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Chłopi

przodują

woj.

poznańskiego

w ,,Czynie Melioracyjnym"

W AJlSZA WA (PAP). - Coraz wię-1 chłopi 11 'Województwa poznańskiego.
cej gromad melduje o wykonaniu zo- Mieszkańcy 992 'gromad tego woje.
bowiązań, podjętych w „Czynie me· wćdztwa przepracowali dotychczas
Jioracyjnym", a mieszkańcy wielu 7!?.?<JO dniówek roboczych.. Wykoul!-li
wsi donoszą o znacznym często ptze· o~ prace pr~y konserwa~Ji i n_apra·
wie urządzen wodno-mehoracy1nycb
.
Łodzi krncze~JU za~lanowanych ~ prac wod· na długości 930 km oraz wykopali
uroczysłei
6 km nowych rowów odwaclniajl\·
no-mel1oracyJnych.
W dalszym ciągu w naprawie cych. Dzięki przeprowadzeniu wszyst
sz!o ~~~~f,~d~=~ru~~~ ~: :!d~~świa~~s· wrzą~~owanlu runków ~ytowych ludnośct. Winny
tych prac zagospodarowan•
urządzeń kich
nowych
budowach
one uczy eię od mas i wsh:lchi~•ać
·
ca; • ię
sitawodawciy uchwalił ustawę 0 tere
przódują 228 ha łąk.
melioracyjnych
wodno
W ąalszym ctągu swego przernó· się w potrzeby mas. Mają zLikwrdonowych organadl jednolite.J władz)'
wienia min. Mija! omówdl se~egó· wać dotydlozasową wart.elką formał·
·
państwowej
w ciągu is lat, d!Zielących nas od łowo 1tJBdanła rad narodowych, stwier ną i ~dusmą. dr:lał~ość. Masy )u
chwiili w:vrLWolenia nie było a.ni je- dzająo równ()(ltl..eŚtl:ie, te dotychcze1 dowe v11erzą, ze WoJe'Y. ~ada Naro
państwow~go, nie za~e stały one na wysoko~c:I ~= sprosta tym wielkim zadadnego v.agadnienia
które b'y rozwiąrlSilo bee <Jdziału zadania. Rady narodowe 11arodzl~y
Sprawn_a działalność rad n.a.rv~o
rad narodowych. PmeprowadzenJe s:ię w walce, a hartowały w codzien
reformy rolnej 1 unarodowienie prze nej pracy Były jednak słabO powią wych 2Wlą~a Jest z zagadnien1em
myslu, rtasledlenie Ziem Odrzyska.- zane e masami na wsi 1 'fV. mieście. wysuwania nowych lud2i z mas lunych,' odbudowa kraju, walka 0 u· Niedostatecznie energicrmle wkracża dowych. Nasrzej re._formle muS'i towaS!Poł'~ony handel, zwalczanie spe ły tam, gdzie działa się niej-ednokrot rzr~yć pr?Ces na;;ycania aplłrat-.i ad
kulacji, sabotaży i nadużyć akcje nie obywatelowi k.rrz.ywda, Jednak rrurustracyJnego elementem robotniWARSZAWA (PAP). - W piątek.\ mo nykan ~u fra.ncuałdego, J)łV
.
siewne i mwne, likwidacja {igorów Woj. Rada Narodowa w Łodzi wysu- azo -: chłopskim.
i nieużytków, akcja wymier.ianla i nęla się ria jedno e crzołowycb miejse . Ażeby ~ Wi~lka, rewolucyJna 26 bm„ w drugim dniu I kra. jowego ja·· · na.rod&w polskfero i francuskie·ściągania pod'!ltków, twomenie ośrod w kraju. Ma ona powa.żne reoultaty r!f~rma dała . równie rewoluCYJ.ny zjaoZdu ZS Koleja1'Z, na salę orzyby- ro stałe się posłębła. Łączy nu
od kzw;ązku Rah~Zlec ła, wi:tana raęsistymi oklaskami>, eki- 1VSIJólna wa.łka o &praiwiedliwośl:
ków ~aszynowych, zwycięskie pl'!Ze w mobiil:irrowaniu mas ludowych na ~~g' UC7JlllpełY.
prowadzen.!e głosowania ludowe o i odcinku oświaty i kultury, gosP-Odar rząd:i.ew· ktm. emo ra :1"oznydc 'ćorrn pa pięściarzy. - rototników, młon- klas pracującyoh, o obronę pokoju.
2
ore ucri:yruą ~ os . po- ków francuskiej federacji sportowej Klan pracoJ~ Francji pr:eynekła.
ma,
ki i odbudowy. Mały jednak udzial
we wszystkich tych
wyborów _
łe nazód francuski nigdy nie będzie
wielkich akcjach C!Z.ynnie uczestnj- w jej pracach bie1'7.e młodzież i ko- gt1:e~1: ::::ego kraJu, zm.eriia1ące- związków zawodowych.
Kierownik franc:uskiej drożvny - walczył pneciw Związkowi Radzłec
. .
o J. :rz.mu.
N
czyły terenowe rady narodowe wszy biety.
przemowie;iia_ min. red. Rousseau, witając riebranych, kleniu l krajom demoknwJI łudo·
Następnie min. MiJ.a1 scharaktery I\ . ala zakon~enle
stkich szczebli. W tych akcjach drł:ia
wznos1 okrzyk n::i cześc Pierw- stwierd'Ził, że klasa robotnicza Fran we;".·
. .
d
ł
Polsk1' Lud",~ej
atela·
Ob
"""'go
Prezydium
dtlałalnoścl
formy
zował
_goS'lę
uczyli
.
narodowych_
ra
acze
J
c.ii z uwagą śledzi osiągnięcia p~•
v v
yw
""'""
,
li
ć
spod
eszcrze nie umilkły oklaski j oa~y , ucey S'lę p;an<?•wa~a . 1 Rady. zadania Rady, Prezydium i ko ' Obywatela, który jest twórcą obec- skiej klasy robotniczej.
„Zapewniam Was, towarzysze, - krzyki na cześć klasy pracującej
ko~troh, porznawa!1 mechamz.m dzia mis,ii. Te ostatnie mają zwłaszcza po nej wielkiej reformy - Prezydenta
Francji, Ko~unistycznej Partii Fran
•
łama aparatu panstwowego. nab1e-· ważne obowiązki ·w podnies!eniu \,;a Bolesława Bieruta

·w walce o podniesienie warunków bytu ludności pracujqcej
Z przęmówienia tow. min. K. Miiola na
w:;'!Y~°!:~~~~:

brazen wewnętrznych, a zairazem w
okresie wle1kd.•.kampandi o utl"\ft·

len~= pokoju.

W ub. roku wykonaliśmy plan 3-le
tn1 pr7.ed terminem. Nierzwykty wylliłek klasy robotniczej, mas ,pracują...

cych naszego narodu, szybki r~ój
współzawodnictwa pracy, racjonałi·
:r.atcxrstwa, które w krótkim okresie
azasu ogarnęły cały kraj, dały w rewltacie olbra:ymie wynik.i. Nie tylko
wykonaliśn):Y plan 3-letni pmed terminem ale i w wydatny sposób pod
wyższyliśmy jakość produkowanych
towarów. Wyniki planu odbudowy _
planu 3-letn.iego świadczą, te Jrraj
na.~iz nie tylko odbudował się ze zn'i1ticzeń wojennych, ale wkroczył w
rorzbu·
p!erwsey etap przebudowy
1
dowy nasriego życia gospodarczego.
Wielki b&latersk:i uyw klasy robotnicrzej rozszerzył się 1 na wieś.
b d
. j
ój
'ln
prze u j oP omys · y roą,w WSI1,
,_, e1nk
'Ya gospoda;:c~ w ~eru u. soc ~:
lizmu, r~JaJąca się s:półdzielczosc
produkcy~ina. świ~d~, że , droga

sesii Wojewódzkiej Rady Narodowej w

R3dzieccy i francuscy delegaci

na zjeździe Z S ,,Kolejarz••
man·ifestuiq nieugiętą wolę pokoju

.si:

~!~~~~ Święto Ludowe - m•nif estacją ~;hh,-p·5k„ą· ~~~~j~~~;
..,....
'W 'Walce O pok.0''Ji I- ~ocj.:::.)I-Zlll

ob~::::!ijJ·!~yię w:s=~turapęd

masowy do nauki. Jednym ~ ;ego
pmejawów jest skutecznie pnzepro·
wadrlana walka z analiabetyzrr.ern.
Szcrzególnie poważne re-oultaty w tej
walce osiągamy na terenie woj. łódz
kiego. Jest to pmy'kład niespotykanego dotąd przeobra~enia mru;. P~
do nauki, tłumiony piv.ez sanacię.
!lllalazł dziś najpelnie~e warunki
rozwoju na wsi i w mieście. Dalazym tego prizejawem je6t ołbreymi
wzrost czytelnictwa. Oto rewolucyjne przeobrażenie. Na batlie roobudvV..'Y naszego prrz.emysfu, r~ju budownictwa wrarz ze ~ pmemyshl i rr.agos'Podru:owaniem wsi
podn0$'! eię rz; roku na rok dobrobyt
mu.
Równolegle z tym procesem ucho
p
li
0
dziły' prz.eoblrażeiria P<> •tyoz.ne.
D.il."Widaoji d2llalallnośd m1ikołajca:Y·
kowców, po ~ikwidowaniu dywersji
WRN-owców i po irilikwidowaniu
band po&iaer:nia - nastąpiła uełna
ata.bfłizacJa poUtyczna. Skupiliśmy
siły i ooraa: ~aźniej zarysowała lrię
dt'oga, po której krocrz.ymy. Stabiliza
cję naS'Zą najbardzdej ugruntował
Kongres Zjednocrzenlowy klasy robot
niOŁej. Kongres ten mid decydujący

wpływ

na

mcleśnietllie się

sojuBZU

robotniezo • chłopskiec11 i prizyaeynil
się do konsoMdacjd ruchu ludowego,
do konsolidaoil całego obozu poetępu.
Temu okre6ow1 prZOObrahfl

towa-

riiyszyła nieustająca ClStra wailka kl&

sowa.

Gdy mamy tak poważne osiągn1~

e:la w pracy i walce - w łkaili śwla
towej toczy sllł· raclekła welka o po·
kój, której przewod'li Zwhpek Ra·
4zleckl l kra.Je demokracji ludowej.
Obc'lz. pokoju a'.dobywa sobie IPJWO
·lenników na całym świecle 1 po !tr'O
nie tego oboou za-ysowała s.lę wielka przewaga. Zasii.ęg w-pływów na·
tomia.et oboz.11 wojny wybitnie .się
tkurceyl i to ltu1"CZe1'rle Bi~ wpły-wów
®'om imperlalla:mu odbywa się nieustannie. W obozie wojny obset'WU·
jemy cofanie się, a:mniejsunie 91.ę
produkcji, widać nlll'astający kry~. bezrobocie, wlda6 spr.r.ecznoścl
wewnętnzne. TymC?.asern u n.a! naatąpiła konsolidacja sił. Setki milio·
nów ludzi na wszystkich kontyMn-

tach, pod wodzą wtelkłeco Stalim.
występują przeciwko wo_mte.

Tegoroczne Swii:to Ludowe obchod'.llimy Vł warunkach pełnej Jedno:Soi

I

doświadczenie sojuszu' ro-

skiego radykalhmu, który znalazl
wyraz w programie Zjednoczonego
Stromtlchva Ludowego, pri;yjętego
przez Kongres Ludowy,
Wzbogaciliśmy i rorzwlnęliśmy rewolucyjne tradycJe ruchu ludowego;
p~aUs:u>w amerykańskich najmity jego cenny dorobek i jeg~ doświad~łaJ<:zyka terenem, na ldórym czenia umacniają i cementują ~
SCJ.erały się dwa nurty: nurt burżu- sojusz z klasą robotni<YZ~. Jednocześaeyjno - chł~kl, kułacki, będący nie nmknęliśm:v dług-l okres rorołprizedłużeniem ideoJogii burżuazyj- cia 1 wsl.rząsów ddeologiomych, któ.nej na "WSi, stanowiący pomost mię- re miutały ruchem ludowym, które
drzy chłopsitwem i wielkim kapitałem ro rozsathały od wewną.łlrz. ·
D~k.i władzy, znaJdującej się w
z mias·t a il nurt lud!m'y, plebe.jskt,
nuri pracującego i wyzyskiwanego rękach ludu polskiego, ruch ludowy
chłoPstwa, który na drodze swej wal pod przew(K}nictwem klasy robotnikt widział sojusznika w klasie ro- C7.e, 1 jej Pa.riii - PZPR, skutecznie
~rowad'lli do końca akcję oozys~za
botni<Y1ej.
Pmywódcy bu.r~yjnego nurtu DUL swoich szeregów i sWYCh ka.dr z
w.s;półpracowali z prawJcą i ułatwiali wrogdch rozbiJackiich elementów, z
jej sprawowanie reakcyjnej i faszy. reakcyjnych sługusów ka.pltalizm.u.
Ruch ludowy w oparciu o bratnią
.c;to\1.-'Skiej władzy w Polsce. w 1918
r. doprowadził Thugutt wespół e Da- współpracę z PZPR wnosi . twórczy
szyńskim i Rydzem - $migłym ruch wkład w dzieło budownictwa Polski
ch~opski do kapitulacjh przed Piłsud- Ludowej, zakłailająeej fundamenty
skim. Wditos zawad jawne pl'1Zymie- socjalizmu. Swięto nasze obchodzone
me 2 endecją. P<>niatoiwscy, Kościał- po raz nósty w wolnej Ludowej OJ•
'.!rowBey, Ba·giilSC:V, MikołajC2ykowie, o czyźnle rozbrzmiewać bęibie ha.sł&•
łJo cała pl~jada kolejno następujących mi blłSklmi klasie robotniczej, hasła.
po sob'1e sługusów burżuazji, którzy mi bliskimi masom pracującym ca·
wyirośli 2 pral\vi<X>wego skNYdła ru- lego kraiłu. ·
Manifestade w dniu Swłęta Ludo•
chu ludowego. Ludzie cl dlla osiągnię
clia celów s.weij praw:ic<>wej połityki wego wy.ka.źą 8'01idamość chłop6w
pm.ywdziewaili niejednokrotnie mas· partyjnych t ·betEJJartyjnyc'lt ze sztokkę radyk<iil.itmlu, w rzeczy samej po- hc:lmskim Apelem Obrońców Pokodu.
sługiwali się wstecl-..ną ideologią agra Kilkon~ysięc.zny aktyw ZjednO•
~. która głosiła solidaryll:lll kla- czoneao Stronnictwa Lud4łwego pra•
S<YW'J, ugodę z wyzysldwaar.amli 1 cuje na swoich gromadach w akcji
wrogość do klasy iro'botnior.ej. Histo- zbierania podpisów, które składaj'
ria ich d7:iałalnoścri, to historia z.eka- chłopi i chłopki, Zą,dadąc bezw.r«lęd•
nero 7.aka.zu bl'Clllł atomowej.
dy sprawy chłopskiej.
Chłopi - ludowcy chcą by6 ,.. neTegoroome Swięto Ludowe obcho·
ddmy Pod makłem osta.tecrznego 'EWY regach obozu pokQju, postępu l demo
oięstwa radykaJneg-o nuri;u ludowe- kracji, skupionyelh wok6ł niezwycię
lł"O. który od włelu dziesiątków lat żonego Zw:ią-iku Radzieckier;o, któwyrabł d~ chłoPów mało- f remu pnewod24 ohorąży pokQJu
łrednlorolnych l wa.lozył przeciw but JĆIZef Stalin.
Na polskłet wsi rozwł.Ja się nowe
łuazyJneJ dywentji o jednoś6 i o bojową rewolu(lyj114 postawę wobec rzą żYcie: apółdrlel~c zaopatr.zenia ł
dów endeckich 1 sanacyjnych. W aze. zbytu PolllQP. organizować pracuJą
ftPCh ~ nurtu core.z bardziej ro- ce chłopstwo do walki z ~em
sla świadomość, że sojusz robotnicio- spekulantów i boga.ezy wiejskich.
ebłQl)Ski - t.o jedyna drop. do WY- Traktory i manyny roln~ pomnaża.jlł wytwóre'.Ee siły wSi, praca rol·
zwolenła c.błopstwL
Tegoroo.me Swtęto Ludąwe obchO· nlka staje się lżejsza I wydajniejsza.

botniczo-chłopskiego i 0 naukę zwydęsklcb walk bratniej klasy robotniozej.
Ruch ludowy był: do ostatnich lat
aż do klęski stojącego na żołdzie im~

1udoweJ, o

Wojewódzkiej Rady Narodowej w lodzi
1..ej)
*" zapropono-

Na przewodniczącego
wano ob. Franciszka Grocbalskiel'O.
Ob. Grochalski, członęk ZSL, syn
małorolnego chłopa, odznaczony or
derem Polonia Restituta, był uprze
dnio przewodniczącym Powiatowej
Rady Narodowej w Bydgoszczy, a
następnie przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, ostatnio zaś przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ktakowie.
Na pierwszego zastępcę przewodniczącego zaproponowano kandydatu
rę tow. Kazimierza Kucnera, ostat
nio wicewojewodę łódzkiego; na dru
giego zastępcę przewodniczącego tow. Zenona Kryńskiego, dotych~za
i;owego naczelnika Wydziału Społeemo - Politycznego Urzędu Wojewódzkiego; na sekretarza - tow.
Czesia.wa Pabisiaka, który zajmował kolejno stanowiska wiceprezydenta Pabianic, prezydenta Piottko
wa, a ostatnio pracował w Wydzla
le Samorządowym KW PZPR. Na
członków prezydium zaproponowano: tow. EustachiuSD Senłowa, l
tow. Ludwika. Kwaśniewskiego I)statnio naczelnika - Wyd2!1.ału Gos
podarki Komunalnej w Ur~• Wo

~

I

Napisał:
I •-I
fłfI h
.I O
ruch~ l~do-w~~· ~k 1949 zamknął
c a ·zqa•
•
dług<, p1ęódz1esięctoletni okres roz. ·
sekretarz NKW ZSL
bici~ ruchu i przyniósł trwałą jednośc, dokonaną w oparciu 0 OCtZyszW coraz to nowych wsiach dojne~
czo:ne dziedzictwo radykalnej 'llyśl! ci'l!imy pod znakiem ZWYoięsłlwa chłop

Historyczne posiedzenie
(Dalszy ciąg ze

1

jewódzk:im w Łodzi. Wybór siódme/ obowiązków, przy pomocy lderow
go członka prezydium postanowio- nictwa polltyczneJO i przy pomocy
no odłożyć na następne zebranie Rady, zadaniom stojącym przed naml podołamy. Pozwoli nam wypeł·
Rady.
Kandydatury zostały przez rad- nić nasze obowią.zki ścisła wic;ź s
nych prrzY'jęt.e, po ceym prz~ masarni pracującymi - więź, któ
tej wagę tak słusznie i tak mocno
no do tajnego głosowania.
Po prrerwie komisja . skrutacyjna podkreślano na IV Plenum KC
.
.
.
odczytała protokół wyborów z któ- PZPR.
Nasza. praca me ograniczy się do
rego wynikało, że Wojewódzka Rada Narodowa, w Łodzi wybrała na rz~dzema za zlelon!m st.ole~ w Lo
przewodniczącego Rady ob. Francisz dzi. My, w prezydium,. Jestesmy z
ka Grochalskiego, na pierwszego za terenu l my.poprowadzimy pracę_ w
tow. ~re!'ie.. Za.rown~ spra~ .małe, Jak
stępcę przewodniczącego
Kazimierza Kucnera, na drugiego 1 w1elk1e ~-u~no~cl woJe~odztw~ bę
zastępcę _ tow. Zenona Kryńskiego, dą nam lez.~c na sercu i ~ędziemy
na sekretarza _ Czesława Pabisia- j~ załatwiac jak najba.rdzieJ ~u.mien
ka l na członków prezydium Eusta me..B~dzlemy dalej umacniac .1 poahiusza Senlowa 1 Ludwika Kwaś· glęb1~c sojusz robotniczo • chł~pskl.
~ędz;emy ~lę starali tak, jak t.ego
niewsklego.
ządac będziemy od rad terenowych
pl'7JE!wodniczący - otoczyć opieką rosną.cy aktyw
Nowowtbrany
prezydium Rady ob. Franciszek Gro społecmy rosną.ce kadry
~halski, dziękując w imieniu swoim Głosy, które na nas p~dły, zoboaby nami
i prezydium za zaufanie, jakim Ra wiązują równi-ez Radę
da obda;zyła jeg? i prezydium za- kierowała, a.by nam ~magała, aby
pewnił, ze zaufarua tego nie zaW1e- każdy nasz krok był krokiem właścł
wym. Mobilizojąci masy do budow·
dzle.
- ZctaJemy sobie sprawę, to przy nfotwa socjalistycznego, przyczynlaC
jęliśmy obowiązek trudny I alężkl się będziemy do utrwalenia pokoju
lees p.,-zekł>Danl Jesteśmy, te wkla - ukończył swe nrzemówienie ob.
da;lao całe . aeree w WJ>konanie b'cb Grochalski.

I

ideał spółdzielczego

gospodarowa

zie.młą.
Powstały setki wsi uspóldzielczonych, "7 kłóeych znikła zale?.ność
chłoP.a prac.ującego od bogacza, w
których znikła. troska o pracę i chleb
wa
nla

.

rą chJOl>Qm burżuazyjną fdeolog-ię agrar12mu, soju!l'i robotników i cbło-

p6w małorolnych i średnf.orolnycll
rośnie i knep.nie.
Zespala nas wsp6Ina walka., tO('oZO·
na przed wojną. razem z klasą robot.
niezą. pn:eeiw ustrojowi kapita.Jistyez
~ - obsza.rnieze.mu. I~ nas wspólme pru-Ia.na krew postępowych Bechowców i Al-o-wców; jednoczy nu
we wspólnych szeregach z klasą robomictą - t>rzodującią siłą narodu z Jej Pllriią PZPR - budowa Pol.ski,
pra.wd?iwej ma.Uli dla. wszystkich jej
·
synów - Polski Socjailistycznej,
Swięto Ludowe obchf}d7Xllle w tym
roku pod ST,czyinyml hasłami obrony
pokoju i budowy podstaw soeja.1~,
WIZDlOCnf sojusz chłop6w z robotnika
mi, pogłębi .Jedność ludu praeująceco wsi i mtast dla oora~ większego
rozkwitu DU'Lej Oj&zymy, dla wmno
Zenia pokojowej, twórc'zeJ dy Da&lle
ro kraju.
W dniu tym »OZ(lra.,...._my ~ ro
~ • chłoPSkU! Wojsko Polakie,
które przy bolku okrytej chwałą Armil ~eck.ie;J wraz z siłami obronnymł krajów demokracji ludowej, sta
nowi niewzruszoną straż niepodle1łCJ8ci, pokoju 1 wolnoiici na.t"odów.

dla diz.iecl. o spokojną starość, w których znikła zmora. ciągłeg.o rozdra.bniania gruntów, w których dzięki ma
szynie. ~ąeej &iły odowieka, IDO'.ina lepie-J lrOSJ)Odarować i wYda.jniej pracować. ChłOIP'1 tych ws1
mają więcej ar.asu na książkę 1 na
łwlietlicę, na zyc.ie rodzi.one. We
wsiach tych, korzystając z dośwładozeń ra.tbJl.eckich, prowadm aię pianową, llOC\ia.Ii$tycmą, da.jąc' lep1-ze
uroduje, r09p()darkę.
Na fr-OOCje walki z ~etyz·
mem ginłe .zaoora.nte i Cł.einii<iła,"wzn
st.a. ciw.yielnictwo Uią.żek i pzet. Przy
btera.jił realne ksziiałty na,JśmieJsze
manenb radykalnych pr.zywódców
ruchu ludo-weco, Sciegtiainych ł N.ocz
nickiClb, bojowników skuplooych w
Dzień Swjęta Ludow~o st.an.le 9lę
NPCh, boha.terów ałlr&Jków c.hłoptddch I krwawYcb ipanifeetadl ro· dniem ma.nifesta.c'ji pracujących mas
botndcto - chłopd!k.iich. mameOla po- ohłapgkich, które w 110,Juftu s klasą
stępowych, radyka.lnyob bojowników robotniczą mobilizują wszyatklie swonasz.ego ruchu, któ:r.l;y w eoju.ftu. chło Je siły do walki 1 praey, a.by SZYbciej
p6w z ~ robotnkq widzieli prsy budować wbój pełnej spra.wiedli1wośc1 społeczneJ, a.by w wtełkieJ ro·
'
Idy l"Ollkw11 wsL
dll;lnie obozu PokoJu utrwala6 l'O esy
W Polsoe Ludowej, ,.. nasr.ym
siroju, gdy Ruob. .Ludowy odrzuclł nem.
(TRYBUNA LUDU).
nanucaną mu przez długie lata wro-

.•-1

kam.t.
Przewodniczący Zw. Zaw. Kolejarzy radrllieckich Kawrianlll, zabiera•
jąc głos podkreślił, że organizacje
sportowe, grupujące młodzież, spełniają olbuymią rc>lę w odbudowie
gospodM"czej i kulturalnej Polskil
Ludowej.
„życzę wam, aby wasze 'l!':tze~enie

było W pierwszych szeregach budow
niczych socjalizmu. Niech tyje wie•
czna przyjaźń narodów polskiego I
zakończył swe
radzłecłdego!"
przemówienie Karwtiamn,
Przemó.wieme delegata ra&Uecklt
go pmyjęte zostało pmez u~entuzjastycznie, ~eb.ra!lł
„STALIN - BmRUT '1110REZ", po czym Apiewajlł „Mię-

ków

rz;j~u

skandują:

drz.vnarodówkę".

Po przemówierWach ppłk. Malc..e.
l1d 1&łos1ł wnfosek do Polskiego Komttełn ObrońOOw Pokoju w Waiua
wie, w którym delegaot I k·ra.jowea-e
r,jaalu ZS Kolejarz, . wraz s tow&·
pn.edstawlclelamt ra•
rzyara.ml dtlleeklch mą.zk6w nwodowycb e-

ra IPOriowców francuskich ~z·
k6w zawodowym, 90lidaryzuJ1' się s
uchwałami ntokhobnskimi, wyraża.
Jl\C nieugięt• wol• waJ.kl 0 pok6I

„

"'

P1"MlZ podpisanie Apelu SwlałoWe•
P Komitetu Obroońców Pokoju.
Wruosek przyjęto entuzJ·a.tycmnie
'
po criym 'W81'1';y6CY uczestnicy złożylł
swoje podpity pod Apelem Sztokholmskfm.

I

Plan Schumana zagraża pokojow.i światowemu
Oświadczenie

ambasadora Putramenta

GENEWA (PAP) - Jak donoszą
z Paryża, 25 bm. ambasador Polski
we Francji, Jerzy Putrament, odbył rounowę z generalnym sekretarzem francuskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Parodi w
21prawie projektu francusko-niemie
cklego kartelu węgla i stall. •
Po odbyciu tej rozmowy amb.
Putrament w odpowiedzi na zapytanie przedstawiciela francuskiej a
gencji prasowej AFP oświadczył c0

Polska, podobnie jak i Francja
padła w niedawnej przeszłości ofia
rą hitlerowskiej agresji. Wspólne za
grożenie przez imperializm niemtec
kl było jednym z głównych czynniod wieków
ków cementujących
przyjaźń polsko - francusk~. Toteż
naród polski ze szczególną niechę
deklarację
cią reaguje na paryską
z dnia 9 bm. o kartelu stalowo-wę
glowym - deklarację, która ułatwi
odrodzenie się Imperializmu niemJe
ckiego w jego nowej roli.
następuje:
„Opinia polska przyjęła plan tran
Polska stoi na stanowisku :ie zacusko-niemieckiego kartelu stali i sady polityki wobec Niemie::, ustawęgla jako odnowienie starej konce lone w J~cie i Poczdamie, , stano
pcji imperializmu niemieckiego zna
nej od lat kilkudziesięciu pod naz-

t~~~~~:U~\;0~~~:,fttioift~~r~
tj::
tlera w jego planach w stosunku
do gospodarki francuskiej. Ci sami
imperialiści niemieccy, którzy z ramienia Hitlera realizowali w czasie
okupacji tę koncepcję 1 eksploatowali przemysł francuski
. siłę
d i łjego
.b
zia a3ąc zgo
rob oczą, uzysk a1i y dnie z interesami swych amerykańdecydujący
skich mocodawców wpłYW na ptzemysł stalowY I węglo
wy Francji.
Jasne jest, że naród-- polski widzi
w ewentualnej realizacji takiego
kartelu powstanie bazy dla rozwoju
imperializmu niemieckiego, w jęgo
nowej wasalnej roli, podporządkowanej oligarchii finansowej z WallStreet. Opinia polska w pełni zdaje
sobie sprawę, że za niemieckimi ma
gnataięi stalowymi 1 węglowymi sto

Łazi·

skuteczny środek do zapobieże
nia odrodzeniu się imperializmu nie•
mieckiego i stworzenia Niemiec pokojowych i demokratycmych.

wiły

Polska ułożyła na zasadatlh dobro
sąsiedzkiego współłycia swoje sto·
sunki z Nlemleck~ Republiki\ De·
mokratyczną, uznającą polskie arra·
nice zachodnie na Odrze l Nysie.
Natomiast Polska widzi w odbodo·
wującym się lmperiaUźmie l rewiz
jonltmie • Niemczech Zachodnich,
podsycanym i hodowanym przez
Wall-Street, zagrożenie pokoju iwia
towe10.

k.- przykladn1·e ukarany

d ~stawa, j~a weszła w źy~e z „leczył się u prywatnego, leka. ~aJa br. o zabezp1ecze rza, a ten nie wydał mu zaświad
~em
mu socJahstycznej dyscypliny czenia".
k.
p .
pracy ma na ceI u walkę z łażinieusprawiedliwiony t ap!ews. 1 t 1ubmaczył się, poza
kostwem i
b0
ym ze nie przy ył d 0
pracy,
· ' • ł • •
mi opuszczeniami dni pracy. Usta
wa broni sumiennych robotnik6w „Die rnlB · piemędz~ na t;a.mw~j"
i pracowników, a zwalcza wszel- z ~s~~na ~o Łodzi, eo Jest dzir
kiego rodzaju markierantów łazi ne, Jesh stac go było na wizytę u
ków i nierobów, którzy utr~dnia prywatnego lekarza.
ją wykonanie planów produkcyj- . Przewód sądowy ustalił niezbi·
~ie, że oskarżony rozmyślnie, bez
nych.
istotnych przyczyn opuszczał dni
Onegdaj odbyła się w Sądzie Grodzkim w Lodzi pie:r- pracy, ćo w myśl ustawy o zabez
wsza rozprawa o naruszenie socja pieczeniu socjalistycznej dyscy·
listycznej dyscypliny pracy. os- pliny pracy, jest karalne.
karżony, KAZIMIERZ PAPIEW- . \Y wyrok~ Sąd orzekł, źe Ka·
Ją monopoliści amerykańscy.
W ten sposób usiłuje się stworzy~ SKI, robotnik Państwowego Przed zimierz Pa.piewski w ciągu dwóch
w Europie Zachodniej wielki arsenał siębiorstwa Budowlanego, oddział mięsięcy· będzie otrzym;·wał pobo
i bazę wypadową przeciwko ZSRR II, zamieszka.ły w Tuszynie nie ry z 10 procentowym potrąceniem.
i krajom demokracji ludowej. Z tym zjawiał się do pracy od początku Poza tym obciążony został koszta
d
·'
... • "' t
b
· d d •
związane jest ograniczenie i faktycz
ne pozbawienie państw w zachod· ma3a o 1?1a 24 m. W Sądzie „.1 pus ępowan1a są owego.
W uzasadnieniu wyroku. podniej Europie suwerenności narodo- tł.umacz~ł Się chorobą. Na z~pyta
wej. POdstawą gospodarczą tego n!e s~dztego, dlaeż~go w takim ra kreślon0t źe oskarżony wykazał
jest właśnie 1tworzenie projektowa- zie nie przt..łstewił iwładectwa wybitnie lekceważący stosunek do
1
(w)
lekaoJtieiio - cdvowiedziaL ie pracy.
neao kartelu 1talowo-węgloweto. ·
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wyciąga
&.le1nl
er Fabryczn„ była jak
tow.
potwierdzeniem
. - l"Olllll.„• _...,_ól „ ....,
-3
Bieruta, • ,-eba ._lko •- Poda ręk„, dopo-

ble. Nad absolwentami Technikum
Wł6kłennłcze10 nie roztacza opieki
ani adminiani
wytwarza
stracja,
f
t
wokół nia hprzeciwnie
c a mos erę wręcz wrogą,
.
Jako do „tiezonyc11„• k•-"
""
·~ „ uu
•"".
6
.,.,rzy wszyst
•-moc, o.....,ey„ opiela\", fakt ten nasu ko powinni wiedzieć.
me
d
t . koczywiście
wa Bi et na myśl każdemu • kt0 p rzy spT a k· a atmosfera
atmo
Taka
r.
a
.
o~
w~os
rzyJa
par
aktywu
naradom
się
llłuc!liwał
Nowacki,
tow.
m?W.lł
Jak
sfera
·
Dzielnic.,."
łl'jnego
, absolwent Techrucum. „podcłna skrzy
"'
Jaka ogromna różnica w porów Idla i hamuje inicjałYwlł tego. co
z podobnymi zebraniami i młode, co twórcze".
ae.niu
•-· W d O k BZł a łcani U
B?Cll\.l
·
....„zed kilku m i es1ęcyl
O ile głębiej,
-...
k a dr
wnikliwie j spoglądają towarzysze
Dyrektor naczelny Zakładów, tow.
na sprawy dziejące się wokół nich.
Nie ulega zadnej wątpliwości, . ze Jóźwiak, mówil 0 robotnikach nie·
kadry partyjne Dzielnicy Fabrycz- wykonujących bazy. Ilość Ich jest
nej rosną i to szybko rosną, że trze jeszcze niekiedy bardzo wysoka. w
b a tylko „podać im rękę". Daje się całych zakładach przeszkolono zaZarówno
fX> zauważyć szczególnie w stosun- ledwie 762 robotnlków.
ku do nowego aktywu, który wy- majstrowie jak i kierownicy oddzia
r.6sł przy krosnach, przy maszynach łów nie interesują się zagadniezk
przędri:ałnicziych. Wypowiedzi to- ·
mem s olenia 1 doszkalania, nie
~arzyszy - robotników wprost od organizują masowej nauki. Idąc po
produkcji zawierały wielekroć bar lini~ najmniejszego oporu „odżegnu
oraz ją się od przyjmowania młodych
dzo" trafne i głębokie uwagi
sił, zeby tylko nie „tracić czasu" na
słuszną krytykę i samokrytykę.
Dyskusja toczyla się żywo 1 wart szkolenie.
A jakle skutki? Zalamują slę pla
ko. Wypowiedzi były krótkie, lecz
meczowe, pozbawione zbytecznej ny produkcyjne, brak ludzi do obsa
deklaratywności i utartych fraze- dy maszyn. Ta ślepa, wręcz szkodli

ro

Ce~alny Zarzlłd,

słów

~yby

„.... -

się

ł

I

,
6w. Towarzysze mowili konkretnie

• swych odcinkach pracy. Widać by
· lo, że przeanalirwwaU wYtYCZDe IV
Plenum, te zagadnienie kadr wzlę
• sobie głęboko do serca.
Dyskusja wnosiła stale coś nowe
10, dając wierny obraz polityki kaClr<>wej w PZPB fm. Stalina, wysuwał~ wnioski i projekty prowadzące
ło usprawnienia sytuacji na odcin
tu kadr.

.e
Szkolenl
raz szkolen1'e

•88ZCZ8

1J

się w dyskusji naJzagadnienie szkolenia lde'lfodozneio 1 zawodowego, zagadnie
91• wysuwania kadr.
przytaczali
Dyskutanci obficie
lll'ZYkłady, popierając swe wywody
Tym
f kt mi
.
Cll9tframi,
0 peruJąc
a a •
"fV?'&źniej więc, tym jaskrawiej ry.owały slę braki i zaniedbania. mo
Przewijało

lll!:ęściej

partyjne Zakładów Stalinowskie.li.
Towarzysze z przędzalni, tkalni, wy
konczalni, mówili o
ci towarzyszy partyjnycb, któr'""
~J
nie widzą wroga klasowego, cza'"·
d„
Tow.
cego się na każdym kroku.
ł o kreciej ro
.
• ki sygna1izowa
Skup1ns
lni• gdzie nama· ·
· na \1\lyKoncza
b ocie
do wcześniejsze
się robotników
wia'
maszyn.
go opuszczania

niefrasobliwoś

Przeciw próbom
krytyki
· li t owarzysze w Dzielni
zrozwrue
dławienia

Fabryczne3· rolę korespondency
tów fabrycznych. Podczas narady

aktywu

często powoływano się

słuszną krytykę

na

korespondentów.
te.i fakt usiłowania
Napiętnowano
j k t
ł
· ·
tł
ry yk1 przez
s umiem.a s uszne
. tow. Kellera,
kierownika tkalni, się
koresponden·
który po. ukazaniu
cji tow. Switouia, poruszającej spra
wę niewłaściwego rozłożenia urloPÓW dla majstrów, dopuścił się pró·
by szykan w stosunku do jej autora. Skandaliczny ten postępek kló

spotkał się z odpowiednią odprawą
ze strony zebranych.
•
•
•
„Ludzi, kadry h poznaje się i
spraw11za w toku le pracy" - po
wypo
a każda
tow. Bierut,
wied~i~ł
ozi·elnicy
al,tywu
wiedz członlco·\v
•
słuszność
Fabrycznej potwierdzała
tych słów.
Więcej kontaktu z masami, dokła
dniejsza znajomość ludzi, umi~jętność przekonywania, pomagania
kadrom,
ó się „dzielnicowoś
·wyzbycie
·u i
mę _w
kt ry Pl"Leja~-ia
egoizmu,
ci
kadr
W"'rastających
ukrywaniu
"
oto jak mówił tow. Olejniczak, pod

„

Ł
N 1son u1 Brytyjskiej Kolumoii
·
] ale d onosi• ag1mcja 1~f'utera w rnrl'icie
(prowincja w Ka11ad:ie) doszło do nie:wyldyc/, mt1ni/estacji ludno§cl m.ieJ•
scowcj. Oto czlo111w1de sek1y p.11. „Sy11owi• Wolności" J7rr.ede/ilowaH
ulica.mi miasta l\'elson w 3trojach „.udamo1Q)·ch, protestujqo prseciwko uci•
• '" p od obno tego ro d1:<1ju
skowi p odathorvenm, jaki atosujq u1·'ad:-e koz0111a„ie,
mani/esiacje zd<rr:ujq się tam dość c:::11sto, czemu .sprzyja. pozbawiony 14•
razków gry[Jowycli.. klimat Brytyjskiej Kol111nbii.
Trzeba przr:mać, ie mie.,zl:aiicy tej kolo11ii majq aporo fantasjł i po•
m)·8lowości, demonstrując przed ok11ami. palncu gribernatora w kostiu•
macl& - :ie tak powieniy - „nntara1nyc11", to znaczy... be: kostium6to
·
w ogóle, cltcqc.tv ten ~posób niemJtpliwie podkreślić, iż polityka podatkowa
wl.a<lz dopromulzila ie/i do stanu, ol;reśla11ego sa:wyc:aj słowami: „goly, /ale
.
·
itvięry turecki.".„
Jeśl> c1rod::i zre.~~tq o dzisieis~ł smars1w11izownnq Turcj~, pott11l~<lzeL
'
f
1
·
me to zac 1ow11je róumież w pełni tra rtość i akt1wl110Jć. n w innyc„
lepiej:
nie
&ię
diieje
amerykrińskq,
11omucq
t.zw
/.-rajach „11szczęśli11,ionych"
sum gosJJoclarczy i trud11u:ici finansowe ~pr11u:iajq, ~e ich mie.~:k„ńcy zbli
ż11ją ~ię w coraz s:ybszvni terripie do stanu ko11111let11ej i u·s:eclrstrormej -

sumowując dyskusję, poważne środ

ki prowadzące do naprawienia i skie
rowania na właściwe tory polityki
kadrowej'.
Aktyw Dziell')iCY Fabrycznej, jak
""'Ykazała dyskusja, zdaje sobie z
tego dobrze sprawę.
Teraz chodzi 0 to, aby wnioski,
gołi:nr.
w-ysunięte na naradzie,· zostały Ja:t
B. D.
najrychlej wprowadzone w życie.
r,Jym::'._w_::k::r~ó~tc~e:_::b~h:'że:::.:_i~s:_:i~ę_:iza::_::~:m~i~e.'..'.m:..'.y'...:._ _ __.........__ _ _ _ _ _~H~.~S~·-.'...:========================:.::=====.:
-

Sprawa wykładowców centralnym zagadnieniem

Jak p1'2edstawia się llatym to zaNa IV Plenwm KC PZPR zostały
jasno sprecyzowane zadania, stojące gadnienie na terenie Łodz.i?
.
.
p
przed nami na pierwszym etapie buOWażne OS1ągnięc1a
wa polityka, jest główną przyczy- dowy podstaw soojalirzmu w Polsce.
Liczba kursów partyjnych w stoPartia nasza, opieraijąc się na naną trudności, z jakimi boryka.Ją się
zakłady. Ta polityka powoduje nie uce Lenina-Stalina, wskazała, że sunku do ubiegłego roku zwiększyła
wykonywanie zobowiązań dlugofa trzeba wychować w luclziaoo nasze· się~ 360 do 440. Wrzrost ten śwladc.zy
procent tych, któ· go pokolenia gotowość łamania każ· o umaso\\ieniu szkolenia partyjnego.
lowycb przez
25 podjęli. •
Zwiększyła się również poważnie
dej przeszkody. By sprawniej zwalrzy zobowią:zania
-yc· przeszkody, by pmys·o.leszyć tern U~ba n•y!rładowco'w par'tYJ·nych Je
· ·
~ w "·
...
tym robotnicy, tow. tow. "'""
Mówili. o z·
ub'. ~r. kursy partyjne na d.ziel
po dalszego rorzwoju gospodarczego, żeli
K owalsk t, iclińska, Zimoń, mówili
,
wyraźnie przyczyny blę- kulturalnego i wuostu dob rob ytu, nicach i zakład.ach pracy obsług1waukreślaiąc
dów, stawiając konkretne zadania trrzeba pogłębiać wychowa.nie mas, ne były przez wykładowców zapraco wymaga nieustannej pracy nad sza·nych z poozozeg61nych instytucji
przed aparatem partyjnym.
Tow. Zimoń przytaczała przykłady, podniesieniem pO'lJLomu ideologiczne- CJLY ośrodl<ów, o tyle w b. r. sytuacja
:zmieniła sję gruntownie. Ponad 400
ro naszych kadr.
i t
ł b k.
• d
w1a
Uchwała BO KC w sprawie szko- wykładowców dzielnicowych i fa·
k ·
· o b g t El ·io · rm za nd ere$O·
a · c7.ące
' I
. wyrazrue,
pro U CJ!\,
O ni {OW
lllU się ro jaką
bryczny<:l1 obsługuje swój własny te·
sie- 1enia partyjnego wskazuJe
względem
0W dyscyplinie,
bie stosują prządki spisując ilo~ć że jednym rz; głównych warunków re ren. Wykładowcy cl, praeszkolenli w
wrzecion nieczynnych, a jednocze- alizacji wielkich zadań 6-letniego ub. r. i na początku 1950 r., mówiąc
foie o braku kontroli, pomocy, opie Planu jest stałe podni>67.enfo pozlo- o zagadnieniach teoretycznych potra
ki, zainteresowania dla kadr robo· mu kadr i szerea-ów partyjnych. IV fią lepiej nawiązać do flipraw praktniczycb ze strony administracji I Plenum KC wszechstronnie pogłę- tycznych, do problemuityki zakładów
organizacji partyjnej Księżego. Mły biło to zagadnienie. Jednalk - jak pracy. Mówuą onii pro. tym i bardziej
wskaiz.ał tow. Bierut - Jednym z nad rzrmumiałym dla robotników języ·
·
na.
Przytaczali towarzysze 1 inne Istotniejszych problemów szkolenia kiem.
Zmienił .się r6wnleź w bardzo po-~
ptzykłady, alarmujące· organizacje kadr jest spra.wa wyk.łatlowców.
------------------------------------------
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w imprezach MiPdzynarodowego Dnia Dziecka

ważnym

~~=~:z~:~;::~i.o:~·
na pracy i

spra.wność

orranizacyjna.

Niektóre org~·itlacje partyjne nałtt'Opagancf3r Dzielnicy tow. Bukow
uczyły się również urozmaicać wy~
llkiea-o. kursy masowego szkolenia,
rozwijające sii: początkowo pomyśl- W związku l'Je .zbliżającym się Mię c6w Pokoju śródmieście-Lewa, tow. too:zy z „trójek' pokoju, mówii o wy kłady, by w ten 8'p0Sób wzmóc ~a1nDziecka Helenę Donaszeni•ką, zastajemy w chow.aniu dziecka w krnjach ka.pi.t a· teresowanie W'Śród sruc:haczy. Wy„
Dniem
~· obecnie na skutek braku zain dzyn.arodowym
Jh„tycznych i w Z\\iąz.lm Radzieckim. kłady rzbiorowe, połączone & wywszystkie d:z.ielnfoowe · Komitety O- trakcie. odprawy swojego aiktywu.
filmu - oto nowa fo:rpm
komis.ii w
akcji zbierania
- Po
przygotowu
Pokoju w
11et'esowania ze strony organizacji
e<;l.działowyc:h, odbyrwają słę Diere- ją szereg imprez i pogadanek, które podpisów pod Apelam Pokoju wpr«>- ey mobiliZ1lją „t1:ójki" 11okoju, które ma poWiąt2'Allllia teorii e praktyką.
4 czerwca wra-z z ekipo.
wadzamy nowe formy walki 0 utrwa w
szerokie rzesze
i przy niedostatecznej tre
stwa z ciężkimi warunkami, w ja.kich lenie pokoju - m6wJ tow. Donaszew mi łącz.not<ci wyru~1Zą. w teren woje Niezdrowe tendencje
• .
.
p
'dzt
.
.
•
s'·...__.ch
twencji. Podobnie ma si~ sprawa wynlio""'J."
samouspok 01en1a
wyjad FJ. na
wo 'wa. o ;ra,7. p101·1vszy
·łU<.
,.Jl„.„„
„ ... „ .ę ......,e'" w J>_„
~
wie$ 'n-az z ekipami ł~cz,ności kie·
samokształceniowymi. kapitalistycznych i w krajach kolo• rrupaml
Obok ni.ewą~liwych osią~nięć da·
fabr.vczn•·ch i
- Obecnie mobiliz.ujerny na.sz ak- rowniczki żłobków
Srak jest kontroli nad wykładowca nia.lnych oraz za.znajomii z O!>iągnię·
b a
e
1-. J'ed n ak z a uwa·y·
ty\v pokoJ'u do nowych zadai1. Chce- przedszkolanki, które brały •udział ją s'"'
P wne r Zwią.z
ciami opieki nad· dzieckiem
organlza. ze strony egzekuty~,....
· i a zwc pracy
·
k'
je w akc3'i zhiernnia podpisów ~AA Ape l l· ni'edociągru.ęc
".r
wyku Radzieckim i w k;rajacb demo- my pokazać, że walka o pokój J'estnoart"J'nych.
·
k! d
!""'
dnocześnie walką o wychowanie
l Tow.
P .rEgierski słusznie zwrócił u- kracji ludowej.
a owcow.
wego człowieka, jest walką 0 zapew lem Pokojn. Na w~iach dzielić się bę
wagę na konieczność przeszkolenia Imprezy te organizują. wyłonione nicnie szczęśliwej przyszl~ dla dą one nabytym doświadczeniem z Realizując uchwaly IV Pfonum KC
na odcinku masowego SILkolenia parpracownicami żłobków wiejskich.
lileologicznego aparatu technicz~go, specjalnie w tym celu Korni-sje Obcho dzieei. na całym świecie.
W dniu tym wyjadą również do kilku tyjnego, Wydzial Propagandy Komikrtóry, nie orientując &ię dobrze w du l\liędzynarod-Owego Dnia Dzieeka,
W skład Komisji Obchodu Między dzie&ięc{u gromad najbardziej aktyw tetu Łódzkiego u:wołal ogólnołódrzką
polityce naszej Partii i naszego Rzą których członkowie rekrutuję l!lię z
du, popełnia częstp nieświadomie najbardziej aktywnych członków Ko na.rodowego Dnia Dzieoka weszli naj ni agifat.orzy pokoju, 1.-tón:y wygło- naradę &lkoleniowego aktywu.
Występujący w dyskusji wykłaprzedstawiciele SZJł szereg pogadanek na temat prze
aktywn:i
bardziej
~ele błędów, odbiJających się u- mitetów Obrońców Pokoju.
ZMP, ZHP i Ligi Kohiet. Począwszy biegu walki o pokój i na temat przy dowca tow. Adamiak w.skazał na nie
* • *
jemnie na produkcji. Przede wszyst
~m zaś wysuwa się konieczność Pi.'Zewodn:iczącą Komisji Obchodu od wczoraj we wSY..ystkich zakładach 57.ł:ości dzieci. w krajach kapitalisty- zdrowe tendencje samouspokojenia
i niefrasobliJwości. panujące wśród
Dnia · Dziecka, pracy organizowane są krótkie ma· cznych i w Związku Radzieckim.
przeszkolenia tak zwanych „kadr Międ-iynarodowego
· _w..,.ia_d_o_m_o~,
__-_________________<;.b.ie..;)____....;._wi_·_e_1u_wy....;..k.ła_d_o_w_c_o_·,_v_._J_ak_
ch_p_r_e_I_eg_en_m_··.a.gi.·ta
__
__któ_'_:ry
____K~o·m-itec_._i_e_o_br_on.'_s.ów_k_1·,__n_a
łirednlch" w przemyśle _ lako liro _p_rz_y_D_z_i_e_In.i.co_wym
dek, prowadzący do Podniesienia 1
~ków ich pracy.
się
hartują
rosną szybko,
lecz ani
produkcję,
ogniu walki
w Kadry

Łodzi

brońców

zapo7lI!a.ją

płatnie
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zakończeniu

społeczeń-

zakładach

Członkowie

niedzielę,

Komitety ~ielnicowe uraądzają periodyczne seminaria z wykładowca·
ml. Na dzielnicy Staromiejskiej, na
ponad 50 wykl:adowców, przybyło na
seminarium zaledwie siedmiu.
- Trzeba otoczyć większą opieką
wykładowców - stwierd.ziła na naradzie tow. Cecylia Marchoń. W ośrodku Konfekcyjnym Nr 4, niekitóNY wykładowcy przychodzą nie przy
gotowani. Wykłady są nudne, naszpi
kowane stekiem ogólników i tra.ze•
.
sów.
A prv.ecle:ż tow. Bierut, e.nal!a:ując
na IV Plenum formy i metody naucv.ania, W$kazał na koniecznoś6
zwiększenia zainteresowania się kie•
rownictwa podstawowych organizacji
party.inyeh poziomem wykłado-wcó\V,
lch doborem i pny~otowaniem. Nie
którzy bowiem wykładowcy uważa
ją, że obowiqzkiem tch jeSt uczy6
drugich, lecz sami nie c.zynlą żad
nych starai1 w kierunku JX!dwyższe
nfa wlasnych kwallfikacji. Jest to
oczywiście ciasny praktycYTZm ludzi.,
nie rozum iejących, że nic tak nie wy
pacza linii naszej Partii jak samouspokojenie i .sp<>OLywanie na laurach.
F~kty stwierdzone na naradzi•
szkoleniówego
aktywu
łódrzkiego
plv.e2 tow. Adamiaka i innych dysku
tantów, winny zaos1rzyć czujność ko
mitetów partyjnych na tym odcin·
ku.
•
y'kł
6
n w aZagadnienie pracy
dowców, otoczenie ich opieką, stałe
doszkalanie i kontrolowanie poziomu nauczania nabiera w chwili obecnej s~czególnego znaczenia.

skład

socjalny wjkładowców. Dziś jedna trzecia wy·
kładowców to robotnicy fabryczni.
W PZPB im. l Maja rueoav.mi słu
chacze, tow. Szkopaniak, Wojtc1..ak I
Balcerak. są jui dobrymi wykladowcami, stolarz Bednarek Je1:1\ dziś
asystentem, zaś dwaj absolwenci 6·
tygodniowego kursu tow. Ozga i Kn·
.sieJ· za1>owladaJ"' się na dobn.·ch WY·
"
klad.oweów,
.
.
Uch wala BO KC, obow1ązuJąca
wszystkie instancje partyjne do be-:zpośredniego kierownictwa szkoleniem partyjnym i systematyczn~j
kontroli poziomu i metod nauczania..
się do wzrosiu zaintereprzycrt.vniła
1
e"""'kutv"•
SOWan1a szkolen'em
„- J .v or•
ganiri:a~Ji partyjnych. Zmienił się ich
styl pracy.
Kie::-ov;nictwa partyjne nauczyły
się, na podstawie osiągniętych juź
konkretnych wyników. anaUrzowa~
wartość i cmaczenie S1Zkolenia partyjnego, ewiększającego w wyniku wrzro
stu świadomości efekty pracy produkcyjnej.
Np. we wspomnianym zakładzie,
gdzie kierownikami grup są byli abs,topniu
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szkoły
~0:t~~it:::!:

UJ
dołó,v,
pały glinę Zakłady

„.., Roki·ci·nach

I

Na zakończenie Tygodnia O·
światy, Książki i, Prasy w Rokici·
nach, gm. Łaznów, odbyła się uro
czys-ta akademia, w której wzięła
udział młodzież miejscowej 8ZkospólW:ielczo-handlo·
średniej
ły
wej oraz chłopi z całej gminy. Na
zakończenie uroczystości przedsta·
wiciel Dyrekcji Okręgowej' Szkole

wyciągarka

Andrespolu

z których czer
Ceramiczne w
...\ndrc;polu a które obecnie ulegają
zasypywani;;. śmieciami, wy vożony.
mi z pobliskiej Wi8niowej Góry,
znajduje się wyciąi;nr1m, służąea
dawniej do wycią.gania wagoników
z surowcem do produkcji kafli,
Pokłady gliny zostały juź wy.
czerpane. Mimo to pozostawiono tu
wycią.garkę, obecnie ezę~ciowo juź
zdekompletowani! - brak jej liny
wyciągowej i n&.Mdo ( silnika. elek
tryczncgo względnie lokomobili :ea•
Na terenie

ł dz· z·
m O .le y

_,,

~~~----~~-~~~~~

Porzucona

zadania. W planie pracy .WY-

kiego postanowiono uruchomić 1000
kursów masowego szkolenia partyjnego, fabrycznych, wieczorowych 1
sannoltształceniowych. Wymagać to
będzie prrz;ygotowania 0 gromnej iloś· .

Ci wykładowców.

Plany te OC!l:ywlście mogą i powln• .

1

ny być w pełni wykonanę. Istnieją
bowiem u nas pmvażne i niewykorrzystane r&envy. Mamy wielu sluchaC!l:y, którz:'f po ukończeniu kursu
i dodatko-·wym przeszkoleniu mogą

być doskonałymb wykładowcami.
Już z poozątkiem czerwca, Wy-

dział Propagandy KŁ organ~uje kil
kudniowe kursy i seminaria dla wy•

tyjnej. a tylko jednego do

często

łó~ą organizacją partyjną

Komitetu Łód!zdziału Pi·""""'andy
~........

0

nie byli 0 t 0
podmajstrzyeb,
ezeni opieką. Przewodniczący rady
tow. Augustyniak przytacza fakty
pra~stępujące na tkalni, gdzie
ktykanel pracujący już dłutszy czas
~ako majstrowie nie otrzymuj!\ na
Tow.
leżnego im \\'ynagrodzenia.
szkoły
absolwent
Strumiński,
PST-P. otrzymywał przez wiele
miesięcy płacę robotnika fizycznego. Tow. Wożnlakowa przytacza fa
kty, świadczące, ze kobiety wysunię
te na stanowiska instruktorów i
anajstrów, pozoslawiane są same so

wśr

stoją w dru·gim półrocrzu bardzo po-

'v

rady zakładowe ani organizacje par
tyjne Dzielnicy nie potrafiły ich
~sunąć, posłać do szkół, postawić
na wyższych bardziej odpowiedzial
nych stanowiskach. Zaledwie 28 to
warzyszy skierowano do szkoły par

•

rowej). Mimo to wyciągarkę t~ z
powodzeniem mo;i;na. by wykor=y•
stać, gdzieindziej, gdzie potrzeba
maszyn wyciągowych.
Trzeba dodać, że po całym tere.
nie leży sporo przęseł szyn kolejki
polowej, zooypywanych zwożonymi
6mieciami, Jeśli są one niepotrzeb.
ne Państwowym Zakładom Cero..
micznym w . Andrespolu, napewno
stałyby aię użyteczne gdzie6 na bu
dowlac}l,
E. J.
koresi»ndent _Głosu".

nia Zawodowego, ob. Marian Prze
piórka wręczył młodzieży ~kolnej
radioodbiornik.
Nagroda ta - powiedział ob.
Przepiórka - to dowód uznania
CUSZ t•DOSZ dla szkoły spółdziel
czo-handlowej w Rokicinach, która mimo dość trudnych warun·
ków ma poważne osiągnięcia.
Kształci° ona i wychowuje nowe
kadry spółdzielców, · które zasilą
aparat gminnych spółdzielni „Samopomoc Cbiopska". :Młodzie;i: ta,
osiągając poważne v:ynild w nauce, jednocześnie pracuje ofiarnie
na odcinku społecznym. Założyła
ona wiele gromadz~ich kół ZMP i
kilka drużyn. harcerskich, sprawo·
jąc nad nimi stalą opiekę. Bierze
również czynny udział w pracach
ludowych zespołów sportowych,
w poważnym
przyczyniając się
stopniu co podniesienia kultury
fizycznej na terenie gminy.
Stanisław Krakowiak
korespondent chlop91tf „Głosu"
Rokiclnv, now. brze.zińr.kl

Przed z1·azdem

wło· kn1·arzy
w związkowych
Kolektywną pracą usuniemy braki wpracy 011ni
6

Tow. Malec, i.1,ręearka, między
innymi, stwierdziła, żo usta'l\'a o za
bezpieczeuiu socjalistyczne.i dyoc.v.
pliny pracy zost11ła przy;irta z ra.
dością, przez na1<zą. załogę, z ~·;iąt
kiem nierobów·, kt11rzy już nie bę·

Ostatnio w PZPB i W. Nr !.!2 od
wybory delegatów na lII
Krajowy Zjazd Włókniarzy. W dy
slrosji nad wygłoszonymi referata.
mi, przeważnie zabierały głos kobie
ty, co 6wiad~zy o ich wyrobieniu
społecznym i politycznym. Mów10.
no o osi:!gnięciaeh i brakach w pro
dok<'ji, szczególnie na tka.łoi, Poru.
szouo specjalnie sprawę pracy grup
związkowych i m11i.ów znuf:i.nia.
że
powiedzieć,
Nie możemy
wszystkie nasze grupy związkowe
fle pracują, ale MlJ. takie, których
ca.la. dzia.łalność ogra.nic.za. sit tylko
do rozprowadzania znaczków i pobrania. pieniędzy, Grupa związkowa
i mąi zaufania. winni w~zystkim in
były się

tere~ować się,

a.

tlą. mo~li łazikować.

Dyllkusja. wyk1tzal!l, !e i;tnie;i'ł
jesz<:ze powaJ.ne braki w prncy 'po
oguiw związkowych.
niedociągnięcia b~dz1e
pr7,V kolektywnej
usunąć
możnn
współpracy rady za kłado'l\'ej, orga.
~zczególnych

'l'o braki i

ni:tacji piH"tyjuej i dyrekcji.
Józef Janicki
koreRpomfout „Gło~u"
i: PZPB i W. Nr 2~.

Podnosimy poziom kulturalny wsi

epostrzt"źeniami

swymi dzi~Jić si~ z radą zakładową
• i kierownictwem zakładu.

I

Mówiono ta'kż.e o niedocięgnię.
ciach we wsp6łza.wodnictwie i nie
dostn,tecznej opiece nad raejonaliza
toro.mi, o niedostatecznym zainte·
resowaniu ze atrony Związku epra...
wami lecznictwa, o braku lekarey
o budowie
w nuzej przychodni
łJobka i pr.zedszkola. 'przy naazych
ultładach, trwajtceil jui lata.

kl:adowców.
partyjnych
Zadaniem komitetów
;est umożliwić i pomóc wykładow
com w ro:z~"'lel'Zeniu ri:akresu ich v:iadomości i podwY:.t..Szeniiu poziomu ideologicznego.
Nowy rozmach szkolenia partyjnego wymaga jednocze8śnie organi~acyj
nego ujęcia liozby wykładowców i IZ{l
kwalifikowania ich pO'Z'iomu nauczania.
W ri:wią1.ku rz tym z.a.chodzi kon!ecz
ność wprowadzenie stałej ewidencji
wykładowców. Pmwoli to, przy odpo
wiedniej „kontroli ri:e strony władz
partyjnych, na lepsze obsłużenie kur
sów, a zarazem na właściwą ocenę
pracy wykładowców oraz na zlikwidowanie PI'l'lYPadkowości w typcwa~
nlu i nauczaniu.

I

Wysiłki naszego P:111stwa. Lud!>wcgo, idące w kierunku wyciągnię_
cia wsi z wiekowego zacofania. kul
tUl'aluego, przyniosły już pownżn'l
wyniki, W gromadzie Puszcze. :Ma.
skierniewickiego,
pow,
ria~sk:l.,
gdzie przed wojną pre.wio nikt nie
czyta~ bo zresztą nie było cr.?go
czytae, dziaia.j mamy jui biblio.
tek~ publicznlł, w której piętrzt
•it atoa;r. poiytec:mych bi\żek.

Liczba wypożyczając~·ch · k$iążki
jest dość po;-;ażua i z kaidym
dniom wzru~ta. Czytają uio tylko
t:;wiadczv to
młodzi, ale i starzv.
o tym, że ehlop polski pragnie· zdo
bywać i pogłębiać swoją. ~edzę,
obowiązki
aby godnie spcłnia6
współgo!podarza. Polski Ludowej.
Zofia Kotbial
korespondentka Gło~u"
ze Stucizie1ića. vów. Skier;tlewiea.

R.,j

Hitlerowskie' ·' kadry oficerskie'
I

od~adsają
,~.,.,,,..*

nłdi

komendą

N1em.iec Zachod-

„;

Z pobytu dele.11aeji
polskie~o św.iata pracy w ZSR·R

"Y· Niemczech Zachodnich

Pod anglo - emerykańską
Gd.dawna ~ byti ta•

ra, a z polecenia
wód!Znva,,

amerykańskie.go
:i:ajęli się szczegóło'\\'"}'lll

do tow&lll' przedt.em

.p:sem „h'istor.!l wojny" re specjal-

Jeinn~ Głośna ~ orgainJizacje
•..Balderscbalit" b. generała 1\fanteuf
~. powstała pod plnsr.czylciem „o~Y swokib. .mteresów'' związki b.

nym i ba:rdzo szeroko
nym

d:ziałem

operal'ji

uwzględnio

trat.egi(wmycb

na w"cbodzie.

czynnych oficerów Wehrmachtu, we:r
bu.nek mlodych Niemców do UlD!Un~anej na czarno ,,ipolicji przemy.s?owej", s wreszcie daleko posu!!łięte i iw.1.egłe prace sz:tabu hitlerow
.skiego generab. Hałda-a w mieście
Koen;L.,<>ste.in - wszystko to wskamje, że mocarstwa. spra.WllJące konU'Glę nad zachodnimt prowincjami
~1emiec, daleko ode&dy od pOiStaato'lrień Układu Poozdamskieco. w któ-

Pod anglo-ameryka.-\skim
patronatem

Wkońcu r. ub. twomen:!e ~elegal

inych kadr ofi.cersk:ch w Zachodnich
Niemczech zostało pravirie zakończo
ne, 'J aki)

za.lą.iek przyszłego

poła.Jemnle

rezer-

o- wy.

woj:ika

Zapewne :re względów taktycznych, wysocy komisarze amerykań.,.
scy i angielscy nie komunikują się
jeszcze osobiście z generałami Manteufflem. Studentem i Halderem.
Ale czyni to za 1o kto inny, a 'mianowicie „kanele.n" Adenauer, któr-:t jeźd!T.i nast~pnie z rawrteni do
siedziby Wysoktch KontisaT!Zy na
PE·tersberg.
obu
„współpraca"
HarlllQn1j:na
;;tron: ~uglo - amerykańskiej l adenaue:rowskiej nad odrodzeniem faszy
:.'towskie· .~iły zbro,inej w Nlem~h
7..achÓdnicb napotyka .lednak na po-

wnt.a.wio.no pod t>atrona.iem anglo ameryl:ańslcim i skoszarowano kom·
panie „robotnicze" t „transporluwe".
Rząd Adenauera. pc>słusme na.rzędzie W.łżne przeszkod~·.
Na szcz~ście i w Niemczech Zaobcej Interwencji, mlecił wszystkim
podległym sobśe ,.rządom" prowindo c h dnich potęmieją z każdym dniem
nalnym przeprowadzić legalną raie· s·lfy pokoju, lt:tóre zdecydowane są
str3t'ję b. żołnierzy uwodowYch. aby pok~,r;yżować całą tę brudną gierkę.
Leopold Ma:rschak
w ten sposób mlegalirowaf przygl)·

rym p:rzedeż zobowlązaly się gro-

a:yście do Jikwidaeji potenc.jału 1tbro
.fertlowego Niemiec i do prz;eclwdzia•
Jalda wszelk!l.mi siłami próboJił ich
vemilttaryrr.aoJL
Próby te, jak to zostało ostatnio

I

Delegacja polskiego świata pracy, ktOra ba.wiła na uroczystośc~h 1Majowych w ZSRR zwiedziła MoskWę i Len.ilngt-ad. Na mjęólu ,:_
delega.cja pG1ska na tle Kremla..
...,..

ujaWnłione

na konferencji prasowej
Informacji Niemieckiej
Republiki. Demoicratycrz.:nej, posunęły
si~ już daleko; tak daleko, że należy o n:!eh szeroko mówić i pisać, aby
w porę rtapolYiec O<kod!l.en:iu się agre.
1ywnej soldateski niemieckiej, która
już dwukrotnie w ciągu ćwierćwie

w Urzęd2ie

cza

wamieciła l)OŻOgę wojenną

w Eu·

ropie.

Na konferencji tej

opoWiadał

nam

b. major Wehrmachtu Walter Bruc-

ker o .ecrm.egółach roz.ga.łę:doneJ akeji, która, k01Tlystają.o z anglo· amerykańsldego poparcia. zmierza do od•
nowieuia oficerskich kadr niemiec·
kiego Wehrmachtu f do tr.zymania
lch ·w stanie ,,gotowości".

' Walter Brucker miał ~półdzia
reailirzowaniu t.ej akoj'i. gdy
odmów'..l - eaczęto go seykanować,
a wówczas uceynił to, co nakazywał

lać •'przy

mu instynkt samoobrony i :rozsądek:
schronił się na o~arze Niemieckiej
Republiki Demokratycznej.

Na rozkaz Himmlera

Polepszeniu się sytuacji materiał
nej narodu radzieckiego towarzyszy
Io podniesienie się jego kultury. La
ta. drugiej i trzeciej pięciolatki stalinowskiej były . okresem prawdziwej rewolucji kulturalnej w ZSRR.
W latach 1933 - 1938 wybudowano
20,5 tys. nowych szkóf, do których
W
uczęszczało 33,965 tyg. uczniów.
naukowych
zakładach
wyż.szych
ZSRR w roku 1933- 34 kształciło się
458,3 tys. studentów.
W okresie drugiej pięciolatki wy
szkolono 5.952 tys. WYkwalifikowanych robotników, w tym znaczną
liczbę specjalistów rolnictwa. \V la
tach drugiej i trzeciej pięciolatki
zrobiono duży krok naprzód w rea
lizacji historycznego zadania. podno
szenia. Poziomu kulturalno -technicz
nego klasy robotniczej ZSRR do po
ziomu pracowników, in.źynieryjno technicznych.
Zdradziecka na.paść hitlerowców
na ZSRR zaldóclla pokojowy roz·
wój gospodarki kraju socjalizmu.
Ale po zwycięskim zakończeniu
Wielkiej Wojny Narodowej, naród
radziecki pod przewodnictwem par
tli Lenina. - Stalina, podjął pono·
wnie wielkie dzieło budowy społe·
czeństwa komunistycznego, dalszego
polepszenia sytuacji materialnej o
raz Podniesienia poziomu kulturalneao ludności. oracującej ZSRR.

.„.•
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Obchodzimy

Międzynarodowy Dzień
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nia, do ocqrony zdrowia 1 rozwoju. Te podstawowe prawa dzieci
zagrożone są w krajach imperialistycznych. Rodziny robotnicze
i chłopskie w krajach tych niemo
gą zapewnić swoim dzieciom wła- .
ściwych warunków rozwoju, co
prowadzi do chorób i śmiertelności najmłodszego pokolenia.
W
krajach imperialistycznych dzieci
klas nieposiadających, a tych jest

wskaże, że jedynym obrońcą ży-.
cia i przyszłości dzieci na całym
świecie jest wielki ruch obroń
ców pokoju.
Międzynarodowy
Dzień Dziecka wskaże milionom
ludzi na świecie na wielkie osią
gnięcia Związku Radzieckiego i

akcji kolonijnej. Coraz bardziej
rozwija się ochrona zdrowia mat
ki i dziecka.
'
W naszym województwie ma·
my przykłady tego nie ty1ko w
większych miastach,
czy ośrod
kach fabrycznych, ale również
w gminach, gromadach i najbar·
dziej oddalonych wsiach. Posiadamy już nawet przedszkola sezonowe wiejskie, żłobki wiejskie
i inne pl:;cówki opieki społecznej,
które przyczyniają się do podniesienia dbałości o rozwój dziecka

krajów demokracji ludowej w dzie
dzinie zapewnienia dzieciom warunków rozwoju i wychowania.
Polska Ludowa ma na tym odcinku olbrzymie osiągnięcia. Mimo straszliwych zniszczeń ostatniej wojny, rząd nasz zrobił już
bardzo wiele, ażeby zapewnić naj chłopskiego.
młodszemu pokoleniu jashą, poKomitety Obchodu Międzynaro
przygniatająca większość cierpią godną pt'Zyszlość. W całym kraju
i nie mają przyszłości.
szybko postępuje rozbudowa żłob dowego Dnia Dziecka w terenie
województwa już prowadzą szeroką działalność zmierzającą do
tego. aby Międzynarodowy Dzień
Dziecka wypadł w naszym wojeroślin przemysłowych
wództwie jak najokazalej. We
Dzi~kl
szeroko
kontraktacji jęczmienia bro~ wszystkich szkołach odbędą się
rozwiniętemu plan
'\ł.'spółzawodnictwu
wśród
gromad wamianego.
okolicznościowe akademie. Druży
chłopi woj. łódzkiego wykonali plan
Chętnie kontraktują
chłopi woj.
ny harcerskie przygotowują maso
kontraktacji większości ziemiopło łódzkiego warzywa, czego dowodem
dów całkowicie, a na niektórych od jest przekroczenie o 98 proc. plano we pokazy sP<>rtowe. Wszystkie
einkach nawet znacznie przekroczono. wanego areału uprawy ogórków, o organizacje społeczne w terenie
Np. plan kontraktacji ziemnia- 39 proc. pomidorów i o 10 proc. przyłączą się czynnie do stałych
ków przemysłowych wypełniono w marchwi.
form opieki i nadzoru nad przed·
W kontraktacji roślin przemysło szkolami. domami dziecla itp. pla121 proc„ ziemniaków jadalnych w
1!9 proc., gryki w 119 proc., ziół w wych i warzyw przodują powiaty cówkami. Dlatego też Międzvna~
113 proc„ i buraków cukrowych w piotrkowski, kutnowski. skierniewie rodowy Dzień Dziecka na tere105 proc.
Przekroczono róv."Olei ki i radomszczański.
nie naszego województwa stworzy
podstawę do stałego opiekowania
się dziećmi przez szerokie masy

I

przebieg kontraktacji

Przedszkolanki TPD z lodzi

społeczeńst\va .
Międzynarodowy Dzień

nawiqzujq łączność ze wsiq
przedszkoli I wych rad i wskazó,vek oraz wygło
pracujące w Zakładach Towarzys- szą pogadanki na tematy związane
twa .Przyjaciół Dziec! w Łodzi, po- z opieką nad dzieckiem w wieku
atanow:lły z okazji
Międzynarodo- przedszkolnym.
•
wego Dnia Dziecka nawiązać łąc1
Jednocześnie przedszkolanki łódz
ność zł! !wvmi koleżankami na ws! kie przekażą dzieciom wiejskim po
W tym cetu odwiedzą one w cif! darki od ich rówieśników z miasta.
IU najbliższych dwu tygodni przed
Wraz z przedszkolankami WYjadą
1zkola l dziecińce w spółdzielniach również na wieś dziecięce zespoły
produkcyjnych na terenie woj. łódz świetlicowe TPD w Łodzi, ktore
kiego, zapaznając się ze stosowany- dadzą szereg występów w 11półd.zlel
mi tam metodami wychowawczy 11iach produkcyjnych województwa
mi, udzielą w razie potrzeby facho 1łódzkiego.

mo jak w całym kraju będzie
dniem radości dla wielkich rzesz
dziacięcych.
Dnia tego dzieci bę
dą •obdarowane przez swoje komitety rodzicielskie i opiekuńcze.
Ponadto placówki zaopatrzenia w
teTenie będą posiadały wszelkie
artykuły pierwszej potrzeby. jak
odzież dziecięcą, zabawki, słody
cze itp. tak, aby rodzice nawet
w najbardziej oddalonych wioskach mogli w dniu tym poczy-

ZMP-owcy ·Ski,erniewic
dniach obradował w
Skierniewicach II Powiatowy
Zjazd Związku Młodzieży Polskiej, który cechowała wola kon·
tynuowania walki o pokój, wola
włączenia całej młodzieży do realizacji Planu 6-letniego i budowy
eocjalizmu w Polsce. Tematowi
temu poświęcony był referat kol.

Łowicza
Apel Pokoju

Harcerze

podpisują
Na terenie
wzięło

ŁowiC!la

harcerstwo

02:ynny udział w podpisywa-

niu Apelu Pokoju. We wszystkich
drużynach zorgan~owane były

spe-

cjalne rJbiórki, na którycli referowano sprawę pokoju i konieazność udziału w walce o pokój, wszystkich
uC2ciWycii' patriotów. Druhny i druhowie wszystlrlch drużyn 1)<1dpisywa
li Apel Pokdju. W Łowicizu zebrano
dlrtychozae ponad 300 podpisów, dolt.ónyoh PNU młodzież haTcerską.
Marla Płuskówn&

. t . W w·18IUftI0
I 0ftC8r

Palucha, obl'azujący osiUclęcla
Polski Ludowej we wszystkich
dziedzinach.
W toku dyskusji krytycznie i sa
mokrytycznie oceniono dotychcża
sową pracę, dzięki czemu praca
nowego zarządu będzie niewątpli
wie zawierała mniej brak-ów. W
dyskusji dzielono się nabytym do
świadczeniem z młodszymi przewodniczącymi kó_ł.

Zjazd Powiatowy ' uehwalił zaktywizowanie wszystkich kół ZMP
·w kierunku wykonania Planu 6letniego i w kie~u przebudowy wsi polskiej.
Uczestnicy Zjazdu postanowili
zwiększyć opiekę nad ZHP i Służ
bą Polsce, w dalszym ciągu rtn·
wijać wychowanie fizyczne,
a
przede wszyśtkim ~rócić uwagę
rta tworzenie nowych Ludowych
Zespołów Sportowych.

szkolenie

ZMP-o~w

będzie powiększone

-.;rydainie. o

Maso

szereg dalszych k6t
ZMP-owcy postanoWUi również
Wojewódzki Wydział Kultury zająć si~ prowadzeniem 4 kursów
I Sztuki urządza dnia 28 bm. w nau~rua analfab~t.ów, ~ 50 a!lal
dniu Swięta Ludowego w Wielu faJ;letów nauczać 2ndyw1duafu.ie.
niu koncert na otwartym po- W zakończeniu Zjazdu delegaci
wietrzu. Koncert przeznaczony uchwalili rezolucję następu]ąoej
jest dla wieluńskiego świata pra tr~: „My, delegaci r.ebrani na
cv i chłopów, ki;órży w dniu II Zjeździe Powiatowym ZMP,
obchodzić będą swe .święto stwierdzamy co następuje: Mię·
w Wieluniu.
dzy.na!odowy obóz reakcji ! ~W koncercie weźmie udział permbzmem angl?-a°!erykanskim
.
na czele zawiedzie 111ę w swych
orkiestra dęta oraz balet Robot- rachubach wciągnięcia świata do
ni~ Dom.u Kultury z Toma- uowej zawieruchy wojennej, gdyż
s~wa.
I my, młodzież polska ora• miliony

tYm

Gdzie jest wWieluniu ul. Obrońców Stalingradu?
K:Llka miesięcy temu na posiedze- łeC?.emtwo Wielunia, mtieniając rru
mu Powiatowej Rady Narodowej w wę te~ ulicy na Obrońców Stailingra

Wieluniu zmieniona rrostałB nazi.11•a du, chciało wyrazi~ swoją wdrii~
ul. Iłefomiackiej na Obrońców Sta- ność dla bohaterów Armii RadrziecIingtadu. Nie~ety zmiana tJl dokona kiej, toteż żYczyłoby sobie, a!eby
na toStała widoainie tylko „na papie zmiana naz\\o-Y 7.06tała riteCZywiście
iize" ponieważ do tej pory widnieje dokonana.
elągle nazwa ul Reformackiej. Spo· I

LZS Czastary-pracuje
I

W Czastarach powiatu wieluńskie W. cza&e rozgrywek sportowych,
się ostatnio rozgrywki o „Zwią(Ekowiec« a Wielunia r.orga'lrl•
rrustrzostwó gminy. Do roizgrywek zował t>MtliWWY rMCIZ bok.!etSki U·
w piłce koszykowej stanęły 4 druZy- r~yStość a~ uko6cećmo w
ft.Y, taś do piłki Siatko'Wei 8 drużyn. Czastarach wsi'lóln4 ąba~ ·

«<> ódbyfy

Dziecka

w naszym województwie tak sa-

Wychowawczynie

W tych

Przemysł chemiczny szeroko
rozbudowuje własne szkolnictwo
zawodowe.
W chwili obecnef około 8 tys.
· · ks t ł · ·
·
ł
~odz1~zy
z a Ci się w gimna:
z1ach i hceach pr~emysłu chem1
c~nego., W· ramach Planu
mego hczba słuchaczv. wzrosnie
oo .16 tys. W roku bieżącym licz
ba liceów wzrośnie z 7 do 16.
Równolegle do przy~otowania
nowych kadr, w gimnazjach i
liceach rozszerza przemysł che·
miczny s~ć kursów podnoszących kwalifikacje robotników i u
możliwiających im szybszy a·

I 949 roku - 4.600 robotników.
W ~o~u bieżącym zorRapizowa·
no 1uz 51 kursow,_ n~ ktorych okoł? 1.900 r?~otnikow u~yskało
wyzsze kwahflkacfe.
Spec'alną troską otacza prze
mysł chemiczny szkolenie · na
t.zw. kursach ®śkonalący_ch,
przeznaczonych dla najzdolniejszych robotników.
Po ukończeniu tych kursów i
uzyskaniu odpowiednich kwalifi·
kacji zawodowych, robotnicy wy
suwani są na odpowiedzialne sta
nowiska, zależnie od swych s!)ecjalności. Tego rodza fu szkolenie
umoilhviło wysuni~cie w 1949 r.
wans społeczny. . Na 125 kursach 780 robotników na stanowiska
tego typu trwających od 3 do kierównicze; 30 z nich objęło fun
10 rni~ięcy prt.eszkol6no w prze- kcie dyrektorów wielkich zakła
rnyśl~ chemicznYm~ do końca dów .wytwórczych.

Międzynarodowy Dzień !niecka ków, przedszkoli, dornów dziecka nić zakupy dla swoich .dtleci. Ko-

łwiecia obchodzony będzie uroczy
łcie Międzynarodowy Dzień Dziec
.ka. Dzień ten stanie się wielką
manifestacją w obronie praw dzie
ci do demokraty~mego wychowa-

Pomyślny

·Dziecka ;r;•k;s~t;;;;; kadry techników

obradqją
.,

'

młodzieey

soqanizowanej
w
SFMD pod przewodnictwem Le·
ninówskiego Komsomołu, potrafi.
my obronić pokój. Równocześnie
wyrażamy całkowitą 10lidamośc
z uchwałami Sztokholmskiej Se·

sji Swiatowego Kongresu Obroń•
ców Pokoju.
Niech żyje pokój!
Niech żyje socjalizm!
Niech· żyje obóz pokoju ze
Zwią'Zkient Radzieckim i jego wodum Generalissimusem Józefem
Stalinem na czele!
Niech żyje młodzież polska i jej
przewodniczka Polska Zjednoczona Partia Robotnicza!
Niech żyje Prezydent &P Bolesław

Bierut!
St. Llnewski
korespondent „GłąSu''

mitety organizacyj-ńe MDD już te
raz sprawdzają, aby &klepy MHD,
domy towarowe i spółdzielnie zarówno w miastach jak i na wsiach
były dobrze zaopatrzone w dniu 4
czerwca.

6:te!-

Międzynarodowy Dzień Dżiecka
przebiegać będzie w naszym woje
wództwie tak samo jak w całym
kraju, pod hasłem śolidarhości
międzyna:codowej w walce o pra-

wa dziecka, która jest częcią skła
dową walki o pokój. Dzie6 ten
wskaże
dzieciom na nieustanną
opiekę władzy ludowej, na powszechne zainteresowanie się i czu.
łą opiekę nad niini ze strony całego społeczeństwa.

K~rzystamy

2:
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Wwalce z nieobecnością na budowlach
Poważne zadania organizacji partyjnych i związkowych
W przemyśle
budowlanym .ciągu Hość opuszczonych
dni
wprowadz-enie nowych norm ~ godzin Qraz spóźnrell jest jenastą piło pra \\ ie ró\vnocześriie szcze zbyt duża i znacznie \\'ięk·
z W<!]ściem w iycie ustawy, o sza aniżeli przeciętnie w fabry
zabezpieczeniu socjalistvcznei dy kach.
-;cvplin~' j:m:lcy. Są to dwa donio
sle wydarzenia i dlatego dobrze GDZIE TKWIĄ PRZYCZYNY?
się dzieie, że nasi budowlarze
Nie wolno ńam zapominać. ie
na zebraniach. naradach. \V roż feszcze w roku 1948 budowntcmo\\'ac:h. traktują ie jako Ściśle two nasze było po prostu sezoz soba zwiazane.
nowym rzemiosłem. Przewrót tu
Nnwe normy budowlane da ją ta i d'okonany d'Zięki wprowadze
.sprawiedliwą ocenę wysiłku każ niu zespołowych metod
pracy,
dego pracownika, stwarza ia dlaft zastosowaniu nowych, dotąd
1epsze warunki prac~· . pozwala· . nieznanych maszyn i narzędzi
na
ią na właściwy p.odz-iał zarob- przestrzeni 1at 1948-49 był olków, zależni~ od kwaiifikacji f brzymi. Jednakie w 1>arze z nim
wkładu pracy.
nle szła praca nad podniesieniem
Us! awa o zabezpieczeniu so- dyscypliny pracy i świadomości
cj~li.stycznej dyscypliny pracy sz~rokich mas pracowniczych. za
gwarantuje olbrzymiej masie trudnionych w t~I nowej ~ałęzi
uczciwie pracujących od'Powied~ przemysłu.
nią ochronę przed świadomie,
Zbyt mało priscow.ały organiza
lub nieświadomie działając~ gru cje zwiitzkowe i partyjne
nad
pą szkodników, złożoną z róż podn1esieniem poziomu id'eologi
11ego rodzaju łazików i 11'ierą- czn~o i wykorzenianiem złych,
bów.
· sz.~n.d.„.Hw
,. yth_...... ałóg_··ów wśród mu
wpro'\\;adzel'lia . ;ńóY,•ych ratiy11 tYP.eWY~h .. Jsapitali~tycz
norm minęło zaledwie· osiem nych pozosfałości( }ak np. nad
dni, aie nawet t~n krótki • okres mierne używanie alkoholu, ka·
czasu wystarczył. aby z całą stowość itd.
pewnością stwierdzić, że podnio - - - - - - - - - - - - 1

oa·

sły

n.

one jui

w

znacznym stopniu

poziom organizacyjny budowli
i wyci'a jność pracy. Napływają
meldunki o wysokim prz~kracza
niu nowych norm, przy czym wy
nik'! w granicach 200 czy 250
proct-nt nie należ~ do rzadk-0ści.
Gorzej nAtomiast przedstawia
się realizacja ustawy o zabezpie
czeniu socjaHstycznef dysc}rp11
ny pracy.
NieusprawielfliwJona nieólJeeność na budowlach, w porówna
riiu z ubie~łymi mies~acami, ciy
nawet pierwsz:, połową 1 mata.
znacznie zmalała, ale w dalszym

Egzaminy
do

społecznie i po-

szcza ją

z

robotnicy,

błahych

pracę

przyczyn opu
nie zda jac sobie

w większości wypadków, że w ten sposób szkodz~ nie tylko sobie, lecz calemu
kolektywow'I.

sprawy

PILNE ZADANIA
IV Plenum KC PZPR doklad
nia określa rn!ę organizacji par
tyjnych i związkowych oraz ad·
ministracji w walce o nowe ka
dry, o zdecyci·owaną popra\\'ę na
tym odcinku.
Przemysł budowlany dotychczas nie doceniał tych
spraw.
Swiadczy ó tym naj!(!pief szczupłość kadr partyjnych i nie po
stawiona na odpowiednim pozio
mie praca organizacji związko
złe

viych,

kadr,

rozstawienle

znikoma ilość robotników wysu
niętych na czołowe, kierownicze
stanowlska, niski poziom ideol6
giczny znacznej części pracowni
ków, zatrudnionych w budownic
twie, a co za tym idzie, niedostateczna dyscyplina. wyrażają
ca się dużą ilością spóźnień i O·
puszczonych bez usprawiedli~ie
ni a dni pracy.
IV Plenum KC PZP'.R.

zobowiązują za1·6wno organizaeje
partyjn~. jak i związkowe oraz

kierownictwa
Mu

zyczna. Nr 1 w Łodzi (ul. 1 Maja
Nr 6) iprzyjmuje obecn"ie · zapiny
na egzamin . wstępny. Zapisy
przyjmowane będ~ w sekretariacie szkoły do dnia 15 czerwcl\ br.
w godzinach 9 - 14. Sekretar.iat
udziela także bliższych infórfuacji.

Egzaminy ~e l'ozpaczną się
t'l czerwc•. br.

Rad~ie Żakladowej Fabryki „Ki'aj" pod

często

Uchwały

Państwowej Szkoły
Muzycznej

Państwowa. Sret;linia Szkoła

Niewyrobieni

litycznie, niehtórzy

uwagę

przedsiębiorstw

poszczególnych
do

wzmożonej

odciinku szkolenia
ideologicznef;?o i zawodowego
praicy

na

pracowników budowlanych.
Trzeba śmiało wysuwać d'o
śMadtzonyth majstrów i przodo
wników pracy na kierownicze
stanowi.Ska, otoczyć większą opie
ką cały aktyw budowlany, pod
nieść poziom estetyczny hoteli
dła robotników zamieiscowych,
stworzyć dla nkh życie ś\\1ietli
cowe, wciągnąć do pracy spo.
łeczne.1 większą, niż dotychczas

ludzi,
Wczasy sq po tQ, aby świat .pracy z nich korzystał orR"anizac
ii partyjnych poprzez
do Partii robotników,
ilość

Jednym z · najwięk.Szych przyWi
lejów, wyw.alczonych przez klasę
robotniczą są wczasy. Naj·pięk·
niejsze uzdTowiska, setki miejsco
wości w górach, ·nad morzem i w
lasach oczekują robotników, chło
pów, przedstawicieli inteligencji
pracują~ej. Wszyscy ludzie zmę
cżeni całoroczną pracą korzystają ch~tnie z należnegą im wypoczynku. Tym dziwniejszy wydaje się więc fakt, że są jeszcze
miejsca na wCZ3$ach ni'c?Wykorzystane.
Czym tłumaczyć te fakty? Odpowiedź jest jasna: złą pracą apa·
ratu rozdzielczego oddolnego. Konkretnie w przypadku Fabryki
,,Kraj" w Kutnie - złą 1pracą n~
tym oddnku Rady Zakładowe3.
Przede wszystkim nie umiała ona
przełamać nieuzasadnionej psycho
zy, że wczasy są dobre tylko_ w liJ?
cu i sierpniu, W .rzeczywistości
zaś - wczasy są· czynne cały rok
i zależnie od pory roku, posiadają atrakcje sportowo-turystycznt:·
W styczniu i lutym Rada Zakła
dowa nie pobrała ze Związków
ani jednego skierowania. W oddziale łódzkim wywołało to zdzi

Wienie.

-

C<Y,

chętnych

.

w fabryce ,,!:raj" nie ma

na

w góry, p0

wczasy? Na

słońce?

"WCZaśy

Związek wysyła w kWietniu, ma
ju po' d\va skierowania. I c6ż?
Otrzymuje te skierowania z powrotem jako niewykorzystane i
co gorsza w późnym ter.minie, kie
dy już turnus ei~ rożpoczął i nie
można nikomu ich przydzielić.

Szkoła

I oto taj~rnnica puS'tych pokoi w
uzdrowUik·ach. Pieniądze paftstwa
płyną, a domy w<:zasówe czekają.
Pracownik jednocześnie pożbawio
ny jest przez czyjeś lenistwo moż
Mści godziwego wypoczyniku.
Fabryka „Kraj" ma now, Radę
Zak:ładow4. Stoi przed nią teraz
poważne zagadnienie, rozpracowa
nia akcji wczaśów tak, aby nie
powtórzyć dawnych błędów.

J)rzyjęde

zatrudni-onych w produkcj.i i zasłu~ującycti na to, a w pierwszym rzędzie przodowników 'J)ra
cy i racjonalizatorów.
Realizacfa tych postulatów to gwarancja szybkiego wzrostu
kadr partyjnych, pódniesienia po
ziomu ideo!ógiczn~~o i wydaino
ści pracy nieodzowne warun
ki do realizacji Planu 6-letn!ego.

czeka na
w Chrzqszczewku·
.
'

Już od 2 lat n1ożn.a zauważyć w mało zainteresowania. DokumeńtaejQ
Chl'Zq.&?..czewku pod Babs.kiem i Biał• })O'Wier7Jfc>no osobie niim'rkwali:fikoin
Ra.wską nie za~pi~one n1ury bu nej i dlatego plany nie mogą ł>yć
dynku. Wokół muru wznoszą się 11to prz6Z władze zwierrelmie zatwiet'"
sy cegieł, ktc>~ stopnio<M> rozbiera dzone. Buoowa gmachu s11..Irolnego u·
ne są przez okoliemych 1ruesiz.kań· j~t.a zostałi planem inwestycyjnym
ców, tak, jak to działo alę ze złożo na rok bieżący. Jednakże przy takim
nym tutaj wa..P'llern. Futryny gterczą jak do ~j pory zainteresowaniu Ina·
c4! w murach, nie zagruntowane to pektóratu S?Jkolne~ i Za.rządu Gmi
czone et pnez robactwo. Jednym nr, z pewnościł i w tym roku busłowem mury wzniesione nakładem dowa 'nie ruszy z miejsca, a tym 8&sił i kosztów ~·glQdają tak, jakby mym prztznaczone z :fundusz,u Pań
skamane na znisziczenie. Kogo r.a to stwowego .ł miln. zł. ńa ten cel, nie
będą wykoi,zystp.ne. Sytllooja je6t tym
winić!
Jak motna 8bwleird-aić un-ząd gmi g"orsza, że Powiatowe Przedl!liębioi
ny Marianów, który odpowiada .z a stwo Budowlane ma wszelhle możli·
te sprawy, ~k&7Jllje lOlllOm budynku wóśei przeprowadZetiia w tym sea:onle robót, gdyż q na ten eel pienią
dze, jest potrzebny materiał i ludzie
„ •••••••••••••. „ •• „ •• „ do
praey. Niestety, uporczywy bmk
żainteresowania te strony Za.rządu
Gminy, paralitu,le wezelkie poc:eyna.·

····· ··············'-·······················-····••tt„„.•••••••..••••.•••..

„GLOS" •

powiększyć szer~i

własny

·lokal

rteczą bar~ powatną.
przykład Za.rząd Gminy w Budzi
szewi~h posiada cegłę i
wapno,
sle nie jest w atimie sużytk.ować ma
t.eriaJu bud<>wla.ńe~, ponieważ budo
wa 11i:i;koty nie jest ob.ięta planem in-

koliey jest
Na

westycyjnym w Budziszewicach
"'
tym sezo'!lie, toteż dz.ieci okolicz.nyćh
miejscowości

dynku w

Za.rząd

korzystałyby

Chrząszezewku.

z

bu-

Gminy Marianów i Inspek
muszą czym prędzej

tórat Szkolny

wyk1111.ać więcej inicjatywy i spowodować,
aby budynek wkolny w

Chrzą.SIUZe'Wku był wybudowany i
użytku zgodnie z planem.
K. Mfdryekł
kore&-pondent „Głosu"

od<lany do

Każdy

ZMP-owiec

• •
prenumeru1e
i czyta
:::...~~J~~':j ~ »Sztandar Młodych«
•
,~ G~ Mat"ł&n6W
W'i!llen

,

•

J

"

1;1'.ft

§tr. 6

W niedr.iele

Ze sportu

-

1nn11111111un111n1n1111111iu•

444 s·pońo.wców· ż Łodzi
wyjechało

Co pisała prasa lódzlca w dniu 28 maja 1930 r.

dzisiaj w odwiedziny do ·Ludowych Ze$pał6w Sportowych
oałej Polsce
bęMde wspaniałą

dzisiaj w
O bchOO:zone
Ludowe

święto
O<kaeją do

Szesewe •iskz•twl
Łodzi
Zarząd Z.OZ Kol. poda.je do

'l!'ka...

mości, że

r.godnie z ka.lends.rt:em · ia.
prez, wydanym przez. J.>Z KC>l, i a'i.
Okręg, organizuje w niedziel~. dnia. :a
ma.ja br,; 1z.osowe mistrzost'lfa wo;i.
w6dzt1'1'& dla za.woAnik61'1' he&n&ji>n&o
wanych i posiadac:iy Jr.art wyj~

b11, bądź te2: w spabkBniach ż repr&- du.chu cta.l~ego zacie...quenia soju.srm
zentantami łódz'k:i.c.h ~ei i klu· ponńędzy spo-rlx>weami miast i wsi,
bów sportx>wyeh, kt.órzy thnnnie od- w duchu dal.~zej reafu.acji sojuszu
wiedzą vr c:r.asie świą.t ~ n1ło robotni~<>-c.11łopskiego i pod hasłem
Wież wiejską, młodm nasi sportowcy 'WIZIJl.OŻ®ej walki o pokój.
. POCIESZAJĄCY OBJAW
nauczą się wiele i odll!i:o54 nieocenio
wych.
'Z całą satysfakcją możemy stwier·
ne koreyści.
Dystans: dla. licencji 100 lim,
dti~, . że JUsze zrze;;z.enia s.porbowe i
dla. lr.a.rtowiĆr.6w st! km. '
kluby sportowe 00?"3.Z większą przyPOD HASŁEM POKOJU!
startują. 11ojedyńe!!~ w
Zawodniey
- Wszelkie im.pre-zy. sportowe - wiązują wagę do zagadnień związa·
któ-re od- nych z. u....<q>0rt.owieniem naszej "'-si, odstępach eza:m określonych ~ ! f
ciągnie :.3iSZ rozmówca. -

zademonstrowania naszego doo-obku na. polu krzewienia kuiPOGODA GROZBĄ DLA '
rozprowadzona tury fizycznej i &portu na wsi, na
Pożyczka zostanie
ROLNICTWA
Ziemian tej wsi, n11. której słowo sport w Pol
wśród członków Związku
. l'UEBEZPIEGZENSTWO
· za pośrednictwem Banku Rolnego. sce :pned>rrześnfowej nie było absoNAD~UERNYCH URODZAJOW
lutru e znane.
•
ZAMACHY SAMOB O.JCZE
- We wS1iystkfob punktach obcho
„Kurier Łódzki" pod powyższymi
WIESNIAKOW
du święta Ludowego - mówi nam
tytułami donosi, że wskutek zapopod
Zubożały rolnik z Leonowa
do- Belchatówkiem - Adam Krystek- członek WRKF i Sportu pr-Ly ZSCh
się nadzwyczaj
wiadaJących
brych zbiorów w tym roku - rol- powiesił . się na drzewie przydroz- kolega Więckowski - wyg.tąpią na· będą się w czasie świąt nie będą po cora'Z , ah.~·wn!ejszy biorą udział dziego głó'l\'Ilego,
doniosłej dla
nictwo polskie czeka prawdziwa nym. Przyczyną samobójstw9 - me ;;ze Ludowe Zespoły Sportowe. W siadały charakteru jakiegoś wspóha w tej. niezmiernie
Start i meta. na· nosie pahie.n...:.e'Jri~
spotkaniach towarzyskich międ2y oo wodn'ictwa. Odbywać się one będ; w 1µ13 w tej chwili .akcji. W dniu dmsiej
klęska. Dobre zbiory przyniosą• bo powodzenia finansov,.-e.
·
:szyin ws-eystkie niemal nasze kluby przy parku Wenecja,
wiem dalszy spadek cen zboża, co
* • *
wysyłają n.a punkty obchodów świę
Foczą.tek o god.z, .9 p=-"ttualnie• .h
ostatecznie zrujnuje tysiące najbieWe wsi Bibianów pod Łęczycą,
ta Ludowego s.we ekipy. Jadą p.iłka woduicy 11p6źnieni nie b~dt dopll!zeie
dniejszych chłopów polskich. Boga powiesiła się na sośnie 42-letnia Jó
lekkoatleci, kolarze, a. nawet b0<k
.rze,
ci gospodarze bowiem obniżą pienv zefa Filipiak.
ni • do wyścigów. ·
8e..."'ZY·
ei ceny zboża, żeby ubiec biedniej
BEZROBOTNI ZRYWAJĄ
Opłata. etartorra. u 100 od n,ę-odi!rl.
EKIP"t}
NAJLICŻNIEJSZĄ
szych chłopów.
Z ŻYCIEM
WYSYŁA ZWIĄZKOWIEC
ka.
Ta groźba klęski urodzaju wpły
28 letni Jakób Tomczyk, zamiesz
Na czoło naszych z"i~owych ldu
wa' znów na nasz przemysł, który kały przy ulicy Kątnej 25 w Łodzi
Sędzia gM"n:r wyv..naezony mstu1.1
gier 2, pkt. 3, st. hr. 7: 6 bów sportowych, które wysyła.ją na.j·
Poznań
RKS Głuch. przejawia w obecnym tienie ma komu sprzedawać swych - pozostający od dłuższego czasu
PZ Kol., .z którym obowiąz.a.nl
przez
LZS-ów
naseych
do
ekipy
lic:z;irlejsze
4
1:
br.
st.
1,
pkt.
2,
gier
Kraków
wyrobów. Skąd drobny rolnik ma bez pracy i środków do życia napił zonie duż'! żywotność. W biegach Nabr. 2: 5 wysuwa· saę ,,Zwią.zk<H„-iec". „Zwią.z st współpracol'\"a6 wuy11e:f a~dzio·,\ .a
st.
pkt.O,
1,
gier
Wejherowo
zawodników,
42
ud:r.iał
wzięło
rodowych
·wziąć pieniądze na zakup odzienia
się w celach samobójczych amonia
Bydgoszcz gier 3, pkt. O, st. br. 1:17 kowiec" wysyła do Sieradza. ekipę, tut, Okręgu.
czy bielizny, jeżeli nawet 10 hekta ku. Po przepłukaniu .żołądka po~ co 5tanowi 50 proc. ogółu członków i
'71 osób, wśród któ
składającą się
rowe gospodarstwo z ledwością może towie zostawiło denata na miejscu. jest rów'Jicześnie przekroczeniem planu.
kol, L e onow
Opieka. eanital'n& Dzisiaj o godz. 11, na stadionie Zjed- rych znajdą się: :pilkaNe (piłka noż
Do biegow powiatowych zakwalifikowazebrać gotówkę na zapłacenie poPiotr.
i
lekkoatleci
bok:ierzy,
:ręczna),
i
na
spotkaKilińskiego
ul.
pr.i;y
noczonych
mia
a
nich
z
dwóch
a
biegarzy,
4
się
to
* • *
datków?
Poleca !il} 1dero'l'!'ni.kom poH.cze.góL
24-letni ex-nauczyciel szkoły po- nowi.cie Bu.iała Zbigniew i Blaiejewski j.} Hi{l dwie najsilniej~ze drufyny głu- na.wet ghnna.stycy. Po 61 z.awodniWSTRzyl"IANIE KREDYTOW
wszechnej l'vlichał Krzywy - popeł Eugeniusz lotartować będzie w biegach c11oniemych a mianowicie ł..ódź goście ków wysyłają ŁKS Włóknian i ZKS nych sekcji kol arskich, klubów, de>pYI
NA BUDOWĘ SZKOŁ .
Ogniwo. ŁKS ·włókniarz wyjeżdża.
l1ędzie dru;i;ynę 81~ka.
nil samobójstwo w lesie miejskim w skali wojewódzkiej.·
nowa~. aby na. etucie iryścig6n-- rut
POWSZECHNYCH
B~clzie to niewątpliwie najciekawsze dziś do Praski j 7..abieira piłka.my, ook
W piłce nożnej, po pokonaniu drniypod Cyganką.
zabrakło żadnego zawodnika ' ,; ohyd.
Ministerstwo Skarbu wstrzymało
Ogniwo
ZKS
lekkoatletów.
i
serów
~jak
bowiem
cyklu,
tego
spotkanie
~tow
Poma.uia
z
głuchoniemych
ny
i
NAJMŁODSZA OF I ARA
kredyty na budowę szkół powszew Sieradzu nieznana ko &JJnku 4: l głuchoniemi. Lodzi rozegrali nika z tabeli, śląi.k, mimo rozegi;;i;ych wyjeżdża do Prz.edoorza. i reprezent.o wóch kategorii.
stacji
Na
chnych. Nawet rozpoczęte gmachy bieta pozostawiła walizkę z której w dn. 14.5 br. mecz z '{}Om.orską dru- dwóch spotkali, zajmuje 2 miejsce. Am- ,wa.ny będz.ie również przoo: piłkarzy
nie zostaną w tym roku wykończo dochodziły jęki i kwilenia dziecka. żyną głm:honiemych w Bydgoszczy, od- hi1na druż. a łód1.ka napewno dołoży (piłka n<Y.ina i rę<:ooa) Ol"arll prnez.
Walczak podpisuje. ·
ne.
znaleziono nosząc zwycięstwo 5 :O. W dn. 21 bm, w€zelkicl1 starań ,ahy nic utracić pro- gimna.styków.
Po otworzeniu walizki
RADOMIU
PIOTRKOWIE,
W
tabeli.
w
wadzoo.ia
gdzie
Wejherowie,
ZIEMIANIE OTRZYMALI
w
bawili
Łodzianie
w niej dziecko płci męskiej. Dziecko
I GŁOWNIE.••
'
Siatkarze wyjeżdżają dziś do WanzaPOŻYCZKĘ
było zaopatrzone w kartkę, na któ rozegrali 'Potkanie z :Morskim KS Głu_47 o;;ób wysyła ZKS Unia-Chemia.
Również na tym tl.'renie wy, gd-zie wezmą udział w rozgrywkach
Znany pięściau francu„
PARYŻ. Związek Ziemian Polskich otrzy- rej nieszczęsna matka wypisała te choniern)·ch.
Nie mam mu co dać jeść. odnieśli zwycięstwo w stosunku 5:2, mi- o mistrzostwo Polski głurhoniemych w Lekkoatleci, piłkarze i ook:serey te- ski wagi średniej" - Janek Walczak, Pomał pożyczkę angielska w wysokoś słowa. go klubu odwiedzą Piotrków. 44 oso
rno nierównego, porośniętego wysoką piłce siatkowej.
t:i 2 milionów funtów szterlingów. Zaopiekujcie się moim synkiem! ·
Jako przedmecz dzi~iejszego meczu b}' wyśle d.o llil.domia ZS Vtłókniarz. lak 7. pochodzenia, rozegrał 10-rundow~
·
trawę boioka.
A oto jak przedstawia się tabelka roz śln!'k - Lóolź, odbędzie ~ię jeszeie liJIOl Pojadą piłkarze (a.le tylko :kopiący walkę z mish'zen1 :Francji tej katego1-ii
irrywek o mistrzo~two Polski głuchonie- , kn.n.ie w szczypiorniaku o mistrzo>twG . P.iłl}ę), 1.ek:k~tl.~"1, _ bokser-J;y i szer- - Stockiem.
·
.
•
\i.gi pomiędzy UCS Wlókninrze111, a mierze. Do Głowm. "11-Yjadą spolctl<>vt
mych:
W walce przy~ z\vyeięi;two Stocgier 3, t>kt. 6, st. br. 14.: 3 Z.wiązkawcem (Bydgoszcz), Początek o cy Stali. Pojadą pi.łkaa:ze i bokserLoy. · k.owi. ' Dec)-izia eędńów SJ>otkala si~
Lódź
'l'EA'fR „PINOKIO"
PA~STWOWY
Razem 49 osób.
„
gier 2, pkt. 4, st. br. IQ: O g<IM.inie ·11.
Sląsk
27)
Nawrot
(ul
TEATR lM. STEFANA JARACZA
jednak z dużym '9zado~~leniem puŁASK, ł,OWICZ, OPOCZNO".
Wyja/00 do Pabianic i. widowisk.iem
(u.J. Jaracza 27)
która dłu'go · oklaskiwała,
blicznofoi,
po·
W
kalosz".
pt. „Czarodz:i.ejski
Spójma OO'l'\-iedrd Ła.'llk. Ekipę two
Dnia ;?8 i 29 ma,ia. br. o godz. 19,15 niedziałek teatr nńecrzyn.n.y.
l"Zlł, 42 oso-by: piłka.me i lekkoatleci. achodzqcetJ z ~; W:ilot:ak„ .
komedia M. Bałuckiego pt. , „Dom
l'EATR „ARLEKINH
Do Łowicza wybdera.ją sdę kolejarze.
P.r:red wallc1 obaj pięściarze podpisali
obwa.rty''.
(ul. Piotrkowska 152)
Ifolejarz wysyła 29 osób. Jadą piłka apel atokholmsld. deklarujl!e tym salekkoatlet ó w r adzieckich
rze"i szermierze. .BudowJa..."li.. (26 osób)
28 i 29 maja 1950 r. g00z. 15 i
MOSKWA. - Lekkoatleci l'adzieccy I Nowe rekordy ZSRR ustanowili rów-- zawadzą o Opoczno, a Od'Lieiowcy mym sw1 welo walki o ut~e po„
P.ANSTWO WY
17,15 otwareie sceny letnie-j w ogród
·
koj~
rmw
radzieccy:
juniorzy
l'EATR POWSZECHNl
ostatnio
nie:i
poważnymi
sezon
(ił4 oooby) spędzą święta w Krokoku teatralnym widowiS'kiem pt. „We- rozpoczęli tegoroczny
(al. OJ>rońc6w Stalingradu 21)
soła maskarada". VI' r~~ niepogody sukcesami. Już na początku sezonu po- cil.' oszczepem np. 16-letni Walman • cicach, w których zademcms.trują do
(tel. 150·36)
godz. 17 „Złota rybka' w da'W'llym lo.> prawiono kilka rekordów Zwiąi.ku Ra- Talli?a w ciągu tyg?dnia 2-kro~iie, p~ bry p-0.ziom pilc!d ręczinej.
Codziennie o godz. 19,16 komedia kaJu.
dziedciego, 8 w jednej konkurencji uzy p~a~ał r~ord Z.w!ązku Radzieckiego.
ISTOTNY CEL
Aleksandra. Fredry „Wielki człowiek
skano wynik lepszy od dotychill:asowe- Na.!lepsey Je>go wynik - 61,54 .m przel'EATR KOMEDD MUZYCZNEJ
Łą.cmie wyjeżdża więc dlzis'i:aij z piłkarzy Woiska Polskiego
rekord.
poprzedni
m
5
ponad
o
:wyzsza
.
,
do małych interesów''.
„LUTNJA„
W tegorocznym sewn:ie piłkairs.1<lm
O 5 cm poprawił rekord juniorów Łod:tA 444. • spol"towców. Wyjeżdżają
28 i 29 ma.ja br. godz, 19,15 „Córka go rekordu swiatowego. I tak:
po sukcesy, ale yo to, a.by w projektowane jest ro1l:egmnie 3 spot
' 2 rekordy ZSRR ustanowiła ostatnio, ZSRR w skoku w dal 17-letni Andriusl! oni nie
PAŃST\,OWY 'fEATR NOWY
pani Angot".
Jnyśl w~ń BP KC PZPR pr.g;yezy
znana lekkoatletka moskiewska - C:tti- czf"tiko (l\o!!tav:), uzyskując w tej kon- it.e się . $alllemu, dlo dalszej p:>pulary kań międz;y"'l'..a.rodotrych przez repre·
(ul. Daszyńskiego 3ł, tel. J81·3ł)
l'EATR ••OSA'"
zentację Wojska Polskiego z . di11ży·
m,
6,9j
odległość
ku<eacji
uzyskała
dal
w
skoku
w
która
dina,
Traugutta t, tel. 272-70
Drut 28 i 29 ma.ja bt. o gooż. 19,15
z.aeji · v.-y~ow~'Jlla \:ii:;y<;.znego w.?.ród na.mi zagra.nicz.ti.ym!i. 'Reprertentacj.:i.
poc7.ąt
ua
wyników
takich"
UzyJi:a1iie
W
m,
1,60
wzwyż
skoku
w
i
m
5,93
28 i 29 ma.ja br. godz. 19,30 „Ro„Brygada. szlifierza Karhana.".
'tllliS nasu.ego 1i11„aeują.:.ego e'hło~a.
skoku w dal dla dziewczęt doskooały ku :>ezonu świadczy o do&konałym przy- tak l:pOŚledronego do niedawna pod WP opa11.ia będzie główni-e na. i.a.wod
mans i. wodewilu".
Ostatni dtień.
:n.ikacb !·ligowego CWKS.
wynik uzyskała Bogdano'\\"S, 11oprawia- gotowaniu zawodnik/iw rn.tłllirckicłi. Wy wzg!ę:dem 1...-ultuey fizye:m.ej.
Pierwsize spotkanie ma się odbyć
jąc o 7 cm-wynikiem 5,87 m ustenowio nilU te At re:mltatem stałej praey il!Ad
11 c-i;erwca w Bukareszeic. Piłk'.arska
ny 5 lat temu r ek11rd juniorek radziec- podniesien.iem pm:iomu 'Pl)rtll raJmierepr6Zelltacja WP. spotka &ię tam 1
kich. w diodzie cllB 5 mil Popkow (Ba- kif'~O ,który w :e~kna~letyce, podo:m1e
rep.r6l'le!lta.oją Wojska :&'nmui'u;.kiego.
ku) uz~·skd czas 35:32,8. o O.:! sek. lep- j.UC i w innych dziedzinr.ch, zajmuje eio
30 · Jipea w<>jsJwwa repreU!ntaeja · Po.i
Miejskiego Komitet&
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) śWIT (Bałuck"i Rynek 2)
szy od oficjalnego rekordu 8'\Viatowego. lnwe miejsce na ~.iecie.
ski spotka się w Wa1'51Zl!.wie z re.pre
„Dziewczęta z baletu"
Kino nieczynne z powodu remontu.
ni
Gdy
w
Fizycznei
KąltUrv
lllellltacją Arrn.ii Bułgarskiej, w pą::·
godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20)
sali M~ejooej lła d!zie.i.iniiku zaś grać będzie z reprezen
GDYNIA. „Zwycięski powrót"
TA'J'RY · (Sienldewicza 40) '
dy Narodowaj odbyło ll!lię zebranie tacją, Wojeka W ęgie:-;;kiego.
godz. 16, 18,30, 21 poranek gock. 11 „Nieodrodna. córka." godlz. 15,SO, 18,
BA:JKA (F ranciszkańska 31)
i.nAUi~.c}"jI12 "Miej:;Jriego Komi~
20,30, poo:-anek godz, 11
Program audycji m. d:dea 29 im,ja.
„śpiewak niezna1I1y" godz. 16, 18, 20
Program audycji na. dziel1 28 ma.ja.
FizyCZ!lle-j. .Pnem>dnimąą
Kultury
sędziowie
GDYNIA (Daszyńslfiego 2) „Program TĘCZA (Piotrkowska 108)
7.00 Audye.ja dla. wsi, 8,00 D.zi811llik, Kom.item ~<\'ń..-tam· ob. Elżbieta bmie7.00 Audycja. dla. wsi ; 8.00 Dzienn1'k:
,.Urodzony w pnździe=iku'
aktualności krajowych i zagra.nicz
lekkoatletyczni!
8.25 Piosenki ,,po drodze". 9.00 Kon~. S.!!5 Wa.lee trzeeh· Straussów, 9.00
~. 13,30, 16, 18,30, 21
nych Nr 21"
or gauow;r, ~.30 I audycja. z cyklu .,Con Symfonia. o:ganowa, 9.SO II audycja c:ra - dotychczasowy mspe"kitw kttl·
31 maja w lnkalu LOZLA (Piołl'
Dnia
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 WISŁA (D~~rńs.ldego l)
certo Grosso Nr l op. 6", 10,45 „U na Concr.rt-0 Gr osso Ha.enala, 10,00 Audy tua."y ticy~ej w Gd3in.i. Na poolu wy kowska 67) Gd1ędzie si~ ogólna odpraHEL - dla młodzieży (Legionów 2)
„Szs;ra szych twór ców", 11.45 „My świ.~to czci cja litera.eka, 10,45 „U nasz.ych twór. chowania myc.mego ~. spor1n ob. wa ws:rystkich sędziów lekkoatletycznych
,,Program skład83ly"
„Awantura na wsi"
szyjka". „Siedem ezarodziejskich my pracą", 12.15 Koncert z; Kat0owie,
·
c6w", 11.23 (L) ,,Ksiąd11 Piotr Seie. Łunieoka. p:mcui]e jiuż od kilktmasba 11 terenu łódllkiegG,
godz. 14, 16, 18, 20, poranek godz. 12
płatków", „Bie!,,>'iem Wołgi" - fil- 13.15 ,.Na święeie ludowym w Strzyż!!
ObeenoAć obowiQrkoweł
lat.
.MUZA (Pabianicka 173)
wrk.
w
Koncert
(Ł)
12,15
gienuy",
my w n1Joturaln~"Ch kolorach.
wicach", 14.00 " ' iersze :r. Kothanow
29. V.
„Grzem:micy bez winy" godz. 16,30, 18,30, 20,30
eklogo, 14.20 Gra. Polsk a. K apela ~,. Or.le. Mandol.i.llistów, H .00 ,,Pod tielo
„Hral>ia Monte·Christo" godrz. 16,
11,udycja poet,,
poranek godz. 11
Dzierża.now11kiego, H.45 .Audycja z cy ny:m sztandarem"
18, 20, pQ'Nlnek godlt. 11
,,źyeiorysy górników", 15,00 Wią.. 14,20 KQncert Orlt. F . Dzierźanowilkie
klu
16)
(Próchnika.
WŁófu'l'TARZ
POLONIA (Piotrkowska 67)
ti.Y..ępującyc::b wstały ktuby, dla. kt6l"';:ch w nowej
zenka. melodii w układzie włs snym go, 14,4.5 Proza. etaropols'ka, 15.00
i;pmv:iozdania
Ze
,,.D-biś o wpół do jedenastej„
„Dziś o wpół do jedenastej"
W. Karwińskiego, 15.15 „Wisła" - K wadrans piosenek, 15,15 Audycja włads ŁOZPN oowi · 'eliśmy się, strukturze sportu istnieje jedno t..a·
godz. 16,30, 18, 20,30
godz. 16, 18,30, 21, poranek godz. 1~
audycja. ~Jowno.muzyczna, 16.00Dzien. dl!\ świetli.t.I dziecięcych, 16.00 Dzien,. że na dzień 10 maja
zwią:i:ek li· gadnienie: 1Wpraw.ni~ie S?<>rtu '\~·
pora~ek godz. 11
PRZEDWIOśNIE · lŻeromsk1ego 76)
nik, 16.20 „Sasze chóry ~piewajfł", nik, lS.00 ,.Pan J owialski" - siu. CY.Y. 69 ctJ:or"ków, NlŚ ilość zgłoszo- CZ?'flO~~go. Troska za.s .o fina.~.~·
„Hrabia Monte-Christo" Il seria .
16)
17.00 ( L) Koncert Tozcywko.wy, 18,00 chowisko, 19.00 Recital. ""iew, Y. Ro. nych ZSW'Odni.k6w ,...,,W>Si· 8 303. lezy JUZ do. P:Z~łooei. W :ozhicm
godz. 16, 18, 20, pora.nek godz. 11 WOLNOść (Napi6rkowskiego
. ' . na zrzeszerua. l prony sytua.e,Ja v.--y·
, • n „
•
•
• •
q.t'
skały''
,,Zdradz·iecl.-ie
„Pnn .Jowiahki", 19.30 ,.Bułgari a prze
ROBOTNIK (Kilińskiego 1'78)
besona, 19.30 Odpowiedzi fali 49, .zmm~J~ła. się ilosc: w pa-r?wnaru':1 gląda nastę1>ująco: Włókniarz - 18
21
18,
15,
godz.
Dziennik,
20.00.
Polski",
do
mama.
„U1>iór w operze" godz. 14, 16, 18, 20
poranek godz. 11
21.00 ,.Melodi11 świata", 21,35 ,,Teatr 20,00 Dziemiik, 21.00 Muzyka. tanem~ z rokiem ubiegłym, Jednak p1łka noz klubów, Unia - 3, Zwią7Jl:owiee ROMA (Rzgowska 84)'
22.05 Wiadomo§ci sportowe na., 21,35 Audyeja literaeka, 22.05 na st:a.nęła na moonych podstawach. 8, Spójnia - 6, Budowlmń - 4, Ko
Etere'k.",
„Droga. do sła.wy" goodri:. 16, lS, 20 ZACHĘTA (Zgierska 26)
22.35 :Muzyka. taneczna, Wiadomoki sportowe, !13.00 Oata.tnte Zniknęły kluby jednosekcjowe - ~ lejarz - 7, Sta.l - 8, Ogni~o - 3,
ogólnopohkie,
poranek godz. 11
„Za siedmfoma gór.lmi"
1, Ludo'\\·e
. _be .fi!nansowo, ..a na ich miejsce po- Gwa.rdiia - 8, Legia . wia.domoac:I, 23.15 · ,,Na. dobra.noc'„.
wiadomodci.
ostatnie
23.00
REKORD (Rzgowska 2)
gOOz. 16, 18, 20, pOll."am.ek god:z. 11
3 kluby.
Zespoły Sportowe „Zakochani sę. sami na świecie"
* • *
godz. 14, 16, 18, 20
Po ~ pierwszy na· wz6r piłkarTowarowy, który mieścić się bę·
W na]b!l.imych dniach ukazać
Ka1wiarnrlane stollMd i fcyzjerS'J'YLOWY (Kilii1sk1ego 128)
stwa 'v Zwią.z.ku llildziec.ki.m posta·
d2ie w da\Vtl.Ym domu Jabłkow
Zeby się nie sp6źnit
się ma na ulicach Warszawy~
sikie fortele Ś\'l!'iecą obecnie pus·tka
„Trzy spotkania" (film w natural
n-0wiono zorgainizowa.ć l}UlS'Ową: inl·
skich. Obecnie dom jesrt całkowi
cjałny autobus - b'ru.-, którego pomi aż do godziny 4-ej„.
Na ulicach stolicy roo;poczyr>...a
nyeh kolorach) godrz. 16, 18, 20
prezę. W Polsce w dniu 30, 4 . br. sra
cie remontowany i prawdopodobjem.."l.ość wynooi ~ąo litrów pi·
się ożywiony ruch. Szybki stuk
nęło do ooju ponad 6000 drużyn, w
otwomy
nie ~ już . l CUl'\vca
gorąco!
iak
Uff,
Ohsrugiwać on będ~e rówwal
kroków na betonow·ycb płytach
okręgu łódzkim na ogół start nie do
swe podwoje dla ludzi pracy, ponież niedzi.(:J.ne ea.baiwy na śv.ie·
Dusz.ną falą ogarnia upał ludzi
chodnika . niecle:r:pliwe wygląda
Gl.iO•
pisał. ZMP d::.ł 5 zespołów, kluby
~-iiladąc im zaopa:t;.:rzyć się w doiia·
tak
~6rych
w
pmvietmu,
fym
naz
KioskJ.
organ "'6G*feeo Eomlteta I WoJezrzeszone w ŁOZPN - 206, Legia nie tramwaju czy a111tobusu na po wyjściu z pracy.
towary.
niedrogie
i
bre
w6dzktero ttomlteta· PollldeJ ZJ„
8, Szkolnictwo - 53, AZS - ao; LI:
p~-stankacih, sipO®}ądanie na l'lę
dnoezon•J ParttJ Boll•łDICDJ
dowe Zespoły Sportowe - 49 różnE
parkach
w
i
Wisłą
Nad
objawy
są
to
wsz:y1:."tko
garek
BedacaJea
67 oraz „ooikie'·
koła sportowe SOLSGIUM BEDAKC'ł'.JNIL
·. Oiclle w godzi.."ladl p:rzed!poM:l:i:e ~szawiacy
znamionujące,
11. Ogółem 416 drużpi. •
drużyny '.r e le%ODJ'S
niowycll bmegi Wisły oży1wa;ją po
mocno wrzięli sobie do serca usta* •
SU-U
Redaktor naczelnJ'
porud."li.u. Woda je:.-t WPrawd.z;ie
wę o soojail.:Lstycznej dysc}'!Plinioa
W mistr~stwacłi okręgu w roitu
:us-n
zastwea red. naczetrte&O
można
ale
chłodna,
dosyć
jeszcze
1948·49 brało udział 137 'drużyn. W
mll-05
Sekretarz odpowłedZialD;f
pracy.
Się :i:a to doi.voii. O!palać na słoń
IU-19
Dział partyjny
roku 1949 rozegra,no 1012 spotkau
Między s~tą, a 9~tą rano l'OZ'pO·
także
a
warszawiacy,
smakowali.i
pojami chłodzącymi i bary miecz
w. Można także nabrać .,cery"
Dział korespondentów roltctszkolt-nfow~·
Wydział
piłka.rs.J.dch.
czynają się zajęcia w s:tCllicy. Tę
wyjeżdl?:ać będini.e do m.iejsco.wośe:i
D!CzYch 1 chłopsktcb otH
ne - gdzie obok zimnego roztr:ze
oo di1a ·wie-lu „bfadych twarz.y"
pl"Zeprowatl'Ził oooz.y dla 163 zawod·
redaktor6W cuetek łclli:Dwprowadzono,
roaJpięt.ość godzin
panca są również i lody - ciep0dw.arS2aWSkich. A Wl<:<: cde.o.-zpłd żeńslcie; jest ~pecjailnie nęcą
niików zaś w okresie zimy.oz' z:i.prawy
llM!?
.
nych
by uła1'wtić ludrtiom p racy· doja~.d
szą się olbrzym.im powodzeniem.
cie &lę ,,piwosze"!
Zl!l-29
korzystało 133 piłkarzy. Poza tym tre
D:rJał mutacji
ce.
aM-31
Dział mlejskl l iiPOlłOWY
P O'w odzeniem t a·k v.ielk".m, że na
do fab'ry'k i biur. A przecie2: :n". i·P o Wiśle · stm.ą s.."llulcle żaglów
ner ŁOZPN przeprowachił zaprawę w
wewn. 1 l U
Ą co z letńiq garderobq ki'. Uwijają się ww:imie, małe kaS!lklairikę piwa czy porcję lodów
terenie okręgu: w Kutnie, Zduń
mo to niekt óre tramwaije pmyr.1)211-11
Dztal ekODomlClllł'
„Fuka" na p atyku czekać trze-ba
skiej Woli, Tomaswwie, Skierniewi·
)aki. GdZ:e i znaileźć po pracy
isł-21
ostał roln7
Panujące upały w~mogły rówml.nają cz: dałeka jakieś olbreyro!e
ko
w
Pabianicach, Płdclru, Kolusz·
cach,
minut
k.Hka
nawet
iedy
niek
na
nie
jak
odpocz71nęk,
m.i~rzy.
prze\view;
:i
lekką
·
na
popyt
nież
obwie-.:?.wsą
tak
grona
wmne
l'd-11
RedakCJa llOCD5
kach, Opoc~nie i Gał:kówku. Treningi
Wiśie. gdzie nie dociera~ ą :wielk o
lejce. To powodzenie · ~kłoniło
ną odzie-i:. kostiumy k~ielowe,
ne ludźmi.
&:olpol'ta l.
te cieszyły się dużą frekwencją.
miejskie dymy, ani w;,~v.,-y ga·
WS7.elkiego rodzzju sandały. EfekWarszav..-ską Spółdzielnię Sipolżyw
t.6d!. Piotrkowska ft, tlL m-:i
Wyludniły się Za to prrepełmi
Reprezentacja rozegrała 13 spottmvn e, me-drogie MJkienki. jakie .zów spalinowych tysięcy aut„.
260-42
Administracje
PrzeZa:rząd
Cen'trail:ny
oraz
ne darwn:iej w go<Wi.nach iprzedpokań, odnosząc 6 zwycięstw, 2 remisy
Dzlał ogtoszd: r.641, Plotrt:owpojaw1.,,'y się w PowsZ00.'1nych Dowieaz:ór,
zapadnie
już
ld~y
A
urudo
jnego
l<'ermentacy
mysłu
lłka lOła, tel. Ul-!59 t Uł-'15
i 6 przegranych zav.rodów. Stosu.ne1'
Łudniowych w arszaiwskie k awiw··
m.o.eh Towarowych są rozchwyty chfod~iłc roo;pailone ulice, 1Zapełnia· ,
chomienia da.lseycih kiosków z p i·
W7dawea BSW „Praia•
bramek 29 :34. Juniorom powodziło
nie i... cz:akłady fryzjerskie. WySifl
ska1-żą
wa~wianki
wane;
Aleje, &kwery. parki.„
się
ją
wem i n.aipojarni chłodrzącymi·
się lepiej, gdyż na 13 zawodów mi.eli
&4r. Red.i r.641, Ploullo'Wlb •
urzędowania na
czasie
w
skoczyć
na
jeszcze
jest
mało
tylko, że zbyt
m·ete piętro.
Wseysitko kwi.tnie. pachnie, odu·
zwycięstw, 3 remisy i 5 przegra·
5
rozlewcentralnych
w
Również
,,pół czarnej''. S>późnić się godro.r yn:ru lekkich pantofelków cz: gę ·rza. Kas.z-tany,· akacje, jaśminy.
ornJr. zakł. Grat. asw ,.itrua•
nych. Stosunek bramek doootni 31:26.
niach plwa j wód mineralnych
..-ioh i kurzych łapek oraz z dOT~
!.6d!. aL :twłrJd l'J, teL l!Ol-IZ.
nę do pracy, bo przecież t!Tleba
Oduma noc wa1-s!Z'8M·ska1 piękna,
• * •
wprowadtza ~ię tmecią zmianę Prenumera~ pr.zyjmuse
sz~·. wystawy przepełnione są nasię zaondulować, czy ostrzyc Sędz:iów w okręgu posiadamy 94:
po p-rncowltym
nocwiosenna
P.P.!C. ,.RUch" u kOJl.to P.K.O.
WarszawiF.
pozwoli
co
nocną
jesiennym.
obuwiem...
,omiast
były to powszechne obj~V.'Y r.a2 honorowych, 2 zasłużonych, 51 rze
dniu. .
Nr. 911-lllSS.
otrzyma
Wkrótce W~awa
wynić o 12 tysięcy butelek więce1
nim nie została wiprowadrron.a uczywistyeh, 84 próbnych i ó kandy·
czwarty v.1elki Pow&Zechny Dol'!!
tyci: na~jÓ'VI.' da;i.;,nni€.
stawa o dyscyplinie pracy
dat6V"
D-1-173M
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na boisku ,, Włókniarza''
przy ul.
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Międzynarodowe
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