁADZIE:
O'je<wództwo łódzkie, riwłaS<Z.C!Za
było
prrzemysłowe,
jego ośrodki
k<>rnitaliprzykładem
klasycznym
-..stycz.nej gospodarki w minionej epo· i o b szarce panowania fabryk antow
·
l· pracuow na d kl asą rob o t ruczą
!111·k'
m•chł,...,...st"'""n
"'M
· "= · w naszych
v.-ma.,....ack1·ch
c yn1 obok
J·ą..__h
pa.t~c6w~-·ia

W

„..

.,,..,

ścicieli

S

„

w

fabryk budowane byly rudery czyns1lowe dla robotników, pozba
wione nie tylko wygód, ale często
n ajprymitywniejszych urzą<lzeit, umotliwiających ludzkie bytowa.nie
robotników.
Brak wody, kanalizacji., a często
światła, $>tłoczenie domów na małej
... ~1ny
f~
• •
"'..,,
przestraeni, brak .:zielencow.
t
dni
·
·
·
·k
- o o spu •
s t an ch o d m ow 1 Je!Z
kapitallstycz.nego panowania.
śclzna
Państwo ludowe stawia sobie, jakó jedno rz usadniczych zadań, troskę o człowieka. Stąd 1eż usunięC<ie

Zie

przykręcenie
przykręcanie

nitek w
jest jednym z najważ
niejszych warunków bezbłędnej
produkcji, Jeżeli mamy do czynie
nia z przędzą osnowową, to pęki
i zgrubienia, powstałe przez złe
Dobre

przędzalni

przykręcanie,

wyłapywane

są

przez przewijaczki. Te. które nie
zostaną wyłapywane, odbijają się

bardzo ujemnie na produkcji oddziału przygotowawczego.
Jeżeli mamy do czynienia z wąt
kiem. to źle skręcona nitka powo·
duje zgrubienia wątku, obniżają·
\
ce jakość danej tkaniny.
Z tego W6zystkiego · łatwo wy.
wnioskować, ile niepotrzebnych
przeszkód w produkcji mogą spowodować tak.ie. jakby się zdawa·
ło nic nie znaczące zgrubienia o·
snowowe, czy wątkowe.
przędzalni
naszej
Kie rownik
stwierdza. iż 135 proc. ~rzvkreceń

w1•

ęce1•

• ka
troski• o człowie

Maszyny w tkalni

kołder

im.

F. Dzierżyn' skiego pracują na za·
sadzie wzorów papierowych. Papier, 2 którego są sporządzone
wzory, jest elastyczny i bardzo

wrażliwy

zmianę

powietrze. Wystarczy zastosować
roz.p ylacze, lub coś w tym rodzaju. Przy odrobinie ch~ci i małym
nakładzie trudu ze strony k.ierow·
nictwa, można by zapobiec zsycha
niu się wzorów _ bez uciekania
się do pozbawiania ludzi powie·
trza przy pracy.

a lllia.l.!1tJ
wo d.nllf"''ll

temperatury.
Sciślej mówiąc, .nie znosi powie·
Wł. Sobczyński
trza suchego, w którym kurczy
„Głosu"
korespondent
po·
powodu1·e
samym
tym
a
si",
"
z PZPB im. F. Dzier:i:yńskiego
wstanie w tkaninach błędów, dyskwalifikujących ich wartość.
Majlltrowie, pracujący na wsporo
.
nianej sali, mają z tego względu ' '
· 1a d a klopot z u t rzyman i e m
me
•
J dna z sa1 „mo1,reJ· wyk onu·
dobre]· produkaJ·i z nastaniem
e
. d
J
około
pracu3·e
której
na
czalui",
y·
Je
ako
dni.
suchych
palnych,
ny środek zapobiegawczy stosuje
50 osób, graniczy z budynkiem
się od lat polewanie wodą podłóg
w którym gotuje się sodę kaui wyda ·e się zakaz otwierania ostyczną (ług). Scianka, dzieląca
1 zachować pewną wilgotkie!), by
oba oddziały, jest zrobiona z de
ność na sali. To. jednak pomagd,
sek ni€szcizelnie dopasowanych,
jak przy!!łowiowe kadzidło nie· więc gdy gotuje się sodę kauboszczykowi.
styczną, żrąco - dusząca para
Moim zdaniem, należało by coś
przechodzi szparami ściany i na
lepszego wymyśleć. Chodzenie po
salę „mok•rei wykońc~lpełnia
k
ni". Ludzie tam pracuJ·ący du·
ałużach wody na zaoliwionej poniespowodować
może
.
dłodze,
szą się, knLtuszą, tracą apeszczęśliwy wypadek, a zakaz owykonczalni
Robotnicy
tyt.
twierania okien - 6potyka się ze
tej d sprawie
w
już
się
zwracali
·
k
·
k
·
ł
kl
.
d
d
s usznymi s arganu tkaczy, torzy
o naszej yre\tCJi i ra y za a
podczas gorących dni po prostu
dowej oraz do referatu Bezple
zalewają się potem. A przecież -w
czeństwa i Higieny. Ale cóż sali, gdzie przebiegają rury z wnpokasłali,
przyszli, popatrzyli,
dą, nie jest chyba trudno zwilżyć
gdyż i ich „ruszył" ten zapacn
- i odeszli.
na

w11•ennym
..1..,.„.,zftm
u

t!llt.1..„•
. ., •
11iR I ,

1

I

Młodzież województwa łódzkie·
go w 34 brygadzie Powszechnej
Polsce·· •
O rg a n1·zaCJ·1·
" Słuz·ba
ZMP-owcy i niezorganizowana ;i;
Tomaszowa, Skierniewic, Piotrko·
wa i Końskich - zebrana na ma·
nifestacyjnym wiecu pokoju w
dniu 21 maja br„ uchwaliła na·
stępującą rezolucję:

,,..My, junacy 34 Brygady Powszechne1· Organ1·za~1·1·
" S}uz·ba
"
Polsce", ZMP-owcy i niezorganl·
1

za·la tw .-0no..,,

•
•
Soda k austycz.na gotmvana być
j e j do
·
· gdyz· po t rzebuJemy
lnusi,
produJ-c3·i
~ • lee~" śc1·anę mozn· a al
bo uszczelnić deskami, albo wydo tego wszyst
konać ją riice!tieł,
kiego potrzeba jednak trochę ma
terialu i trochę dobrych chęci.
Materiał na pewno a.najd.zie się
w naszych zakładach, a jak będzie
z dobrymi chęciami?
Stefan Bocheński
korespondent „Głosu" z PZPJG
I
Nr. 8

-

zła

produkcja

w PPB Nr 11 należy uznać za złe.
Dowodem jego słów były tablicz- 1
ki z nawiniętymi przykręcani6mi
prządek , które dały obraz, jak
prządki na przędzalni oddziału A
prqkręcają nici.
I tak, ob. Klimczak nie tylko
przykręcala źle ale, prócz tego
co dowopozostawiała frendzle,
dzi zupełnego niewywiązywania
slę 'Z pracy, Tak samo źle wyglą
dały przykręcania ob. Janiny Pel·
ki, ob. Mieczyńskiej i ob. Lucyny
Dejniak.
Apelujemy więc do wszystkich
prządek naszych zakładów, ażeby
poprawiły swe _przykręcania. Dzię
ki temu podniesiemy jakość naszej przędzy i towarów.
E. Kotblski
koręspondent „Głosu"

'

z PPB Nr 17

czasu i nic się
Upł'~""o
umiał kochać i szanować pracę.
„ „~ sporo
. d
.
N
Interpelowano w
nie zmieniło.
auczyc1e 1 na1ezy o tej kale·
gorii pracowników, któreno praca
tej &·p rawie i·efoTenta bezp. i
" Zwią·
· · ki e
t ow. Stawms
. ·
jest ciężka i wyczerpuJ'ąca.
h igieny pracy - "k'
· '- · t
ocenił
na1·1epie1·
Radziecki
zek
ą
su:
zaJąc
1
g o, który przyrzc
I ki k
ł
'
trud i pracę nauczyciela i zapew·
l a
b o l ączk ą. Z now up ynę o
których
o
warunki,
takie
mu
nil
dni, a rezultat - żaden.
1
----------

Podejmujemy zobowiqzania
na

cześć

IIl Zjazdu

Włókniarzy .

waż
Żeby zadokumentować
ność tego ,Zjazdu, postanowiliś
naszej tk.alnt pt>djąć zo?JO
my

Wezwanie jej
tkaczki z
„dwunastek"-Bochen, Sitnik; No
wak, Kowal ewska, Wolf, J urek
i wiele innych, które zobowiąza
:ć wykonanie bazy
ły się p od
akordowej o 5 'p rocent i Jakość
o 2 procent. Postanowiły one pre
cować tak aż do zakończenia III
Zjazdu Włókniarzy.

Pierwsza rzuciła hasło pracująca na
12 krosnach · orzodownica tow.

koresl)ondent „Głosu" z PZPB
im. Stalina

W drugiej

połowie

czerwca o•

bradować będzie w Łodzi III Kra
jowy Zjazd Włókni.w:zy. Wyda
rzenie to, oczywiście, ~)ardzo nas
interesuje, bo na Zjeźdżie tym
poruszane będą spraWy nas ob
chodzące.

w

wiązania

produkcyjne.

Maria Malecka.
podchwyciły

młode

· l\I, Switoń

ilości

obejmujących całą brygadę.

na ,,oko" można było stwierZwiększyć w ramach brygady Już
· t a osnowa będzle lepsza, a w
"' ze
średni procent wykonania norm d z.ie,

ze 130 proc. do 150 proc.
Podnieść poziom ideologiczny
przez zorganizowanie
brjindy,
Kolt!żeń„Samopomocy
kó~
skiej".
W terminie do dnia 30.VI. br.
urządzić 15 występów· kulturalno·
oświatowych dla mieszkańców
miasta i gminy Nowy Dwór Gdań
k.
i.
s Swiadomi
znaczenia Sztokholm.
skiego Apelu Pokoju i powyższych
• - wzywamy wszystb ·
kzoie owiązan
brygady PO „SP" na terenie
całego kraju do szlachetnego

razie była zupełnie inna od
każdym
które zrobiono przedtem i któ·

tych,
rych
tutu.
lenia

·
przesła ć d o Insty·
pro'bk ę miano
Poprzednio dokonano krochma·
osnowy w •sposób niezgodny z

receptą.

Gdyby tt1ką zrobioną nie według
recepty próbkę1 przesłano do Instytu.•
•
. ,1 teJ. mstytuci1
t pracowmc
stwieru,
d ziIiby prawdopodobnie, że coś tu
„nie wyszło" i nie wiedząc, że zo•
błąd, zaczęlib y
d
1.
sta
ć w
d i wprowa zeni
o nowa szuka sposobu uzyskania
lepszych osnów.
współzawodnictwa".
Wypadek ten świadczy nie tylko o
Rezolucję podpisali wszyscy ju.
i ó
ni
t
nacy 34 Btygady Powszechnej Qr i
nt ehprze1s r~ega u p:zep S w rezymu
ganizacji „Służba Polsce".
ee no og1cznego, me tylko o tym.
ó
t
j
,
Eugeniusz Czeladko
korespondent „Głosu" ze często eszcze en czy w robi
w.i.dz1misię
z 34 Brygady PO ,.SP" sobie według swego
miast tnymać się przepisów, ale
świadczy on również o braku odpo·

'
• korzystac' zWMasow
Olaczeao nie• mozemy
'1L
g
Praca nauczyciela ma olbrzymie
znaczenie. Ciąży bowiem na nim
odpowiedzialność za wychowanle
nowego człowieka, który będzie

dokładnie

poszczegól·
takie
to
.nych 1&kładni1Ców, jak to przewidy·
wała recepta Inst'\rtutu. Następnie ka
-zowani, solidaryzując się z Ape- zali nalać· w maszynę ugotowanego
Iem światowego Komitetu Obro1\.- w ten sposób krochmalu i w sweJ·
ców PokoJ·u • zobowiazui
· · ·emy s1·ę : ob~cności przepuścić jedną os1Jowę,
wydajność pracy ktora została spe<:jalnie naznacz<ma
Zwiększyć
przez zorganizowanie dalszych ze i miała być tego samego dnia · .tałospołów współzawodnictwa pracy, żona na krosno.

nawet marzyć nie moie •nauczyciel w krajach kapitalistycznych.
M:r na tym odcinku mamy Jeszcze
dużo do zrobienia.
· np. sprawę wczasów.
w ezmy
Wczasy, to wielka zdobycz świota pracy. Państwo Ludowe pr:zoznacza na len cel olbrzymie sumy,
, wykok to· re wl nny b yc· w ca1osci
rzystane.
. Nauczyciele mogą korzystać z
wczasów tylko w tnicsiącach lct·
nich. Powinny one być tak zorga.
nizowane1 żeby z nich mogłn ko·
rzystać większa ilość nauczycieli.
Ale tak nie jest. ZNP przyr.lziellł
na ka:Zd:\ związko'wą organizację
tylko po 2 miejsca, jedno na li·
piec. drugie na sierpień br, W nci•
szej szkole jest 220 pl'acowników,
na wczasy pojedzie więc tylko
1 procent nauczycieli.
Wydaje si~, że ZNP -powinien
ten rozdzielnik, U·
zrev.idować
względniaJąc tak dużą liczbę nau.
czycieli, zatrudnionych w naszej
szkole.
Kazimierz Przychodula
korespondent „Głosu" z PSTP

włedniego nadzoru ze strony tych,·
którzy to robić powlmU.
A przecież właśnie w wypadku do·
konywanla jakichś prób stosowania
czegoś nowego powi'nno si·„ do 1'ln0
•
P
"
'
· ·
wać" by wszystko zostal o zrobione
dni
zgo e z pneplsaml, bo w przeciw·
nym razie szkoda tej pracy, szkoda
... -•~-1
czasu tych lud'"i,
.....,
•„ tygo oru
„ któ-y
I d
:q e zą nad różnymi probówkami, apa
ratami.
Jest jeszcze jeden moment w tej
bardzo charakterystyczny.
historii
Kiedy następnego dnia tow. JóiWiak
zainteresował się

„•woją osnową",

to"" Krzyczmonik, dyrektor tkalni,
4e 01nowa„. zgl·
oświadc:ilył mu nęl1a.

Później znala:da się,

ale fakt, t e
że chcia
no ją założyć na takie krosno, które
nie pozostAje pod obserwacją, ma
ktoś

jednak

chciał ją

ukry.'.!,

~woją wymowę.

Nad. wymnwą tego faktu
~t11nowlć sle towarzvsie z
Stalina. .

winni za·
PZPB im.
em-em

I
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Międzynarodowy Dzień

Nowe prawo
Poniżej zamieszczamy Nowe Pra
wo i Przyrzeczenie, które mło
złoży w dniu 4
dzież harcerska
czerwca, na uroczystych akademiach szkolnych.
Słowa Prawa i Przyrzeczenia
są świadectwem głębokiej miłości
najmłodszego pokolenia do Polski
budującego się socjaliZimu i . stano
wić będą drogowskaz w codziennym życiu i pracy dla każdej har
cerki i każdego harcerza.

Prawo Harcerskie

•

1

•

przyrzeczen ie
HARCERZ DBA O HONOR
SWOJEJ ORGANIZACJI
Harcerz swoim zachowaniem
zdobywa przyjaźń i szacunek ludzi. Mówi zawsze prawdę i dotrzymuje słowa.
Opiekuje się młodszymi, pom'lga innym w potrzebie. Jest uprze:i
my i uczynny. Stoi zawsze na stra
ży wspólnego dobra.
Dzielnie przezwycięża trudnoś
ci. Nie chwali się swoim postępo
waniem, ale przekonuje czynem,
że można na nim polegać.

HARCERZ KOCHA POLSKĘ LUDOWĄ I SŁUŻY JEJ CAŁYM
SWYM ŻYCIEM

HARCERZ PRZYGOTOWUJE
SIĘ DO PRACY W SZEREGACH ZWIĄZKU MŁODZIEŻY
POLSKIEJ

Harcerz czujnie strzeże dobra
Polski Ludowej, zwalcza tych, co
przynoszą Jej szkodę. Swoją pracą w szkole i drużynie pomaga lu
dowi pracującemu, gospoda:rzowi
naszego państwa, budować szczę
ście Ojczyzny.
Harcerz poznaje dzieje swego
kraju. Z życia najlepszych Polaków u<:zy się ofiarności i męstwa
w walce o sprawiedliwość społecz
ną, wytrwałości i poświęcenia w
codziennej pracy dla Polski.

ZMP przewodzi
polskiej w pracy
dla budowy socjalizmu.
ZMP-owców uważa za starszych
braci, razem z nimi pracuje i u-.
czy się od nich.
Stara się być godnym przyjęcia
w ich szeregi, gdy dorośnie.

HARCERZ W SZEREGACH POSTĘPOWEJ MŁODZIEŻY ŚWIA

TA WALCZY O POKÓJ I WOLNOŚĆ NARODÓW

Dziecka.

Harcerz wie,

Cały świ.at obchodzi 1 czerwca święto najmłodszego pokolenUi. Szczególnie
rad(>śnie obchodzić będą swój dzień dzieci Zwią::ktt Radzieckiego i krajów
demokracji ludowej - szcz~śliwe pokolenie socjalizmu. Tego dnia nasze ,
myśli biegnq do dzieci krajów kapitalistycznych .i kolonialnych, których
nędza i cierpienia spowodowane kapitalizmem i wojną budzą w nas wspól

z pomocą.
Dzie„i Dziecka będzie jeszcze jedną, wielką m.aiiifestacjq w obronie pokoju, w walce o życie i dobrobyt dzieci.
Dla dzieci w Polsce Ludowej 1-szy czerwca jest świętem solidamości
z klasa robotniczą, ze swymi ojcami i matkami we wspólnym dążeniu
do szczęśliwej, pokojowej przyszłości.
W dniu tym jeszcze lepiej dostrzegać będziemy nasz wkład w walkę
o pokój, jakim jest rzetelna, smnienna nauka. Uczyć się będziemy dobrze,
aby móc wkrótce budować w Polsce socjalizm, aby pom-Oc walczącym
o Plan 6-letni 11aszym rodzicom. Uczcimy 1-szy czerwca rzetelną 11aukq naszą realną formq walki o pokój. Dla harcerzy, Międzynarodowy Dzień
Dziecka jest zwiqzany z wielkim prr:iyciem.
4 czerwca młodzież harcerska złoży przyrzeczenie, prz:yinne nowe prawo
i otrzyma oznakę organizacyjną. Tylko dobrzy uczniowie, właściwie pojmu
jqcy swoje obowiązki harcerskie będą mogli nosić piękny znaczek harcerski
symbol pracy, naul..--i w nowej Polsce.
„Pr;;yrzekam wobec kolegów uczyć· sit], pracować dla Polski Ludowej
i sprawy socjali:mu" - brzmia słowa harcerskiego pr;;;yrzeczenia. Pod kierownictwem i opieką naszego starszego brata - Związku Młodzieży Polskiej wypełnimy te wielkie zobowiqzania.
Andrzej Albrecht
komendant ZHP
czucie i

chęć przyjścia

M~ędzynarodowy

że

całej młodzieży

Przyrzeczenie
Przyrzekam uroczyście wobec
kolegów i narodu polskiego uczyf
się i pracować dla dobra Ojczyzny
i sprawy socjalizmu.
Przyrzekam wiernie przestrze.
Igać prawa harcerskiego, całym
sercem zawsze i wszędzie służyć
Polsce Ludowej.

Harcerz nienawidzi krzywdy
i wyzysku. Pomaga j
wszystkim walczącym o sprawied
liwość społeczną. Poznaje życie i
kulturę ~nnych nargdów, ich dzie·
je-i walkę o postęp. Umacnia naze Związkiem Raszą przyjaźt'l
Jutro obchodzimy Między fiami miast polskich, słodycze, ski. Może poleci samolotem, podzieckim. Jest bratem młodych
Na wycieczkach i w marszach narodowy Dzień Dziecka.
To lc.lki w strojach ~i:.dowycn, znaj- płynie okrętem, lub dłu5',- będzie
pionierów. przyjacielem ludzi pra HARCERZ POZNAJE ŻYCIE
ją niósł murzyński, mala ~ ski, czy
PRZYRODY I UCZY SIĘ GO- hartuje się i uczy przezwyciężać wielkie święto przyjmie radośnie dują się w paczkach.
cy na całym ,świecie.
przeszkody. Jest odważny i wy- za1bawą. pracą, manifestacjami,
Harcerze chcą, aby te paczki chiński pocztylion do · naszych
SPODAROWAĆ JEJ SIŁAMI
trwały. Zwalcza złe przyzwyczaje igrzyskami sportowymi
młodzież przyniosły
dzieciom w dalekich małych, dałekich przyjaciół.
HARCERZ SZANUJE LUDZI
osłabiają siły i wolę: całego Ś\\·iata: Białe. żółte i czar krajach naprawdę wiele radości,
które
nia,
N a pocztówkach, rys0wanycb
Harcerz pomnaża bogactwa
PRACY I UCZY SIĘ OD NICH
swego kraju i cieszy się jego pięk nie pali tytoniu, nie pije alkoholu. ne dzieci tego dnia będą u siebie były miłym upomi11. ·c;em z Pol- przez łódzkie harcerki i harcerzy,
być:
się
stara
Jest zawsze czysty,
na zebraniach, ii;nprezach mówić
Harcerz pracuje z zapałem, nem. Dowiaduje się, jak żyją roś zdrowy i silny i pomaga w tym i m yśleć zarazem o swoim kra ski, mówiły o niej jak najwię::„:j pod, dymiącymi kominami fabryk.
dziedom, które m ..1dy nrisze.go ·i ;ra czerwonymi murami nowowznozdobycze
Poznaje
zwierzęta.
i
liny
sprawnie i wytrwale. Bierze przyinnym.
przyjaciołach w in- ju nie widz-"i ały.
swych
o
i
ju
siłami
kierować
się
uczy
szonych domów, pracującymi ma·
techniki,
kład z przodowników i racjonali ·
nych krajach.
na pożytek ludzki.
Spójrzcie na mapę świata. Ja- szynami widnieją pozdrowienia
zatorów pracy. Umie gospodaro- przyrody
pola, lasy i ogrody HARCERZ JEST DOBRYM KOD-Lieci polskie, .a przede ka olbrzymia przestrzeń dzieli dla dzieci: Chin, Vietnamu, Afry
wać swoim czasem. Jest uczynny. Ochrania
LEGĄ I NIEZAWODNYM TOharcerskie nasz kraj ·:}d Ctlin rzy V1etM- ki, Czechosłowacji, Bułgarii, Rudrużyny
wszystkim
Sam sobie radzi w domu i parna· przed szkodnikami. Zdobywa u·
WARZYSZEM PRACY
rnu. Tysiące Kilometrów będzie munii, Węgier, Albanii. Tam też
miejętności techniczne i stosuje je
Międzynaroprzygotowały się do
ga rodzicom.
dotrą paczki od polskich przyjaRazem z kolegami chętnie po- w pracy. Pomaga wszystkim .Ziro.
Harcerz robi wszystko, żeby dowego Dnia Dziecka. We wszyst- jechać pociągiem, autem i wozem
harcerzy.
ciół Polz
przyjaźni
paczka
odi
maleńka
wynalazki
nowe
jak
zumieć,
dejmuje pożyteczne, choćby napraca jego zespołu dała jak naj- kich drużynach harcerki i harce
wet trudne zadania, wypełnia j~ krycia ulepszają życie człowieko lepsze wyniki, wzbogaca ją wł.as- rze sporządzili „paczki przyjawi.
źni" dla swych ko1eżanek i kolenymi pomysłami.
dokładnie i na czas.
Nie szczędzi sił, aby pracą w
Rzetelnie wypełnia powierzone gów w Czechosłowacji, Rumunii,
s?.kole, w swojej wsi czy w mieś HARCERZ ZAPRAWIA SIŁY ło mu zadania i chętnie pomaga in- Węgrzech, Bułgarii, Albanii, Chicie przyczynić się do wykonania
nym. Otwarcie wskazuje kolegom n:ach, Afryce, Vietnamie.
PRACY I OBRONY KRAJU
.
Planu Sześcioletniego.
W szkołach podstawowych w tety, w skład których weszli
Ładnie narysowane i pomalowa
ich błędy, przyznaje się odważnie
zbieranie podpisów pod Ape najlepsi i najaktywniejsi uczniou;dzi
ży
pr:ledstawiające
pocztówki,
ne
naprawić.
je
się
stara
i
swoich
do
co·
się
Harcerz gimnastykuje
HARCERZ DOBRZE SIĘ UCZY
Dba, żeby w jego klasie, zastę- cie dzieci polskich, przyjemne Iem Pokoju miało uroczysty cha- wie. _
dzień, z ochotą uprawia sporty
. . ..
Ud . ł h
. Harcerz przoduje w nauce i dba i zdobywa odznakę sprawności pie i drużynie praca szła zgodnie. drobiazgi, jak figurki, ozdoby, rakter. Do zbierania podpisów po
zia arcerstw.a w te1 akc11
albumy z fotogra- wołane zostały odpowiednie komi
1 pamiątki,
i wesoło.
o dobre wyniki całej klasy. Pilnie fizycznej.
1był bardzo sze..r.oki i przodujący.
uważa na lekcji, sumiennie ą_dra·.-----------------------------bia zadania. Razem z całą druży$wiece były koślawe, nierów- Harcerki i harcerze nie tylko pro
~
(Ciąg dalszy)
ną troszczy się o wspólną własne. Ale paliły się tak samo jasno, pagowali akcję zbierania podpi.-....:,
Przez cały wieczór matka nie
ność swojej szkoły i pomaga najak te, które się kupuje za pie- sów, ale jednocześnie organizowa
odchodziła od Heka i wciąż chwy
uczycielom w pracy.
li komitety i sprężyście prowadzi
Harcerz wie, że wiedza poma~a ~ała go za rękę, jakb~ w ob_aw~e, wał, że to on nie wlazł do kufra. ., karmić psy kiełbasą, to nawet sro ni"adze.
nam ulepszać ży:ie. Sa~. c?-ęt~ie ze znow~ lad_a chwila . zmkme. I Teraz zrobiło się wesoło. Na- ki będą się z tego śmiały.
Teraz należało tylko zdobyć li w ni-eh pracę. W szkolnych ko
Matka odkroiła również i jemu
zdobywa nowe ':"iad~~osci_ 1 dz.ie· M~tka UJawi:uała t~k wiele tyo- stępnego dnia stróż otworzył poli się z kolegami. Ksiązka 3est Je-Iski wobec mego, ze w koncu kój, w którym mieszkał ich oj- spory kawał. Podziękował i po- choinkę. Matka poprosiła stróża mitetach obróńców pokoju pracu
·
t
·
· k'ierę, a1e on nic
Czuk się obraził i w duchu żało- ciec, dobrze napalił w piecu i szedł sobie, wcia.ż dziwiąc się cze o s1e
nieodłącznym przyjacielem.
go
na o rue je wielu harcerzy. Dobrre Hustru
„„„.„„•••_ ..._.„.„„„„„„„.-"""""""'"'"""""„
...........
t
ł · ł
· d · ł t lk
d
przeniósł tutaj wszystkie ich rze muś i kiwając siwą głową.
o powie zia , y o za ozy nar y je to przykład 42 szkoły, gdzie na
1
"dn
k„ b ł d i poszedł do lasu.
czy. P 0 0 J Y uzy, wi y, a e
w
sześciu przedstawiciel'i iklas
* • *
wszystko w nim było rozstawione
komitecie pięciu jest harcerzaPo godzinie wrócił.
Następnego dnia postanowiono
bezładnie i nagromadzone bez
Dobrze! Powiedzmy, że zabaw- mi. w tej szkole zbieranie podpi
przygotować na Nowy Rok chosensu.
ki nie były zbyt piękne. Powiedz
Matka od razu zabrała się do inkę.
I z czegóż to umyślili zmajstro- my, że zające uszyte z gałgan sów zostało zakończone w przesprzątania. W ciągu całego dnia
ciągu dwóch dni.
przestawiała, skrobała, myła, czy wać zabawki!
Wyrwali ze starych czasopism ków były podobne do kotów.
ściła.
Bardzo sprawnie zostało przeA kiedy wieczorem stróż przy- wszystkie kolorowe obrazki. z Zgódźmy się, że wszystkie lalki
pro- prowadzone zbieranie podpisów
niósł wiązkę drzewa, tak go zdzi gałganków i waty uszyli Z'('lierząt miały jednakowe twarze wiła niebywała czystość, że nie ka i lalki. Wywlekli z szuflady ste nosy i wybałuszone oczy, i że ~od Apelem Pokoju w szkołach
h N 79 112 119
d
w.szedł do pokoju, lecz zatrzymał ojca całą bibułkę, jaka była, i wreszcie wszystkie szyszki jodło
i
•
•
r.
po stawowyc
skręcili z niej wspaniałe kwiaty.
się na progu.
Nawet stróż, chociaż był bar- we, owinięte w srebrny papier, innych.
· błyszczałY tak J·askrawo , J·ak
Ale pies Śmiały wszedł.
dzo ponury i nietowarzyski, kie- me
Według otrzymanych z terenu
uche szklan"' zabawki· kto're
k
Poszedł po dopiero co wymytej
, Al
" kl
dy przynosił drzewo, długo za- r
h
szkół wiadomości, akcja pro
ł0
tych
.podłodze, zbliżył się do Heka. l
e za
trącił go zimnym nosem w twarz. trzymywał się przy drzwiach i po się kupowa w 5 epac ·
wadzona byk tam właściwie, poMiało to omaczać: „przecież to ja dziwiał ich wciąż nowe pomysły. to, takiej choinki w Moskwie,
ciebie znalazłem, głuptasku. Po- Wreszcie i sam również nie wy- oczywiście, nikt nie miał. Była to przedzały ją pogadanki. Dziewwinieneś mi za to dać <:oś do zje- trzymał. Przyniósł im srebrny pa prawdziwa piękność tajgi - wy- częta i chłopcy ipodpisywali Apel
· Pokoju z pełnym zrozumieniem
d.,.,,,,.,.ia!"
pier, w · który się zawija herbatę, sok a, gęst a, prost a, z gałęziam1
=-„
Matka w przystępie hojno- i duży kawał wosku. To było I rozchodzącymi się n a końcach i ważności tej akcji i z ;poczuciem
fści rzuciła śmiałemu kawał kieł wspaniałe! Fabryka zabawek od tworz~cymi małe zielone gwiaz- dobrze 5'.Pełnionego obowią:ZlkU.
.
-basy.
Wtedy stróż zagderał i oświad razu przekształciła sie w fabrykę deczk1.
WALCZAC -0 POKÓJ - WALCZYMY O SZCZĘSCIE „~ZIECI (Dalszy ciąg nastąpi)
~
ł, że jeżeli w tajdze będzie się świec.
PRZYSZŁOŚC POLSKI LUDOWEJ
społecznej

Chin

Pozdrawiamy dzieci
llietnanau

i

Alrqki

Podpisaliśmy

- --------s z A
D E p --------------------"'!,

I

Ludowy~h,

Apel Pokoju

Państwowa

Kronika Tomaszowa

Odmrozl

•ła

WAŻNIEJSZE TELEFONY1

4 ~7 -

Dwor?.ec Kolejow:Y
Milicja Obywatelska

51 -

Str~ż Pożarna
Straż Pożarna (dzwonić

Walka o przyspieszenie obiegu
obrotowych weszła jut
na realne tory.
838 - PoR"otowie PCK
Przyldad P.Z.P.}3, im. Stalina w
Łodzj ;r..ac}l~cił j inne zakłady do
A.DRES REDAKCJI:
podjęcia trudnęj i odpo~dzialncj
Plac Kołciuszld 2'3. tel. 290
pracy, w wynilrn któJ;ej odm,.-aża
Redakc~a przyjmuje interesantów sio miliony złotych i stawia się
Vo godz. 14·
na nowo do dyspozycji naszej gos.
Rozdzielnia Dzienników „Ruch" podarki narodowej, przeznaczając
Plac Kościuszki 18, tel. 250 na nowe cele.

805 -

tylko w wypadku pożaru) środków

I

bilaosowe

Nadwyżki

na cele

spółdzielni

eminnych

kulturalno-oświatowe

Gminne spółdzielnie „Samopo
Gminne spółdzielnie po sporzą
moc ~hłopskaH eałl<owicie zaopą dzeniu bilansów ma fe spore nad
trują iuż wieś w nawozy sztucz wvżki, które dzielone sa na ogól
ne, żelaio. węgięl, w nasiona nvm z~braniu.
siewne, skóre ttp„ a · skupufą
Znaczne sull}y. sięO'afl}ce 10
wszystkie nadwviki proóukcyfne proc. nadwyżek, spółdzielcy prze
żywca, zboża i wlększość zalrnn znacraią na cele 1<ulturalno - .o~
traktownnych zlemiopfodńw. W światowe swego terenu. fak np.
zwt<1zku z tym wzrasta również na bmr:->wę i urzadzenia świetlic,
rentowno~~ placówek spólriziel· na zakup książek cl~ bibliotek
czvch,
I ito..

~onecki wysyła

Powiat

'Ząkładów

\

ska.

Odlewniczych w Koahldch -

w ita jq wprowadzenie ustawy
o socj~listycznef dys~ypliulc pracy

Na zebraniach grup związko
wych Zakładów Od1ewn1bzych w
Końskich wszyscy pracowi1icy za
poznali się i treścią ustp.wy o
zabezpieczenfu s()cjallstycznei dy
saypliny pracy, Na zebraniach
pracownicy wyrazili głębokie zadowolenie z wprowadzenią w ży·
cie t.istawy tak. potrzebnej dla za
bezpięczenia realizac~i Planu fi let
niego. Na zakończenie postl'\nowio
no ściśle przestrzegać i podporząd
kować się wszystkim przepisom i
zarządzeniom i uchwalono rezolu
cję, \V której m. in. czytamy:
- „Dzięki ustawie o 9ocjalistycznej dyscyplinie pracy, wyru
gujemy z naszych zakładów mar'kierantów i łazików. Tym samym
przyczynimy się do wykonania
Planu 6 letniego z nadwył.ką. Zo
bowią-lujeJllY

si~

pne11trz~gąc

priepisów ustawy i 8„godzinny
dzień pracy w pełni wykotzystać
dlę dobra mai prf\cujących, dla so
cjalizmu".
~ie

••

•

tylko robotnicy z Zakładów
Odlewniczych w Końskich przyjęli ustawfl z pełnym zadowole·
niem, ale równiez uczniowie Szlco
ły Prz;emysłowej przy tych zakła
d ach w pęłni ooenili wi.elkie zna
· czepie ustawy o zabezpieczeniu so
cjalistycznej dyscypliny pracy. Jak
stwierdzają ZMP-owcy,
uczn!o.wie tej szkoły, wielu spośród nich
opuszczało naukę, a nawet ćwicze
nia praktyczne w zakładach. Te
raz nastąpi zmiana. Szczegół~
nie jest to ważne dla tych, któ·
rzy fui niebawem i:kończą naukę
w szkole i przejdą do pracy do
warsztatu. Będziemy
robili
wszystko. zapewnili uczniowie

Łowicz przygotowuje się
do Międzynarodowego Dnia Dziecka
W

Łowiczu rozpoczął działal

ność Komitet

Qbchodu

Międz~:

narodowego Dnia Dziecka. W
zakresie swych prac Komitet
Powiatowy powołał do_ życia
komitety gminne i nakreślił
plan działalności.
W Międzynarodowym Dniu
Dziecka ·w każde.f gminie powiatu łowickiego odbędzie stę aka·
demia. Prócz tego zorganizowane zostaną atrakcje i zabawy
dziecięce igrzyska sportowe, wy
stępy artystyczne itp.
St. ZWoliński

Szkoły Przemysłow~j

1

Zakła
Końskich,

przy

dach Odlewnlczyeh w
aby w$vód młodych robQtnlków,
nie znąlązł aię liaden. któr:v by nle1
zrozumiał, 1ąk ważną sprawą

całośi:i

"na11zl!lj

goRpotlarki

prawdziwie ~ocjalh1tyemy
pek (iQ pracy.

dla
jest

.ątosU•

"'1Cl1'

KORESPONDENT A
-

Na czym to polega przyśpiesze·
nie obiegu środków obrotowych i
jil-k .P:FSJ Nr 1 rozwiązała to za·
gadni.enie?
Każde przedsiębiorstwo musi mieć
tyle własnych środków obrotowych
by uzup~łniaó wYdatlQ, u.zasadnie-

W Końskich odbyła się narada I sytuację gosf)Odarczą Polslti J.\uaktywu powiatowego PZPR,, na dowej. Następną część pnem.óktórym był obecny przedstawiciel wienia mówca poświęcił o.mówie
KC PZPR tow. Strzelecki i niu uchwałY. IV Plenum KC PZPR
przedstawiciel KW PZPR tQw. odnośnie wydobywania i szkole·
Chrzanowski. Na naradzie orze- nla nowych kadr.
·
mawiał przedstawiciel KC PZPR
Po przemówi'c:?niu tow. Strze-lec
tQ:-V. Strzelecki ,kt6r~ orr:6wił kiego wywiązała. si4= ożywiona dy
nuędzyParodową s.ytuacJę pohtyi::z skusja, w 'której wyniku ~tat'\o.
ną i. g?$poda.rczą 1 wskazał na PO wiono rozwinąć szkolenie bardziej
głęb1a3ący się kryzys w kra1ach
. d t eh
i b d..i · .c ć · ·
imperialistycznych. Mówcą r>rz1 n1z o Y czas
ar ""'e] za~ą eu;
ciwstawił krajom imperia1~zmu - w ~ś.1 uchwał IV Plen~ Związek Radziecki, który stoi na zagadnieniem kadr,. ~yskus3ę POd
straży pokoju, budowy szc~śliwe sumował przedstaw1c1el KW. tow.
go jutra. W dalszym ciągu Pr1!e- Chrzanowski.
mówienia tow. Strzelecki ąmówił

802·mi··1i·o.ny złotych

dla robotniczego. lub szkoły,
Ambitna załoga PFSJ Nr 1. na
tym osiągnięciu nie poprzestała.
W dntiu 23.5.50. w uchwalo:Q.ej rezalucji weŻWała inne przedsiębior
stwa przemysłl.l włókien sztucznych, a przede wszystkim Pań
stwową Fabrykę Sztucznego Je~
clwabiu w Chodakowie do wspólza.
wodnictwa w dziele mobilizacji rezerw finansowych i materiałoWYcll
dla tx>trzeb gospodarki narodowej,
Załoga PFSJ Nr .1 wierzy, że
wszystkiie wezwane zakłady pójdą
, d
d ~
w jej sla y, mając na ce1u o"rn
Państwa Ludowego i mas pracują
cych, wierzy, iż prze~ budowni~
d ki
. .
.
two gospo ar soc3a1istyezneJ zal ·
h
kł d'
·
ogi wezwanyc za a ow zamam
f.estują swoją nieugiętą wolę po•
l{.oju.

ne normalną działalnością ~akładu.

Chodzi jeclnak o to, by lokować
możliwie jak najmniej p-ieniędey
w zapasach surowców. materiałów
pomocniczych, materiałów teclmkz
nych, półfabrykatów i gotowych
towarów, aby wię<i ni~ „zamraża.6"
w nich ·pieniędzy. Jeśli więc zakład
prowadzi zdrową gospodarlcę, g~madzi zapasów tylko' tyle, ile po.
trzeba mu do normalnej pracy,
W tej chwili jednak nie wszystkie zakłady doceniają konieczność
właśnie takiego ~tylu pracy. Ma.
gazyny przeładowane są nadmi€r .

~apa~ami surowców,
artyku
technicznych i !I f

nymi

!~:Y::nioonlezych,

•

Wszystkie one należą do kół
~portowych szkolnych lub fabrycz
nych.
Z mężciyzn na wojewódzkie bie
gl w Łodzi wvja.dą: Marian Li~.
Wojciech Polonek, Ryszard Bi·
bro, Józef Ryblak. Bronisław
Proboązczyk.
Marian PletowRki,
Bogµslaw Mnlec, Francl11zek Waa taKże Ann~ nupniewaka. Apo- sik, Jan Stępie11 l Edward Kraw~
lonia Bruai:ka, .Tanina !{µchar- czyk. (Z. Osohk&).

Pracownkv

Jedwabiu Nr" 1Aktyw powiatowy PZPR wKońskich

Zrl~islaw
Os6bTta ~ [(.ofiskie.
Wasza, koresponqencja,
doty

czącą ro~grywek apottowych
nie moic być wykorzystana, ponieważ nhdesłali4cie Ją r. tygod·

trzebne dla szybszeJ odbudowy
kraju.
! jeąli załoga PFSJ Nr 1 w Tomaszowie

przystąpiła

do

akcji

przyśpi~s~ia obiegu środków O·

brot;ow;veh, atwierdzió należy, "ż
doceni'la. o~J·om pracy, z tą al(oją
związe.nej.
Boć

zadanie było p-0ważne.
Wielki, EJl((>mplikowany orga..
nl.zn1 PFSJ 1, trzeba było tak u~
wolnić od .tladmfaru 7.apasów, by
lllie ucił!l'pilUf' na ~ym dobro J>:r:'~
dukcjl:

Ili'

1

Im

Czesław

Przez 2 tygodnie, bo od 8 do 20
.
ł
.
dk.
L
ma~a w 'lozrue, o rywano wsp1:1lnynti sllami zamrożo~o miliony zło
ty h 1 ·
w st · d + "I
c ' . ezą.ce
po ac1 ;l,'U~µ, ,., aehy, lin ei.y zbędnych .maszyn w
magązynaeh, h.lb dawno zapornnia

niowym opóźnieniem i wiele
$praw w niej ZJl.Wtirtych jest
wobe.c tego jui nie~tuaJnych. nyell
Pi·os1~ny i:ia prz~s~osc o prz;}'.- w
~~~~1 ie~~~~~~a~ t:~że~16:a~: altcjt

uchwały

TPPR w Łowiczu
rym udział w:tięli pr:redstawi.
ciele partii i organizacji społecznych. Na. zebraniu wysunięto hasło: „W każde.1· gromadz1e
powiatu - koło TPPR". Hasło
to będzie zrealizowane w jak
najkrótszym C1Jasie. Do dnia 9
·

wi~ksze

jest zrozumienie d.la
wykonywanych czynności, tym ła
twiej jest pracować. Nie wszyscy może jeszcze rozumieją, ŻE: pra
ca automatyczna, bez zastanowienia n,ap tym co si~ robi, nie daje
najlepszych wyników.
Posłuchajmy, co o tym mówi
pr.zodownik pracy w 4 oddziale e~
lektrotechnicznym ,w Kutnie, elek
tromonter Czesław Gradomskl.
Staram się - mówi ob. Gradom·
ski - najpierw dokładnie z11poz11ać się z materiałem, jaki ma pyć
użyty do wykonania pracy.
W
ten sposób unikam niespodzianek
zmieniania materiału, a to jest
l:)ardzo ważne. Naprawiając jakąś czę~ć

maszyn, staram

się

mi

się uniknąć

tetów na cały rok. W ten spos6b
praca propagandowa w terenie
nad umasowieniem Towarzystwa PrzyJ'aźni Polsko-Radziec-

kiej ;roztacza.
gi.

cor~

~

szersze kre.

wypad. ws:iystko ze irozum.ieniem. Zau·
W;!lżył też, że ludzie, kt6rey 'Pr•·
eują pod jego kierunkiem również

ków lub przeszkód w pracy. Ab~
praca n1ogla by6 dobrze wykony·
wana - mówi dalej ob. Gra.cloms~i - prócz dośwjadczenia praktycznego potrzebpe są wiadomości
teoretyczne. Toteż uczę al~ w każ
dej wolnej chwili, poświeicam na
to dużo czasu w godzinach poza
13łużbowych i przekonałem się, że
przyswajone przeze mnie wiadomo
ści teoretyczne wydatnie mi poma.
gają w uzyskiwaniu wyższej wy.
dajności pracy,
Ob. G1·adomaki $twierdza w dal
szyn1 ciągu rozmowy, że zorg•ni•
zowana pr:zez niego praca woale
'(Q nie m~C'-Y, r>~nięwłł~ nie uda.·
naj je sobie żadnego przymusu, a robi

• pok01owa
.
Re.zo Iuc1a
Pracowników Zarzqdu Mejskiego
s·
d
w aer.- ZIJ.

cję,

szeregi

I

że udało

Lotnicy amerykań,sey, irzucaziemni a
czaną na kartofliska Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, do·
brze zd•awali sobie spraw~ z roz
miarów swej zbrodni. Stonka
ziemnia·czana wywodzi' się bQwiem z terenów USA i rolnicy
amerykailscy z o_jczystej h istoril
dobrze wie<lzą o niesłychanych.
•
ezkodach, Jakle ten owad powo
ctował na Pl.antar_iaeh rolniczyc:h_.
jąc z snmolDtów stonk~

Stonkę
zie;nniaczaną znalezJ<•
D0 raz pierwszy w 1823 ro
ku n.a wschodnich zbocz.ach Qó!

no

ktor~J mied~r rnn~nll
czytamy: „Solidal'YZUJemy s;o ~

iiych. W ~ewnym momencie ston
.
. h 1,
!fa zmieniła żywleiela, J)rzerzu•
t
pa r:y~vame swo1c
.p.Oręspop- złotych, a przez zmlliej11ZelliiG nor~ qch,~al~ szt?kholmsk~. WoJnie cając się z chwfł~tów na krzewy
dencJ1 w da.t.ę.
. . . ~~tyWów zużyolg, ~ul'Qwcą. i in. 11alezy I mozn~ zapob1ec. Swia.. ziemniaczane. Oo Kolorądo, Ne
Pr~;i~o~k:~amrtr~~~iini~i~ nych lll.8.ter1ałów . odmroził dalsze .domy udział całego społeezoń„ braski i Płd. Dakoty (~dile fuż
(eh korespondencji w datę·. aby- 596 ~lionów złotych.
stwa w akeji podpisywania Ape UJ)raw!ano kartofle) stonka doter
śmy mogli się zo.rientować., kie- 803 mUiony! To olbrzymia kwQ łu jest jeszcze jedną gwarancją ła już jako pasożyt ziemniacza
Jy koręspondencJa była p1snna,
powodzenia walki".
ny, powodująe wiolk1e 11zkody w
Dotychczas listy Wasze nie by- ta, która przyczyni .eię do wznie.
Rezolucję podpisało kilkadzie plantacjach.
lv datowane,
sienia niejednęj tabryk,i czy osie- sią,t osób.
W ~o:~u 1874 szkodnik opano--~-------~-----------------~-~-~--wał 1uz ~łą Amery~ ~~oc
TE !ff AT I'
N I Ił.
ną ł dotarł do br~eg6w Atlanty
ku, zagrażając stąd Euro~ie.
Prifi pi0rwszą wofną światową. zna idow~nc w E.~ropie w N1~mczech 1 w Belgii poszcie
Pisaliśmy jut o charalderysty run~ów mieszkaniowych klasy
Wyda ie się jednak, że lderow góll'le c:i;nislHJ sto~ld.
Dalszy
cznej sprawie w Sądzie Gr()dz· robotniczej.
nictwa bucl'-Owli, organizacje f)ar marsz odbywał się szybko ~
kim w Lodzi: oto notoryczny ła
O braku dyscypliny pracy na tyjne i rady zakładowe zbyt ma przed 1939 r. notowano ognisl<a
zik i obibok z PPB Nr. 2 - l('a niektf!rych budowlach sygnal!io- Io leszcze uczyniły w kierunku ston}cJ i powodowane nrzez nią
zimJerz· Papiewski w ciąi?U kilku waliśmy iui kilkakrotnie, pisali oodniesienia .'wi11dtimo.ści
na straty we Frl.lncji, Belglt, Siw;,j
nastu dni bez żadnego ~sprawie- śmy o zdarzających się wypad· budowlach. Zbyt mały feszcze z earli, w Niemczech. Hiszpanii.
dliwienła nie przychodlił do pra kach pijaństwa, priy~łowiowycb pewnością zasięg miała
akc.fa Austl'tl, C:.:Z(\eh()słowącJi ł Polsce.
cy. Sąd wymieriył mu wyrok. „murarsklcb ponłędztatka~h''.
uświadamia fiJ<:a,
skoro, .jako
Walim ze stonką nio fęst łatwa
na mP,cy ~tórego w ciątfU
pierwsia z serll spraw o n11ru-. ze wz~Jędu na s?.ybko~c z faką
dwóch miesięcy otrzyma on po
szentu dyscypliny pracy~ na WQr sic owad rozmnaża. J0d'na .. sąbory o IO procęnt nlż~ie od wła
kandzie znalazła się sprawa ro- mic~kf:l skłą.dn. średnio 400_ ściwych zarobków l zapłaci ko•
botnikJt budowlanero.
6~0. .!afeo~ek, ~darzafg 31ę rflw·
szty postępowania sądowego.
mpłąralne w Z1ier~u
Sprawa ta winna stać się sy.- mez i tak1_e, ktore sl<ładąfą I.OOO
Wyrok ten grzęz t.tczcfwych J:>u
Przed paru dniami odbyły gnołem dla uczciw~f ci~gci kla- ..,.. , 2.000
Jll jeczek.
.
dowtarzv przyjęty zo&tał zo zro aie w Zgierzu pierwsze egzamt- sy robotnicze j spo~ród budowla•
Z ty~h <łrmyeh ,wYn.łlrn, H zna
zumi~niem 1. ulgą: można be- ny nlaturą.lpe, Przystf),Dili do :zy, dla kierowników
b1.1cfowli na z kgmunikatow. hciba zrzuwiem się s!}odziewać, że sko1\· nich uczniowie Państwowego 1 odd~l~łó:v. Wpływem . swym, conych ()Wadów byna fmnłef nie
czą się wypadki braku dyscypłi
.
·
wyjasmantem, perswaz1ą i wr~- jest małą, Lotnikom ~meryl<ańny pracy na budowhięh 1 lekce.- Lieeu~ P~da~oJrleznego im. że- szcie, gdy to zawiedzie - kara sktrn nie szło więc o ?;ąatrasząważenia swych
obowiązków romskiego i gimnazjum ogólnq- mi, . sti:1rajmy się wyelimi11owµę jącą
demonstrfłci~ ZrztJcQnr.
przez · n·iektórych robptnlków, ksztllłeąees;ro irn, Sitaszyca. Na ze swego grrina łazi ków i obibQ przez' nich owAdY,
br 11 ki;
którzy zwalali swą od·P6Wl~dzial f)gzaminaeh obecna byia komi~ ków, Ka żdy wypad€k n.art.tszE!nfe slwtecznef l)rzeeiwa kefi, mosrfY
ną. pracę na innych, pp6źniaf~c: sja iip· Qlflc~ma skłnćlajll{!a si"' z so_cfalle;tyC',~nef clysey?hnv pracy by szybka nie tylko zntsiczyć
w ten sposób budownictwo mie·
. '.
.
. ~ wtmeo byc natychmiast m~ldo· Pl~ny 11ą teronte zrzutdw, gile
szka11iOWfl, akcję remontowę J przedstawłcieh partii,. zwi~zkow wany odpowiednim władiom, i wywołać tczprzestneniM!e
wiele. 1nnych ptlnych r·o bót bu ~wodowych i Ol'iłtIDZłtCJI spo- Ustawa, biorąca w obronę uc~ sit iarąay, pewpcłufąe wleill<le
d'owla11ych w naszym
mieście, łecznych.
clwie pracuJących robotników, straty. Amerykanie zmierzali
zmierzaiacych do poprawy wa·
J. M.
musi b.vć ściśle orzestrze2'ana.
treszta świadomie do rozorze·
201 milionów

powiększa

Przed kilku dniami odbyło e~rwea. wybrani pełn.ornoenicy
si"' zel;>ranie Za.:nądu Powiato· zorganizują komitety gminne d.
wego 'l'P:PR w Lowiczu, w kt6. opracują p1an pracy tych komi

Praco~nicy Zarz~du Miejskie Skilł1$tych V-: Am~ryee PolnocneJ,
go w Sieradzu, po omówieniu 0\\'ad t~n 2,YwH sie wóweias
B®pn.cl\.
.
na apecjnlnym ~ebrąniu akc!i. pewnymi odmianami chwastów
wYni~u tak przeprowadzonej walki Q po)cój_, ucl~wł'lili :ezolt1: ~;dfub{o szl~~6~~est~~J~Ika.~~!f~

~11.-kłnt'l uwGlnił

IV Plenum

Gradomski, przodownik pracy z „Kraju„

Tej .niezmiernie trud·11ej prlł:ey pierw ipoznać działanie całości,
p()(}jąJ
Komitet Fabryczny aby nie '-p~pełnit om~i. Wielką
P„PR', ;,;,"" potno"y 6 ,·i·py lustra- wagę pr~yldadam do ytrzymania
.c;
!--.r
"'
""
w najlepszym stanie moich narz~
cyjnej Narodewem.> B!\nku Polskie dzi pracy. Stamm i>ię lllieć wsriyst
go w TomaJJzowl~, łą.eznie z admi. · ko, co ml jest potrzebne dCI prący, oraz dopilnowuję, aby narzę
nistracjl\ Zllltłauu i l'adt\ zakł&do. dzia były zawsze w należytym ipo
rządku. Nh~ mniejszą uwagę po·
wą,
święcam zagadnieniu bezpieczeń
Prze~ 2 tygodnie zafoge. .żył~ za
stwa pracy. Naturalnie, ;myślę o
g-adnienieJll ujawnieni!\ zb~dnych tym. przed zaczęciem roboty i
ma.ą4~iJi. silników elektrycznyen, sprawdzam, czy wszystko )est .":'
porządku. Toteż muszę stw1erd21c,
złQlllU, llUt'OWCÓW.

omawia

Ucza·
-_•'I 1
- to m·i ulatw·ia prac•''
'f 51
'I
- m6wi

W szopach, w magazynach za·
mraża się więc pie11iądze, tak po-

zawodników

na biegi wojewódzkie
W wynl,ku eliminacji powia~o
wych ble~ów narodowych na wojPwóclzkie bie1gi niirodowEl w Ło·
dzi, które odbędą się dnia. 4 czerw
ca, wyjedzie szereg zawodników.
Z pośród kobiet wyjadą: 'flelena
Plp.ułowska. Cecylia Cypel\ Sta•
rlisława Wasik. Helena Fornnl, Al
freda Krawczyk, .Janina Riifara.

Sztucżnego

Fabryka

w

o

Pie.-UJ§zq - uiqrok

Pierwsze egzaminy

pr7.v

„:nabralj przekonania" do jego m~
tod pracy i nawzajem dzielą się
ze sob~ swoim.i spostrzeżenia.
rni i doświadczeniami.
Przodownik 4 oddziału elektrotechniczn~go w Kutnte, e1ektromonter Czesłąw Gradomski, wyra
bia średnio 11 '7 l'l'OC. normy i uzy
skał tytuł audowniczego Polski
Ludowej. Przykład tego czołowe
go, a tak zasłużonego przodownilu1 pracy pomaga nie jednemu ro
botnikowi w osiągnir:ciu powaznycil wyników w J?raey.
Jan P111siński

I

kore~pondent

11Gło1u"

str~nienia szkod'ntka, do·k onu•
jąc zrzutów w wielu punktach.
W~!ka ze ~tonką wymaga wiel
kich nakłaclów pracy, gdyż mimo
stosowania nowoczesnych środ·
ków technicznych i chemicz.
nych, najskuteczniejszą formi;i
!ki
t i
·
'I;
wa
J)ozos a. e Wciąi feszc:ze

przeg!ądanie każdego krza~ka

i ręczne zbieranie owaclów. W
Niemieckiej Republice Oemokra·
tyczne,· akc1',a ""bron„a fO?~CZI>
"
"
„,.,.~ . ,
ta została bezpośredni() oo PPP-eł
nieniu zbrodni przez lotl'!ików
ąmerykariskich. Juź w pierw„
szych god'iinaeh uniesikoclliwjo·
Iło około 4.000 s zkodników, a
Więc liczbę bardzo wielką (roz-

~it;. r;!e~f!iecze~stwa zawarty
i 1c ~ J bedlzi~ bardz.iej zro
7.IJm. a1y, g Y pow:i.emy, zo ~~
&rzykł~d w 1946

r. w Wielkt~J
r,,ryt~mł za~zano wy~ozu iłem

f{dy~

nf fik{' w Z Y... rsey,

not

k)m

stonkę

sz u • ·

w

Z!1aleifo

Ilości„, 36

•

.

~alka ni~ moz~ sie. ograni„

ezac tylko do prze1rzemą
rosły~h kriaMw. Stonlca

WY•

tyJe

~~em ~~wm 0~~1ę~
d.
,. .
.
"' · . .
?.Jrzałoscl pfc1owe1 12 .- 36 mie
s1ecy, Większą c!~ść tycia sp~
clza owad w glebie, na ~łęl)óko
ści J8 - 70 cm. OJate~o też za
rdofly teren , należy star~nnie
badaa r>rzez 2 _ 3 l t
~.
· ,
a a z rzęuu
przy obri:ibce gl'l'by.
(a)

O k„

zor

OW

musi

0 CZYSIOŚC

dbać

Stan ii-anitar:ny wielu d~fed~i~
ców w Ozcyrkowie przedstawią
wtł'!le do życzenia. Szcze,gdlnią
obecnie latem ~twar~a to moż]i.
Wtl"ei rozwijanfa. się chorób za·
ka~nych, snowodowanych rezno
Rzenlem zarazków przez muchv
Je t ·
· ·
··
· · "'
" JA~ne, ze przy l'~WnYIJl
":kładzie pracy z: ~trony wł1,1.1·
C!wych ezyllnikow, Ozorków
becl~ł~ ·czysty, Nf~stetyt nikt się
tym doiychczaR m~ ~J ł i ~t1m

)'.)odwón pri y domaeh mil!lf!?:kat„
nyah urua wsHlldoj hłgienfa.

Mie1r;k11ńcr

uwafają, ze

OiorkowA

ełi1•znl~

w iele zdziałala~y
kontrola Kómisji Sanitarnej. ~

J. M.
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Ze sportu
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Musimy

~
Co

wykazać większą

temsowy o drozynowe 1rustre:ostwa
P-::łski ·wł. ZKS „Widzew" (Łódź) Związkowiec „WaT>ta" (Poznań) IZO·
stał pnrerwany z powodu ciemności
działaczy
prczy s.tanie punktów 7:7 i dokończoI
ny następnego dnia.
Grę podwójną mężczyzn, która
o zwycięstwie.
miała zadecydować
Niezwykle dogodne warunki stu- w składzie Borowczak, Adamc.zyk
diów, jak i ewe11Jtua:lna pomoc ze (Ł) - Tomaszewski, Michalak (P) stron y ucrze}ni w formie stypen- wygra-li poznaniacy w stosunku 7:5,
diów oraz bezipłatnego wyżyw.ien'!a 10:8, zwyciężając w ten sposób" ostai zakwaterowania po:w.inny stać się tecznie· 8:7.
rzachętą dla wielu opw~jąi::ych W
Wyrównana walka obu drużyn
tych dniach mury uczclni. absolwen- rznailazfa jak gdyby swe odbic:e · w
tów naszych szkół ogólnokształcą tym os;taltnim spotkaniu obfitują
cych i skłonić ich do studiów w A~a cym w dramatyczne, zwłaszcza dla
de.mm Wychowania Fizycznego.
goopotlaray, momenty. Niełatwo jest•
Sprawą szkolenia prrz.yszłych kadr grać opanO'\V·a nie i spokojnie, wienaszych fachotvców sportowych mu- dząc, że każda niemal piłka ma
dziś wszystkie nasze zna.CZe~ razs,trzygające. Najmniejszą się zająć
or"anizacje i związki młodzieżowe. sze · niedociągnięcie, osłabienie forPo;,.inny one rozw1nąć jak najbar- my, brak precyzji u jednego rz partdzi-ej ożywioną propagandę, aby do- nerów decydude o prrz.egranej.
pływ młodzieży robotniczo - chło-p:
W łódzkim deblu rzawiódł, nie.s.tety.
skie,i oo naszych wyższych u cz.cln.1
zdoła.ł owychowania fizycznego z roku na c&łkowlcie Adamcrzyk. Nie
rok stawał się coraz bardzie; spon- panować s:ię nerwowo, czego najleptaniczny i masowy, tak, jak staje szym, widomym dowodem była sysię coraz bard.ziej spontaniczny i ma tuacja w drugim secie, kiedy W1-·
sowy udział tej młodzieży w naszym dzew prowadtził 7:6, a Adamczyk.
serwując, trzy rarzy pod Tząd spużyciu sportowym.
dłował, Wysiłki Borowczaka, który
Na studia w A. W. F. w War.s?:a.- dal ~ siebie wszystko, grając nad
wie przyjmowani są w t ym roku wyraz ambitnie, spełzły, niestety. na
mężczyźni i kobiety w wieku 18-25 ni.czym. Para poznańska by·ła b arlat, posiada~ący. dużą, mat~rę, dobry I d.ziiej wyrównana i ... w~grała .. Na
stan zdrowia 1 ma.Jomosc sportu. pa•m e łódrz:.kiej było znac zarowno
Podania. o przyjęcie na.leży składać brak trenmgu, jaik i brak zgrania.
Nlie od rzeczy będde tu zauważyć,
do 10 lipca pod adresem A. \V. F.
że korty tenisowe Widzewa zostały
Warszawa - Bielany.
udzielają,: urµchomione dopiero w tygodni~ po
Bliższyc-h infonpacji
Wojewódzkie i Powiatowe Komitety P!'Zed~ącym ~o ważne ~la druzyny
łódzkieJ, osła.b1one.i braikiem HenryKultury Fizycznej.
D.
ka. Skoneckiego, spotkanie(:).

o szkolenie przyszłych fachowych kad r

pisało .prosa łódzka w dniu 31 mo;o 1930 r.

sportu

pracowników kultury fizycznei

W

chwlU obecnej trwają eg<ZamiBURZA
Z NĘDzy
ny dojr.załości. Za kilka miesię
NAD ŁODZIA
Nad Łodzią i okolicami szalała w
Przy ul. Przędzalnianej Nr 1W w cy n:ury naszych wyższych ucrelni
dniu wcrorajszynn gwałtowna burza, mieszkaniu rodziców popełniła sa- rzaroia się młodzieżą roootnicrzo która za kilka lat zasiH
Zboże · mobójstwo 20-letnia Janina Phszaj. chłopską,
polącrz.ona z s.Hnym gradem.
nasze kadry fachowców we ws.zystw szeregu gmin legło pokotem. Grad Przyczyna - brak pracy.
kich d zieruzinach życfa.
zniszczył również za·wiązkii mfndych
•. * *
owoców na drzewach.
Na polu "l.vychowani.a fi.zycznego i
W bramie domu przy uł. Zawadz- sportu potrzeba nam również nosamobójpopełniła zamach
10
kiej
POPŁOCH ZA KULISAMI
wych kadr, kadr wychowanych w
Pod powyższym tytułem .,Re;.iubli r:z.y 21-letnia Józefa Jankowska.
duchu postępu, w duchu budownika" donosi. że fysiącme rzesze ntyctwa socjalistycznego mających srzer
6 TYSIĘCY MURARZY
stów teatralnych w Polsce c}trz:vmasze horyzonty i ambicje od działa
PRACY
BEZ
lo listy z wymówieniami pracy na
czy przedwojennych. potrzeba nam
clzień 1 września. Między innymi
Pod tytułem ••Nikt w ŁO<lzi nie bu ludz:i, którzy ~Y ~otra:fili W?ie~ć do
'vszyscy artyści teatrów szyfm:rnow duje" Republika" donosi że po- ~we.J p1:ac:v w1ęceJ fachoweJ w1edzy
ski.eh w wa.r szawie - otrrzym::ili po- nad 6 ty~fęcy murarzy łódrzkich na I 1 WI~C.)„. serca. .
wyższe pisma.
.Kuznią wyku~va1ącą ~a<:howe kapróżno C!leka w tym roku na pracę.
iDyrektor.zy teatrów polskic!1 Z<t!pO- Sez;on budowlany jeszcze się nie roz dr Y przy~łych prac_owniko_w, na Powiedzieli redukcję personelu teatral począł i nde ma żadnych widoków ;u nas~e.) ~ultury fiz;rczneJ i spo1-i:u
nego i znaczną red'llkcję gaż.
na ja1-:iekolwiek prace w dziedzinie Je.st dzisia.i Akademia Wychowa.ma
Fizvcznego w Warszawie.
budownictwa.
GUJ.UOWYCH
PAR
26
TAJEMNICA
Akadem.la Wychowania FizyczneUSZU LUDZKICH
go. im. gen. Świerczewskiego w War
ZGON WYBITNEGO POETY
szawic stanowi największy w Polsce
Wiesnia-::y pmechodzący o!J..)k toru
kofojowego pod Ujazdem rzmleżli
W dniu wczora:jszym w K:rakowie wyższy zakład naukowy szkolący
paczkę, w którc·.i 'l..11ajdowało się 26 ~marł Franciszek
Pik - wyb1tny kp.dry pracowników kultury fizyczpar uszu luook.ich. Przerażeni chJc'Pi poeta 1 tłumacz SiZeregu dzieł z ob- nej.
odnieśli taj€11m1iczą pnesyłkę do ko- cych językó'.v na język polski, znany
Potożo11a na wysokim brzeg'l.l W.imisariatu policji.
pod na~wllSkiem Franciszek l\'Iiran- sty. w malowniczej i zdrowej okoliPo rz:aweizwanil\l lekarzy okarzało dola.
cy Bielan, zajmuje Akademia prze
się, że są to uszy zrobione z ruasy
FranciS!Zekęd-Mirar:dola ~marł '.la strzeń kilku km. kwadratowych i
gumowej idea.Inie naśladującej ciało
zabudowania,
n .zy 1 wycienc;a:en.rn. posiada: wspaniał~
ser~e . z
ludzkie.
„Straszliwa" pacz.ka została ~kra- Sm1erc nas_t<l'J?1ła po otrzymamu na- dziesiątki boisk, największa w kraju
halę krytą, doskonale wyposażony
dziona pewnemu ortopedzie - po- kazu elt'SllllSYJnego.
i tereny do ćwiczeń w róż
basen
F·r ainciszek Pik był synem apte- nyeh drziedzinach sportu. Pojemny i
Złodzieje - ,
koleją.
dróżującemu
spostre.egłszy w wagonie, co skradli kal'Tla z Krosna, a po maitce w11iu-:
dobrze urządzony internat, znaczna
- z przerażeniem wyrzucili .,uszy" ki.em wynalarzcy lampy na:ftowe1 :iolość sal wykładowych i ćwkrz.eb
aiptekar.za Łukasiewicza. (Rep.).
z wa-gonu.
nycll, licz.ne pracownie i naukowe
warsQ;1;aty pracy, najlepsze w kraj'l.l
ce:y&iły pe.rsonełu nauczającego nią z Akademii uczelnię, której nam
pozazdrościć mogą i obcy.
Akademia w porównan;.u z 1939 r.
TEATR ,,PINOKIO''
PAŃSTWOWY
ro.zibudowała się znacznie :il rz.wi~k
(ul Nawrot 27)
TEATR 11\1. STEFANA JARACZA
szyła pr.zepustowość słuchaCtZ:y kHka
(UL Jaracza 27)
Godz. 8 i 15.00 wg. zamówień sz,kół krotnie. W A WF szkoli się corocrzmie
Dziś, o godz. 19,15 komedia M. Ba- widowi~ko zamknięte pt. „Nowa szałuckiego pt. „Dóm otwa:rty".
ta króla".
Wszystkie bilety wyprzedane.
8
1'EATR ,,ARLEKIN'•
(ul. Piotrkowska 152)
PANSTWOWY
Najlepsi szosowcy
Godiz. 17,15 na scenie letniej wido
'l'EATR POWSZECHNY
wisko pt. „Wesoła mas.karada"
(al. Obrońców Stalingradu 21)
W razie niepogody godiz. 17 ,15 „Złota
(tel. 150-36)
Łodzi
startują
Codziennie o godz. 19,15 komedia rybka'.
W poszczególnych miastach
Al. Fredry „Wielki człowiek do ma·
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
wo jcwódzkich odbyły się mistrzo
,,LU'fNJA•'
łych interesów",
stwa kolarskie na d1y~tansach
Godz. 19,HS „Có1,ka pani An.got".
100 km. Uzyskane przez· poszcze
PA~ST\10WY TEATR NOWY
czasy
zwycięzców
gólnych
(uL Daszyńskiego 34. tel. 18l·3ł)
TEATR „OSA••
świadczą o wyjątkowo wyrówna
Trau!Jutla 1. ,,., 212-10
O godz. 19,15 „Makar Dubrawa"
I Godz. 19,30 „Romans z wodewilu". nym poziomie naszych czoło·
wzn<>wienie.
GWAŁTOWNA

ponad 1.000 k·urswtów wszet:dego ty
pu w różnych dziede:ina<:h <;portu.
Najcenniejsze studlum w A WF
stanowJą 3 i 5-letnie &tudia dla słu
chaczy, któmy po O'trzymaniu absolutorium uzyskują prawa do nauczania we wszystkich szkołach. do pracy we wszystkich instytucjach zajmujących się sprawami kult„iry firzycz:nej oraz na stanowiskach w urzędach podaegłych Głównemu Kom:itetowJ Kultury Fizycznej.
Absolwenci 3 letnich studiów maprawo zdobycia stopnia magistra
WF. Absolwenci 5 letnich studiów
otrzymują stopiel'1 mag.istrd WF i
zostaną zatrudnieni jako pracownicy
naukowi w wyższych uczelniach wy
chowania fieycznego, w In;;tytucie
Naukowym Kultury Fizycznej i t. p.

ją

łódzkich
do Lowicza

Wycieczka kolejarzy

kolejarzy łódzkich bawiły
Zespoły
w niedzielę w Łowiczu w celu rozegra
nia towarzyskich zawodów z tamtej.
szymi swymi kolegami. W piłce noż.
nej łodzianie wygrali 3:1, przy czym
bramki dla gości strzelił Koczewski.
W koszykówce zwycięstwo uzyskali
również łodzianie 29 :25, natomiast ule
gli w siatkówce 0:2.

t rOSkę

przegrali ·
J~k duż donos!liśmy wcz~raj, me~

Udział naszych sportowców w Swięcie .Ludowym

I

skim. Obok wielkiego sukcesu organiza
cyjnego sportowcy wiejscy odnieśli ~uk
ces sportowy, walcząc zacięcie w po.
szczególnych biegach, W żaglówkach o
pow. do 12 m kw. pierwsze miejsce za
jąJ: Fraszczak (Robotn. Yacht Klub)
przed Zinnerem (AZS) i Szcfler<'m
(LZS.Kiekrz) . W kategorii olimptj"k
pierwszym liył Knasiecki (RolJotn.
Yacht Klub), drugim zaś Konicczu~,
(Yacht Klub Polski). W klasie L ł:ul
odniósł zawodnik .uZtl
ny sukces
Kiekrz - Smól, który zajął pienvl'zc
miejsce przed Czarneckim i Wallcm
(obaj Yacht Klub Polski).
odnieśli zn_
Podwójnę zwycięstwo
wodnicy LZS w klasie dowolnej. Pierw
szym miejscem podzielili się Kuchar_
ski i Smól. Na dalszym miejscu uplaao
wał się Fiszer (Yacht Klub Pol~ki\.

TEATRY

czeru;ca
w

I

W WOJEWóDZTWIE

wych zawodników.
Gharakterystyczne, że we
wszystkich niemal wyścigach,
na startach, obok kolarzy młod~
TATRY (Sienkiewicza 40, w ogro- szej generacji, którzy niedawno
otrzymali licenc ie, wid~ieliśmy
dzie) - „Nieodrodna córka"
również zawodników starszej da
godz. 15,30, 18, 20,30
ty.
TĘCZA (Piotrkowska 108)
Kolarze całej Polski szykują
„Urodzony w październik"ll"
się teraz do wyścigu o nagrody
godz. 16, 18.30, 21
·1<a Ło'dzk'ie·
· „ Dz1enm
WISŁA (Daszyńskiego 1•)
przec1hod nie
„Program składany" („Szara szyj- 2'0" i ZS ,,Ogniwa". Wyści2' głów
~
ka", „Siedem czarodziejskich płat- =
zostani;e
uu.
,,,..,
ków", ,,Biegiem Wołgi' • - filmy w ny, kto·ry r.rO'""grany
na dystans1·e 180 km.
"
naturalnych kolorach), dozwolony 8 czer"'Ca
zgromadzi na starcie w. Łodzi
od lat 7 godz. 16.30, 18.30, 20.30
ws1ystkich tych, którzy będą się
WŁ6KNIARZ (Próchnika 16)
czuć na siłach, by walczyć, jeże
„Dzdiś lo5 wp30 ół18do20jesdoenastej"
li nie o jedno z pierwszych
• •
' •
go z.
miejsc, to chociaż o to. by zna Pokaz giimnastY'ki przyrządowej podcms Swięta. Ludowego w Sieramu
WOLNOść (Napiórkowsk"iego 16)
w wyko.na.niu g-imnastyików łódzkich.
· d · · t
·
1'' ·
„Zdradz.iookie skały"
ezc s1e w p1erwsze1 zies1ą ce.
godz. 15, 18, 21
ramach obchodu święta Ludowego 1pierwszej przystani żeglarskiej Ludo.
I Tegoroczny wyścig. zorganizo
ZACHĘTA (Zgierska 26)
odbyła się w Kiekrzu ]?Od .Pozna wcgo Zespołu Sportowego w Kiekrzu,
wany jest przez ŁKS „Włók~
„Za siedmfoma górami"
niem wspaniała uroczystość otwarcia· poł11czona z regatami na jeziorze Kier_
.
niarz".
godz. 18, 20

K.J[NA

ŁóDZKil\ł

Ludowy11<
W związku ze
sekcja kolarska ŁKS Włókniarz n 1lnh
do Ró życy pod Andrzejewem
się
miejscowemu LZ~
gdzie pomogła
kolarskie 11 ·,
wyścigi
zorganizować
przełaj, na dystansie ponad 15 km . Na
starcie stanęło 42 kolarzy z Różyci;:.
Andrzejewa i okolic. Bieg rozl(rywan•
indywidualnie i drużynowo. Pierwsw
miejsce uzyskał Rogaliński (LZS An.
drzejów) w czasie 31:20, 2) Pijanow_
ski (LZS Andrzejów) 31:!?2,
do mety przybyło c1t~ 
Następnie
rech kolarzy z LZS Różycy, którz•
tym samym wygrali wyścig drużynow ,1
w łącz.nym czasie 2:12:30.
świętem

ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
Kino nieczynne z powodu remontu.
BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Zwycięski powrót"
BKJ~A 1~Fr~~~r~z~~ńska 31)
Czarodzie1'ski kryształ"
''
18, 20
godz.
GDYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
·
aktualno.3ci krajowych i zagramcz
nuch
" . Nr 21"
H~Ldz.:_ 1 ~· a1 ~ ł~~zi~8~/~i:.;~io~~w 2 )
„Koncert Beethovena".
...
aodz. 16, 18, 20
*
MUZA (Pabianicka 173)
Sportowcy łódzkiego Zwiąr:ko~1' "8
seria
„Hrabia Monte-Christo"
Zrywu udali się do Sieradza, gd ~ie
.
godz. 18, 20
wzięli udział wraz z m1cJscowyn11
POLONIA (Piotrkowska 67)
LZS_ami we wspaniałej defiladzi e. P '
„Dziś 0 wpół do jedenastej"
defiladzie na miejscowym boisku prz'
!lOdz. l6, l8.30, 21
współudziale okolicznych LZS.ów od _
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Hrabia l\fonte-Clu·isto" II seria ....---------------------·---------------------·----·--------------------"!'były się zawody lekkoatletyczne, pok·•

1 1

•

W

godz.18,20(.Kilińskiego 178)
ROBOTNIK
„Upiór w operze" godz. 18, 20.
ROMA (Rzgowska 84)

d(R;;~;k;og)· 1a, 20
~ił1?lokn
„Zakochani są sami na świecie"
·
godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Trzy spotkania" (film w natura!
nych kolorach) godz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2)
,.P~r. Habetin odchodzi" godz. 18, 20

Program na środę, 31 maja 1950 r.
12.04 Dziennik. 13,35 - Audycja
szkolna dla klas 10 i 11 „H. Sienkie·
wicz". 14,20 (Ł) Koncert dla dz.ieci.
14.55 Koncert solistów. 15,30 „Pracą
aud.
realizujemy nowe prawo" harcerska. 16.00 Dziennik. 16,30 (Ł)
„Od naszych korespondentów". 16.40
(Ł) Recital fortepianowy A. Działo
s;:yńskiej. 17,OO Koncert Zesp. Instr.
po<l dyr. M. Paszkieta. 17,45 „Bracia
bohaterowie" fragm. pow. dla młodz.
18,05 Odpowiedzi fali 49. 18,15 (Ł)
„Zagadiki muzyczne". 18,20 Wszechni
ca Radiowa. 19,00 Audycja dla Witi.
J9,15 Koncert. 20.00 Dz-iennik. 20,40
Hindemith - sonata na skrzypce i
fortep. 21.00 Koncert Chopinows!ki.
22,00 Opowieść o A. Mickiewiczu.
22,20 (Ł) Reportaż s1Jortowy. 22,30
Muzyka taneczna. 23.00 Ostatnie wia
c:<'moś'!i. 23.15 Utwory Jana Sibeliu-

sa.
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(Dokończenie)

55. Klatkiewicz Mirosława, itóclź,
„Zorany
Wólczańska 181-45 ugór" Szołochowa;
56. Pietrusińska Apolonia, Łódź.
Zawilcowa 8 - „Kuzynka Bietka"
Balzaca;
51. Marcinkowski Aleksander,
Tomaszów Maz. Warszawska 8 ,.Trzy barwy czasu" Winogradowa;
58. Sieradzka Janina, Krakowska 1 m. 29, Łódź - „Syn Kazach
stanu" Auezowa;
59. Karolczak Stanisław, Łódź,
„Chleb" Tołstoja;
Kątna 36·16 60. Badura Zygmunt, Łódź 1,
Jedn. Wojsk. 2374-E - ,,Chleb"
Tołstoja;

61. Jabłoński Dyonizy, Łódź,
Piotrkowska 61 - „Potępienie Paganiniego Winogradowa;
62. Nowacka Wiesława, Łódź,
„Matka" GorWłodzimierska 6 kiego;
63. Swiercz Krystyna, Łódź,
Przemysłowa 16 m. io - „Kuzynka. Biełka" Balzaca;
64. Rynkowski Krzysztof, Łódź,
Marysil'1ska 100, Dom Dziecka „Matka" Gorkiego;
65. Jędrzejczak Maria, Głowno,
„Kamienne serZabrzeżna 28 ce" Jokay'a;
66. Ewich Wladvsława. Radom-

„Siostra
sko, Reymonta 22 Carrie" Dreisera;
61. Chlebowski Jakub, Łódź,
Gda11ska 46-4 - „Syn Kazachstanu" Auezowa;
68. Wróblewska Maria, Łódź,
Nowotki 142 m. 21 - „Trzy barwy czasu" Winogradowa;
69. Milewski Eugeniusz, Piotrków Tryb., Słowackiego 52 m. 9„Zorany ugór" Szołochowa;
'10. Olczak Halina, Łódź, Ogrodo,„a 28 12-6 - „Potępienie Paga.
niniego" Winogradowa;
11. Maszewski Antoni, Skiernie·
w.ice, Jasna 25 - „Zorany ugór"
Szołochowa;

7?... Kaczmarek Kazimierz, Łódź,
Warne11czyka 30 - „Syn Kazachstanu" Auezowa;
13. Galus Zbigniew, wieś kol.
Wola Zaradzyńska, p-ta Pabiani.
ce - „Matka" Gorkiego;
'14. Kurnosa Stefan, Łódź, Piłkar
ska 5 - „Pierwsze porywy" Fie·
dina;
75. Królikowski Józef, Państw.
Gimn. i Liceum w Godzianowie „Poemat pedagogiczny" Makaren'
ki;
76. Kaca Henryk, wieś Kotliska,
pow. Kutno - „Matka" Gorkiego;
Wojciechowski Mirosław,
11.
Pabianice. Karola 19 - ,Przyszłosć
należv- do nich" Leontiewa:

~

-.AT
ff

k An k
U

~ ••ąz•~ t::9

78. Silberbach Jerzy, Łódź, Fran
5 - „Wiosenne wody"
Turgieniewa;
79. Nowak Florian, Łódź, Piramowicza 3 - „Matka" Gorkiego.
80. Barczewska Zofia, Łódź,
Sienkiewicza 56 m. 35 - „Grypa
szaleje w Naprawie" Kurka;
81. Rosiński Stanisław, Piotrków Trybunalski, Stalina 3 „Grypa szaleje w Naprawie" Kurka;
82. Podogrodzki Piotr, Odrzywół,
Rynek 15, m. Ossa - „Rycerz nadziei" Amado;
83. Ankudowicz Wacław, Łódź,
Pogonowskiego 23-9 - „Wiosenne wouy" Turgieniewa;
84. Kaszuba Marian, Łódź, Piotr
kawska 249-51 - „Biała brzoza"
Bubiennowa;
85. Klata Antoni, Łódź, Piotrkowska 249 (bursa), słuchacz SP
na W. U. - „Pierwsze porywy"
Fiedina;
86. Łukasik Józefa, Łódź. Soko·
la 21 - „Przyszłość należy do
nich" Leontiewa;
81. Szymańska Alicja, Lódź, Zdspowa 14 · - · „Pierwsze po1'ywy"
Fiedina;
88. Gałkiewicz Henryli, Pabian;ce, Garncarska 23 m. 8 - „Upadek Paryża" Erenburga;
89. Borczvk Maria. Lódź , K11ińciszkańska
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sk.iego 115 - ,;Przyszłość należy
do nich" Leontiewa;
90. Gajewski Bronisław, Łódź,
Piotrkowska 249-51 - „Potępienie
Paganiniego" Winogradowa;
91. Starosta Józef, Łódź, Praska
1'.! - „Rycerz nadziei" Amado;
92. Konicka Teresa, Łódź, Piotrkowska 11 __. „Każdy umiera w
samotności" Fallady;
93. Szelążek Jadwiga, Łódź, Kop
3lJ'a m. 2 - „Rycerz
cińskiego
nadziei" Amado;
94. Taładaj Bożenna, Łódź, Le·
gionów 11- „Grypa szaleje w Naprawie" Kurka;
95. Kucińska Halina, Łódź, Napiórkowskiego 23 - „Vłiosenne
wody" Turgieniewa;
96. Kumiński Kazimierz, Łódź,
„Upadek Pa·
Daszvńskiego 20 ryża." Erenburga;
91. Marchwicka Maria, Łódź,
„Biała brzo •
Gdańska 163 m. 1 za" Bubiennowa;
98. Adam Kamiński, Łódź, ul.
10 Lutego 5 ·m. 1 - „Wiosenne
wody" Turgieniewa;
99. Cynki!lr Henryk, Łódź, Wól„Grypa szaleje
czańsku 31 m. 1 w Naprawie'' Kurka;
100. Kochaniak Jan, p-ta Pabiani:e, wieś Dąbrowa, woj. łódzkie
- „Każdy umiera w samotności"
Fallady.
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