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Wizył:a Prezydeąta RP w·Berlinie
przekształciła się w połęinq ·manife'stacię

pr%yiaini narodu niemieckiego. i polskiego
Klasa robptnicza NRD podejmowała z entuzjazmem swego dostojnego gościa
(>rezydent Bierut w serdecznych
Prezy®ntowi botnikami; zwłaszcza :r. Berlina za·
BERLIN (PAP). - Urząd Infor- pionierów wr~zyła
maeji Niemieckiej :Republiki Demo· niebieskł chustę pioniersk11 jako wi- chodniego, wypytując o ich stano· slowach odpowiedział Ila przemówie·
kratycsnej ogłosił następujący ko- domy znak wielkiej i serdecznej wisko wobec U3połecznionych przed- nia powitalne przewodniczącego Niemunikat:
Prezydent Rzeczypospolitej Polaki.ej Bole:sła w Bierut i towarzyszą
" mu 060hy zwied!ili w poniedziałek - w drugim dniu wizyty w NRD
- cztery fabryki berlińskie.
Prezydent Bierut zwiedził zakłady
metalurgiczne „Miles" w Weisen1ee.
W czasie zwiedzania dźwigniętych
s ruin hal fabrycznych ~ w'ieeprellftier Walter Ulbricht przekazał PreBierutowi
S'Jdł!ll\towi Bolesławowi
jak.o au Niemieckiej RepubJiki Demolm:a.tycznej wyprodukowaną w za5zlifierkę do
precyzyjną
kładach
tr.rb6w. DzięJn1jąe serdecznie za ten
dar, Prezydent Bienrt ośwfadczył,
.ff prz,jmuje 10 jako symbol zai pogłębienia przyjami
eieśnienia
miłcłz,' narodem polskim i niemiec-

przyjaźni między młoozieżll
kł a narooem polskim.

*

•

niemiec-

*

Wiceprezes Rady Ministrów Hilary Chełchowski i przewodniczący Za-

rządu Głównego ZMP _ Władysław

Matwin zwiedzili zakłady budowy
transformatorów w Oberschoenewei
de. Gościom towarzyszyli: wiccpremier NRD - dr Bolz, minister przemysłu budowy masz,yn _ Gerhard
Zi!ler, podllekretau stanu - Bruno
Leuschner i przewodniczący berlińskiego oddziału Wolnych Niemieckich Związków Zawodowych - Adolf
Deter. Po zwiedzeniu fabryki wywią·
zała się ożywiona dyskusja na temat doświadczeń w opracowaniu planów wspóh;awodnictwa pracy.

NRD, ,„o ich stosunek do mieckiego Towarzystwa Krzewienia
narodu polskiego i o ich udział w Pokojowych i Dobrosąsiedzkich Sto·sunków z Polską - prof. Strouxa i
walce o pokój.
•
sekretarza generalnego Towarzystwa
*
*
· Po 7.wiedzeniu zakładów mrtalur- Wiocha.
Po obiedzie Prez)•dent 'Pieek 'f
!l'icżnych „Miles" _ PreZydent Bierut
złożył wieniee na grDbie socjalistów lowarzystwie swej córki, Sllefa kanw Friedi:ichsfeld. Prezydent Pieek i celarii prezydialnej, szefa kaincelarii
Prezydent Bierut dłuższł chwile za- cywilnej i szefa protokółu dyplomatrzymali się w głębokiej zadumie tycznego złożył wizytę Prezydenttr .
przed grobem Hóży Luksemburg i wi Rzeezyp<>Spolitej Polskiej.
Następnie Prezydent Bier.ut przyLeo Jogkhesa.
Następnie Prezydent Pieck 1iod.ei- jął delegacj~ pionierów ze szkoły im:
mował obiadem swego dostojnego Bolesława Bieruta w Eichwege w
pobliżu Doebern.
gościa i' towarzysz~ce mu osoby.
siębiorstw

W leuna i Halle
BERLIN (PAP). - We wtorek 24 \osobami udał si~ do stoMcy kraju
Halle. W~dłuż
bm. Prezyden.t RP Bolesław Bierut Sachsen-Anhailit wraz z towarzy.fr.tącyml mu osobami całej drogi ludność utworz.y4a s.zpaudal się samochodem do Leuoa, Jer, wyrażając oknzykami 'i owac}agdzie zwiedził ta.mtej~e og-ruJJll'e mi swą radość z o<hviedzin Prezy7.a.klady chemiczne, nO!łllj\Ce obecnie denta RP.
Dla mla~ta Halle był ło dzień
imię Waltera Ulbrichta, a n&łltępnie
- do Halle, słolicy Sacllsen-Anbalt, prawd;dwie śwlą,teczny. SOO·tysięcz
fdzie odbyło lńę na Jero ~ć wiei- na Iudno.ić wylet'ła Da ulice,

pracy, pr;:;qdk.(L z ZPB im. 1 Maja, Zftfl!·ówk.(I. Helenq. Sa3, <i1A
~tc.i:c:;e~ia Śt~·ięta klasy ro~otniczej sohowitJz.ała ~ię podnieść prOfl:.u.b;cję ~ 1 proe,

l'roodo1rnirn

Zobow1qzanre 3We wypełmła z nadtl'yżkq osHlga1ąc 113 proc, ivy~onania ba~
produkcyjnej.
/Va zdjęciu: Helena Sas f'Od~s peł11.11mia Warty Pokoju :uici.ągrt-iętej na c:re56
1 Maja.
I

Armia ludowa Korei wkontrnatarciu
Front amer·Y.kańskich wojsk napastniczych
· został przerwany

LONDYN (PAP) - Korespondent dufo się już w wiehl miejscach M
* *
agencji Reutei:a i k~respondent pism południe od 38 równoleżnika.
Konstanty
Minister finansów Na zachodnim odcinku frontu woj•
angielskich donoszą, że w nocy z niekim.
Dąbrowski oraz podsekretarz stanu
ska ludowe !lrzekroczyły rzekę Im•
Wśród rad.O!!IDYC:h okrzyków mło w Ministerstwie Sz.kół Wyższych i
dzieli n.a poniedziałek · koreańskie dżin i utworzyły na )J>'>łudnie e>d tej
•1ch bojo1V11ików o poki>j, delegacja Nauki - Eugenia Kra511owska :11WieW10jska ludowe i oohotnicy chińscy rzeki front długości 25 km.
dzili zakłady Siemens Pla.nia. Goś
Korespondent agencji Reutera dowyniku
rozpocz~li kont,rnatarcie, w
ciom polskim towarzyezyli: minister
k~órego w()j8ka generała van Ii'leeta nos i, że we wtorek rano wojska ludo·
Fritz Selhcięikiego przemy~łu mlłsiały !li\' wycofać „na nowe pozy- we zdobyly dwa ważne pod wzglę
dr kłe przyjęcie,
mann, podsekoreta.rz 11tanu Minister Spraw Wewnętrznych cje obrOłlne".
-posiedzenie Biura
CaJa tra!la pOdrc)źy , na dys t~-in;; ie
dem stTateg-icznym mias ta: Jonezoa
Helm ora1 podsekr«.ars stanu Friepreeszło 200 km„ udekorowana była kraju Sacllsen-Anha!.t Hegen 'NYCenzur a wiadomości , wysylanych z i Indze. W rejon.ie Indze kilka od•
Światowej Rady Pokoju del Malter.
na'()~n)i w ]ęiy:łtu po.ll'kim i o ie- gł~!ł przemówienie powitalne.
frontu kor<>1ui„~kiego T.Mltała przez d zintńw amerykań'<kich 7oąfało otoSek.iretuia.t
PłtAGA (PAP). Z k-0lei Prezydent RP. podejmo- do~ództwo amerykańs.k re znacznie za ezonycb.
'Przy zwiedzaniu fabryk obecni by- mieclcim,, głoszącymi ha.sła J>l"lyjo1ini
6riatcnrej Rady Pokoju podał do
Komentator rozgłC>Śni londyńs ki&j
wany był obiadem. Przed dornem ostrzona tak, że nie sposób zorienmiędzy obu na,roda1lli.
wiadomości, że dnia 5 - 9 maja od- li r6wniei dziennikarze polscy. Skoodbywało tować się dokładnie w sytuacji wojsk s twierdza, że k~mtrnatarcie armii luktórym
w
Puszkina,
im.
któBierut,
Prezydent
Leuna
W
~ się w Kopenhadze posied-ze- rzystali oni z okazji dla przeprowagen. van Fleeta. Nie ulega jednak dowcj odbywa się na froncie szeronie Biura światowej Rady Pokoju. dzenia rozmów z pos7.czególny.mi ro· remu towaniy~ył' wicepremier Ul- się przyjęcie, zebrały się drdesiątki wątpliwości, że front wojsk inter- kości
kilometrów.
kilkudziesięciu
b1·ipht. pow1tany wstał owacyjnie tysięcy miesąJcańców mia-sta, ma!llli.· femu,jąc serdecmie na cą.eść najwyż wencyjnych . został w kilku miejscaoh Wojs ka ludowe, nac1erająee na z11-przez całą młogę.
W świetlicy zakładowe.j odbyło się s-zego przedstawiciela narodu pol- przerwany i że wojska. ludowe prze-1 chodnint· odcinku frontu, po sfors()Gdy manites~an<li 7.ac:cęli d<>l!tały się na tyły odd.ziałów ame- waniu rzeki Imdżin posuwaill sit Y
spotka'llłie Prezydenta RP z praodo- skiego.
kierunku Seulu.
Preży1lenta rykańskich i lisyll<manowskich i znaj·
wnikami pracy i oojwybitniej&ymi ska,.ndować na.zwisko
,
prted&tawicieloami lcierownictwa te- RzeczypospoliteJ, d~stojny gość ukazał się na balkonie. Entuzjazm t:e. chnicrz.nego.
Bolesław branych robotników i młodinieży oNa&tępnie Prezydent
N. •Jwosnach, na maszynach krawieeldoh, na oł>~k<ach koły- .
Bierut wr~ ri tow.a-rzyScłącyn:ri mu lliągnął wówczas punkt sz~ytowy.
Siłę czerwone proporeeykł. To włókniar.ae 7.akładów im. Marchlew•
ekiego, to ocłzie7A>wcy Zakładów im. Próchnika. ~ metalowcy '„strzelłódzkich zakładach
el!Yka" pełnią Warty Pokoju,
analfa..
Onegdaj na plenarnym zebraniu dzi
Jui niewiele dni dzieli nas od 1 iMa..ja,. Im bllisoly Jest ten dzień,
Społecznej Komisji do Walki z betyzm 43 zakłady pracy, a w 1~8
bal'cWiej ~a słę wa.łka o szybkie, przedterminowe wykonanie
•
przewodniczący, - wszyscy pracownicy - byli anal·
,Analfabetyzmem
U
0
rogę pOWrOfnq
U Q Się W
~ń. Jakież siły, ja.Ili 7Jq1ał wyikrzesaJa z ,klaBy robotnicuj , wols UCllCP.eD:ła SwdętaMajowego! Jak na. bli współzawodnfotwa z tygodnia
BERLIN (PA,P) We wtorek 24 turałnego Niemieckiej Republiki Okręgowej .Rady .zw. Zaw, row. M. f~beci, są już tak zaawansowani w
Sumerowsk1, złozył na ręce prze· 'nauce, że w najbliższych dniach .
na ~eń wzrasta produkcja, polepsza się jej Jakość, wzmaga Ol'ZC'll~d
·
h
· d ·
kwietn'
wog·niczącego , Pre2(ydi.um ~ , m. przystąpią do egzaminów.
. w1ee~or: Demokratycznej.
ta .w go zmac
.
MŚćl Jakże pięknie pnetłuma.czyM robołni-0y na swój język - język
Jednocześnie tow. Summ·owski .,..
Po przyjęciu, k1óre minęło w. Łodzi, tow. Minora; meldunek o li·
nych . ~rezydent Rzc:czypospohte]
sJoma Manifestu Polsk~ego Komltet~
~. tward~j pracy Pols~1e~ Bolesław BJerut wydał niezwykle ~erdeczoym nastroju, k~iya~ji ~a,lfabetyzl;llll . we wszyst- imieniu całego. aktywu związkowegB
ObN>6ców Pokoju! „Polaku, Polko - spl'MVą honoru na.M,ego na.rodu i
obowłąśu wobec kraiju oJozystego jesł ucz:rnić waystko, oo w naszl'j
przyJęeie w salonach Domu Kul- Prezyd~nt Bierut w.i:.az z to~arzy· k1~h łodzk1~h :zakła~ach pracy. Zgo- .w ' Łodzi, przyrzekł . otaczać należ,ytlł
t
k 6
t'
Bl4N!Y, by ZWYclęiył śwJaltowy front obrońców pokoju".
szącymJ mu osobamJ · Udał się na dme z podJętym przez ORZZ zobo- 0 iek abs 1
tury.
~';en. ow ~~ w począ O ło zwycięstwo, o triumf słusznej 1 wJe~j spra.wy wa.l<l'lll\ <kiś ·
Na przyjęcie przybyli: Pre-.ty· Dworzec Wschodni w Berlinie, wiązaniem, na . związkowe kursy po- P ~
,., C.ynie Majowym tysiące robotnik6w naszego mklsta i wojewódilłwa.
dent Niemieckiej Republiki De- gdzie odbyła się potężna mani-1 czątkowej . na~ki, zostali sk.ierowani koweJ na.~k1 1 kierowac ,ich do szk-ół
Homo splotły się z sobą uczucia: soHda.rnośct z międzynarod1>wym promokratycznej Wt]helm Pieck, pre· festacja dziesiątków tysięcy ber- wszyscy praeuJący analiabec1. W Ło-1 dla prapuJących.•
lełańdem, miłości oJQZYDtY !l niezłomnej woli przeciwsta.wl~nia. ttil'
- - - - - - -............m,,..
,
mier Otto Grotewohl, członkowie lińczyków, serdecznie żegnają,;rodzone
uczucia,
Te
wojennym skusom amerykańskich imperialistów.
•
Pr~zydenta.
rządu NRD, przewodniczący obu cyeh odjeżdżającego
prze11e Nie wrmlStają,cej świadomośei mas praoują.cych, z faktu
, •
W czasie manifestacji przemaizb ustawodawczych, szef Radzie·
~nla slę na&rego Mrodu w naród soojalistyozny, pchają naszych
ckiej Komisji Kontroli - gen. wiali premier Grotewohł i Pre·
l'Obotnłków - włókniarzy, Jne;talowców, kobiety i młod7Aeż do wielkich
. 11ł1111111l111-----.--...,.,
Czujkow, członkowie korpusu dy· zy,dent Bierut.
I płęknyeh czynów.
'
Już na wiele dni przed 1 Ma.ja liczne załogi fabry<!llme wykonały
:Po manifestacji przy dźwiękach
plomatycznego z dzie~an:em, amzobowiązań ·
realizacja
PrżE. ~terminowa
woj.ewództwa
które pr;,,ez szereg
Mft sob<>Wib,za.ma. 2'lakłady im, Ma.rchlew!&iego,
basadorem ZSRR PuszkJnem na hymnu narodoweio Polski, Premiesięcy nie wykonywały ple.nów produkcyjnych, w Czynie Majc>wym
chłopi z. gra.mady Ka·
Ja.k nam ko1mtni.kuje i postanowiła do duia 30
cze~e oraz przedstawiciele świata I zydent Bierut udał się w drogę na!IZ
~ przekrocz, ć mienna,
z kwietnia
korespondent'
w pow. plotrpnełamały dotychezuowe trudności i mi.równo w tkalni ja.k i przę·
kraju.
do
powrotną
I
kuli
gospodarcze~o
pohtyl'Znego,
dsa1lrJ realizują swe zadamia w pomwl 100 proc. ·w ZPW im. Niedziel·
koWskinl, zobowiązali. aię
Łódzkich Zakladów Wy- i1la11 ~ 15 pcocent.Bieao mloga pnędzałnl wyprodukowała. ponad Plan zamia.At 50'1 twórczych Aparatów Edla uczczenia święta l
1.190 q. pr.zę<by. Robotnicy z ZPW im. Gwardii Ludowej, w I dekaMaja zaleśić trzy hektalelctl'ycznych, Józef Klim
Dodatkowa
dzie kwietnia 7Aoszczędz.ili 11 tys. zł. MaJstrowie 'ZPB im. Szymańskie
ry nieużytków. Zobl}l1 ię.
czak, tamtejsza zało'ga w
produkcja
b6rzy prowadzą wa.lkę o 100 proc, wykonanie bBIZ, pracując po
7,anie swoje wykonali już
dniu 24 hm. wykonała
Towarzystwa
Niemieckiego
oddział
w.
Obradujący
_
·
(PAP)
BERLIN
1l0Wemu, mmiejszają w swych respoła.ch o kill,anaście procent ilość
już podjęte dla UCEcze!
W Zakladach Przemy- w dniu 11 hm.
Dobrosą·
i
Pokojowych
Krzewienia
ty100
przedstawicieli
zja.zd
~erlinie
haków. W Za.kładach im. Dzierżyńskiego, im. 1 MajQ, im. Stalina, tka. nia świę1a 1 Maja zobo- słu Wełnianego im. Rey·
* • *
s1ęcy k(Jm1tetów pokojowych NRD siedzkich Stosunków z Pols-ką prze·
me i prrl!ądki wykonują z nadwyżką swe zobowią.'Za.Ilia. W ZPDz. im.
wiązanie, realizując nue· mon.ta
oddziały sortowChłopi z gromady Raprz.ek~rrał .f'.1·~zyde11tow j ~ze~zypos- słał z Poczdamu telegram, dziękują
Emłllli Plaier 98 cewiairek przechodzj na obsługę wiięksuj ilośei masięcam.y .plan . asortymen- nia wełny i pralnia wywicz, gm, Wadlew, wyko·
pollteJ Polsk1eJ Bolesławowi B1eruto- cy Prezydentowi R. P. Bolesławowi t~wy , i wartościowy na
M5'ft, liąbciej r-OSną mu:ry na. Starym Mieśeie &i~i zobowi~ar1.fom
podjęte dla
konały już
Bierutowi za jego wizytę w Niemnenali zobowiązanie I-Mawi serdeczne poidrowienia..
lnlll'at'2IY Z:lednoczema Budownictwa Miejskiego. We wspólnym szeretermiprzed'
dni
dwa
Maja
1
dnia
uczczenia
jowe na 13 dni przed
BERLIN (PAP) - Brandenburski ckiej 'Republice Demokratycznej.
1'11 Ili! kl~ robotni~ą realizują swój Czyn MaJowy przedst.a.wfoiele innem, w związku z tyh1 zobowiązania, dając do- terminem,
napraw1a.1ąe
Wigenoji tworeriej - lekane, inżynierowde, artyśoi.
podj'ęia datkową produkcję warzałoga LZWAE
dwa kilometry drogi i
Ozy.n 1-M~wy, zrodzony z głęboldego pa.triotyzmu mas pracują·
dodatkowe zohowią ~an in tości przeszło 57 tys. zl. nawożąc żwirem dwa .ki.
. - , merolro ~cizkołysiał . s~listy<izne współza.wodnictwo, p0głębU
lometry chodnika.
predukPl&Jłów
wykonanie
o
wa.lee
w
ł wa:mocnił udział rob~ow
Swiato- I SFMD Bert Williams, wyraz.dl poBUDAPES.ZT (PA~) .. orinYch. Zało&'i fał-ryk ubiegają się o to aby szybciej 7A'ealizować zowa Fed«a<>Jtl TYJłodrz.D.ezy Demokra- dziękowanie raądowi węgięrskiemu
* • *
bowiązania. Aby PN)'DiMły one jak nadwiększy plon. Aby mocniej
Cukre>wni
. Rohotuicy
t.y~ej postanowiła przen'ieść swą i węgierskiemu związk-0w·1 Mł0 d · .
w6nndiły pokój.
zie
. . . .
.
.
.
siedtcibę do Budape:;ztu.
wykonali
„Dobrzelin"'
udeiie.lonym w zy PracuJą~J Z'8 umozhw~erue przeW wywiadQtle,
8łąd lll'odził się &pel l"LUCODY Pl'2eZ tk-!WlZy Zakładów im, Stalina,
swoje zohowirp;ania w
~"°Y do pnedterminoweJ re&lizaoji Czynu. Majowego. Stąd w
ITTV.iąeiku z tym węgierskiied agencji niesienfa centrałi SFMD do Buda100 proc. Zwieźli oni
kiillru dali podchwYclli g<> rooomicy W>ielu innych :iakładów, pomianowicie 36 ton kateleg.ramC'Zllej sek:re1:att generalny pesztu.
<JWl\
.71Większa.jąc.
ba.rda:iej
JellZCZe
zobowiąmainia,
ddmujq,c dooatkowe
paabkcgę. Stąd powstała myśl u tka~ Eugeniusza Smy~ka, z Zakła
:!:~~tkr~:;:;~ 10:~~0~
r·;:·:··~;;~:··;;;·;:;::;::::·~;:~··•••••••••.•••••••••••••••--•••·•--·••••••••
dów im. &unicldego, a.by zobowiązując się do wykona.ma pia.nu roe7.- · ·
torowej ora2 doprowapowlieśei LEONA GOMOLICK1EGO
I
neco .w oi4&0 10 miesięcy, wezwać do dłurG.:ałowero współzawodnic
. _ tkamy innt'eh zakładów•
hoioko
p.L
•~ć W waace o pok~j oz.ma.cza OO(bienną Pl"a(lę każdeg<1 z
nad 11~iem sił Polaki Ludowej, llad umacnianiem jej baizy
Członkowie spółdzielni
•
~eJ. naci umaoDiiamem jak najszybllzeco wzroskt jej 8ił wyprodukcyjnej Nowe Mi•·
Za.wlie11a ona otlk BOHATERSKIEGO S'11RAJKtJ POWSZECHNEGO
~" - nmy łowamyu Bierut. OZyn Maijowy wzmaga a.ktywsto naprawili 700 metrów
ŁODZEIEJ KLASY ROBOTNICZEJ
nei16 16d'.Gk!ieJ klasy roboiuiazej w walce o pokój, da.je ~ jej 7Aleey- :.
uporz1dkow'L, • ·
<lrogi,
: który r~r>OClllł'ł Ilię nuajatn
dClllftae.ł postawy wobec wojennej polityki zachodu. ChodZi o to aby
łen l!llłnzJaran mas praeuJących, który tak wspaniałe rczwjja. Śię w
przepraccioraz
świetlicę
54 ·
rpnunt Kwac~y1i5ki, k otoniar;; z ZPP im. Szen· wali ponadplanowo
O
!
Oisyme MaJowrm. utrwa.lił się jeszcze i pogłębił w okresie poprzedzaprze:maczirjQe
dniówki,
robotnicze;,
klajy
walda, • pragnąc uc111cićświętn
ni
~ Wielki Plebiscyt Pokoju, a.by ma.lad swój w~ w masowym
i ja o protest (>nl'!H.ciwko .~IudH!emu ft~yzyuo~_i_.~mo- • FHl:ctdl 1141 ~słUgf 2 ma.szyn kotonowych • Z4 CZH ten Dl prar.e lpO·
ł 1Pontullcznym głG90we.nlu, w któ.rym jut nie:radłu10 weźmie miział
lecinę.
JlOW(U;h
wo Jn44rJU\""W J>n'A!.JllYmU wł6.1Uł!JJ.ł1Wzego, ł
I
eał1 nus naród, w ma.nHestaclaoh, Ja'lde beda k>wat<.zyny~ tej akoJi,
łttt!ł~~s~~R!!?t111ttnrn•8••am.Jm!!Una~~~!!!!t!!ł!!l!l1!'!!2!!11~!!•a!R~!l•~ł!'!!!!!!•••n•sueuł!~l.._......_...,,,_ _ _ _..,.....,_ _..,.,,.._._,_...,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,__J
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Zwycięsko zak o ńcz yć
kampanię
Minęły jui bea.mala

•

siewną

Jesteśmy potęgą

jakiej nie zna historia

Julian Tuwim o Narodowym Plebiscycie

od ~ włolłennej akefl
produkcyjnych, tnk~
i>o?eyści POM, jak również chłQPi, goopoda!'Zący lindyw:iduelnlle, posta...
nowm jak na\jsrlyboiej mk:ońcizyć akcję SieWlllą, rorz.umiejąc, że 'WCZt!81lY
to Jeden z głównych współc-.i;vnników wzrostu plonów. I trzeba
~ć, że Mięki ich ofl!amym wysiłkom iesorO<'Jllllla kempaala
~a przebiega o wiele sprawn.iej, ndź w roku ubiegłym.
W wielu PGR oraz eipółd7ielni.ach produkcyjnych msiewy zbót
kłoeowych przeprowadzono w wv'-eclągu 4 dni, tj, :w teirmlnie nie
nótovan:vm je~ w du..ń.ejadl rolnictwa naszego wojewó<Wbwa.
Ten potężny ' 11. masowy 'lEYW do wa•Jk.i. 0 chleb, do walid. 0 reali~'ę Planu 6-letrnego w roLnliotwle, jest „~d;i...em co:raz berdfJ!ef WU'&~
„ .ruo=i
snaj.ącej świadomości poHtyCQJilej chłopów pracujących, ich nieugiętej
wolt utrwacren\a pokoju śwlaitowego i budowy podstaw eocjail!imw w
Poace. Chłopstwo pracujące pragnie przy boku klasy robotniczej
stW<>r-zyć warunki dosta.tniej i s.zazęśliwej prz~łości na&Zej Ojceyzny
Ludowej. Dało temu WY!'M. masowo podejmując w ślad rza robobnikami miast ~obow:!ą:rm:rla ku uCl1.CIT.elliu dnia 1 Ma;&. Każdy PGR, k-ari.da
lfi>aldzieln:la produkcyjna oraa: wiele gromad, gdzie chłopi ~
jeszar.e !ind•"'"dualnie, dzięki tym zobow.iąrmn!lom 21lłkońaeyły a14tWY
.r """
zbóz kłoeowych przed terminem.
Zffpół PGR Na4tłelnica w ramach ooOOwi~ń I-Majowych lilłłrońC?:ył &ewy, jako pderwszy w woj. łód2klim, na ktl•lka dni przed apla!l<>wanym terminem. 8p6łddeln!a produkoyJna w W~DlU. pow. łc>Mkiego, ikróc!lia mas zasiewów o 9 dn!l. Chłopi llJDiDy Mu.ew w pow. lęc.zyckim, reali.r;;ując eobowiąa;am:ria 1-Ma~owe, ukończyli prace siewne na
I dni preed terminem przewidrlJianym w plan.ach gromada:kich.

llfle1mei. Robotnicy PGR,

J

8 tygod.nlie

C71łonkowie spółddelnt

Po~oju

Bior,e .., Plebiscycie Pokoju
da p•raset milionerów, wspomaga.WUSZ.A.W.A (PAP). - W zwi,ak11 H zbliżaj,eym. sit termiudział nie
nem. Naradowego Plebiscytu Pokoju, znakomity poeta JUf.,IAN
tylko formalny, ale
na przez nadlkaklłl•cyeh lokajów
&WIADOMY - stajHz; sit wsp6ł·
TUWIM u.ielił Dl'Zedsta.wicieMlwi PAP nasttpująeej wn1owiedzi:
ameryklliiekiere> imperiali•mu.
A jeżeli, Czytelniku. zapyt!lsz,
twórc1& historii i bojownłkieni •
Biorąc ud.liał w Plebiscycie Poald chłop I argtntyńs.ki drwal?
najpiękniejsz:1, najświętszi 1pra•
kto jest ta lud1kość? - Odpow1edź
koju, musimJ d<>kładnle i gleboko
Nowojorski makler riełdowy. użr
bedzie króth: TO TYJ OD CIE·
Wf.
•
• •
zdać se>bie 1prawę z orromu tego
waJący pędzlii. do JOlenia w cenie
Zam'łaet '!falczyc pózmeJ • zn•
BIE ~aleiy utrzyma.pie pokoju. Dł
stu dO}aró'v (fakt!) - c'/.y robOt·
sjawisika.
t!wiee1e. T1 o nim zadscyduJesl
eitską woJnt walcz daiś • 1w1•
Stała sit rzecz nleałycllMiej do·
nik Pakistanu, które10 dziecko ni.e
citski pokój. I wtedy wojny Ili• br
s'voim sercem i samienilłl!I, swoją
widziało nigdy mleka? A nie w1niosłości: my, ludzkOść, postanopostawą i czynem: podpisem .qa
dzie.
dzlało WLAśNIE DLATEGO, że
wiłłśm1 udaremnić knowania woManifeście ludzi dobrej woli i UCZ.
Jerute mitclzynarodowej szajki złozłodziej giełdziarz i złodziej fabry·
(-) Julian Tuwim
chrej pracy.
łonej z paruset milionerów, z któkant musz~, w myil „amerykań·
rych każdy ma dość pieniędzy na
!!kiego stylu życia", zaspokajać
kilkaset lat luksusowego życia„.
swoje cora~ fantastyczniejs7,e 74•
Ta szajka bezecna, której patrochcianki i fanaberie ...
nuje n:lld (nie naród!) Stanów
Dla tysiącdolarowych kra.watów
Zjednoczonych, doszła do powyż·
j studolarowych pędzli (a pod<>b"
r<?gę
s~cjalizm
nych przykładów mógłbYm przy- wskazują
nego „1tanu posiadania
za poW dniu dzisiejaym. :arnies:eseniy dols'&e wypowiedzi robot1nków
toczyć se~ld), dla coraz wymyśl·
moc• wyzysku, okradania, nędzy,
łódzkich, nad3ylane w swiązku z komunikatem o prndterminowym w.rniejszycb wybryków schyłkowej,
głodu i niewoli setek milionów lukon.oniu powojerme10 Plonu Pięcioletmeso ZSRR.
bezdusznej, kapitalistycznej ,,kuldzi.
tury", dla wzmagania procesu idioTa s:r,ajka nienasyconych zł-0dziei,
tyzacji własnego swego społeczeń
przerażona •budzoną świadomością
ł udzi radzieąkich dają
stwa i podległych finansowo kranarodową,
klasow4 i historyczną
jów za pomocą Wl'zaskliwej prasy,
lud6w uciśnionych, niewolników
bod.źca
sprzedajnego radia, kryminalnej
kolonialnych i wszystkich cię:l!ko
literatury, kretyńskich „Comics6w"
. pracujących ludzi naszego globu
W~eść o wielkim llJWYcięstwie narodów Związku Radz.i<!l:kiego, k~
Wayst.kde t.e oS'lągnięcia zawdzięczać należy w dużej miene ofiar_ ta nikczemna i1zijka, tucząca
etc. - dla moiności dalszego pła·
nej pracy naszych powiaitowych i wiejskich org~ji partyjnych.
ai, krzywdą proletariatu, pragnie
wienia się w tym wszystkim, oczy. re tak ~ybko przed terminem wykonały swoją pięclolatk~. z'oiegła S4ę
wiście
U~ęly one kierownictwo w akojli. sleW10ej w swoje ręce, pomagały gmmkosztem „jakichś tam" u nas z radosnymi przygotowaniami. do 1 Maja. Nasz Czy;i Maiowy
rozpętać nową wojnę, sądząc, że
Chińczyków, Korea11czyków.
Hin- ma także na celu wm.·ost prod~ojd, seybsze wykonanie planow. .w nanym redom n&'Odowym, gminnym spółdzi.elri:!om i ZSCh w prv..ełamyoceanen~ krwi zaleje i U8'Hi płodusów, Ąłalajczyków i innych „pod- szych zakłao:ach wielu robotntlków podjęło i w~konuje zobo~ą,rt:aru1.
wamu trudnooci, jak również mobilizowały robotnllków rolnych, trakmień buntu i sprawiedliwej walki
rzędnych narodów," kapitaliści produkcyjne. Roizwija !Jię w.spólmwodnictwo, ktur~go n&uczyłismy się
~ystów i chłopów fIDSCUjących do ..wrzmożooia wyw;:iłików w celu
0 prawa czł-Owieka do lepszeg-o żyocl l udzi radzieckich, a dzięld któremu właśnie Zw1ą4ek l\l'dsiecki uzyamerykańscy prą do wojny ...
11WYoięskieso przeprowadzenia k~ elewłtej,
cia na. :demi.
I dlatego, Czytelniku, twój syn skuje ta.kie sukcesy 1ospodarcze, .Ja na ce.eść 1 Mada poświęcam 30 .«oWyiniki tej ofiarnej pracy na62ycb organmoji party.jnyoh są wiżadnego innego cposobu nie poi moja córka, i miłe, wesołe dziec i dzi:n na dostlika'la.nie słabych tkaczy. Prócz tego podjęłam następuJące
doame. Mianowicie kończymy już eaSti.ewy zbóż kłosowych, a w wielu
trafi ta szajka żarł-0czna wymyś
naszych sąsiadów (pomijając już zobowiazanie: wykonuję bazę w 139 proo. i dołożę wszelkich starań, aby
lić. Tak samo bandyta nie uznaje
p(>wiata.ch, gminach i gromadach na poważnych areałach ziemi r;asainnego środka „zarobkowania" niż
nas samych, bo to mniej ważne) mój pła~ roczny wykonać w clą1u 11 miesięcy. Przed~taw:i~iele włókn.l~y
dzo.ne izostały rz.iiemniaki.
krwawy napad.
mają być rozszarpane na strzępy„. radltieckich którzy zwiedzali nasze zakłady opowiadali,
że własrue
- Otóż: my, ludzkość, my ludzie przez takie' indywidualne i zespołowe zobowiązania cała fabryka wyJednak me wszystkie organwacje partyjne potrafiły 01Peratywnie
My, ludzkość, nie dopuścimy do
najrozmaitszych narodowości, wy- konuje wcześniej' swój plan.
~ować akcją siewną i sikrupulaotnie kont.rolować jej przebieg. W wieteio napadu . .Jesteśmy potęgą, l<tó·
z1t1tń, fachów, uzdolnień i p0glą
lu wypadkach nie dopiolnowano należycie, aby ogniwa państwowe, goSukcesy ludzi radzieckich są dije nas bodźcem do pracy. Pr.acu~:nY
ra udaremni zamysły paru!let przedów politycznych - w imię czło tak jak oni i tak jak oni osiągniemy dobrobyt, systematyczną zniżkę
spodarcze i organizacje społeczne, wypełniły ciążący na nich obowiąrażonych bankierów oraz właściciewieczeństwa.
w imię miłości dla cen i ustrój socijalistyoiny.
r'.ek w wiosennej akcji siewnej. Spowodowało to wiele powaiżnych 7.ali trustów, kOReernów itp. złonaszych narodów, dla ich historii
niedbań na odClinku
likw.i{lacji odłogów, rozproWiadmnfa naw02ów
dziejskich melin.
JANI'NA J1JREK
i t1•adycji, w imię pl'Zywiązania
tkaC!l:ka z ZPB dm. Stalina
1~u=iyoh, kontroli wykonania planów pomocy sąsied~ej itp.
Nie w zai-ządach rozdętych to·
dl'.> najukochańszej naszej ziemi ojNierz;wykłej wagi sprawa rejestra<iji i likwidacji odłogów została
warzystw akcyjnych, nie w gabineczystej i owoców ciężkiej naszej
poowie vnzędzie zaniedbaQ:la. Skutkiem slaobego zainteoresowania gmintach prezesów i dyre'ktorów miliarprac~·. w imię szczęścia i uśmie
nyeh rad narodowych tym zagadnien:lem, tn.tdno dokładnie ustalić
dowych kompanii, nie za dr:i:wiachu naszych dzieci - i przez §wię
ogólną ifość odłogów. A oz.asu pooostało n'iewieile. Każdy aor 0iemi musi
mi sal konferencyjnych sprzedaj·
· To, że u nas kobiety pracują dł'liś na wszystlcich stauowiskach, te
ją pamil,'<! niedawno pomordowa·
by'ć obsiany. Zagospodarowanie wię<: odłogów winno steć się jednym
nych dyplomatów uniżonych
nych matek naszych, braci. sióstr, mają dos•tęp do wszystkich S'dtół, że bio1·ą poważny udzfał w życiu
sługusów rzekomo wszechmocnego
s naczelnych 2:adrań rad nairodowycb.
dolara _ nie tam r()z<1trzygn'! się
i przyjaciół - my, ludzkoŚć, nie polityc:z,nym 1 ilpołecznym - stało Ilię dzi~ki Związkowi Radziecki~mu.
dopuścimy do nowej rzezi. jaką w Tam przecież po ru pierwszy nastąpiło pełne równouprawnienie koPrey realizaeoji pomocy sąsiede.kiej niektóre orgamzaeoje pair-ty.jne,
losy świata i cywilizacji, a przede
obronie swoich krwią pochlapa- biety !Z męi:~yrną. Sukoo~y Zwdązku Radz.leckiego, pnedtermil'lowe
gi'niJnne rndy narodowe i ZSCh nie korzystały ri: dośWlioa.dcrzeń ub. roku.
ws1.ylltkim _ lo'l naszych dzieci I
nych majątków przygo-towuje bab· wykona.nie p·!~cio1atkii - to przecież w dużej mierze zasługa kobiet ra·
w wielu jeszcre gromadach pomoe sąsiedzka jest udztlelana na lli>aNie Pozwolimy, aby ich ciałka rozdziecld-ch. I od nich my s ię uczymy, jak budować socjalizm.
rych 0aSadach, krzywdzących małorolnych chłopów. W gromadach:
i.zarpywały bomby młHarder~kich
Ja, po wojnie 1,aczęlam pracować w Zakładach im. Armii Ludl)Ig'naeów pow. ł!askiego i Ohełmo pow. radomszclZJlińskiego w dał&ym .
bandytów!
wej jako praądka. Byłam przodownicą pracy. Na82a organi1,acja partyjciącu pomoc sąsiedrnka udziela.na jest za t. zw. odrobek.
My, ludzkość, jesteśmy dziś pona i rada zakładowa awansowały mn'ie na majstra pnzędzalni. Wy$ł~
Nie iz;akońetzyliśmy je~ kampanili siewnej. Będzie ona trwała
tęgą, jakiej dzieje dotychczas nie
no
mnie na roczną szkołę mistrzów pr2ędzalniczych. I terall praca mo-ja
ptjea: cały kwliooień 1 pierwsze dru maja. Jest wię~ możlilwośc odroBułgarskiej
znały 1 my, n.le oni. b~dżiemy
nie
ustępuje w niceym pracy mężOZYt"AlY. Takich kobiet Jak ja, w n\>bie<n:ia dotych~suwych Z8!ll.iedbań, zwłaszcza na odcinku ~gosp<>da;roodtąd decydować o dal~zym prze·
SOFIA (PAP), - Państwowa Ko- wych, zajmowalflych dotąd tylko przeit mężc:zyrn zawod·a ch, jest w naw~a odłogów ora~ pełnego .r-OZprowadrien:ia i wykottysłanla nawobiegu hist.orii, a przede wszyĄtkim mi~ja Planowania
Bułgarskiej
Repukraju corarz w:ięcej. Coru więcej k obiet, id3,C śladem kobiet rar.ów amuc:z,nych. Trzeba tyJko, rużeby ogniwa pańs.twowe i goS!X>darC!le
o tym, żeby na~zych córeczek, ne- blik\. -J:.B4o..w.•i op~plikowała komuni· szym
d?Jieckich wci~ga się do pr&cy nad 'W)'kona:~llem naszej Sześcl«tlatki.
oraz organizaoje parrtyojne włożyły wJęcej wysiłku w prace, związane
11zyeh synków nie zasypywały 1ru· kal o wynikach wykonania planu go- Plan 6-letni
musimy wykonać pnzed termińem.
Tego
nas
uca:ą
r: fk<>ją &1iewną. Nie wystalt'Cl3Y tylko Sllybko ~iać. Na,~eży ~opiln~wa~
zy wa1acych 11ię don1ów.
&podarczego
pierws:rJl!O
kwartału Juckie radzieccy.
W t&11 sposób obJ.v>nimy i na zawne utrw.atalta, alby siew był dobrze prreprowoadrony i aby kazda p1~ź zieml
My, ludzkość. mamy dzisiaj ol- 1<i51 t'.
Umy pokój.
została obsiana. Zapew:rui. to nam właśnie zwyolęskle wykonanie, a
brzyruią siłę moralną, która. choEPlan produkcji przem'Y•łowef (bez
STEFANIA BINKOWSKA
Jtaweł przekr~eni.e za<Iań drucieao roku Planu 6-letniero w 911n-efie
by w ostatniej chwl1i, zniweczy przemysłu miejscoweeo) wykonany
ma.jster c ZPB im. Annii Ludowej
próby wywołania. w-0jny.
produkcji rolneJ.
Bo zaBtanówmy 1ię. kto w tej :.eostał w 99,6 proc, Wi~k11ość miniRealWacja tych rtad6fl wymaga bardri1ej operatywnego, niż dotychwake 0 Pokój ezy wojn~ ma witk· sterstw wykonała z nadwyik' plany
c?as, k;ierowania ekoją &iewną przez nasze organilzacje partyj~. KłeAmery- produkcyjne.
11 ze azan.s.e zwycitirt11·a 't
rowam.. i kOllłrolowanla, a nie eastępowania instytucji państwowych i
kańtki fabrykant broni, który na
Poważnie przekroczony został plan
gospodarczych w tej pracy, jak to czyni Wtiele komLtetów pall"tY'jnych.
Florydzie kupuje 90ble ręcznie ma- wydobycia węgla, rudy telnznej, plan
Tak pojęte zad811lie przez na.sze orranbacJe partyjne UIJ)ra.wnl- d•ln1
lowll\e ln-awaty po tysioc dwieście 11rodukcji tkanin bawełnianych itd.
postęp
przebieg siewów wiosennych i preyczY'Dit\ Ilię do 11WYoięskle10 ich aad0lar6w u 11ztukt (fakt!) - c11y W porównaniu z pierwuym kwartakońesenia.
chliski rolnik pol#kl g6rnik irań- Iem roku ub. produkcja przemysłu
WARSZAWA (PA•P),
Prezy- na·grodzenia za wynalazk:Ji i ude>sko- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - ' - - bułgarskiego wzrosła o 25 proc.
dium Rządu uchwa!Ho nowe pn;e.pinalenia techniczne, umożliwiaj4c•
obłudnym
Komunikat stwierdza, że tegorocz- sy w apraWie w:ynairadzani·a twóruruchomienie ne>wych gałęl.tl ~ro
ne siewy wiosenne zot-Łały przepro,
.
. .
wadzone 9zybko i 'prawnie. Plan cow pracowmczych wynalarnk:ow, u- dukc.ji lub tworzące nowe rodzaje
siewu pszenicy wykonano w 106,4 ~ d.oskona•leń technicznych 1 uspraw• cennych materiałów, zastępujących
proc. -- a plan siewu jęczmienia w ndeii.
materiały i wyrobydeficytowe.
100,4 proc.
h
'
•·-'--"
d
·
k. war t a1e br. 1udnOs'ć J· W my„'-1
W pierwszym
. uc wa~y,
, za .... e u o·
Bułgarii otrzymała w por6wnantu z Hskonaleme techmczne lub uspraw- Na marpinesie
I kwartałem 1950 r. o 86 pr(lc. więcej nienie, ~stosowane w produkcji,
ro~karonu, o 76 proc.. więcej tł111czów autorowi pomysłu przysługuje wy.
. 'W k-~.
oc1
PAlł.Yż (PAP). - !Dnia. 23 kwfietW eiakończeniu Gromyko w-skazał, au1leM hdnego ugumentu wobec rosllnnych, 6-krotn1e więcej masła nagrod zcme.
YllO ""c wyna•r zeStarsi mil!a:li'ańcy Łodzi pamiętają t/,o„
ftia ma posiectzenliu 2'9.8tępców minl- że przedst11.wiciele trRoh mooarstw pmekonywaijącycb wywodów przednia za. pomysł określa &I~ w m l d· akona le długie aerie r1ożt!r6U1 fabryc;s.
łtJ.·6'w' spraw zagraniCtUtych pderwsey wbrew wnystkirn deklaracjóm, cł~ stawlciel• ZSRR. Pri.emówienia ich
nośei oa technlciner-0 znaczenia pro- nych, króre tv pewnych olcre!ach u:ersy
H:brał głos GromYoko, wskarrując na sle jeszcze nie podJęlł zadntch re- pełne były
kłam11iWy<:h insynua~ji
ly .!if „nagminnie" w nos:yrn mi11.ici1.
·Jektn,
oszeżędnoścł lub łnneJ konyaf)surdalność
ośw.iadczenia
Paro- &ln;vch kroków, aby ui..twłó osiąr pod &dt'e&em Zwi~~u Rad1tieckiego.
obchodu 75-lecia pracy
llel.roć ko11i1m~·turc gospodarc~ą pr~J"'
di'ego, który ~twierdzi?, iż w toku nięllie porozumienia w spra.wle PO• Bzdiµ-arni. o rzekomej agresywności
sei, osiągniętej przez 108Pod•rkę na- ćmieu:ały /(rys}"&ou;e chmury, a 1y1/d
dyskusji w ONZ nad sprawą re- rządku clD.em:i.qo, mimo ie dełep ZSRR uSiłowałi oni usprawiedliwić
rodową
w wYDlku 11Ut01owanla fabrykar111iw apa1luly po11itcj pożądu.11e10
d.ukcji e:brojeń i &il 111brojnych Zwią oja. rathieeka asyni wnystko co w swą zbrodniczą politykę nlepoWARS~AWA (PAP). ~ Dnia 28 projektu. Jak również od 11topnJa prze:; niclr 11o:iio111u, fabr7l•i :z;ac;y11ały
zek Radziecki spmeoiwiał Się neko- kJ mocy w tym kierunku.
wstrzymanego wyścigu zbrojeń i
pod wyłiończenia J)tojektu t>riez twór- sit prdić jole 11a z11wołm1ic, s pr:yc:.rlł
mo powzięciu decyrz,ji, które pozwaNastępnie ubra.Y głos Parodi, Da- przygotowań woje1mych i przedsta~ bm. odbędzie się w Krakowie
w11uycmj ,,riiewyjaś11imwc1r·•, Robotriicy
lałyby wykonać uchwaloną 14 grud. viiea i Jessup, k<tór·ZY
ptotektoratem Prezydenta Rl' Bo- cę.
nie potrafili wać tii poliitykę jako „obronną".
szli nil bruk, właściciel 11ató111ias1, !1Mar.
rida 1946 roku przez Zgromadzenie
lesława Bieruta obchód 75-lecia praNa specjałną uwagę r..uługuje 11ą.ws::y grubJ11q forA~ rytttłeni prtmLii
Ogólne rełnlucję dotYC!lA\Cą rz.a~d
cy artystycznej nestora sceny pol- postanowienie pr:>.ewidujące przy~ <1~ek11racyj11ej, mógł be.;boLe.;n.ie c1ekał
pówSIZechnej redukcjli. i regulowania
rui. „lepue czasy".
skiej LUDWIKA SOLSKIEGO.
padki podw.vższenia wysokości wyzbrojeń il Sił rmroj!n:vcll.
lrucenitacje poiarowe r::dar11aif 1i1 nie
O~tatnio utworzył !!ię komitet hoParodi ..:... powiedział Gromyko tylko w lcGpitalis&yc;mej ekonomice, l11cs
no1·owy obchodu jubileuszowego, w
zakończył
Wrocławiu
miał wyraźn!ie na myśli dy&kiusję w
!l.uiq 11il.'kiM.y okreilo11ym celom poli.
11kład którego we~zli: prezes Rady
tycznym, c1.e10 lclu~ycin)'ln prirkl4dern
ONZ nad Sprawą redukcji zbrojeń i
WROCł.A:W (PAP)....... W dnła.elt 22 nie W111toie11la 1wycll wy1iłk6w w nil·
byt 8ły11nr po:iur Reicl~l4gu, wyrdy1e.
lit 2hrojnych odbytą po uchwalet odoW}m froncie walki 0 pokój i Ministrów Józef Cyrankiewicz, witysięcy
rOt1)(11ly Jtorannie pr:o:es Goeringa w rohu
niu pmez Zgromadzenie Ogólne re- i 23 bm. obradował we Wrocławiu IV Plaa 6·letni.
cemarszałek Sejmu \Vacłlh" Barcidelegatów Pol1kiego
llOlucji z 14 grudnfi.a 1946 r6ku. Pa· walny zjazd
PAltYż (PAP) Według nadcho- 1933.
Na zjeździe dokonano wyboru no- kowski wiceprezes Rady Ministrów
Prasa niemieckc, pr1ynio8la w tyc~
dzących z .Madrytu wiadomości, ruch
rorli tak samo jak i prv.edsta1wiciele Związku Inżynierów i Techników Buwych władz zar.u,du. :Pr.tewod!'icu,- Aleks~nder
zawadzki,
minister strajkowy w Hiszpanii północno· dn.iac/r tdadomoŚĆ, se W biurach Ur&fdll
S~ów Zjednoczonych i Wielkiej downictwa.
cym PZIT8 wybrano laurtata Panstwo- Ob
N'"
d
„
·
l\I
ł
k
Polsk·
<itU{liyfikacyjne10 w ~hodnirn Berlinie
:Brytanii wie dobree, dl~go Zwią
rony „ro OWt:J
arsza e
·1 wschodniej przybiera na sile.
Naczelnym zadanłdl - jak stwiet· wei Naarody Budowhictwt - prof.
Wladze frankistowski!! wy!ltoso\Va 1vybuc11ł ,,pr.ayf)o.dkowy" pożat, w1raia.
uk Ra~ećld nie J>l'iZYlął pewnych
Wlłalda
Wierzbickiego,
Konstanty Rokossowski.
ły do robotników ,,ultimatum", w jący 11r:ede ws:ystkim pomieucaeniom,
pr~YoJi. które moca~. :oo.chod- dziła narada - jakie w drugim rok•
którym grożą strajkującym, że je- w kWrych przechowywano - /wrt11teki
nie zfłósdły po uchW<lJlennu przeri Planu 6-letniego stoi pr11d illttlijie•·
żeli nie powrócą natyclun'..ast do pra- b. c•iunków partii hitlerowskiej. Poaor
Zgro1nadZenile Ogólne wYżeti ws~o clę technican•1 jest walka o poła•i•·
cy, 11araż4 się na o~tre sankcjo j11koby llga.mmo, 11ikt Jed1tak - pr6ts
mn!amej rerrolucjd. Jest neczą wta- nie koszt6w budowy.
karne.
wtajenmic,młych riie wie dokładnie, ce
clomi\, ~e propozyc.je te dotymyły jeW uchwalonej na zjeździ1t rezolucji
Mimo to w poniedziałek i wtotek wla.foiwit 210$tdło «paltme i inisscz<>rit.
dYl'fe zbrojeń ldasycznych, a całko•
w ośrodkAch przetny11łu citżklego
N ie trudrw się domyślić, dl<rc••8•
wiele pomijały broń a.tomową I in- zebrani postaaowiłl i•wzcza batllllej
Bilbao i San Sebastian strajkowało groi1ly ~ywioł ognia rozs:alal akurat w
wzm6c lłW- walkę e "'YkOilanłe t
ne Arodkl mllfloweJ zagłady.
około 350 tysit-'CY robotników.
biurach urzęcfo dena~yfikacyj11ego, gdr!ie
Plr.żed*1W'J.ciel ~SRR dowiódł n~: przekroczenie planów produkcyjayoll
strajku przyłączają 11ie kolejarze i iłl· :11iajdowaly &i~ knrtoteki b. dil:ialaCJ!Y
ttępin.ie oałkowU.te1 bezpodsta:wnosc1 i obn~enie koutc>w wła1aycll wytwa.
ni praćownicy komunikacji.
llitlerow1kic11. Jłl'prau:dzie w zoc11odnim
ośwfadczenia delegacji trreoh morzania. Postanowioao w jak nafuer•
Berlinie, tak 1amo, jale w fJgóle w Tri.
cairttw, że propozycja radziecka je~
:onii, detuizyfikacja Jtała !ię już od daw
rzekomo nie do pra)'\jęc:La, poniewaz szym zakresie kor1y1tać z i.oeataf
'"' iało.mq farsq, ole taki „nieucz,5liu.'Y
orroaert.ałaby ona potępienie polltykd skatbnicy doświadcset Zwh11ka Ra·
wrr:videk" pożarowy uwalnia rtulyluilt1i•
ł.!rlzłch mooairstw w dzi~e zbro- dzieckiego.
jej orga11bator6w od kłopotów, ttviq~a
jeń t.0n. polityki wyścigu zbrojeń.
Ruch wep6łn.wodnictwa po1tanoKRAKóW (PAP). - W ubiegłym nych z dals;;ym ciągiem tego u:idowi1ka.
neiegao.Ja ZSRR - ośwrladczyl Gro- wiono w21bogaclć ptzez sto1t1wauit aa
miesiącu załoga Andr~·chowskich Za- A poro tynt, t1iejednem11 s b. S.S.•rna·
myko - niejednokrotnie już wskaiwwata, ii niezależnie od tego, Jaki szeroki\ skalę współzawodnictwa. zo·
kładów
Przemysłu
Ba wełnianego n6w i geUafWk'c6w octy~~cta i ulatwlu
drti:;f do n/Jwej kariery w krtrju trizor1wstamie
01>raoowaay
porządek bowtit,Zaniowego. lnźyn.itrowit I te•
zwięiiszyła wydajność pracy w sto- skim. Spalo11a
kort11łeka - to :mis:c:orl'
dzienny konf.irenejl - rząd ZSRR chnioy zobowi~all się zwiększyć IWI\
sunku do lutego o 3,4 proc. otaz be:powrntt1ie dowody przestępczej prd.
potępiał, potępia j będzle potępi&) troskę w :zakresie popularyzowania.
r bniżyla koszty własne produkcji o !tloJści, :a& brok dawodów i dokunumt.ów
~tykę 'fVYiałl.~ sł:roJ~..ń. prowadzopomysłów racjOńalitatorskich, mett1d
1,6 proc. Sukces ten załoga zaw- zOt~ae }@Jt 11.f rek~ WsMlkii!.gb ródsaju
~ Pl"leZ moea:'ttwa 7AChodnie, tak
krynt/,.alisłorn. IP d1.111ym rfl:ie po.uarali
DlllO jllk t»Otbia .,olitykę wa;krze· pracy przodujl\cych r6bt1tnik6w.
drięcza przede wsz71tkim uerokie- 3ię t> to pom:,-słou:i. luimraci
z berlińskie·
W UM-ie do Prezyduta llertata ••
ataaia ailiła:r:r.lllnu 11fem1eckłego w
m11 stosowaniu metody
Kowa- 1ą ur:edu dłtknyfiko.cyjneto.
c&estnlcy
aetady
llkłlłdajit
zapewnie- I
Il"~ Zaebodnic~
C Vorwaerla").
lewa.
B. D.
,

m. -
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Dorobek wymiany doświadczeń czołowych tkaczek.: i majstrów

iYCIE PARTII

-·••1•1---

Gdy· sprawy ZMP
obce są organizacji partyjnej
Wśr6d dłuaich rzędów lśniących,

nówych krosien żwawo uwijają się
robotnice, Więksżość z nich - to
młode dziewczyny. Tylko gdzie nie·
gd:de R'-óżna dostrzec pochylonego
nad krosnem starszego tkacza lub
też tkaczkę. N a partii Nr. 11 tkaczka
Dworecka szybko zawiązuje zerwa·
ną nitkę i znów puszcza w ruch
krosno. Nieco dalej stanęły znów
2 krosna. Niezwłocznie podchodzą
do nich Turniak i Prociuk~ Z tyłu
długiłlgcr uędu 52 krosien tkaczki
Olejarczyk i Chabel~ka uważnie
obserwuj4 rytmiczne drgania ma·

az~:rtlę

Nr. 11

obsługuje

tywie aprawozdań pr:i:twodniczące·
go ZMP, tow. Gabrysiaka. Dopiero,
gdy w marcu wyszła specjalna uchwała KD, dotycząca pracy wśród
młodzieży,
egzekutywa organiza~ji
patlyjnej wysłuchała spr~wo~dama
o ptacy koła ZMP. Wnioski, po·
wżięte na podśławie uchwały,
w
dalszym ciąl!u nie ill r.alizowane.
Sekretarz oddziałowe) organizacji
patlyjnej w tkalni autotnalycznej
do tej pory nie był jeszcze 11a iĄd·
Dy• r:ebtaniu ZMP. Nie uczynił te·
go równiet nikt z pozosta.ly.ch
członków egzekutywy. Kontakt nuę·
dzy oddziałow4 organizacją partyf·
nę, a ZMP w tkal~I, ~~tna powl~·
dzieć w ogóle 1le 1sln1eJe. Nie prohuje go nawiązać również i sam
przewodniczący ZM~, tow. G.abrysiak, który zapomniał 10 kwietma
przybyć na zebranie °'."yho;cze. A
przecież w takim oddziale.' 1ak tkał·
nia automatyczna, wspo!praca z
ZMP je$t szczególnie ważna. Możn.~
powiedtleć, że winna ona stanow1c
węzłowe
zagadnienie działalności
oraanizacli oddziałowej . ZMP skupia prteciei większość młodyt'ii
tkaczek. A 70 proc:. z nich nie W)'·
rabia jei;zcze baz.
Zalożenie jednej brygady kolek·
tywnej pracy było ~1·1k~ pojedynczym zrywem. Organizac1a mtodz1e·
żowa nie pracuje
według planu,
który powinna znać i kontrolować
organizacja partyjna.

5 dziewone niedawno ze.
ap6J kolektywnej pracy i dają so&ie doskonale radę z czasem, jak
równiri z krosnami. f>omal!ają Go·
bie wzajemnie,
osią)!ając bardzo
dobre wvniki. Przeciętnie wypeł·
niają swój plan w 104-113 proc.
Zespół. zosto.ł utworzony przez
ZMP. Niewątpliwie b yła to cenna
i słuszna inicjatywa. Łatwiej bo·
wiem pracować w i:espole. zwłaszcn je~li nie posiada si~ dostat~cznych kwalifikacji. Le~szy !>odc:1ę~a
wów:::zas słabszego, nikt me pozostaje w tyle,
.
A jalde są wyniki indywidualnie
pr i\culących młodych tkaczy?
9 kwietnia Łubińska wykon ała
swą baze w 36 proc., ł,aski w 53,
a Jędrzejczyk - w 63 proc. Całv
szert~
nowoczesnych krosi en stoi
* • *
bezczvnnie. Lubiń~ka nie możt 10·
W tkalni automatycznej rozpra·
bie dać ndy. Nie rAdzą sobie z cowano uchwałę Biura Organizacyjkrosnarni również i inni. Około 40 ne)to KC w sprawie bawełny.
proc. kro~ien pozostaje poza pro· Uchwała la poruszała również zadukeją.
A przecie:); plan jest do- ~adnicnie szlcolcnia zawodowc!(o i
kład11ie obliczony na każde: krosno. opieki nad młodzieżą.
K'lżda rniruta jest cenna. Tutaj r.aś
Postanowiono ~łabszych lkac?'
nikt nie :1'.daje sóbie 'T. tego sprawy. przes7.kolić. Powołano nawet do le·
* • *
•
110 celu specjalnel!o instruktor;>
Sekret:irz organizacji podstawo- Prócz nie<io 8 instruktorek szkoli
wej. tow. Gabara, beiradnic r?z.· młode ika~zki. Cóż to jednak ie~l
kłada rece. Robimy, co moze- za 11kolenie,' ieśli uczennice wykomy. Spr~wy produkcyjne „~ię sta- nują bazy w wysokości ocl 30 do 40
wia''. WysłuchuiE'my sprawozd~11 proc.?
kierowników, a jednak robota n1e
Rzecz: prosta, ł.e w l•go rodz1ti11
idzie.
azkoleniu coli kuleje i to poważnir.
Pokazuje teczki z różnymi uchwa- Pn:ecież ob. Łubińska pracuje ju ż
ła-rni i protok6łami. Jest ich wi~lt. jako tkac:i:ka. blisko od roku. A do.Między nimi znaiduie się małe ~pra- tąd nie potrafiono jej nauczyć wl:i·
wozdanie.
Tkalnia automatyczna ściweJ!o W}'konywania pracy.
ZPB Im. StAlina wykonała plan u
P/anv produkcyine tkalni aulo·
matzee " 89,8 proc„ zaś w pierw- nrnlycznei nie s;i, byn~imniej wyso·
ar.ej dekadzie kwlet11.ia uledwla w kie. M1odzie7: l!nrnie się do prncv
S6 proc.
ale wvmal!a jednocześnie frosldiwr;
Tow. Gabara uskarta się, te tka· opieki. Pofruhuie wide i dobr<· i
ue 53. przewa:tnie młodzi. mało wv- nauki. O mfodziet tę ft7eba sie
kwalifikowani, te osnowy złe, te troszczyć, umieć 7.vć jej 7.yciem.
hr11k .kłfnidf'\<~a~H •Itp.'•
•'".i "
OJ-·tfbnii'acia 7.MP-ow$ka 1ka1'1i
Prawda. ii wil;\k,zoU tkacz.r potrz~ebuie jak najrychlej pomocy.
to młodzie?.. Wi~c chvba uwaJ!a or- ópiek1 i kierownictwa ze strony or·
~ani!!acij partyjnej skupillła si~ w lfani?acji partyinl!j.
• poważnym 'rlób'Ifitl ·J\3." prllc1 7.:MP?
Od łeJ!o zaltż-.,. wvkonanie plaNic:&tefv, i1lk nie było. Nie prze· nów przez ten watny oddział :i:a·
1m,wa<lzono ani razt1 ana\iiw pra.cfy_JJ_a,4ów slalinow10kich.
ZMP. Nie rozp~łtywano na el(„l'kuJ. B.
cząt. Utworzyły

upowszechnić

w

Pełne wykonywanie baz akordowych
stanowi podstawowy warunek realizącji planów produkcyjnych.
Zrozumieli to dobt·ze robotnicy z ZPB
im. Armii Ludowej, rzucając w styczniu br. hasło do współzawodnictwa o tytuł przodującego zakładu
w przemyśle włókienniczym
oraz
tkacze z ZPB lm. Szymańskiego inicjując w przemyśle bawełnia nym współzawodnictwo o 100-procentowe wykonywanie baz. Do akcji
tych przystąpiły wszystkie zakłady
przemyslu bawełnianego, przemysłu,
gdzie sprawa pełnego wykony""'.ania
baz, przede wszystkim w tkalniach,
jest zagadnieniem bardzo palącym,
jest zagadnieniem, od którego uz~le~nione jest terminowe WYkonanie
zadań drugiego roku Sześciolatki:
a więc dalszy wzrost produkcji, tak
pod względem ilościowym, jak i j_akościowym i zmniejszenie kosztow
własnych produkowanych materia-

cały_m przemyśle bawełnianym
Zygmunt Krzywański

w czasie kontroli wykonania pl&·
nu, w rozmowach lndywidu&lnyełl,.
powhmi oni powra.cać do nich, poPrzewod1tict:ący Zarząd" Gtórłtneg• Zw. Zaw. Prac. l'rzern. Włókienniczego
równywać je ze sposobami, ltOAoTe bezsprzeczne osiągnięcia
nie którzy t nich. na pnykład nie zdają, wa.nymi dotychczas u siebie, na Ich
mogą jednak tamtejszym organiza- sobie sprawy z tego, ze niepunktu- podstawie odnajdywać błędy, a no1te
cjom związkowym i partyj,nym oraz alne rozpoc1~cie }>racy, brak kon- mełody populary1r:ować, wprowadzał
kierownictwu technicznemu ani na troli osnów czy stanu krosien sta- w życie i propagować ich sto11owr.chwilę przesłaniać widoku całości, nowi właśnie zasa.dnlłlite
powody nie .
nie mogą osłabiać napięcia walki niewykonywania. baz. Pozostałe '70
Pełne wykorzystanie i u:oowazecb- · '
0 pełne wykonanie baz, bowiem w procent tkaczy, spośród nie wykonu- nienie dorobku wymiany doświact
wielu jeszcze zakładach zbyt duży jących baz, osiąga niską wydajność czeń c~ołowych tkacriy i maj1tr6w
odsetek tkaczy i prządek nie wyko- 11 powodu wa.dHwego przygotowa- przyczyni się w poważnym 1toonia
nuje w dalszym ciągu planów dzien- nia osnów i złej pracy krosien oraz do wygrania tej wielkiej bitwy, janych, w wyniku czego plan pro- braku zainteresowania. pracą 'Le
stro k:t od wielu miesięcy toczy o ł)od
dukcyjny I kwartału br. pr'1.emysł ny majstrów.
nieslenle wydajności pracy l szybsa
bawełniany wykonał w 99 proc.
baInnym znowu powszechnym ;bra- wykonanie planów, przemysł
Jeżeli mowa o nowych formach kiem, spotykanym J)rzede wszystkim wełniany.
walki o 100 - procentowe wykona- u młod3•ch tkaczy, jellt to, że nie
nie baz, to do poważnego wzbogace- przyswajają, oni sobie prawidło nia ich przyczyniła się niewątpliwie. wych zasad pracy".
prowadzona przez „Głos Robotni Potwierdza to w swojej wypowieczy" od polowy marca akcja pod dzi tkaczka, z ZPB im. Dzierżyń
hasłem: „Każdy tkacz może i po- skiego Janina Kurek, pisząc: - „Z
siły
łów.
winien wykonać swą, bazę".
własnej praktyki wiem, że
każdy
Jestem
córką
robotnika.
Walka o pełne wykonanie baz z
Przez wiele tygodni wypowiadali tkacz może i powinien wykonać
Dzieciństwo miałam ciężkie, niemiesiąca na miesi"IC nabiera na sile. się czołowi tkacze i majstrowie, dzie i;wój plan produkcyjny, że zależY to
wesołe. Dziś pracuję
w tkalni
Wzbogacana nowymi metodami i do:- ląc się z szerokim ogółem nabytym tylko od umiejętnero opanowania
Zakładów im. Stalina, obsług\.1świadczeniami przodujących tkaczy 1 w ciąg wielu lat pracy doświad _przez nieg·o poszcv.ególnych błahych
ję 12 krosien. Kocham swoją roprządek, rozszerza się i, co na,iważ- czeniem i prakt.yką: jak należy pra- na. pozór czynności".
botę. Jestem ZMP-ówką i przoniejsze, przynosi już rezultaty. W cować, jakimi metodami. na co zwra
Jak.ie st~d wnioski na najblł~SZI\!
downicą pracy. Bazę wykonywaporóvmaniu ze styczniem bieżącego cać szczególną uwagę. ażeby osią przyszłość, jalcie zadania
dla kiełam przeciętnie w 127 proc„ ale·
roku, w marcu wydajność w tkal- gać nie tylko pełne wykonanie, ale rownictwa . technicznego i organizana 1 M:a.Ja postanowiłam zwlęk
niach, a wi~c na odcinku, który ma i przekracuć bazy produkcyjne.
cji
związkowych?
znaczenie decydujące, wzrosła o 6,8
szyc produkcję jeszcze o 5 proe.
Wypo,'vledzi czołoWYch tkaczy i
proc. Zakład~'. które jeszcze w końc~1
W ankiecie brało udział
wielu
Zawinęłam rękawy i iakoś pomajstrów nie tylko potwierdziły
ubiegłego roku wlokły się w ogonie, przodujących tkaczy,
majstrów
szło. Wykonałam 133 proc. Mojak na prz~'kład ZPB im. J\.farchlew- kierowników. reprezentujących wit!k fakt, że każdy tkacz i każdy zespól
że zrobiłabym jeszcze więcej, ale
skiego, Zakłady im. Sz:vmai1skiego, szość zakładów przemysłu baweł może wykonać swą bazę, ale co jest
są przeszkody. Brak nam czółe
najważniejsze,
podały
metody,
jaczv Zaldacly im. Harnama. osiągają nianego z terenu Łodzi. Z każdej
nek. Wiem jednak skąd pochodzą
kimi
na.leżY
slę
posługiwać,
a.by
ojui lhisiaj HIO 1iroce11t wykonanie wypowi~dzi biła głęboka troska o
te brakl. Imperialiści nie wywią 
planów produkcyjnych.
produkcJę, o plan.
Prz~·czynily się shurnąć pełne wykonanie baz prozują się z umów, które
z nhńi
I one między innymi do obalenia po- dukcyjn:Vclt i WYSoką Jakość.
zawarliśmy. Anglia nie dostar Dlatego też koniec:r.ne jest jak naj
. kutujacych jeszcze tu i ówdzie twier
cza maszyn, nie dostm:cza drzes:zybsie wprowadv.enie Ich w życie
wa na czółenka tkackie.
I
we wtiz:vstkicłl za.kładach or.zemysłu
Nie złamią nas tym jednak,
J -~. ·· >'":(f
·omo nie pozwalają na pełne \Vyko- bawełnianego, wszędzie tam, gdzie
jak nie złamali narodów ra: ~:i;~.· · :.~'":·~, ·'
1~·wanie baz przez wszystkich tka- dotychczas Że względu na niedosta- tak,
dzieckich, kiedy to stosowali blov.·~-~-~.=. {.;~ „...,__.:.-'!!' ~ .
i·zy.
teczne kwalifikacje zawodowe tkakadc: i „kordon sanitarny". My,
czy, c?.y też złe przygotowanie kroZMP-owcy, wzorujemy się na
Każdy tkacz może i powinien wysien przez majstrów, plany d7.ienne
bratniej nam młodzieży komkonać 1w11, bazę! Konieczne je~t tylnie były wykonywane.
somolskiej! Niestraszne są nam
ko, aby dbał o stale utrzymywanie
Tr2c!Ja uczyć się od takich tkatrudności! W dniu I Maja
imkrosien w czystości, planowo rozkła czek i tkaczy, jak: Janina Jurek z
11erlallścl raz jeszcze pr.1;ekona' dał pracę. nauczył 11ię szybkiej wy- ZPB im. Stalina, Tademiz Psyk z
ją się o naszej sile. Niech zadrzą
miany C7.Ółenka, właściwego wiąza ZPB Im. Waltem, Bronisława Deka
i
panowie z Wall-Street, tak, jak
nia nitek za i przed osnową, dobrze z ZPB hn. Dzierżyńskiego, Eu1edrżeli hitlerowcy, kie<ly
to w
naci;uał 'brzegi Łk;a.niny,
uważnie ni11sz Stnyc~ł'k
z 7.PB im. Kunlcdniu 1 Maja leciały w g6rE: monabijał szpulkę na szpilę, właściwie kiego, Czesława Mikołajczyk z ZPB
sty I podągi, wysadzane rękami
wypruwał gniazda, zwracał uwagt; im. D11bois, czy Wlady1!1awa
Frycłl
robotników krajów okupowa na stan 0~11,;w, atarał się być .iak z ZPB im. I Dywiz.ii spo~obów
nych.
najharllzleJ samodzielnym.
:Maj· szybkiej wymiany czółenek; ucr,yć
Na zebraniu przedmajowym w
struwie mu11z14 vrzestrzegaó, aby k1·0· ~ię, jak należy wiązać nitl<i,
jak
naszej tkalni postanowiłam wysna nie pracowały na 11anllionyoh kończyć i zaczynać osnowr,, jak w
konać plan swój w 10 miesięcy.
obrotach, kontrolować prz:ebler pro· sposób właściwy i raojonaluy ortraWZYWAM DO PODEJMOWA dukcji l wykonanie planuw dzle11- nizować pracę.
NIA PODOBNYCH ZOBOWIĄ·
11:vch, zapobiegać na czat postojom.
To samo dot.yczy majstrów, którzy
Mus.,;14 umieć kolektyWnle pracować muszą szczegółowo zapoznać się w ZAŃ INNYCH TKACZY. Pokażemy
światu,
że
młodzieź
z całym ze11polem. być jednocześnie mełoc4\ml pracy Stanisława \Vale~·
ZMP-owska kocha Polskę i pragi{il'rownikami i nauczycielami.
kiero ·z ZPB im. Dubois czy Frannie jej dalszej rozbudo\vy, te
„30 procent tka.czy spośród nie wy- oiszka. Spychalski~o z: ZPB lm. Rópragnie pokoju dla całegQ świata.
l11('ja Bal, rkaczlw ż Z'f>R irri:"Gt1ln\\f,\ konywających bal: pisał w swej 7.y Luksemburg.
Chcę być budowniczym socjaWalti>ra, rPolimjqc C:yfł 1-M(ljowy 11od-1 wypowiedzi tow. Nowak z ZPB im. Kierownicy tki:ilni, maj!'trowfe, calizmu i pokoju! W tych dniach
11io,\/a wvkonaniP Sll'~j bny produkcyj. Marchlewskiego - pracuje ile z po- ły personel t~hnicmy powinni pozło7.ę deklarację o przyjęcie mnie
- nej do 137 proc,
'ft•odu własnero niedbalstwa. Nie· siadnć u siebie zbiór wypowiedzi ł
w szeregi PZPR.
opisów metod pur.v C'Zolowyeb tkaczy i majstrów, drukowanych w
. GENOWEFA NIEPSU.J
„Głoi;ie R.obot11icnm". Przy kaidej
tkaczka ZPB im. StRllna
okH,il, na. narQ.daoh wytwórczych,

1 Maja

dowodem naszej
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Wprzededniu·1Maja włódzkich zakl~dach pracy
•
ZPB im. H. Sawickiej ZPB Im.
S. Dubois

w l6ru!kich e:akłru:l>a.ch pracy od- - (;.yn Majowy· - stwierdza <>n
bywia}4 ai~ już ~bnn.la, na których - poderwał naszą załogę do no·
r®otnicy przygotowują li~ d<J ma- wych wysiłków. d-0 nowych osią1oweio udziału w obchodr.i~ 1 Ms~ 1nięć produkcy)nych. Niektóre naja M'll podsumowują swe ooągnl~· sz~ oddl!:iały wypełniły swe ro boefa w Ca:~ie 1-IM:~jowym.
w;iązania
pn.zed term1nem, jale r..a
W dniu wozora.jgz.ym odbył.o aię p;t~ykład pl'z~zelnla, której załoga
mi~ innymi zebranie 'Zalotł ZPB podj~la jeBll.Clle dodatkowe z.obowi ą
itn. H-anki Sawickiej.
zania. Również i robotn-ice z oddzia1u ..dublarnli" - Sadowska, Zybert,
Sze.lińskll, Bąkolik podjęły dalsze
robowiąz.ania
produkcyj
ne, po·tanaSl!lybkc pod-ź••ją do świetlicy
praodowinfoa pracy, motace.ka Rło wJaj<tC podwyższyć wykonanie baz
o 1 p1'<>c. Pmy.&tąipiły one równ.Jeż
chowicz, ZMP-ówka Miecińska
brypdasta DsPQLyński, kitóry już do \vsp6łzawodnictwa o 100 procenwykonał awe zobowiązanie I-Majo- towe wykonanie planów.
we. p:rzepr<1WadZ<lj;ic pr-led terminem ~roont s.kręcal:'kl
Po Upływie kilkunastu minut otJ1zerna saJ.a upelniła się licznie
pmybył\ 'llllł0i1"·

Jako pierwszy głos :Ga.bi.era tow.
Nowa.k.-TegoroCll.ny 1 Maja-mów.i on -obchodz.ić będziemy pod haałern wzmoicmej walki o trwa~y pok6j li wykonanie na~zego Planu
11-l~tniego. Łódzk'- klasa robotnicza
na C'f.eść święta Pracy podjęła tysiąee zobowlązan produkcyjnych,
które w flftQCllin.ej Wl~i reałirrowane są przed te.nn.inem i z nad~

wzrasta.jąca

w„,_
.........
„„.

Nasza
eja stanowd też

Sło11ce zagląd11 przez szerokie o- go się
Swięta
Pierwszomajowego
kna tkalni automatycznej ZPB im. cała załoia realizuje podjęte zoboDubois. Raz po raz któryś z tkaczy wiązania .
lub m ajstrów podchodzi ku oknom
Majster Józef Krzyianowski wyby zaciągnąć zasłony.
konuje plan zamiast w przewidzia- Nie jest dobrze, kledy słońce nych 104,9 proc. w 111 procentach.
również majster,
lak „patrzy" wprost na osnowy i Zygmunt .Jenez,
zamiast 107,9 proc. planu wykonu wysusza je, bo potem nici pękają mow1
przodownica pracy tkaczka je 108,5 proc. Zespół Stanisława
Michalina Wilczy11ska. Dzi siaj, kie- Florczaka podniósł wydajność o
dy realizujemy nasze zobowiązania, przeszło 2 procent.
każda choćby najd.t·obniejsza przeszW pomieszczeniach biurowych, na
\<.oda musi być starannie usuwana, trzecim piętrze, kierownik
tkalni
bo inaczej jakżebyśmy je wykonali! Kazimierz Maj, trzymając w ręku
Pośrodku sali nad krosuatni Emi· ołówek liczy: - zobowiązaliśmy się
Hi G~da.lłk w.mos! się niby c;ioerwo- w kwietniu wyprodukować
ponad I
ny ptak proporczyk, który oir.1;yma- plan 50.000 metrów tkanin, a do
la. za nitjwyższą jakość produkcji. 18-ao bm. wykonaliśmy z tego już
Gała p1•awle na3oo Z<tłoga !PTZy~tą
Tkac1tka Gozda.lik dumna jest z te- przesz:ło 49.000 czyli, że zobowiąza 
rnła już do _pe!.n.ien.ia Wart Pokoju,
:o wyróżnienia.
nie nasze wykonamy z duią nada I Maja wszyscy jak lu jesteśmy wyżką..
W
sali
miarowo
stukają
kt'O$na,
wyjdziemy na ulice Lodzi, aby za,
.szybko uwijają się wokół nich tkamanifestować ws.pólnie z masami cze i majstrowie.
•
pracującymi naszego miasta. że nie
/
l\.Iajster Zygmunt Florczak szy bW przędzalni oddziału J[ ZP'B lm .
ustaniemy •ni na chwile; w walce o
ko
wygladza
czółenko
dużym
pilDubo:s,
prządki, majst.rowii.e, J11pokóJ, ie zewrzemy jet;z~e bardziej
nlkiem. - Czółenko zostało wpraw- s·tt·uktorki i obciągaczki z z,apałem
szer(lfi jefo obroficów. złą.czymy się dzie slrnleczone, ale jak je dobrze reallzują oobowiązan4a podjflte dla
we wspólnej l'l.'lll~. która Pl'2ynietfe wygładzę, to bE:dzie można nim jesz- uczczenia święta 1 Maja. I tak na
zwycięstwo, bo nuzym wodum Jest cze długo pracować - mówi maj- przykład Leokadia Ma1eaa - i'nWłelki Stalin, Wódy; Swratc>wero ster nie odrywaj ąc si~ ani na chwi- struktorka - postanowiła pr-ze&lkoOb07iU Pokoju.
lę od pracy. - Nasze zobowiązania Hć pięć wrzeciQniarek, które do tej 1
WS11.yscy zgromadzeni na sald po- Majowe lo nie tylko
podniesie- pory nie wykonywały swoich baz.
wstaj1& .: miejsc. R<llllega.iił si~ do- nie wydajności ale i zaoszczę- S;:kolenie deje d-0bre rezultaty .
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produk- no6ne okrzyki 1 oklask.i, ja.k grzmot dzenie
w
technicznych. Dlatego te7. staramy
dD.eło umocniena sil obozu pokoju. ni.o110"' Ili-"' ałosy skandowanych słów: się tak pracow!'lc. I pos t ępowac,• a b y
kolei rłoe r.abiera tow. Bart- S1a-lin, St&·lia, PO-k6J, po-kój!
i na tym odcinku uzyskać jak naj1
..
podst.a. -0woj
w tej epsze wym·ki·
. . .. .
n:iea~1 'party~j.
chw.llh Wuty Pokoju.
W radosnym nastro3u zbbza3ące-

z

NAROD RUl\~SKt PODPtSUJE KAR~ PLEBISCYTU POKOJU

1111

os.ilłgają ~

dni'a oo
wyn1.ki. ma pl'zykład
Janina At11rliir. która wYkonywała
dotychczas zaledwie go ~'OC. ~Y.
„Ucrz:enrtice"

d"Lień lep;;zę
wykonuje

.Już

w 100 proc.

dzisiaj swoJ'I norme

1

W dnit, JO kwiet11ia 1951 r. w cale1· Rum111bkie1· Republice Demok-•"c•n•·i
....,
• ·
rozpoc~ęta :została kam.płlnia zbierania podpis6tv pod Apelem ~wi<1towej Rtltly
p o k01u
· w sprawie
· ·zawarcia
· p a k tri p ok ofu
· pom.ięw;y
· ·'- pięc
· i u w.,.
i-'k'im.t 1nOlllll'·· -sttvami. J17 fabrykach, przedsiębion1twach i instytucjach, na unir.ver.tyłefod
i w ukolach, obyu~tele .R.umuńs~iej Republiki Ludowej, niezaletnie od ~
i
podr;:.sy na rseoJ .,,.
chowania i Hbezpiec:rema pokoju.

prsekonań polityc~nych tvy~na?w relig~jneio: 5kladają
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Pozdrawiamy Niemiecką Republikę Demokrat~" czną!

1 1 110

Niech • żyją bojownicy o pokojowe, demokratyczne zjednoczone Niemcy!
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Oentra.J.ne urocriystości., związane z
1 Mad9<, ro11><>Ct1;I11e UROCZYSTA
AKADEMIA, organizo'\.V'alna prrzez
K~teł Obchodu 1 Ma.Ja w Łod'lJi
w ponie<Wiałek, dnfa 30 kwietnia o
goQrz.. 17 w itee.tme przy ul. Więc
kowskiego 15. Referat na akademii
wygłosi I sekreta.n Komitetu Łódz
k:l.eco PZPR tow. Paweł Wojas. W
części artystycznej akademii wystą
Pfł zespoły świetlicowe orarz a.Ttyścń.
tcen łódmltich.

„

Komi.tety 1-Maljowe w szkołach,
fubry:kach ! instytucjach zorganizują ponadto w ostatnich dnrjaoh kwdet11li a lokalne akademie, na których
wstaną podsumowane wyniki zobowdąz,ań 1->Majowych.
Dekoracje IZEłikładów pracy, instytucji, wyste.w sklepowych i domów
mieszkailnyoh wjnny być rzakończo
ne do <ima 29 kwietnia wiecrrorem.
0

Organizacja pochodu 1-Maiowego
W celu usiprawnienia teg-0rocrz.nej
mani!estacji i skrócenia czasu wyC7.ekiwoain:iia przed wymarszem, zositaje ustalony inny niż w latach ubiegłych szyk i pomądek pochodu.
W roku bieżącym k0<liumny dzielnicowe nie będą rzibierały się i wyC!l.ek:iwały na placach orarz. nie będą
ląaiyły s:ię pa·zy rogu ulic Piotrkowfka - Staliina - M~ckiewicza w jed·ną kolumnę, w której maszerowały
obok" siebie równolegle trzy ckielni-·
ee nar.acz.
Tegiorocmy szyk pochodu przewiduje, iż każda dzielnica maszerować
będE.e trasą pochodu na ul. Piotrkowskiej oddzielnie, a więc w l'a·
mach dzielnicy kari;dy 1..alda.d pracy
maszerować będ\lie
w zwartej oddzielnej kolumnie całą szerokuśeią
ulicy. W rzwiąz.ku z tym zwraca się
uwagę
na staranne opracowanie
&zyk.u każdego zakładu, rozmie&czenie scz,tandarów, transparentów,
haseł, portretów i innych elamentów dekoracyjnych celem nadama
odpowiedniego wyglądu kolumnie.
W roku bae&.ącym rnłodrz.ieź w zakła
dach pracy masv...erować będzie ra-

Zbiórka w

zem ze swoim zakładem w odrębnej
grupie na czele, ~ś młodz.ież szkolna, od klasy 8 w ramach kolumny
dzielnicowej. Wojsko będrzie brało
udział w manifestacji wraz ci zakła
dami. Koła Ligi Kobiet mascz,erują
pnzy zakładach pracy w oddzielnych
gfUJ>ach. Na czele każdego zakładu
prac.y id~ w jednym szeregu:
pocztl' szta.ndarowe partyjne, ZMJ',
rady zakładowe oraz transparent
lub tablice uwidaczniają-ce naZ'\vę
zakładu J):l'llcy, a. za nimi bezpośred
nio winni kroczyć prrodownicy pra-.
cy.
Odr_Elbne g:rupy manifestaoji ogólnołódz.k·iej tworzyć będą w tym roku tylko sportowcy, ORMO, harcer ze z klas V. VI„ Vll oraz studen.ci
wraz z pracownikami wyżsiycb uczelni
Manifesta<.:ja główna odbywać się
będrz.:ie na ttasie uliey Piotrkowskiej
od StaJii na - Mickiewicz,a do PL
Wolności. Rozwiązanie manifestacji
następuje na Pl. Wolności. Trybuna
znajdować sie będz:ie przy ul. Piot.rkowskiej 104.

zakładach pracy

W Al. Kościuszki dzielnica ustawia
się Ul d1Jielonicą śródmieście, zmie-

Dzielnica

Brzeźna.

I

Górna-Prawa

Imprezy rozrywkowe

-------------------------- --------------·--------------- ----·„. -··at1Do~ferze twórcz.ej pracy
, •
ro§n1e Czyn Pierw~zo1Dajowy ..

i szkołach

w

~iełd u11 ki k<>responde11tów
F

d.alttytlł ci(l.Bu 11apl)'wają

Jol&.cego pr:z;ebiegu

Ci:J 11H J-M11j1m·e-

8tJ. Kore.•po11de11ci do!.·11111e11t11j11 11· IM
W Tkalni Nowej odbyła
~pm1ib, :ie ro:;r111iiej11 ;,1id1111iii .• L<>jące da majstrów ~akładów
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Dzielnica Starom:ejska
Zbiórlm w zakładach pracy i srz.kolach o godz. 8. Wyma.rsz ~ rzJakładów
o godrz. 8.30 s:zóstkam.i na dzielnico-
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as'.c ,„ w y. 5 ł y I nar'ad te chn•. cz ny ch I

godiziną 8.30). Zakłady zbierają się
'
na dz.i.elnicowym miejscu zbiórki n.a
.Narady techniczne winny w swym
Al. Kośc,iu$elti, gdrr;ie ustawti.a.ją się wyniku usuwać wszelkie błędy produkc.ii, usprawniać ją, jak również
odraciu osie~na~tkami, c:rołem w służyć jako teren wymiany myśli
stronę ul. Mickiewwza.
oraz doświadczeń aktywu techniczŚ
nego. Czy mm1.dy
w ZPW im.
Gwardii Ludowej spelniają te za~
dania?
Zbiórka w ~ładach pracy o goNarady w naszym zakładzie trwadl.linie 8.30. Wymarsci z z;akł>adów ją od 3,5 . do sześciu godzin. Dużo
szós.1Jkami 0 godcz. 9. z dzielnicowe- się na nich rozprawia. Jeden drugo miejsca ebiórki kolumna prcie- giemu wytyk~ błędy~ Pisz~ si~ ob.
. ~
. uli
KHiu- . szerne protokoły, (ktore doci era.Ją do
ma. szeru iew.szos airm
. cą
d0 p 10
trk _·ki. 111 rąk zainteresowanych na cztery g·osk.i:go'.
Jgm"Y
.
OW:; eJ. ~ dziny przed rozpoczęciem następnej
Dz;iel!mca wymaStz.&UJe n-a
ulicę f, narady). Czy wyciąga się jakieś
Piotrkowską na odcinku Od Wigm·y i wnioski z tych długich posiedzeń?
do Stalina, po opuszczeniu tego miej- Nie. Ot, tak sobie; byle odsiedzieć
sca pmez dz.ielnń.cę st,aa-omiejską i i tych parę. godzin, pody~k~1tować i na
Górną _ Lewą i zm:ieni tam swoje tym koniec. A. p~~ec1ez
podczas.
szyki ustawi.arjąc się os'iemnast'.camL tyc? n~rad ~owm.msmy rc:izpatrywac
'
wnioski, ktore stałyby się wytycznymi dla dalszej pracy. Powinniś·
my analizować słuszne spostrzeżenia
Bałuty
robotników, wysluchać ich cennych,
Zbiórka w iz,akfadach pra<:y o go- fachowych rad i wskazówek, a na~inie 8.30.
Wyma:rsrl z w.kł~dów stępnie wprowadzić je w życie, aby
pracy o 0 Jdz. 9. Z dzielnicowego w przyszłości unikać dotychczaso miejsca zbiórki, kolumna przema- wych błędów. Często słyszy sfę z
szeruje szóstkami ulicami; Nowo- ust robotników: - „Po co chodzić
miejską.
Lutomierską ,
Zaehodnią, na narady, po co mówić, kiedy to
Al. Kośeiu!l!lki do ul. Mickiewicza. i tak nic nie pomoże".

ródmie1'ska-Lewa

i

Dzielnica
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ZOBOWIĄZANIA
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WYKO.NALISMY
PODJĘTE

I
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>W/

podjęła

ten s,posób ide.ie na• dw.ie zmiany.
W
. ł
d '· .
A przetież mo:żina by tę maszynę
spa.rura Y rm:yw p.ro UKCY'JOY zadQProwadrdć do porządku i wyko- obser;-vowa.J1śm~ na ?<1d~'le I. PrzęmyS<tać całkowicie.
doolnicy zobow1ąmh się wykona~
M' "
.
d .
. dodatkowo 500 kg przęd~y, i Wj'lkoowao się wpr·aw zie o rem.on~te naili. swe ciobowią2rairuie w 236 proe.
tei maszyny, ale od samego mowie- Tkacze llakł d
D"
Id
1·1
·
· · 1 ·
· ·
a u „
rz.0/llle owa•
ma mewJe e się z_mienn.
.
ró~.ll'ież o 100 procentowym wykoBron15ła":a Cwiertak
natlii.u swego zobowiąrmnia. Również
Z'PB im. Stahna teren „G". oddział II - „Farbi·a irnia" wyoke>na~
700 kg. dodatkowej jJości ufarbowaCZYN METALOWCOW „
nego surowca. Poza tym przędzalnia
Z RADOMSKA
e.akładu „B" dała dodatkowo 510 kg.
wycerowały
I Zai""a Zakładów im. ,,Komuny przędzy, cerowacaki.
~„
1747 metrów towaru, a mlodzieżowlPaTyskiej" rz. powodzeniem .Vlrykonuje ,podjęte zobowiąwll'l.ia. Tow. Hen- ~: ro~~d~ ,.:;~~ i P::;~:a.~~~
ryk Gałwiac?:ek osiąga prrz,y la]\ie- kg" cewek,
rowaniu wideł 184 proc. norJl.)y, to
[)otrzymują swego zobowi~ni~
snowe..1Cze iz mkładu „C", którey

~~ 1i
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crz.ęści

Delegaoje chl0jpSkie rz.blerają s.ię
na ul. Zeromsk•i ego od Swierczewski.ego w stronę Hal.i Sportoiwej. Kolumll!a chłopska o god~ 8.30 wym.a~11uje z tego miejsca oooami że
.romskliego, żw.irlti do Al. Kościusz
ki i zaijmi.e ten plac w str onę ul.
Miclciewiczq. po opxóżn.ieniu go prne!l
czołówkę. Do poohodu wymaszeruje
za D7Jielruicą Wddzew.

Załoga

·

ul. Piotrkowskiej
ją wcześniej,
tak, aby wymaszeruprzekroczyć
ul. Pirotrkowską najpóźniej pr·r ed

chłopskie

0

Jf.;
?~~ ł
'.~ »

:m:

Złl

jest o 5 proc. więcej nirż popme~
Ob. Ma.r.ia. Mrówca:yńska I! oddziału
zmywaków, wykonurye
50 sztuk
wie postanowili zorganizować 15 amywaków p<mad zaplanoweaią norbryg.ad ce,utlcichows.klich orarz. ~e mę. Pny .pr,zeoiągal'l').u drutu tow.
prowadvać codz.ienlllie
krótkiie roz- Mateusz Mueinlilak osiąg•a 130 proc.
mowy ir: tkaoz.ami nra temat niedo- normy, a tow. 07.eslaw Pilarf.ki Ul
ciągnięć ;produ1'().Ji, N~Ji.~1WY
1i~ ~WJnY\..tolf•ł Z3'f'łY.ffl.Qll~iłk.
się nar~ mynią się do usprawmenia pracy i z oddziału sie tek, podniosł · wyfwna~
d~iennych
płanów. ruie normy do 133 pl'oc. i zniobilizoSta:linow- wykonania
Pierwszą nanadę tego .rodrz,a.ju prze- wal. tym cały· rrespół do P.Qdnię.o,ięnia
i iJI lt.ł C• P
;prro~drLi.l.i . ma•]stroWiie"" ~ńs:ltit w1'1M!jrl'*<llł - r..I :ł
Bor, Taraz:yńslci i Greber.
Młodzież ZMP-owska
.z<11t.rudnio·
na p=Y prodrukcjri taśmy · wraz li
tow. Alfredem Kr«>nicem ~rócil&
*
czas jej wykonan.ia do 250 robooio •
na terenie „G"
rodzin.
wiele poważnych zobowiąw.ń i wyMłod.zieil wy.konała iPOza tym wi"•
konuje je z nadwyżką. Osiągnięcia le innych wbow:iązań, jak oceyszci.enasze mogłyby jednak być jesą.cze nie boiS'ka sportowego, doprowadze.
poważniejsze , gdyby należycie
wy- nie świeLiicy do porządku i t. d.
korzystane były masrz.yny produk,
Wiesław Cech
2Jakk1dy irm. Komuny Paryskie),
omówieniu

gadnień rz;wiąz.anych ir: wykonaniem
zobowią©ań 1 Majowych.
Majstro-

".'·,f:. ·~·,!

Dzielnica Śródmieście

Delegacje
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Dzielnica Fabryczna

IDzielnica

...

~
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Dzielnica Górna-lewa

Zrbiórk
za1kłiadooh ;i s1Jkoła<:h o
godz. 8.
ymarsz z za-kładó~ pr.acy
szóstkami o godz. 8.15. Z dvielnicowego miejsca zbiórki kolumna ma.szeruje UJ!. Arm.iJi Czerwonej. Na odcimkiu Pl. zwycięstwa drzńelnica ugtawia się dwunastkami i w tym
8riY\kU maszeruje
UJJ.. Stalina do
PiO!lirkowsk:iej, ustawiQ/jąc Sli.ę na ul.
stal'ina za drl'i.elmcą Falbryczną, Pocri
ty wtandarrowe d:1Jiel1Il!i.cy Wddzew
ustawią s.ię na czele cWielcicy Fabry<l0Ilej obok pocmów t.:?j dci'ielnky
i. Mzem Oltwleraiją kolumnę tych
dwóoh cWielnic.

'li

,_

'.,~„.,.x.- ."f .-~8 ~;-', ·:•' ~;!:-~

robotniczych

skioh, pośw.ięcona

przed nimi w walce o wy!.·orra11ie plalwres·
nu, u icjśle zwiąumi sq :.i zalogq w
o wyhorw·
niu :robm.-0i1Faii pierivs:o11rnjowyclt s
jej :imaganictch o ~od11e uc:zc,;:1mie
ler8"u Łodsi i wojeuxidziwa. W liI M1ij<1. ,
stach t,·ch 1tjawnia si~ u:c:;;era ra<lość
s. dotychcza!i>wych osiqJ(11ięć, a zaro· l5 BRYGAD CZUTKICHOWSKICH
sem głęboka &rosl.-<1 o /)()wurl:e11ie
W ZPB IM. STALINA

11-ond«mcje s meldunTmmi

Na ul. Stalina pomiędzy Pi<>trkowsk;:i a Sienkiewicza o godz. 8.30
e:biera•ją ślę: ~ty sztandarowe
wfadz gJ:o®kdch i wojewódrzkicb,
pArtii politycznych. zw. zaw„ ZMP,
LK, !I. organiizecjli społecznych, Komitet I-Majowy i :robotnica.o - mlodrieżowa cmłówika pochO'du.
całość
godz. 9 w:rmasr.eruje s
111. Stalina, roou>()(!llYDa.ją.c manifestację.
.
Kolumna spe>rtowa zbiera się na
Al. Koś~iuwki od Zamenhofa do nas.tkę).
Mickiiewicza czoło zatrzymwje się
przy u'1. Micltiewic.za. HQ['cerze i
studenci WJ'\3Z Z praCOIWn:ikami wyż
gzych uaz.elnli ~b~erają się na AJ..
zbiórka w rekładaoh pracy o goKościuswlci na odcinku od ŻwiiTki do
d~e 8. Wymarsz 11: zakł.adów szóstMick!iewicrz.a.
kami o godz, 8.30. Zakłady Pl'QCY
Gotowość
wyzeJ wymienionych
kolumn do wymarszu o godz. 8.30. ooiera·j ą mę na dzlielnicowym miejWy;ma.rsz do poohodu w :następl.liją scu zlY:i.órlci, kt6Tym je9t odcinek ueej koJ.ejnoś'ci: kolumna WQrtowa, licy Piot!"kowooej , od Brze:m.ej do
WigU!ry.
hal!'cerze, wytsze uczel.Dil.e.
Na vL Piotrłrow&ki.ej rziakł>ady usta'Wliadą się w kodejm.oścl podanej
pmeri. komendanta dzieolnicy, 06iemZbiórka w zakład2lie o godz. 8. nasitkami przez całą szerokość jezdWyma.rsz móstkami o godz. 8.30 ul. ni. Wymarsz do pochodu
za DzielniPmędriailnia:ną do Armii Gzerwonej,
cą Staromiejską.
Stalina do Piotrkowskli.ej. Na ul. A!:mili Czerwonej (Pl, Zwycięstwa) loolumna dmeln.icy winna ustaiwić s!lę
dwumstk~nni i w tym szyku prreZibiórka w rllakladach pre.cy o gome.szeruje ul. Stalina i całą trasą
dzimie a. Wyma•rsz z zakładów pi·apochodu, ~ kolumną c:zolową.
oy. Sl'LÓstkami o g-0drz.. 8.30. (Uwaga:
zakłady pracy lee..ące P-0 wschodniej

Dzielnica Widzew

i uclekorowane

Dzielnica Górna

we mier}lłCe z.bjórltt w rejonrie 1J11Jlc
Próchnika - W ólca:ańske.. ,
Uwag.a: zaklady pracy leiąc!e 110
wschodniej czę.śct ul. PWtrkowskioeJ
winny przekroezyć uL · Pfotrkowllrk~
na.jpóźni.ej. do r~. 8.'5.
Z d7..ie ln.ic<>wego miejsca zbiórki.,
kol'tlmna maszeruje szóstkami ul.
Wólczańską, Żwi!tiki , do Pliołlrkow
&k.iej, wmasizeruje na ut Piotrkowską na odcinkiu od Żwirrk-1 do Mickiewici:r.a i ustawia się osiemnastkami (t. zn. w ramach zakładu pracy
robić ci tnz.ech su..ó&tek jedną osiem-

o

wyświetlane będą filmy. Konfera.n•
sjerkę
na zabawa.eh poprowa.cb:lt
popularni Htyści łódzcy.

Straż Pożarna

;,

DzieJnica Ruda Pabianicka

pochodu ·

Czółówka

ORMO i

Łodzi

Zbierają
sią na ul. Brzeżnej o
Na ul. Piotrkowskiej dzielnica godz. 12-ej, skąd wymaszerują do
Od godz. 16 odbędą się w Par.kil
manifestacji za Dzielnicą Ruda Pa- Poniatowsklego, Julłanowie .I Reł•
lródmieście-Prawa t1.mieni st1.yk na osiemnastka.
bianicka.
kin! koncerty orkiestr,
wyii\wy
Zbiórka w 1z;akładach pracy o gochórów I artystów scen łódzkich.
Motocykliści
dzillllie 8.30. Wymarn z zakładów
Pon:idto odbędą się na.stępuj~
Zbiórka w zakładach pracy i
pracy o godz. 9. Uwaga: zaktady
bezpłatne imprezy sportowe:
pojazdy
Na stadionie „Włókniarz" (Al.
pracy, leżące prn.y ul. Wólcrzańskiej , szk ołach o godz. 9-tej. Zakłady praKolumna motocyklowa i wszelkie
winny wymaszerować na dzielnico- cy m:iszerują na dzielnicowe miej- udekorowane pojazdy konne lub Unii) godz.• 16.30 mecz piłki noł•
nej pomiędzy ligowymi dru~yna.ml
we miejsce zbiórki najpóźniej o go- sca zbiórki na. ul. Pa.bia.nickiej, mechańiczne ustawią się na ul. Z.K.S. „Włókniarz" - Z.K.S. „Wigdzie
ustawiają się osiell)nastkami Rzgowskiej
od
Pl.
Niepodległości
de.inie 8.45.
w podanej prŻez komendanta dziel- (czoło) w stronę kolei obwodowej. dzew". W przm·wie meczu odbędr.
Z dZiielnicowego miejsca zbiórki nicy kolejności i w tym szyku ma Przyjazd pojazdów musi nastąpić się biegi na 1000 m. i sztafeta. Na
kolumna prnemasz.eruje szóstkami szeru.i<i ulicą Pabianicką do Pl. do godz. 8.00 ż dowolnych kierun- torze w Helenowie o godz. 17 zost-a•
ulicami: Gd.aiiską, Swiercrlewskiego Niepodl~g~ości i na ul. Piotrko':"ską j ków. Pojazdy W_Y.iadą ni ul. 1'.'.iotr- na zorganizowane za.wody kołar•
sk.ie. Wewnątrz toru odbędą się 'z a•
do ' Zwi.rk~ usta wi•a•j-ąc się tuta•j osiem i ustaw1aJą się 7-a d zielnicą Gorną. kowską na koniec mamfestacJi.
wody w koszykówkę pomiędzy Il·
nas tkami.
p:owymi drużynami z.s. Spójnia I
Z.S. Włókniarz org.z slatlrówkę żeń.
·Zarządzenia porządkow~
si•~ pomięl1zy
Z~
Unia a repre•
1) Ulicą Piotrkowską od Pl. Wol- ne punkty bufetowe z ż.ywnoścJą i zen tacją Łodzi.
Zbiórka w zakładach pni.<.:j o ności do ul. żwil·ki - Wigury. ul. napojami chłodzącymi.
O godz. 17 odbędą się t.a.wou
l'Odz: 8.30. Wymarsz z zakładów pracy Stalina od Kili11skicgo do Piotrkow.:.
4) Elementy dekoracyjne, ~ztur k<Jlarskie na S7.osie koło par.Im We·
szóstkami o godzinie 9-tej na dzielni- skiej będą zamknięte dla przemarmówki, portrety, transparenty niesio n<'.rja w stronę Pabianic.
cowe miejsce ibiórki na Pl. Niepod- ~zu g rup udających się na miejsce ne w pochodzie
po rozwią,.aniu
Na Pl. Zwyoięstwa. odbęde, sltt
l~głości, gdzie zakłady pracy żmie zbiórek, ruch dozwoiony będzie tylmanifestacji na Pl. Wolności nale- pokazowe walki bokser~kie l zapał•
nią szyk na osiemnastki i w podanej ko na skrzyżowaniach ulic.
ży składać na przygotowane samo- nicze czołow~rch zawodników Jód1·
przez komendanta dzielnicy w kolej2) Pojazdy mechaniczne po godz.
chody ciężarowe.
kich.
ności cała kolumna d zielnicowa wy- (l,;30 będą mogły się poruszać w zaNa basenie M.D.K. o godz. 18 od·
5) Celem zapewnienia sprawnego
maszeruje na ul. Piotrkowską za sięgu miejsc zbió1·ki i na trasie
pn:emarszu kolum tylko ?.a specjal- przebiegu manifestacji zwraca się bf)dą się zawody pływackie pomię
dzielnicą Górną-Praw ą.
nymi p,rzepustkami Komitetu Ob- szczególn ą uwagę, aby. załogi za- dzy reprezentacją Łodzi a Z.S.
Łódź.
chodu l Maja.
kładów i tizkoły ściśle przestrzega- Ogniwo Dzielnića
3) Na m iejscach zbiórek i na tra-. ły wyznaczonych terminów' zbiórek
Polski Związek Motorowy zorira•
·
Zbiórka w zakładach pracy o go- sie przemarszu czynne będą spec:ial- i wymarszów.
nizu,ie o godz. 17 wyścig z meld11n•
kiem i pokonywaniem prześ"il(nd.
dzinie 8.30. Wymarsz z zakładów
szóstkami o godz. 9 na dzielnicowe
W dniu ~ Ma,ia przez ea.ly dziefl
oabywać si~ bę1hie zbiórka uliczna
miejsce zbiórk·i na ul. Wólczańską
\V ramach uroczystości zwią,za ba.wy taneczne na Pl. Niepodległo
od Świerczewskiego w stronę ul. nych z obchodem 1 Maja odbędą ści, Pl. Zwycięstwa i młodzieżowa na „Fundusz Swiatowej Rady l'o·
Czerwonej, skąd cała kolumfl-0 d7.tel- się następują.ce imprezy rozrywko- ubawa w Parku Helenowie. Na koju".
KOMITET OBCHOD1'
nicowa szóstkami przemaszeruje ul. we w godzina.cli 1>opołudniowych. :i<lbawa.ch wysta,pią zespoły świetli
1 MAJA W ŁODZI
O godz. 16 odbędą się wielkie za- cowe, artyści teatrów, wieczorem
W ólcoońską koło Hali Ta.rgowej na

nfając szyki na os;emnastki.

·

W dniu 1 iMajra wszyscy robotni- zakładu pru.cy, tirarnwa,je będą C!bYlley i pl'ac-0WIIl.icy oraci uczruiowie ne do godz. 8.40 (na ul. Pliotrkow&kół zbiera.ją się w swoich ~kła- skie~, Sbal?ina i Al. Kościulltl'k:i tyldach pracy i s2koł0aah w granicach ko do god(l. 8.10) i przewooić będą
Drl:ieln1c PZPR wedł·ug niżej poda- 1 uczestników marnifestacj:i bez.płat
nych terminów.
·
nie. Z za.kładów ~Y i 97Jkół załori
OdTębne miejroa i terminy zbió- przemaszeruj!\ W sposób 7m'~11iZO·
rek wyznaczone prrz;ez foh k.ierow- wa.ny, WJ poda.netro nitej nyku N1o
mctwa ma.ią sportowcy, hercerze d®ielnicowe miej!J()e 2lbiórid.~ •t!id
orarz. wyższe uca:e1n:ie.
oała kolumna dzie~a ~.ny
Celem umotli'WlieniB do.jarl.du do na łra11ę poeboda.

Porządek

ul. Piotrkowską, crio.ło zatrzymuiąc
przy rogu ulic Swierczewskiego -

./.

.
Iwiane
Czy wnioski

stalenia ostatecznego terminu zała· twienia tej sprawy.
Czy postanowienie to zostanie jednak zrealizowane? „.
Drugi przykład. Od dwóch iat mówiło się o naradach o konieczności
posiadania gilotyny do cięcia papieru. Ktoś, gdzieś oglądał odpowiedni model. Kt o inny pow~iąl decyzję, aby gilotynę wykonać we wła
snym zakresie„. Ktoś znowu narzekal, że nie można znaleźć •odpowiedniego materiału na noże „ . I sprawa
utknęła na mar·t'""m
punkc1·e. · A
•J
pracownik jak dawniej ciął ręcznie
papiet', tak trudzi się nad tym do tej
pory„.
Już wit-lki czas, aby kicrownictwo i ~ktyw techniczny zmieniły
styl narad. Kaźde poruszane na. .na.radzie zagadnienie należy rozpracować, powierzając konkretne
zadania za,imeresowanym l~omórkom organizacyJnym, dopilnowując
przy
tym bacznie terminowego ich załatwicnia.
W ten sposvb narady
Nad rozwiązaniem te.i sprawy na- teclmiczne będą miały istotne zna.myślano si~ bardzo dlugo. Przepro- czenie i przyczynią l!ię do przyśpie
wadzono telefoniczne rozmowy. Ale szenia wykonania naszych planów
bez skutku. Dopiero na
ostatniej produkcyjnych.
naradzie postanowiono
upoważnić
·
S. WITKOWSKI
3 towarzyszy do C:opilnowania i u- 1
. z ·P W im. Gwardii Ludowej

i zagadnienia, stasą r~eczowo? Tak. Brak w
nich jednak najważniejszego ...,. nie
ustala się terminu ich zrealizowania, nie mówiąc już o kontroli wykonywania zadań. A bez tego najsłuszniejszy wniosek traci swe znaczenie.
Oto przykład Od blisko dwóch lat
na kazdej narndzie wysuwana jest
sprawa ślimaków do maszyn czesankowych. Załatwianie jej odbywa się rzeczywiście w tempie „śli· dawniej części te
maczym " . Otoż
sprowadzano z zagranicy, a obecnie
możemy je produkować w kraju.
Próbne sztuki wykonała Politechnika Łódzka, ale koszt ich okazał się
za wysoki. Sporządzenie innej próbne.i serii miano powierzyć jednej
z łódzkich fabryk, która zdecydowała się przyjąć zamówienie pod wa~
runkiero jednak, że nie będzie wykonywać próbnych modeli, c. przystąpi od razu do produkcji 300 szt.
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prpodrocwy.
wchyikzoonbam.eowa. baan_ri.y
widualnych tow. Safuler osiąga wy.
sokie przekroczeruia baz.y, wykonując 7000 wątków na godrci.nę. StolaTZ oddziału IiI - Piebrusiiewski
wyreperowalł 30 wózków do pmewożenia surowca, a ślusarz - Kupooak pompę paro wą.
B Ł ~ .
" u . r<eWllcz
'ZJPW ~m. N1edzlieJskieg1>,
NASZE OSZCZĘI)NOSOI
W ZPW im. Barlicrkiego wykonywane są zobowią~Illil. dotyczą.ce oSIZJOZędnego gospodarrowani·a surowcami. Do druia 20 kwtietlria oddział
manii.puil.acji .ziaosz~ smowca
na sumę !ił 2460 - . ZoblYWrią2'laJlie
brakarzy ;pnzędz.alni wykonane zostało w 129 proc. Osiągnięto w ten
sposób OSILC!Zędności na sumę d
7542-. Na skutek ekonomicznego
zużycia sody i mydła wykończalnia
z;:-oszcrię~a . ' 5385 u„
wyrkonują.c
tym samym swe rzobowiąw.nie w 111
proc. Pracownicy sortowni Sllllla>t
również w 100 proc, wykonali swe
zobowiązanie.
W pełni wykondy
zobowiązanie: wa·rsztat srzewski, magazyn surowców, str·aż pażerna t
przemysłowa.

K. Marczak
'ZJPW dim. Eat"licrk:ie~
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K?luszkac~ zobowiązali się

Bi~ ZMP-owcy. wśród kto- zwlekszyc

wyda1ność

c1 4949

w pierwszej połowie ub. r. powo. pracownik 6w, K.0.P. natomiut ai•
łany 2ostał do życia zakładowy Ko· brał w tych akcjach żadnego udziałii

zł. złozyli pracownt~y PSS

w w Koluszkach.
Nie pozostali w tyle, skład11-kwlF>tniu o 10 proc. i wykonać
he zobo.wiązama wartości lcilkuplan roczny do 30 lir.tvpada br.
Pracownicy _Spółdzielni „Samo· ~astu tysięc~ złvtych, pracownicy
omoc Chłopska" w Koluszkach 1 robotnicy Zakładów Ceramicz·
·
p.J8tanowili przedłużyć w ciągu ·ty nych w Andrespolu.
h
,
pi·rp
.
p
·0 1 god" KI'e
pracy
·
-18. n
d„
"Od"'i·a
w Sło t w1nae
~
racown1cy
„.
u
„rownik
M .
h c·
.
.
b
SOM
1
1
zynu - a.iowego wy·
·U zo 0~1ąza s;ę Pl'~Y w ramac
.•
• .
sp1eszyc o trzy dm zakonczeme ładowali ponadplanowo 7 wagopracy

0

mitet Obr9ńców Pokoju puy Zjedno- 1 Spra,„a pokoju jest droga wuy~t~
ry~h przoćlował Tadeusz Kowalczeniu Budownictwa Miejskiego, kie· kim ludziom pracy, dlatego Komitet
!ki,
r'?wnictwo Grupy ~'?b.ób Nr 6 V: Kut· Obro1~~ów: Pokoju .przy ZBM winien
~MP-owcy Browaru nię ogramnie. Jednak d9 dz1Sle1szego dnia Ko· zbudz1c s1ę wreszcie z letargµ. Trze•
r.zyli si• ttrlko · d
· · vrzęprowadz1'ć "'•k•
· b c1e1
· k na1szy
· b~ 1a
· :1ebrał 51·• am· ra.zu 1· me
<> Pomocy• przy
"'.
mi't e t me
•
b· .11 ·• ~
~Ję przy~otowawcu, przed Plehl••Y·
zwołał zebra11ia pracownlkow. Nie
Wykopąh rowUqOWle hou;ka,
·
h ··
p k · ·
r
d · . · · . d · k ··
. .
prowa 111 row~1ez za ne1 a c11 po i· Iem Cl 01u i upowszec me znaczeJ\1e
nie-z 1 pr:iiekroezyli 0 10 tys ał
na tennie do>1ioslych uchwał berlińskiej se~ii
tycimo·u,wiadamiajl\cej
• · •
. ·
.· .
nH!':&go układu. Wystarczy chyba Rady Pakoju.
zobow1ąząme dodatkowego przeZbi111iet11 1"i§niewśki
nadmienić, że podczas obrad Konllre·
nów szlaki.
.
~ „~?r ()kgar.~ Jv :~.:'ok~ ~ d ga prace>wani• J)rzy iakiadaniu wkła- siewu.
· wszy•tk'1e
· w war~zaw1e,
;,_
,
ca,„ l.....u. ,raJ •
i "&<"' Q a su. p o_k OJU
env„ D u......
Zobowiązanie o łącznej wartv-scl•k kotkowvch do bu+el~k vd i·
dz1ał~1ące na terenie nasze110 zakładu
P
~
·.
organiza.cje urządz;tły zebrania, ma·
SIERADZ
1\ra. Pracówn1ey l<>'POdarstwa rolCentrala Spożywców w pełni n•go, l'talłŻ~c:ego do Browaru, usówki, właśnie z WYil\tkiem K.O.P.
się szkołą
, ~ prze.ciei v.:r~an:~nia na arenie
wykonała już podjąte zob<>wiĄza· porządkow•li w
ramach Czynu
sw1alowe1 rozw11a1ą s10~ i1zybko. Ple·
Pre11ydh1m Powiatowej ~dy Narodowej powiatu łódzkiego
' .
·
b d
nia. Powiatowy Z11rzi,d ZMP, któ- Ma~
Załoga PZPB oddzi&ł 3 w Z<tufl..
bis_pyt Pokoju, Apel Swiatowej Rady
•wOluJe na d:llień 28 kwiełuia 1951 r„ fOtb, li>, plenarną. sesję r1tboo11ą
J.Oweio u ynk'l gvapod11rsk1e,
ry zobowiązał się dać 6000 roboPokQju, nawQłuj"cy '10 zawarcia u- skiej Woli otrzymała od przed·
Pewi&t~ej Rady Narodowej w Łodd. Sellia odbęd'lie się w cluiej
do
dop1·owad;.iili
i
je
wy"Qieli11
zorganizował dwie
czo-godzin,
mowy między 5 moc11rstwami - to stawiciela szkoły TPD w Zdu~·
all konferencyjnej P"'Y ul, PJołrkowikleJ 110.
wyglądu już na
grupy robocze, z ~tórych jedna ~tetyoe.e&o
'" don!os!e f:ikty'. k~órych up~· skiej Woli pamiątkowy obraz w
Por.111\f]ek daieuny pniewłduje: zagadnienie itkarg i _..leń
I. W.
d~ień 11 kwi•tnia· br.
przy Szkąle Handlowej wykonała
wuechmąmem t WYJaśl11an1em pow1w świetle uchwał Prezydium Rządu, aprawy sdrowia il atian sani·
swe zobowiązanie w 130 proc.,
nien był się zaiąć Z~ładowy Komi· dowód wdzięczności za opiekt lllltl
arny w powiecie. nniany w składach eśob°"'Ych Powiatowej BaBRZEZINY
tą uczelnią.
druga również niezadługo ukoń
tet Obrońców Pokoju.
dy Na.rodowej i komisji orac inne,
Podjęli i wykonali zvbowiąza
Nie powinny były równiet prze·
W tym samym dniu o codz. 15 odbędzie :rię uroczysłia. sesja
ezy zamierzone prace. Przekrodaru towarzy$zyły
Wręczeniu
brzltlieć bez ech;!; iia terenie na~zego serdeczne przemówienia, podkrei·
P1'N w Lodzi, poś~ęctma uC'ICaeniu dnia 1 Maja, W c.7A19łe uroo.ayczyła swe wysokie zobowią!ama n1a 1-Majnwe pracownicy Prokuzakładu fąszystowskie zarządzenia
atej aesjj wygło&lZony -I.anie referat okolicznościowy, dożone bę·
1-Maj<>we Centrala Mię1n•, blis- ratury · Powiatowej, pracownicy
imperialistycznych pachQłków, zabra· łające zacieśniającą się wi~ź przy.
dą meldunki s terenu o wy~ona.niu zobowlą.zań 1-Majowyeh, po
kie realizacji S'>.rych zobowiazań S7.pitala Powiat9wego 1 pracowniniai1,cych na terenie Francji działał· jaźni, która łączy uczniów szk6~
osym ąastąpi wręezenie dyplomów i odznaczeń, Na 7.akońcJJen1e
są załog2 PSS, pracownicy Powia• c.V Kvm&ndy Powiatowej Straży
ności światowej Rady Pok9ju. Wy- i ich opiekunów-robotników.
aet,Ji I-Majowej przewidziana jes1 część artystyczna.
Rożarnej.
era•
Narodowej
towej Rady
stosowane w związku z tym protnty
Poetedzenia k lubów radnych - teg-oż dnia o cod.,;, 8.
J . .K,
poszczególnych ·
Pracownicy
zostały podjęte z inicjatywy samych
Pre1ydium.
Pol\Tiatowy .Bank t1rup Zakładów Przemysłu Nieor·
Natomiast
Rolny, tłomacząc się brakiem de- 1anicm-ro w Niewiadowie wysek me przystąpił w o"óle dt) wy- pełnili ju! swe zob.lwiazania. W
rtali2latji. zobowi•zań uczestniczypełnienia .swego zobowiązania.
W. Cklł, li: 211fo1a warsztatu mechanicznego, straż przemysłowa, warsztat
ŁOWICZ
kołchoźnilp1
Wzrost · d-0brobytu
Gdyby zapytllć Pawła Baranowa, Główny dochód czerpie rodzina koł-1 ne środki na fi~a.noowanie roh1ic·
Uczniowie klasy III Państwo el &~b;yczny, stol11rze, murarze, co jest podstawą dobrobytu jego ro- choźnicza z kołchozu, z jego uspo·- twa. W rnku 1951 w budzecie pań· Pawłll Baranowa nie je.st jego oso·
wej Szkoły Techn-iczno-P~emy· malarze, szoferzy, msgazyn1erzy i dziny, odpowiedziałby bez namysłu: łecznionej gospodarki 1 która Stli-no-, stJ>Vowym wya:sygnowano na potrz~ bistą zas-lugą, ani też przypadko·
sfowej w Łowiczu wyremontowa- kolumna placowa. ·
wi niezachwianą podstawę dobroł>y- ~y g?spodar~i rolnej i le~~ej 39 ~1· wym zbiegiem okoliczności. Cały so- :Kołchoz.
llardow rubli - e 4,8 :nullarda W1ę- cjalistyczny system gospodarki natu kołchoiników.
Załqga C•Ji•lai Ręczn.ej w Stry·
li w ramach zobowiązań pit1ć żttl..
rodowej, system nie .{ z.m1jący }wy,
niż w roku 1950.
cej,
przebezpła,tnie
radziecka
Władza
chłopom
dopomogły
Kolchozy
Niebogminie
w
1SOM-u
wiarek
Ilowi• w ramach zobowiązań
życiowa chłopa radzieckiego zysów i wstrząsów, prowadzony plaStopa
ziemię chłopom. Dopomogla
kazała
na
zerwać
Radzieckiego
Zwi!lzku
rów, pow. łowickiego, Zobowi&,za- Majowych
wyremontowała na
zawsze 1 nędzą i zacofaniem i im połączyć się w kolchozy, stwo- nieustannie wzrasta. Już w roku nowo, podporządkowany intereiltm\
nie obejmowało remont trz~ch trzy dni przed terminem piec wkroczyć na szeroką· dro~ę rozwoju rr.yła stacje maszynowo-tr11ktorowe, 1949 dochody chłopów zwiększyły ludu pracującego , zapewnia chłnpu
żniwiarek, a więc zostało powa~ Hoffmana. Przyczyniła siE: rów- gospodar~ego i kulturalnego. Swój które uprawiają ziemie kołchozowe. sit w. porównanh1 z rokiem 1940 o i·adzie~kiemu stałe podnoszenie •jerfl
nie przekroczone. Ponadto ucz- nieź do obniżenia kosztów włas dobrnbyt, swoją pomyślność chłopi W kołchozie „Nakazy Iljicza" zme· 30 proc„ w r1>ku 1950. poziom, docho- poziomu życia.
Nie tylko jednak dochody, alt i
niowie tej klasy spoili clwa koła nych, prvdukując we własnym r11.dzieccy zawdzięczajll jedynie kot- chanizowano 95 proc. prac rolnych. dów radzieckich chłopów Wl!lrósł o
wydatki chłopa radzieckiego różni&
Kołchoz ten nie należy do wyjąt- dalszych 19 proo,
do młockarni i wyrepen>wali na· zakresie 15 sP.:tychów do kopania chozom.
widzi. się zasadniczo od budżetu rodziny
Całkiem odmienny obraz
kołchoz ków; w rolnictwie ZSRR. przeszło
Weimy dla · przykładu
J, Pietrzcik gliny i 12 n<>wych taczek.
:rzędzia rolnfoze,
chłopskiej w kraju kapitalisty-cznym.
Pracownicy PKP w Koluszkach „Nakazy lljicza", którego członkietn 90 p1:oc. prac r<>l~ch wykonują ma· my w USA. Według danych .Mini· Wszystko, co Baranow otrzymuje sa
do·
czysty
USA
Rolnictwa
sterstwa
z.mechani?.:owano
Kołc~o:r; _ten, szyny, przy czym
•.
Baranow
Pawel
je!lt
SKIERNIEWICE
złoiyli i wykonah zobowil\zania
obwodr.1e Nlk?łaJeW- nie tylko prace w polu, ale takźe chód farn1erów w roku 1949 był o pracę w kołchoz ie, zużytkowuje llA.
położony w
KołQ sportowe przy tutejszym wartości wielu tysi~cy złotych, skim (Ukraina), by! prawie do- wszelkie inne prace w gos}lodarce 17 proc. niższy, aniżeli w roku 1948 zaspokojenie potrzeb swojej rodr;iny.
browarze zobowiazalo .ti~ urzą wykoni,.iąc rvbot.v ziemne i likwi- szczętnic zniszczony przez hitlerow-' kolchozowej. S:i:eroko rozwinęła się i o 22 proc. niższy w porównaniu z Z otrzymanych 62 q zboża nle ~usl
dzić boisko na t~renie zakładu. duj4c :aaltgłości w ekspedycji,
rokiem 1947. W roku 1950 dochody pozoi1tawiać nic na nasiona lub pa·
skich zaborców. W ciagu lat powo- el°ektryfikncja kołchozów.
są zaopatl'Y•
Państwo radzieckie, którego poli- farmerów zmniejszyły się w p<>rów- szę. Pola kołchozowe
Załoga Tartaku w KoluHkach jennych kolchoz nie tylko si~ odbuZobowiązanie zostało całkvwicie
w nasiona ze społecznych :turi..
wykonane do 17 kwietni.a. Prze- zobowi\zała sie dać dodatkowo 30 dował, ale stał się znacznie bogat- tyka jest polityką twórczej pracy, naniu i rokiem 19-ł7 o jedni trze- wane
duszów kołchozu, podobnie jak Q_ydło
prow1tdz~nie prac, które wymasa· m. sześć. produkcji i zainstalować szy. Dziś tam, gdzie hitlerowcy po- polityką pokoju, pneznacza · ogróm· ci,.
w paszę. Z zar.ob\o.
kołchozowe się
wznosz\
i·uiny,
same
,zostawili
łyby ponad 40 roboczo-dniów~k. własnymi sihlmi masm:vnf: parow-.
nych 6 tys. rubli Baranow nie WY•
nowe budynki mieszkalne i gospoprzysporzy oszczędności przedPracownicy CentHli Spożyw• darcze, elektr<>wnia, kino, żłobek,
daje ani grosza na remcmt łub n.a·
bycie inwentarza, Inwentarz koki\&·
dobiega końca budowa kołchozowego
zowy nabywa się i remontuje koaz.
domu kult,ury.
tern funduszu społecznego. Ró-wni&ś
w nieodpo~iednim
wydawanero jako
~boża,
Ilość
podatki należne od gospodarfttwa uwynagrodz~nie. za dniówki obrachunspołecznionego pokrywa się z tua·
Przed niedawnym czasem rozpo- trn3nia obecnie 18 pracownilc.ów.
_kowe WZl'Osłą prawie trzykrotnie, a
Jut pierwsze kroki Przedsi~bior duszów kołchozu. Praca Baranowa
częło w Brzezinach pracę Budowlatrzy:przeszło
gotówce
w
o)lłata
Powiatowe, stwa Budowlanego napotkały w i innych kołchoźników mnoży uspoPrzedsiębiorstwo
ne
krotni!!.
Brz~zinach na trudności z powodu łecznione bogactwo kołchozu, któr•·
pro~adzenie
jest
zadaniem
którego
Na zebraniu koła ZMP Starba· 11owaniu •&-W016w satucznych i
W rodzinie kolcho:inika Baranowa
odpowiedniego pomieszcze- go gospodarzami Sił wsiyscy kołbraku
cisze odbytym w dniu 7 bm„ po· opartej na agrotechnice · uprawie pracują trzy osoby; w roku ubieg- odbudowy i budowy w ramach Pla:
choźnicy.
stanowiono wezwać koło ZMP ~ 21ieJbi. Ni•ealeimie od tego wyje- łym rodzina· Baranowa otrzymała nu 6-letniego. Przedsiębiorstwo za- nia biurowego. 18 pracowników
Oprócz zarobkow ott·zymywanych
po·
ni~wielkim
jednym
w
się
cieśni
Mokrej Lewej do współzawodnic· d1le w dniu 28 bm. wycieczka za swą pracę w gospodarstwie uza Ptacę w kołchozie, k<>łchoźnicy
koiku, nie posiadając;Ylll ju:i: nie tyl- korzystają z pomocy, którą p•ńoitwo
twa w akcji propagowania na tł· chłopów ma.łorolnych i średnio społecznionym 62 q pszenicy, ponad
Zduńsk1ei
k<> szaf na c;ikta i paplery, ale nawet daje ludności w postaci ulg i sub·
renie swych gromad zakładanill rolnych wrac s czlónke.mi koła 7 q słonecznika, 15 q kukurydzy i Załoga
dostatecznej ilości krzeseł. W ta· wencJi na potrzeby lmlturalno-spospółdzielni produkcyjnych, Koło ZMP cło 1półd1ielni produkcyjnej przeszło 6 tys, rubli got6wkfł. Poświetlic~ ·
otrzyma
każdy kGłchoź
jak
kich warunkach praca nie może być łeczne. Korzystają oni z prawa bez.
Baranow,
nadto
ZMP Starbacisze przystą,piło •ie· tr GodJlianowie, aby uczestnicy
Pracownicy Powszechnej Spół
z bezpłatnego kształcenia dzieci,
nik, ma włune go11podaritwo pomoczwlocznie do pracy.
W}'Ciet1•ki mOSli Jl8.0CZ11ie ltWier· nicze; nie a-ra ono jednak decydują dzielni Spożywców w Zduńskiej pelnowutościowa.
Prezydium Powiatowej Rady Na płatnej pomocy lekarskiej, z zasił
cej roli w je.go budiecie, stanowiąc Woli nie mieli dotąd świetlicy. Mi- rodowej w Brzezinach winno jak ków dla samotnych i wielodzietnych
wśród dei~ 01ituJnifC!ia spółdzielców,
prowadzą,
ZMP-owcy
Tad1m.~• Btr~ałba.
jedyrtie dod11tkowe źródło dochodów. mo iż PSS zatrudnia duży perSO· najrychlej podjąć starania celem za· matek itd.
chłopów szeroką akcj~ uawiadaChł<lp radziecki, ujęty poko.jo\1P'4
nel, dotychczas nie było możllwo· pewnieni.a Budowlanemu Przedsię
miającl>\ o wyższości go1podarki
twórczą, z ufnością spogląda
prac4
ści, zapewnienia pracownikom od· biorstwu Powiatowemu odpowied•
zespołowej nad indywidualną. Pokt6i'll u··
VI uczęśliwą przyszłość,
nadto postanowili założyć poletko
niego pomieszcl!~rua na biuro.
pewnia mu jego radziecka ojczyzna.
doiwiadczalne, na którym. udo•
Zenon Duda
M, SUCHANOW
wodni,, co mote przyniel6 J'Olpo·
Wojewbdzki Luda-wy Teatr Ob-1 łu 11pra.wiły, że zarówno koledzy mu czytaniu, słuchaniu radia itp.
darowanie przy racjonalnym 1to• jązdo\Vy w L odzi wystawił w Lę· .z najstarszych kle.a liceum, je.k i Główną przeszkodą był brak loka·
Ze 1porlu
oąoy Htukt Alek1andra Mali· z II kl~y Szkoły ~wiezeń, dobrze lu.Na l!kutek interwencji nowoposze•ski••o pt. ttWCEOraj i przed· s~ę bawili'. , a jedn_ocześnie \!Czyli wste.lej rady zakładowej oraz dzię1'0.lloraj". Na przedatawieniu byli Inę ro.zumiec e~.tuzJazm pracy dla ki podstawowej organizacji pa.rI
tyjuej, trudności te pokonano j
mi~dz.jr in:n~i ZMP-owcy g Li- Polski LudoweJ.
W Zgierzu
Się
JeBteśmy wdzieczni Prezy· pracownicy spółdzielni otrzymali
Przy ul. Dąbrowskie10 1', w eeum Pedagogiozne10. W związku
Wobec coru liczniejszych wy· I Dwutygodniową dyskwa.lifikacj~l
dium Powiatowej Rady Narodo· lokal na świetlicę, Zoetanie ona
dzielnicy robotniczej Ziiena, od a tyin pif%' oni m. i•.:
k'*pitan•
pozbawieniem godn0Le1'
że umotliwiło nam uroczyście oddana do utytku w padków niesportowego •achowa.·
w Lęczycy,
-.... b ard zo iaa111. się podo· wej
....
kilku 111.t niszczeje doA~ du•v o·
"'
„
>:)
„
tej_ sztuki".
ujrzenie
....uaa
,,g
nia !lię członków drużyn piłkar- na. okres 1 roku ukarany zo!t!ł
dniu 1 maja.
gród owocowy, opuszczolly prua bała. Pok4MJ& 4lU&, jak demokraStan!!!!ław Urb&niak
skich, a nawet kapitanów tych zawodnik
Wladyslaiv Cichotvioi
..itlitla; Kawecka
podziemne
org~niM.cje
tycme
.
właściciela,
Oarodem chcieli elo 11aj4,6 ro- ~alczyły podcźas okufa.cji i wro- - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - drużyn, kt(>rl'iy przecież świecić z ZKS „-B udowlani" - Kutn.o.
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28 bm. ses1·a robocza PRN w lodzi

opiekuje

II

I

Budżet

upowszechmaią

TPD

I

I

ZMP-owcy skierniewiccy

PZPB wZd, Wali

.

l

. .(,

rodziny

kołchoźniczej

Budowlane Przedsięb10rstwo.Pow1atowe wBrzezinach

na wsi

lokalu

zasady gospodarki uspelecznionei

PSS w

Występy Teatru Objazdowego wteczycy ;~~~j~~chzbi:::;i~k~~:

Woli

~~;~1::.

Ukaranie zawodników
za niesportowe zachowan·1e

Zaniedbany ogr6cl
„

~otn~~ Z&t~udnieni ~ Zakładach ~~~:is~~ch :~:~eh ::z~ate~~:o:f~

dó PoltkL Ludowej. Widzieliśmy tel
tej pory rada zakładowa ait I&· jak ll.ld2ie, stoJ'ący z początku na
ubOllZll (iftt~ł~r-elektryk), prze·
jęła lit t\ 11praW\1
~oniewd oaród mólłby przy- konllll o sluezności idei oraz wielnieść jeszcze wiele korzyftci, rtda kiej ś_l)~a.wy, •t&jĄ, 'OIT r.!e~ie naj·
z~ładowa w Zakładach im. Pit· dzieln.1eJ1zych pra.cówni~ów.
Aktualna temUykA. utworu, żytrusińskiego winna jednak wejl'H~
„
-..s..&. - 't... ji J d k Onllł a gra. ze„po..,, t ~ !praw~.
O!I
„.,." .._c

iRł. r1etru111ńskiego, J•dnakł1

Obrady pracowników budowlanych
w Sieradzu
W

I

Zarz~dzie Budowlllllym Nr Ił O~llłi'U~cia na niektórych budoodbyła się natada W'ach. . Stwierdzono, że pomyślne

w Sieradzu

techniczne. z udziałem wszystldcb
kierowników, pisarzy budowla·
nych, majstrów, maxuynierów,
rr;odowników prAcy ora1 refe•
·P
r~~tów. Tema.tern obrad byłtl ob·
n~żka kosztów budowy oraz pi'tł·
bieg robót budowlanych.

. Po

wygłoszonym pr~ez ref~r&n•

ta. mOdernizaeji i rlcjonaliz11.t1>r$twa, tow. Tadeusttt Rl.lSzkowskiego referacie na temat oazczM·
nośoi, wywiązał& się oŻ)1\rioJ'ia 4Y·
skusja.
Poszcze~lni

mówc~

Wytyktli

-wypadki złej organiztcji ~ra~,
jak tez wskazY'(lrł&li na pl)~

l~J\.ikl uzy~ki'Wtno prr.ed~
~Il\

~i~kł

rtJyitytt~niu

ws!y!!t·
ra.cjon~lnemu wyko·

MU~~l.łów bud~\V·

lanych, 1 ~tosowe.mu uspra~1e~.
przez roZW-łJ~n1e
jak rQ1\rn1eż
1V$półza.wodnictwa. pracy.
Sp&cjłltt' uflage zwrócono na.
db•loU o •i>l'łłt i racjonalne wykorliyatywanie 'WsźelU.icll n\aszyn,
bed4cycn it dyapo~ycji. Pt'ldkre~
lono kOnltc!O\OŚć w21możeni& czt1j·
ności, aby nie dopuścić do twarli
1 l)trolńl\' ~•łł przestrz~gą.nia
h•zpi!Cz~ń~twa i higieny pracy
ortz at>cj&li!ltyc~ej dy!c:yplińy
p;&bJ,.

Fest1'walu
Przy6oot·owan1'a do z1'ec1· pceno
'f 6
·o

W

Sk1'ern·1ew1"cach

.

"!f. Skierniewic~ch cors.z bar· I ki, śpiewu i inscenizacji. Ogółem
d211eJ wzrasta zainteresowanie II w festiwalu na terenie SkiernieDziecięcy1n Fe&tlwalem Artystycz- wie i powiatu uczestniczyć będzie
uym, organizowanym przez Za- 1565 dzieci. Tak wielki udział
rząd Wojewódzki ZMP w Lodzi. dzieci w festiwalu świadczy do·
H
arcette Skierniewic z zapałem datnio o poziomie organizacji harprzygotowuj!\ się do :mających na- cerskiej w Skierniewicach.
Festiwal Dziecięcy będzie dostąpić eliminacji konkursowych.
S~czególnie wielkim powodzeniem skonałym odzwierciedleniem opiec1~szy $ię feetiwal wśród dzieci ki Ludowego Państwa na.d najw1ejllkich s powiatu Skierniewic- mloąszymi obywatelami i ich zainteresowaniami artystycznymi.
.
kiego.
Antoni Nurzyński
Dom Harcerza w Skierniewicach, który zajął się organizacją
festiwiłlu na terenie miasta i poOGŁOSZEN1A DROBNE
wiatu, czyni obecnie ostatnie
przygotowania do mających się ZGUBIONO legit.,ZGUBIONO legit. ZGUBIONO leglt.<ZGUBIONO legit.
odbyć w najbliżs~yrn czuie elimi· zw. zaw. na na - Ubezp.
Społecil- Ubezp. Społecznej • Zaw. Zaw. Prac.
nacji środowiskowych. Wyłonią zwisko Józef Pol·,nej, dowód os~bi· ni\ nazwisko. Woź-1 Sp6łdz„ ~a nazwi·
sko Sep1oło Wa•
1182 st.y, Gówczynski nlak Kazimierz.
one z kolei zespoły na eliminacje ka.
1184
1201 cław.
1206
111arian.
powiatowe.
ZGUBIONO legit.
Elliniinacje środowiskowe prze- ZGUBCONO leglt.1
legit. ZGUBIONO l~.g1t. szkoli'la na nazwiwiduje się w następujących miej- Ubezp. Społecznej, ZGUBIONO
na nazwi<tko Jan szkolną fo· 116 na szk?ln~ VIII _Gim· sko Jadb;yk Boguscowościach powiatu skierniewic1214 nazwisko Kowal- MzJum . i Llceu~ mił Limanowskie·
Stnnislaw.
kiego: 1.0 Gluchoioie, Turoicej - - - -- 1179
26
I w Łod~t, Wy~ock1
czyk EłżbiHa.
111'15 i _0 _ _• _ __
1203 Kaul.
tet-!
O
ZGUBIO.
Woli. Kwwionie żelaznej, Godzia. !ZGUBIONO leglt.
. I .
.
wolenie na ~prze·
nowie i SMerniewioach.
NazwisZ każdym dniem wzrasta liczba da~ plwa na na· ZGUBIONO ler1t. ZGUBIONO ler.1t. zw, tAw
Zdzkhowska
zw1sko Stanisław- Zw. Za,v. Prac. zw. zaw. Nainv1s- ko
zgłMz~ń. Dotychczas ~głosiło si~
Srebska Maria. Lódź, Handl. Eiur-0wych. ko Podsitdla Ma,jH•nryka,
3~ drużyn z 124 zespołami arty- Arn1ii
Cr;erwonej Sklb6wna Danu·•ria, A.J1mii Czer- l:'ZYńska 101.
atycznymi tańc&, rtcyttcji, muzy· ~a. ·
1175
1174
12471wonej 21.
1197 ta,

l

,

·l

powinni przykładem swym towa·
rzyszom - powiatowe komitety
kultury fiiiycznej przystąpiły ,do
!urowego karania winnych.
.
·
.
.
Między in~ym1 PKKF w Kutn~e
ukarał za niesportowe zachowanie
!!ił na zawodach w dniu 1 bm„
l·mie11ięczną dyskwalifikacją za.
p·tec h oc k'iego
·
wo d m'ka. H enryka
Krośniewice,
ZKS „Kolejarz"
.
pozbawiając go ponadto piastowanej godności kapitana. ' druty·
ny na 1 l'ok.
Taka sama. kara !potk&la za.wodnika Ziehona Wojtczaka z KS
„Unia" - Ostrowy.

·&

.

I

Należy mieć nadzieję, że
wyciągną

.„.

z tych faktów
wnioski i b~dą, zwr&odpowied~i~
cać _baczmeJs~ą uwagę na. zacho·
wanie w czasie zawoaów poSta.W'y,
godnej prawdziwych sporlowców.
wodnicy

RADIO

Program na c:i:wartek 26 kwłetala
11.50 „Głos mają kobiety". 12.04
Dziennik. 12.15 Przerwa. 13.30 AuCi.
szkolna dla klas IU - IV. 13.50
Beethoven - Serenada op. 8 na łl•t
i fortepian. 14.15 „Wola i 4nitw" fralt{ment powieści Andre Stil' 11. 14.30
Koncert dla klas licealnych. 15.10 Re·
cital fortepianowy Krystyny Jastrz~b·
skiej. 15.30 Aud. dla świetlic dzicci,oych. 15.50 „Zagadka muiyczńa '.
16.00 Aud. TPPR. 16.15 „Prted pl„tkowym koncertem symfonicznym".
16.30 Aud. dla młodzieży. 16.50 Ak17.00 Wiadómóaci
tualności łódzkie.
popołudniowe. 17.05 „Odpowiedzi lali
49", 17.15 Koncert Orkiestry Roifło)·
śni Wr0cławskiej . 17.45 „z frontu 1Maiowych iobowit\zat.\". 18.00 „Od
nui:yoh korespondentów", 18. tO Mu•
zyka baletowa. 18.45 „Zflspół &~t~
SPO". . 19.00
propajluje
styczny
„Wszechnica Radiowa". 19.20 Muzy·
ka ludowa. 19.40 Lekcja jęzvka re·
syjskiego. 20.00 Di:iennik. 20.25 „Z
zobowiązAń".
1-Majowych
frontu
20.45 Koncert ma~owy. 21.30 .M.uzyka
i aktu.lności. 22.00 Słuch.6wisk~ poetyckie. 22.20 Koncert. 23.00 Ottalmi9
wiadoniolci,

•
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:tOof KAPl'l'AllSTYCZNA ·pa·SIAOAŁA.„ 2 ŻtOBKI EABRYGZNE
w Polsce pmedwr~~W&j · były

Pomądku
dziennym wypadki
!prytnego obcłtodzenia PfZM baronów łódzkich, niewyaodnych dla

na

nich uchwał i 'łlll;rqdr,eń. Obchodzenie ir.an1ądz.eń odbywaJo !li~ najczę
ściej za wied~ą i popaa:ciem sana.."
cyjnego , raądu 1 _ który głosząc 'PU·
bile.z.nie, że na sercu . leży mu. tylko
zasobów na zakupienie nowych dobro narodu, : 7lr•wsr.e wyP,zywal
mundurów dla niższych funkcjona- nalf!iyte n-o.umienie .dla ż-~dań i
riuszów . magistrackich, ludzie ci postulatów wiel~leco przemysłu.
zaś ;.,arabiają tak mało. że nie w;ystarcza im na zakup pary całych
USTAWA O :l:l:.0BKAOB·
spodni.
SAMOBOJSTWO
2 hpc'a 192.4 roku·· wesm· -.w życie
ZREDUKOWANEJ SŁUŻĄCEJ
znana powszechni-e _ustawa' o oboPrzy ul. Żeromskiego 37 wy- wi<\ek.u· zakładania · · .Złobków priy
skoczyła z okna I piętra na
bruk' przedsiębiorstwa.eh · za.trudniadących
23-letniia Maria Gotlibówna - zwol- ponad 100 kobiet: Sejm ówczesny ·
ucąwa.lil ustawę · pod $ilną
presją
niona z pracy służąca.
wielkich. ruchów 'stra,ikow.v.ch. ja)i'.e
ogarniały kraj , . podÓllas który.;:IS wyZ GŁODU
W domu pn:y ul. Kopernika 25 suwano; również \la~ła popNl·WY "Wa~dl na schodach i umarł nie runków pracy w fa-br:ykaeh. . . , ·
ołlzyskawsey przytom110ści mło
SłusZina ta ustaw~ n.ie doczeka.la
dy mężczyena o nie1Z.nanym nazwi- się jednak do 19'39 r. 11ealifl.acji. Masku. Lekai·z stwierdził zgon na sku- jąc poparcie rządu. fabrykanci ~nia
tek wycieńczenia. Przy zmarłym nie ieźli dość wpływów i sposołiów, .ab.v.
zinaleziooo żadnycl'i dokumentów o niej · „zapomnieć". Ustawa perto·
osobistych.
stała jedynie świs~iem pa.pie.rn.

Co pisała prasa łódzka w dniu 26 kwietnia 1931 r.
FUNKCJONAIUlJSZE
MAGJSTRACCl' CHODZĄ
W ŁACHMANAC.H
„ltepublika" donosi, że
niżsi
fun.kcjonarius0e magistraccy od kilku lait nie o~zymują przepisowych
mundurów. t:uck.ie ci chodiz::ą w łach
manach. Mundur woźnego - ur-.ię
duja,cego przy głównym wejściu do
magds-b:.a.tu - jest cały w strzępach.
Łachmany wo#Jych magistrackich
wzbudzadą
w interesa111tach zdumienie.
Chuekterystyceną jest 1-~czą donom garz.eta - że tacy „urzędnicy
w łachmanach" strzegą wejścia do
ogr«lów. w którycll magistrat wywiesił tablice ~ napisami: Ludcie w
łacmn,anacp nie ma.ją prawa wstę
iiu.
Pw.edStawiciele
magistratu
o•wiadteyli, 7.e samorząd nie posiada

Osiągnięcia

radzieckich
(LIST z

(\ rozmachu działalności świetlic
ntO:>l\'iews-kich, istniejących przy każ
dej instytucji, fabryce i szkole, naj·
lepiei świadczy fakt, że w niedawno
zakończonych eliminacjach świetlico·
wyeb obwodu moo>kiewskiego, odbyw"'ją.cyeh się w· związku ze zbliżają·
eym się terminem eliminacji wszechzlVią;zkowych, wzięło udz-iał 1400 zes
pnłfrw świetlicowycb, jednoczących
sobie p.~z.eszło 33 tysiące świetli·
c,,wc6w • członków kół drama tycznych, \vokalno-muzycz.nycb oraz cho
reogra:fieznych. .
Gharakterystycznym jest, że zorga
nizowanie eliminacji w wysokim stop
niu wpłyńęło na uaktywnienie życia
świetlicowego. Eliminacje w obwodzie moskiewskim i na terenie samej
Moskwy trwały blisko 9 miesięcy. Z
początku przystąpiło do nich 900 zes
połów; zrzeszających 26,5 tysięcy
świetlicowców. Ale z biegiem czasu i
w mia~ę wzrastania zainteresowania
elilninacja.mi, liczba zgłoszonych zes
połów powięk-szyła się prawie o 60
proceitt. .
.
Ciekawie i pouczająco pnedstawia
si~ przebieg eliminacji moskiewskich.
Przedstawienia eliminacyjne odbywa
ją, idę na ·terenie większych klubów,
Pałaców Kultury, lub na scenach tea
tJ.·ów' _zawodowycl1 i Sił udostępnione

w

zespołów świetlicnwych

które w zrealizowande USlłiawy sejmowej naif.,.
się później do 1 lutego 1930 r. Wyda•
połogu.
wało się w:ięc, że nie ma jmż wyj„
Nie pomogły płacze pracujących ścia, że jednak tn&eba bęt'W.e po.il
matek Panowie fabrykanci byli nie myśleć poważnie o budowie żło-b...
wzruszeni. RMPoczęła się masowa ków.
redukcja kobiet. Na jnterpelacje poTak się jednak nie stało. Właśe!.
selskie . w tej Sprawie przedSltawd- oiele fabryk włókienniczych w Ło·
ciele rrządu wrz;ruszal>i ra•mionamL drzi, podobntle zresztą jak w całym
„Przecież to sprawa właśc.icieli fa- kraju, najspokojn.i.ej
przeszli nall
tymi nakazami do porządku d'Ziennego. Zadecydowano po prostu, ie
żłobki nikomu nie są, potrzebne t
nikt w Ł()()zi fob nie myśli budoRZĄD

Fabrykanci wied~eli, że
będ0ie wyciągał w stosunku

nikt nie
do nich
konsekwenc,ij oo to, że robotnice nie
mają żłobków. By}j pewni, że rząd
sanacyjny uzna ustawę rza martwą
literę, tym ba.rdzi,iej, że jak pisali w
swym sprawozdaniu iz dzi ał-aJnościi
Związku

••

. przedszkola -

rząd ludowy, na~ ;a 11«rtiu trus:c;fl .~ię Male o d«frzq
(Jr«wę trnrunhów byt01.0'dt klasy pmc•iiqcej.
pracou;irików Zakladów i'asmantf!rvj•iych ł,ódi·Polud11ie

n«3z
•

zdjęciu:

Dzieci
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Biura i korytarze sanacyjnego MagisLTatu
Na dole, u weiscia i
od &tl'ony P.lacu 3 Maja, SQ:turmowała do
. wnętrza policja. Nie mogła jednak dostać się
do ·srodka.
~ demonstrujący.

. Kierownik komisal'iatu, podkomisarz Kiryter; _'posłał „granatowych" do innego, tylnego
wejścia od strony parku, przy ul Narutowi. cza.. · Wejście to było czynne. w czasie posie~eń Miejskiej Rady i słynnych z przepychu
or~ :łajdactw b.a li karnawałowych, jak: „Re. duta~Sbkoła", „Bal Policji" itp. Drzwi te pro. . wadzify do obsfornej sali posiedzeń Miejskiej
Rady." ! tu l'zhajdowali się demonstrujący bez. robotni. Bezrobotni zrozumieli, że są atakowani _od tyłu. Wynędzniałe postacie własnym ciałem barykadowały drzwi,
atakowane przez
polic'ję. Gran •towe draby Gryc, MMciniak,
Zbroja i inni okazali się jednak silniejsi.
Drzwi · zostały wysadzone. Gumowe pałki, kolby karabin'6w spadły na wychudłe plecy de. morrstrująeych · bezrobotnych. Pozostał'a część
bEiuobotnych., w większej swej masie, demonstrowała t-ymczasem na Placu 3 Maja.
Siły
gran!łtowej policji, . uwikłane zostały w
ten
sppsób - na 'dwóch frontach. Komisarz powiatowy, · pan Zalewski, ściągał pośpiesznie
granatowych z terenu powiatu, ze Stobiecka
Miejskiego, Kodręba, Gidel. Brzeźnicy i innych posterunków. W godzinach przedpołu
dnjowych teatrem tej potężnej demonstracji
b.e zrobotnych stał się Plac 3-go Maja. Naprzetjwko sanacyjnego ratusza, czołem do ul. Naru.to~cza · i kościoła farnego - .granato\va po·
lizja ustawiła się w bojowym szyku w poprzek wylotu ulicy Narutowicza i Placu 3-go
Maja . od schodów kościoła farnego do okrą
głego ·słupa oraz rogu kiosku z gazetami
M.
Nowackiego
Granatowymi dowodzi! „szef
wyszkolenia b«;>jowego". st. sierżant Michalski.
Parutysięczne
rzesze demonstrujących
zgrupowały się
frontem do bojowego szyku
granatowej policji
Milicja robotnicza I
MOPR dz.iiałały po bokach Placu 3-go Maj3.
Towarzysze z MOPR-u świadomi swych ogromnych zadal'i, śpieszyli ze skuteczną i szybką
p0mocą demonsh·ującym
bea:robotnym. Wiele
kobiet• padło z wycieńczenia i osłabienia na
'bruk. Towamysze z MOPR-u ndeśli im pomoc.
Pomagała im dzielnie
młodzież, zgrupowana
w ·Związku Krawców Żydowskich.

wacław

w

t

.... ·-

ry i;a.tusźa .i kości~a farnego ęchem. Tłum demonstrujących
bezrobotnych przygotowywał
.
się do odparcia ataku. Czoło pochodu zaintoN awet kupcy, posiadający sklepy - wokół nbwało' bojową pieśń walczącego proletariatu
Placu 3-go Maja i ul. ReymontQ: sam.o~•żu- •iMiędeynarodówkę". Kób_iety wysunęły się na
tnie znosili na ręce towarzy&z"Y z MO?~-u
czoło demonstrujących. Stanęły frontem, oko
KZMP-owców poważne ilości pożywienja , i w oko z gram~\ową policją.
napojów. Datki pieniężn~ na rzecz' dem.onstnU'..,. , Nie ulegałą wątpliwości, że za chwilę .grających bezrobotnych płynęły zewsząd,- nawet · natowi rozpoczną zbrodniczy atak.
Na mood radomsrzc.zańskieh gazeciarzy: Jana ·~a. · ment zaległa złowroga cisza. I oto n..agle padł
Józefa Gołębiowskiego, Cholika i innych, ·n~z- ?'YStriał! Sygnał do ataku. Granatowi ruszyli
z bagnetami, ·nadzianymi na broń.
Precz!„.
wiska których wyszły mi z .pamięci. 9ieni<Ą.:. ' zawii:owało w powietrzu.
dze za sprzedane gazety oddali 'o.n i na .rzecz
Sytuacja w , mgnieniu oka . stała się bardzo
bezrobotnych. Późnym wieczorem, , przy.j-muj~c g1.'oźna. Granatowi parli · naprzód. _Grad kamieod nich rozliczenie z otrzymanyc~ od moj'.ego ńi posypał się w ich stronę. Piei;wsze starcie
szefa gazet, ni.e otrzyrriałem nalefueści za policji .z demonstrującymi wykazało, że walsprzedane gazety. Każdy .z nich .' Śzepnął: ma- · ka · przybiera charakter ruchomy. Bezrobotni
cząco „wpłaciłem na rzecz bezrobotnych",
„ postanowili
nieugięcie walczyć. Choć nie po1MOPR, KZMP nie zapominały też 0 rodiz.i- siadali nic, oprócz kamieni, stawili policji za.
.·
cięty opór. Na Placu 3 Maja pozostały tylko
n~ch demonstrujących bezrobot~ych. D~esi'l~- ranne kobiety. p 0 szarży- policji na ulicy Reyk1 towarzyszy na rowerach i ,P~e.szo udato , _się • m.onta i na Częstochows*iej, na odcinku do
na przedmieścia Radomska, 'Kowalowca i Mi- . Starostwa Po,yiatow_ego, poważne siły demon··
taczki do lepianek oraz budek, ' zamieszkiwa'- ' strującycn · zgrui;owliły się następnie przed
11ych przez bezrobotnych.
' :, . gmachem Starostwa Powiatowego, przy _ • ul. ·
w jednej z tą.~ich bu!iek zastałem . wychu- ' :c;<:~st~chewskiej. Na - rynk~, „ przy Par~u . Sw„
dłą, zgi~tą w pałąk star~szk(t a :obok nlef · w . Jąnskim, .granatowi dostali porządne ctęgi od
brudnym barłogu płaczące małe dz;ie~ko„
Ki>P-owcow.
. .. .
. . .
.
:
Gdzie jego matl,a? - spytałem. · Staru!szka
Ta~yka ru~h~m_eJ Wa!ki 1 de1~onstrowania
spojrzała na mnie poc!ejrZliwie. _ · POśzła ta ·w ka21~ym ~~~Jscu; gdzte_ !1astą.pił_ ~tak g1·apracą do miasta :_ odparła wymijająco. _Cało
natoweJ pohc11, okaza-ła'. ~ie zupełnie sł1:1s~1a.
zawartość moich kieszeni znalazła się na w~s_Przybyła z pomocą . granato'".'~ pohcaa . z
ki ej, źle wyheblowanej desce, shiżącej- tu ja- „ P~otrkowa Tr~bµnalsk1ego ~o.. p<ni:iych godzm
ko stół.:
wieczornych nie mogła z.gruesc . oparu demonstrujących,
którzy· ' rozsypali się po całym
Staruszka spojrzała na mnie uwa!Żniie: Wy śródmieściu. " Dopi~•o w godzinach n-ocnych
z partii?·. Tak - odparłeiµ. - . "N:apewn.(? „„.z'. si-ln.e oddziały policji z-dolały opanować ruch
KPP·? - Nie - z KZM:J;>. - -Tej to ni.e znam, demonstrujących,
· r'
odparła z zakłopotaniem. ?nam· ty)ko KP.P'. __:.
' Noc d dni następne przy.n.iosły• radomsżczati
Chociaż nie było czasu, ale czu.łem się w obo- .
s~ej klai,;;ie robotniczej oqwet ze ' stroriy . sawiązku wyjaśnić kobiecie, że to wszystkb je- nacji w postaci licznych aresztowań i wżmo
dno, tylko jako ml:ady, muszę walczyć naj- żonego terroru.
pierw w KZMP. aby potem zdobyc z.aszczytne
W kilka dni potem san~cyjny Magistrat umiano członka KPP.
· vuchomił roboty publiczne.
Fundusz Pracy
Staruszka · przepraszała, mnie bardzo za swo- wypłacił bezrobotl}Ym zapomogi· pieniężne.
ją nieµfność i za to, że nie powie'działa · ini,
~obotnii. M<EUmieli naukę , którą prayniogdzie jest jej córka. matka piadą'cego' dziec- ~ła ·im owa demonstracja w 1934 i::oku. Zachoka. Córka wczesnym ranl>:iem,
nie vvzrą\..r wali ją dobrze w pamięci. Pojęli, że tylko tą
szy do ust, pozostawiła pod opieką matki swe . <:l,rogą można kroczyć do całkowitego wyzwogłodne maleństwo i poszła walc~yć, _ dernonl]!nia się spod kapitalistycznej przemocy. Tylstrować wraz z tysiącami innych. ·
"
1-:o twarda, zdecydowana walka, obalić może
- Ot, widzicie, zakończyła sta1~u~zką. - Ta-- t.tstrój bęzrobocia, głodu i ne:dzy, obalić wyki był i mó.i mąż w 1905 roku, , taka ·jest rri.Ója zyi:;k i stworzyć warunki budowy ustroju, zacórka i ja będę również taka aż ·a.o $m.ierci. · pewniającego dostatek i szczęście najszerszym
Szybko podążałem do miasta, , ną Plac 3-go ma.som . - socjalizmu.
Maja. Przybyłem na czas. Właśnie granatowi
z rozkazu komendal).ta nakładali bagnety na
karabiny: Trzask uderzającycb ą lufy bagne•) P~atek pat.rz „Głos Rob<>btricz.y" z dniQ
tów rozległ się złowieszczym, odbitym o mu-· 23. IV. 195i r.
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ZNOWU ODROCZONO
Nadszedł rok
wreszcie wejść
kancki Związek

1926. Ustawa miała
w życie. Ale fabryPmemyslu Włókien
niczego nie próżnował. Prrz;edstawiciele Głównego Inspektoratu ,Pracy
i Ministerstwa Pracy, wykazali peł
ne zrozumienie dla argumentów wysuwanych prrze2 panów fabrykantów. Jeszcze raz odrOCY1:ono ustawę!
Tym razem do 29 lipca 1928 r.
W czerwcu 1928 roku powtórzyła
się
stia:ra historia.
Ministerstwo
przyrzekło dalsze
odroczenie ustawy. Przypadkowo jednak prrz:eocz<>no terminy i ustawa„. uprawomocniła się. .
1 mal.'oa 1929 roku łódzcy fabrykanci. z.a<Drudniający ponad 100
kobiet, otrzymali
jednobrzmiące
pisma z obwodowych inspektoratów
pracy. Były to nakaizy polec11jące

0

(Dokońc:.enie)

po-

11owootwarty111 przedsdwlu przy ulicy Kopernih·a.

I

Przemysłu

Wlókięnniczego

za rok 1931 „dotychczas za.wsze sp:Oa
tykamy się ze strony rządu ze 1;rozumieniem dla naszych · argumen•
tów",
By! to pnecicż. rząd Pilsudskiego.
31 cz:erwca przemysłowcy łód.icy
opracowa.J:i specjalny memoriał w
sprawie żfobków, który wysłali do
Głównego Inspektoratu Pracy i .Ministerstwa Pracy i Opi~ki Społem
nej.
We wrześniu tego samego r<1ku
Inspektor Pracy III Okręgu - jak
podają przemysłowcy w swym sprawozdaniu :zia. rok 1931 - oświadcizył
na odbytej z nimi naradcie, że
,.przemysłowcy rzecrz.ywiście nie ;ą
w stanie prowadzić żlobków, i
ustawę mCY.i:na ominąć
przez z;i.ło
żenie
lotnycll sta.cji opieki nad
dzieckiem. Będzie to bowiem u ważane
z.a dowód lojalności i chęC!l
wykonania ustawy".
Fabrykanci nie skorzystali jednak
nawet rz tej rady pana inspektora.
Nie założono nawet lotnych stacji.
Ustawa, jak powjedz.ieliśmy, była
całkowicie zignorowana przerz wła
ścicieli fabryk. Rząd sanacyjny, śto
jący na straży interesów
wielkiego
kapitału nie chciał zastosować w tej
spr:ł"lie żadnego przymusu.
I w taki oto sposób stało się moż
liwe, że w Łodzi gdzie zatrudn.ia..no
przed wojną kilkadziesiąt tysięcy
kobiet były do roku 1939 ?:aledwle
dwa żłobki.
.J. 'BĄ'BmSK\. .
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Wiadomości
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sportowe - , ·

---------------~
Ponad 12 tysięcy· sportowców
weźmie udział

w pochodzie pierwszomajo~ym

Niezwykle barwny i atrakcyjp.7
Sport robotniczej Lodzi do świę·
ta 1 Maja przygotowuje się bardzo poeh6d sportowców zamkną. grupy
starainnie. W pochodzie weimie U· kolarzy i motocyklis.tów.
dział, jak nas informuje Łódt1ki Komitet Kultury Fizycz.nej, ponad 12
Sylwetki naszych
tysięcy sportowców w 20 wyodręb·
nionych grupach. N a specjalną uwareprezentantów
gę zasługiwać będą tak zwane gru·
py pokazowe, a więc 2 kolumny
Wyścig
(męska i żeńska) gimnastyczne, któ
re d.adzą pokaz gimnastyki w marszu, grupa łuczników. grupa szer.
mierzy oraz 6 aut, na kti>rych odbę
dą się pokazy z róinych dyscyplin
sportu.
Na autach oglądać będziemy pokaz
gimnastyczny na przyrządach, ży·
we piramidy, pokazowe walki bokserskie, walki zapaśnicze oraz pO·
kazowe gry w tenisie sto.łowym •
Duże zainteresowanie wzbudizi
z
pewnością ruchoma
wystawa wy- ,
twórczości krajowego sprzętu spor·
towego i przegląd 7fiobyct1y w za· I
kresie motoryzacji krajów demokra- 1
cji ludowej· i 4SRR.

na

.

Pokoiu

„

I

Kolarze NRD na starcie i

BERLIN_. - 33 najlepszych kola-1
rzy NRD wzięło udział _ w długodystansowym _wyścigu Berlin - GottHenryk Hadasik („Unia" Ch:o·
bu,s - :B.el·hn .(260 km).
rzów) - lat 22, dekorator.
. Zwyc1ęzył. Kirchhoff (Semper Ber·
W
Wyścigu
Pokoju
startuj•
Im) w czasie 8:03:31 godz. przed pierwszy raz.
Grae~ne1·em (Semper) . . Jest ~o już
Hadasik l'eprezentuje duży talent
tr_zec1e w tym
;·o.ku
zwycięstwo kolarski. Jest bardzo pracowity, po·
Kirchhoffa w wysc1gu szosowym.
siada dużą szybkość i wytr.zymałość.

Zbllżo się wyścig Proga - Warszawo

Program pobytu kolarzy.· w stolicy ~SR

Program pobytu kolarzy, sfartu- na przedstawienie do Opery Komiw IV
Międzynarodowym. cznej.
Wyścigu Pokoju „Trybuny Ludu"
28 kwietnia. zawodnicy oraz· kie. R d
rownictwa drużyn wezmą udział w
I „ u eho Prava" jest następujący: przyjęciach, organizowanych
przez .
25 kwiatnia przyjazd do Pragi Czechosłowacki Komitet Kultury
wszystkich zgłoszonych do wyścigu Fizycznej i władze Pragi.
zespołów. Dzień ten poświęcony zo29 kwietnia odbędzie się konfestanie na zakwaterowanie kolarzy. rencja techniczna, na której usta26 k - t .
. .
.
.
lone zostaną ostatnie szczegóły,
. wie n~a przew1d_uJe ~1ę . zwie- związane z wyścigiem.
dzame Pragi oraz ~beJ;zeme Jedne30 kwietnia, 0 godzinie 11.ao odgo z na1nowszych f1lmow czechosło- I będzie się start honormuv d 0 r' t'
wackich'. .
„J
e a.
,
pu wyścigu, przebiegającego
· doko27 kWtetnia kolarze zwiedzac bę- ła Pragi, po czym odbędzie się start
dą Pragę, a wieczorem udadzą się ostry.
jących

I -

,
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WYKAZUJE ZROZUMIENIB

DLA „. FABRYKANTOW

dla publicmości. O rozkładzie, miej· 1 stia Kołosowa" oraz W Lebiażem"
i dacie poszczególnych przedsta rÓwńież zostały' naj.p(~L'W pokazane naWla]qC podjąć WSzelkie możliwe
wień informują specjalne afisze. i omówione· przez "rna'$owego widza w kroki dla jej zwalczenia. Wysłano
Trudno jest czasem qostać bilet na ramach ·przedstawień eliminacyjnych równocześnie specjaln~ delegację
jakieś z tych przedstawień, bo więk· zanim teatry moskiewskie włllczył-y do Niinisterstwa Pracy orall nawiąszość zespołów świetlicowych jest po je . do sw.ego repertvaru.
.
zano ścisły kontakt z grupą posłów
wszechnie znana i lubiana. na równi
·
ri prof. E. Trepką na crz.ele. Na skuz najsłynniejszymi teatrami zawodo
Repertuar z:e~potów świetlic mos- tek tych zabiegów, odpowiednio powymi. Są to zespoły dramatyczne, kiew~kich zbudó~a~y i:es~ . Pr~~ie wy'. 'Pa.r.ty.ch gotówką, przeforsowano odistniejące przy klubach robotniczych łączme na rosY)skich ~tukach kla· roczenie usta.wy na 2 lata. Biederzakładów im. Stalina, fabryki „Ko· sycznych. oraz .na :naj)\'.ybitniejszych . man -r Scheibler odetchnęli! Tym
muna Paryska", sJ;udencki
zespół utwora~h ·- dramaturgi) - · radzieckiej.· niemniej na kolejnych zebraniach
przy Uniwersytecie im. Łomonosowa
Nieoown~ : by.łem -.na .pt·zedstawie- Zarządu Związku Przemysłu Wlów Moskwie oraz wiele innych.
niu. w~sta'wionyn1 . przez świetlicow- kienriczego 'i . na posiedzeniach oZaintetesowanie przedstawieniami ców Ząkła~ów ,,Cztrw.ąny proleta· gólnych WS2ystkich przedsiębiorców
eliminacyjnymi było tym większe, że riusz". P.rzedsta"'1en;ie . <!!ibY!'l'a~o 'Się włókienniczych, s-tale powracano do
większość zespołów włączyła do swe. na . scenie MGhT.u,
świiltlicowcy sp.1'8.wy · -żłobków, del>atując nad
go repertuaru nowe, nie grane jesz· odegnlj sz~u.kę Korl).iefciiika ~.Pła- sp9sol:;>ariii obejścia taj niewygodnej
cze przez żaden teatr zawodowy w ton Kreczet"_ R.~~.-K:r~ę,zeta,i1"flł for ustawy.
Moskwie sztuki. Jeden z . zespołów miarz ·c.w· Winograliow, a .ro1ę mat·
transportowców wystąpił z niezwyk· ki - stachanówka E. Maksimkina.
REDUKCJA KOBIET
le ciekawą sztuką S. Michalkowa pt. Na widowni, p.róci ·~ub.licznosci -ri>b.ot
·
,,Utracony dom", poruszającą zagad niczej, znalazło się 'spóro : cZ'ołowych
25 ~erwca 1925 roku eebraH się
nienia rodziny i
małżeństwa
w art:ys'tów- .MChT-u, .uwa~ie· -. śledzą- na naradę panowie Biederman, BarZwiązku Radzieckim. Ch-arakterysty cych ' grę Ś\vietlicowcO'w. ,Wybitny '2.l' ciński, Hofrichter, Krusche, .Scheibcznym jest, że dopiero po scenicznej tysf:a N. BogolUbów .w rozmówie ler; Poznański i inni czoloWi prze„próbie ogniowej", jaka odbyła się podczas prienvy powi~dzld: „Prżed myslowcy lódrz:cy, by jeszC"le raz
na scenie świetlicowej oraz po cie· stawienie ta.kie~o· ,zespo~u j est l')iel.a oui„~-.y±ć 1 ,3.PJ:aW..S,.,,*l?.P~śi~„ Ną .- n.arakawej dyskusji ze świetlfcowcami i da szl<ołą:dla zawodpwco"!'·. 'Rt>botm-( C1ZJ..~ ~eJ · ~os~nowiono, . ze na·Jle~
publiczności;;i robotniczą, priy udzra· cy uczą się od nas ·. tec.hnrkf
sceny, s.zym 1 n.a;mmej kosztow.nym WYJle samego Michałkowa, sztukę tę wy my zaś uezymy .się od .nich wielkiej ściem będme stosowanie bie.rnegoo
stawił 1 gra obecnie
MChT. Nowe prawdy życia''..
..
·
oporu. który miał polef~ć M bezsztuki z życia w3j radzieckiej .,Na'
_ ·
·
(P)
"l't,ględny'm usuwaniu z fabl'yk ko-

Kofty c:hwtiły łódzkie/ klasy robotniczej

· i kobiet,

wać.

SCU

i.Beżro.botn i

błet kMmi~ych

na.jbliŻS'LYm o-zasłe spodziewają,

1'o, o co walczyw polsl.:u kl.a&i robot11i cza /JrZf'Z cbie.ęi11tki
lat -- urztlczy·
wi~'i11i1111e =osw.ło rv pełni w Polsce Ludou:ej.
Fabryld otr:r.y11wły żlobhi i

Na

MOSKWY)

.

•

Fabrykanci.
używali
nmóstwa
chy.t;rych wybiegów aby ominąć niewygodną dla ruch u.st·awę. Wybudowanie żłobków stanowiłoby bow.iem
poważny wydatek dla łódzkich przemysłowców,
zatrudniających
w
swoich zakładach bardzo duży odsetek. kobiet.
Na wieść o ustawie febrykanci
natychmiest odbyli . naradę, posta-
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