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ZObo\\7iązań długołalowych

nych, cltciwych, oślepionych żądzą odpowiedziały potężnymi manifesta.
zysku i władzy jednostek.
cjami protestu na zjazd kierownikóW
tytuł artykułu
Dziennik wykazuje na konkretnych wojskowych paktu atlantyckiego. W
Załoga
Centrali Skór SUI'owych, \ konał wraz z zespołem 1>31 proc.
faktach, jak wzmaga się i rozwija o- Danii odbyła się kampa~ia na rzecz
Oddział Wojewódzki, 'wykonuje
z normy.
raz staje się coraz skuteczniejszy wycofania się z grona uczeStników nadwyżką swe zobowiązania długo
Franciszek Rzeźnik,
pracująq
pokojową pracę
falowe. Zespół Władysława Lewan przy , klasyfikacji skór świńsklóh,
ruch zwolenników pokoju, Podkreśla tego paktu.
on, że odważna postawa francuskich
Apel Stałego Komitetu - pisze dowskiego, zatrudniony przy kon- zamiast 110 wypełnił 130 P'l'0c. nOJ
ŚCigOlUi zbrojeń!
robotników portowych zmusiła impe- "Prawda" - doprowad:lii do dalszego serwacji skór świńskich, który zobo my.
wiązał się wykonać 110 proc, norJan Marciniak, pracujący PlMIr
rialistów amerykańskich do zatrzyma rozszerzenia fronŁu pokoju, do wciąg my', w II dekadzie marca wykonał konserwacji skór cielęcych Wl"az •
pokojową współpracę między
nia transportów broni przeznaczonych nięcia do tego frontu nowych sił. 156 proc. normy. Konstanty Kulcha swym zespołem wykonał }.lJ7 P'OGdla Francji. W ślad za fl'ancuskiml, Setki milionów ludzi na calvm świe wy, który zobowią.zal się wykonae normy.
Stanisła.w Antoszewski, pracu.}ą
belgijskimi, holenderskimi i australij- cie aprobują apel Stałego Komitetu 110 proc" obecnie wraz z całym zes
połelń uzyskuje 150,9 proc,
normy.
cy
przy klasyfikacji skór nieregla
szantażomi
skimi robotnikami portowymi, odma- ObroilCów Pokoju. To głosowanie na
Władysław Janiszewski, zatrudruo
konserwacji skór bydlE;- mentowanych, przekroczył swe zobo
wiają wyładunku
broni
amerykań- rodów stanowi nową, groźną przestro uy przy
żegaczoln
skiej robotnicy portowi Oslo i' Ham- gę pod adresem podżegaczy wojen- cych który w I dekadzie marca zo wIązania o 3 proc., osiągając
OLo - pi"ze dziennik - wola na· Ilych i studentów, pIsarzy i dzienni- burga. W' Holandii masy pracujące Dych.
bowiązania nie 'wykonał, w II wył proc. normy,
rodów, wala wielomilionowych mas, karzy, działaczy kościelnych, adwoka
zjednoczonych w potężnym ruchu na tów i inżynierów, malarzy i śpiewa'
uecz pokoJu.
kÓw, polityków oraz przedstawicieli
"Prawda" cytuje tekst ostatniego organizacji 'zawodowych - ludzi z
apelu Stałego KOlI itetu Swiatowego różnych krajów 1 kontynentów, ludzi
Kongresu Obrońców Pokoju w spra· o róinych poglądach politycznych i
wie bezwzgl()dnego zakazu broni ato- wierzeniach religijnych, ludzi żyją
mowej i w sprawie uznania za zbrod· cych zarówno w społeczeństwie socja
!liarza wojennego każdego rządu, któ lisLycznym, Jak i w społeczenstwie
Ty by poważył się pierwszy zastoso- kapitalistycznym. Wszystkich ich, po
wać broń atol1łOwą przeciwko które- dobnie jak wielomilionowe masy umukolwiek krajowi.
czestników ruchu pokoiowego, JednoO!Jlo5llOno , 1uż - stwierdza dzien' czy jeden wzniosły cel: obronić poRząd francuski, odmawiając Wiz. przez ludzi przekupujących i przeku-I Iy się możliwe zwycięstwa lłO. la·
GENEWA W.U"). - Jak donoS<Z.ą
nik - pierwsze listy obrońców poko· kój, uratować ludzkość przed nową z Paryża, w pierwszym dniu obrad wjazdowych wyżej wYn1li.enionym pywiłnycb, przygotowujących bazy dowego. ,
•
W dalszym ciągu orę!bie }mIypolu, którzv podpisali apel Stałego KO' rzezią. światową, którą. chcą rozpętać XII kongresu Francuskiej Partii Ko delegacjom, w~'konywał zlecenia pa dla faszyzmu.
Apel zwraca 5ię następnie imien- mina walkę Thort:za przeciw nieinmitetu Na listach tych figurują na- siły reakcji imperialistycznej, działa· munistyC!Zne,j Gl:abrał ,~los FlorjmO'1d nów z Waszyngtonu.
Skandaliczna decy,ja rządu fran- nie d,) więzionych obrońców pokoju terwencji w Hiszpanii i przeciw Mozwiskil robo/ników i chłopów, IICZO- ;ące w interesie garstkI egolsłycz- Bonte, który odczytał rezQJUcję. za~ slw.i"H1Zil: jesteście chlubą narodu nachium, walkę podjętą przezeń na
w.i.exa,iącą lilrote.,t przeciwko odmo- cusk'jego mie,:ic'; s;ę w l'arnach pr~y
wie udzielenia przez nad iral1cu~ki jętych prz.ez rząd francuski prak- francuskiego. Niechaj Wasz przykład czele Partii Komunistycznej, zepchnie
wJz wjazdow'ych delegaCjom parUii. tyk, Wyra.zem t,ych 'Praiktyk ,est m. ożywia wszystkich 7.wolenników po- tej W nielegalność w p;rzeddzień m,.
komunistyc!ZI1Ych i robot1'llcllych 11 in. wysiedlenie z Fra.ncji seklt'elta.rza kojn, wszystkich Francuzów, któryll! wazji hitlerowskiej,
Nawiązując do walki f.rancU8kioh
Swiatowej Federa.cji Młoo21ieiy PP,- droga jest sprawa pokojU, bezpl.eczen
krajów.
stwo k1'8ju, przyszłość Francji.
komunistów z okupantem _ hitleJOW'"
mokraf.yc7.IDe..j
Berta
,Williamsa,
W rezolucji tej, która zo'stała przy
Zadne represje - czytamy dalej w skim orędzie głosi:
odmowa przedłużenia. prawa pobytu
jęta jednomyślnie, czytamy m. in.:
W najciemniejszej chwili hIBtodł·
we ł'rant'ji rad.zieckiemll })xzedsta.wi c:pelu - nie powstrzymają naszej
},01OSKWA (PAP) - W Lellingra· na komisja z przewodniczącym KomiXlI kongres Fral1cuskie.i Partii ciel owi w Stałym Komitecie Świa walki, ktcJra będzie .zataczała coraz naszego narodu, 10 lipca 1940 lOku,
G;>;ie "ykonany został Ilo:;ąg Włodzi- tetu Slo,,,iańskiego ZSRR, generałem Komunistycmej piętnUje wobec na- towego Kongresu Obrońców Pl}kfl- S1.ersze kręgi. Walkę tę prowadzić bę' rzuciłeś wraz z Jacquesem Ducł'oll
miel'7.a Lenina, który ]Jl'zeka'zany bę- Gundol'owem na czele, w celu przyję rodn francusli:iego i setek milionów ju A. Korniejczukowi, odmowa clziemy do zwycięstwa. Złamie~y apel o bezlitosną walkę z najeźdźcą
cia pomnika.
obrońców poli()ju na całym świecie
wizy wjazdawel do Fra.ncji liH El'(:ll kraty więzień, w kt~rych pl:ze?ywiłJą faszystowskim i jego agentami we
'dzie w dane :\{lIzeum Lenina w PoW zakładach, w ldórych odlano po- - nieslychane, ant~'demokratycz.fle burgowi, odmowa udzielenia. wiz ru- lla~i bracia. UwolnImy uWlęzlOnyc~, Francji. Dzięki Twemu głosowi sel!ki
J'oninie. Stanie on na placu przed ::Vlu- sąg, odbył się krótki wiec, Gene1'ał zarzą,lIzenia wla{)z francuskich, któ- muńskiej ekipie sportowej, lic:we zmusimy rząd do cofnięcia zbrodnI- tysięcy bojowników ruszyło do boju
zetli1l na tl'zYl1letJ'O\\'~rn1, ,!!'l'anitowym Gundorow w imieniu Komitetu Slo- re odmówiły wiz w.iazdo'wl·ch do akty bezprawn.ego "ysiedlania de' czy ch ustaw. Vialczyć będziemy o to, o wyzwolenie.
postumencie. Posąg wysokości dwu I 1\·iań~ldego ZSRR llodziękował zało Francji delegacjom !lartii komulT~ mokratów
Po wvzwolelliu ukazałeś warunki
polskich, r\lffiuńsk'ch, by WI~Z z rządem jedności demokrapół metl':1 odlany zastal w brązie ',I'e- (Ize za doskonałe wykonanie zadania. stycznyc11 i robot.niezych Czechosło
włoskich, beZ])rawne al'eszt!lWa- lyczne). z rząde~ }~dz~ czys.tycl.!- .rąk, dźwigni~cia naszego narodu. Zdema..!ług projektu laLll'eata Kag'l'ody Stali- Kajstarszy l'obotnik zakładów, Piotr wacji, Polski, Węgier, Rumunii, Buł nie konsularnego przedstawiciela z rząde?I WOlnoS~l l nIerz.aWlsłos<;1 n~ skowałeś przygotowania imperiaIino\\'sl'iej, l'ze:~bial'za Dymitra 'Szwar- lVidalI, przekazał robotnikom ]lolskim garii, Chin, Mongolii, Korei, Nie- palskiego w Ltlle, pr'J-eś.Iaclowanie i rodowej - .zatrlUmfowała domosła stów do wojny ze Związltiem Raea.
'vV imieniu całej załogi serdeczne po- miecldej RepubHki DemoJ,ratyczłlr.j, aresztowanie ermigranłów
•
dzieckim i wyraziłeś opinię ludzi pra
.iugosio- sprawa pokOJU.
Do Leningradu wyjechala specjal- zdl'owienia.
Niemiec Za~hodnich o:raz Finlandii. wiańskich, występujących pn:eówApel ten zo_stał owacyjnie pfl.l' jęty cy miłujących pokój w Twej histoprzez delegatow.
rycznej deklaracji: "NARÓD FRANko klice titowskiej itd.
CUS'KI NIGDY NIE BĘDZIE PROWARzą,cl francuski
udziela ró",'.ooDZIŁ WOJNY ZE ZWIĄZKIEM RAOrędzi~ Konp'ellu
eześnie swego eałk'owitego poparcia
DZIECKIM". Przyczyniłeś się wałnie
terrorystyc:7<1lym organi'li3cjOOl fa.do
tow.
Thorellla
do ukazania. przewagi sił pokoju nad
szystowskim, 7ibrodn:ta.rzom wojennym. Wład7,e francuskie świadomie
W dalszym ciągu obrad pierwszego siłami wojny. Ożywieni Twoim przywyda.ją fałszywe dokumenty rozmal dnia kongresu na wniosek delegatów kładem, będziemy waler-yć H w5źyst
tym prowoka,t{)rom faszystowskim i federacji KPF dapaa-ta.mentu Pas de kich sił o absolutny zakaz bomby ato
~wlaa
lIbrodniarzom wojennym. aby :rAma- Calais kongres pnyjął jednomyślnie mowej. Podwoimy wysiłki w aHil
ich krecią ddałalność. Nale- olędzie do sekretarza generalnego przeciw transportowi i łii.brykacji bro
Zaloqi lobrqk lódz'''ch pode;... u;ą nowe zoboH'iązania skOlWać
ży tu wymienić
przede wszystk;m Partii, Ma\ulce Thoreza, w związku ni przeznaczonej do wojny :mczepn~.
To Ty wzywasz Francuzów do walAkcja za.początkowana przez zało- vłycn uzyskac 14 miln. U, z. ezego 41 cyklu produkcyjnego maszyn elek- takich prowokatorów, Il.drajców i ze zbMiającą się 50 rocznicą jego uro11:9 Cementol'l'ni .,Grodziec",
zata- miliony do 1 Ma,jL
tryeznych, co w skali rocznej zwolni l?brodnial'7.Y wojennych, iak Kraw- dzin. W orędziu m. in, czytamy:
Id o odzyskanie niepodległości D&lOcza corail SZCl'1lze kl'~!Ó, Coraz potężokolo 68,5 miln. zł. Na skutek uplyn- czenko. Skorzenn:v Hd,
Drogi. Towarzyszu! XII kongres dowej, która zagwara.ntuje pokojową
~ie.iszym echem l'ozbrzmiewa apel
nienia remanentów zakłady wyg05iPOXII kongres KPF piętnu.ie te nie- Francuskiej
Partii Komullisty(,znej polilyl,ę zagranlczną, wzmacnia.jącą,
ze
~l~skich robotnikó,,-,
Załogi fabryk
darują 40 miln. zł.
słychane metody rrządl1,
stosowane przesyła Ci gorące życzenia zdrowia, międzynarodowy obóz pOkoju
I 11l:-.tytu(·ji "e Wi'zysikich zakąt.lmch
- Nasze święto robotnicze uczcimy
wbrew woli narodu francuskiego.
długL~!lo życia i kontynuowania Twe- Zwią.zkiem Radzieckim na czele.
kraju podejmują Czyn 1-JlIa,}ow)'. Ro- nowymi sukcesami produkcyjnymi _
Klub racjonalizatorów' zobowiązał
Przyrzekamy Ci, 'że
uczynimy
go owocnego trudu. Twoje imię - to
b t'
L'
' 'd'
p'
się opracować i %astosować spawanie
OUJ 'za odi ydącza się całkowicie p"WJa czają robotnicy ZPB Xr 6. - pod topnikami. ("o Jrog'łobv,. PL'z','nie:ść
Kongres
KP
Francii
JiI zyklad nieo'graniczonego odclania wszy~tko, bv wzmocnić front poko·iu,
rio tego 1l0WC<l,'0, ~)otężne)!.'o nurtu. Co Xa podstawie zobowiązali poszczej!'ólklasie robotniczej i ludowi w walce demokracji i socjalizmu i że wprowapozdrawia
dzień odbywają się \\' zakladach }lra- t:~V('h czlonków zalogi, podejmujemy w sl,ali krajowej 3,;; miliarda złotych
o nielawisłość narodową, obronę po- dzimy do partii dziesiątJd tysięcy no'
'j' ,
.
oszczędności.
aresztowanvch Francuzów koju, o jedność klasy robotniczej i wvch czlonkó>w dla walki o te idealy.
I::j' mani <cscatyjnc zebrania, co dzi~ll SIę:
padllj~
11011 e,
ważkie zoboll- iązania
Plan państwowy prz!}dzalni ślednio_ bojowników o pokój
wszystkich pa1riolów.
}.<l'odukcyj!le.
przędnej wykonać do 22 GRlJj)~[A,
Już w rOKU 1922 broniłeś, jako górNaslepnie
członek Biura Polil.yczw odpadkowej ilo 11 GRUDNIA,
Dziś
nego KPF, Michaut. odczytał alJel do nik. hasła leninowskiego wspólllt,:go ill"I'I'!I,IIIIII.lII,II'·11
1
w tkalni - do 23 GRUD:i'.1:I\, w "yDo Czynu 1-Majowcgo Pl·Zystępują. obrońców pokojll we F\'allcji,' klórzy !rontu z robol.nikami socjalistycznykoilczalni - do 20 GRUDNIA. Pod- takie pracownicy MZK. Zatoga warnieść jakość tktm'in o 2 proc.
Do 1 sztatów glównych zobowiązała si ę do padli oHaTą fdszystoW'skich repreSji mi.To Ty, najlepszy z francuskich uczrradll.
maja
wykonać
ponad
plan
w
j)!'zędz.ll
1 Maja wyre-ll\ontol\ ać 9 wozów zaW \P~pw ~L' 5 spośród \vs7.ys.tkich,
XII kongres KPi' - czytamv w ape niów Stalina, wykułeś dla proletariuzamieszczamy
ni
śl'edniop1'zędnej
12.000
kg
przQdzy,
miast 8. zwi~k"zyć liczhf średnich re- lu - przesyła braterskie pozdl'owie- szy naszego kraju partię komunistycz
zapo\Yiadającycll
większ:,! w?dajno.5~
IV
odpadkowej
okolo
6.000
kg,
\V
montów z 7,0 na 8~. a ~runtownych nia odważnym obrońcom pokoju, kló- ną, 1,artip, nowego typu.
dla l1~zacni .. robotnic?' 'go święta, naj
15.000 mtl'. tkanin, w \\'y- odświężelt. z .;) na .6 w ciągli mie- i~c 'ł.
J:'ol'ęcej 0klaski\\'ano tow, Urbaniaka, tl,alni Kongres wita w Tobie światłego
120.000 mtr. Refel'a l Praco{\"llit:~· \qómci Sieci. zollowiązali l'ly 7CJodnie z tradycją francuSką wal przywódcę, klóry zdemaskował faktóry oznajmil, że \1' Cz:-nie 1-:\Jajo- koil(,zalni C7.ą buhatersko o niezawisłość !laroY:YIJ1 ,;ol'ganizo\\'ał pierw~z,~ bl'ygad,:' [!llP ))()sla:\<lwia wyremonlo\\ lIC i od- się do 1 Maja .. wykonać norm,Q II' lU dową i o uLrwalenie pohoju,
szvzm we Francji i wezwał WSl.ystn.łod zie:i.o\Vą na samoprząśnicach wóz malować korytarz, portiel'Uię, I)O~ze ,HOC_ Brytadl1. ,\liejska wydzialu dro·
naszego
{]c.zciwi robotnicy, patrioci, ludzie, kich demokratów do slmpienła sit;
"zrć
ambulatorium.
Wydzial
socjalny
g'O\yeg:o .lll'zekroc7.Y n01'mg o .ł:ł proc., klór7.~' w~ stępują, w obronie ,spra Wy wo!<;ół ziednoczonej klasy robotni·
ko\Y);'ch,
wyremontuje na 1 Maja budvnki w 0- bqgacla zami~J:'ika ........ 0,18.5 IHOC.
lIajslus7.nlejs1ej - sprawy pokoju, są czej, Dzięki Tobie faSzyzm poniUSI I
Cała z'lłof!a zobowiaz"la ~ie znacz' sit>dln <lla dzie<:i
oraz przygotuje
nie J)r;r,Y~I)ie'; zy(- w~:konanie- planu wszystko, &by dzieci już 2 n1ajh ' moPoszczególne brygady podwrższyły Wi!;zie1li i pr7.eśladowa~li przez rząd, we FJ'ancji porażkę w rOKU 1934 i stil
)lrotlul,cyjne?:o, f: 1. C Sl.'I lnia Uk0l1C'~Y go gły ,,'y jechać na' kolonie.
,i,e"zClze te zobowią~,lnia o 5 pi'ocenl "
t.
Plici~,.l?,'aj,'ą'c za sóbą pracowników Gó ~'-,
już 22 GHLI)~L\. jh'zr,'Jzulnia 2:J
(. RCO.N [A. daj:!(' do kOllca roku ponej s hfc;" !k~iłl'y,y WŚ1'ód burzliwych
oklasków podjęli zobo\'l'i ązanie do 1
wa:i.n;~ ilo~ć J)l,lla([l,lanowej Ilrodukc,ii.
:Maja wykonae nOl'mę ni~ \I 115 proc.,
'\-ydziat mecl 'ic;my i bryp;ady 1'etJodarki. Do akcji skupu zboża
WARSZAWA (PAP), Remontowe lIobowiązały się na dr.iell 1
7.:aloga " rytwórni Transformatorów lecz w ] 22 proc.
włączyły się ostatnio Rady N<l
zultal,v
p iel'\'iszego
kwartaltt
fI'Jaja zmontować 2 nowe skręca1'ki, i Urządzeń Tel'ntote<:hnic7.nyrh 11-31
rodowe, które koordYi1ujq d7ia
planowcgo skupu zboża wyka400-wrzecionowe oraz systeme.111 szyb- po::;tanowHa, w ramach Czynu l-Ma- . Poważne zobowiązania podjęli pralalnosć
wszystkich or,ganizacji
ZL\j~l
znaczne postępy w porócujący \I' MZK ,mUl'arze, ~tola1'ze ,okościowYll1 w:V'kony\\"ać wszystkie l'e' jowego, zastoS()wać w planowaniu naterenOwYch,
współdziałających
wnaniu z analogicznym
okreraz
pracownicy
wydzialu
l'uchu,
któmonty bieilącc, koilCZąC w len spo~ób liliOwe metody, wzorując si~ na dow skupi e zboża
sem roku ub. Świadczy to o po
rzy
postano"'ili
nie
opuszczać dni 1','plan roczny clo dnia :~O LISTOPADA. świadczeniach ZSRR. PrzY zastosowagł~biającym
się
szczególme
Skup zboża w cl1Jym kraju dal w
J\dmilli:stratja zakladów poslanowlla niu tej metody wpl'owadz'ona zostanie boczych, a IV dniu 1 Maja wszystkich
wśród
mało i śJ'ednioroh1ych
kwartale ok. 497 tys. ton wobec w drugą roczni.cę planu
przyśpie'izyć ohieg środków obroto- koordY1l1acjp. poszczególnych prac 0- uczestników m3nuef'tacji przewieźć
chłopów
zrozumieniu słuszności 1
na
miejsce
zbiórek.
Motorowi
zobowią
,~ych. ZWALNIA.n,C 292 JUILN. ~L, raz zadań produkcyjnych, przypadająManhaUa
nowych form skupu, jako form 406 tys. ton zakupionych w t.YlU sa
za],i ~ię do oszczędnego zuŻywani.a
7, ("\lego 30, m.i1n. już (l~ 1 maja. Dro-I cych na posz~zegó!ne ?ddziały. Dzięki
~llI!IlI'"mli IIllHllllUl ll l ll mll l l, li~ lI ll1l ill ll l ll ll~ !, I II I II~~ ,~i~ H I III IIml!JlJlil ll
wdrażania wsi do planowej !COS lDł"m okresie r. ub.
J)radu
i
zl~kwidowania
wwacIków.
gą upłynmel1la nadwyzek l'emanento- temu nast.tpl skrocenIe o 10 nmcent

"Narody głosują za pokojem!" wstępnego ponie działkowej "Prawdy".
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O pokój - przeciwko wojnie!
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narodaIni - przeciwko histerii atomowej
i
atomoluemu, przeciurko poddo nowej wojny!

ma

Lud francuski po"dwoi w

ił

I

UJ walce przeciw zbrodniarzom wojennv. .
UJ ....cji-' obroną pokoju no świecie
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Przed pJęclU laty, " kwietnia 1945
rolm, Armia Czerwona wyzwoliła na~ą ojczyznę od na.ieźd~ców niemiec
kich i węgierskich faszystów, Dzie.siątkowani uciekali oni prilltlz te
same, zachodnie granic Węgier, które
\V ciągu 400 lat
stanowiły otwarte
\"Tota dla obcych najeźdźców - niemiecltlch i austriackich. W sojuszu
z węgierskimi obszarnika.mi i kapitalistami najeedźcy ci pogrzebali naszą
niepodległość narodową 1 narzucili ludowi węgler!lkiemu !}otl'ójne jarzmo
feudalnego, kapitali iyczneg6 i obcego
wyzysku.
Przed pięciu laty zwycięstwo wyzwoleńczej Armii Radzieckiej
pr~A
kreśliło nikczemne rachuby imperiaastycznej zgrai Churchilla. Wspólnicy
jego, jak hieny, przyczaill się wówczas na wybrzeżu i w miastach greckich, ukrywali się w sztabie genel'alnym judasza 'rito, wyczekując dogojlI,ego dla imperialistów anglo-amerykańskich momentu, by rozprawić się

z umęczonymi dhlgoletnią niewolą
feudalno-kapitalistyczną
małymi narodami Europy południowo-wschod
niej - zdobyczą, którą wypuściła ze
swej paszczy zdychająca bestia laszystowska. Nie pomogły im jednak
ani okręty wojenne w portach greckich, ani zbrojni najmici w górach
greckich, ani wM;resowany pies goń
czy - Tito w Belgradzie.
Związkowi Radzieck<iemu t Wielklemu Stalinowi zawd~ięczamy nie tyl!,o
wygnanie faszystów z na~zej ziemI
ojczystej, lecz i to, że nie wpadliśmy
z deszczu pod rynnę: ze szponów imperialistów niemieckich )', szpony imperialistów amerykańskich.
Pięć lat ostatnich,
pełnych walki,
wykazało, iż anglo-amerykańscy na
stępcy Hitlera nie pogodzili się ani na
chwilę z tym, że ich władza i wpły
WY na 'Węgrzech zostały obalone.
Dzień 4 kwietnia 1945 roku oznaczał
dla nas pokój, pokój ze Związkiem
Radzieckim, przekształcający sltl stopni~wo w nierozerwalną przyjaźń. Ale
dzień 4 J,.·wietnia oznaczał takie wojnę, a w każdym razie "zimną wojnę",
prowadzoną przeciw nam przez anglo
amerykańskich napastników, którzy
pragnęli
w ludowo-demokratycznych
Węgrzech znaleźć
słabe ogniwo a znaleźli niewzruszoną twierdzę. W
ciągu tych lat prowadzili oni przeciw
nowym Węgrom zamaskowaną wojnę,
w którą byli wmieszani wszyscy zdra.j
cy ojczyzny, najemni mordercy, zdraj
cy klasy robot '. iczej, s.zpicle policyj
ni, poczynając od generałów Hol.'thy'ego, Ferenca Nag:.-'ego, Peye,ra i
Mindszenty'ego, a kończQ.c na Rajlku
ł Geygerze cała zgraja, którą wychował reżim Horthy'ego ku radości
kierowników amerykańskich ośrod
ków szpiegowskich.
Jednak iJnperialiścl angio'.merykańscy napotkali na inne Wtgry, nit.
te, z którymi mieli do czynienia w
swoim czasie Niemcy. Lud węgi uki,
który ujął losy kraju w swe ręce pod
kierownictwem Partii Pracujących,
zdemaskował,
udaremnił i
rozbił
wszelkie spiskI. Lud nasz Od!)OWladał
miażdżącymi ciosami na wszelkie podłe zakusy. Tak będzie i w przy zł&
ści. WalkI!. )lrzeciw ukrytemu wrogowi zahartowała naszą partię i naród,
nauczył. jej czujności. RO:llbicie najbardziej niebezl}lec?nego wroga bandy Rajka, stało się zwycię'iltwem
o znaczeniu międzynarcdowym, albo.wiem najemny agent imperializmu
amerykańskiego w EUl'opift ,Titl)
:wraz ze swą bandą ..... znalazł się pod
pręgierzeM opinii 'wiatowej.

*
Dzteł

• *

" kwietnia był końcem trwa'
',eeJ od wieków niewoli ludu węgier8kiego. Lud nasz cierpiał pod jarzIr..em króla, hrabiów j biskupów, a póź
niej - bankierów i fabrykantów. Lud
nasz był w niewoli Turków, Niemców,
Austriaków, a nast~pnie - angielskich, francuskich i amerykańskich
a,kcjonariuszy fabryk węgierskich.
NaJwspaniahzymi momentami naszej
historii były powstania IUGowe, które
knvh! świadczyły o tym, ie pragnie'
nie wolności nie wygasło w naszym
ludzie. Świadczyły one rówllliei o tym,
że bez kierownictwa
klasy robl)tniczeJ. bez po.parcia międzynarodowych
sił postępu, likwidacja zagranicznego
ł rodzimego ucisku i zdobycie wolności SI! tylko nieziszezalną mrwnl,ą·
Dotychczas zbyt mało zastanawia.liśmy się nad tym, co przyniósł nasze'
mu narodowi 4 kwietnia prócz wytwolenia z niewoli imperialistyczn~j.
,W, okresie reżimu Horthy'ego Węgry
były "stacją doświadczalną", gdzle
wypróbowywano metody kontlTewolueJi. Różnorodne metody faszystowskie,
I&óre póiniej "na szeroką skalę", stosowane były w Niemczech i Włoszecil,
wYpróbowywano na ludzie węgier
11kim, na węgierskiej klasie robotniczej. Nie było takiego spisku interwentów w okresie międzywojennym,
takiego imperialistycznego, awanturniczego planu, uknutego w Londynie,
czy w Waszyngtonie, w Paryżu, czy
Berlinie, w którym nie liczonoby na
yvęgry Horthy'ego, jako na niezawodne i powolne narzędzie. Węgry Hor~liy'ego były ",ierwszym krajem" je·
~1i idzie o statystykę choTych na grnt
licę, o przeżytki feudalne. Przyrost
:naturalny ludności węgier~kiej obni'llił się nieustannie, a biolog faszT
ttO'Wski Mechei thlmaczył to "wply~,.em obcej krwi". W istocie jednak
płaca dzienne w wysokoś~i 60 fi}ler?,!
była najniższą w Europle;
rowntez
'ezrlWocie wywier.ało swój wpływ na
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Hórwath

Marton

C.lonek Biura PolłtyolI:nego
Partii PracuJqc:ych
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zdrowie mas pracujllcych. Powinniś
my pamięta (I o tym. jeśli chcemy zrozumieć istotne znac;lenie 4 kwietnia.
Powinniśmy
pamiętać
równIeż o
tym, 00 zaszło w eiuu ubiegłych li
lat.
łt

•

łt

UgruntowaUimy
1 J:ilpewnlUśmy
nd81; pokój. Pokoju tego broni 800 mi.
lIonów ludzi w Związku Radzieckim,
w Chińskiej Republice Ludowej, w
krajach demokracji ludowej I setki
nlilloXlów obrońców pokoju w krajaCh
kapitalistycznych. Od chwili, gdy 0rlli Armii Radzieckiej położył kres
wojnie światowej, ludy pięciu części
świata wiedzą, te sila Związku Radzieckiego - to gwarancja pokoju.
My, Węgrzy, zrozumieliśmy, że posInomienie imperlalistycznych podże
gaczy wojennych zależy również od
siły
krajów demokracji ludowej, a
więc i od jedności, ofiarności ł pracy
ludu węgierskiego. Uczcimy najlepiej
dzień 4 kwietnia,
I!zleń zwycIęstwa.
naszego h,du w okresie ubiegłyCh
pięciu lat. jak również zwycięstwa 0czekuJ~ce nas w przyszło~cl
w ten
sposób, że bardziej Jeszcze umacniać
będziemy naszl\ armię l naszą twórczą pracą wzmagać będziemy naSzą
obronność.
Przed pillCłu laty uczynlllśmy pł~rw
szy krok w kierunku całkowitego wy
zwolenia chłopstwa, przeprowadzając
reformę rolną. 50.000 chłop6w doko-

nało Już

drugiego, bllrdziej zdecydowanego kroku! zrzeszeni w sp6ld:l:ielnlach produkcyjnych stali się oni cZo
lowym!. bojownikami o socjalistyczną
przebudowę wsI.
W okresie tych pięciu lat klasa robotnicza zadokumentowała 6Wą niewątpliwą
kierowniczą rolę
przede
wszystkim tym, źe na apel partii
przodowała' w produkcji l w walce.
Naród wyrwał z rJtk wyzyskiwaczy J
ujął w swe rllce kopalnie, fabryki i
banki. Dzięki wykonaniu z nadwyżką
Planu Trzyletniego przekroczyliśmy
o 40 procent przedwojenny poziom
produkcji przemysłowej ł o 40 procent przedwojenną stopę iyciową. W
piątym roku od chwili naszego wyzwolenia pn;ystą.piliśmy do realizacji
naszego Planu Pięcioletniego, kt6rego
inwestycje, wynosząCe blisko 51 miUardów forintów, podniosą produkcjll
naszego przemysłu ciężkiego w okresie pięcioletnim o 204,3 procent. zaś
produkcję
przemysłu lekkiego o
173 procent. Stopa życiowa WZrośnie
o 85 procent w porównaniu z okresem
przedwojennym,
Jest rzecz powszechnie wiadomą,
że stopa życiowa mas pracujących
W giElr k.apitalistycznych była znacz
nie n!ż!lza od stopy życiowej Imgielskiego I francu~k!ego
robotnika.
Mniej znany natomiast jest fakt, że
dobrobyt mas pracujących w Wolnej
Ludowej Republice Węgierskiel I pau
peryzacJa ludzi pracy w krajach zmar
shalJlzowanych :r gruntu zmieniły ten
stosunek.

-C

W Anglii komorne pochlania 25-30
procent zarobków, u nas 7 do 8 procent. W Anglii robotnik płaci co tydzień 5 szylingów na l\bezpieczenie
społeczne, u nas robotIlik nie płaci
n ten cel ani grosza. Anglikowi przy
sługuje w ciągu roku 10 dni płatnego
urlopu, włączając w to trzy dni świąt,
u nas przeciętny urlop wynosi t8 dni,
plus 8 opłacanych dni świątecznych.
Czę_ć wydatków na urlop letni opła
ca \I nas państwo; część ta stanowi
21 procent zarobk6w.
Obecnie nie mO~Da mówić 'n awet,
że rządy krajów zmarshallizowanych
sprzedały swą niepodległość za miskę
soczewicy: kradną one ze stołu robotników zachodnio-europejsl{lch ostatnią miskę sóczewicy I płacą nią
za amerykańskie rlostawy bronI.

* • *

Największe święto nowych Węgier
pllłtą rocznicę wygnania imperiall.

stów II: naszej ziemi ojczystej - godnie uczcimy zwycięstwami na najważ
niejszym froncie budowy socjalizmu
- na froncie prodnkcyJnym. Wychowanie mas pracujących w duchu socJalIstycznym jest r6wnież czynnikiem przyśpieszającym wzrost produl~ciL W masowym współzawodnic·
twie pracy i w walce o wzrost wydajności pntcy w fabrykach i na polach
sp6łdzielń produkcyjnych rodzi się
w nasze dni nowy, Socjallstyc:my
stosunek do pracy, rodzi się zwycię
stwo socjalizmu. Długą listę zwyclllstw, jalde osiągnęliśmy w ciągu
pięclu lal, zawdzięczamy temu, te kro
czyllśmy drogą Związku Rild:decklego. Dlatego właśnie nasza droga do
socjalizmu, podobnie, jak 1 droga pozostałych krajów demokracji ludowej
w Europie środkowej 1 południowo
wschodniej. jest drogą stosunkowo
łatwą.
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an robotniczych

W całym kraju roopoczął się sezon remont6w
budynków mieszkalnych. W 1950 r. mamy wykonać
przy pomocy Fundus.zu Gospodarki Mieszkaniowej
o 90 proe. remontów więcej, nit w 1949 roltu. W roku ubiegłym z FGM. wydano na remont budynków
m:eszkalnych 7 mUiardów 2:1., na r. b. przeznaczQno
11 mllia.rdów zł.
Mimo, że wJele budynków wymagałO .zybkiej
naprawy, r;lesrzłoroczny plan remontów aie zQ~tai
w pełni wykonany. Zamiast zamiereonych 9 miliardów, 7JUżyto tyllto '7 miliardów. Na ten stan reeczy
złożyło się szereg przycrzyn. FGM rOl.Zpoc,zął
pracę
dopiero w połowie roku. Roboty remontowe a:lecono
głównie spółdzJeln~om pracy, z których nie W&Zystkle wywiązały alę ?! preyjętych zobow!ąilań. Srz.wankowala poważnie dostawa materiałów 'budowlanych.
WreslZcie, dużo do życzenia pll'i:osta,wdała orga.ntiza~Ja
pracy w budynkach remontowanych.
W tym roku, prócz podwyiszonej kwoty 11 milłardow, przcro·bić mamy w altejl remoXltoweJ pozostałe z 1949 r. 2 miliardy zł. Przystępując do wykonania tak poważnego zadania, które przycrzynri. się do
wydatnej poprawy warunków mieszkaniowych w do
mach uszkodzonych pme,z wojnę i czas, stawiając
sobie jako cel podwojenie os1ągnięć r. ub" rO?l}JOmJąć
mus:imy pracę od wnikliwego przeanalizowania na
każdym terenie doświadczeń
zeszłoNlCtmych,
aby
w nowym SI;lI1;ottle unUmą.C sw.fYch błędów j pnyspieszyc! remonty.
Właściwym terenem dla r~patrywania Ql3gadnień remontowych są miejskie, powiatowe 1 wojewódZ!k.ie rady narodowe. PGPl"Z&l ra~y narodowe
odbywa się kwalifikowanie budynk6w, wYl1lagają
cycll pilnego remontu. Aby uSiPrawnić system kontroli wykonania. prac zaplanowanych, rady na.rotlowe winny zacieśnić w/i>Pólpracę z aktywem ~liłzko
wym oraz z ltomite1a.mi blOlkwnrYll1l,
W 1949 r. kontl'ola wykonania przychod~ła nieraJZ !Zbyt późno. Dopiero po dłużSIle.l przerwIe dowiadywano się o wstrzymaniu robót pr-z.e~ przeds.iębioj.'~
ców. W ten spos6b traciliśmy cenne tygodnIe i miesiące.

W 1950

r. sta.re

błędy

nie powinny

się powtó~

rzyć.

Obok spółd~!elnł pracy, w Corarll wdększym
stopniu iroboty remontowe wykonywane będą protez
Miejskie Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlane.
Wiele rad lI1arodowych podjęło już kroIki za.betl,pleczające terminowość l planowość dostaw materiałów. Podjęte zostały równi~ ~rodkl maojl\Ce
~rawnienie

swoją pracę.

Ta htłejaJtywa robotnik6w warszawskich me zna
jednak należytego oddźwięku. Ten przełóm wfnlen i mnie dokonać tnę w roku bit!Żł\CYm. jeśli
osią«nit:Cla. przodująCYCh faehowców zostaną nale.
żyoie $pcwular~owane i upowsz'llchnlone.
Dziellilątkl ty~ęcy rod.7lln robotniczych t praA.'OwnlMych w Polsce będzie mie~ae lepiej Jeszcze
w tym roltu, jeśli plan remontów wykonany będzi.e
w całośol. Plan ten mOlŹemy wykonać wprowadziwszy system :remontów szybkościOwYCh. Taki system wymaca ~ewnlenia. niep~nycb, planowych dostaw materiał6w budowlanych !i. 7ll»"ganizowania
systematycznej
kontroli wy:konywaJlYcb
robót.
Aktyw partyjny l związkowy wlnłen dopilnował
pełnego wykonania terol'ocznych pian6w remontowycl1. Winien być !!POPularyzowa.ny i upows.zecbniony system remontów SZYbkośc;1lWych oraz winna
za.l;:ieśnić się WspóWa-llCa rad Dar6dowycb, &pl'awują~ych pieczę nad całą akcll\ rem.ontOWI\ n& swoim
tereni~, II ikOOlllit.etami blOlkowyml.
B. P.
lazła

Wychowankowie watykańskiej sz· 0"

Fakt ten ma ogromne znaczenie
milldzynarodowe. Wypływa zeń po
pierwsze wniosek, Ze w krajach demo
k ..acji ludowej, tak jak I wszędzie, jedyną
możliwą
drogą budownictwa
socjalizmu jest droga Lenina. i Stalina, droga \VKP(b), realizowana. w
ZSRR. Po drugie. wypływa stąd wnlo
sek, laki możemy wyciągnąć na podstawie doświadczenia własnego ł doPRAGA (PAP) _ W dalszym ciąświadczenia . Innych krajów demokrai"
d
gu
toczącego się w Pradze
procesu
.
j a mlanow Cle, ze bu owc j1 l u dowe,
·
j
zakonników - szpiegów i dywersanj a l Izmu
nI c t wo soc
w
kra
ach
wkraó
k
ł
'
d
j t t W, zeznawał os ariony, C2 onek zaczaj ącyc,h o b
iecnłIe ~a. tę rogę es. konu 00. Redemptorystów, ksiądz dr
bez porownan a atwleJsze, poniewaz J
.
·
h d
an M nsblak.
opi era si ę na lllewyczerpanyc
0 - , Jak wynika z a.ktu oSikllrżenJa, był
świadczeniach partii bolszewickiej, na to jeden z najbardziej wytrawnych
istnieniu I pomocy kraju socjalizmu.
Dzięki temu po pięcioletniej słraszli- szpiegów Watykanu. JaIoo absolwent
wej wojnie, która zrujnowała kraj, w Papieskiego Instytutu Wschodniego
ciilgu p1llclu lat istnienia władzy lu- w R7.ymie, który jest zkolą agentów
dowe) przekroczono o 50 procent pro wywiadu watykańskiego, wy peclalidukcję przemysłową okresu przedwo- zowanych w walce ze Związkiem Rajennego. Stopa życiowa robotników d7jiecklm i krajami demokracji ludo·
w krajach demokracji ludowej. w weJ, ks. dr Ma!3tilak wysłany zo~t.'d
przeszłoścł zacofanych, Jest Już znacz w roku 19t," na Słowację z poleceniem
nt~ wyższa od stopy łyciowej mas śll'dzenia działalności oddział6w parpracujących kapltalistycmych krajów ty:rnnr.kich, przeniknifcia do ich zelachodu.
regów. a. następnie wydania ieh w rtCud ten zigdł slll dzięki władzy ro- ce okup cyjnych wojsk niemieckich.
botuiczej, dzięki sUnej partii komu .
KlI. dr MastiJak wyjechał z Rzymu
nistyczneJ, dzlęld pomocy l przyjażni Jako kurier dyplomatyczny poulstwa
ZwiązkU Radzieckiego. Na naszym słowackiego, zaopatrzony w' glejt, wyprzykładzie masy pracujące krajów dany mu przez urzędy niemiec Ide we
uciskilnych mogą lepiej dostrzec Wło1lzęch. Po wkroczeniu Armii Ra·
"drogę rosyjską" - niezawodną. dro, dlieekit"j na Słowację, okarżony przy
Ifę zwycięstwa socjalizmu. Polt6j na jął na siebie rolę tłumacza, aby zdo•
• fi
całym świecie, 6zczęście l dobrobyt bywać ~ te,n sposób tajeml\iee wojNie będziemy mówić o prawach I mas pracujących, pos t llP ludzkości skowe l panstwowe, ktore n?,st.ępRie
swobodac:h, aXli o .yhtacjl politycznej znafdują się na tej 1 tylko na tej przekazywał dl' Rzymu, Belgu t Holandii. posługując się jako agentami,
klasy robotniczej w takim kraju, jilk clrodze.
nasz, gdzie ma ona władzll w swym
rllku, ani o sytuacji klasy robotniczej
w krajach kapitalistycznych, gdzie na
każdy jej ruch odpowiedzIą są bagnety iandarmów. Nie będziemy m6wić
o bezrobociu, które u nas pozostało
jedynie, Jako złe wspomnienie, a u
nich jest "ciosem losu", który spada
na barki miUonów. Pom6wimy o tym,
czym najbardziej lubią się chwalić
marionetkowe rZl\dy zmarshalUzowanych krajów ł zawodowi zdrajcy klasy robotniczej pokroju Bluma ł Bebok min·i stra Sławińskiego, który
vlna - O REALNEJ PŁACY. •
Wśród ;miejskich dostatnich ubrań
przybył na dzisiejszą uroczystość,
Zgodnie z danym! z
dni
A _ prze:Miają s.ię tu i ówd~ie barw~~
siedzi Mar,ja. Terpil.a.kowa inicja,
gro
11., w
n stroJe Slązaca:ek. Przybyli tu dz!slaJ
gIli na jedną ~obę »l'Zypada 110 gra przedstawiciele zakładów przemysłu
torka brygad na.jwyższe1 Ja.kości.
Ona pierwSza rozpo~ela ten nomów margaryny ł 55 gram6w tłuszczu wełnianego ii drz;iewiarskiego a: c;alej
wy rodzaj
współzawodnictwa.
na tydzień, u nas na każdego człon- Po!ski. ~ajlepsi z .najlepszyc~, ci,
Ona pIerwsza pokall:ała., jak moż
ka rodziny robotniczej przypad 200 ktorzy Dle pr?duku]ą bra~ów l st~na tikać towar bezbłędnie. jak
a
1e przekraczaJą w wysokun stop:llU
gramów tłuszczu. W Anglii na jedną bazy akordowe. Na sali zwartą u'aprzy tym dawać więcej niż 100
prooent produkcji.
osobę przypada 230 gramów bIlranlny są zasiedli ekstra - tkacze i ekstra Przemawi'ają
kolejno: sekretarz
i wołowiny na tydzień, u nas _ 370 tkaczki oraz dziewiara:e dający 100
Związku Zawodowego Włók:1.iarzy
gramów wołowiny I wieprzowiny ni procent pIerwszego gatunku.
, e
_ "GOIŚclmy chlslaj tych, kt~- tow. AnI ołkiewlcz. dyrektor nacLdUcząc drobiu. W Anglii przeciętna
rzy wykazall naJwiększe zdolno- ny CZPW tow. OsYS i dyreKtor
ilość mleka,
którll przypada nil t1'ści fachowe, a zarazem pracą. &wą CZPDz tow. Lewandowski. oMÓ1Nlą
dzień na osobę, wynosi 1 litr, w BuprzyczynUt się do podniesien!a o ogromnych osiągnięciach klasy ro
dapeszcie - 27 litra. W Anglii na
jak6Ści naszego przemysłu wio- botniczej, która zwycięSko ukończy
. '
klennlczego, do wzbO&'lł4'enł:a. na- ła Plan Trzyletni i pOde,imuje zo~
Jedną osobę przypadll na tydzień 230
azego kraju - powiedzial, renl'O- \>owiązania celem przyspieszenia
gramów cukru, u nas 3,(0 gramów. W
ezynając uroczystość,
sekretarz wykonania Planu 6-letniego. MÓWIą
o wlellciej roli jaką w walce tej 0W Angll1 nil jedną osobę na tydzień
ŁK P~ tow. Dunlak.
przypada Jedno jajko u nas _ dwa.
- CzerpIąC z przebogatych do- degralL przodowndcy pracy, robot,
świadczeń !Związku
Ra<1z.!ecklego, nicy najwyższej jakości.
- Nad tymi oSiągnięclam1 nie mo
stosując współzawodnictwo o ~aJlep
8Zą jakość produkcjI, robotmcy nas! żemy przejść do porządku do:ienne~
pokazali, że produkowanie bezbłęd go - oświadcza tow. Aniolkie-""icrt
nego towaru prny jednoczesnym wy - Na podstawie wyn.ików, jakie dal
sokim wykona nhl ba'l.Y akordowej nam ostatni konkurs, l)rzystą.plmy
jest całkowicie możliwe do osiągnię do opracowania reguJa.m.inu premiodo wy'cigu
cia. Dziś, gdy wydajność pracy jest wa.nta. za Jak6Ść produkcji w pUleWarHaWa -Praga synonimem najwyższej wartości ma myśle wełnianym, rozpocznlelllY ZALista uczestników III Między terdalnej i moralnej naszego społe krojoną na szeroką skalę a.kcJę ponarodowego Wyścigu Kolarskie- czeństwa, uznajemy przodowników pula.r~owa.nia metod pracy na.Jleppracy za największych bohaterów· SZYch robotnik6w.
go ,,'r.rybuny Ludu" l "Rudego za budowniCZYch Polski Ludowej,
Zebrani wIed,zą, że stoją przed niPrava" urosła jui do Uczby i2 Polski Socjalistycznej".
mi poważne zadania, że od ich wyGorąco oklaskują swych przodow- siłków, od ich klerowniezej roli w
drużyn. W dniu wczorajszym organizatorzy wyścigu otrzymali ników pNedstawkiele związków, zakładzie pracy będą w dużej mle. rad zakładowych i dyrekCji zakła r-z.e zależały wyniki zobowiązań dłu
zgłoszenie Bułgarii, która przyśle
gofalowych, przedterminowe wykodów.
na wyścig druż;vne lIZeściooso
Oczy W\'IIZY~tkleh mvracaJą alę nanie planu.
...., 'l:.vtuł =rz.alUlwJ:llika Rtac:y. to
1V .trone .orezyd1um. e:dzie. tuż ..~0~Ą.

na celu

kontroli postępów pracy na. robocie.
W budownictwie nowych domów dokonał się
w 1949 r. wielki lIr:zęłom na odoinku arva.niq,cji
pracy. Wyrazem tego przełomu jest m. in. szerokie
upowszechnienie systemu trójkowego i pO<tokowego.
'Ten przełom nie dokonał się na odci·nku prac remontowych, gdzie róinogo rodzaju fachowcy - mularze, malal'lz.e, cieśle, rlduni, kanalirxatorzy, elektrotechnicy, gazownicy, s'lklaree, ślusarze atp. _ pracują przesta.rzałymi metodami. Wprawdzie elektrotechnicy :L kanalLzatorzy warszawscy, którey zorganizowali współzawodnictwo, wykazali, że roc>żna
pNekroclZYć normy kilkakrotnrie,
teś!! staranui.
przygotować potrzebne materiaq t rozpla'llOwa6

wydawali partyzantów w

ręce

szpieg6
gestapo

OSIkarżony odpowiada niechętnIe !la
pytania prokuratora, dotyczące dziacdonkami sakonu 00. Redemptory- łalności Papieskiego Instytutu Wscho
dniego w Rz:";-,ie,
ale na o·
k utek odstów.
".......
~
!,:o_
Na obszarze Słowacji ks. dr Masti- czytania p'rotokółu J'egO' w~a~nych
1 ~
~
l 11._k u d'
znań złożonych w c!l.asie śled....+.....
zlelał wydatnej pomocy zdr.j.
",''w.,.
com i kolaborac;onisWm, uciekającym l>rzyzllaje, iż Instytut Wsehodni jest
z Polski przed Armią Rad;liecką, jak w isŁooie rzeczy s7lkol".. agentów w"J
również bandom UPA. W roku 1948 wiadu watykańsk~ego.
interweniował w ambasadach belgijPo przesłucham.u ks. dr. Mastila.b
T b
ł
d
t
kt
d h
skiej i h()Ienderskiej w Pradze oraz ry U1!8 o cz~ 'Uje a a poprze me
w organb;aeji lRO w kwestii okazania procesow_ pz;zeclwko, duchownym ~zym
pomocy w przedostaniu się za grani- sko-katohckl~! ktore Odbyły SU} wcll zbiegłym z Polsld Ukrainkom, sio Czechosb:vacJl. :\kta te dotyczą sp~a
strom Czyżews:kim, a,res-ztowonym póź wy o dZlałalno~c WYWrotoWO-SZpICn'ej prze~ czeeh~owackie organa I;o:"sklł b. JeZUIty, prof. Kolako!~ca.
bezpieczeństwa.
ktory przybył do Cz«;coosłowacJI w
Oskarżan~J nie przyznając się pO'- ~oku 19,~3 z 'po~eeema Watyka!1u
czątkowo do zarzuca.nych mu zbrodni l zdradZlł pa~rlotow., pr.zygotcwuJą·
zdmdy i szpiegostwa. twierdzi, iż cych powstanIe Y' Ban$kl~ Bystrz!:
p'zybył na Słowucję w cellwh leczni- cy, .antypanstwowej. ziałalnosel
czych. ale w ogniu pytań 1>rzewodni~ gru?" ~slę.dza Novaka, ktory ukrywał
czącego trybunału i prokuratO'ra przy SZpl~gow 1. dywersant~w, ~ proe6!'~
znaje, ii dl)starczał Watykanowi pew- brahsławsk!ego P~Z~lW dZI~ła~oscl
nyclt info-rmacji, nię zdając s.obie, rze- wy,~roto~veJ 27 kSlęZY katolickIch, S
komo, lIprawy z ich 1~J)iegowskjego węglerslnm duchownym ks. Zoltanem
charaktern. W dalszym ei,gu oskar- Ranyi na Ciele. Jak wynika :at odczyżony zmuszony jest przyznać lilię do tanych akt oskarżeni ks. dr Mastilak
ochrony zdrajców i kolaboracjoni: i ks. Silha~ pozostawali w kontakeie
stów, do wspó-łpracy z banderowcamI
••
i do uprawiania szpiegostwa w szere-I z przywodcaml tych wywrotowych i
gach Armii Radzieckiej po wkl'ocze- szpiegowskich organ.i~jj. Rozprawa
roju jej na Słowację.
trwa.

Trzeci dz·len' procesu w Pradze czeskO,el"

zmożoną pracą

wzmacniamy pukój

Tkacze i dzieUJiarze nsjwyższej jakoioi
otrzqDlują ' naqrodq za swą doskonałą pracę

I

Z1łeslenie

•

zawodników BłlłBafii

tytuł uprawn~ający do honoru i zaszczytów, loC<l jednocześnie rlObowią
zujący - mówi min. tow. Sławiński.
- S~cunkiem t opiek, otaczać
bt:dzłemy
naszyoh przodowników,
leC'l: ich zadanie - w codziennej llra
cy porywać innych Swyn1 pnykladem, mobilizować C()(l'az szersze \na8y robotnlC7.e do ubiea-aoia. lilię o jAk
na;jlepąze wynikł w pracy.
,
Tow. Stawiński mówi O walce
o pG:.6j. Wykazuje, ż~ konktu'$ o
tytuł bryga~y nąJwyjszej
!a.kości, że WSPółzawodnictwo długo

falowo, że Oi:yn Pierwszomajowy,
za.inicjowany przez załogę eemm
towni "Grodziec" - to ogretmny
wkład do wa.lki o pokój, to sta,le
wzmacnianie frontu obrońc6w
pokoju.
Budując naszą Polskę, Polskq SoCjalistyczną musimy budować szybko, dobrze i oszczędnie - kończy
tow. Mindster wśród huraganu oklasków.
Zabierają głos przodownicy pracy: tow. Sz:p-akowski z PZPW Nr l,
którego rzesp6ł figuruje na pi.erwsa:ym miejscu W\Śt'ód 15 na.grodzonych zespołów przemysłu welnia:1ego, po nim tow. 8obll'1a z PZPW Nr
3. Przyrzekają, że s4nec będ~ zaszczytnego tytułu tkaczy najwyższej
jakO\Ścl, że wa,lclYć blldą, o ekstrę, o
wysokie wykoname ba. produkeyJnycb.
- Współzawodnictwo pracy pro.
wadzi nas do pokoju, do socjaUiinu
- woła tow. SzpakOwskl.
- Współzawodnictwem pracy wal
czymy o ustrój, w którym będzie
IiOk6j i m:z.ie dla wS73stIllicll lu

pracy, - mówi tow. Sobal~,
wznosząc okrzyki na cze§ć ZwlądEU
Rądzieckiego, Tow. Stalina. i ']):Jw.

dzi

Bieruta. Ol'kiestra gra ;,Międzyna
rodówkę" i Hymn Związku Radziec
kiego.
Następuje
najbardziej uroczysta
część uroczystości. Tow. Muc odeą
tuje listę nagrodzonych zespołów.
Wymienia przy każdym u~yskan.
wyniki w ilości i jakości produkcji.
Zebrani witają oklaskami każdy
zespół. Wstępują kolejno na estradę tkacze najwyższej jakości z Ło42:1, Bielika, Tomaszowa, SkOCltowa.
Tow. Aniołkiawicz i Hanuszkiewiez
wręczają im dyplomy uznania l ksią
żeczki PKO. Przedstawiciele zakła~
dów śpieszą z bukietami kwiatów.
Serdecznie ści~ka dłonie zwyeięz~
ców tow. Stawiński, życząc im dal
szej owocnej pracy.
Z głę~oldm
wzruszeniem przyjmują te <lówody
uznania tkaczld ze Śląska. Łzy 1m:
cą się w oczach młoclztutkiej Adell
Kanter, dzieWIarki ze Snąska opolsk ego, która pierwsza w przemysIe
d~)ewjarskim rozpoczęła ws;Dlzawo
dnlctwo jll'i:ościowe. Wzruszonym
głosem, dziękuje tcw. Wiśniewski ,
PZZpp Nr. 3 robotnik najwył.$zej
Jakości w
przemyśle
pończosmiczYm.
~;
Sześciu młodzieżowych przodowników otrzymuje w nagrodę za na,
lepsze wyniki pracy w roku ubie~
głym rowery, ufundowane przez Za
rząd Główny Związku Zawodowego
Włókniarzy, Kol. kol. Hl\uzer, Pluta., Rolmszewska, W!odarska, Bider
man i Wołek zgłaszają się po nagroąy.

.... 1
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dobrobytu
Pomogło ...

zobowiązań
Każdy dzień

"-!Ha "owqch

przynosi nowe rodzaje

'~obowiązań

Nowa fala twórczego entuzja.zmu świata pracy przechodzi prze2.
nasz kraj.
Na. rzucone przed kilku dniami przez robotników cementowni
"G~odziec"
hasło Współzawodnictwa pierwszomajowego padły już
tYSl!\Ce o~powi~dzi. ?dpowiedzł«:1i podej!Dując indyWidualne zobowią
zama naJbardziej uswiadomlem robotmcy, odpowiedziały cale za1o-

.' J1'ybralem się 2: przyjacielem moim, Kadem. na p'nechadzkfJ po mI..
~Cł~. Pogo:I« ~~ 3lonec:m4, ale Kcmo pochmurny.. Nic~ 'rlko mTUCJY

fi.

Jak to sę lnQWł

-

.,wyraiG lię".

- Zupełnie, jak w tramwaju -- powiada. - Jeden dmgiemu
piftach depc:;e i w ogóle IiI} kondula prawie woale nie ponu!/:O.
Je't, u licha: Iłkqd ten tlok? Wyścig kolarski urządzają?,

G

po

Co

- przeciwników nowej wojny, zde Pierwszomajowe Swięto, abY przy• -- Wylcig? - odparłem. - Owszem. Do ,klepów. lwiota. prsecleł~
cydowanyeb walczyć o pokój. Z'\vię śpieszyó budownictwo
socjalisłycz
f uJfU'0, za pa$em.,
kszanie siły gospodarczej naszego ne w Polsce l przyczynić się do uLudowego państwa, jest naszym trwalenia pokoju światt)wego. Tów.
- Prawda - rozjaśnił lWI! 1acjatę Kazio. -- Całkiem r4pomnialem.
wkładem do walki obozu pOkoju, Karpińska z PZPB Nr. 5 postanowi
A
pr:reciei
ciocia Genia fatalnie mnie na pierws2:ego obskubała. Jak Marshall
kierowanego przez potężny Związek la przejść z obsługi 4 na 6 stron ma
EuroM zachodniq .."
gi przodujących zakładów.
Radziecki, skupiającego kraje demo szyn przędzalniczych. Załoga Kon,kracjl ludowej l wszystkie postępo stantynowskich Zakładów Przemy- No, n II przesadzaj - pr!Zerwałem s uśmiechem - Marihall,,. wlaSpieszą ze swym CZYl!lenl l-Ma-IUstycznego w naszym kraju,
przy we siły świata.
sIu Wełnianego postanowiła zmniej
kiwie
obecnie Acheson, skubie, dajqc w zamian żyletki, !Il7fU} do żucia,
jowym hutnicy 1 górnicy, meta bliżamy chwilę, kiedy wszyscy lu_ Nie chcemy wojny. Jesteśmy szyć o pół procent ilość odpadków.
lowcy i włókniarze, pracownicy bu dzie pracy w Polsce będą mieU zametki
do
plucia.. ja,jko w proszku i proszek do sębów, o ciocia · Genia,
zdecydowani i jesteśmy w stanie Tow. Urban z PZPDz Nr. l zobowią
dowlani
i
pracownicy
handlu. pewniony dobrobyt.
nU! obawiaj się, forsy cr me zmarnuje: 8tól wielkanocn); ugnie
pod
pokrzyżować plany
podżegaczy zała si~ opracować do dnia 1 Maja
WszYSCy pragną godnie ućzcić zbIł
tym, co do domu przyniesie. Popatrz tylko...,
wojennych z imperialistycznego wniosek racjonalizatorski.
Załoga
żająCY się dzień l Maja, mi~zyna
NASZA ODPOWIF..DZ
obozu - oto dumna i stanowcza Wytwórni Nr. 6 Zakłacl'Ów Przemy, ,rodowe święto klasy robotniczej,
NA APEL POKOJU
Zatrzymaliśmy się przed wystawą Jednego se llklepÓłD. Nic, tylko maodpowiedz robotników polskich, siu Gumowego przyrzekła wyszkoSWIĘTO PRACY I POKOJlU.
gazyn wszelalciego łakomstwa. Nie jedno ,,%Cchoooie oko" na wierzch bt
podejmujących
zobowiązania lić do. k?ńca bieżącego miesiąca ~O
Wzmagając swe wysiłki w celu
Kładąc
podpisy pod zobowiązawylaslo, na widok podobnych gastronomicmych wSplmiałości.
.
pierwszomajowe,
przystępują- robotmkow.
W ELEKTROWNI
zw:iększ,enia i polepszenia
produkniami, pierwszomajowymi, odcych do nowego, szlachetnego t I :t.ODZKIEJ ULEGNIE SKRÓCE- A ludzie u nas drzwiami i oknami - %Cuwaiyl Kazio, ,poglądane
jednoczesnie na Apel
cji i warunk6w socjalnych w celu powiadamy
twórczego współzawodnictwa.
NIU O 50 DNI CZAS REMONTÓW
no wycllQdzqcych se sklepu, abładowanych paczkami klientów.
zwalczania przejawów wszelkiego Stalego Komitetu Swiatowego Kon
Taki
jest
sens
podejmowanych
KOTŁÓW I TURBIN, RACJONAL
gresu
Obrońców
Pokoju,
skierowamarnotrawstwa, zwiększamy nasz
Przerwalilmy "inspekcję", bo oto nagle z tlumu pr:echodn.iÓUI objawiła
zobowiązań pierwszomajowych.
NA GOSPODARKA WĘGLEM I
wkład do dzieła budownictwa socja ny do wszystkich ludzi dobrej woli
nom się w całej okazałości ciocia Genia•
Tow. Płóciennik. formiarz z Za.- WODĄ PRZYNIESIE 15 MILN. ZŁ.
,
kładu Nr. 5 Wytwórni Sprzełu Me- OSZCZł:;DNOSCI.
- Są - krzyczy na cały glos - sql
chanicznego, w ZWięzły sposÓb wypo' ~ożnaby długo wymIeniać różna
..... ? ? ?..
.
wiedział to, co czuje klasa robotni ra~le formy zobowiązań.
- Materiały lą - obwieściła uroczyście, widząc, że nie Jesteśmy zorif!1l-'
cza przy podejmowaniu zobowiąJEST ICH BARDZO DUZO J NIE
t&wllini, co do powodów jej uciechy. - Kupiłam 80bie na sukienkę j tobie,
.zań pierwszomajowych:
WĄTPLIWIE KAZDY DZIEN BĘ
DZIE PRZYNOSIŁ NOWE. Wśród
Kaziu, na, garnitur ..• A mówili, że nie będzie ...,
"Czuję
się tu w fabryce
Jak gospodarz dlatego, cieszy nich czołowe miejsce zajmują zobo
- Kto mówil? - uśmiechnqł się ironicmie, Kazio. -- 'Aha, Już wiem:
wiązania zmierzające do podniesie
mnie, że wspólnie podejmowane nia
JAKOSCI PRODUKCn.
ci, co chcieli nam przygotou!ać "święta za paskiem". Apo, dzięki czujności
przez nas zobowiązania podniosą
Dotychczasowe formy podjętych
władz ochrony rynku, pasek pękł i ponad 300 melin, spekulujących tekst):produkcję naszych
zakładów
l
zobowiązań świadczą, jak rozlegle
liami, rozleciało się w drobny maczek...
.
przyCzYnią się w ten sposób do
są możliwo§ci rObotniczej inicjatyutrwalenia pokoju".
Tttk,
tak,
przytaT.-nęła
sT.wapliwie
ciocia,
'-'
Ta
n.p.
Domicela,.
wy, do której coraz szerszym nurJakie jej tam: lwasieczko, poszła do celi razem :; innymi s:open (eldzia,...
tem Włączają się majstrowie, perso
SlVIADECTWO
DeI techniczny 1 administracyjny.
kami. Czytałam o tym. Czytałam... IP ciltpie, :dodziejka. alleluja będzie
SOCJALISTYCZNEGO STOSUNKU
Pobudzaó tę inicJatyw." odkryobchodziła...
.
DO PRACY
wać nowe forlny zobowiązań, po
A
takim
allelujem
%Ckończyl
Kazio,
laóry
ma
sklonnol~ do WY.'"
magać w ich
formułowaniu
i
pOdejmowane
zobowiązania
,l&rani4 rymowanych $entencji - władza poczęstuje każdego, co pa$kuje.oj
realizacji oto zadanie, jakie stapierwszomajowe są wyrazem
je przed ,orgl\nizac'ami partyjny
świadomości t siły
Jllas pracują
Et.
mi i związkowymi. •
S. K.
oych, Ilł przejawem przyswajanego
j
sobie w cnraz większym stopniu
Ill'ZOZ klasę
robotniczą SOCJALISTYCZNEGO ' STOSUNKU DO
PRACY. Są orie zara1.em dowodem
\VYZSZOSCI GOSPODARKI
SOCJAI.1STYCZNEJ NAD GOSPODARKĄ KAPITALISTYCZNĄ. Nasz
Te barwnie ubran., " recion:allllyeh moJaeh kobiety
to tkaczki robotnik chce i jest w etanie tego
a świadczą o tym podej
21 PZPW w Bielsku, zespół tow_ Zuzanny Sikory, Zespół ten podc;zas trwa- dokonać nia kon.kursu osałgDął 100 procent ekstry oraz 103,6 proc. bazy akordo- mowane zobowiązania - aby posta
wej. Na zdjęcIU - ezłonkiłlie zesp.ołu 6tfr,ymoJą z rłk~kretarza Związku wić gospodarkę lmszą na wyższym ..
poziomie, wykorzystać wszystkie
Zawodowego WłókDiaczy. tDlf. Amołkie~icza, dobrze zasłużono ba grody.
w hallu Elektro\'I"Ili Łódzkiej odby- Pracownicy 1cGtłowl'li: Władysław nież pracownicy działu budowlanego,
nieujawnione
rezetwy,
2walc~,yć
się zebranie J)ruco.wn.ików Pod.okr~ Szafra~,. Adam ~a~zorowsk~ł Zy&:- p~lacze, maszyniści, obshlga nastawwszelkie marnotrawstwo.
Allarchi ło
gu Nr 1 Zlednooz.enu~ Energetyczne- mUDt Ga)zler, Każumerz Racmowskt. nJ. Postanowili oni zaoszczęd~ić do
styoma, niszczycielska gospodat'!<a go.Ok.ręgu ŁóM,kiegl!' nI! którym po· f'ranciszek Majerczak, S~efan Kuca, końca br. 12.800.000 złotych oraz zokapUalisłyczna ustępuje mieJsca. pll.
W.Zlęto s~ereg z.oooW'ązan dla. uezeze- Bnlesław Kaeperek, Franel~~k Kraw' bowi:!zali się stale oszczędnie gGSp{)O
nowemu gospOdarowaniu wszysHu~wlęta r:~e~ws'l!Omajowego. Po czyk, Bolesław Tomc~y~, Jozef Szew- darować wodą, co umożliwi wodoci,mt siłami wytwórczymi, w celu Jak
~ot~lm l?rzemoW1eni~. d~'1'ektora Mar C'z.Y~ i ~Iesłll~ OIelroezak J>O.sU;n\)< gam miej'skim lepsze zaopatrzenie lud
oaJpełnlejszego
Ich wykorzystania klewJ.~za
;. Fzeds~wlcleh rady zaJda· wlh' uczcie ŚW1ęto P;acy • pO~Jęelem ności miasta w wodę.
dla qólnego dobra, dla wzrostu do doweJ, ,\V~rod burzhwych ~klaSk~w po- ~nugo!alowego ZOoowlą,Zan1a l p~ze·
Na zakończenie energetycy łódzcy
brobym mas. Słąd wła.śnie zobawią szczegolm pracownicy składah awe naczuć stale swe normy produkCYJne. uchwalili rezolucję w której między
zania
załogi
Zakładów
imienia zobowią.zania.
Podobne zobowiązania podjęli rów- innymi czytamy: •
Stalina zmierzające do przyśpieszenia
,,~Y, robotnicy i p'r acownicy umyobiegu środków obrotowych. Urno
słOWI oraz personel techniczny wz-y.łlliwią one zwolnienie przez zaJda.
~amy załogi innych zakładów energetfy dla Innych celów socjalistyczne
tycz?ycl~. do w~możeuia. wysiłku przy
go budownictwa. hnlJl)llu.iącej sumy
r~ahZaCJI zadan, posta,YlOnych nam 'IV
1.881 mUlONÓW ZŁOTYCH. Nic
plel'WS,z ym roku Pla<nu 6-1etniego".
wśród
inżynierów
więc dziwnego, że wśród zobowią
Wśród
zobowiąrw.ń
na pierwzań pierwszomajowych na pierwszy
Przodownicy pracy, to już nie tyl- z techników zobowiązał się zwięk szy plan wysuwa się zobowiązanie
plan wysuwa się sprawa oszczeskrócenia o 50 dni czasu trwania redności i przyśpieszenia wykonania ko wyłącznie robotnicy od warszta- szyć wydajnoś'ć pracy, podnieść ja- montu kotłów i turbin. Zooowiązanie
tów. Obecnie mamy już przodowni- koŚĆ, zmniejszyć postoje maszyn i
planów produkcyjnych.
ków 1 wśród inteligencji technicznej. odpadki na swych oddziałach oraz to pozwoli na wygospodarowanie "..
W
drugiej połowie ub. roku Zarząd Wezwać do współzawodnictwa inne· elektrowni oszczędności w wyso\aośei
BOGACTWO ODDOLNEJ
200 milionów złotych.
Główny
Zw. Zaw. Pracowników Prze go technika.
ROBOTNICZEJ INICJATYWY
mysłu Włókienniczego wraz z Zarzą
Tak więc do współzawodnictwa , ~ edn~cześnie P?Btanowiono przyTa f01'ma zobowiązań, podejmo- dem Głównym Stowa:r zyszenia Inży zgłosiło się z przemysłu wełnianego Spl6szyc roboty SJeClOwe. Pozwoli to
wanych już i J'rzez inne zakła nierów i Techników, wezwał cały 14 uGzestników, z przemysłu baweł na zwiększenie mocy elektrycznej
przez PZPB Nr. 3, świat techniczny
do świadomego nianego 22 oraz z przemysłu jedwab- dla pmemysłu o dodatkowe 3000 KW.
Wśród nagrodzonych znajdował alę także zespół przęlhalniezy z PZPW dy pracy -Dużo trQski pracownicy elektrowni
Nr G. Jest to pierwszy zespół młodzieżowy, który przeszedł na obsługę sa- PZPB Nr. 5, PZPW Nr. 3. PZPDz wzięcia udziału we współzawodnic niczo-galanteryjnego - 14.
W IV kwartale ubiegłego roku wykazali 'nie tylko o lepsze zaopatrze1\'.oprząśnle wózkowych. Na czele jego stOi aktyW'l1Y ZMP-owiec, kol. Hen- Nr. 1. PZPB Nr. 9, nie jest jedyną twie pracy. Robotnicy-przodownicy,
pra,gnęli również widzieć w swych zgłosiło swój udział dó współzawod·
ryk Zbiorczyk. Młodzi przędzarze na nowym odcinku pracy osiągaj, 98,9 formą.
nie naszego przemysłu w prąd elek'
Inicjatywa robotnicza znajduje szeregach przodowników-techników. nictwa 50 uczestników. Epilog roze· tryczny. Postanowili onI zarazem poproe.
ekstry
oraz
121 proc. wykonania bazy. W pełni zasłużyli sobie na na________________________________________________________________________________________________________________________________
...
szenia
Inżynierów
i
Techników
w
Ło
Zaczęły
napływać
zgłoszenia.
Każdy
grał się niedawno w lokalu Stowarzy
wiele sposobów, aby godnie uczcić
grodę" 150.000 złotych.
prawić jakość dostarczanej energii
dzi, przy ul. Piotrkowskiej 135 pod- elektrycznej w osiedlach robotniczych
czas uroczystego wręczania nagród. przez zmniejszenie s'p adku napięcia
Zarząd Główny Związków Zawodowych ofiarował zwycięzcom odznaki sieci, a jednocześnie przyśpieszyć buprzodowników pracy, a Zarząd Stowa dowę 441tilometrów sied oświetlenia
rzyszenia, komplety biblioteczek mar ulic IV robotniczych dzielnicach, na
ksistowskich oraz literaturę fachową peryferiach miasta.
i wieczne pióra.
Jednocześnie z'll,łoga elektrowni poPierwsza nagrodę otrzymał tow.
JałowleckL kierownik tkalni oddzia- stanowiła przysporzyć naOlrzej gospołu C, PZPR Nr 3.
Uzyskał on naj- darce narodowej poważne sumy oszwiększą ilość punktów dodatnich, bo- czędności. Racjonalne zużycie węgla
wiem a7! 316, drugą otrzymał tow. i wody zapewni w myśl podjętych zo..
popularyzacji pomysłów racjonalizatorskich Spałek,
przodoUJu'kóUJ
dyr. tkalni w PZPB Nr 3.
z inicjatywy CJentl:a,lnego Z&tzłdu etkieh, kt6rrty zdobyli Z~!zezytne ty. Często słyszy 8i~ za.rznty, ie za.kla- Ide zakłady o nadesłanych,., tym cza Trzecią i czwartą otrzymali: Słani bowillzań 15 · milionów złotych oszczęd
Przemysłu Dziewianlkjliego w PZPDZi 6 tuły przodownik6w pracy, jednak nIe dy prze<my5łu bawełnianego nie ro1.ipo sio uspraWllienineh do Kowaji Uspraw sław Urbaniak oraz Zenon Kaszuba, ności. Dzięki przyśpieszeniu obiegu
przy ul. Wierzbowej 4, zOIltał!\. zorg!!- możu& pominąe takich, jak Leonarda wsgechniaję. dokonanych udoskonaleń, ni€ń 1 Racjo.nalia::acji, 'Bdulet!:yn taki, kierownicy odziałów PZPW Nr 35. środków obrotowych, co osiąglllie sit
SG. Kołodz.iejczyka, nie dzielą. 'się uzyskanymi wynikami z obejmujący zagadnienia. raejonalizo.eji Piąta nagroda przypadła tow. Kubła poprzez szybs"te, wystawianie rachunnizowana wystawa, obrazujłca wyn1ltJ Dą.browskiego,
kowł,
kierownikowi tkalni PZPJG
i rozwój VJSP6łza.wodnictwa pracy w Marii Góreckiej, pracowników ZPDz.
hów dla odbiorców, szybsze Inkasowałódzkich ze.,kładaeh dz.iewiarE'kich. PrilY lm. Konópnkldej, wyrabia.ję,eych 100 innymi zakładami. CZPB w jednym ~ i usprltwnień całej braniy bftlWełnia.. Łódź-Południe. Wszyscy oni otrzyr.ie należnośCi, zwolni się sumę, wynajwyższą
ilość
punktów.
mali
pomocy
efektownie
wykonanych proceut jakości, Z68połu dzie~iarJ/;y pism zaleca zaWiadamiać pozostało za nej, rozsyłany do wszystkich .mkła._
Dla porównania pragniemy dodać, noszącą 190 milionów złotych. .
plansz oraz wykresów, łódzkie zakla. Kaczmarka. z PZPDz. 5, który osiąga 111ady przemysłu bawełnianego o prze dów, dałby klubom rac30no.lizatorże niektórzy spośród 50 uczestników
dy przedstawiają. zwiedzającym swe 142 proc. nonny, Janiny Jankkiej, ze l,rowadzonych ruepillzeniach.
skim możność .zapoznania $ię z olsiq.- :mieli tylko po 30 punktów dodatnich. Jednocześnie załoga elektrown] z01>o
osią.gnięcia na. tym polu.
W sp0ll6b 8zywaezki Jl PZPDz.~, wyrabiającej
wiązała s.ię do wprowadzenIa szeregu
Przypuśćmy, że zakład, kt6ry doko gnięciami innych zakładów i mógłby Na uroczystości rozdania nagród pa·
szczególnie pomysłowy obr8.z.,~ą 8Wą 154 procent normy, Murkowskiej z
urządzeń socjalnych, które
now~ł miły i serdeczny nastrój. Zdo nowych
pra,ecwnikowl
poddać bywcy pierwszej i drugiej nagrody:
pra~ę PZjplDIZ. im. T. DuraCG'Ja. Wyr6ż PZPDz. 6, wyk01;lująeej 173 procent Ileł 20 IiSprawnied w cil}gu p6łrocza, niejednemu
przyczynią się do podniesienia estenia się zwła.szcza ta.blica Awietlna, po nnrmy, Przygockiego z PZPDz. l, ra,- winien zawiadomi6 35 zakładów prze mylil wykorzystania. wprowadzonego tow. tow.,Jałowiecki. i Spałek.przytze
dająca codzienne wyni1d Wflp6łzawod. cjonalizatora i organizatora wsp6łza. mysru bawełnianego o każdym swym. już gdzie indziej usprawnienia. KOIlzt klio że będą się star'ać poprawić jesz- tyki i porządku na terenie zakładów.
Do dnia l września zakończony zosta·
nictw!\. zespołowego. Przodującym zes wodnietwa pracy ne. oddziale maszyn
osnoworwych.
wynalazku, cq raejonulliza.cji. Po~ wydawnictwa. biulotynu byłby niższy cze wyniki swej pracy i wciągnąć nie remont mieszkań robotniczych.
jak największą ilość techników do
połem jest tam zesp6ł zeszywaezek ob.
Wystawa współzawodnictwa vi prze nien za.tem w cią.gu 6 miesięcy napi- od kosztów, ponoszonych przez WS~8t
Rezolucja, zawierająca te tak
Konstancja. Stępień, który uzyskał myśle dziew1a,r skim powinna stać si~ sać i rozesłać 700 zawiadomień. Gdy- kię zakła.dy przy przesyłaniu Z&wiado współzawodnictwa. W IV kwartale
brali udział we współzawodnictwie
205 procent normy.
przykładem do nll.ŚladGwania dla inważne dla mieszkańców i przemytylko technicy-tkacze.
Również pomyJll:mvo utząd.zuno sto nych bra.n!, gdyż p-zy pomocy tego by każdy zakład zrobił to samo, za- mień.
słu Łodzi oraz jej okolic wbowi4Obecnie przystąpili doń przędzal
lWrŁ~wszec~nieme ~ysłów ra!isko PZPlli. lim. E. Plater. gcWie tuię ro(;;-a.ju wyl!taw możemy przyśpieszyć wiadomień tych, wraz; z przer6żnymi
zania, J)rzyjęta została przez zenicy,
dziewiarze,
farbiarze,
dyrektoopisll.IIli,
krążyłoby
w
całym
kraju
w
cjo~rzatorskdch
umozliwiłoby
urzydzy wielll nazwiskami przodownik6w rozwój togo wspaniałego ruchu i jesz
półrocza około 25.000.
s~a:ue l€ps~ych WYllikÓW w produk- rzy administracyjni, kierownicy warhranych burzliwymi oldaskami i 0pracy, umieszczono podobiznę stebno- cze raz daeS uznanie dla n8.l!zych bo. cią.:ru
..
.
.
.
CJI ~ dlatego sprawę wydaWarrba te- sztatów oraz pończosznicy.
waczki ob. Kordialik, ezterokrotnej I-.!łterów pracy.
krzykami na , ześć ostoi po!l'koju Sprawę męc nalezy upro~cle. W go rodz-aju biuletynu uważam /Za
Rozszerzenie kręgu współzawodni
St. Borueh
przodownicy oraz dziewiarza, Jana. Ry
tym celu byłoby. wskaza.ne, ażeby pilną.
Związku Rad7lieckiego i Generalia..
czących przyczyni się na pewno do
białka,
trzykrotnego
przodownika.
korespondent z PZPDz.
CZPB wydlliWał mlesięczny lub lewar
F. Donder
aimusa
Stalina oraz lIr2)(}downików
poprawy
wyników
produkcyjnych
w
Trudno wyliczyć nazwiska. tych wszyim.. Duracza
talny biuletyn. 'POwiadamiający wszyst
kOl'c&ł)oodent li IlZPB 6 wi~lu <kiedzinach.
praey.
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Najlepsi z najlepszych w przemyśle wełnianym
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Przyspieszenie remontów. - Wzmożenie oszczędności. Usprawnienie obsługi na c:ześt święta 1 - Maja

ma.

Wyniki współzawodnictwa
techników i

Wystawa

osiągnięć

Naj ep zq spo§ób

prac"

I
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W szkole Nr 42

Rozpoznajemy wroga

Ze stopniami niedostatecznymi

Dlaczego są dwójki? Chcesz po
konać wroga, to najpierw go poznaj. Gdzie się ukrywa! Skąd
atakuje? W C7.ym jest najsłab
szy? - A przy tym znajdź i
swoje słabe strony, najwięcej narażone na porazki.
"Dwójki" - nasz przeciwnik
'W bitwie o dobrą naukę, to wróg
przebiegły i sprytny, ale odnosi
zwycięstwa tylko nad uczniem
słabym i leniwym.
Nasz korespondent Wielkiej I
Bitwy o Dobrą Naukę
kol.
Heniek Krysiak pisze wprost z tc
lClIU, gdzie wre zacięta walka z
"dwójkami", które tam zdobyły
przedtem liczne i silne pozycje
prawie we wszystkich klasach. A
dlaczego były tak liczne? - Kol.
HeIliek odpowiada:
- My sami jesteśmy tego bez
pośrcdnią przyczyną. Otrzymu
jcmy stopnic nicdostateczl.1c
dlatego, że się nic uczymy. Ze

walczymy 'W r&lat.y spos6b, przy
pomocy zebrań w świetlicy i sa~
mopomocy koló..eńskiej. W świetli
cy zostajemy po lekcjach i pomagamy słabszym w nauce. Samopomoc koleżeńska u nas wygląda
w ten spos6b, Że w klasie podzieliliśmy $i~ na tr6jki i wspólnie si~
uczymy, To daje dobre wynilti.
W świetlicy wykonujemy także
gazetki historyczne, ht6re są dobrymi
pomocami
szkolnymi,
zwłaszcza dla młods2)ych koleża
nek i koleg6w.

I

d~\~1~~,s~~~~r~0,' j!~olli~l;apc;;;:t

Teresa Wojnówna -

U nas wprowadzone zostało
współzawodnictwo w nauce mię
dzy klasami. Klasy VI a i VI b
współzav.--odniczą między sobą. w
matematyce. Zwycięży ta klasa,

niej

~

u-

bo
przyczyna - LENlSTl170. to najwsżej wyrabia pamięć, ale
Dalej: źle ~i<; ustosunkowuje- nie daje zrozumienia lekcji. Trzemy do nauki. Traktu,iemy:ią ba przede wszJTstkim 7!ozumieć
jako prZYmus, jako "zlo ko'..
.
" .
.
to czego SIC ucz«...
mcczne , narzucone nam przez
'
N'· ' . . b
' . d
rodzil:ów.
" " . Le :nozna t~z o arczac Je.
,
"
. 11' bl
nego kolegi zbyt wIeloma funkCja
T 'o ·Jest ro.wJllcz
WIC ';:Im «- 1111[', bo tel'), choc'b~.·' b"ł naw'ct (:lod
b
l
, ..
cm" .roz ~~la lla~ w wab~e z brvm uczniem i tak wszystkiemu
"d wOJkaml., .. d:i\lllSll11V
SO IC . u-, nIc
.' d a ra d
. ., , a co °0 r b
v 'I ,zanVlC
prz v t0l11111C I o rzea0zumlCC,
. '. ' d l '
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.." ł ,. sze,. .:mOle
nIc po o ac ani nauce,
ze nau \.a ę z.le', pl zys z OSCI
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al11 lun CjOI11... .
po d stawą naszel
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CH:ZCą·

Cel,

do którcgo zmierzamy,
przez:
I 1. Poprawienie stosunku do
nauki i podniesienie dyscypliny
szkolnej.
2. Zlikwidowanie spóźni ell
nieobecności na lekcjach.
3. Podniesienie poziomu z ję
zyka polskiego.
4. Zlikwidowanie ocen niedostatecznych.
Na tych odcink.ach, jak mówią
lcźanki i koledL.Y z jednej klasy nam dOJliesienia z "pola bitw/',
razem przrgotowują lekcje, uczą z rosnącą siłą tocz~' się walka.
się przerabianego 1l1aterial1l, było
pierwszym zadanicm całcj klasy, Szkoła Nr 21 walczy
zadaniem, od którcgo zależało po
\Y/ klasie VI bylo 12 uczennic
wodzenie przyszłej akcji.
i uczniów z dwójkami. \Xr-:-'dawaPomoc !eoleieńska. Tym, lo się, że 7. "dwójek" już s;~ nie
którzy b ,li bardzo słabi z jakie- "wyciągną". \'\'tedv harcerki z na
goś ·przcdmiotll, .trzcba.
b:r.ło S:lcj, szóstcj klasv uradziły, że mu
przyjść z pomocą llldJ·wJduallllc.
Koleżanki i kolcdzy, mający dobrze opanowany dany przedmiot,
biorą pod opiekę "dwójkowiczów" i pomagają im w nauce.
Opinia klasowa. - Nad przeI Dalszy eiąg)
biegiem akcji C7:l1\"\'a opinia klaHek nie lubił spać ani przy
sowa. Cała klasa, WSZyscy ucz- ścianie. ani pośrodku. Lubił spać
niowie; samorząd klasowy, opie- z brzegu. I chociaż od wczesnego
kun klas~', wszyscy oni mają pra- dzieciństwa słyszał piosenkę: ,.Bawo i obow,iązek czuwać nad pra- ju, baju, nie śpij z kraju", mimo
cą kółek samopomocowych, spraw to. zawsze spał z brzegu.
'Woźnica zgasił świecę i wlazł na
dzać wyniki nauki każdego ucznia, radzić nad trudnościami, aby piec. Wszyscy od razu usnęli. Ale
oczy\viście, jak zwykle,
Hekowi
je pokonać, ganić i chwalić, kiedy
zachciało się w nocy ;pić i obudził
się na to zasłużyło, podsumow>:wać wyniki prowadzonej walki, się.Na wpół drzemiąc włożył wakierować nią .•
lonki, dobrnął do stołu, łyknął Wo
Opinia klasowa jest niczawod- dy z czajni.ka i usiadł na taburenym dowódcą w wielkiej bitwie. cie przyoknie.

I osiągniem~' więc

Praca w tych grupach idzie dobrze i na pewno' uwolni riasząkla
sę cd dwójek. Uczymy się po po-

błędv?

dy.
" ... D0 nauki podchodzimy powierzchownie. Bvlc odrobić zadaną lekcję. A prz~cież temat. .1ekc ji
nie kOllczy się już na lek~.ll, czy
jakiejś czytance lub zadanm. Takie zaf!adnienia trzeba 2:fUnWW-

jest na świecie miejsc, które znaj
duj~. się dalej niż to miejsce.
Lecz oto Hek zaczął się przysłucimvać. Wydało mu się, że sly
szy za oknem stuk. Był to nawet
nie st~Lk, ~ s.kl:zy!?ienie śnie.gu pod
C:!:Vl.IDIŚ Clezklml krokamI. Tak
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Niedaleko od centrum miMta,
Około 15 ty.sięc.y pioni611óW i ł.olPiwm radi~
istnieją kółka
w jednym z cichych żataków ra- uczniów utrzymuje śc.isłę. ~ośe telewizji i radiolokacji, w których
dziecki ej stolic~', znajduje się Mo z Moekiewskim Domem. Pionie- dmeci nie tylko zaznajamiają się
skiewaki Dom Pionierów. Ten oto rów. Działa. tu stale ponad 50 kó- z najnowszymi. osiągnięciami nauczony dziedzińcem przestronny lek, w których dzieci rozwijają ki, lecz uczą się takie kOD:!!truogmach nigdy nie by\\'a pusty. Od swe zwinteresowania i zdomości, wać ciekawe przy;mądy.
samego rana budzi się tu życie i uczę. się pracować.
Członkami kółka
"Umiejętne
do późnego wieczoru z jeg'() wyDom Pionierów .w.aswó.i zespół ręce" są pmeważnie uczn~owie III,
soJcich okien na obszerĄV dziedzi- pieśni i tańca. w którym bierze IV i V klasy. Tu nczą się oni pra. niee padają smugi światła.
udział· około 500 GSoo, dwa chóry, cy przy pOlrlocy prostych lnstruDom Pionierów otwarto w roku dwie ol'kiestry, gr.\lilę choreogll&- mentów nad prostym materiałem,
19R6 z inicjatywy samego ~ne- fi.cmą, stu.dio ;r.eo.Y!a:t~e,. stu- nabierają 1'Ównieź zamiłowania do
ralissimusa J. W. Stalina. Od tego, dlO małar$kie. l':ireZblal'lMllile 1 haf- techni'ki i mają wszelkie możliwo
czasu minęło prawie 14 lat. \V Cli tu a~y~~ kOłko teatralne ści po ternu, aby rozwijać swe zdoI
•.
ności. Papier, tektura, klej, nożyce,
łudniu. Najpierw idziemy na 0- łym kraju rad7ieckim., w dużych,i! 'Gra ltel'll-<?kl~. ,
Zespół plOOiel'OW-a.mato~ow Jest dykta. gwoździe, młotek - oto są
biad do domu, a potom zbieramy małych mial'ltach powstllły dła'
się w szkole, gdzie odrabiamy na- UcznlOW setki. i tysiące domÓWi t<l zgodn.y. dob~e ~ganIzo~any owe niezłożone narzędzia i mateoraz pałaców. Lecz pierwsze miej! kolekty~. Ch6r 1 0:Iriestra. meraz rial przy pomocy których dzieci
sze lekcje.
sce wśród nich nale:,;;y się slusz- występuJą, przed mikr~fonem. Tru. wykonują zabawki, pomoce nauHenia Rewerska - kl. VI. nie MoskieWBkiemu Miejskiemu Do dno zna.lezc w ~os~wle s~lę .kon- kowe dla swych szkól oraz różne
mowi Pionierów. Z rÓ2m~h miast c 7rtową, w k~oreJ by ~Jlomerzy przedmioty użytku codziennego.
przyjeżdżają tu pedag~ i ucoz- me wy.stępo. wall. Obeeme zespół Aby zachęcić jak największą iloŚĆ
W szkole N'l' 79
niowie, by skorzystać z doświad- przygotował nowy, obszerny pr?- dzieci do udziału w tej pożytecz
\V naszej kla~e jest dużo harce- czenia, które zdobyli w swej pracy ~~ -:;;- koncert na temat "StalIn nej pracy, stworzono w Domu
rek i harcerzy. Wszyscy, harcerze moskwiczanie. Ze wszystkich krań l dmeCl '.
..
Pionierów "Klub małych maji niezorganizowani, dążymy, aby ców kraju nadchodzą do Moskiew
Młodzi malarze l rzeźbIarze strów" liczący obecnie około 9000
w naszej klasie/ oraz w całej szko skiego Domu Pionierów listy, za- kształcą się pod kierownictwem członkÓw.
W dziale nauki i teehniki nie
le nie było dwójek. W pierwszym wierające szereg pytań i propozy d?świad~onyc~ n~uczycieli. DzieCI .zaznaJa.mJ.~Ją Się ze sztu~ą ::a- brak równiez
innych ciekawych
okresie naszej walki o dobrą na- cji.
Najważniejszym. zadaniem. sto- dZlecką, rO~YJSką. ora~ ~ztu ą m- kółek.
Pracują tu na przykład
ukę byliśmy podzieleni na ws.pół
zawodniczące ze sobą głUpY. Jed- jącym przed pedagogami ra.dzie- n?ch narodow cał?g? s~a~~, uc;ą młodzi przyrodnicy, młodzi geogra
f oWIe
. 1. h'18t ory~y. D
' s t u d'lUJą
.
nak ta metoda nie przyniosła nam ckimi, J'est ukształtowanie w dzie SIę
,. same
h rysowac . 1 rzezblC.
l
k" Na
W
ZleCI
ciach
naj
piękniejszych
cech
człoselanac
.
pl:ac~WI1l
ma.
ars
leJ
bogactwa
natura:lne
Kraju
Radziec
spodziewanych wyników, postawieka radzieckiego, wychowanie D~mu. PlOmerow rOZWIeszone S~ kiego jeO"o bohaterska przeszłość,
nowiliśmy więc pomagać słabszym
' ź'
.. ' ~
, .- . ".
l u d Zł· oddanychoJczy
me, pracoWl. zaJmuJące.
d' , W' l pomysłowe
ś 'd
. rysunkI
. ,
uczą SIę obsel'V\Towac ZJRwISKa pl zy
uczniom. Nasza pomoc koleż!'Il
tych, kulturalnych, śmiałych i ZleCI.. tle. u. s~o ro. plOmerot rody i pracowa<, l1ac książką.. Dom
ska w~;gląda w ten spos6b, że co- uczciwych, godnych członków spo p~alcuJe u JU~ ~lle 'pIerwszy l:o~. Pionierów lloslada specjalnie urza
dziennie po lekcjach zostajemy i łcczeństwa radzieckieg'o. Pozaszkol WIe u rzeczy JUZ SIę nauczy l 1 d
. b' t h' t
. k
t
,. d
. h
ki
zony ga
lne
IS oryczny 1. b eo pomagamy słabszvm 'w nauce. 11ym. ,""chowaniem dzieci zaJ'mu- Ja
o YIJrl SWla..cza' .lC. rysllU,
' k przyro d
.'J
'dz:
.. gra ['lClmv. l{aCl'
V "zywel,
Tłum "cz-:\my rzccz~' niezrozwmia- J'ą się reJ'onowe, mieJ'skie i obwo- \VI a l rOZUIDleJa ZyCIe, uIDleJą
l
.'
t"
.
kI
b
', ł' k'
.' dzl
Pi
sa e gm'nas yczną 1 u IIIł od yc'h
wł a d ae o ow .lem l pę em.
0. l' t.'
ne v; czaslc lekcji i wspólnie od- dowe domy pionierów.
nierzy poruszają w swych samo- sza c 11S ow
dzielnych pracach takie przede
W Domu Pionierów każąy uczeń
wszystkim tematy. jak: bohater- może znaleźć sobie zaięcie, które
ska praca ludzi radzieckich, życie go najbardziej zaJlT..t1je::.
pionierów, poszczególne epizody z
W dni sobotnie W Domu Piollieżycia Lenina i Stalina.
rów urządza się zazwyc7aj rozwłaśnie jest! W ciemności ciężko I Hek prawdziwy sen zobaczył:
!żywa i ciekawa jest praca w maite wieczOlY W ll..'.7.ej S~:i spocoś westchnęło, poruszyło, przewa Leci kruk. co strasznie kracze,
kółku literackim. Wraz ze swym tylrają się nieraz byh· ,,-::TChOt\'b.~l
liło się i Hek zrozumiał, że obok Co śliną, jakby vvrzątkiem pluje,
kierownikiem pionierzy czytają i kowie DomLI PioIlieruw z młody
okna przeszedł niedźwiedź.
Żelazną pieścią ,wymachuje.
omawiają utwory dla młodzieży, mi członkami kółek.
Dzieci Op0_ Złośliv,y niedźwiedziu! Cze- "?lokolo pożar! SIady w ~nieg.u.
wygłaszają
referaty, urządzają wiadają starszym kolegom o swy;m
go ci trzeba? Tak długo jedzie Zołnierze pędzą w szyb~l? blegu OŻY''liOlle dyskusje.. Kiedy niekie- życiu, pracy, planach na przyszłość.
my do tatusia, a ty chcesz nas .'l:e Z daleka wloką ~oraz bh?e.J
dy w gościnę do pionierów przyby Można tu usłyszeć cieka'\'y refeżreć, żebyśmy nigdy go nie zoba- Sztandar faszystow z krzyzem.
wają pisarze, autorowie ich ulu- rat, wziąć udział w ży\vej dyskU5ji
czyli. Nie! Nie! Idź precz, dobionych książek, czytają urywki naukowej lub literackiej. obejrzeć
póki ludzie nie zabili cię z celnej
- Stójcie! - krzyknął im Hek. ze swych nowych utworów i uważ duży telewizor, sporządzony przez
strzelby lub ostrą .szablą.
- Nie tędy droga! Tutaj nie wo1- nie Słuchają, co mówią dzieci o pionierów. Wi~czory te kończą się
Tak myślał i mruczał Hek, sam no.
tym lub innym bohaterze. Aby zazwyczaj występami zespołu arty
Ale nikt się nie zatrzymał i nie umożliwić dzieciom dokładne za stycznego. W programie jednego z
zaś ze strachem i z ciekawością
coraz mocniej !przyoiskał się czo- posruchał Heka.
znajomienie się z literaturą kla ostatnich koncertów był taniec góWówczas Hek wyciągnął blasza syczną, Dom Pionierów wprowa rali kaukaskich, piękny mazur,
łem do pokrytE}j lodem szyby wą
ną trąbkę sygnałową tę, która leskiego okienka.
dził specjalne lektorium.
Młodzi pieśń pionierów bułgarskich. chór
żała u Czuka w pudle tekturowym
poeci i prozrucy czytają ua zebra z "Eugeniu'3za Oniegina", "Marsz
od bucików i zatl'ąbił tak głoś ni ach kółka swe utwory. Utwory, młodzieży demokratycznej" chór
no, że zamyślony dowódca żelaz uznane przez uczestników kółka z opery Bizeta "Carmen", pieśni
no-granatowe zaspy zaiskrzyły Sl~ nego pociągu pancernego szybko
miękkim, matowym blaskiem i podniósł głowę. U czynił władczy za najlepsze. zamieszcza się w pi Griega i różne pieśni narodów
Hek ujrzał, że niedźwiedź to wca ruch ręką i naraz wszystkie jego sanej ręcznie gazetce pionierów. Związku Radzieckiego.
Młodzi technicy pracuJą w laUroczyście i śmiało brzmią głole nie niedźwiedź. Że to po prostu ciężkie i groźne działa dały salwę.
koń, który się odwiązał, chodu
boratoriach
fizycznych.
Pod
okiem
sy
pionierów. Życie i przyszłość
- Dobrze! - pochwalił Hek. dokoła sań i je siano. .
Tylko wystrzelcie jeszcze raz. Bo doświadczonych kierowników pio- stoi przed nimi otworem. DZleciom
Hek był niez·adowolony W1az! jednego razu im chyba nie wy- nierzy-miłośnicy radi.... zbudowali zapewnia się odpowiednie warunki
rozgłośnię radiową i pomagają i nic nie może im l?rzeszkodzić w
do ló~ka p?~ koż.uch, a pomewaz starczy.
przy
instalacji węzłów radiowych wyborze zajęcia, które lm najbar
(D.
c.
n.)
w t:J ChWll~ my sIał. o p.rzykrycl:
w SwYch szkołach. Przy labora- dz.iej odoowiada.
rzeczach to 1 sen nual mewesoły.
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Ustaliliśmy już metody walki,
_ Och, jak daleko zawędrował
ale, jak alarmują nas koresponden tatuś! - zdzivlił się Hek. I poci, klasy popełniają tu częste błę mv
.. ślał, że na pewno już niewiele

•••

.,..,

DEPESZA
I

Gdzie tkwiq

w

I

pln 5zł.05CI. b\(dl1c1l1~ luc,zt11J..
......
Pan1Ję~a.lm\: . prz:nlowie:
\V vn el lm l bl~':'le o dobrą na"Cze~o Się J~s me. n~~1Cz~', tego u\... ę klasy. zmobdlzowaly ;WSZystJan lllC będZIe umiał.
kle swe Siły, aby pokonac wroga
na wielu frontach. \Yiemy przeUzbrajamy się
cież, że nie mo7.na walczyć z jeddo walki
nym przeciwnikiem, kiedy obok
niego stoi drugi i w całej pełni mu
r Do walki o dobrą llauk« przypomaga. Trzeba wtedy zgnieść 0stąpiły klasy często nieprzygot0bu, aby móc powiedzieć sobie, że
wane, z wielkim bagażem "dw6zwyciężyłem.
jek". Trzeba było więc uzbroić się
Również w wielkiej bitwie o
"." wiele zapału, wiary we własne
sib", zorganizować dobrze współ dobrą naukę walczymy z nie jedpracę w klasie i ustalić siły wro- nJ'm wrogiem. Jest ich wielu. Kiega. A "dwójek" w klasach było dy pozbywamy się dwójek, to jed
nocześnie nlusimy tC(pić sp6źnia
sporo!
nie,
podnosić d~ cyplinc; szkoJn'1,
Kółka Mmopomocou:e. Tę
gdyż
inaczej oceny niedostatecz- walkę wygrać można tylko
prz.v wspólnym działaniu całej ne zn6w znajdą sobie drogę do
l,law. Dlatego tcż utwor7Cnie ze- nasnj klasy. Dlatego też w wielspol6",- nauczania, w których ko- kiej bitwie o dobrą naukę istnieją
cztery fronty, na których trzeba
.\ o?uidć SW,CCSy, aby zostać zwyI

kt6ra będzie najlepiej odl'abi<l:ła
lekcje i otrzyma dobre stopme.
IX Jedena stolatce Pierwszy wy>nik tego wsp6łza
Nasza klasa na zebrmlu posta- wodnictwa ogłoszony będzie jesz- "Naszym warsztatem pracy jest ~zko~a>.a dobra. nal-tka nowiła polepszyć swe sprawowacze w początkach kwietnia.
- najlepszym wkladem w bttdow~ Polskt.SoCJahstycz.neJ.
nie i podnieść poziom nauki.
H. Stelmach - klasa VI
Doceniając ogromne znaczeme nau~t> postanawzamy po~Przede wszystkim poprawiliśjąć na terenie naszej sz~oły podsta·woweJ ~a!kę o dobrą. natt~ę my się z historii, współzawodnii w ten sposób wpłynąc na poprawę wymkow nauczama .. Do cząc w tym z drugą klasą VIII.
W szkole Nr 107
walki tej 'wciągniemy całą młodzież szkół podstawo~ycht' W klasie powstały k6łka samo\Yl
naszej klasie istnieje pomoc
_ tak apelttJ'ą w sweJ' uchwale drużyny harce. r5kte ze szkopomocy koleżeńskiej z matematy- koleżeńska. Na zebraniu samorzą
ly podstawoweJ' przy III Jedenastolatce w Łodzt z td. Łęczyck
l
kI'
k l
h
Ł
ki, fizyki, chemii i łacin·:{. Po le - du klasowego postanowiliśmy w
hej 23, do wszystkich ko eżanek i vO egow 5Z o nyc w 0- cjach pozostają grupy samopomo- ten spos6b walczyć z dw6jkami.
dzi i 'lU calej' Polsce.
. , '
.
l
k I c o w e l wYJasmaJą mezrOz,uml-ane Lepsi uczniowie zawsze po lekWf ezwan,ie do walki zostało podięte przez 'wie e sz o!
podczas lekcji rzeczy.
cjach zostają ze słabszymi k?leRozpoczeła
s;e
'lL';elka
bitwa o dobrą naukę'.
•
".
•
S'
, '.
. k
taramy S!(~ rOWl1leZ pOWlłę- gami i koleżankami i wsp61me z
'b
zycl w'adomos/cl' nimi się uczą. Dzięki pomocy kosimy '7orO'amzować pomoc kOle-I rablamv zadane CWlczellla, uczY- szyc zaso nas . 1
1
.
t>
, . . . . .
,.
k
C
przez
redag"~~nl'e gazetkI' s/cI'en
leżeńskid zlikwidowaliśmy pięć
że{lska w nauce dla .,dWOlkowl- my Się opOWiadanI czytane '. a:
vyva
czó,,'''~ Podzieliliśmy się na gru- la nas::a k~~s~ postanowiła zhkv.rI nej klasowej, w której umieszcza- dw6jek. Nauczyciele są z nas zadowoleni.
py. Jedna harcerka ob,ięła pomoc dowac dwoJ]u.
my ciekawe artykuh'.
koleżellska z języka polskiego, inPrzewie s D. - klasa VII ł
Sm. - klasa VIII et Danusia Niedzi~dska - klasa VI et
na z mate'matyki itd.

"przctrawIć". :Należy czytać OdpowIadamy na wezwanie drużyny harcerskielIII Jedenastolatki

ksiażki naukowe, chodzić do kilJa

nćl

ll;:~z~., r?~str~yg.l11e,. lal~.!l111.

klasa V

W szkole Nr 5

piłkę, zabawić si<;, niż przez na popularno _ nawwwe filmy,
godzinkę bodakj PTosi7dziel:ł~ ,w cz~szczać na odczyty ..."
domu nad książ 'ą· o lest g ow
"". Nic należy też "kuć",

w
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Kronika ~domska Ak~ia
,

~AZNIE.;SZE TELEFONY
Straż PQźarna

,(10 -

Urząd BHp. PubUczn.
"Głos Radomszczański"
~12 - P. P. K. ,.Ruch".
-113 ...... Powiat. Komendą M.O,
~5 - Komitet Powiat. PZPR
51 - Miejski Komisariat MO.

,tli ......
'!12 -

siew.na, kontraktac'ja

~ematem O

&

*

•

39

*

~dministracja - tel. Nr 12,
llzynna codziennie od godz. 9 do 16,

Co
z tym
przejściem?

Często zdarza się, szanowni oby
-Wat ele radomszczańscy, że czło
:Wiek nie wykorzystuje wszystkich
możliwości. Sam w młodości, zalecając się do mej czcig'odnej poło
wicy, Agaty, podczas spacerów z
nią w czasie deszczu, nie otwierałem parasola, który trzymalem w
ręku. Dopiero, energiczna uwa~f\
Agaty strącała mnie z obloltó,v i
Jlklaniała do otwarcia paras.::Jla.
Wspominając dawne dzieje, pra
gnę nawiązać do stosunków, panujących na stacji kolejcvlej w Radomsku, gdzie przy wypuszczaniit
pasażerów na pociąg i przepuszcza
niu ich z perónu istnieje kubek w
kubek podobna do parasola analogia.
Ostatnio na przykład wracając
2 Kłomnic, gdzie odwiedziłem ku'ma Hipolita, długo czekałem na ps
ronie zanim wszyscy pasażerowie,
pr~gnący udać się w podróż, wyszlI na peron. Jak wiecie bowiem
na stacji kolejowej w Rad()msk~
jednym i tym samym wyjściem
~uszcza się pasażerów, udają

cy~h się w dalszą podróż i wysiaida]ących.
Zdarzają się niemiłe

ku
przedsiębiorstwo przeprowadzi
ło ,278 kapitalnyoh remontów domow, daJąc lokatoroll' 913 lokali
mieszkalnych do u*ytl~u. N atomiast, na skutek braku aił fachowych, przedsiębiorst'ń'o nie sporząc4iło dotychczas ąwego bilansu,
co ujemnie odbija się na jego dal,
szej pracy. Z dalezych bolączek na
pierwsze miejsce wysuwa się brak
brygadzistów i kierowników robót
oraz trudności techniazne przy spo
rzą dzaniu kosz1orysów. Jak oznaj
mil dyrektor BPB, ob. Walenty
StaroBtecki, część robót wykony'wana jest bez kosztorysu (co
jest niedopuszczalne ) .
O brakach i niedociągnięciąch
w pracy SPB mówił jeszoze tow.
Błachowski, czhmek Komisji Re·
wizyjnej. Stwierdził on, że BPB nie
zlikwidowało dotychczas 59 rachun
ków oraz, że procenty od poży.cz,"k
rujnują tę im:tytucję.
Ponadto
obecny Zarząd SPB nie przejął do
kumentów od byłego Zarządu. Pra
cownicy SPB pracują -dotychczas
bez dokumentacji prawnej. Zda,
niem mówcy. placówce tej potqeb
ny jeRt rutynowany inżynier lub
technik buclowl::my
Nl\ll sprawozdnniem wywiązała
ąię dy:<lm>\ja
Tow, Kucharsld 0znajmH, że SPB illie dokończyło
budowy cegielni w Kobiełach Wbl
kich, na sll:utek czego niszczy się
tam produkn;ilRna cegła. Przewodniczl} €ty Powiułowej Rady Związ
ków Z::n'!tJtl017?,Y'ch, tow, Ostałow
sld, ~wrórlł uwagę, że personel
SPB jest mało zdyscyplinowany, a
kierowni\ltwo nie kontroluje prze
bieGU wykonywanych prac.
W dalszej azęści obrad przystą
piono do omó",ienia akcji siewnej
i kontraktacji roślin. W sprawie
akcJi siewnej zabrał glos tow. Zatoń, który oznajmił, że w v,rielu
gminach przebiega ona dość sprawnie, mii'dzy innymi w gminie
Brzeźnica, Brudzica i GidIe. Również gmina Dmenin i gn;i.na Pa-

sytuacje, kiedy to spóźniony pasa jęczno wykonała akcje siewną w
nie może wydostać się na pe- 100 procentach.
W sprawie akcji siewnej zabrał
ron, ponieważ w tym czasie wyrównież głos I-szy sekretarz Kochodzą pasażerowie, którzy z po~iągu wysiedli, a przejście jast
żer

l

A jednocześnie na stacji koleiowej istnieje drugie przejście, do.
.Łychczas nie wykorzystane, którym można by przepuszczać paHa.

W Gidiach

i

Ra,..''''
prz ••
raDJieniu
'7:
'7

Im.

ł

d.

bu
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'Walka o IJlanov,ry przebiel'
wiosennej akcji siewnej objęła
również szerokie rzesze młodzie
ży
robotniczej i chłopskiej.
Uc:miowie szkół rolniczych, koła ZMP w miastach i wsiach, huf
ce SP-owskie podejmowały pod
czas Światowego Tygodnia Mło
dzieży liczne rezolucje, wyraża
jąc w nich wolę pomocy chłopu
w walce o zwiększenie zasiewów, o poprawę upraw, w walce o lepsze zaopatrzenie miasta
w żywność.
Zobowiązania,
podejmowane
przez młodzież nie tylko obejmowały obes wiosenny i prace
na roli. Wiele z uchwał, nadsyłąnych do naszej Redi1kcji mówi
o ".'Spółpracy młodzieży z rolnikami podczas siewów, żniw, wy
kopek. Dowiadujemy się z nich
również, jak młodzież budować
będzie na swoich wsiach boiska
SIlortowe, jak będzie naprawiać
nrogi, wysadzać je drzewami
itp.
Takie właEnie zobowiązaniA
porUęIi
ZJ\f.P-owcy gminnego
koła Z~ifP wDlug'ich~ o których
pisa!i6my wczol'aj, takie zobowiązania podjęli ZMP-owcy Liceum Ęolniczego w Bratoszewicach,
,Niezliczone zobowiązania, któ
re młodzież podjęla poc1:::zas
ŚwiatOWego Tygodnh'. Młodzie
ży są wyrazem jej d~źenia lm

dohrobytowi \vi"i,

1m budowie

szczęśliwszego sod a!istycznego
jutra. Świadc2'.ą o tym dobitnie
postanowienia młodzi'€ży gmhlY
Dąhl'owice pow. łowickiego, Plszącej prostymi słowy o woli

przepracowania 1700 dni przy
budQwie dróg gminnych, 300
dni przy sadzfmiu lasu, 100 dni
przy' sadzeniu drzew owocowych

Klomnicach

najlepsze koła TP PR w powiecie

żerów, wysiadających.
Uniknr.ło
Według oświadczenia Instruktoby się tłoku i ludzie szybko opusz ra Powiatowego Zarządu Towarzy
czali by stację kolejową. Dlcł.r:z',~o stwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
przejście to nię jest wykorzystane, w Radomsku, do najlepiej pracu,
a ludzie na stacji tłoczą się, nie ją?ych k.ół rr:PPR w radomszczań
wiadomo. Zupełnie jak z tym pa- skllll: zahczyc naleey kQ~o TPPR
rasolem: jest, a nikt nie zauważył. w Gldl~ch oraz. w K~omllllrach.
Było ~y bardzo dobrze, aby w tej
W Gldlach IstnieJą d:va ko~a
spraWIe zabrało głos kierownic- TPPR. Jed~'Hl przy Zarządzl~ ?mm
two stacji kolejowej.
nym, drugIe - . kołO' mło~zlezowe.
, Proszę o to w imieniu swoim
Zarządy ~bu koł urządz~Ją często
~szy6tkich obywateli.
pop-adankl nn: temat ZWlą~ku Ra.,~:
:wasz Polikarp
dmec~iego, mUresują SIę Ż'J'!'O'
----------------------------.:.....

Inowe

pracują względnie dobrze.
W gminie Sulmiel'zyoe natomiast
jest źle prowadzona księgowość
W tamtejszym ośrodku maszynowyro, To samo da się powiedzieć
równis2: o gminie Strzelce Wielkie
i Woli Jedlińskiej. Komitety członkowskle powiatu radomszczańskie
go nie wykazują niestety należytego zainteresowania pracą, swych
ośrodków masl:wnowYch.
ToW. Kucharski nawiązując do
wiązali się należycie.
konferencji dyrektorów slilkół śred
Na porządku dziennym stanęła nioh w Łodzi, oznajmił, że w porównież sprawa ośrodków maszy- wiecie naszym należy większą niż
nowych. W gminie Przerębie oraz dotąd zwrócić uwagę na wychowa
w gminie Brzeźnicy ośrodki maszy nie młodzieży w duchu socjaHstycz

mitetu Powiatowego PZPR, tow.
Kusiak. Zallnaczył on, że siewy na
terenie naszego powiaw przeprowadzou\cl winny być bąrdziej planowo. Zebrani stwierdzili, że nale
ży przyspieszyć kontralrtaeję roślin w naszym powiecie, gdyż dotychczasowy jej przebieg nIe jest
dostateczny. Nie bez wpływu pozostawał tu fakt, że pełnomocnicy
gminni nie wykazali dOfltatecznej
ozujności i z zadań swych nie wy-

(

doŚĆ wąskie.

i działalność SPD ~lf\:Jmflnm.!p

b ra d p
.
· Ra d y Naro d'
GWIGłowa)
owel• w Ra d omsk u

Przed kilku dniallli w sali posie
dze)5. Wydziału Powiatowego w Radomsku odbyło się plenąrne posie
dzenie Powiatowej Rady ~arodo·
wej. Zebraniu pl'~ewodnicKył ob.
S. Drzazga - przewodniczący Pogr ,.... Starostwo Powiatowe
wiatowej Rądy Narodowej ..
:,27 - Szpital Powiatowy
Po wygłoszonym przez przewod/
a:63 -- Pogotowie Ratunkowe niczącego referacie na tęmat sy~CK.
tuacji międ2iyna.rQdowej i sytuacji
gospodarczej naszego kraju, przystąpiono do omawiania spraw teKI N A:
renowych, takich jak al~cja siewWyśwjetlany
jest film pt. "Mi1- na, kontraktacja roślin i działal
~ząca barykada" produkcji pzeskiej
noŚĆ
Społecznego
Przedfliębior
Początek seansów od godz. 18 i 20 stwa Budowlanego.
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 i 20.
Sprawozdanie z działalności SPB
złożył dyrektor tej instytucji tow.
[Adres Redakcji 2 .Administracji Wale.nty Starol'!tecki. Ze sprawo..Glos U Radomszczańskiego~l zdanul. wynika, że w ubiegłym 1'0-

ltadomsko, ul. ReYJIlonta Nr

roślin

•

'wszystkimi zdobyczami naukowynu i zdobyczami socjalnymi pierw
szego w świecie państwa socjalistycznego,
Na tereńie Kłomnic istnieją 4
lwła TPPR. · Koło przy Tartaku
Państwowym, przy Gminnej Spół.
dzielni Samopomocy Chłopskiej,
pray Fabryce Kawy i Cykorii oraz
koło młodzie2:owe. Podobnie jak i
w kołach 'l'PPR 'IN GidIach i tutaj
c:z;łonkowie Towarzystwa wyka.zują bardzo żywe zainteresowanie
tym wszystkim, co się dzieje w
Związku Radzieckim. Do najbardziej ofiarnie pracujących człon-

Z

III.

UWAGA, CZŁONKOWIE
I{OM TEltENOWEGO
W
dniu
jutrzejszym, o godzinie
nyPl, na leps!le wyniki nauozania
oraz usprawnić i ożywić pracę Ko· 18., w świetlicy Komitetu Powtalllitetów Rodzicielskich i Opiekuń· towego PZPR, przy ul. Miekiewi..
czyeh.
cza 3 w Radomsku odhędzie się
Na posiedzeniu
uzupełniono
zebranie
członków koła terenowe
skład Powiatowej Rady Nąrodo
Obecność wszystkic':l
wej. Na miejsce kilIm ustępują go Nr 1.
cych członków wybrano ob. Anto· cl;łonków obowiązkowa.
niego Korpusa, Andrzeja Szymanka, Mięczysława Otolińskiego oraz
ob, Miec~ysława Borucińskiego.
Dokonano taIcie wyboru nowyeh
członków do Komisji Kontroli Spo
zgłasza się do brygad
łecznej. Przewodniczącym Komi'Jji
ZMP..owskich
wybrano tow. Bohdanowi~za. Do
Przed
kilku dniami, na łamacl'i
Komisji Rolnej dokooptowano ob.
"Głosu Radomszczańskiego"
zaZatonia.
mieściliśmy apal ZIvIP-owców ra ..
domszczańskich, którzy wstąpili
do Ochotniczych Brygad Młodzie
żowych i wezwali młodzież mis
sta i powiatu radomszczańskiego
do pójścia w ich ślady.
Odzew ten I!:nalazl żywy od-t
dźwięk wśród młodzieży I Pań ..
stwowego Gimnazjum w Radomsku. W ostatnich dniach 40 uczmow tego gimnazjum zgłosiło
swój udział do Ochotniczych Bry
pl,"zychodzą nie tylko młodzi. gad Młodzieżowych. Zapisali si?
Pl'zychodzą na nie i $tar.zy go- oni na II turnus, który do pracy
sP<ldarze, przychod1.ą gospody- przystąpi za kilka tygodni.
nie i w ten sposób podnosi się
stopiell uświadomienia wsi.
ł
Młoch:i pracownicy technild
C
-OWCO
zjawiają się ze swym sp.rzętem
Szkoły Odzieiowej
j wiążą całe gminy siecią tele,
fo~'ów, kabli radiofonicznych - z okazji Swiatowego Tygo.
przynosząc ze sobą słowo i świa
dnia Młodzieży
tło. To postanowiła właśnie uPrzed kilku' dniami ZMP-owcy
czynić, na uroczystej akademii Szkoły Zawodowo-Odzieżowej w
śTM, młodzież Rawy Mazowie- Rad,omsku
urządzili
z okazji
ckiej.
Światowego Tygodnia Młodzieży
światowy Tydzień Młodzie:~~ uroczystą akademię. Na akademii
o?c~odzony był pod ~~słem Ule- powzi~li nast~pujące zobowiąza
SleUla pomocy młodzlezy walcz~ nia: postanowiono zOl'ganizowae
cej w krajach kolonialnych pod kółko samokształceniowe, zwię
hasłem walki o pokój. Każdy Id- kszyć prenumeratę prasy ZMPlometr nowych dróg, każdy he- owskiej oraz wpłynąć na zmniej
ktar zaoranych ugorów, każde szenie absęncji na terenie szkoły.
ziarno rzucone w urodzajną gle
bę jest przejawem tej pomocy i
tej walki. Wzmacniając sw~ po,
będzie

I

Młodzież radomszczańska

tar

Ił

I

lepsze jutro

...
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i 500 dni przy budowie nowego
boiska sportowego w Jaronie.
"My chcemy - brzmią słowa
listu deklaracji jak najbardziej pomóc w wykonaniu
Planu 6-letniego. bo rozumiemy
dobrze, że nasza praca ró"'mież
przyczyni się do polepszenia ~y
cia na wsi".
Córki i synowie mało i śred
niorolnych chłopów rozumiej !l,
że tylko własnymi rękoma mogą zbudować sobie nową wieś.
Co mogą sami wykonać - wyko
nują, a jeśli nie potrafią jeszcj':e
sami, pomag'ają starszym w budowie. Tak jest na przykład w
Witonii, gdzie mieszkańcy gminy starzy i młodzi wznoszą Dom
Zdrowia i Kultury. Dom ten hę
dzie dla w~zystkich, nie może
więc zab,raknąć młodzieży przy
budowie.
Tanl, gdzie młodzież wiejska
nie jest w stanie sama podołae zycję gosporlarczą pomagam~
pr8.(!om pośpieszą jej z po- l1<'~szym przyjaciołom na zacho- upol·ządkowany
mocą młod;::;ieżowcy z miast dzie, południu i północy. StwaZarówno w okre$ie jesiennym,
studenci. W yglaszaj ą oni facho l';!iamy dla nich silne zaplecza, z
we po&'a(1:;~~ki o uprawie roli, o którego czerpią ufność w swe jak i wIosennym, chłopi przywo
selekcji zbo~;a, o tym jak zwal- siłv i silną wolę wand o postęp, żący zbożę do Pallstwowych Zakładów Zbożowych w Radomsku
..
czać szkodników zbói, jak z;~kła o kulturę, o socjalizm. '
grzęźli z wozami swymi w bło
dać sady itd. Na pogadi1nki te
Je!.
cie; dojazd do miejsca wyladunko
wego nie był wybrukowany. W
ostatnich dniach kierownictwo
Zakładów Zbożowych w Radomsku postanowiło bolączkę tę usu
nąć. Przygotowuje się już kanue
nie, którymi dqjazd bęazie wyPrzed kilkoma dniami odbyło biet przemówienie okoliczl'l.oś~io brukowany.
się zakończenie kursu konfekcyj- we
wygłosiła
pfzędstąwicielka
nego, zorganizowanego jeszcze w Wojewódzkiego Zarządu Ligi KQ- ....................................
roku ubiegłym przez Powiatowy biet. W imieniu kur~istek przernIl
Zarząd Ligi Kobiet w Radomską wlały ob. ob, Borowiacka i Broni- OGŁOSZENIA
Kurs miał na celu przygotowanie szewska. które podkreśliły, że u~
do zawodu krawieckiego ' kobiet, końe~enie kursu ma poważne zna
.,BI06U
które z powodu braku kwalifi~a q;enie, gdyż dawne kursistki o·
eji nie mogły w tym zawodzie bacnie mogą pracować, jako wy~
"Głosu Piotrkowskielol~
pracować.
Kierowniczką
~urst) kwalifikowane krawcowe.
była tow. Barbara Błachowska.
W części artystyczl1ej wystąpił
,,610su Radomszczańsklego"
Uroczystość zakończenia odb~- zespół artystyczny
Zarządu Li,si
"Glosu Pabianic"
ła się w świetlicy "Metalurgil". Kobiet, chór szkoły jedena.s toletUdział w niej wzięły organizacje niej, oraz zespół muzyczny Fabry
społeczne oraz robotnice
tadom- I ki Mebli Giętych Nr 2.
przyjmują
szczańskie. W imieniu Ligi Ko': I

Uh

wa V ZMP

W

I

Dojazd

kursu konfel(cyjnego

D'ROBNE

do

Robotniczelo·'

Urządy

i Agencje PDeztowe

.....................................

Obwieszczenie

'

Wy dzi€! Wojewódzkim l'~0dzkim - Wy
clzlat Weterynarii, ul. Traugutta 14,
pokój 37 - podanie o dopuszczenie
do egzaminu.
Do podania należy dołączyć w
oryginąle lub w uwierzytelnionym
1928 'r. pkt. C. (Dz. U. R. :p. Nr. 9~, odpil!ie następujące dane: l) świa
poz. 807 z 1928 r.) oraz okólnika z dectwo u~'odzenia, 2) świadectwo
dnia 10. XI. 49 r. Nr. W. L. II-8ll3 ~łożenia egzaminu na czeladnika ko
osoby zamierzające trudnić $ię sa· wah;kiego, 3l świadectwo Odbycia
:nwdzleJnie zawodowym kuciem l(O m'zynajmniej jednorocznej prakly
ni, ą nie mogące się wykaz!\,ć doku ki w charakterze czeladnika kowal
mentem złożenia. lcońcowego egEa.- ski ego u kowala uprawnionego do
minu po odbytym kursie kucia. ko samodzielnego wykonywania zawo
ni, winny poddać się egZl1tnmowi du kucia koni, 4) w~asnol'ęcznie 11:1
Się
przed Państwową, Komi;;;ją EgzQ,llli. pisany życiorys.
uruclJOmikomunikację pódmiejską ~~~J!~::~~~;~~ ~:;izc~~~.n~~~: nacyjną ustanowioną przez Woje- Kandydaci dopuszczeni do eg;za
wodę.
mln u zostaną zawiadomieni o mieiW dniu dzisiejszym odbędzie miało by to bardzo poważne zna nisławę Kołodziejczykową. Ich tO' Osoby te winny w terminie do l' scu i terminie mającego się Odbyć
dl
.
.
h
t
zasługą
jest,
że
gospodynie
wiej'
się konferencja, której wynik mil Czeme
a usprawmenla ruc U .)
dnia 15 maja 1950 r. złożyć w Urzę egzaminu.
bardzo poważne znaczenie dla roz warowego
mi~ d zy
miastem i skie w Kłomnicach wykazują ży. . . . .".III •••••• , •• " ••• IIJI/II. . . . . . . . . . . . . . .
JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wsią.
we
zainteresowanie
Związkiem
Ra
woju gospodarczego naszego mia
sta i powiatu. Obradować będą
Kwęstia uruchomienia komuni- dzieckim. Zdobycze kobiet radziec
C E N N I K O G ł. O S Z E R
dm
kich zarówno na polu naukowym,
..
przedstawiciel Okręgowej Dyrek- k aCH
po . iejskiej , w poważnym
W DziENNIKU •.Gf,.OS RA,DOMSZCZA ..crrSKIIC
"
~ji PKS z Łodzi,
powiatowy stopniu uzależniona jest od decy jak i odcinku produkcyjnym i goZa jednostkę obliczeniową dla ogłoszęń wymiarowych przyaktyw gospodarczy oraz przedsta zji Zarząd,u Miejskiego. Dotych- spodarczym, imponują gospody~iciel
Zarządu Miejskiego
w czas bowiem placówka PKS-u VI niom wiejskim w Kłomnieach i sta j~to 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście t za teks· posla
. d a odpOWIel"
. i ją się wzorem do naśladowania.
sprawie uruchomienia komunika- R a d oms k u nIe
tern - 6 łamów po 45 mm.
cji podmiejskiej przez PKS. Pn- nich pomieszczeń zarówno na g':l- ' Jeśli idzie o koła TPPR W Rajektuje się uruchomienie kilku raże,
iak i na "iura. · Dotychcz"s.
I
Wielkość ogloszeii Za teksłelll
NekroJftgl
Drobne
...
~,.,
... d oms.~u,
pracą wyróżniają się koła
wozów, które by przewoziły z Ra wozy PKS umieszczone są na pla szkolne. Przyznać trzeba, że młood 1 do 100 nim
70 zł
70 zł
30 zł
domska w okolice powiatu zarów cu wydzierżawionym od PZGS, dlież wyka:.r;uje bardziej ożywiouą
od 101 do 200 mm
110 zł
110 zł
- zł
po pasażerów, jak i towary.
gdzie nie ma po temu odpowied-· działalność, niż członkowie faod 201 do 300 mm
160 d
160 zł
___ l
Sprawa ta jest bardzo istotna. nich warunków.
brycznych kół TPPR oraz kół
.<4,
Załatwienie jej stałoby się poO ile by Zarząd Miejski w Ra- istniejących przy instytucjach.
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
- zł
ważnym udogodnieniem
dla ro,· domsku na konferencji dzisiejszej
0. głoszenia tabelaryczne, bilan$e i kombinowane o 100 proc,
botników "Metalurgii" i innyd1 przyrzekł przyjść z pomocą w wy
W prenumeracie pism radzlec· d
rozej.
' l'"
radomszczańskich zakładów nra- szukaniu odpowiednich pomiesz- kich na pierwsze miejsce wysunęcy, z których, jak wiemy, wię· czeń dla PKS, to sprawa urucho- ło się kołó przy Urzędzie Skarbo~~łoszenia w n-rach' niedzielnych i ~wiątecznyełi o 50 proc.
kszość mieszka na terenie powia mienia komunikacji podrniej skiej wym or1l:z. koło. przy ~zkole Prz~- drozel.
tJl',y,Roza tym, jak nas informuje
dxr.e}ttor_ ~ZGS to w- Błachowski. :'e~ri~~~:~1~~~ńskim bytaby d?~~~~..weJ l POWIatOWeJ Komendzie .JLl~g~~~~:tQ;j,,~umerac4 s~e~j~xch i 9.kg!!cznośclow~ch 1

· · ' pro bl em
DZI·s'· r O zat
rzygnie

,

_.. -

Urząd Wojewódzki Łódzki -

dział Weterynarii w Łodzi poclaje
do wiadomości zainteresowanych eo
następuje:
W myśl Eozporządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 1 października

czy PKS

łf~.

jJ • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Or(an J,64zklef:O Kllmltet1l1 Wolew6dzklell'0 Komitetu polskIe, Zjedneezonej PartU nobQ~~ej
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Redskter nec~e!JlY
=1:sstępca re4. nączelT'ęgo
~eln'etapz odpowiedzialny
Dział partyjny

218·14

l!18-~3

:1]9-05
218-19

Duał

korespondentów rabe!",
niczych 1 chłOPSkich f)ra;z:
red3k:orów gazetek śc!"n"

n~ch
Dział mutaCji
D~al młejsld
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~5ł-~t

wewn, 8111
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rolny
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~~-,~

223,29
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Ko lp or!at.
Piotrkowska 'la, tel. U!-,2
AdministraCja
Z,.o-42
Dział ogłoszefl:
t.M!. PlotrkowIks 10411. tel. Ul·~Q l lU-75

t.6d~.

Wyda wc. RSW "Prasa"
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Ł6d~.
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PrentJm~ratę

t06·łł.

Pl'zyjmUje

P.P.K. "l'tllch'! na konto 'p.K.O.
Nr. VU,DS33.

Cz"tajcle

i rozpowszechniajcie

.-

~.GIŁOS"

t

Str. i

>
"T-?

.

rr

~
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ZE SPORTU

tu ,ł W_pll I

KomiSja do spraw amnestii. . dziala ••.
Co

pisało

proso łódzko 4 kwietnio 1930 r.

BEZRQEOTNA POD TRAMWAJEM
Przy ulicy Piotrkowskiej 80 rzuci
la !Oię 1l0d trqmwaj niejaka Łapide
sówna, bezdomna i bezrobotna. Ła
pidesównę uratowano w
ostatnim
momencie przez zahamowanie biE'·
gu pociągu. Kilka osób w wagonie
odniosio obrażenia.

PAKT TRZECH -IOCARSTW

.. Republil,a" podaje w depcszy z
Waszyngtonu. że "pakt trzech mocarslw" - Anglii. USA i .Japonii jest na dl'odze do realizac.ii. Japonia uzyskała szereg ustępstw na Da
J(·k im Wschodzie.
KROKODYL NA DWORCU

LUDZIE BEZ ZŁOTOWKI
"Republika" zastanawia się nad
celowością
sLosowania doraźnyeh
mandatów karnyC'h za przekroczenia porzadkowe na ulicy. Jak się bo
wicm okazuje. dopiero co trzydzies
ty łodzianin jest zdolny zapłacić
mandat 1 - złotowy. Olbrzymia wię
kstość ludzi,
którym się spisuje
mandaty nie posiada przy sobie ani
grOS7.a. Tak shvierdziły organa po
licyjne w ostatnich tl'zech mieSI Ucach.

Pierwsze wnioski o darowanie kar lUZ wpłynęły.
nie
W
walce ogo wychowanie
Ilo\\'e-I podcr.as za,vodów. Dalej konieczne llnie uC'h"li w
.
czlo\deka. ('zl)- jest poddanie l:l'ytyce (i samokl'ytycz- 4 tygodnie od chwili jego
c:iąg-u

"'Ieka
o mOl'alno:\ci sOl.'jalbtyczre.i,
bierze
udział
cal c
na3ze
spoleChCl1.,;twO. a wiQc i na~z SpOl't.
Z::,odnie z uchwalą GKKF przy
\\·KKF \\' Łodzi powolana została do
życia Komi s,ia do !:Sjllaw amnestii dła
llasz~'ch sportoweów. Amnesti'l to
akc,ia, ]lo~iada.iaca og'J'omne i doniogle
znaczenie \\'~Tho\\'aw('ze WŚl'ód na~"ych sportowc'ów,
totei poświęcimy
jej dziś trocht; więcl'j l1lic·.isea.

\V d'1iu wczoraj~z."m na dwort'H I
8I\ł,.\]) KO:\JlS.ll
koleJowym w Londynie ukazał się
żywy hrokotlyJ. którv \I'\,\\'olał SZdW ~kl::td KOllli"ji, powolanej do
loną panikę \\'~l'ó~l \;ubli<:7.I1Ości. gpra l\' amnestii pny \\'KKF w Łodzi
Krolmd:vl wymknął sil) z wagonu, weszli: ~ckretal'Z WKKF ob. Okoński
w którym bvł transportowany do o (pl'zewodniczący), ob. Ko"ll'zewa grodu zoologicznego.
przedstawiciel Z:\IP, ob. Kl'y~iak pl·7.edi'tHwiciel ZS "GIHIl'dia" i c7.)onek WKK!~, ob. Gah~zka H. - in~pe;,
UZDROWISKA TYLKO DLA
tOI' WKKP dła ~pl'aw SpOI tow~'ch oraz
WIELKICH FABRYKANTÓW
ob. Łuczak - plZedstawil'ieJ Okl'<;!ga"Rupublilta" omawia spl'awę uz- 1"eJ Rady KF pl·r.y ORZZ.
clrowisk polsldch, które są tak dro
Jakie stoją zadania przed Komls,h
gie, że nawet na.ilellie.i uposażcni li
FABRYKI W TOMASZOWIE
Na pytanie to
rzędnicy nie mogą z nich korzystać. do spra.w amne,;tii?
ZAMIERAJĄ
W
dniu wczorajszym fabryka Czdl'owiska i kurorty polslde dostę daje nam odpowiedź jej przewodniczą
Steinmana i Aronzona przerwała pne są tylko dla wielkich kapita- cx, sekretarz VIKKF, ob, Okoński.
pracę na czas nieograniczony_.
300 listów, właścicieli domów czynszo ..
CZY:\1 JEST A:\TNES1'IA?
wych i dla ziemian.
robotników zostało bez zajęcia.

I
I

I

_

KOli
II

WS7.y. tkie

~pl'a\\'y

dotyczące

alUn~stii.nie 1I10gą ?Y~ załatwiane mel ('hanlczme
1110\\'1 nam nasz 1'OZ_

ADRlA _ dla młodZIeży (Stalina 1)
,,0 u-tej wieczorem po wojnie"
goodz. Hi. 18. 20.
PA":::lT\'OWY 1'EATlł
BAŁTYK (Narutowicza 30) "Nowy
ilU. STEFA~A JARACZA
dom" god7.. 17, 19, 21 _ film do(ul. Jaracza 27)
zwolony od lat 14
Dziś teatr n~eczynny.
BAJKA (FranciszkalIska 31) Dziewczę z }lótnocy" godz. 18, 20 film
P A:Ń'Sl'WOWY
dozwolony od lat H.
•
TEATR POWSZECHNY
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - "Pro(ul. Obrońców Stalingradu 21)
gram aktualności krajowych i za'
(tel. 150-36)
granicznych :;\;1' 14" godz. 15, 16.
17, 18, 19, 20, :H
Dziś teatr niecz.ynny.
HEL - dla młodzieiy (Legionów 2)
"Kurhan Malachowski" l€odz. U,
PAŃSTWOWY TEATR 1YDOWSIH
II), 18, 20
Zespół łódzki
ll-iUZA (Pabianicka 178) .,Pltstelni~l
(ul_ Sto Jara.cza 2, tel. 217-'9)
Pal'meńska" II seria godz. 18, :W
Dziś o godz. 19.30 3 akty Szolem
POLO~IA IPiotrkowska 67)
"Dom
A'le-jchem&.
na pustkowiu" godz. 16, 18.:10, 21

dłuższym, jak
złożenia. Od
przysługuje jE'szcte

na Ol:ena błędów) ukaranych zawodników za powaine przekroczenia oraz
omówienie . ew ntuałnie uch\\'alenie
\'.niosków o darowanie kar na lożo
nYl:h na zawodników, C'zlonkliw Idu·
bu, wreszcie dysku5ja, która w;:kazałaby
na jlrzyczyny różnych pn:ekroczeń
Ol'az !:Sl'odki. zapobieg'aj,!~e
tym przelo·ol.'zeniom.
- Teg-o rodzaju zebrania kluby powinny p\,zepl·o\\·ad7.i': do 15 kwietnia
w całym naszym \\ojewództwie.

t:e<:yzji WKKF
odwolanie do GKKF w,,'arsza\\'ie.

"':'I

ROKU

o przyczynie porażek "Widzewa"
mówi nam kierownik sekcji piłkarskie;
widzewjaków ob. Marciniak

ligowa
dwa
O ·lle sezonie

drużyna ŁKS Włó

Dla już do zanotowania w tym
zwycięstwa nad Wisła i Górnikiem Il

kniarza

I

N \ ('O THZEHA

Decyzje dotyczą.ce ~,mne~tii, któpodejmą zarządy klubów, lub waJIlf! ich Zebl'allia. muszą bye przemyś'
lane i podjęte kolektywnie. X a tych
zebraniach koniec'zne je~t omówienie
-

re

20

kolarzy, spośród których wyłonl0
na zostanie reprezentacja Polski
na wyścig Warszawa - Praga trenu.je
Wisznickiego.
oni ok. 500 km

i co dzień przedłużają trasę biegów
treningowych. Wszyscy, z WYJ'ątk:em chorego Nowoczka. znajdują
się w dobrej formie. Szczególnie
róźnia się Sałyga, Wl'Il.esiński i Rzeź
nicki.

wy

•

Dziś dalszy ciąg
,.Pierwszego Kroku"
w dniu dzisiejszym, to jest

w.

wtorek, o godz. 18 w hali zrzeszenia sportowego Włókniarz odbędlł
się ćwierć i półfinały walk "Pierwszego Kroku" bokserskiego
grupy
łódzkiej.
około

Ogółem startować będzie

30 adeptów

pięściarstwa.

asz konkurs!

ZWR .\C , \'ć

BA(,ZX.~ 'CWAGĘ?

•

"r pod
okiem trenera
Dotychczas przebyli

sukcesy mówca. -- .\.kt'ja ta m:l być przecieź
Radlina. - o tyle drugą, lla.sZą, druży nę ligową,. biorą.cą, udział w rozgrywnie wS)lanilllomrślnym darowaniem
kach drugiej naszej klasy państwowej prześladuje cią,gly pech. Ale czy
"."!~elki~h przewinien, jakich. dopuścili
tylkO pech?
Się naSI Sl}~rto" ey, a ak~Ją w~'~h?
" lU\ czą. mającą Zil cel przycZ)l1IC SJę
z t,"TO pytaniem zwróciliśmy się nich amlJic.ia. i już z Choilako\\'l\. gdzia
U" podniesienia g'odno;'ei naszych SJl'Cr- l\'('7.0raj <10 kiNOli nika ~t'kc.ii pilkar- gJ'ają najbliższe spot1<anie,
wrócą.
to\\'có,,', do )Jodnie'ienia poziomll moja ko zw;ni('7.cy,
~ki{'j
"n.z!\:15
,:Wic'lzp\\,"
oh.
~fal'Cl
ralnego szeroJ,id, mas naszej mIl)lJjaka.
dzieź).

1:',/;2

rozllIli'''''a -

że

do~(' 1lI01·"ą. tn
moż~I1I~' sklrić

ol.roJl~ pO~:1\damy
ż" drn
~po,óh
nic

o ile
1\'

. I?ziś

zam~~szczamy

drugi rys lUlek konkursowy. Należy go
Dwanaście kolejnych rysunk~w nas~..ego kon.k;lI'?u - wypełnionych czytelnie - należy 0d~sł~c d? dma 28 kWle"!l1a b. r. do Redakcji "Głosu Robotniczego",
.Lodz, PIOtrkowska <36, In piętro.
WYCl~C, wypełmc starannie i zachować.

~ażd~ z naszych dwunastu rysunków oznacza kraj, w którym
rozp]~ra SIę

i ~alloSzy następca Hitlera - żarłoczny MI'. DolIar.
A ~'lęc uwaga. Powtar'llamy! Należy odgadnąć nazwę danego
kraJU!
Wypis.ać czytelnie na załączonym kuponiel

Dwanaście kuponów naJeży odesłać w jednej kopercie do Re

dakcji "Głosu"!

Dla domyślnych Czyfelnicków Redakcja "Głosu" przeznacza:

aparat radiowy marki "Tesia"
3 wiec,zDe pióra
szereg cennych książek
oraz moc nagród - niespodzianek

')

I

I

l

Nagrody zostaną rozlosowane pomiędzy Czytelników, którzy
trafne roz\viązania.
Za oryginalne rozwiązania graficzne i tekstowe - specjalne
n&grody.

nr,deślą

W jakim kraju przebywa
przedstaw· ony na

Mr.

poniższym

rysunku

DoIłar?

walne z,L-an,oe

n,.

przez radio

:EARY

rpł.YWIE

- Zatwierdzona dec:~·z.ia o dal'owa'
niu kar.' - mó\\'i dalej lla~z l'ozmów(::1. zostanie ogłoszona w komunikacie Z·.Yi'}7.kn Spol'toll'ego, w r;Ll11aC 1l
Lt01'Cg'O przcwinienie miało miejsce.
Okn;og'O\\T Z",iazek Sportowy odnotuje w ]'(' jestrze kar obok naz\\'i~b\ daSPlUWY FOIDU.LXE
l( dal'o\\'ania kary a hara zostanie
-kre;lona z rejestru dO!liero po uphKażdy zarzad klubu na pOlI s ta.
.. "ie roku nienagannt>go zachowania
wie podania ukal'anego i ubiega,iąceg:o ~;i{' amne"tio" anego 7,llwodnikn.
l'ię o amne~tie zawodnika, po powzię- "to<nnku zaś do zawodników, którzy
cill przez dany klub odpowiedniej IY l'ir~!{l\ roku od dnia daro" ania kal:ehwały,
\\'lllicn w:I'stąpić .z \Ynio~c
ry dopuszcZ,!
si!.' nowego przekr{Jczek
d
I,:em do W KKP o dal'owame ·ary. r.ia ysc)pliny SIlortowej - zostanj('
VI'nio~ek ten jeclnak musi być zaopa- zastosowany "yź;:zy wymiar kary
LI'7.on~· opinią
zarządu zl'zel'\zenia \ za io przekroczenie.
: Sportowej!'o Z",i~7.ku Okręgowego.
Prace Komisji trwają· Pierwsze
Wnio~ek ten WKKF zatwierdzi wzglę wnioski już wpłynęły.

,\takll. Hmk !lam prze
de w'I..'·stkim ląrzl1ik"W i pnllH'Uo
~kr7.~ 111a. XH~i 1lllnnzi gl'Rf: ZI'. cltJopc.y
II: ilrl1i!i~.i cll'l1l,.'·ny,
~ą. za. Mll.hi jP~z
zasad amnestii dla zawodników i jej tze do ripl'w"pi ligOlH'j dru7.'\"oy. toznac7.~nie, dalej omówienie :r.achowa' te/. lJJn~i11l~- el\~iHJoJ'.\·nl(\I;to·w·ać" j~~7.f'~("
ię zawodniku\\'
w o~óle, a '" ol'ieJ'a.i~'· .ię 11>1 <t:Il'~z:-th rO\'znil,a('h
nia
szrzeg'ólności na stadionach i boiska~h jr.J\I!\k Il('z pow,),lz(·nia. \Y ni('ilzi('l~
w 'J'o\'lllliu Z:ll'l iedli: ~1:Jl)\- na śro.ll:n
PRZED'VIOśNIE
(Żeromskiego 76)
TEArr-R KOMEDII .M~-QllliEJ
ataKU. ,lal·ll 111\ pra'wPj "I',rouie i J'or
"Córka
marynarza"
godz.
18, ~O ..
•rLUTNIA"
Jl" kz., k, STają"." jako V,illew.l'.
.Tpśli
ROBOTNIK (Kiliń.~kiego 187) ,Sa Co sl't'chać W A kl.?
(ul. Piotrkowska US)
chu>lzi o Wł'"'' Ilj~dzi'elll)' - l<t.r'łca
tropie zbrodni" godz .. 17.30. 20 Dz.iś o godI. 19_16 "Ei:r61OW& }HOZeQ' RO~IA
!I11n rllzmóVl"a, - to JIl1ISl'ł M70!lI'Z."ć
(Rzgow~ka 84)
"Pustelnia
Kolęjarz (ł.,ódź) :l6
1'0 lJl'/'~I'''''e llIieJi~IJJ.\" cułkowitą
Parmeń!lka" I seriA godz. 18, 20
Jr,ieśeia".
REKORD (ltz!(owska 2) .,Statek pu- nie daje się xdełro.,ixowat vruT'.ag'.'. !1. nI tli liwiI' lItr&('nne łHaDl
ki nil"" hr8I1lk>lI'~ ol.J!'olllt·nie nie pono
łapka" dla młodzieży godz. Iti; T,EATR ,.OSk"
"Krwawa vendett.'" godz. 18, ~O
])I'uiyn." klH~y .A. Okl'N(ll łódl."'i~:..(o -i -Willy. ()"'pOd8rJ8 (Kolejarz) grali
(Tra.ug1Itta 1)
STYLOWY (Kiliń::!kiego ] :!3) .,~1iasto rozegrały w lJied>;iel, jui< t-l'l,ecie ~pot ~. 0'11'0, K".,·lIr h~'ł illuy l'fdzia. moDziś o Jr<Xi.z. 19.30 komedia C. GoIwestchnień" godz. 18, 20
kanie w drugil'j rund7.ie. W Piotrko. i.r·hy do teKO !lie dorlł~ril, a w6'1fe?u
doniego: "ObeT!ystka".
Ś'VIT (Balucki Rynck 2) "A.wantura "ie taDltejs71t. I 'QII('ol'dill. zremi80walu i w.\llik 1ll0Źt' b:vłh,. hltl ......
na w i" godz. 18,20
Z" r,"'iązlww('l'lll
Z 'l'oDla"ZOlla
0:11.
Kasa czynna ])l'Zez oMr Iki_ .l~kie środki r.Jlruit'rul'ie
l'rzt'd~ię
TF,:CZA (Pioil'ko\\'!lka 108) .. Dom na 1'0 ltwzUlpd"ipIIill o~l~l nio
u/.-,,·.ka- 'Wy,i,,'. :,1,." u\lik1lą;' dab7.• eh po Rż('k'
teJ.. 272-70.
."
d
1~
"0
18
'O
30
1I.'·,·h
w.,·;,ik,,\\·,
taJ,pla
},rzed,tl1l'\'!:\
pll!'.tl,OWlU
go Z. Od'
,:""
- pyt8Jt1r o],. :'\fa1'l·iniakR.
TATRY (Sie:1kiewi<:za 40) ,.).{I\skara- ,'\' .iak n:l"t'.~II\I.i,.:
PA~STWOWY TEATR LALEK
da"
godz.
16,
18,
20
l~o!ł:.i:~\'z
n
.~
::!
- H .. il!.it'll1~· 1I1n~i"li ~ie~ną,i .ipon~k
..PINOKIO"
WISLA (Daszvńskieg-o 1) ,.Pl'ogram :-;[H'.lllla I.flllz
., .l :-': I po DJlod."ł·h - oilp(m iada kirl'(lInllJ.:
(<ul. Nił'\n'ot 27, teI.135-7ł)
skJadłllw" g~dz. 1Ii.80, 18.30, 20.:W Z,,·iązkowir,· TOIl1:h7(iw
.l
ł łi:~ ,!'kPji
pilkal'oldf'j .:\\'irlzP\'\'·a". \\'
Dziś widowisko zllmknięte dla szkół
WLÓK, TL~ Rz' (Próchnika lii) "Upi6r I \\'1/'l;lIian Z~iel'z
., 4- .... : +1 piPI',nz"ll J'1.~,l/ie nl,"~łę o Ro,iRku i
pt. "HistoI'ia cała o niebieskich migw operze" godz. 16.30. 18.30. 20.30 ]\O.lf:.ial·:- .Kołn<zki
:: :l 4:~ X.)wi('kill1. l{a(·z (hraTllkRl'Z) ZdRł w
WOLNOść (. 'apiórkowskiego 16) _
1.1\:-; ~\\ I()~nllnz I B
:;:1 5:1 '!'I,rnnill pg/amin. JIloi.liwp, że i oni
dałach".
"Dom na pustkowiu" godz. 16. \1.1 :I..,·I'l11lll
;l ., ~:S okaż~ si~ lf'p'i 011 R"·.YI'h stSlTq;\"(·h ko
P*~STWOWY TEATR LALEK
18.30, 21.
llol'l1ta Zl.,i'·I·z
:{ 1 5:!1 lt'gów - końtZ~' 113'7. row'Iówca .
. "ARLEKIN"
ZACHĘTA (Zgier~ka '26)
.,Konstan ('ollcorilia. }'intl'k,)w
:l 1 :!: ł
Po niedzie-Im'j porni:ce, jak nam
(ul.Piotrkowska 152, te1.258-~9~
ty Zaslonow" godz. 18,20 - film hwią7.kol",'ee 1.,,<11
:\ l 2:9 zdradzil: kierownik piłkarzy "WidzpDziś teatr nieczynny_
dozwolony od lat 14
W zwiąr.kll z nnJehodząc}Jni świ~tR lI'a", wid7.('wil\c~ w~tyd7i1i !ię wraeac
. _•••••••••• _ ........... _ ......... _ ....................._ .................. _........ mi na-,tąpi jednotygodllio'.nl. przerwa do ł.oOZ1. Mo7.1iwe, że obudziła. 5i~ w
,,- r01lgrywka~h o punkty. Włókn iarz
P:d,i!l..!liee będme bral ud2lial w .pot,'liliach tej klas,Y od dnia 10 bm.
Dz,'ś
usłY8ZYmy
I'ierw
mecz; pabialliczani. r<lzegraDl
WTOREK 4. KWIETNIA 1950
z.Jlka operetkowa. 16.50 Sk.J.ozyn.ka ra- ją. J; COllcordilł 11 .iebie, o god-z. 11.
łódzkich
tenisistów
1(],.55 (Ł) Sygnał - chwila muq- cJonaliza.tol'ów. 17.00 Koncert. 17.46 Włókniarz będzie spotkania. o punkty
Dzisiaj o aodz. 19 w 1811 Wojew.
kt. 1~,04 Dziennik poludniowy. 12.25 Audycja SP. 18.00 "Z kraju i ze świa kontynuował W' dui powszedllie lub
przy
P,rzerwa. 13'.20 (L) Chwila. muzyki. ta". 18.15 Recital fortepia110wy. 18.40 Awilj.tec:we, jeduak wolne od l'ozgl'J- Komitetu Kultury Fizycmej
118.25 Program dnia. 18.30 Koncert. "Wszechnica Radiowa". 19.00 Poga' w&k drużyn klaAy ..A. okl'~u łódzkiego. ul. Curie Skłodowskiej 28, odbędzl.e
14.00 Kronika węgierska. 14.15 (L) danka o Hel'ilenie. 19.15 "W ryt.mie Po ukońc?..enill spotknń ul'ugi ...j rlllld)'
w wypadku, gdy Włók,lillr1:; r; Pabia- się walne roczn~ zebranie ~nhJl5Komunikaty. 14.L20 (Ł) Muzyru.. ope' tanecznym". 20.00 Dziennik wieczorPorządek
retk<>wa. 14.55 Audyeja PCK dla cho' ny. 20.40 Muzyka. 21.00 Koncert sym- nic zdohęd7,ie pi"rll·~zą. 101<al ~ w tabe tów okt'ęgu łódzkiego.
li.
ruu.zą
~ięodbyć
je~zrze
mecze
z
dzienny
m.
In.
obejmuje
powołanie
rych. 15.10 "U nas i na świecie". 15.:30 foniczny 21.40 ,.Ws-zechnica Radiowa".
Audycja dla świetlic dziecięcych .. 15.~0 22.30 Zwyrtałowa bacówka pod we- ~ni .• tr7;eIU j .. ~jenllym kJ,,~~' A, Sp,ljni,!.: nowych władz tenisistów oraz w
l dc>plero 'W'oVl'cl.as Z"~·Cl'tzrll. t.veh :r.a·.
.......
y
Poga.danka sportowa. 16.00 DZle~1~
"'"
"?
.
. .
popołudniowy. 16.20 (Ł) AktuaJll05cl sołym '\le[c~em : 2_.50, (.L) Muz)'J,a. l~'OrlÓW otl'z\'Jlla tvtuł mi~tr7.a kla.-" bOI y komlsJl opIekUJąceJ l!lę utalen
.óaz.kie. 16.25 (Ł) ,.Tu się uczą. młode 123 .00 O~tatll1e wladomo~cl. 23.10 Pro- "\ okr~gll ł"dzkip~~ i b~(l:tie si~ ubie towaną młodzieżą·
Ze względu na wa~ność obrad, o
matki". 16.30 (L) ,.Pierwsze mIodzie- gram dnia 23.15 Muzyka taneczna. g-a6 o w~j';eie do drllgiej lig'j pllil.
żcwe brygady bt;do,Ylane". 16.40 Mn- 24.00 Zakończenie audycji i Hymn.
't"'owej.
becność członków obowiązkowa.
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Koniec. "Sago-Maru"
ujściach rzek zjawiają się foki, wychudle niedżwiedzie wychodzą do strumieni, psy poci'ągow~, czując zapach świeżo suszonej
ryby. skowyczą i rwą postronki.

W

W nocy na brzegu i na morzu płoną świaHa. Ryba rwie sieci,
topi kungasy*. Woda w rzekach wrze, łowcy. robotnicy, którzy
solą l krają rybę, chodzą oblepieni luską. z1']1ęczeni, mokrzy i weseli.
Drapieżcy rÓ""nież wyłażą na światlo dzienne.
Przemysłowcy
japOll.5cy podobni są do wątłuszy: im \'vięcej jest ryb. tym chciwiej
rozdziawiają p8.SZCZ.e. Nie je;;tem prorokiem, ale jestem pewien,
przyjdzie czas, kiedy rybi ogon stanie im w poprzek gardła .
Na fabrykach konserw przez całą dobę obrabia się lo. osie .. że
laznymi chiilcz~'kami"*, sezonowi robotnicy japońscy nic wyłażą
z morza na arendowanych działkach. szalbierze sindo'~* rozstav?ia'
j:: sieci z podwójnymi skrzydłami. Ale to jeszcze nie\yszystko.
P,'nowie z Chokkajdo wysyłają na Kamc7atkę flotę moskitową, za
opatrzoną w sprzęt rybacki.
Niezgrabne. 1ecz mocne kawm;<łki,
~zybkie szkuny, starodawne skorupy z rzeżbionymi bukszprytami,

- '"-l ungas
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łódka o pła..kim dm..
'" Żelazny chińC;tyk - autofiurt do kujauia i patronenia ryby.
Sindo - .zwer Itllłku ąbołoWll1e.o.
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-- setki żarłocznych drapieżców zlalują się tutaj, jak muchy do
kuchni. Najbiedniejsi przypływają z wysp Kuryl~kich - bez kompasu i bez map, z workiem zaśmieconego ryżu i beczką stęchlej
rzodkwi. wpadają na rafy. placą kary, lecz mimo wszystko starają
~1E: kraść.

Taktyka ich jest ichóreliwa i bezczelna. Jeśli w pobliżu znajGuje się statek pogran:czny. dl'apieżc~T nie wkraczają do trzymi1o"'ej stref~' zakazanej. czekają. reperują sieci. robią na drutach kosi.:Ulld, spacerują po 'Pokładzie z tak;m wyrazem. jakby się nie
mogli nasycić widokiem kamczackich sopek.
Wystarcz~' się jednak odwró c:ć.
a cala ta hałastra rzuca się
l1C\iychmiast w kierunku brzegu i z niesłychaną zręcznością chwyta
r"by za skrzele.
• Znaliśmy dobrze wielu tych drapieżców. Każdy Z naszej załogi
poznawał w 0dległości trzech mil kawasaki .. NG-~3" lub kuter
ch\'umotol'o\l'y .. Clajai". któ!'y za\.\' 'ze taszczył za sobą całą
tyl1ę lódck.
Szczególnie vvi21e krwi nap ula nam szkuna •. SagoMaru". Był to s.tateczek o pojemności mniej więcej siedemdzies:ę-j
Cill ton. z mocnym kadluoem i dobrymi burlami. Przv odpowiedl~ :ej pogodzie mógł bez trud'l przepłynąć dziesięć mil akurat
tyle. ile trzeba. aby w porę ?naleźć się w bezpiecznej strefie.
Prawdopodobn ie .. Sago-Maru" miała bazę \V pobliżu. na wyspie I
Szymuszu, ponieważ zjawiała się z wyjątkową uporczywością za
~óżdym razem koło przylądka Burunnego , gdzie znajdowała się japońska fabryka konserw.
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