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sobolę,

cjalizmu w ZSRR

zbudować

sprawil

27 maja wieczorem przybyła do Mo· dliW'e, lepsze życie pracującego chlap
!:wy delegacja chłopstwa polskieyo. siwa polskiego I zapewnić mu dosta·
., kładająca się z 241 osób z zastP,prą tek i szczęście•

Jeden z członków delegacji wzniósł
.tierownika Wydziału Rolnego KC
PZPR tow. Pszczółkowskim i wice- ckrzyk: „Niech żyje wódz potęmego
ministrem rolnictwa - Domańskim obozu socjalizmu i pokoju Józef Sta•
,
lin!" Okrzyk został podchwycotlY'
na uele.
Jest to już trzecia z rzędu delega· przez członków delegacji i wseystROK m (V])
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cja chłopstwa polskiego, która ma kich zebranych.
Otoczeni tłumami mieszkańców Mo
wysłannikom wsi polskiej umożliwić
polscy wsiedli do
bliższe zaznajomienie się ze Związ skwy delegaci
które. całym
autobusów,
wspaniałych
wszystprzede
a
kiem Radzieckim,
' :.JO-===
kim z przodującym, socjalistycznym sznurem czekały na placu i udali się
do najlepszych hoteli - „Moskwy"
rcJnictwem ZSRR.
gdzie przygotowano
Społeczeństwo i władze radzieckie i „Metropolu".
zgotowały chłopom polskim niezwy· dla nich pokoje.
W niedzielę, 28 maja członkowie
kle serdeczne przyjęcie.
zwiedzali Moskwę. Szerokie
delegacji
Na granicy powitał ich wiceminiradzieckiej. wspaniałe.
stolicy
ulice
ster rol'lictwa ZSRR Tołow Radziet:•
nowoczesne f:!ffiachy, zwłaszcza no.w o
kie Ministerstwo Komunikacji ndda
specjalny pocią9 , budujący się gmach uniwersytetu, oło do dyspozycji
gromny ruch samochodowy, panują~
składającv się z wagonów salono ·
wych i sypialnych. Cały pociąg bvl cy na obramowanych zielenią magi~
to wy·
udekorowany sztandarami i t.cinspa· stralach Moskv.ry - wszystko
Wieś polska przeżywała w czasie Zielonych Swiąt radośni e i uro·
i demokracjt ~zącymi hasła wzmożonej walki o rentami z hasłami na cześć wieczv- V.'arło niezapomniane wrażenie na uzu pokoju. postępu
eeyście swoje tradycy.ine Swięto {,u dowe.
skopionego wok.ół niezwyciężonego pokój, hasła przyśpieszenia. przeba- stei orzv •aźni oolsko-rndzierlciei Pa czestnika::h delegacji.
Obch.odzone przed wojną pod hasłami wałki z ustrojem sanacyj
którem1J 1fow:v gospodarczej wsi polskiej i
Radzieckiego,
Związku
W poniedziałek. 29 maja, chłop;
robotniczo· rowó7 zdnhił obramowany cze;wieniq
nsm Swxęto Ludowe. było wyrazem buntu rad:vkaloych chłopów ?rzf'·
przewodzi Wiciki Chorąż:v pokoju wzmocnienia sojuszu
wv1echali z Moskwy autobu, .
roolscv
oowita
oklasków
Burza
chłopskiego.
ciw ustrojowi ucisku i niesprawiedliwości. Po w:vzwoleniu stało się ono
~'< ·rtrl"t .Ji1zefa Stalina.
Towarzysz Józef Stalin Podl::re~l ~
sami do portu rzeczneąo w Chlmkacil
wyrazem radośei mas praeują,cych c•hłopów pl)lskich z wielkich osia·
no również. że masy pracu.ią.ce!?" ła chłopów z Kobiel Wielkich. niosa
Na dworcu Białoruskitn w~oskwtP
~nieć demokracji ludowej w Polsce. idą-0e.i do socjalizmu i dniem mobi·
na kanale Wołga - Moskwa. Jadąc
chłopstwa poprzez wzmożenie swych cych trammarent:v z has~em „WY·
oczekiwali· wiceministe;
delegaci~
llr .f'ji ludności wiejskiej do pracy 11ad budową, ustroju sprawiedliwośei
wysiłków. podobnie Jak i klasa ro walczymy pokój" Pomie'iz::111; -. d<->
teninqradzką szosą, na której powsta
społecznej. nad podniesieniem dobro bytu i kultury na wsi.
wykonanie legacjami robotniczymi dumnie kro rolnictwa ZSRR Chosztaria. wyżsi •J- 1ą dziesiątki potężnych bloków tniesz
przyśpieszą
botnicza.
Koniecpcla,
Kłomnic
z
chłopi
czyli
budow.v
planu
6-letniego.
Planu
rzędnicv tego ministerstwa . przedsta·
W tym roku chłopi ze wszystkich go pod hasłem ścisłego sojuszu pra podstaw ustroju socjalistycznego w z Gide! i Brudzie oraz delegacJE:
kalnych. podziwiali rozmach budowwiciele radzieckich orqanizac 11 spo·
wsi świętowali ten dzień szczególnie cującego chłopstwa z klasą robątni Polsce.
nictwa, opartego ni najdalej posunię
spółdzielni prodUkcyjnych. PGR-ów
~nifestacy,inie. Tegor~e Sv..ięto czą.
łecznvch ambasador RP w Moskwie
Po przemówieniach tysięczne rzc 1 SOM-ów.
tej mechanizacji
Ludowe było bowiem pierwS"lvm
M'.. Naszkowski. radca Ambasady J.
chłopskie
manifestacje
Uroczyste
uformorobotników
i
chłopów
sze
Ludowego
Swięta
W obchodzie
ś'l.vietem obchodzonym po ziednoceePrzepiękny gmach portu rzecznego
niu ruchu ludowego. które (l.likwi- w Radomsku wzięli udział· członek wały się w pochód. który przy z okazji Swięta Ludowego odbyły Z::.mbrowicz oraz dziennikarze ra. w Chimkach, stylowe poczekalnie,
po
punktach
dwóch
w
również
się
przedefilował
orkiestr.
Stronnictwa dźwiekach 6
dowało na ws:i ostatnie ślady rozbl· NKW Zjednoczonego
d2if'CCV i polscy.
wyłożone marmurem, wszystko barcia. Masy rad:vka1nych chłopów _ lu- Lodowego poseł ob. Aleksander l\ta ulicami miasta Radomska. Dłu wiatu radomszczańskiego, a miano
KierrnVTlik deleqacii tow Pszczół·
Pajęcznie.
i
Masłowicach
w
wkie
dzo podobało się rhłopom polskim·
KW. gie szpalery społeczeństwa radom··
dowców skupiły sie w szeregach rian Kubicki oraz sekretarz
wyołosil brzed mikr0fnnerro
Ziedn•:ozonego Stronnictwa Ludo- PZPR z Łodzi tow. Antoni Kubie· szczańskiego oklaskiwały kroci:ą W godz n:.:h popołudni1wych ;-:.1ró- kowski
C:donkinie deleg<!('ii !c ~zczególnym
przemówirni;•.
mo!'!dPwsk;r-go
mieście .iak i w powiecie ra radia
w
wno
robotni
chłopów,
pochodzie
w
cych
wego. aby pod przewodem i w so· ki.
:zainteresowaniem O!llądałv specj:ilne
liczne
się
odbyły
domszczańskim
Szczególwiejską.
młodzież
i
ków
w którym stwierdzlł, że wysłannicy
Przemówienia okolicznościowe wy
juszu z klasą. robot-niczlł budować
ZSL nie barwnie przedstawiała sie mło imprezy sportowe ora1. 7;:1'!Talv~ Io wsi polskiej przybyll do wielkie!;"o pokiaJe odpoczynkowe. przeznaczone
w <>Stre.i głosili: przedstawiciel NKW
~ęby socjalizmu na wsi
robotnika.·
z
wspólnie
Chłopi
dowe.
WYStą
która
Garnek,
dla matek podróżujących z małymi
sekre- dzież z gminy
walce '!<lasowe.i z bogacza.mi i spe- poseł Aleksander Kubicki.
mi pod hasłem ścisłego sojuszu ro· bratniego Związku Radzieckiego, kro- dziećmi.
tarz KW PZPR z ł,odzi tow. An· piła w !>"łrojach· regionalnych:
kolantami.
.
Blisko godzinę defilowały przed botniczo~chłopskiego i-adośnie ob· czącego na czele obozu pokoju, de·
Chłopi, manifestując swoja radość toni Kubicki oraz przewodniczący
udzielili
portu
zarządu
Pracownicy
rnokracji i socjalizmu, ieby bliże; po
wsi w Polsce Powiatowego Zarządu ZN.IP w Ra- trybuną ustawioną w pobliżu gma chodzili Swieto Lodowe.
~ wielkicłl osiągnięć
charakte·
szczegółowych wyjaśnief1,
*
znać życie lodzi radzieckich, a zwłaSz
Ludowej, s~ w pochodach pod ba· domsku Stanisław Zgonde!{. Mow- chu Zarzadu Miejskiego szeregi ma
odbyły się - we
obchody
Podobne
wszy
Przedstawiciele
nifestujących.
łączącego
,
kanału
znaczenie
ryzując
,.:łaml wałki 0 pokój na świecie. Dla cy podkreślili, że chłopi ludowcy,
cza życie kołchoźników, żeby ucząc
wsi polskiej drień świeta f,udrrw<!- w ścisłym sojuszu z klasą robotni· stkich gmin pow. radomszczańskie wszystkich powiatach woj. łódzkie· się oa przykładzie budownictwa so- morza Bałtyckie i Białe z Kaspijskim.
ro.
glotransparentami,
z
kroczyli
go,
~o - był dniem walki o pokój. Wolę czą, stoją twardo w szeregach obo
Po zwiedzeniu portu w Chimkach
utrnymania pokoju głosiły transpa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - delegacja wróciła do Moskwy, udając
:-enty i napisy. Chłopi nieśli w po·
się do Muzeum im. Poszkłna., żeby za
chodach białe gołębie pokoju. Z!fopoznać się z wystawą darów, nadetili nimi ~buny i dOl!lly. Golą11 po·
koju sta? się głównym symbolem tesła.nycb przez masy pracu,iące. Z.wią2
gorom:nego obchodu Swięta :i.udowe
ku Radzieckiego i całego świata z ogo. W ka!i:dei manifestacji na czoło
kazji 70-Iecia urodzin wodza między
wybijały się hasła .pokojowe, wszę
!l<lrod.Pwego obozu pokoju i· postępu
~~e ro.zb;rninlew~y okrzyki t>Otęp}~· ., . ·
Józefa Stalina.
h •
•
·ąee pOdzegaczy w<>jennych.
poi-''
delegacji
pobytu
ramach
W
fillt11Iące
Swięto Ludowe było potężną ma·
skiej w Moskwie. przewidziane jest
11ifestac.lą braterstwa i sojuszu chłoWasz wspaniały z.lot je,,--t dla pod p1zyjęcie jej w Ministerstwie RolnicPrzemówienie
'W iceprernier Ulbricht pod2.ęk0wał
BERLIN (PAP). - Jak już donopów pracującyeb z klasa robotniczą.
palamy wojennych potężnym cio- twa ZSRR.
pog· ·bienie tego sojuszu· - to rów• siliśmy, w sobotę ubiegłą 11:ebrał się delegatom rz.agranicznym, w szcrregól
przewodniczącego ZMP sem. Jeżeli większość narodu n:icmie
We wtorek wieczorem członkowie
nieź jedno z nacrelnyeb haseł tego- w Berlinie, w ramach ogólnonlienrlec ności rz.aś delegatom Związku Ra·
ckiego, a Clmłaszcza jego młodzież delegacji, podzieleni na grupy, udadz:.i
Władysława Matwina
rocmego obchodu. l\Ioc tego sojuszu kiego !Zlotu młodzieży demokratyCIZ:- dzieck:iego, z P<>l&ki i z tin."lych krastanie do czynnej walld pmeciwko się do poszczególnych obwodów Razadokumentowaly dobitnie manife· nej, kongres młodych bojowników 0 jów demokracji ludowej.
Delegat polski, przewodniczący Za
dzieckiej Ukrainy, dla bliższego zapo
stof-.~e razem z chloPami deleg3C\ie pokój, wiitany serdecznie prz~ gości
Falkt. - oświiidczył mówca - rządu Głównego ZMP Władysław handi!arzom śmierci, wojna w Euro- znania się z pracą kołchozów, z ży
pie będ!Zie uniemożliwiona. (Na sald
robotników. Tysiące C'l.łonków ekip za.m-aniC'L!l.ych.
że rozwinęły się przyjazne sto- Matwin, przekatZał rzebranym serde· zrywają się długotrwałe oklaski).
ciem kołchoźników oraz l!:aSadami
Pmewodnimący światowe; Fed.era
łączności miasta ze wsią, tysiące ro•
przodlJ iącej agrobioloqii i aqrotech·
sunki między Niemiecką Repu• czne pozdrowienia młodq;ieży Ludobctniczych zespołów artystycmych i cji Młodcieży Demokratycznej Guy
Przyjaciele! - woła delegait pol- nilr'
+i:ieckiei.
Demokra.tycmą z jednej wej Polski. Mówoa zobrarzował olbliką
sportowych, wyjechały na obeb-Ody de Boisson pmekarz;al kongres0>wi go
tętnią~ ski. - Losy pokoju są w \uaiszycll rę
świ~tą, niemal ze wszystkich kopalń, rące po.zdro1i-.ienia wielomtlfonowych
strony, a Związkiem Radzieckim brzymie wysiłki Warsr!.awy,
cej wolą zaleczenia stras.zl:lwych ran k2~:1. Pod·n:ieśmy wyżej ' 'l'l mtan~
hut, fabryk i innych ?'.a,khdów pra- ~ młodzieży całego świata. stwier
dar wspólnej walki, sztandar jeclnooraz Ludową Polską i innymi wojennych.
dził on, że obecny z.lot młodzieży nie
cy.
ludl()Wej z
demokracji
krajami
powiedział ścl wszystkich sił wa.tezących o PO·
dobrze
Wiecie
Obchody Swięta. Ludowego były mieckiej, będący potężną :nanifestadelegat polski - co było w prze KÓJ!
drug.iei stł'Olly, wsłta.zoje ludnowielkimi manifestacjami cją Pokojową, posiada wiell..-i& ri:;narównież
Okrzykiem na cześć bojowej prczyi przekleństwa,
szłości: krew
ści Niemiec Zachodnich i wszyst
milio crzenie dla WStZystkich miłujących po
gorących uczuć i przyjaźni
TIRANA (PAP). - Jak donosi A:l
krzywda. i śmierć mili<>nów lu· jaźrui młodych obrońców pokoju, pre
nów chłopów polskich do Związku kój na.rodów. Manifestacja ta będzie
·kich kraj6w europejskicll, że mo
Agencja Telegrafic:Z.na, w
nienawiść i walka śmiertel· zydenta Piecka i prezydenta Bieru· ha1'iska
dzi,
Radzieckiego i krajów demokracji niewątpliwie cennym przyczynkiem
żliwe jest pokojowe i przyjazne
wszystko .in?: zostało do- ta oraz na cześć wielkiego przy~acie dniu 28 maja odbyły się w całei Al·
CZY
na.
do walki pmeciwko planom imperia
ludowej.
konane, aby to, co było, wyma- la i nauazyciela młodu;ieży - Stali· banii wybory do Zgromadzenia Nawspółżycie ~odów, gdy usunię
Manifestując na rzecz utrzyrńania listyc~ych podżegaczy wojennych,
zać z naszej i waszej pamięci? na - rzakońcrz.yl Matwin swoi<' orze rodowego.
wpływ rabusiów imperia
jest
ty
W 108 okręgu wyborazym w Tiratrwałego pokoju na świecie, ucze- planom, Ict:órych wyrae.em był ha·
Jesz!Yle nie. I dufo jeszcu. zosta mówienie.
listycznyeh.
nie, gdzi.e kr.ndydował premier Alstnicy obchodów manifestowali je niebny „plan Schumana".
Io do odrobienia, gdyi w Zaebo·
banii gen. Enver Hodża odbyła się
*
Jako jeden rz. objawów polityki im
*
Z ramienia Komitetu WykonawZwiązku Racinocześnie na rzecz
dnich Niemczech władze mają
wielka manifestacja na jego azeiić.
pokoju. Na crrego Swfatowej Federacj>i Zwią!Z- periałirzmu rzacllodniego mówca naostoi
deieckiego spadkobiercy Hitlera. Aby posu.
Kongre.:; uchwalił iednom.} Jn,e
więkSllych
W w ielu okręgach
, wiecach i w czasie pochodu tysiące ków Zawodowych przemawiał Bole pięt•nował ostatni zbrodniczy wyczyn
wać się nadal we wlaściWYlll kie manifest do młodzieży niemieckiej.
samolotów amerykańskich, które
chłopów wielokrotnie z entuzjaz-1 sław Gebert.
mnku. trzeba ci~lP ieszcze pa- Pmyjęte e:ostaly równdei jedn-0myśl miast - Tkany. Elb'asanu, Dura!Z'Za
Wśród hucznych oklasków Bo- zrnuciły na obszar Niemieckiei Remiętać. czym Jest fasz:\-·zrn i do nic orędzia do młodzieży demokraty i Korc:z.u wszyscy wyborcy złożyli
mem skandowało nazwisko wodza
Iesfav· Gebert podkre.'ilił donio- publik.i Demokratyczne.i wielką ilość
mas pracQiących całego świata czego są zdolni zbrodniarz~ wo· cznej Francji i Włoch ora;z tele,."ram swe głosy już na kilka godzin przed
cza·mknięciem loka·l i wyborczych.
jenni.
słość przyjaźni mi~zy Polską sto:Uti ziemniaczanej.
Generalissimusa Stalina.
do Stałego Komitetu Swla-towego
Wszędzie wybory przebiegały f>?d
Końc.ząc swe praemóWlienie wicea demokrat:vcznymi Niemcami i
W pochodach manifestowallii obok
Dokonano wielldcj pracy, by wyja Kongresu Obrońców Pokoju.
znakiem man:festacji na cześć fronstwierd2lił, że granica. nad Odrą premier Ulb'richt określił jak nastę śnjć najszerszym masom fakt, że gra
chłopów ze wsi, gospodarujących in
Wreszcie postanowiono jednoanyśl
t Nysa jest gra.nicą »okoju.
d:vwidualnie, członkowie spółdzielni
puje główne zadania wszy;;tkich po- nica. na Odrze i Nysie jest irranicą o nie, że kongres wyłoni stały komitet tu demokratycznego i Alba1iskiej
Partii Pracy.
produkc:vjnych i robotnicy z PGR.'
zwła
a
Niemczech,
w
sil
stateczna, b'Ta.nir:J pokoju. W walce młodycr. bojowników pokoju w
Z ramienia delegacji radzit.cidej kojowych
W myśl postanowień .>rdynacjj
Szczególnfo mocny wyra.z znalazb· przemawia? Koaremasow. 'Młodzież szcza młodych boiowników o pokój: o nowe Niemcy \~To~ł~· ~ roz\;rinęly Niemczech, który ra~ do roku bedzie
głosowanie zakończyło ~ię
wyboreze;
w obchodach sprawy spółdzielczoś rad>:iPcka i cały naród radziecki się najlepsze siły ludu niemieckiego zwoływał k&ejne kongresy_
pozyskać wszystNależy
28 maja o 12 w nocy.
ci, a. przede wszystkim spółdzicl oświadczył rn. in. mówca - witają
giga"'.ltyczny,
in.
rn.
tym
o
Swiadcrzy
Wyniki wy~rów będą ogł°'".wne
k.ich Niemców dla akcji na
chóralnyu:n
Obrady rzaikońcrz:ono
czości produkcyjnej, która prezen
berlińsk i zlot młodzieży dPmokratyri: wielką radościa powstame Niemiec
\Ve wtorek lub w środę.
l"zecz zakazu broni atomowej.
<n'ewem hymnu młodzieży.
czasie obcbodn swoje kiej Republiki >Demokratycznej, utowała w
cznej. Te bez.sporne fakty będą mieć
Należy przekonać wseystkich ogromny wpływ na wyzwolenie re•
pienvsze pionierskie osiągnięcia.
tworzenie po raz pierwsz:v w dzieNiemców o możliwości i ko szty Niemiec S"Pod · or7emoc;t· a mery·
W obchodach ludność poszczegól jach Niemiec rządu niemieckiego
oiecmosci zapobieżenia. ·oinie. kańskich, zacbodnio . europe.i~kicll
nych r{romad i ~min z duma skła miłuiacP.go szczerre pokój.
walczyć pneciwko i niemieckich r~akC'.im•i„tów.
Na.leży
pracy, włożonej
dała meldunki o
Mówca dał "'"".-:>7 l'Jrzekona.
przekształcaniu Niemiec zaNie ulega wątpliwości. że w Niew \vYkonanie czynu chłopskiego, ;fa
fn ._;„,„~ "'lodziei: Niemiec ,
niu,
żą~ają
chodnich w b:w.ę mUitarną im· mieckiej Republice Demokratycq,nej
ki pod.jeły tysiące gromad tlla oii;r,
perializmu anglo . amerykańskie z.rob!ono bardzo wiele w tym celu
ka uczyni wszystko, by pozyska.i•
cizenia. Swięta Ludowego. Czvn ten
Senator Orlando wygłosił przemó·
(PAP). - Wybitne osobisto
RZYM
go, a. młodzież zachodnia - nie· aby wars7.awscy murarze mogli spodla ruchu pokojowego całą mk
w
chłopów
zmobilizował miliony
świata politycznego, wienie, w którym stwierdził koniecz·
W'łoskiego
odmówić służ· kojnie dokonać swego dzieła bez o- .ści
powinna
mie('ka
oracach dla dobra społecmości vviej
dzie~ Niemiec. Wśród burzliwe)
odpowiadając na Apel Sztokholmski ność ustanowienia skutecznej kontroli
by w organizowanv('h przez Ade bawy nowych zniszczeń.
skiej.
ntwo· międzynarodowej produkcji energii·
owacji mówca zakończył okrzynauera. oddziałach na.iemników
Dlatego właśnie - oświadcza mów zebrały się w Rzymie w celu będzie
atomowej i konieczność zniszczenia
Cech~ charakterystyczna tegoroniemieekfoh.
ca - przyjaźń młodzieży polskie; j rzenia Stałego Komitetu, który
kiem na cuść prezydenta Piecka
bezw!!g1ędnego zakazu zapasów
się domagał
' stnieiących bomb atomo·
czne1w Swięta Ludowego było, że
staje
niemieckiej
młodzieżv
wolnej
i na emć Gen<'nllqslmusa. Sta·
Konieczna .fest ja.I;: naściślej
broni atomowej. Zebraniu przewodni- wvch
obchody organizowano w punktach
dl:3
rozwijać
się
będzie
:
faktem
się
lina.
'i/Ul. wspóloraca mię~y siła
senator Victor Orc:zył b. premier,
gminnvch . W każdym więc powie'lli pokojowymi w Berlinie i w dotra obu narodów. e"..godnie z trady lando.
C'i • .:1dby! lrle co naimniei ieden. a
Przemówienie
rewoniemieckich
I
polskich
cJami
Niemieckiej Republice nemo!l:ra
Obecni byli: przewodniczący senaw wielu powiatach dwa. a nawet
lucjonistów, zgodnie z tradycjami
tyc~ej, a siłami noknJowvmi w
wicepremiera Ulbrichta
tt·zy obchody. Przybywała na nii>
Karola Liebknechta. Róży Luksem- tu I. Bonomi, b. premier Francesco
Zachodnich.
Niemczech
Nitti, b. przewodniczący senatu T".I.
odwiedził
Z kolei 1.vygłosil muwę wicepreludno~ć ze wsz'.\'stkich bez wyjątku
burg i Juliana Marchlewskiego.
Wicepremier Ulbricht wezwał mło
Nasze dzisiejsze przyjacielskie spot retta, senator liberalny Labriola, b
wsi. Obchod:v bvły wszędzie mani mier Niemieckiej Republiki '1emo·
sti!.:.d~atów polskich
k~atyczn'i!i Walt.er Ulbricht. Pierw- dzież niemiecką do da1S"Lej walki o kanie - mówił Matwin - nic mogło przewodn!czący Konstytuanty wh·
festacjami n;„„"."1'1„ licmvm'i.
IPAP). - W dniach
MOS:~WA
szy kongres młodvch "'' ~"'.!C'ckich bo ~ednolite, miłuj~ pokój i demokra by się odbyć bez epokowego wkła.d11 skiej Umberto Terraccini, senatorzy
* .., *
w system stosunków miedzynarodo- liberalni Bergamini, Pratore i inni.
22-26 maja rb. ambasador RP w Mo·
iest - powie- bcme Niemcy.
Radośnie łopotały czerwone l zie jowndków o pokój Sprawa zakazu użycia bomby ato.
Po mowie wicepremiera Ulbrichta wych, dokonanego przez Związek Ra
lone sztandary na placu sportowym dział m. in. mówca - w·ielkim wyr
w towarzystwie
mowej zyskuje coraz więcej zwolen· skwie M. Naszkowski
„Metalurgii" w Radomsku. Tysię- darzeniem w życiu narodu niemiec- przyjętej długotrwałymi oklaskami. dziecld.
Ambasady Posekretarza
pierwszego
Włoszech.
całych
w
ników
mię·
Po
przyjaźń
się
przerwano.
kongresu
R<Y~poczynającą
obrady
si(;
zebrali
pierwszy
młodzie·~y kie " Po raz
czne rzesq:e chłopów,
p
prowinc
samorządowe
i Odes"·
Władze
Kijowie
w
odwiedził
horylesa
delega
dalsi
głos
zabierali
przerwie
mło·
wolną
a
polską
młod<lieżą
·dzy
Niem·
chłopskiej oraz ·robotników z zakła delegaci milionów młodych
dów radomszczańskirh i młodzieży ców, by omówir wspólnie środki. ill ci ~granicrmi. W imien111.1 młodzież'' dzieża niemiecką zawdzięczamy epo Cremona uchwaliły rezolucję. doroci sie studentów polskich. studiują<,:ycb
ZMP-owskiej, uroczyście <>bcbodz1 kie nalPźY podjąć w obronie pokotu Chin Ludowych przemawiał przewo. ce nowych ~tosunków między wol~ gającą się bezwzględnego zaka;;„ na wyższy ch uczelniach tych miast i
anglo - a.merykańsk•m _dniczący delegacji chińskie• Hsuli nymi narodami, opartych nie na pr.ze bomby atomowej i ustanowienia kor zapoznał sie z ich postępami w nau-'
ły $więto Ludowe. W roltu bieżą - pneciwko
cym odbYWało się ono w warun-. nod7egaczom i nrowokaV'""m wo.ten Czuen. witany serdecznie przez ze- mocy, lecz na s~rawiedliwo!'~I i troli międzynarodowej oad produkq ,,
ce.
enerqil atomowej,
trwałym pokoju.
hr- - a mlnt'l7ież.
kach pełnej jedności ruchu ludowf'.' nym.
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ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ
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Wzros·I dobrobytu

ST ON NA

w okresie powojennej Pięciolatki Stalinowskiej

łach sanatoryjnych przeznaczonych
temat dla dzieci wątłych. W ciągu dwóch
wsro~ #opy :irci<mJej ludności ZSRR. ostatnich lał przebyWało w utrzymywanych z funduszów państwo.
W
okres.ie Wielkiej Wojny Naro wych ubezpieczeń społecznych obo
doweJ, która wymagała od ludzi ra zach pionierów 4,5 miliona dzieci.
dzleckich olbrzymich ofiar i wyslł ~ 1949 roku w samej tylko Fedcra
ków, sytuacja materialna klasy ro CJi Rosyjskiej państwo utrzymywa
botniczeJ i mas pracu.fąeych ZSRR Io 59 Pałaców Pioniera, 562 Domy
stałej Pioniera, 4 ośrodki wycieczkowo _
przedmiotem
pozostawała
turystyczne f wiele Innych pozatroski partii i rządu radzieckiego.
Zapewniono w łym czasie stabili s1.k 1 h i t t j
dziecięcych.
ns Y uc I
!> nyc
zaeję realnych płac robotników I n
Panstwo. radzieckie asygnuje coronędnlków przez utrzymanie nf5. c~nie wielkie sumy na opłlltę urlokich państwowych cen artykułów pow, na bezpłatną p0moc lekarską,
konsumcyjnych, wydawanych na na bezpłatne nauczanie I zwiększa
kartki; ceny t~ pozostały w zasa- ni~ ~wałifikacji robotników ł urzę
dzie niezmienione w ciągu całej dnikow, na stypendia dla uczniów
wojny. Również taryfy usług komu i. studentów, na emerytury dla lnwa
nałnych I transportu, a tak2:e czynsz hdów wojennych i inwalidów pra
mieszkaniowy utrzymały się na po cy oraz na zapomogi dla matek wie
lodzietnych i samotnych. w 1949 r.
Biomie przedwojennym.
Już podczas wojny odbudowano preliminowano na te cele ponad 110
I wYbudowano w miastach l osie- miliardów rubli, tj. prawie trzy radłach robotniczych, wyzwalanych ko zy więcej niż w roku 1940. Wszyst
lejno spod okupacji, p0nad 17 milio kie te, ponoszone przez państwo wy
nów metrów kwadraU>wyeh powierz datki, równają się około 38 proc.
chni mieszkalnej. Na wschodzie kra. funduszu plac robotników i urzędnl
ja zbudowano w szybkim tempie ków radzieckich.
Do zwiększenia realnej płacy ro
nowe domy dla setek tysięcy robo
tników przedsiębiorstw, ewakuowa botników i dochodów kołchoźników
pr7.eprowadzane
nych z zachodnich rejonów ZSRR. przyczyniają !się
Po zakończeniu wojny towarzysz systematycznie obniżki cen deta8tałin nakreślil plan dalszego po- licznych artykułów spo·eywczych i
ZSRR towarów przemysłowych.
łężnego rozwoju gospodarki
Pierww.a po wojnie obniżka pań
oraz znacznego podniesienia stopy
życiowej i poziomu kulturalnego lu stwowymt cerl detalicznych została
ródności ZSRR. Ubiegłe 4 lata świad przeprowadzona w roku 1947,
czą, że realizacja planu przebiega wnocześnie ze zniesieniem systemu
pomyślnie; w wielu dziedzinach jest kartkowego. Ludność ZSRR zyskaon stale przekraczany. Związek Ra la wtedy 86 miliardów rubli w ska
dztecki znajduje się na nowym e- li rocznej. w marcu 1949 r. przepro
ta.pie potężnego rozkwitu gospodar wadzono drugą obniżkę cen detalicz
nych; w wyniku drugiej obni;llti
ki narodowej.
W roku 1949, w porównaniu z ro cen naród radziecki zyskał 71 miklem 1940. dochód narodowy wzrósł liardów rubli w skali rocznej.
Konsumpcja w zakresie najważo 36 proc. Równolegle z wzrostem
dochodu narodowego podniosły się niejszych towarów osiągnęła już w
pia.ce mas pr\.cujących i inne doaat roku 1949 poziom przedwojenny, a
kowe dochodf. Zarobki robotników w zakresie niektórych wyrobów na
I urzędników wzrosły w tym okrc- wet przekroczyła ten poziom.
Dnia 1 marca 1950 r. pr:ieprowa
sie (w cenach porównawczych) o
o dzono trzecią po wojnie znaczną
24 proc., a dochody chłopów 30 proc. Jednocześnie z roku na rok obniżkę państwowych cen det.aliczzwiększa się globalna suma premii. nych towarów przemysłowych i ar
przyznawanych robotnikom za wy tykułów ŻyWnościowych. Dzięki no
konanie łub przekroczenie planów wej obniżce cen robotnicy, chłopi i
inteligencja Związku Radzieckiego
produkcyjnych.
Jedną z charakterystycznych cec'll zyskają conajmniej 110 miliardów
ZSRR rubli.
rospodarki socjallstycmeJ
W ZSRR stale polepszają się wa
jesł stały wzrost stanu zatrudnle·
pracująnła. W ciągu 4 lał powojennej plę runkl mieszkaniowe mas
clolatkl przystąpiło do pracy w go cych. W ciągu 4 lat powojennej pię
spodarce narodowej ZSRR 8 mlllo ciolatki w miastach i osiedlach ronów nowych robo~ników i urzędol- botniczych wybudowano ponad 72
ków. W roku 1949 liczba robotni- miliony m. kw. powierzchni miesz
ków zatrudnionych w różnych dzie kalnej. We wsiach wybudowano w
dzlnach przemysłu była o 15 proc. tym czasie 2,3 millona domów miesz
kalnych. W 27 miastach wprawawyższa aniżeli w r. 1940.
W . ZSltR stopa życiowa klasy ro dzono komunikację tramwajową i
botlliczej · rrUerey się· nie '(ylko wy- trolleybusową. · Wzrosło ·laOpatrzeLudność pracująca nie ludności w gaz; w samej tylko
sokością płac.
powojennym
ZSRR otrzymuje od pańsłwa zapo Moskwie w okresie
mogl i zasiłki z tytułu ubezPieczeó założono gaz w 225 tys. mieszkań.
W okresie powojennej pięciolatki
spOłecznych, bezpłatne lub ulgowe
skierowania do sanatoriów ł domo!V osiągnięto ogromne sukcesy na po
Pod koniec
wypoczynkowych, bezpłatne i ulgo· lu oświaty i kultury.
we miejsca dla dzieci w żłobkach, 1949 r. istniały w ZSRR 864 WYŻ
przedszkolach, w specjalnych szko sze zakłady naukowe, do których
Podajemy

poniiej

o.1•·1111<1 z cyklu

rll'łykul6to A.. Tretiakowa

uczęszczało łącznie 1.128 tys. osób,
W tym samym okresie w szkołach
sledmio i dziesięcioletnich, w lice
ach technicznych i w innych spe
cjalnych zakładach naukowych po
bieralo naukę ponad 36 milionów o
sób. Większość robotników radzlec
kich posiada wykształcenie siedmio

M

łub dziesięcioletnie.

• • •

Wielkie sukcesy radzieckich mas
pracujących, osiągnięte pod wodzą
partii Lenina - Stalina w okresie
pięciolatek stalinowskich, a zwłasz
cza w ciągu powojennej pięciolatki,
mówią całemu światu o wyższości
ustroju socjalistycznego nad ustro
jem kapitalistycznym. Historyczne
dziedzinie
doświadczenie ZSRR w
buclownictwa socjalistycznego i w
zakresie podnoszenia stopy życiowej
nias pracujących wymownie świad
czy o tym, „że dla narodów Europy
nie ma innych dróg ku wolności i
ku podniesieniu swego poziomu iy
ciowego, poza stanowczym przejściem na drogę do socjalizmu. (W.
Mołotow. Z przemówienia do wybor
ców, wygłoszonego dn. 11.III. 1950 r.)

I

W związku ze z-lotem FDJ - Wolnej l\llłodzieiy
Niemieckiej w Berlin.le, Amerykanie zademonstrowali serię przeróżnych prowokacji.
Rovpoczęli ~cjaliśct amerykańscy narodowości nlemieckiej, wypróbowani w wradz1e własnej
oj~yrz;ny, natoryc.zni zdrajcy klasy robotniczej. Socjal - demokratyczny. burmi!Strz Hamburga, Brauer
wyznaczył na·grodę 200 marek za każdego Członka
~~DJ, schwytanego w drodze na cr'Jot berl!ihki. Socjal. - demokrat ycrv:iy burmistrz Brunszwiku, Bennemann, wypłaca \7..a to samo 100 marek. Te „soc:alistyC2J0e" pociągnięcia prrzyipominały metody kolonizatorów brytyjskich i bolenderski~h. lttórzy dawno
już stOStJją system „premii od głoowy" w stosunku
do walczących ludów kolonialnych.
W Zachodnim Berlinie „nadburimi!Strz" Il. SPD,
Reuter nakazał ł~anitę wszystkich młodych lt:dzi.
któmy noszą niebieskie koszule, :strój organizacyjny
FDJ). Policja pana Reutera dokazuje cudów na.'lgorliwości. Jeden z oLcerów izachodnio - niemieckiej
policji oś\viadczył, że p1zygotowano „specjalny obóz.
gdzie mają być internowani ci, którzy przedrą się
do wscllod.nich sektorów miasta".
Anglooascy okupanci postano\Vili także celem
odciągnięcia młodzieży od udrliału w uocie urrz.ądzi~
szereg „ ~ozrywek młod!l1eżowych". Na gran1cy między Berlinem w.sch<Jdri1m i zachodnim ustawir.·no
e.krany, na których wyświetlano staTą szmirę p. t.:
„Ninoczka" z Gretą Gacrbo w roli głównej.
Amerykanie sięgnęli także do powaźniejS'Zego
repertuaru. Pr:rewieżli do Berlina 20 najwierniejseych rz. Bonn - Street, z Kaiserem i Kurtem Schu-

BOIHBA
.zdan~ern Reutera
macherem na czele. Miało to - (zarówno agencji, jak i „nadbu.rmistma" zacllodniego Berlina) „W?.lllocnić zachodnlo - niemieckie mora.l e". No cóż! Ten 20-osobowy zespół we>kamy odśpiewał zwrotkę „Deutsch.land. Deu11<!chfand
i.iber alles", aile żaden uczes.t ni>k z.lotu nie l'!Zlllcił im
1ni !eni·ga do kapelusza.
Wreszcie Ameryitanle sięgnęli do metod llJQpo:iyczonych u hitlerowskiej V kolumny i japońsk:icll hodawców dżumy. Amerykańskie samoloty kursu1ące
międrzy Trizonią i Berlinem zrzucają od kilku dni
stonkę ziemniaczaną na kartoiliska w Niemieckiej
Republice Demokra.tyC'Lllej. S<twtlerdzooo to w oko'-1cach miiasta Werdau, w gminach Liclltentanne,
Stenn i Ebersbrunn, w miejscowościach leżących
pod tzw. korytar.z.em powietr.znym.
Na wiecach protestacyjnych ludnoOOI wiejskiej
•
oraz w zakładach Bunawerke i Hettstedt uchwalono
rewlueje, w których m. in. czytamy: ,,.Amerykańscy
bandyci powłetrml zrzuca.ją dzłś na nasze pola atonkę karwfłaną, a jutro chereliby zrzucać bomby a.tomowe". Tak to Amerykanie w.z.ma.gają w właściwy
sobie sposób „akcję po:roocy narodom europejskim".
Zmodyfikowali plan MarshaHa. Naprzód konserwy
końskie, potem stonka ziemniaozana.
Nieda~mo I'O!tlega się na świecie coraz M.emej
i oora.z donośniej hasło : poskromić 82&leńców tawsnturników! Ująć w kaft:a.ny bezpdecu.eństwa rycen:y
stnnki ziemniaczanej i pcheł za.dźumJonych. wygrażaJących lud"l!kości bombą atomową! Do zrealłzowa
ni& tego hasła przyc-zyni się także berlińEkl zlot FDJ.
·
Peer.

· ~aopatrze
Racjonalne
warunkiem wykonania planu .
-doniosłym

I
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są fabrykatu potrzebna jest do produk / ny oraz termin dostawy l wszystkie
Możliwości w tej dziedzinie
bardzo duże. Zastosowanie np. wyż cji oraz wymaganie szczegółowej dodatkowe warunki, ma ehara~r
Nie\lł'3jko
ruchu materia- prawnego zobowiązania..
szych gatunków stali w budownic- sprawozdawczości
nanie umoWY pociąg~ za sobą sank
twie da oszczędność 15 - 20 proc łów i ich zużycia.
Położy to z pewnoŚCilł
Ważnym krokiem na drodze upo- cje karne.
tego cennego materiału. Zwrot skrzy
nek do dalszego wykorzystania mo rządkowania zapotrzebowania ma- kres beztrosce kierowników ntektó
150 tys. m. sześc. teriałowego była wydana przed kil rych zakladów przemysłowych, któ
że zaoszczędzić
drzewa. Zaniechanie stosowania ce. ku miesi!łcami instrukcja Komitetu rzy chowali otrzymywane zamówte
mentu tam, gdzie wystarcza wapno F.konomibznego Rady Ministrów, w nia pod sukno, nie czyni~ żadnych
i zmniejszenie, zgodnie z nowymi myśl której centrale zaopatrzenia wysiłków, aby zamóvirłenie wykonać.
Usprawnienie organizacyjne zao
nor poszczególnych gałęzi przemysłu po
opracowaniami technicznymi,
my zużycia cementu do betonu mo . wołane są do planowania, koordyna patrzenia stanowi świadectwo usta
wicznego pogłębiania metod nasże
że w bardzo poważnym stopniu zła eji i kontroli zaopatrzenia.
godzić niedobór w tej dzieilzinie.
1 Czynności o charakterze opera- go planowania, świadectwo obe,fmo
Podobne możliwości oszczędnościo tywno - ha~dlowym .n~tomiast, jak w.a~ia coraz większej ilości wska.twe istnieją niemal we wszystkich d?konywame zamówie~ zakup1;1, o~ nikow planem.
Uporczyw~ praca w terenie aad
rozhczen
Wystarczy, ~10ru, ma.g~zynow:ama,
gałęziach gospodarki.
w
~pełmac maJą bezpośredn~o wprowadzemem noWYch •ad
wspomnieć, że np. przez stosowanie itp.
cynkowo • aluminiowych przedsiębiorstwa produkcyjne I m życie, zwalczanie szkodliwej praktr
stopów
ki „planowania" zaopatrzenia aa
zdołaliśmy wydatnie ograniczyć zu westycyjne.
kontl'(lla
systematyczna
Sejm wyrost,
życie miedzi i dokonać dużej recluk I Uchwalona ostatnio przez
cji importu tego drogiego metalu. I ustawa o umowach planowych przy n.o rm zu:iycla. su.rowY system os~
Jednakże oszczędność surowców czyni się niewątpliwie do dalszego dnościowy w dziedzinie ~P:teri&ło·
uporządkowania i usprawnienia u wej oraz coraz powszechnieJsze sto
h ·
def' t
· mater· ł0·
1
sowanie artyl•ulów zastępczych to
t zeni
icy O\vy.c . me wy
. ia . w
' b
.
a.
czerpuJe Jeszcze zagadnienia racJo upa r
Podpisana bowiem przez przed3l~ istotne w~runkl real!zaeJi rosnlłCFC
nalnego planowania zaopatrzenia
gospoda.rcąe.h
zadan
rok
na
roku
i:·
inwesty
lub
produkcyjne
biorstwo
bowiem
lat
Od
materiałowego.
istniały u nas w tej dziedzinie po- cyJne z Innym przedsiębiorstwem l wielkiego programu przebudow,:r
- dostawcą w ramach planu omo i rozbudowy naszego kraJn, przewi
ważne braki or anizac ·ne
znane są s~ajne ;~p~dki, że wa, określająca ilość, ro~zaj l piu dzianego Planem 6-letnlm.
J. r. at.
niektóre zakłady produkcyjne la.ta nek towaru, jaki m& byo dostarc:ro
ml niekiedy czekały na realizację
takich 7.amówień, które mogły być
wykonane w ciągu kilku miesięcy.
Ponadto racjonalne i dokładne
planowanie zaopatrzenia utrudniały
niejednokrotnie kierownictwa przed
siębiorstw, które zgłaszały plany za
opatrzenia bardzo znacznie przekra

Przewidziany w roku bieżącym
szybki, dynamiczny wzrost naszej
produkcji przemysłowej {<> 21,9
proc. w porównaniu z r. 1949) oraz
wysoki poziom inwestycji (o 24,2
proc. większy) wymaga dokladncg<l,
terminowego wykonania planu za
opatrzenia i wydatnego uspravrnie
nia gospotlarki materiałowej.
Organizm gos1Jodarczy Polski Lu
dowej jest młody, żywotny i prę
źny. Itozwijamy się bardzo szybko
i dlatego cierpimy na „chorobę
wzrostu".
Już w r. ub. produkowaliśmy np.
na jednego mieszkańca prawie 2,25
razy więcej stali niż w r. 1938, a.
wciąż stali mamy za mało. Produk
cja cementu w r. 1949 osiągnęła po
ziom o około 40 proc. wyższy niż
przed wojną i w r. b. rośnie nadał,
a odczuwamy brak cementu. Nic
w tym dziwnego, skoro w r. b. rea
łizujemy tak wielki program budo
wlany, że zapotrzebowanie na ce
ment Jest wi"ksze w porównaniu z
r. ub. o 87 proc.
Ten stan nakłada na nas obowlą
zek mobilizacji organizacji partyj
nych i związkowYch oraz załóg pra
cowniczych W produkcji i budowntc
twie do pomocy administracji gos
podarczej w stworzeniu jak najsu
oszczędnościowe
rowszego reżimu
go w gospodarce materiałowej, do
stosowania w szerszym nłź dotąd
materiałów zastępczych,
zakresie
do rewizji i zmniejszenia dotycheza
1sowYch norm zużycia materiałów.
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Front Narodowy Deinokratycznych Niemiec ~gf~'if.~łE~
••, a I cz •• o
,
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amerykańskiej polityki
Amerykańscy podżegacze wojenni tyczącymi
ogłosili za pośrednictwem francuskie- wyzysku i kolonizacji Niemiec Zacho
co 111inłstra spraw zagranicznych, dnich. polityki, która prowadzi do

wyniszczenia gospodarczego kraju;
w przedstawianiu osiągnięć Niemleckiej Republiki Demokratycznej, tak
ua polu qospodarczym, jak l kulturał
uym.
Front Narod~wy prowadzi . rozl~głą
wyjasnlająco - agdacy1ną.
pracę
Wszystkie siły Frontu Narodowego
zostały ostatnio zmobilizowane do ak
cji zbierania podpisów pod Apelem
Sztokboln.sklm.
Program Frontu Narodowego Demo
coraz
zyskuje ZachoNiemiec
kratycznych
w Niemczech
uznanie

z grożącego Im uiebezDemokratyczne siły we
Francji I w Niemczech Zachodnich
zdecydowane są nie dopuścić do prze
obrażenia ich krajów w ohoey wojen
ne I w !Jl;liazda odradzającego się faszyzmu.
W Niemczech walkę tę prowadzi
Front Narodowy demokratycznych
Niemiec. Działalność Frontu Narodooddźwięk
zn~jduje głęboki
wego
wśród społeczeństwa niemieckiego i
wywołuje wściekłość imperialistycznych podżegaczy.
Wzrost znaczenia Narodowego Fron
tu demokratycznych Niemiec datuje
się od stycznia 1950 r. 1 stycznia
1950 roku sekretariat Niemieckiego
Kongresu Ludowego przekształcił się
w Radę Narodową. Frontu Narodowego demokratycznych Niemiec. We
wszystkich krajach, powiatach, miejNiemieckiej Republiki
scowościach
Demokrat11cznej powstały Komitety
Frontu Narodowego. Komitety stały
s\ę punktami mobilizującymi wszystkle siły patriotyczne Niemiec.
Działalność Frontu Narodowego roz
wija się w kilku kierunkach:
w demaskowaniu wobec szerokich
niemieckiego
społeczeństwa
rzesz
zbrodnlczych planów podżegaczy wolennych, . w demaskowaniu działałnoścł takich marionetek amerykańskich,
jak: Heuss, Adenauer, Schumacher l
w propagowaniu idei przyjaźni ule.
mi.ecko-radi::ieckiej;
w dokładnym zapoznawaniu społeczeństwa nlemietkiego z faktami, do-

dnich. Imperialiści anglosascy i niemieccy robią wszystko, by przeszko·
tego programu.
dzić popularyzacji
Druk programu jest zakazany przez.
brytyjskie władze okupacyjne. Egzem
plarze wydrukowane skonfiskowano.
Szczególnie zaciekle walczą imperialiści z Frontem Narodowym w Zagłę·
blu Ruhry. Wysiłki ich są Jednak daremne.
Ofensywa Frontu Narodowego wywarła głęboki wpływ na kszta.łtowa
nie się opinii i nastrojów społeczeń
stwa w Niemczech Zachodnich. Szcze
gólnie proletariat i młodzież zachodnio-niemiecka swoim udziałem w akcji zbierania podpisów dała odpo·
wiedź na wzmożoną działalność neoiaszystowskich partii oraz na spisl!;i
eks-bitlerowskkh generałów.
Meldunki z Niemiec Zachodnich po
daj ą przede wszystkim rezultaty ak·
cji zbierania podpisów w wielkich za
kładach przemysłowych. Pełny suk·
ces odniosła akcja pokojowa, np. w
zakładach Daimlera, w zakładach bUdowy maszyn w Mannheim, w Solingen, w zakładach wyrobów metalowych „Rowenta" w Offenbach, w stałownia.eh w Gelsenkirchen, w zakła
dach budowy motorów ARDI w Norvmberdze, w zakładach miejskich w
Hanau, wśród kolejarzy Oldenburga.
W Dortmundzie oraz w Hannowerze
notowano szczególnie aktywny u-lziaJ
młodzieży w akcji zbierania podpi.
sów.
W małych nawet miastach, jak Furth
l Stut!iiitte podpisało apel 80 proc.

zdają

sprawę
pieczeństwa.

gospodarki narodowej .
Nie należały do rzadkości wypad
ki, że zakłady produkcyjne, mimo
ludnoścL W Kolonłl zebrano 30 tys. zredukowania do połowy zaopatrze
podpisów, w Essen - 28 tysięcy, w nia, jakiego się domagały, utrzymy
Norymberdze - 38 tysięcy, a w Mo- wały pełną ciągłość produkcji, a na
wet przekraczały plany. Przedsięnacbium - 22 tys.
Fakty te mają powaine znaczenie. biorstwa budowlane częstokroć zgła
zapotrzebowanie dwa i trzy
Swiadczą one, że robotnicy cięikle10 szały
przemysłu I młodzież zachodnio-nle- krotnie większe, niż wymagało wy
konanie planu.
miecka aktywnie walczą o pokój.
Przez walkę- z nadmiernymi rema
- Wytężona akcja uświadamiająca l
sukcesy w akcll zbierania podpisów nentaml i sprawdzanie norm suży
dowodzi\, ie Front Narodowy demokra cla udało slę Ju:i na tym odcinku o
tycznych Niemiec. będący organizato slą.gnąć poprawę. .Jednakże, aby raz
rem walki o zjednoczone, pokojowe na za.wsze skończyć z nieJasnościlł
Niemcy, jest poważnym ogniwem w planowaniu, trzeba będzie wpro·
światowego obozu pokoju l demokra- wadzić wymaganie dowodu, łJe ta
Niepotllłdany goić nad USA
inna
ka_a_nie
cjL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _pół
_ _ _ _czy
_ _surowca
_ _ilość
__
_...;_
_P.
,.:.
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Schumana - plan połączenia fraucusko-niemleckiej produkcji węgla i
stali. Zgodnie z tym planem węgiel
północno-francuski, rudy lotaryńskie,
huty Zagłębia Ruhry, zakłady przemysłowe Zagłębia Saary mają się
stać olbrzymim arsenałem, podlegającym bezpośrednio amerykańskim Imperlallstom. Ma on dostarczyć uarzę.
dzl śmierci dla uzbrojenia „piechoty
w głównej
ałlantycklej", złożonej
mierze z francuskiej l nlemleckłel
młodzieży.
Narody !rancuskl i niemiecki
sobie

całości

ok ó ,-

większe

I

Przyjaźń bułgarsko-pol~ka
W dwuletnią

rocznicę

Dnia 29 maja minęła druga rocznica
podpisania układu o przyjaźni, wspól
pracy i wzajemnej pomocy między
Rzeczpospolitą Polską a Ludową Re
1•ubliką Bułgarską. Podpisanie układu
między Bułgarią a Polską otworzyło
nowy etap w stosunkach między nlł
szymi krajami, etap, który znamionuje ścisła, coraz to bardziej zacieśnia
współpraca we wszystkich
jącą tJię
dziedzinach życia.
Braterska współpraca polsko-hułgar
ska stała się możliwa dzięki ustano·
wieniu w obu krajach ustroju demokracji ludowej, dzięki objęciu władzy
przez masy ludowe.
Obu narodom wyzwolenie I moźll·
\Ilość budowania uowego, demokratycznego życia, przyniosła bohaterska
Armia Radziecka. Zwycięstwu Armil
Radzieckie! nad hitleryzmem i wszech
stronnej pomocy Związku Radzieckie·
go w okresie powojennym zawdzię·
czamy my i bracią, Bułgarzy nasze dt.
ty chczasowe' osiągnięcia.
Podstawowym zadaniem Bułgarii i
Polski jest dziś stworzenie podwalin
społeczeństwa socjalistycznego. Rea·
lizuiac to zadanie, narody bul!farskl

podpisania

układu

l polski przyczyniają się do wzmocnienia sił światowego obozu pokoju
i postępu.
Doświadczenia 1 wyniki, osląg!'.l.ięte
w czasie dwóch lat, które minęły od
chwill podpisania układu, wykazują
:ie jest on ważnym narzędziem realizacji celów, stojących przed narodem
polskim i bułgarskim, że - podobnie.
j«k układy z innymi krajami demo·
kracfl ludowej - przyczynia się on
do zbliżania między narodami, uła·
lwia im pokonywanie trudności.
Ubiegłe dwa lata, tak w Bułgarii
jak i w Polsce minęły pod znakiem
walki, Jaką klasa rob -~tnlcza tych kra
jów w snjuszu z pracującym chłop·
slwem tociyła przeciwko wrogom ludu, agentom Imperialistycznym, wał
ki. laką toczyła o umocnienie politycznych, gospodarczych i kulturalnych podstaw państwa ludowego.
Lud pracujący Bułgarii rozprawił sit,
i szajką Trajczo Kostowa, czym pokriyżował plany Imperialistów. którym zdawało się. że przy pomocy K'>
agenta Tito - uda się wy.
!Iłowa rwać Bułqarle z obozu pokolu i postępu.

o przyjaźni i wzajemnej pomocy

podobnie, Jak i
Proces Kostowa,
proces Rajka na. Węgrzech, stał się
lekcją, czujności dla polskiej klasy ro
botniczej i jej partii, zdemaskował
zbrodnicze metody postępowania imperialistów 1 ich Utowskie agentury,
do silniejszego jeszprzyczynił się
cze zacieśnienia więzów przyjaźni 1
braterstwa narodu bułgarskiego i poi
skiego z wielkim Związkiem Radzieckim.

Stale pogłębiaj;\ce się stosunki gospodarcze pomiędzy Bułgarią a Pol~ką, oparte na wzajemnym zaufaniu
I zrozumieniu, na wymianie doświad·
stały się waż
cz~ń gospodarczych,
nym czynnikiem odbudowy i przebudowy gospodarczej obu krajów. Pol
skie maszyny, sprzęt przemysłowy,
kolejowy, chemikalia - odgrywają
poważną rolę w dziele -socjalistycz·
nego uprzemy!llawlania BułgarU.
Współpracy .polityczne! i gospoda1
r.zej towarzyszy ścisła współprllca
lmlturalna. ułatwiająca wzajemne zamajomienie się 1 życiem i dorob1dem
kulturalnym obu narodów. Społeri.eń
slwu oolsklemu bliscv stalą się wiei·

kl bułgarski poeta-rewolucjonista Botew, pisarze współcześni, jak Ełln·
Pelin, WeZinow i inni. Naród bnłgar·
ski poznaje twórczośt Mickiewicza,
Chopina, twórczość naszych dz1sleJszych pisarzy i kompozytorów.
Oba nasze narody łitCZY współae
wspólny cel umiłowanie pokuju,
soc.ja.llzm. f.,ą.czy je mllość I wddęcz.
TOWARZYSZA STALINA,
ność do
do na.rod~ radziecldego, którego. pomoc, którego doświadczenia. leżił 11
podstaw osiągnięć narodu bułgarskie 
ąo I polskiego.
W drugą rocznicę podpisania aktu
pomiędzy Bułgarią a Polską, śląc narodowi bułgarskiemu bratnie pozdrowienia. możemy stwierdzić, że J.JOdpi·
sany przed dwoma Iaty układ prą- służył się sprawie pokoju, pomógł I
!Jedzie nadal pomagać obu naszym na
rodom w odniesieniu iwyclęstw na
Tr.
drodze do socjalizmu.

Gl.iOS KOTNOWSKl

Kroniko m.
w poUJlecle §•ierniewlc"lnt
dojść \\'ainych obywateli. jednak wyni koju w Bratoszewicach będzie
Do ciekawych można
zbie mi.;siał niedługo sprawdzić jeakcji
pracę k1 dotyó:zasowej
analizując
wmosków,
Gminnego Komitetu Obrońców rani~ podpisów świadczą o nie szcze raz caiv teren. uzupełnić li
akcji sty brakującymi podpisami . muPokoju w Bratoszewicach, powia równ:-;1mernvm rozwoju
tu brzezińskiego_ Funkcje Komi- te i \N teren.ie. ·Okazu ie się bo- si przygotować się do obchodu
tetu Obrońców Pokoju w wielu wiem. że niektóre wioski złoż:y .M.iędzynaroct.owcgo Dnia Dziewyp1dkach zmuszony jest brać •y podpisy, j:.iko pierwsze. inne c'ka. przekazać wszystkie zebragminy. zaś me zakończyły akcji do dnia ne \V terenie br.laczki, kompetenna swe barki zarŹąd
•
Członkowie Komit<~tu są bowiem dzfaieiszego. Wróg klasowy zro- tnym
czynnikom i dopilnować
n1euchwytni: czterech z nich hił wszystko. co· w jego mocy, ich ucs1rniecia. Członkowie Komi
obecnie by al(cję zbierania podpisów pod tetu nie mogą przerzucać swvch
i~st na kursach. gdzie
zaś Apelem
pozostali
egzaminy,
skladaja
storpedować. obowiązków na zarząd gminy.
Pokoju
WAżNIEJSZE l'ELEFON~;
prze jawi.a i~ niewielką aktyw- Puszczono w ruch kułacki aparat Musi
uaktywnienie
nastapić
ność. Si~dzibe Gminnego Komi propagandowy - plotkę . Dzieki wszv~tkich członków Gminnego
22 - Pow. Kom. M. O.
gminy ofiarnej pn:cy „trójek" wydat- Komitetu Obrońców Pokoju w
tetu obrano w budynku
81 - Starostwo Powiatowe
32 - Pow. Zakł. Elektryczn.} i tam możemy zriależć wszystkie nie za::-:ilonych przez słuchaczy Bra loszewicach. Jego przewod33 - Miejslti Posterunek MO a~ta. · W gminie składają p~d- Instytutu Ksztntcenia Nauczycieli niczący niE' może być jedynym,
01sy pod Apelem Sztokholmskim Szkół Rolnicz}ch w Bratoszewi- wywiązującym się ze swvch obo
ci. których .. tróiki" nie zastały :-ach. bzdurne plotki zostały zd'e wiązków. gdyż nie na nim jedtraz Poz~rna
41
w domu . d'o flminy przynoszone mentowane - chłopi zrozumieli nym. a na wszytkich członkaeh
50 - Zarząd . M.asta Kutna
102 - Prezydmm Pow. Rad.} są wypełnione już listy itp.
1<om11 zaieżv na tym . by dezorga Komitetu spoczywa odoowiedzial
Narodowej
Taka sytuacja nie iest normal- niz'iwać zwarty front tych, któ no~ć za powierzonv odcinek fron
91 - Urząd Zdrowia
tu walki o pokój.
na. Zadania, iakie maja do speł rzv waiczą · o pokój.
Jel.
Gminny K:->mitet Obrońców Po
lOt - Pow. Zakł. Ubezp. Wza· nienia Urząd Gminnv i Komitet
zupełnie
są
Pokoiu
Obrońców
jemnych, ul. Narutowiodmienne. Niesłusznie więc obocza, Nr 20
wiązki członków Komitetu obcią
Szpital !:>owiatowy
20
żyły sekretarza gminy, nie będa
Ubezp. Społeczna
34
cego członki-=rn Komitetu Obro11
Walenta, Apteka
7
ców Pokoiu. Walka o pokój
nie je<;t a kc ja krótkof:i Iowa i mu
Chacińska, Apteka
52
Realiz:;icja „Czynu Meliorac:v.lne- ł chłopi przekroczyli swe zobowiąza
si być prowadzona przez KomiApteka „Pod Orłem'·
106
tE't, o tym Winni członkowie je go" w powiecie brzezi ńskim jest w nia o 50 procent i planują nadwyż
Polski Czerwony Krzyż go parn;ętać .
89
w niektórych gmi- kę tę poważnie przekroczyć.
pełnym toku.
(PCK)
-i:o. że ,,Czyn MeHorac.v_iny", poW Bratoszewicach Komitet nach oczyszczanie rowow odwadnif.l
Obrońców Po ko iu przeprowadził 1 jących zostało już nawet poważnie wz1ęl)•. dla uczc~ema $w1ęta ~~do:
90 - Pogotowie Sanit. PCK
przekroczone na skutek dodatko- wcgo. Je~t w~'k?nany w term1mi; l
z nadwyz_ką. sw1adcz~ o wadze, .1~wpra Wdzie w początkowym cza wo powziętych zobowiązań.
przyp1suJą chłopi walce o zw1ę
Redakcja i Acministr. „Głosu sie <;We j działalności, w każde i
kł
zaplanowano ka
W gminie Dmosin
ziemi. Przy· a
Kutnowskiego" mieści się w z 13 wiosek od·czvt"" i zebrania. oczyścić do dnia dzisiejszego 4 ki k8zcnie wydajności
,
28 .,tro· 1'el<" lometry roWÓ\\', a oczyszczono ju;t <1 dem tego SI! dwie gromady gminy
t·~kz=e·
Kutnie przy ul. Narutowicza 2. "'Yi)'pow·,1no
c
w
z naihardziej 7.asłużonvch i po siem. W Niesułkowie i Lipkach Brato~zcv.'ice: Wola Błędowa i Ko·
teł 217.
ile. W obu wioskach część pól obfi
tuje w nadmiar wilgoci. dlatego są
one zdrenowane. Ażeby dreny dobrze funkcjonowały muszą być ich
wyloty do rowów oczyszczone. a te
ostatnie pozbawione łóz, wikliny
i t. p.
•
•
Dlatego w obu gromadach z
miej,-cu podchw.vcono apel chłopów
Do realizacji Czynu
z Kossobud.
Szkolne Komitety Opiekuńcze, czy 10 członków. Ich · zadaniem przed Komitetami Opiekuńczymi. przystąpili chłopi i młodzież wie.iwyłonione spośród załóg fabryk, jest nawiązanie współpracy z Ko Winę ponosi tu również dyrekcja ska. zrzeszona w PO „Slużba Polczuwa. szkół, która odszukuje Kom i tet sce".
mają do odegrania poważną rolę. mitetami Rodzicielskimi,
W Kożlu do dnia wczorajszego
młodzież szkolną nie nad życiem szkoły, współdzia Opiekuńczy tylko wtedy, jak ma
W~nny zbliżyć
'!\')'konano około jednej trzeciej po
do świata pracy. same winny zbli łanie z nauczycielstwem i rodzica coś pilnego do załatwienia, ale wziętego zobowiązania, · obejmują
żyć się do szkól i roztoczyć nad . mi, nawiązanie kontaktu z dzieć nie dba o ciągłą współpracę.
cego oczyszczenie 1000 metrów ronilni opiekę. Komitety Opiekuń- mi i młodzieżą. Niestety, nie
Komitety Opiekuńcze z fabryki wu. Wola Błędowa wykonała nieco
cze składaia się przeważnie z 8 wszystkie Komitety Opiekuńcze , 1Kraj" muszą opracować plan dal więcej już że swych 800 mewłaściwie zadania te wypełniają. szej pracy i powiązać fabrykę z trów.
Termin izakończenia „Czynu Me
Poważne niedociągnięcia w pracy życiem szkĆJł, które załoga wzięła
lioracyjnego·• został przez chłopów
się
mają Komitety Opiekuńcze powo w opiekę.
obu \\;osek ustalony na dzień l:J
•
M. Rączka
lane do życia w fabryce „Kraj"
czerwca rb.. i zostanie on niewąt
w Kutnie.
korespondent „Głosu" pliwie dotrzymany.
Załoga fabryczna wyłoniła dwa
Do Komitety. Jeden podjął się opieki
Młodzież szkolna gminy
maniewice. powiatu łowickiego nad Państwową Szkołą Ogólno.
przeprowadziła akcję zbiórki zło kształcącą im. H. Dąbrowskiego,
mu i zebrała duże ilości odpad' zaś drugi nad szkołą 'IPD w Kutków żelaznych. Niestety, zebra- nie. Poprzez te dwa Komitety ny złom od dłuższego czasu już cała załoga fabryki „Kraj" miała
leży na punkcie zbiorczym. ale mieć kontakt z młodzieżą szkol·
się, ną.
żaden komitet nie zgłasza
Odbyła się v..-prawdzie jedna
aby go zabrać z Domaniewic. wycieczka uczniów szkoły TPD
Gospoda Ludowa PSS w Ko· skiego, ZMP-owców z Radom~ka ,
is tnie je do fabryki i na tym się skończyło.
Podobny stan rzeczy
luszkach została założona w lu- członków KW PZPR i wielu in·
w magazynie spółdzielni Samo- Komitety istnieją, ale nie widać tym
, br. Z miejsca pozyskała so- nych.
pomoc Chłopska . Blisko od roku jakoś ich pracy. Od czasu do cza· bie uznanie wśród miejscowego
Kierownictwo Gospody z ob.
leży tam zebrany złom i nie jest su (na skutek interwencji ze stroi przyjezdnych. Komorowskim na czele dokład<1
społeczeństwa
odbierany. Sprawą tą winny się ny szkół} deleguje się przedstawi Czystość i uprzejma obsługa, oto starań, aby pracę tej ·placówki po
zainteresować komitety zbiórko cieli na zebranie czy imprezę i na czynniki powodzenia tej placówki stawić na należytym poziomie. Co
'"'e i przyśpieszyć oabiór zebra- tym koniec. Słaba więź nawiąza· handlu uspołecznionego.
tydzień personel Gospody odbywa
nego złomu.
na. ze szkołami nie stwarza wa Nic dziwnego, że książka zaża· narady wytwórcze. Rozwija się
tych leń Gospody w Koluszkach różni wśród pracowników współzawod
runków do realizowania
St. Zwoliński
ws7.ystkich zadań, które stoją się od innych tego typu książek. nictwo indywidualne długofalo
korespondent „Gfosu"
Nie znajdujemy w niej zarzutów, we, według norm opracowanych
natomiast są słowa uznania, po- dla zakładów gastronomicznych.
chwały i podziękowań zadowoloGospoda w Koluszkach może
robotników ·'.?: być przykładem dla wielu gospód
nych klientów Przem. Metalowe- miejskich i wiejskich.
Państw. Zakł.
w Państwowa Agencja Drzewna go im. J. Stalina w Poznaniu, naNa konferencji prasowej
St. Krakowiak
dniu 27 b.m., minister Rolnic- zobowiązała się dostarczyć chło uczycielstwa z powiatu brzezińkoresponden~ „Głosu".
Jan 1)om na czas żerdzie i drążki
twa i Reform Rolnych '
Dab-Kocicł poinformował przed- do bndowania i<ozłów. daszków
dzięki i pł0U:ów d-a suszenia siana. Per
staw1cieli prasy, że sprzyjającej pogodzie, umożliwia 'iOnel Pat1stwowej Administracji
jącej przyśpieszenie wegetac ii Rolnej zapozna je chłopów z ~o
traw - te~oroczne sianokosy rzyściami wczesnych sian-0kosow
współzawodnictwa
metodami
rozpoczęto _jui w Państwowych nraz z racjonalnymi
W swoim czasie Zjednoczenie ł łu w długofalowym międzyzakła
Gospodarstwach Rolnych i w nie suszenia siana.
Maszyn Rolniczych, dowym współzawodnictwie pracy.
Za'ecenia Min . Rolnictwa i Rt> Przemysłu
których spółdzielniach produkcyj
Sprawa dotycząca <;p.łej załogi
skupiające kilkanaście fabryk, za
form Rol. idą w tym kierunku,
nych.
inicjowało współzawodnictwo mię fabrycznej nie została załodze w
Wczesne rozpoczęcie shnoko- „by chłopi rnzpoczeli sianokosy
dzyzakładowe. Wszystkie rady za porę przedłożor1a i powędrowała
stwierdził iuż w tych dniach. nie czekając
sów przez PGR kładowe otrzymały projekty regu do akt. Uważam, że Rada Zakh·
tradycyjny termin rozpoczę
powinno stać sie
minister
laminu i wzory sprawozdawcze, dowa fabryki „Kraj" winna poprzykładem dla indywidualnych cia <>ianokosów - ok. 20 czer·
celem wypowiedzenia się i zgłosze prawif' <Jwój styl pracy.
gospodarstw chłopskich. aby i ·,vca.
R.
nia do współzawodnictwa.
Wczesne rozpoczęcie sianoko
one przystąpiły do tej akcji .iak
korespondent „Głosu" . .
Zjednoczenie wyznaczyło ter·

s .

. .

I

Chło~i powiatu brzezińskiego

wykonują

„Czyn Melioracyjny"

„Kraj"
Fabryki
Komitety Opiekuńcze
.,
winny zm1en1c styl pracy

Kto

zajmie

zebranym ziomem?

O czym mówi ksiqika zażaleń

w Gospodzie. Ludowej
w l&oluszhach? .

I

Sianokosy już rozpoczęte I

Dlaczego Fabryka „Kraj" nie odpowiedziała
na. wezwanie .do

?

na

na.iprędzej.

Si:rnokosy przy~ctowane zosta
w roku bieżacvm bardzo star·annie. SpE>c ja Ina uchwała Komi
tetu EkonomiczneQ:o Rady Ministrów zohowiazała kierownictwa spółdzielczych i Pań stwowych Ośro<lków Maszvnowych
do p~zygotowania odpowiedniej
t;i:zbv kosiarek i innych maszyn.
potrzebnych przy sprzęcie sian<1.
......... „ ••„ ••„...........„•••••••••••••••••

łv

ł

CZYTAJCIE
rozDowsi.echniaicie

>ów pozwala na uzyskanie z łąk
""ięk<;zei ilości paszy.
W Państwowvch Gospodar:'itwach Rolny.:h np. przewiduje
~ ię zebranie drugiego pokosu sia
na już w początku sierpnia. We
wrześniu zaś na niektórvch obszarach, łąkowych, dwukrotnie
· iuż wykoszonych, paść się będzie

I

bvdło.
.•••••• „•••••••••••• „ •••••••••• _•••••„•••

„GLOS"

min złożenia akcesu do współza·
wodnictwa na dzień 10 maja. Ni~
stety, kutnowska fabryka „Kraj"
w ogóle na to nie odpowiedziała i
jeszcze w dniu 22 maja Zjedno·
czenie nie miało żadnego listu w
tej sprawie. Rada Zakładowa '"
fabryce „Kraj" pismo otrzymała,
ale powędrowało on~ do teczki
„sprawy współzawodnictwa" i ~a
tym cżynność· Rady skończyła się .
Wydaje się to bardzo dz~wne.
bo przecież fabryka „Kraj" jest
jednym z przodujących zakładów
Zjednoczenia i właśnie ona nie
ze:łosiła w b•rminie swego udzia·

dzić do końca budowę bursy w
Skierniewicach. Bursa ta pornie
ściła by wielu uczniów szkół
dojeżdżających do
średnich.
odległych
Skierniewic z dość
mieiscowości. Stworzenie bursy
<Ila ucząc~j się młodzieżv. ułatwi
jei 1<szta!cenie si~. Tydzień To
warzystwa Burs i 'Stypendić-~
musi przynieś(~ uczącej się mło
dzieżv naszego powiatu powair
ną pomoc.
ży robotniczo-chłopskiej.
Eugeniusz Drabik
Oddział Powiatowv TBS w
korespondent „Głosu"
Skternicwicach pragnie doprowa

Od'Cli:iał Powi:.itowy TBS w
Skierniewicach czyni orzygotowani3 do Tygodnia Towarzyst wa Burs i Stypiendió\\'. kt6ry
trwać b~dzie od 4 do I O czerwca
b.r.
\V okresie trwania "Tygodnia"
cał~ społeczeństwo przyczyni sic
swymi datkami d~i Z\\'iększenia
funduszu styper.dialne~o dla ucząc~' i się niez!!możnej miodzie-

Spółdzielnie
przeznaczają

gminne

znaczne sumy ·na prace

W miarę roz\irnj~ gospod~r-1
czego i organizacy1nego, g-min„Samopomoc
spółdzielnie
ne
Chłopska" obejmuia cor~n nowe
d'zied~inv wYmiany to\\·aro\vej
miedzv \,·sia i miastc-m .
Całkowi cie zaopatrują one wieś
w nawozy sztuczne, żelazo, węgiel.
w na~iona siewne, skórę itp, a
skupują wszystkie nadwyżki . pro
dukcyjne żywca. zooża i wiekszość zakontr;!ldow•anvch ziemioplodów. W związku z tym
spółclzielni
gminnych
obroty
wzrastają z mie.."-iąca na miesiąc,
a co za tym idzie. wzrasta rów
·nież rento\vność placÓ\\·ek spół-

Drużyny

-.
.. .
dziek:ych. .
Gminne spoldz1elme po sporzą
spore
dzeniu bilansów, ma ją
nadwyżki, które dzielone są na
ogóltlym zebraniu. Znaczne sumy, sięgaj4ce IO proc. nad\V)._
żek, spółdzie!cv przeznacza ją na
cele kulturalno - oświatowe swe
go terenu. jak np. na budowę 1
na zakup
urządzenie świetlic,
książek do bibliotek itp. Ponie\vaż sprawy kulturalno - oś\\·ia
towe na wsi prowadzi ZSCh,
spóldzielnie przekazują sumy.
prze:naczone na te cele do dy~
spczycji placówek terenowych
Związ:..u.

ZHP powiatu

przygotowują się

kulturalno-ośw1atowe

brzezińskiego

do Dnia Dziecka

ZHP ·powiatu
prz;q~ot.owują. się do uro

opi<>kę nad drużynami . .o.'auezycielstwo
kładzie wiele wysiłku w to, aby druży

Dniem
z
związanych
czystości
Dziecka na terenie swojego powi<1tu. W ramach dru7.yn harcerskich
o<lb~dzie si('. urocp-stc złożenie l)rzy.

hyły dobrze przygot.owa
ne do uroczyst.ego dnia. Szczególnie
duio zainteresovrnnia okazali nauczy.
ciele: Maria. Stachiewicz i Bogdan Wo:6
niak ze Strykowa, Aniela Urbaniak :i:
Koluszek, J<'eljksa Surosz z l'd'pielaw,
Maria Kruś z Rokicin Maria Woźnia
kowoka z Besiekierza 'i Tadeusz Sta..
chlewski z .1 eżo"·a.
St. 'Kra.kowia.k
korespondent ,,Głosu".

W zy!<tkie
hrzezif1~kicgo

drniyny

rzeczenia: prr.yjQCJe nowego prawa i
otrzyrua111c uowych odznak harcer.
.
ski<'h.
W swoich praeac~ przy~otowa.w .
ezych lrnrr.NSt'I\ o po1n:Fało się z rn.
nymi orgnn\zac.1nmi, a w ;;zez<>g6lności
ze z,~ll}zkiem )fłodzif'ży Polskiej i
z nauczycie!Rtwem, które ma. zleconą.

ny harcerskie

Rosną

kadrq
wykwalifikowanych robotników budowlanych
Z jedno~zenie Łódzkie Państwo I twa 500 osób zostało przeszkoPrzedsiębiorstw Budowlanych, które za jęło pierwsze miej
sce w ogólnopolskim współzawodnictwie na polu szkolenia ro
botników w sezonie zimowym,
rozwinęło niemnie j intensywną
działalność szkoleniową w miesiącach wiosenrJych roku bieiącego.
N a licznych kursach przysposobienia i doskonalenia za wod-oprzy
wcgo, zorganizowanych
poszczególnych oddziałach Zjednoczenia, na terenie wojewódz-

wych

lonych w ciągu ostatnich tygod
ni.
Główny nacisk położony był
na szkolenie fachowców w za
kresie robót wyko11czeniowych,
t. j. instalatorów, szklarzy, mala~
rzy itd.
Nowe kadry wykwalifikowaumoiliwią
r:lbotników
nych
Zjednoczeniu wzmożenie tempa
robót w okresie największego
nasienia sezonu budowlanego
miesiącach letnich.

w

Kurs pomocników pomiarowo- urzqdzeniowych
Komenda Miejska PO SP
- Łódź prowadzi w porozumie
niu z Ministerstwem Rolnictwa i
Reform .Rolnych werbunek kandy
datów na kurs pomocników po·
miarowo , urządzeniowych.
Kurs pomocników pomiarowourzadzE>niowych o<lbywać się bę
dzie w Ośrodkach Szkolenia Mi
nisterstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych w Jankowicach koło Po
znania. - i trwa jeden rok.

i iednocześnie zostaną zatrudnie
ni przez Ministerstwo Rolnictwa
i Reform RriJnych przy pracach
pomiarowych, zwi~zanych z prze
budową ustroju F('.)lnego w cha
ra Kterze pomocników po miaro·
wo • urządzeniowych. W czasie
trwania kursu uczniowie otriy·
mują bezpłatni~: naukę, pomoce
naukowe, całodzienne utrzymaJ .000
nie w ~nternacie i 500 zł. na drobne wydatki.

kursu w ośrodku
Początek
Jankowice -- 25 czerwca 1950
r„ w ośrodku Ostrów - 1 czerw
ca 1950 r„ w ośrod'ku Zbydniów
- I czerwca 1950 r ..
Absolwenci kursu po złożeniu
egzarńinów końcowych otrzymu·
ją Ś\i.riadectwo ukończenia kursu

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rrzyjmowani są mężczyźni ł
kobiety o ni~nagannym obliczu
moraJno-pr1lityi:znym, dzieci robotników i średnio ora z małorol
nych chłopów. Od kandydatów na
kurs wymaga się, by mieli ukoń
czone 18, a nie przekroczone 25
lat życia. Wykształcenie - ma·
ła matura, minimum 7 klas szko
ły podstawowej, (przy czym wy
magirna jest dobra zna jomosc
ków. Do tej pory sp r awą złe~o
matematyki i zadowalający stan
funkcjonowania komitetu nie za
zdrowia).
jęła się dostatecznie ani podstaonocr.oot~~~
wowa organizacja partyjna, ani
rada zakładowa. Jest rzeczą ko·
nieczną, aby komitet współza Każdy
wodnictwa zaczął pracować i by
i czyta
obliczanie wyników odbywało się prenumeruje
t
kolektywnie.

Komitet współzawodnictwa śpi
Co kwartał, w cza.sie ogłaszania
wyników współzawodnictwa indy
widualnego i wręczania nagród w
fabryce „Kraj", wysuwane są za·
rzuty co do słuszno.ki wyliczonego wyniku. Przyczyn[, tego jest
brak pracy kolektywnej komi.te
Oblicza
współzawodnictwa.
tu
niem wyników zajmuje się jedna
osoba zamiast całego zespołu, zło
żoneJZo z orzedstawicieli pracowni

!

ZMP-owiec

M. R.

korespondent

„Głosu".

»Sztandar

Młodyc;h«

I

Str. 4

.

Z e sportu

-··„·~·······-·····;··„··-

łódzkiego

Gabrych mistrzem województwa

•

• .

w;id;.;.~~~~~~~:~a~~~;i~~:~~.~~~~i:.~rugie miejsc~.„
iska
Ogn
eo
Wsah_ warszawsk1e
;I~~zt~~~:t~b~a~~~iejaJ~~~a~r~~ :il=~~. r:~eź ~~P<>3f~„sek; ~~ -<~-t~.·.
pokonała
koszykarzy F.S.G.T. 63:37 (23:16)

reprezentac1a CRZZ

W.ARSZA~A (P~). -

~edzielę, 28 ~m. '!' pięknie udekorowanej
Ogmska odbyło się nnędzy'.ilarodowe spotka.nie

Pob<e

artyści

-.,ro

Błaszcrzyk

•

ŁKS Włókniarza,

zakończone zwycięstwem
bawiącego

ło
M:rko~ki przybył Błoch

P~

~

w!:~~~~~t~:entj~:O=~~~ r~~~g:~

który w
prze.
krótkim
mówieniu pod.
kreślił, że spot_
kanie jest sym.
poko ·o.
holem
3
weJ· współpracy
sportowców ro.
obu
botniczych
.
'ó
k·raJ w 1 przy.
czyni się do dal
szcgo zacieśnia_
nia więzów ...,rzy

jaźni międzyna

rodami polskim
i francuskim.
w odpowiedzi kierownik ekipy fran
cuskiej - Bose wyraził rado:!ć z poby
tu w Polsce, która jest na drodze bu
dowy ustroju socjalistycznego, po
czym wzniósł okrzyk na eześ~ Rzeczy
_pospolitej Polskiej i jej Prezydenta. Bolesława Bieruta.
Entuzjastycznie podjęli Tównież ze.
ostoi pokoju brani okrzyk na
Związku Radzieckiego i jego wodz!I
Generalissimusa Stalina.

cześć

min. - 18:9 dla reprezentacji CR.Z:l:.
Dobre krycie drużyny polskiej ~nii>
możliwia koszykarzom FSGT strzały
s!rzclo.!l
z bliska,
i: dystansu, co . im się równiez me .da
je. Polacy są. szyb~i, lepiej wyr::biają
sobie pozycje i wiece.:i strzelaJ·a...
Po przerwie tempo ITTY
~ •zrasta. Po
przewagę i
lacy ma,,·„
>
·'"' teraz wi<>kszą.
;
demonstruja,
ó za!!l'ania
F
k błyskawiczne
d
wypa y na, ·~sz mncuz w, • rzewa:;:.
nie kończące się zdobyciem punkt<"w.
Pod koniec grn. jest również szybka,
ale staje się o~tra..
Drużyna FSGT mimo porażki zadl'
monstrowała grę na dobrym poziomie
zagra:1ia, jednak
technicznym i
spowodo.
brak dyspozycji
wał tak dużą. różni~ę punktową. z drii
:eor-ezenFSGT
tanci Francji: Goglia i Babbl ora~
Monclar i Burg-nier.
Dmżynri pQl•lta mfała sw6j 3ziei1.
Dyh dysponowana ~trzalowo, Tozegrą
ła spotkanie dobrze taktycznie, a na
:ie.
Frnnimzów
llZCZ'e wiQkS?l)o Rzyb1rn!icią. Polacy n:a..
grali troch•} „o, ostro, w wyniku ez<.'go

toteż _pró?ują ter.a~

·

ładne

żyny

strznłowej
wyróżnili się

szybkość

odpowfodziała

ko'li
Mecz rozpoczął sie. atakami Pola.. kilku z nich opuściło boiRko nrzed
"
osob:stP.
ków, którzy po kilku pierwszych mi cem mei;zu za· 4 m·zewinionia
,.

8:0. Francuzi go ~ała drużvna ~tan owiła h. Vl'VTÓwna uv
pod koszem ze~pól. ;_ na wyrńżnienie ;asłmruj:t':
ezczą często w tym czasie
.
drużyny polskic3·, ale nit'> wychodza Pawlak 'Murkowski i Grzeebowiak.
Pu111ny zdobvli:
im strzaly. Druzyns. polska zwiększa

prowadzą już

I

TEATRY

lA
l

""'
Pietraszewskim Lucjanem, w czasit2 godz. 42 min. i 13 sek. Trzecim był
Swiercz, w czasie 2 godz. 45 min. i
12,2 sek. Dalsza kolejność wyglądała
0
- „,.;.C',iśit'Yrm<.:., ,fu..*
następująco: 41 Olczyk, w czasie 2
godz. 49· min.
kolarze rekrutują ..w. ti:: zawodmkÓ'\t.·
· Woicieszek
52 5)
2 i d32 sek.,
56
.8 sek„ ŁKS Włókniarza. .,.._,
mm.
w ~1czasie
·
· gok.z.
1
6)
.
szosc
Propagandowo IDlstrzostwa
2
ki 2 godz.· 53
35 k 7) 1,z w czasie
· v urowan1ec
.
' ,.ódzk1ego
•
.
rmn.
spełnił>
we wo1ewodztwa
ć
k Z , W CflaS!e
mi ·• 1. 49anyc
godz 54 se
se ·• _aznacz_y .na- s"."e zadanie. o czym świadczyła li<:zn.
. · . ·
lezy, ze W&zyscy W}TZe.J wynueDlenl 1me :zebrama .puhli'CZ!lość na tra.;ie

_

l:..odz ••••

UJ

Spo• .0•18 38 • 35 (24 • 20)
1 I
z

FSGJ

p
wyp ełn'1on.ej po bnegi sali
O gn;sk·a o dbYł mę mecz t.owa.rzys.ki
. • . f rancuskimi zwią.z
· •GT
pom:ę dzy FS
i.m131_1 • za.wodowynu a
reprezentacją
SpoJTl!• sl~ło.dajl}cą. !}lę z zawodników
łodz.kich 1 gdansk1ch.
Sama gra stała na dobrym poziomie
t~hnkznym. Tempo wprost hlyslrawtC7.ne, utrzymane było do końca zn
wodów. Mecz był możliwy do wygra
nia przez Poli:.ków. Jedynie niedystemu na
pozycja

r:-Y

~ti-z.ałown stanęła

Cała

POdŻe!J(!CZV \VOiennv~h
poświęconej
konferencji

oofep13

służył również na wyróżnienie.
Spójnia źle r<>ZWiązała tald;ycznie

z

AC

Bo J
wI.d ze W .
Wł z KS
T

spotkanie.
I~
Goście dobrze byli nastawieni na
„rozróbkę". Pod koszem szło im nieco gorzej. Na czas zaczęli już grae
Poza tym grali oni zbyt
za
•
•
ostro.
pomiędzv oospodarzami
U gośoi najleop'iei. ~dli: Gog~a,
Monclar =az Bar. 1 , J,.-torego publicz
noś~ nazwała „Ali Babą" ze "'-zględu 1 Na kortach Wł. Zw. KS „Widzew"
odbył się w dn. '28 i 29 bm. mecz
na jego brodę.
Pi<'lrwszy punkt ~dobyli go§cie, n:a- :enisuwy w ra~<Jch mistrzostw drustęp::.ie koszem zrewanżował mę zynowycb Polski. Grał Wł. Zw. KS
Pawlak .!la Snójnl. Pi-.i\' stamic 15:1.l „\Vidzew" ILódi:) ze Związkowcem
?:mie ,;Warta"
clln Francuzó'v
ni:.:.J!!o gdań3zez.al:!.ic, jedynie '.'.O&taje . Oto wymk1 poszczególnych gier (na
pie rws zym miejscu podajemy nazwina pla<..'U boju P::i.wlak.
ska gospodarzy)•
p
·
·
gm również z rodzisn Dow
ot~m
·
przerw·.;.
do
już
trvrn
gird. Gra
GR!\ POJED"""'CZ \. •MP'"'CZYZN
. .>-•
~
· ostra
•
n
:
i~ ' ,„....,L<
~o znuan:e 1<tron :l.tmo:;.i.e-rn pouiueBorowczak - Tomaszev.-skl 3·.6·, 3·.6.
eona, R6inic.a J'.'Ur.któw 3 :ó utt·:;;;mu
'- · <>~ "1
p
· d „ d'
•
a·.6. 6'.„"'6·."-.
. :ak . Hiudc~·i~
zy :t.-;.,..rue• _.,:... 1 Bana'S"
Jil
·"' ~~
,. Sl\'I osc J.mgo. b' r ...
mu.si opu- - - - - - - - - - - - - - - - ':5vJ'Cu
~
-.
po
a:r
-:."~?;!•!
:;l"!C tm·en walki.
~~ z;
Na.si niedy.:svonowe.111 !;>tr-...ał<>W'O.
!;
r
--. '
W yrówn:i.nie wid w p.owietrżu - me
to. Mec:~
rud.ępuje
nie
stet~p1 ęse1 .
koń1!:;y >1iię przy :;t~mfo 38:35 dla go-

wcześnie.

na

kortach
„

(~o~.nai1}.

d1'Uż,rnę łócbką

działalnością

Na
i
nad
obradom
wykonaniem planu na odcinku
kultury fizycznej w wojewódz
tw.ie łódzkim. zebrani w WKKF'
·
przedstawiciele ł6dzkie"o soortu
·
:
powzięli nast~puiącą "'rezo1ucję

„My. działa.et.e sportowi, człvn
kowie kół, okręgowy~h związków- oraz uzc,,.zen sportow-y.::h
;,; terenu Lodzi i woJewództwa
'przyłącr.amy się do -iwi:tioweg-0
frontu walki -0 pokój. Nie chce
Chcemy budować
my wojny.
szczęsliwą pr.i:yszłoiić, wychowy
In·
wać zdrowych ł radosnych
dzi.
Domaga.my się bezwarunkowo zakazu broni atomowej, J3
ko oręża napaści i masowej za
głady ludzi. żądamy ustanowie
nia. <lcisłcj kontroli międZYnaro
dowej nad wykonaniem tej uchwały. Będziemy uważali za
ten
zbrodniar:r.a wojennego
rza,d, który pierwszy zasfosował
by broń przeciw jaklemukolwiek krajowi".
Następują 18Z podpisy.

•
•
zawodników naJ'leprzeszkod-.1ie.
piej wypadł Pawl:l.k, któ""' ro\~i·cz·
""
.„ -uty
wykorzystał .,,...a.wie wszystkie
,,..
z Gdańska~u zakarne. Lelonkiewicz

I

sportowa ł..ódź
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„Curw;~~~D~:o. :%fu!;•= f,~~"f:;o:"a '! ;n; ~'::'~wz;",: M;:..:: ~~I ~ftE{ł,,~!ro~~:~E :sioe;t~2a:~g~o;ds~zt;.ł:4:0~lmin~;.~2T2a,·4·d:1sue;~,
łowy,

nutach

~i.ki

1

czasie 1 godz. 34 min. 7,8 'sek.,
.techniczne:
Oto
Dla FSGT: Monclar _ 12 Burgnier
w
a:
Mistrzostwo WOJewodztwa dla po_ 10 Talbot _ 5 Goglia ' 4 Babbi
' siadaczy kart wyścigowych: startowa czasie 1 godz. 35 min. 2 sek.
Marchlonini 1 Du~her _ p-; 2 •
22.z.awodników, pierwszy do mety
Dla CRZZ· Grzechowiak : B'. 1 8
z ,.Ogniwa", w czasie
niewski _
10 Pawlak i

W

flagami Polski i l'rll!llCJi sali
koszykówki, między rebotnicą reprezentacją Francji - FSGT i reprezen.
CRZZ
polskich Zw. Zawodowych w
raldztieccy
CRZZ 63:37 (23:15). Na sali obecni byli

tacją

We~ecja.

3
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Związkowcem Wartą

Klajbert - Michalak 0:6: 2:6.
Adamczyk-Fraszewski 7:5; 3:6;

t

GRA POJEDmczA KOBIET:

O:~cllsowa - Jaśkowiakówna

I:('

Cungowa - Zielonkówna 6:3; 6:3.
GRA MIESZANA:

Borowczak -

Cungowa.,

Zieloo-

kówna, Fraszewski 6:1; 6:1.
. .Ul:frhsowa, Banasiak - Jaśkowi,,.
;...Gwna, Tomaszewski 1 :6; 1 :6.
GRA POJED~CZA JUNIOROW:
CRJga Stefan - Kramer 2:6, 3:6.
Drożdżyńs
Ożga Kazimierz 10:8; 14:12.

ści.

W Rudzie P:1bianick iej zostały ~
GRA PODWOJNA JUNIOROW:
Poda.iemy składy o.hu zespołów, a
junio
· w nawias.ach -purikty zdo'byte przez 1.:ońezone w so1otę mistrzostwa
w boksie. Fjnałowe spotkania . O*ga_ St. i Ożga K. - Kramer, Drn:
r•~W
Teatr nieczynny.
(W. Jaracza 27)
ty~łi z":woo:-i1iÓW:
dzynsk1 6:2; 6:8; 3:6.
TEATR KOMEI>I' MUZYCZNEJ
Dziś, dn. 30 maja rb., o godz. 18
ł'SGT: Babbi (3), Marchan.i (.ł). pn::vnlo.sl.y nastf,•pujące wyniki:
~
Waga mwza: Janecki pokona! Grud
.•LUTNIA"'
komedia M. Bałuckiego pt. „Dom
• 'falooi. (6), Cons.t.al, Goglia (11), C~e
GRA POJED~CZA .JUNIOREK:
Teatr nieczynny.
otwarty".
~ monnie, Burgunier. Ducher, Monclar kę. waga kogucia: 'l'zy.maszewski uległ
Machowiczówr
Dowbor6wna
Wojtasińskiemu, waga piórkowa: iMa
Wszystkie bilety wyprzedane.
ł (15).
1'EA TR .,ARLEKIN"
Spójnia: Pmvlak (22), Wężyk (2). tuS7...ew.ski p-"Jokon.ał Debisza II. waga · 6·2; 4:6; 6:3.
ł
Col. Piotrkowska 152)
Pi"trzak wygrał z Goleniem,
PANSTWOWY
lj Wojtowicz, Markowski (2), Sln·odz- lekka:
godz.
Dziś. dnia 30 maja 1950 r.
GRA MIESZANA JUNIORÓW:
TEATR POWSZECHNY
b."i (5), }Iichala.k (2), S:ror (2), Le· v:ags. półśred nia.: Haze pokonał G<>tar
17 min. 15, na scenic letniej widowiskiego, waga ś:::cdnia : D~bski przegrał
(o). Obrońców Stalingradu 21)
lonkiewicz (2).
powborówna, Ożga K. - Macho·
sko pt. „Wesoła Maskarada"
(tel. 150-36)
Po 7:awodach goście niiezwykle byli do Szczepockiego, wega półeiężka: WlCZÓwna, Kramer 6:4, 6:3.
TEATR „PINOKIO"
Ambroziak zwyciężył Janiszewskiego.
Dziś teatr nieczynny,
ucieszeni sukcesem.
Poza ty~ roz~grano z ,obowiązują
(ul Nawrot 27)
cych _dwoch gier podwojnych mę:i··
godz.
o
r.
1950
maja
30
dnia
Dziś,
TEATR „OSA"
·
cz·yzn Jedną:
8 i 15, według zamówień dla szkół,
Traugutta 1 tel. 272-70
Klajbert. - Fraszewsk ,
Bana~iak,
Dziś, dn. 30.V. 1950 r. „Romans z widowisko zamknięte pt. „Nowa szaHudoWlcz 7:5; 5:7; 6:4, drugą: Bu
ta króla",
wodewilu'',
Tomaszewski
ro~czak, Adamczyk ló~z•lel hla$9 ~
Micll~ak, decydującą o ogó1neJ wy
Ostatnio odbyło się killta spotkań przez Kmina, Koczewskiego i Jacha. gra~eJ całeg? spotkania, które wySUtnJ.e 15 gier, przerwano
klasy A .okręgu. łódzkie- Przedmecz rezerw wygrali Kolejarze nos:i. w
mistrzostwo
t
0
P<;>Wodu ciemności pmy stan.le 3:3 ' '
w· stogunku 5:0.
~.·
śWIT (Bałucki Rynek 2)
secie. w ten sposób ma1
ADRIA - dla młodzieży '(Stalina 1)
W niedzielę Spójnia uległa Zwię.z.. ple~"Zym
go. W Zgierzu tamt;ejszy Włókniarz
··3
„Dziewczęta z . baletu" godz. 18, 20
·
·
punk-tów jest 7:7.
Kino nieczynne z powodu remontu. TATRY (Sienkiewicza 40)
pokonał swego imiennika. z Pabianic kowcowi z •.romaszowa. w stosunku
Wynik decydujący gry oraz wynik
qAŁTYK (Narutowicza 20)
w stosunku 3:1. Najlepszym .zawod. 1:4 (l:l). O ile do przerwy łodzianie ogólny, jak również dokładne omó„Nieodrodna córka" godz. 15.30, 18,
. „Zwycięski powrót"
nikiem zespołu zwycięskiego był Dud zdQłali prowadzić grę równoTzędną, o wienie _interesując:ego przebiegu J:l?e·
20.30
godz. 16, 18.30, 21
1ka, który wpra.wdzie sam nie zdobył tyle po zmian;e stron boiskiem za.wład czu poaamy ·w, dniu jutrzejszym,
TĘCZA (Piotrkowska 108)
~AJKA (Franciszkańska 31)
żadnej bramki; jednak przyczynił aię nął Związkowiec, który zdołał prze:
t~/
„Urodzony w październiku"
„Czarodziejski kryształ"
do wygranej przez umiejętne wysta.. chylić szalę zwycięstwa na swą. ko.
"
godz. 16, 18.30, 21
godz. 18, 20
wianie piłek swym kolegom z ataku. rzyli~. Br:i.mki dla tomaszowian str~·••• ·> >;Ą
WISŁA (Daszyńskiego 1)
Pabianiczanie zmarnowali cztery mu_ lili: Nowak ~ oraz W endro.k i Wąt~<
; DYNIA (Daszyńskiego 2) „Program
„Program składany" („Szara szyj·
W niedzielę, jako przedmecz meczu
rowane pozycje. Bramkę honorową r6bski po 1. liouorQ:l\-y punkt dh
ka", „Siedem czarodziejskich płat.
aktualno.ki krajowych i zagranicz
Łódź-śląsk, miał się
Sp6jui uzyskał Korpal~ki. Mecz sę. głuchoniemych
uzyskał Kurowski
ków", ,.Bie giem V{ołgi" - filmy w
nych Nr 21"
0
?by~ mecz o mistrzostwo ligi w szcz5
W sobotę n!I. boisku Zwią.zkowc'l dziował dobrl',e ob. Naporski.
,,,
naturalnych kolorach), dozwolony
godz. 15 16, 17, 18, 19, 20, 21
pomiędzy LK::I
W godzinach popołudniowych. w Ko piorniaku męskim
gospodarze rozegrali spotkanie z lea...
'
1·
od lat 7 godz. 16.30, 18.30, 20.30
EIEL - dla młodzieży (Legionów 2)
derem tabeli, Kolejarzem łódzkim. lu~zkach tamtcji;zy Kolejarz pokonał Włókniarzem a Związkowcem z Byd_
~.
WŁóKNIARZ <Próchnika 16) '
„Awantura na wsi"
Wygrali ci ostatni w stosunku 3:0 zespól Concordii z Piotrkowa. w sto. gosizczy. Ponieważ ' rzespół gości nie
L ·
„Dziś wpół do jedenastej"
oodz. 16, 18, 20
0
Wczoraj w Warsza:wie odbył się (3:0). O sai."lle:i !<17..e n i<: da się dużo sunku 1:0. Piotrkowianom trle dzieje przybył na zawody, sędzia ob. Moeh.
MUZA (Pabianicka 173)
18, 20,30
godz. 15,30,
„Hrabia Monte -Christo" I seria
wyścig kolarski 0 miJstrzostwo wo- powiedzle6, gdyj: toczyła Pię ona w się dobl'"'..e, w święta Wie!kano- nacki odgwizdał walkower dla. druźy.
WOLNOść (Nap:órkowskiego 16)
·
jewództw'.L wai·szaws.kiego na dystan nienormalnych warunkach, ponieważ cy ulegli oni Włókniarzowi w Pa_ ny ŁKS Włókniarza.
godz. 18, 20
„Zdradzieckie skały"
POLONIA (Piotrkowska 67)
•
•
me 100 km. Wyścig wygrał T. Sały· przed zarwodami spadł rzęsis:y de<'7A:Z bianicach aż 9:0, a. obecnie przewali
godz . 15, 18, 21
W niedzielę miały się odbyć zawod'•
„Dziś o wpół do jedenastej"
ga w c:wsie 2:48,07 przed Królilcow który zamienił boisko Zwią.zkowca. w w Koluszkach wprawdzie w minL
ZACHĘTA (Zgierska 26)
jedną kałuzę błota. Wynik Koiejarz malnym stosunku, jednak utracili dwa. p~łkarskie pomiędzy zespołami głuchÓ_
2:58,30 i Wójcikiem akim godz. 16, 18.30, 21
„Za siedmioma góra.mi"
goa.le
r.dobywajęe
przerwy,
do_.;;...
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76) :-....
ustali~
2:58,41.
ob. goś'!i
i,,rry. Drużyna
20_ _ _ _ _ __ _ _ _...;._...;.
18, _
godz.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n~emych .Łod~i idośląska.
_ _puukty.
_____
_ _ _ ._
_..;._
_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
_ _._.
„Hrabła Monte-Christo" II seria
pień odgwizdał walkower dla drużynv
godz. 18, 20
...::.
łódzkiej,
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
'":. 18, 20.
„Upiór w apeme"
Z powodu ulewy, spotkania. o ::nt...
RO:MA (Rzgowska ·
strzostwo w piłce ręcznej w sobotę nie
l. 18, 20
„Droga do sławy'
doszły do skutku i zostały przełożone
;)
REKORD (Rzg ows ina inny term~n.
,,Zakochani są sam na świecie"
godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123)
tu" Bazowa;
33, Zawadzka Leokadia, Łódź,
3, pow. Wieluń - „Chleb" Toł
„Trzy spotkania" (film w natura!
Dalsz:r ciąg listy nagrodzonych:
· 45. Gajer Szmułek, Nowomie jPodmiejska 16 m. 21 - „Siostra
G r.i O a
stoja;
12. żmurkow Alfred. Łódź, !Zanych kolorach) godz. 18, 20
ska 9·34 - ,,Kamienne serce" Jo.
Dreisera;
Carńe„
23. Zeberkiewicz Irena, Kutno,
wiszy Czarnego 37-14 - „Rycerz
orran łAdzklero K omtteta 1 WoJe·
kay'a;
KonMaria,
żelaskiewicz
34.
w6dzklego Komitetu PollkleJ ZJ„
Stalina 19-„0powieści" Puszkina;
.
nadziel" Amado;
46, Dyrdowski Witeliusz, Postantyńów, pl. Kościuszki 10 daoezoae3 Partu BobotnlczeJ
24. Gawłowski Józef, Kolonia
13. Kujawiak Marta, Łódź, ul.
„Czapajew"
9
m.
11
rzeczna
p
„Pierwsze porywy" Fiedina;
Bed a 1uJe1
Józefów 90 - „Siostra Carrie" Łąkoszyn Nr 8, p-ta Kutno Furmanowa;
E OLBGIUM B E DAKCYolNB.
35. Z\ółek Jan, Łódź, Skorupki 3
,,Upadek Paryża" Erenburga;
~
Dreisera;
Petronelów,
Feliks,
Kopka
47.
T e le f D D J'I
m. 1 - „Trzy barwy czasu" Wi25. Gebler Stefan, Karsznice,
14. Agaciak Tadeusz, Łódź, My·
p-ta Buczek - „Grypa szaleje w
111-lł
Redaktor aaczelnl'
nogradowa:
bi. 9 b nf. 3, pow. Sieradz, woj.
5 - „Upadek Paryża"
śliwska
Kurka;
Naprawie"
111-23
Zastępea red. naczel"t!IO
36. Andrzejewska Aleksandra,
gm. Zd. Wola - „Daleko
Łódź,
Program audycji ńa dzień 30 moja
Erenburga;
119-05
odpowtedzlaln7
Sekretarz
wieś
Edward,
Czyżewski
48.
Łódź, Mielczarskiego 33-9-.,0po·
1111-lł
Dział partyjny
od Moskwy" Ażaj~wa;
- 1950 r. (wtorek)
15. RogÓziński Marian. Łódź,
Wincentów, p-ta, gm„ pow. Koń
wieści" Puszkina;
Władysław,
Zajączkowski
26.
Dział korespom!lentóW rołtc!·
,Potępienie
2
m.
68
Wólczańska
12.04 Dziennik. 13.30 Koncert Ork.
skie - „Daleko od Moskwy" Aża
Li·
Łódź,
Wiktor,
Błaszczyk
37.
ntczycb 1 cbłopsldch orn
„Obywatel
Łódź, Cmentarna 3 Paganiniego" Winogra dowa:
Rozgł. Krakowskie]. 14.00 Kronika
j~wa;
redak.nrów g~zetek tef~
manowskiego 59 m. . 19 - „CzapaTom Paine" Fasta;
16. KarC'.i:ewska Maria, Radom.
119-'2
węgierska. 14.20 (Łl Muzyka ope retnych
Opoczno,
Zdzisław,
Deka
49.
jew'' Fmmanowa;
27. Tatara ' Władysław, Radomsko. Nowa 59-„Kuzynka Bietka"
221-19
Dział muta~l
kowa. 14.55 Audycja PCK. 15.10 ,.Sta
Kuligowska 2 - ,,Pierwsze pory38. Szumiński Jerzy, Łódź, WólISł-21
SOorto'W7
I
mlejsld
Dział
Daszyń
ul.
Młodzowy,
kol.
sko,
Balzaca:
15.30 Aud. dla
nisław Moniuszko".
cza.'1.ska 153 m. 9 - „Wiosenne wy• Fiedina;
wewn. I l 11
.
skiego 34 - „Zorany ugór" Szoło
17. Trepczyński Konrad, Przedswietl. dziecięc. 16.00 Dziennik. 6.30
...11
21
58,
Piła
wieś
ekonom!CZD)'
Dztal
Leonard,
Sroka
50.
wody" Turgieniewa;
bórz, Kone cka 18, pow. Końskie chowa;
21!4-21
C>ztal rolny
(Ł) Omówienie książki „Kuźnica Koł
Duraczów, pow. Końskie gm.
Piotrków
Michał,
Zaborski
39.
28. utrutko Zbigniew, Słotwiny,
wewn. I
'
„Kamienne serce" Jokay'a;
łątajowska". 6.40 (Ł) Reportaż z prze
Wino„Potępienie Paganiniego"
Tryb., Okrzei 9 m. 15 - ,,Opowie1'12-11
Redall:Cl• n~::
p-ta KoluS"Lki-,,Rycerz Nadziej"
18. Kędra Ka:t.imlerz, p-ta Ra·
biegu Swięta Ludowego w Sie radzu''.
gradowa;
ści" Puszkina;
al.
&:olport
Amado;
Że
jskie.
Mie
Stobiecko
domsko,
Koncert popołudniowy.
(Ł)
17.00
51. Skorupa Jan. Liceum Rolnit.602, Piotrkowska 'IO, tel. m -22
40. Trafisz Stefan, Łódź, Radomwieś
29. Wieczorek Antoni,
romskiego 8 - „Czapajew" Fur18.00 „Kronika „SP". 18.15 (Ł) Sona cze w Blichu koło Łowicza 280-42
Administracja
ska 24 - „Upadek Paryża„ ErenRadomsko
p-ta
82,
Strzałków
,
manowa;
Dział ogłosze6: r.6dł, Piotrlcowty na altówkę i fortepian. 18.40
„Trzy barwy czasu" Winograooburga;
Makapedagogiczny"
„Poemat
Uł-'11
I
111·$0
tel.
IOła,
11ra
Biało·
p·ta
Zdzisław,
Burda
19.
•
Wszechnica Radiowa. 19.000 Koncert
wa:
41. Gajdka Józef, Łódź, Abrabrzegi, Nowy Ludwików 107, Opo renki;
Wydawca BSl\I
Symfoniczily pod dyr. G. Fite lberga.
Mirosław Malinowski, Łask,
52
30. Kaczmarek Wincenty, wieś mowskiego 4 - „Kamienne serce"
„Szkatułka. z malachiczyńskie Adr. Bed.s t.64t, Pł0Lrkow1ka a,
20.00 Dziennik. 20.40 Mistrzowie Bel ·
Vvarszaw ska 40 - „Chleb" Toł
Jokay'a·
Dl-cle ph;tro.
Radomsko
Strzałków, pow.
tu" Ba żowa:
canta. 21.00 ,,St. Moniuc;zko" ..!.. aud.
stoja;
Łódź.
Janusz,
Szcz~panłk
~2.
Druk. Z&kl. Graf. BSW „Pran•
20. Kozłowska Barbara, Chopi- „Czapajew" Furmanowa;
słowno-muzyczna. 22.00 "'{szechnica.
Mirosława, Łódź,
Switoniak
53.
t.ódt, UL żwirki 17. tel. ZOl·C.
Retkinia , Zagrodniki 53 - „DaleJadwiga,
Skowronówna
31.
na 12-3, Łódź - „Kuzynka Bietka"
22.15 (Ł) Arie i pieśni w wyk. wybit„Kamienne
felsztyńskiego 1
Prenumeratę Pl"ZY1musa
ko od Moskwy" Ażajewa,
Świerczewskiego 42gen.
Zgierz,
Balzaca;
nych solis tów radzieckich. 22.30 (Ł)
serce" Jokav'a ;
~=~;..., „Ruch" na tconto P.K.O.
43. Zagajewski Tadeusz, Łódź.
Makarenpedagogiczny"
„Poemat
Zduń
Feliks,
Pietrzykowski
21.
„Buciki" fragm. opowiadań o F. Dzier
54. Ożgowicz Stanisława, Zduń
Mazowiecka 53-2 - „Chleb" Toł
ki;
ska Wola, Kościelna 34 - „Obyw przekł.
żyńskim Jurija Germana
Paprocka 21 m. l ~ka Wola,
stoja;
Tomaszów
Stefan.
Wyderko
32.
Fasta:
Paine"
Tom
watel
R. Karsta. 22.45 (1'.,) Muzyka tanec:ł
Dreisera;
Carrie"
„Siostra
Łódź. WschoIrena,
Pawlak
44.
od
„Daleko
7
Wiejska
Maz.,
koresponWalenty,
Jarecki
22.
D.1 lOO·i f1
na. 23.00 Ostatnie wia domości. 23.15
(Dal<;.zy ciąg nasta_pi).
.,Szkatułka z malachl10
dnia
ewa:
Ażai
Moskwv"
dent wie iski, Os iaków. Mazurska
Konce rt solistów. 24. Hymn.

PANST\.OWY rEA'l'lł NOWY
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181·34)
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Nagrody dla uezestnikówr konkursu
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