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Rezolucja Stałego Komitetu Swiatowego Kongresu Obrońców Pokoju
LONDYN (PAP). -

Jak już dono

siliśmy, w dniach 31 maja i 1 czerw
ca odbyło się w Londynie posiedze

••

nie Biura Stałego 'Komitetu · Swiato
wego Kongresu Obrońców Pokoju.
W wyniku obrad Biuro uchwah
ło
rezolucję, w
której czytamy
in. in.: ·
Biuro Stałego Komitetu Swia·
towego Kongresu Obrońców Po
kojo stwierdza z zadowoleniem
11otężny rozwój kampanii o za·
kaz bomby atomowej. w toku
tej ka.mpanii zebrano dotychc.:as
ponad 100 milionów podpisów
pod Apelem Sztokholmskim.

Dzięki tej kampanii ludzie najrozmaitszych przekonań, uświadomi
li . sobie st.ra~zliwą . gr?źbę! jak.a ~~
wisła _nad. swia.tem i, UJrzeh moznosc
odwrocema teJ grozby.
Apel
Sztokholmski jest
dla
wszystkich ludzi, bez różnicy języ
ka, sytuacji społecznej lub poglądów polityc::nych i wierzeń religijnych, środkiem czynnego udziatu
w cl.ziele ocalenia pokoju. Podpisy
poszczególnych osób, gdy wyrażaią
się one w milionowych liczbach. sta
ją się siłą zdolną do zażegnania
niebezpieczeństwa wojny.
Biuro Stałego Komitetu wita

I

•

Zyczenia Towarzysza Stalina
dla młodych . niemieckich bojowników o pokói
MOSKWA (PAP). - Pzi.enni'k:i moskiewskie publikują następujący
telegram Józefa Stalina do Centralnej Rady Zwiąrzku Wolnej Młodrz.:ie
ży Niemieckiej:
„Dziękuję za pozdrowienia od młoclych niemieckich bojowników o
pokój - uczestników ogólno - niemieckiego Zlotu młodzieży,
życzę młodzieży niemieckiej aktyWDemu budownfozemu ~oli
tych, demokratycznych i mllujących pokój Niemiec - n<>wych sukcesów w teJ wielkiej sprawie".
(-) JÓZEF STALIN.

p rzeszI 0 680 t ys.. h e kl arow
zasialg i zaoralg SOlll·q

Pomyślny Ośrodków

WARSZAWA (PAP). przebieg tegorocznej kampanii siewnej jest w dużym stopniu zaskgą
S 'ld .
h 0 • dk 0· v Maszynopo zie1c~yc
sro
'
.
wych, ktore pl'Z)rszly małorolnym l
średniorolnym chłopom z wydatną po
mocą, wypożyczając im niezbędne

obsłużyły

I przedstawicieli

różnych

wyznań

i

kościołów, którzy wypowiedzieli stę
p~zeciwk.o bro?i. ~tomowej.
Biuro

transparentach widniały emblematy W roku bieżącym milion sto tysięcy dzieci wyjedzie na wczasy let•
i hasła pakojowe.
nie. W najpiękniejszych okolicach kraju dziatwa polska spędzi radoManifestanci

paw:ita:li

owacyjnie
Komitetu

sne wakacje.
Na
ilustracji
dom
wypoczynkowy
dla dzieci w Zakopanem - pod
pohtyc7.nych, członkov.: I Swiatowe<Yo
Kongresu Obrońców Po
0
?:wiązków zawodowych, uczonych i koju.
Giewontem.
innych przedstawicieli mteligencji, _ _ ; - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - którzy dopomaga.ją do wciągnię<;ia
•
narodów do czynnej walki przeciw
ko wojnie.
·
Biuro wzywa wszystkich obro.i1•
·
ców pokoju do przyjarz.nego wspolzawodnictwa w celu szerszego jesz
szczęs· •w~. przysz·~os·
młodego
1 ~a
cze rozwinięcia kampanii zbierania
•
"'
'I
podpisów pod Apelem S©tvkholm·
Uruchom1'en·1e nowych płaco' wek op·1ek·1 nad matkq
dz.·1eck·1e"",
skim. Wzywa ono krajowe komite
''
ty obrony pokoju, organizacje spo
a
w1~a kazdą

działaczy

i~11c1atywę ze

st-ro!1~ CtLłonków Biura

Stałego

WA L K A O p O K O J
walka o

~~~n~asrtt~~~1n~~ ~~0 ~~~~~zk~

siłków w obronie pokoju i do wzajemnej WYmiany w tym celu apeli
pokojowych w skali ogólnoświato·
wej.
Każdy mężczyzna i każda kobieta
we wszystkich krajach świa<ta powi111
ni określić wyrażnie swe stanovvis
ko w sprawie żądania zakazu bom
by atomowej do chwili rozpoczęcia
II światowego Kongresu Obrońców
Pokoju..
Dziś rozstrzyga,ią się losy ludzkoś
ci. Każdy mężc:r.:vzna i każda kobie
ta mają dziś pr:.:erl sobą dwie drogi. Apel Sztokholmski daje wsz~st
kim możność wYbra.nia dr-Ogi POKOJU.
.

I. Mam'festacia. wLondyme.

1

c· dla

dI

• M• d
\d
a uczczenia
1ę zynaro owego

WARSZAWA (PAP). - Radośnie obchodzi swe święto młodzież
i dziatwa Polski Ludowej. Budynki i sale szkolne młodzież udekorowała
flagami, licznymi transparentami i hasłami głoszątiymi. iż walka o pokój jest walką, o zapewnienie szczęśliwej 1>rzyszlości młodego pokolenia. W miastach i wsiach odbywają się imprl'..zy okolicznościowe. Uruchamiane są nowe placówki i instytuc.ic opieki nad Matką i Dzie('.kiem.
We

wsrz:ystkich

szkołach

WOJ.
czyni ~nten·
sywne przygotowania do konkursów
rysunkawych na temat waiki o pokój, które odbędą się 4 b. m. Masowo również przygotowuje młodzież
listy do d.zieci radzieckkh i drtieci
kra1jów demokracji ludowej oraz dary t. rziw. „paczki preyjaźni" dla
dzieci w krajach kaipitalistycznych i
kolonfail.nych.
SLĄSKIEGO młodzież

I

Powiatowe i miejskie kOiffiitety
obywatelskie obchodu MDD pmygo·
towały liazm.e ianprezy niespodzianki oraz upominlri dla dzieci. Po
ważny udział w obchodcz.:ie .MDD bie
rze Związek Zawodowy Górników.
$wietlice górnicze organi7JUją dla
dzieci wiecrrornice artys·tyrene, na
które dziatwa rz.ap1'0Siła swych ró·
wieśników rz okoliamiy.ch wiosek. ZeSPołY airity&tyczne, utmymujące stały
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Maszynowych
w. cią~~ tegorocznej kampanii. około
LONDYN (PAP). - 'J?nia 1 czerw
poł m1hona gos~odarst~, nalezących ca wiecoorem odbyła Slę w Lond~
d<? małor?lnycJ:t ~ średniorolnych chło nie :imponująca manifestacja pokOJO
pow. N1ezalezme od prac wykona- wa, na którą pr?.ybyło klilkanaście ty
nyc~ u chłopów, gospodarujących in sięcy osób. Od gocłz.in pi>południo
dyw1dualnie, SOM-y pomagały rów- wych rob!otnicy fabrymn.i, dztałacze
nież spółdzielniom produkcyjnym.
ruchu zawodowego, młodcież, mężW minionej kampanii siewnej Spół myźni i kobiety, przedstawiciele luw ~rnsiAW A (PAP). - Prezes Ra
maszyny i narzędzia rolnicze.
dzielcze Ośrodki Maszynowe obsłu- dności kolonialne; rz: Cypru, Nigerii i
W tegorocznych pracach wiosen· żyły 501 spółdzielni produkcyjnych, Afryk.i Zachodniej, rz:dążali w kie· dy :Ministrów Kicmieckiej Republiki
11ych brało udział 2.900 SOM, 4.200 wykonując tam prace, rownające się runku skweru Lincoln Inn Field:>, Demokratycznej Otto Grotewohl 2:wró
stałych filii gromadzkich oraz około 15.000 ha orki średniej oraz obsiewa- udekorowanego sztandaa-am'i killtUjąc 23.000 ha.
nastu krajów. Na wywieszonych cil się do Prezesa Rady Ministrów
2.500 punktów sezonowych.
Dzięki
tak znacznemu rozwojowi,
Spółdzielcze Ośrodki Maszynowe mo
gły w tym roku wykonać prace upra
wowe na znacznie większym obszarze, niż w roku ubiegłym. Orki trak·
torami, np. SOM..y wykonały na ponad 140 tys. ha, podczas gdy w r. ub.
PRAGA (PAP). - 1 bm. w godzi nesza, że gotów jest pomóc jej w I zbrojnego, rzna.jdująey się w aktach
w tym samym czasie SOM·y zaorały
sprawy Buchał poznaje i stwierdza,
nach wieczornych sąd przesłuchał ucieczce.
tylko 69 tys ha.
oskarżonego
Jerzego Gajdę. Już
z kolei sąd pnzes.łuchał osl<;,an:io- że sam był jego autorem. Oskarżone
W niemniejszym stopniu wzrósł ob przed wojną ·Gajda utrzymywał 111ego Franciszka Prt.euczila, jedne mu było wiadomo, że Zemiru:>wa uszar, na jakim dokonano zasiewu ścisły kont.akt z wielkokr.;iifalistycz- go z kierowniczych dzialaczy reak d~elała mu rlileceń według dyrektyw
siewnikami SOM. Podczas, gdy w nymi sferami przemysłowymi, a cyjnego odłamu z partii narodo- PI7.e<lSta'Wicieli' !Państw obcych.
ub. r. zasiano 322 tys. ha, to w rb. sam był dyrektorem wie1kie-j fabry- wych socjalistów. Oskarżony przy
P1·oces trwa.
siewniki SOM zasiały już obszar 540 ki budowy maszyn. Następnie os- znał się do winy i zeznał, że był
kairżony ~upił fabrykę, którą w B49 organizatorem nielegalnych organitys. ha.
roku władze ludowo - derookratycz zacji spiskowych w terenie, m. in.
Według przybliżonych obliczeń ma
ne znacjonalizowały.
w Pardubicach. Za pośrednictwem
szyny i narzędzia ze Spółdzielczych
Po wydarzeniach lutowych oskar Kleinerovej i inż. Klima oskarżony
żony podstępem uzyskał stanowis- przekazywał za granicę informacje
ko w Państwowej Komisji Plano szpiegowskie. Oskarżony był twórcą
wania, a w połowie 1948 roku na· „rady ekónomicznej" która opraco
wiązał kontakt z agentem obcego wywala plan restauracji
kapitaliz
GENEWA (PAP). _ Europejska
wYwiadu zachodniego Józefem Pali mu w ekonomice czechosłowackiej
vecem,
któremu
do
lutego
1949
ropo
dokonaniu
zamachu
stanu.
Komisja
Gospodarcza ONZ dokona
Łodzi
ku przekazywał dane t>konomiczne,
ła wyboru nowego przewodniczaNaczelna Organizac.ja Techniczna zna~dUJ'ące si<> w dyspozycji PanJako ostatni ze:znawał w dniu 2
.
•
dni
•1.
organizuje w Łodzi wieczorową szko stw~we;j Komisji Planowania.
bm. Buchał,
organizator terrory- ~ego . Wiceprzewo
czącego. Prze
lę fnżynłe.rską z wydziałami: włó·
styczno - wojskowej grupy spisk?W wodmczącą obrana została pani l\:a
Oskarżony byl współautorem eko co'w w Ostrawie. Buchał w swoim rin Kock,
Jderowniczka delegacJ· 1·
kienniczym, mechanicznym i elektry
·
· l rnwcuw,
"
nom1cznego
programu spis
czasie był członkiem partii narodo szwedzkiej, a wiceprzewodniczącznym.
sprowadzającego się do 100
proc. wych socjalistów. Po dwóch nieuda
Wieozorowa szkoła inżY'Ilierska w restauracji gospodarki
narodowej nych próbach ucieczki za granicę, cym - Ai·nost Tauber, szef deleŁodzi jest siódmą tego rod:uiju umel po dokonaniu puczu.
na zlecenie zeminowej utworzył w gacji czechosłowackiej.
nią NOT w Pol.sre. Łódzka uczelnia
W dniu 2 czerwca sąd przesłuchał Ostrawie
zbrojną grupę spiskow·
Rzecz charakterystyczna, że prze
NOT będrz.:ie PoSi·adala S"Zczególnie oskarżoną Franciszkę Zeminową, ców, której zadaniem było dokona ciwko kandydaturze Taubera głoso
która przyznała się do winy. Oskar nie puczu. Okazany mu plan puczu wali jedynie przedstawiciele Starozbudowany wydział włókienn~ żona przyznała, że po wydarzemach
nów Zjednoczonych i Jugosławii.
Wyd7.ial t.en ma <>bej.rnować 5 za- lutowych 1948 roku nawiązała kon
Szef delegacji radzieckiej, Arutiu
sadnk-zych specjalności, a m:ianowi- takt z reakcyjnymi elementami z b.
,
łb
nian, złożył w związku z wyborern
. two, tkactwo, dzi e· parm narodowych socjalistów oraz
11
pr~wodniczacego
i wiceprze,•..-odni
cle: przędzalnie
nielegalnym komitetem, na czele
,
czącego Europejskiej Komisji Goswiarstwo, wykończalnictwo oraz za- którego stała oskarżona Horakova, jednomyslnie opowie ział się podarczej - oświadczenie, w któgadnit>nia ruchu w zakładach przę- oskarżona pozosta.wa1a w kontakcie za Frontem Demokratycznym. rym stwierdził, że vrzewooniczącym
dzalnic-.to _ tkackich i wykończalni· z b. pełnomocnikiem powiatow5>m
tej organizacji powinien był zos_tać
czych.
partii narodowych soc.ialistów, ageu
TIRANA (PAP) _ Jak donosi ~· a przedstawiciel
ltrajów
Europy
tem wywiadu amerykańskiego
Je
Wschodniej, ponieważ w ubiegłych
~~.~""'~ J'eJ- mo"ą
rzo,....ac'
techc
C
·
k
dio
alban'ckie,
2
czerwca
centralna
ko
Słucha .....,..„.,.,
0
""
rzym ornem.
ornow1 prze aza1a •
~
kadencjach stanowisko
przewodni
nicy, posiadający świadectwa dojrza Zaminowa list ośrodka za.graniczne misja wyborcza opuhlikowała osta- czącego otrzymali
reprezentanci
łości lub inne równowiW..ne dyplomy, go, prosząc o przekazanie odpowie teczne wyniki wyborów do Zgroma- krajów Europy Zachodniej.
jaJ· również absolwenci liceów tech- dzi na pewne pytania przez radio dzenia Narodowego.
Jednakże,
pragnąc
wzmocmc
nicznych i ogólnokształcących, mogą paryskie.
w całej repnblice było 641.241 vvy współpracę międzynarodową, deleOskarżona przyznaje, że wspólnie
,
.
gacja radziecka głosowała za kancy się WYkazać 2 lub 3-letnią prak· ze współoskarżonym Buchałem i borcow, uprawmonych d~ głoso:r~- dydatem szwedzkim na przewodni·
tyką zawodową. Wstęp na nowo· innymi spiskowcami planowała do nia. W wyborach udział "·zię.o czącego. Mówca napiętnował w ospowstającą uczl"łnie będą mieli tak
konanie puczu zbrojnego w Ostra 1637.578 wyborców, tj. 99.43 proc.
trych sło·wach stanowisko delegacji
że wyróżniając~ się zdolnościami ra· wie i okolicy.
Na Front Demokratyczny glos.o- amerykariskiej
i jugosłowia11skiej.
cjonatizatorzy i przodownicy pracy
Buchał wspominał oskarżonej, że wafo a26.00a wyborców, tj. 98 .18 kt?re przeciwstawiły si~. wybor?wi
nakłaniał prezydenta Benesza
do
,
. .
.
.
de1egata
CzechosłowacJ1 na w1cepo p~jściu specjalnvch k11rs1hl ucieczki z kraju i prosil zeminową, proc. ogolne! liczbv
uoi awmony~h przewodniczącego Enroneiskiei Ko
nrzv.e:otowawczvch.
• abv zakomunikowała małżonce Be do dosowa:r.rn.
lmisii Gosoodarczei .

rządow-a

Delegacja

Niemieckiej Republiki Demokratycznej
przybywa do Polski

Agenci imperializmu przed

sądem

w Pradze

Zbrodnicze plany zdraiców udaremniła czuiność narodu czechosłowackiego

Rzeczypospolrtej Polskiej tow. Józefa
Cyrankiewicza.· o przyjęcie przez Rząd
Polski delegacji rządu NRD, w edu
omówienia spraw, zw:iąz.anyell z roz.
wojem stosunków gospodarczych i kul
tmalnych między obu krajami. Wo.
bee udzielenia prze-z Rząd RP zgody
na powyższą. propozyeję, delegacja
rządowa Niem~ckiej Republiki Demo
kratycznej przyb0dzie. il() Warszawy
w dnht 5 czerwca br,

Narod a

, k•
ans
d

kontakt re wsią, opracowały specjalne programy o tematyce dostosowanej do zainteresowań dzieci. Wy
stąpią one przed najmłodszymi mie51Zlrnńc-ami wiejskich spółdzielni pro- .
dukcyjnych i PGR.
Z okarzji Międzynairodowego Dni~„
Dziecka uruc.hao.n:i.ane są w woje·
wócWtwie śląskim n<YWe placówki l
instytucje, służące opiece i wychowaniu dziecka. M. in. odbyła się w
Chorzowie
uroczystość
otwarcia
prrzedszkola µny hucie „Batory"
PmedS2.ikole mieści się w piękned du
żej willi, położone:j
w obszemyrr
parku.

10 milionów Rumunów
podpisało

Apel

Sztokh.olmsk1

BUKARESiT (PAP). - Jak douo
si Agencja Agcrp1·cs, w Rumunii do.
biega koiica kampania zbierania pod.
pisów pod apelem Stałego Komitetu
światowego
Kongresu Obrońeów Po.
kojn w sprawie zakazu broni atomo.
wej. Dotychczas Apel podpisało okOło
10 milionów osób.
Dnia 5 bm. odbQdzie się posiedzenie
Rumuńskiego Komitetu Obrony Pokoju, na kt61·ym podsumowane zostam!
wyniki kampanii oraz omówione noiR
zadania„ jakie stoją. przed obrońcami
pokoju w Rumunii.

Naród koreański potępił terror pachołków Wall-Street
MOSKWA - (PAP).
TA!SS donosi rz Phenianu:

Agencja

Europeiskiei Komisii Gospodarczej ONZ

NOT w

on1a• ozaecka

Fiasko komedii wyborczej w Płd. Korei

Wybór przewodniczącego i zastępcy

Szkoła inżynierska

pokolea••

I

Delegacje Stanów Zjednoczonych

i Jugosławii w sposób dla każdego
dążą do utrudniania i pod

Iwi~oc~ny

wazama podstawowych zasad wspól
pracy międzynarodowej i dlatego
glosowały przechvko kandydatm·ze
czechosfowack-iej.
~ie jest. pr~y11adki?m -: powiedual Arutiuman - ze obie te dek
gacje zajęly wspólne stanowisko. Do
wodzi ono, że istuieje zmowa między kolami rządzącymi Stanów Zje
dnoczonych a reprezentantami kliJti
titowskiej.

Według dotychC/l.a<K>·wy<;h danych
sepairatyrstyoone „wyblo•t-y" do tzw.
„Zg.roonadze.nia NaT<Jd-O'W<..>.go" Kore'
Połudn:klwej poll!iosły fia.!l'ko.
Radio seulskie komentując przebieg „WY'borów': pr,zyzna.je, ze pro·
cent uczestniczących w głosowaniu
był tym razem znacznie niższy niż w
„wyborach" w 1948 ro:lm. Ponad.tu
p<>waina liczba. wyborców, którzy
pod t~rem zgłosili się do uxn, od·
dała swe głosy nie na tych kandydatów, których zalecał Waszyngton.
\l\II. in. przepadli w „wyboracli" kan1dydaci
południowo - koreańskicll
patrtii reakcyjnych - Iu Czi - en b.
„ambasador" seulskiego rrządu marion~1Jkowego, Kinn Don - von - b.
minister finansów tegoż „raądu".
Seulski lrorospond€!nt drzieinnika
.New York Tinnes" pi.:;ze, że ,wybory w Korei 11ołudniowej były wY1'3zem p<>tępienia policyjnych metod
óbecnego i;ządu".

Demonstracja pokojowa w S1a1u~h;i1J

PEKIN (PAP) - Dnia 2 bm. od- Joliot-Curie i Eugenii Cotton, przesię w Szanghaju masowy wiec
śladowa!llyeh in·zez r-iląd francus1d,
•.1 obr~mie !lOko}u.
urarE. do obrońców pokoju w AmeryPrzemawiający w imieniu 5 milioce.
nów mieszkańców Szanghaju wiceprezydent miasta Szen Bi-hua
był

podkreślił

niezłornm1

wolę

ludności

Szanghaju obrony pokoju przed 110<1
żcg:iczam i wojennymi.
Przedstawiciele robotników, demr,
kr:..t.ycznych partii nolitycznych, th·
czonych oraz p1·acowników kultmy
"yrazili g·etowość aktywnej walki '\
obronie pokoju.
Uczestni.::y wiecu p1·r.t!slałi <leiw·
sze z wvrnzami solidarności do JJro{

Posiedzenie Se!mowej Komisp
Prawniczej i Regulominowe1

WARSZA\"i,-A (PAP). - Kancelaria Sejmu Ustawodawczego R. P .
zawiadamia, że posiedzenie Komi:sji
Prawniczej i _Regulaminowej odbę
dzie siQ w poniedziałek, dnia 5
czerwca 1950 r., o godz. 10 w san
Domu Poselsl{ie~o orz:v ul. Wie.i·
~kie.i Nr 4,
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Nie rezygnujem vJ'
z ani jednego

~bierania podpisów dobie
Codzienne komunikaty
końca.
Uoścl t'.łozonyth podpisów z natu

Akcja

roz11raS\'1.'azję, prze:t ideologiczne
wianie się z wrogimi poclsze11laml,
o
pn.oz uświadamianie znaczenia każ.
ry rzecz,- nie wykazują Już takich dcgo podpisu.
skoków, jak w pierwszym okresie.
Trójki podjęły wezwanie Komite
Nie znacZY to jednak, aby• ak11ja tu. Znamienne .iest np. ie walka o
atraclla na napięciu. Przeciwnie, we jedną wioskę w województwie olazllśmy w stadium walki o każdy sztyńskim trwała 10 clnl. W pierwpodpis, stadium niemniej wame.
szych dniach tri1jki zastawały drzwi
Czym charakteryzowała się akcja od chat zamknięte.
Zdecydowano
podpisów w pierwszym tak długo czekać, póki nie otwo~bieranfa
okresie? Początkowo dzienny PHY· rzą. Gospodyni .iednej z zagród o
rod rłosów liczył się w milionach. tworzyła wre!llzcie drzwi, ale pi·zyTo klasa robotnicza na czele mas jęła trójkę stekiem wymysłów. Nie
z zrażeni aktywiści pokoju przetrzypracujących w miastach gorąco,
całkowitym zrozumieniem odpowie mali ten atak.
Wysłuchaliśmy was spokojnie
działa na Apel. Trójki zbierające
pozwólcie teraz,
podpisy częstokroć nie zwracały u - powiedzieli wagi na wahających sie lub opor że i my coś powie.my.
rozbijają
Rzeczowe argumenty,
nych.
Wolniejszy przebieg miała począt ce wrogą działalność, poskutkowa·
kowo akcja zbierania podpisów n:<i ły. Tego dnia wszyscy dorośli miesz
wsi. Wpływały na to rozmaite czyn kańcy tego gospodarstwa ·dożyli
Wy
niki, jak trudności wynikające cho podpisy pod Apelem Pokoju.
ciażby z rozrzucenia ludności wiej łom, uczyniony w umysłach zbała
skiei na dużych obszarach i niższy muconycb chłopów tej wioski, dał
n'i!ewątpliwie st.opień świadomo?C'i 1,nakomite wyniki. Argumenty akty
wistów pokoju przenieśli przekona
politycznej.
Wśród niektórych trójek dał się ni chłopi do swych sąsiadów: w t>ią
wówczas zauważyć nastrój pewne gu kilku dni wszyscy dorośli miesz
go osłabienia aktywności wobec na kańcy wsi podpisali Apel.
Ciekawe będzie wska1.ać, jakich
uciekanie
trudności,
potykanych
się do mE>chanicznego traktowania sposobów chwytał się wróg pokoju
na terenie tej wwi. Oto rozpowiada!
akcji.
Na alarmy o tego rodzaju nie- on ni mnieJ ni więcej, że bomba
właściwych metodach działania Pol atomowa może zniszczyć tylko mia
ski Komitet Obrońców Pokoju na- sto, na wsi zaś żadnych szkód w.vtychmiast U1reagował, WYdając in rządzić nie może. Wobec tego nie
broni
domagać się zakazu
pogłębie warto
strukcję, zmierzającą do
nla prac:f tró.iek przez oi;ilną per· atomowej.
••-••••••••••••••••u•••••-· •••••••••••••••••••••„ ••••ł'•••••••"'•••·•--•••••••••••••·" .••••
P

podpi~u.

* • *

Jak donosi

prasa

angielska

rząd brytyjski wydał lnsi.rukc.ie
w &prawie pr7.ygotowaó d<i ewa-

I

D• Z O S / O WS k j

kuacj! dzieci w wieku od l~t pięciu do pi ~tndSlU
~ \Vięks.zych mia. t. OrganizuJe s:lę w tym celu ~pecjulne komi1ety, PI"Lewiduje .. ę l'0"~'11ieszczen;.~ clz:e:
ci w mieszkaniach pry·watnych. Organ!-zu ie s.c; . te·~
obsługę leka·rską 1 t. p . Cały t n kompleks zar "ąaz n

Z Innym typem trudności spotypekają tlię aktywiści pokoju w
wnych środowiRkach intellgeneklch.

Tam sceptycyzm inteligencki, o któ
rym mówił Lenin, wskazując nań
jako na metodę klasowej walki bur
akcji
wystąpił również w
:łnazji,
t.l>ierania poclpisó)v p1icl Apelem
Sztokholmi;Jdm w formie kwestiono
wania celowości podpisywania Ape
lu. Przełamanie tego sceptycyzmu
inteligenckiego - oto ważne, niezmiernie ważne zadanie aktywistów
pokoju.
Jakie wnioski płyną z podanych
wyżej przykładów'? Wnioc;ek podsta
to konieczność dal8zej wal
WO\V;\' ki o podpisy w ciągu tych kilku
dni, jakle nam je!u.eze pozostały.
Nie reżygnu.iemy z ani jednego podpisu. Przekonywam~·. do
wodzimy słuszności naszego sta
nowiska, nie zniechęcamy się ża
dnymi trudnościami. · Walczymy
' o każdy pod11is. tzn. walczymy
o duszi: każdego Polaka, który
który jeszc·ze
się jeszcze waha,
nie jest przekonany.

~brodnic:za

I

stanowi rzekomo część !ikładową lleólne.go "~temu
„obrony" kraju .
Instrukcje r.ządowe w sprawie prz.vgo!owa1'l do
ewakuacji d?.ieci są w iStocie Jnstrulwinm1. dotyci.ącymi 'Z1>rganbowania fałszywego alarmu. Fakt wydanfa tych instrukcji świadczy, że podżegamom wojennym nie udato się dotychcu.as wytworzyć w Anglij ; w innych krajach Europy Zachodniej stanu
masowej psychozy wojennej. Propaganda w słowi«'
i w dr11ku nie osiągnc:ła pożądanego efektu. W tr.v bie nadzwyc1.ajnym rO'tesłano więc okólniki o planie
ewakuacji dzieci, co ma byś środkiem zastraszenia
ojców, a zwłaszcza matek oraz uspra\\-ied!iw_ieni~
prowadzonych przez tTtiliarder6w amcrykansk1ch ~
rząd labourzystowski przygotowań do agresywneJ
. ·ny
powiadają _ strach ma w:elkie
\\'OJ Je.żel1 _ jak
t m ·na bvło by po~yś1-?ć, i.e oczy kierowni. . k 1 .
•
oczy, o oz
ków rlZądu angielskiego urosl.Y do rozmiarow .: m_e~
ni młyńskich i wylazły na wte~cb. ~ rz.eczy>~'l::>to:-.ci
zaś kierownicy państwa w ogole n;e pokazu1ą OC'l~
ludowi. ponieważ unikają jego wzroku . . Bo pr~ec~ez
to nie strach sprawił. że wszczęto tę haniebn'.ł 1 mkczemną, grę, że zaezęto igrać Ż~'ciem i ror.0>wiem an·
giclskil'h dzieci, najmłodszych I tych w wi.-ku szkolnym. Spekuluje się na strachu w relu wyw~łania
w kraju powszechne.i paniki, Jest to naiocz~·\·\'lstszy
lityczny.
t· .·
szai~az ~~ 1JOtrz~bny był ten prowokacyjny plan
t 0 ytanie odi>owie.
•
.'
a c
. .
P.
ewakuacji dzieci? Nie trudno n:i
dzieć. Angielskie masy_ _pracUJąc_e n~e che~ w;~::~
Dlatego też ruch obroncow 1~okoJ~ cteszy się P 1 ce
ciem również i w Anglii, mimo, z~ kla_sy . r~ądzi
starają się za wszelką cenę s11araliz1>'.''ac akcJc: zb. erania podpis6w pod Apelem o uzna01e za zbrodni~rza wojennego tego rządu, który pierwszy zastosuje
l> oń atomową przeciwko jakiemukolwiek krajowi.
· • w ·zystkim myśl jakoby wo ·na była
Arb
swe·
. .
. .
· ' .
s
Y narzucie
J
nieunikniona, rząd zde<:ydowal się uzyc dzieci w
nieczyste.i grze. okale1·zyć ich duszę. Tym samym
jednak pnyznaje się otwan:ie, że _pro1>agauda antyradziel'ka w ,;zimnej wojnir" spaliła na panewc·e.
Prowokatorzy bloku anglo • amerykańskiego u~iłują bezskutecznie 11 rzeko,nać narody, :ie zagraża im
Związku Radzieckiego. Ale narody
t
,;
ludowe
N .
t
nai>asc ze s rony
. k'
nie wi~rzą temu kłams wu. a1szersz.e masy
żywią niezłomne przekonanie, że Z\".Ją,zek Rad~ec. i
stoi na straży pokoju i prowadzi pohtykę t>okoJu, ~e
walczy o zakaz broni atomowej, że stale proponuje
porozumienie w celu ograniczenia. zbrojeń.

'
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„O trwały pokój, o·demokraciQ ludową·'

· ·

" I ·

Zaufanie,

Ja.kim

darzą na~y

pokojową politykę_ .zwh\:7;ku RadzJeckiego, to ostry no1„ 15Jc1erowa.ny w

anglo , amerykańskich 11od:iegaczy woje.nn_:rcb. B!I~
,, iem za.ufanie narodów .do ZSRR pr1.ekresla plan~
zhro.ineJ agresji, z,musza do imania się coraz brutalnieJ'lzy<:h metod szantażu i 7.astraszenla:
Cwgóż bo nie wymyślono w tym kierunku'!
Jakai histeryC'lJlą wJiuiwę pądni ly <niedaW'lJO
angiE-1 kie ~azety ka pita.li tyczne. gd:". do. portu an•
giE'lskiego. z wiedzą i aproba1ą ang1€1s'k1_e:~o rządu,
rz.aw!m:to kilka radzieckich kutrów iryback1ch. Sprzcclajnt 11 ismacy 'Zaczęli piszc1,eć, ud.a,jąc „Rf.rach": mo·
gło by się wydać, że wvspy brytyjskie zostały nagle
••toczone prze7. potężne f!Skadr:v radzieckie„. A P?"
tern _ przl'stali.„ Pozostało jedynie u:rażenle, ~e
Anglicy - to najtchórzllwsr.y naró1l świata, narotł
Wra.Zenie - OC7.ywiścłe 0 naJsła.bszych nerwach.
mylne, już choćby dlatego. że naród angielski nie
ul('gł głupiej panice.
Instruk~ja, .dotycząca ewalkua.cj\ dziec-I, dys~an:
su.i~ wszel~1~ ~e plany P~ wzgl«:dem podłosci. ~
tchorzllwosc1. Niedawno pewien senat~r amerykan
ski 7aproponował zawczasu ~'akuowac wszystldch
c1fonków KO'l1gresu na plantadc kukury~zy. B~ło to
pr1.ynajm11it'j śmieszne. I generalna I?roba ucie<!zltl
w krzaki napewno nie wyrządziłaby n1kom11 krzyw·
dv Ale oderwać dzieri od rodziców, spowodować
życiu C'a.łego kraju, męcać się nad psychiką
rh~6!ł
dzieck: za.kuć dusze dziecięce jadem szowinistyc-i·
ne~o maja 02enia - to już nic jest śmieszne. To zbrodnia. A jedynym tej celem jest chęć dogodzenia
amerykańskim podżegaczom wojennym, którzy ~y
ra7.ają. nfozadowolenie ze spoko.in narodu anl{lelsklego i uważa.ją, że s.pokój ten świad~-zy o nledootatecznym przy«otowamu do_ agresywne.i wojny..
Czy przeprowadza.Jąc te manewry ~amkl .i .szantaźu. organizatorzy ewakual'ji nie prz.ehl'z!ł ~tę? Czy
można ukryć przed rob{)tnikami a.ng1elsk1m1, ze &lę
z nich tvtk'o klli dla do~odwnia imperialistom amcryltańskim? Ci imperialiści nie bardzo jedn.ak wier:rą. Źł' r 7 ąd an1tielsl'i gotów jest zło7yć w of11;r~e t~o:
rosłych Amrlików na ołtarzu polibkl'.amerykansk;eJ
w Europie Zachodniej. Panowie Bev1n i !'\ttlee ul~
hardzo si~ rujnu.ią. na żołn!erzyków .• ehocby z !CJ
przyczyny. ie żołnierze ci me zash1guJą _na szcze~ol·
nr ?a.ufanie. l\foże więc uda ~i~ ugla'lkac wymag~.Ją·
cvch sojuszników amerykańsk11:h drogą zorganizo•
,~ania tej zabawy z dziećmi?
\V h;ku clrug.iej wo.inv światowej h!Uerow·c y sto.
sowali szczel{ólnie bestiaiskie metody: pędzili dzi~ci
11 rzerl idąl'ymi <lo ataku źołnjerzami. Analogi~1.ną
·metoclę pragną zastosować ang>ielskie kola rządzące
w „zimnej wojnie": w~·korzystujqc ~ziec; własnel?'O
naroclu j.ako. ~ater1ał dla 11rowadze.n1a p~opaganrly
antyradz1eck1eJ, aby następnie przei;>toczyc cały n:iród w mit",.SO armatnie dla impe.rlalnmu amerykansklego.
Zaclanicm zwolenników i obrońców pokoju .if'st:
otworzyć oczy narodom, zwrócić ich uwagę na poslugiwanie się dziećmi w tej okru1ne,i i brudne.j grze.
(„Prawda" 1. VI. br.)

Plenarna sesja Biura Stałego Ku ·
miletu Swiatowego Kongresu Obroi1
ców Pokoju. która obradowała w
Lond;rnie w dniach 31 maja i l
('Zerwca wykazała, jak wielkie suk
eesy mobilizacyjne już przynjosła
akcja zbierania podpisów pod Apelem Sztokholm~kim. W sp€cjalnej
rezolueii Rinro ustaliło nowe środ
ki, .1akie należy zastosowac w związ
ku ze wzmaganiem się tej kampani i.
wl
.Tuż sto milionów podpisów
<lnie.ie pod Apelem Pokoju. Sio mi
lionów htdr.i reiżn~'ch narodowosci,
wyznan 1 poglącliiw 1>olityc:rnych
:rdecydowalo się już ramię przy ra.mieniu. wałczyć przeciw atomowym
:rl>rodniarzom. Biuro z uznaniem wita
!.Jka1.ał ~ię informacje o rnrlm w Qliro11ie pokoju wystą1>ienie 111·zeli'll.awicieli różn~·ch
IHJK.\.ł\ESZT (PAP). kościołów pn:eciwlrn broni atomotu kol<'jny 22 numer czasopi. ma ,.O we Franf.ii i w Polsce.
Czasopismo puhlil.uje artykuły: sekre Wt"j. Biuro z uznaniem wita ka:i.d~
trwaly pokó.i, o demokracj~ ludową!".
Artykuł- wstęfmy zatytułowuny 1,,Związ- tarza :i:eneralncgo Partii Konmni~tycz- inir,jatywę z~ strony ~ziałaczy poh
O ko- h·czn:vch. llz1alacz:v zw1ązkow~·ch, li
ki Zawodowe w walce o 11okó.i", poświę neJ· US!\. _ tow Dennisa _
do.
"
·
eony jest uchwałom ses.ii bueła11e•ztf'i1- muni;;tyczną komck,\'encję i zdecv<lo- c:r.on:vch 1 ar t Ys·t·ow, z1merza~ącą
ekiej Komitetu Wyk1mnwczego SFZZ. wanie w tworzeniu jedno;ci roh~tni- wciąii:ania ma_s . tlo !ktywneJ walki
Zwi,zki Zawodowe - czytamy w ar- czej i ludowej", członka kierownictwa !1rzect\\•.ko WOJme. Bm.ro gorąco p~d
t)kule wstępnym - są najhunhiej ma- \\'łogkiej Po1·tii Komuni>tycznej tow. trzymuJe uchwał~ l\~iędzynarod?" e
Plan prlli'y wło•kich go Czerwonego .Krzyza, d~magaJącą
eowymi organizacjami ludzi pracy i dla- Scoccimarro tel!o niez1""kle ważne 3'est ich rola w zwi1,1zków zawod~~vych a walka poli- sie r.akazu brom atomoweJ ..
Każdy, kto Jasno wypowiada się
.
„ '
·'
~
tl~c1.na we WF ło, zcrkh. '. czpłonl~~ BKmra ~o przeciwko broni atomowej, tym sa
i1•ietowym ruchu pokoju.
· w11os1· sw 6J. wkład w walk""
rancu•
\vsz,_·~tkich robotników, Jtvczncgo
Od ak"wno!Sci
mym
S h
B'll ·ieJ ortnPla 11 omum.
·
,,
r u- o pokój. Biuro wzywa. komitety na
wszystkich członków związków zawodo styczueJ tow. 1 0 "." ~ „
wycb we wszystkich krajach w dużym mana.,-;- planem woiny 1 zdrady n~ro- rodowe do walki o kaźcly podpis
Pracownicy fohryki obuwia w Rodo· ków fnln·yki rado1mkic.i. Poniżej
elop11iu zależy rozwiązanie centralnego doweJ ' tow. E. Polaka. -:-.„„Konntety pod Apelem Sztokholmskim, bo kaź
>:adaniu uasfych cza•ów - oki!'l1.11ania narodow~ w ~zccho•łowacJI .. oraz ar- dy potlpls, oznacza jednego wii:ccj miu otrzymali list od hrygR1lic1·ki mo- mic,71·7omy li,;t w ~krórie.
„Vrod:y Przyjaciele! Z ogromnyn1
imperiuliotów i ustanowienia trwałl'!!O tykuł re<lakcnny „Podlr. tnkt propa- żołnierza armii pokoju.
1kiew•kiej fabryki obuwia „KomnnR Pa
sai11tcresomrniem, tak jak tcszyscy o* "' *
;ianilowc fa~zy•towskiej kliki Tito".
pokoju na cał)m .n.;we.
ryska„ Lidii Korabielnikowej, inicjaby11Y1rele rad:it>ccy, obserwuję ~sze
W ciągu tych kilku dni, jakle nas
Cza,opismo zawiera również ohszerNumer zawiera rÓWTill'Z artykuły
111/;cesy w bmlom111i1t nowej socjaliprzewod11icz11cego ogólno-chińskiego ko- 1111 informac·jr o IX z.ieździe Komuni- dzielą od zakończenia tej akcji w torki iruchu rze•11ołowego ~z1·1.ętlzanin
styc:mej Po/.~hi i du~=ą C11lą raduję
niitetu obrońców pokoju, Ko Mo-źo i etycznej Partii Słowacji, o plenum KC Polsce, będziemy walczyć o każdy materiałów i surowców. List ten jest
się z mrs'z ych osiqi(nięć. Nam stac11a
Lido
wy~łane
piamo,
na
odpowiedzią
przewodnic:z,cego ~oreańskicgo .komite Komn:ii~t)cz~ej .Par!ii. Szwecji, o zlocie podpis ludzi dotyehczaa nie przekonou:com. racl:ieckim szc:egól11ie minanych. To jest dziś na,jwa'iniejsze. dii Korabielnikowej przez pracownitu obrońców poko1u Chan Ser-Ja oraz młodZJezy mem1cck1e1.
ła jest tci<1d om o.lć, :te robotnicy polscy stosują o.~iqg11ięcia przoduwników
rnm:ej fabryl.·i.
Pracownicy naszej fnbry1ci już daw
r10 pr:ystq[Jili do u:alki o os:ci:ę
d::a11ie nwtl'rialów i wrowców. l\'asi
krojozml'ie zrws:c=ęd:ifi p11ńst1rn w
ciągu ub.r. ohiło 4 milio11y dcri'i. kw.
sTiury. Z tych oszc:ęd:onych materitclciw wyprmlukouv1lifo1y ponad 160
sytuacj& klasy robotniczej jest jeszcze I niż Ruhra 1 wobec tego „do~aca.jit"
tysięcy par ohuwia . • 9i 11roc. vrodcck
wg określenia rzec~ika „C~i~e ,des
gorsza.
cji stancm:ily przy tym najwyższe gaJedynym krajem w Europie Zachod Forg.es" ( organizucJa. franc. c1ę;dnego
tw1hi.
niej, 0 którym nawet administracja przl'1.uysłu) do produkcji ll:opalń !ranBrygada moja już oel 10 miesię·
marshallowska. nie twierdzi, jakoby c?8kich. Gro~?.a., która zaw~~la. _nad gór
cy viaswje gcxi11o~ć „Brygady do(i Bel~11~ JC~t ty?:
,,koszty produkcji", tj. płace Tiyły za mkrumi . Fran?JI
Jkonalej jufwści". Pomimo to posta
wysokie, jest 'l'rizonia, Według d~nych realn1~1sza, ze cytowany JUZ „Figaro
11asi:ą
11owiłyśmy . dalej uswaw11iać
zachocln10.me zapo'!'11a.da ,,tra~s~er pracowników. fran
socjal-demokratycznej
/\'a zebraniu brygady wystą
pracę.
mieckiej eeutrali związków zawodo. cusk1ch do b_~irdztej. oplRcaln~cb . 1~kta
vilam z 11rojekte111, abyśmy co 25 dni
wvch przeolętne Dlace realne w prze- dów produkCJl w umi europeJSkiej roboc:;ych - vr:ez jl'clen dzień uiymyśle Trizonii nie eięgajł na.wet 40 iuu:vwi głowy rucho~ a~If b.ezrobot
procent poziomu lat 193i--1936! Do nych, który~h b~z1e mozna kierować
t1cY1ły do vrodukcji tylko ::aos:c::ęd:o
nycl, materfolów, nie pobiera ilJC riic
naij;nii:Seych kategorii płac należy m. do prac waznycb. z punktu widzema
in, ci~ki przemysł Ruhry. Nic więa planów atlantyck~ch. Np· ,,!few York
z maga:y1m. l<ów11oc:eś11ie :avro·
dziwnego, że na wszelkie skargi za. T~" pisze o „mo~~lizacJi ~.:Sobów
po11owalam, aby vrodukować 95 proc.
chodnio.europej~kich soju~zników na. te ludzkich dla. kolonizacJl Afryki .
obuwia najlepszej jakości zamiast 88
Francu~ki i belgij•ki przemyd ~talo
m· ~ konkurencji ek~portowej ł'iemiec,
proc. ustaloriych normą. Brygada
Amerykanie odpowiadaj~ uwagą o wy, zagrożone spadkiem produkcji w
jednogłośnie popflrla mój vrojekt.
ko~ztów "'·'·11ik11 konlrnreucji niemieckiej, hi:dą.
konieczności „doRto~owania.
WCJTtaść os::czędzania zespołowego
produkcji do na;jPkonomiczuif'jszego !' oczywi~cie chciał.V ,,skorzystać" z at.
polega 11a tym, że oszczędzamy
lautyrkiej „koniunktury" zbrojenio.
Europie poziomu".
ws::yst.Tde materiały używc:rne do pro- ,
Jednym z celów projektu Schumana wrj. W tym Cl'lu jetlnak mu~zą. w~·kadukcji, d:ięhi czemu :dobyrcamy wly ZCl.<clb suroH'CÓIV, z których moż
o utworzeniu kartf'lu stali i w<_:gla ma. zać swą. rentowno~" w porciw11:mi11 z
na doclatkmw 1t')'prod11/io1e11ć towar.
hy6 właśnie zrealizowanie tych po~tu Rnhrą. Wywiąl:e 'ii:> „wyścig o obntźe
' .r- nie kosztów produkcji" - jnk to z za
łatów amcrvkań~kich. Powstanie
Nowość polega i na tym, że llryg,_11·
telu ma ułatwić ka.pitaliatom poprow~ chwytem o~windczył z.ca Arhc~ona,
dn t.C)'Z1wc:a sobie z góry normy
dzenie ataku na. poziom życia. klasy Webb. Bclgij;ka gazeta „Le Roir" o.
o~:c:ęd11ości, zobou·iqznjąc się pra·
-robotniczej Ettropy Zachodniej. Atak ezekuje. w razie zrPalizowania kartelu
co11.vzć raz na miesięc bez pol1ierania
ten p6jclzie dwoma torami: poprzez .ob scl111mnnon·~kif'gO obniżki płac w sta
111ro1tcó10 : mag11zy11u.
niżanie plne do poziomu plac w 'l'Tl'ZO loWDlacb Francj( Belgii i LukSembur
uii, co Schuman nazywa. „zrównaniem ga. o przynajnmiej 10 procent.
ko zt6"11' produkcji" oraz poprze?. ,,rów l\fo~na ~obie z łntwościf w~· obrnzi6, jak
nomlerne rozłożenie bezrobocia" w Eu a.tak na stopę życiową i silę nabywczą
robotników w dwóch podstawowych
ropie Zachodniej.
Pranruska. „Aiicuco PJuancicre "t przemysłach zachoclnio-europejskich od
rzqdowi ~iemiec
Economiquc" pisze: „Plan Schumana bije sit na sytuacji klasy robotniczej
.BERLIN (PAP) - Zgodnie z degrozi bezrobociem robotnikom francus w og61e.
'Masowe 1inrobocie i glotlowe place cyzją rządt1 radzieckiego, przedstakim. Utnymujo się, że cc11y w<:~la
spadnl} · Oczywi§cie. może tu h~·ć mo - oto perspektywy planu Schtw:iana, wicie! radzieckiej komisji kontroli
h _ · płk gwardii Jeliza
N'
wa tylko 0 w~glu niemieckim. ;.!d,vż tym bardziej_ jeśli uwzględnimy, ze ~o
.
.•
ra.z większa część produkcji obrócon'I w 1 iemc;cc
francuskiego w ogóle nie będZie„.".
7, powyższego wynika, że wielki ka będzie na zbrojenia co z kolei spowo- row prze.-azał w dniu 1 czern ca rz1
z całą świarlomoś::ią duje wzrost cen na tGwary p<>kojowej dcwi :Niemieckiej Re!Jublihi Demopitał francuski
kratycznej - radziecki Dom Kultukoncepcji konsnmcji,
urzeczywistnienia.
do
dąży
.Administracja planu Marshalla usta ży wyższe niż w 1938 roku, ~łace ~
Walka, jak~ klas~ _robotnicza. kra.- rv w Berlinie.
wi.cznie powtarza, żo przyczyną. wl"zygt sze Sił tylko 10 razy, natomiast zysb r6wnomiernego rozłożenia, bezrobo„
d d
d
·
43 razy ~ia". Już dziś wiele kopalń francus- jów Europy ZachodmeJ wypowiada.o pia.
kich niepowodzeń go~podarczych Eu.ro brutto wielkiego kapitału Dom został od any 0 yspozycJi
kich pracuje przez 5 i 4 dni w tygod- noWi Schumana. jest więc walką ele
J.>Y „achodniej są. „zbyt wysokie kosz. (dane za. rok 1949). A więc w przeli.
uin. z po1"'ouu rzekomej .,na1lproduk. mentarne wan~ki egzystencji, o pra- 'fowarzystwa Przyjaźni Niemieckoty produkcji". Mówiąc o „kosz:ach", czeniu: jeden robotnik francuski, d~·
wiąże się ściśle Tiudzieckiej.
kapitaliści mają. przede wszystkim na ją.c o 10 procent większą produkcJę cji węgla". Chodzi o zmuszenie górni Cf 1 chleb. Walka ta
w imieniu radzieckiej komi~ji kon
niż ni~ w 1938 roku, dostaje w płaey k6w francuskic1 do za.akceptowanta. z akcją narodów w obronie pokoju,
myśli płace robotnicze.
łk
.
płac aby zwi~k.~zyć konkuren przeciwko przygotowaniom WOJBn~~
\Vydajnośe pracy we Francji ~vyuosi realneJ polo~'Vę .tego, co dostawał w niższych
cyjność francuskich stalowni, które bloku aitlantyckiego, których częsc1~ troli w Niemczech przemawiał P ••
kap1tuhst~ za to zgarnia zy.
dziś no procent p1·zedwojonneJ, ale 1938 1izarow.
gwardń.i
pra.cuja na niźei ntu.nkowym wfglu składowa 166t llian Schumii.n•.
p~dczas. gdy ceny Si przeciftnie 20 ra. ski 2.15 razy wvzszel We Włoszech
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List Lidii Korahielnikolu ej
do pracowników fabryki obuwia w Radomiu
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bezrobotnych - niższe płace

oto perspektywy planu Schumann~

Os:c:ęclzanie :biorou:e wy11wga od
u:ięf;s:ej :rwjomofri i
umiejętno!ici tv :::ol•re~ie teclinologii

robot11ihów

produhcji i O[J(111owa11ia techniki da
nego :ea1rndu. By osiągnąć ten cel
11rnclwmio110 tv naszej fabryce sve·
cjalue szl.-oły 5tacl1cmo11'sl.-ie. Obecnie i11icjaty11-ę muzq podiflo już wie
le pr:::ed.1iębior.1tw i z:C1ldadów pracy w Z1tiq::ku R(l(lzieckim. Zesvolo
tt<e os:::c;;;ęd:umie s11r01i·ców zaswsowane z powod::erriern przez nas::q
olbr:y·
brygadę vrzy11osi państiv1i
mie os:c:ęd11oki. Np. nasz oddział
w dniu 31 m11rca br. 11ie pobierając
arii jl'dnego kg s11ro1t·cn z mC1gazy·
nu wykmmł 4..100 r>ar obm.1;ia.
0.1rar11io Kole11.ium Mi11isterstlt'a
l'rzem~"~lu Lel.-ki;go ZSRR omawiało nasze we:wa11ie clo u:alki o zespoloH:e oszc:ęd;:;imie mmerialów i
surolt'ców. /Uirrister A. N. Kosygia
voparł gorąco naszą i11icja1yu:ę, pod·
kre§,lając

równoc:::efoie,

że

os:c:ę•

dzwiie surowca 11111.1i iść w parze li
voleps::a11iem .ialwki pl'ocluk.cji. O·
bęcnie prau•ie cod::iennie c:ylflmy w
dzie1111ikach wz111ia11hi o lic::nych
rw~faclon-cach rws:ego pomysłu.
Clicąc upou:s::eclmić naiszer::ej naszą inicjatywę, przemawiam cz.ęsto
na zebraniach 10 ro::11witych :al.-ł.a·
dacii pracy oraz umieszczmn łic:11e
artykuły w prasie. • W Ztl'ią=ku Rnd:iecldm masy prncujące są bo1i·iem
w
zai11teresowc:111e
be:pofrednio
zrdęks::rmiu tł')·d.ajności pracy. Dlatego tei: Imidy ce1my wyc:y1t staclm1wffca poclch1i1·tują setki robotni·
ków natychmiast rozpo11·.1zeclmin1qc
go.
Drodzy l'r;;;yjflciele Polacy! Życzę
Wam po11.:od::e11fri w t<'«lce o zao.1zc::ę
d:anie materiutów i surorn:ów. Slf
gorące vozdro1rie11fo l111rloimiczvm no
1i·ej Po/si.i".

Przekazame radzieckiego Domu Kultury wBerlinie
I

I

Demokratycznych
Premier Otto Grote11ohl w p1·zc1;1ówieniu swym o~wiadczył, że pl'ze
kazanie raclziecldego Domu Kultur!-· stanowi ogniwo w długim łańcu
chu posunięć Związku Radzieckiej!o,
będących wyrazem szczerej przyjaźni do narodu niemiecki{:go.
Premier podziękował rządowi radz'.eckiemu i podkreślił, że Towarzy
stwo Przyjaźni Niemiecko-Ra.dzleckiej będzie w Domu Kultury pracowało pod hasłem „przyjaźń na zawsze"!
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życia ~kunksów

krau.a dził nre bazy produkcyj-

ne. Tow. Tereea ~eda. która daw
niej osiągała zaledwie 40 proc., ~
beenie wyrabia do 10~ proc. O
tyle* podniosła swe wyniki tow.
2:ebrowaka.. Tow. tow. Pisarska
I Warcsymka, po miesiącu szkole
ni.a 11 tow. Wieczorkiewicz, przeszły z obsługi dwu krosien na ł.
Nie trzeba chyba wspominać, jak
zadowolone, te dzięki
bardzo
podniesieniu swych kwalifikacji
uwodowych uzyskały możność
podwyższenia swych 7:arobków. Sa
ma praca też daje im teraz o v."iele więcej zadowolenia niż dawniej.

Podżegacze wojenni, w Jto11kf, se tal• powi1m1, 1iemniacw1q 11arpani,
nie naJeżą, jak wiadomo, do kotegorit lurbi •11l1t11ln)·ch (uwaga: wielkie
pytanie, c:::y ich w ogóle mo:i11a sa/icr.ró do 1at1mku t.sw. homo 1apien.1,
t.j. obdar:::onycli inteligencją i ro::umr111 wolą przedsu1tcicieli csłowiec:eń·
•twa?). '.1.'a1c czy IJW(lk, najbarddej 1ml1oshórny mamue Io pr1y nic11 mi•
mow. Nie mniej - trzeba to s srrtys/al;cjq 1t1derdiić - sr1alasl 1if 0$/atnio pocisk, który boleśuie pr:iebił I{! ich 1rubą, pancernq - r;;tklbym,
powlokę. A 11a:::wa tego poci ·kii bynajmniej nie wojenna, bo ani V1 ani Va
ani :rwrlda bomba ani mperbomha, tylho jeden iniliard. MiliarJ podpi•
•ów złoi.onych pod Sztol.-11olmsl.-itn Apelem Pokoju,
Miliard n:tjcliów pióra, «'Yf'iwjąceio c:amo 11a biu1yrn ninac11wia11f
icolę ogromu luddwści w zclecy1lowm1ej milce o pohój i nierowowd11e
bezpieczeństwo, dothli1de 11lrl11ł ro:dętrch orlormri 1codoro11·ym cmentarnych
żuków Coloraclo. i''ie odrla.iąc jes:cic durlru (wojetmeg(I, i1111Pgo w:ecid
nie posiadajq), gai c11cl1r1qcy :::11c:11li ost"tnio w 11uc:rnć. Bu czymi.a, Jah
mówi, różn11 atr(IA:ul~i ime
nic c11c1111r1cym gazem ,.11otljPżdżajq",julc to
bet'inó•oi' CzymżB, jak 11ie ohydnym 1irirlwwodorPm „c:116'' etr.r pana,trum11110Hl'/l.O „Gło~rt AmPryld", k11}ry miota •ię w prmik"rsldch plothac1i:
io
że już, ju:i:, że nie długo„.? Oc:ru#r::ie, Jt'sz)· tfio w tym celu, aby bezsilnej :lo.<ci i :; pormi11rj olmwy. o corai 1dęl.-.:r. 1111111iejs:1111ie $if t.:111.
u·r1lpl'tiw : dostaw zbrojrHinriycl1 - r<1to11vić 110c/11p1111łq /11Wl111P, wł11.f11ie
w H')'nil.-u ~wirrtou·ej akcji z/1irra/lia podpis61c pnri S=toldw/111.,kim A/lelem
Pokoju - s.'·tuarję podtrg11c:;y wojennych.
lst11iejp lflhiP ,.slrl'or:rml;n", m1:pm się fo1iPrrl:iel amrr.1lmń ,,l;i, (.clm11h)
/m:_n1 rw~zego tchtlr::a. W pr:y1tępie 1lmc1111 iaciyna się bro11ić przy
pomocy. ~. 110, jzd tt'iPcie, sama nu:am ::wier:ęcia 1111 to u•Jl.r1:u.ie.
U/w/ic:rzo.,ć, iż podżegane u·oje1111i nn.~/lld11jq cuc/111qcrjlo .~/m11/m1 -'
ma su·ojq gtrlwkq 11ulityc:ną n·rmowę. A.pel l'okoju - irobił 11'itl11ć ~woje.
E, Tam.

is,

o
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Więcej troski
dos~kalanie

zawodowe

pomocy inatrukt-Oł'ki tow. Wieczorkieiwlcz, podniosła WYdaJność swej pran i wykonuje obecnie baz~ w 105
proc.

Tow. Teresa Peda., która

dzięki

'Jeszcze w ubiegłym roku tkalnia PZPB Nr S wy.pełniała z wiel
kim trudem swe plany produkcyj
ne. Zdaczały się takie miesiące,
gdy dociągano zaledwie do 80
proc. Wiele radzono wówczas nad
sposobami podniesienia produkcji.
['kaczy było dość. Sporządzono
:wykresy, zestawienia, uchwycono
wydajność każdego z nich. I cóż
Około 70 proc. tka~ię okazało?
tr.Y nie wykonywało swych baz.
Wobec tego kierownictwo tkal
Ili przystąpiło · do zorganizowania
•tałei:o i systematyc:inego 1zkolellia i doszkalania zawodowego.
Powołano na instruj<torów najlep
szych przodowników pracy tow.
tow. Wieczorkiewiczową i Beł
dowskicgo, wyznaczono sześciu wy
Ttwalifikowanych tkaczy do pro·
wadzenia doszkalania zawodowego.

Wyniki szkolenia
Naprawdę

przyjemnie jest poro
smawiać z tow. Bełdowskim. Spod
jego opieki wyszło dotychczas oko
lo 80 wykwalifikowanych tkaczy.
Nic dziwnego, że stworzył on już
iwą własn.ą metodę szkolenia, a
tkacze otaczają go szczerą sympa

Co miesiąc przybywa ,,Baweł Tow. Wie(!zorkiewicz, instruktorka z PZPB Nr 8 pourza młodą tkarzkę
tow. Pisarską
nianej ósemce" około 50 przeszko
lonych tkaczy. Jednak mimo tych na zebraniach organizacji partyj- powinno być u5tawiczne podno·
zawo<lowych
osiągnięć w PZPB Nr 8 istnieje nej, należało by pomyś~ć o opra- szenie kwalifikacji
jeszcze około 30 proc. tkaczy, nie cowaniu metod dalszego doszkala tkaczy, ażeby plany produkcyjne
do wykonywane były przez wszystprzeszkolonych, ale równie:i i prze nia tkaczy, nie poprzestając na
tychczasowych osiągnięciach.
kich bez wyjątku robotników.
szkolonych, którzy nie wykonują
Ambicją „ósemki Bawełnianej"
l\L K.
swych baz 30 proc. -.to bardzo
Niedobopoważna część załogi.
ry w produkcji, powstałe na skutek niedostatecznej wydc:jności
tych 30 proc., obciążają pozostałych tkaczy, którzy muszą wzmóc
swój wysiłek, aby tkalnia wykonała plan produkcyjny.
Spadła o. talnia „ma.jowa" kartka sprawy p1·odukcyijne zakładu, fo
Wśród tych, którzy nie uzysku
ją swych baz. najwięcej jest tka- 7. kalendar:ia. Wkroczyliśmy w nowy sprawa naS>Zego wkładu w dz ieło poczy, wykonujących swój pl,m w mies i ąc - czerwiec, a każdy nowy koju. 'frzcba, aby walka o Jakość i
mies i ąc stawJa przed nami nowe (!;a- U~ć produkrjl znalazła krytycz~1e ł
ok. 90 proc. Taka np. tow. Hele- da·n!:a, i craw5 w od nowa mobili.tuje aamokrytycrnc odbiclt" w razet.ce.
na Kozak przed . przeszkoleniem nas do walkl o ich wykonanie. Wy1 lipca nolywa term:n wyko::ia·
wykonrwała zaledwie 54 proc. rR:;tają one pmcd· każdą placów;<ą. nia wielu :zobow i ązali dłu gofa lo
Obecnie gdy wyszła już spod opie i n:t)1UCJą, organią.acją masową, rza- wych, które k!lka m :e~ i ęcy temu na
k! insti:uktora. wypełnia już bazę! kładem :Pracy . w mieści~ I na ws.i, apel low. Mark lewki pod!ęll wł 6k
w 92 proc. Tow. Sabina Zając \"'.. -ra~la•2 ą one i przed kazdym kole: niarae łódzcy••Tak wygląda realizaosiąga 96 proc. Wszystkim 1·m ·1·c- llilm ł'eda~cyjnym &'azetkl ściennej, cja tych rzobowl ązań?
Nowy m1e·iąc - to nowy numer
·
·
.
Obowiązkiem czerwcowej gazetki
dr;iak bra~ .Jeszcze pewnego .zasobu wydawnictwa fabr.vcznego. leiIJ:>zego ściennej jest roz11ratowonie tego zaw1adomosc1 teoretycznych l odpo- pod względem treści i :formy od po. gadnienia., zapoznanie załogi z uzy·
wiednich kwalifikacji do uzyska. przedniego, lepszego, bo stwor.zoncgo skanymi wynikami, a iarazem przy.
przy udzlaJe w!ęksrzego kolektywu, pomnienie komisji w 11tlh:!łwodnl·
nia pełnej wydajności.
Warto byłoby więc zastanowić bo 7;d<?bywa.jącego sobie więcej cu..y- ctwa. pracy o koniec;mo'f'i kontrali
wykonania. zobowiązań, ba, naw t
się nad koniecznością zapewnie· telmkow..
Co powmna 1118-W:erać czel'\vcowa obudzenie n ie .1P.dnej kom isji z i&nia tym tkaczom w dalszym clą·
usprawied!iv„·f oncgo „snu wiose ngu pomocy Instruktora. Dotych· gazetka fabryczna?
nego".
Walka 0 realizacitt
czas bowiem, po miesięcznym prze
Sprawa pokoiu rodzi
szkoleniu tkacz taki jest już auzadań produkcyjnych nowe kadrv aktywistów
tematycznie pozostawiony wlasnym siłom.
Zagadnienie \\"alki o realiza~ję
Na etzoło ugadn!eń wysuwa ~ię
Właśnie dlatego, że w PZPB sprawa walki o pokój, pojęta w planów produkcyjnych. choć stanowi nasz Podstawowy oręż w wa:ce
Nr 8 szkolenie zawodowe kadr le- najszerszym tego słowa znaczeniu.
„PrLez wm>0żoną produl>cJę wal- o pokó.i. nie wyc'lerpuje jednak poko
ży na sercu zarówno dyrekcji, jak
i radzie zakładowej, że bardzo czymy o pokój" - oświadczają ml- jowe.i tematyki ga7.etki ściennej. Na
często sprawa ta bywa omawiana liony ludzi pracy w Polsce. A w:ęc jej lama-eh powinniśmy 1Znaleźć od-

•

Gazetka sc1enna
.
Co

....-• Instruktor musi przede wszyst
kim uzbroić się w dużą cierpli~ość, jasno i dokładnie wszystko
dzieli
wytłumaczyć uczniowi się . z nami a;Wymi uwagami tow.
:Sełc:Iowski. - Bardzo c~to przy
ehodzi do mnie zupełnie ,,surowy
materiał" i trzeba nauczać od ipozałożenia czółenka.
od
czątku,
Często staję sam przy krośnie, a
uczeń obserwuje moje ruchy, mo
ją pracę. Szczególny nacisk kładę
na jakość produkcji, tłumaczę, jak
unikać zgrubień, dziur i błędów.
Po przeszkoleniu, produkcja każ
uego tkacza wzrasta przeciętnie
~d 30 do 40 proc.
;rowarzyszka Wieczorkiewicz co
1
mlesiąc przeszkala 7 tkaczy i tkaczek. Spośród uczennic najwięcej
chluby przynosi jej tow. Sabina
Czwarnóg, która obecnie jest jedni! z najlepszych tkaczek PZPB

.

,

pąwinny zaw1erac czerwcowe numery
b ic ie wiclldc.! kampanii zbierania
podpisów pod Apelem Sztokho1m~kim, która uknzala nam nowe, dotad nieznane kndry akty·w1' tów parSylwetki
t~·j nych i Jwzriarty nych.
eto
tych agil;:itor6w pokoju
a1·tyłtułów . w gawd2i ęi'Zl1Y temat
zetce ścienne.i.
LeC!Z · :na tym 111ie ·wyczcrpu je się
7.agadn!enie. IV Plenum KC PZPR
urzy na , ie ludzie wyrastaj~ w prary. Trzeba więc, aby kolegium aa·
z1•tki ml jej łamach przyponu1lało
organizaC'fi padyjnej, radzie zakla·
dowc.I. wydziałowi kadr, ie nie moł.
n11 oaranicozyć si(( do stwierdzenia
faklu, ' trn f ' h•n obywatel wyr1i:t-

Dq.scqplina pracq
obowiązuje wszystkich
Kierownik przędzalni wigoniowej
w PZPB im. 8tnlina, 'l'rz~sow~ki,
u-waża widocznie, że ustawa o za.
bezpieezeniu socjalistycznej d.v~cy.
pliny pracy dotyczy w~zystkich,
pr•lez jego rodziny. W przęclzalni
tej pracują. jego syn oraz wnuczka.
Otóż zclarzylo si~ niednwno, że obo
jo opu~cili bt'z ui<prawicdliwienia
dzieli pracy. Kierownik 'l'rzęsow~ki
nie uw!l;i;al za. wskazane rozpatrzy~
przyczyn 1ej nieobecności. W ogfilo>
pnrnim1ł milczeniem calf!. tę sprnwę.
Nie trzchit chyba tłumaczyć, ja.
J;;e oburzenie wvwolał ten fakt
wśród rohotnikói, którzy domnga.
ją. się zlikwidowania kumoterstwa,
panujJ!cego w przędznlni wigonio.
wej.
Pro~imy b11rdzo, żeby ktoł .i;a.
interco;ował s'ę postępowaniem kie
rowuikn. 'l'rz<~<-ow,kiego, który na.
ru z11 u•tnwę o :i:nbPzpieezeniu !O·

Robotnicy - dzieciom Międzyszkolna
Dnia
Z okazji
Dziecka Zakładowy Komitet Opie.
lunlczy i Liga Kobiet pl'Zy PljPB
J\r 17 urządziły miłą. nie~podziunkę
dla. . dzieci robotniczych. Specjnlny
tramwaj zawiózł do ZOO grup',\
dzieci z przedszkola fabrycznc;,:o.
Po południu odbyła si~ uroczystość
w świetlicy :ml<ladów, na któl'ej po
dejmowano również dzieci ze szkól
podopiekuńozych, W cz~ści arty.
1tyc1111ej wystlłpiły dzieci szkolne
oraz dwa balety z }logntym repertu
arem tai1ców ludowych i radziec_(Bad,)
kich.

Rocznica rewolucji 1905 r:

22 - 24 au.erwca. Slntzy roboi·nit..'Y
wlr.dzą, co 07.nncz<tl:1 le dwie daty.
Nowy
111l si<: w agitacji pokojowe.I.
W ro:rn b i <>żącym tow! n pr7.y,)f.l'.la
aktywista p1>wlnle1\ być wciąrnięt:v 45 rodnlca 6łynn:vch w 11:~1or;1 mię
do dalsy,ej pra(..'Y społPcznej, <iby da- dzynarodowego ruchu rubotrnczcgo
lej dm ogólnemu pM:ytkowl mógł ro- - walk barykadowrch ,prolet11r1azwij ać -we rzdolnoś d i rzapał do pra.
t°'J łód7.kicgo. R07.ejr'lmy s[ę dobrze

cy organ:Z.acyjnej.

Dyscyplina pracy
Gazetka ricłf'nna uczy ł wychowu·
a wlc:c, walczr o zabnpleczenie
11oc•jalistycz11ej d:vsrypllny J>racy. Dla
t cg v też c.zyt ln l c~ mu.w.ą w niej zna
Jł',

w gronie towarzyszy pracy. a czna„jdr.iemy niejednokro!n!e lakit:h, k'.órz.y :nie tylko s!ęgaj'ł pamięc:ą ły•~h
lat, lecz ami w szeregach ruchu robotniczego brali utl7.iał w iym bohatersk im zryw;e. Oni to właśnie po
winni. na łamach ga'.Zetki śc !c 1r.ej
pod11.ielić się w pomnieniami z tf'go
wspaniałego okresu walk Ozerwor.ej
Łodllii.

Nie można wyczerpać w ram:.ich
tych wszy:;lkich
rzagadniel'l, jakie powinny być poru~zone w gazetce ściennej. Każdy zakład pracy posiada ich bardzo wie!e,
w;clu
dla
ogólnych, wspc'>lnych
lo!rnlspecjalnych,
i
zakładów
rych. a wszystkie lub kh wi~!<:-<7.:-::ść
powinna porus'lać ga!7.et.ka ścienna.
Chodzi tu nam zarówno o spr nvę
szkolenia partyjnego .i zawoct-;;;vego
jako skutecznego oręza w wa1.~e z
brakoróbstwem. jak i o zagadnie<1ie
zaopatrzenia, walki z wą~khni g;;rdłami produkcyjnymi. pracy organi?.acji masowych, walki o wła:iciwe
wysuwanie kadr i planowe ich rozpracy ekip lącz.n11~d
m:e~zcrzenie.
i t. d„ i t. d.
szczupłego artykułu

I

Mi~dzyuuroclowego

lel.ć artykuły, omaw i ające osi ągnię

cia i błędy w walce u. laizi-kami i n ie
rabami. Autorzy tych artykułow,
u.dając sobie w pełni sprawę u.e znaC't.cnia nowego socjali tycznego atosmnku do pracy, n ie mogą 7.ad.owol!ć
sie publikacją suchych zr. - taw1eń wy
dzi ału kadi'. Mu-zą oni Ńrnlało dema
lulków t próżniaków w
skować
awych układa<'h, lmlc>nnlr. wytykać
tych, którzy 01ltiźnlaJ5' nasz mu~
do socjalizmu.

Inn• ważne zagadnienia

0

Wielu spośród przeszkolonych
przez instruktorów tkaczy prze-

uczy I• wychowuje

----------------------------------------------------------------

tią.

Nr 8,

'-'--------------------------------....----............„ __________

czynna

wynalazki i ulepszenia,
Różne
stosowane w zakładach prn;,;y, osaczędzają sił ludzkich, podnoszą
iloś.'.': i jakość produkcji, przy&pesza ją nasz marsz do socji1\i1.mu.
Typowym przykładem racjonaliza
tora jest tow. Mieczysław Szadkowski, który opracował już szereg wPiosków. Międzv innymi, w
roku 1949 zastosował w przewijalni w naszych zakładach pęk.o
łapacze zrrrubień przt:;dzy wla5nego pomysłu. Umożliwiło to cam
dostarczenie tak własnej tkalni.
jak i równ;eż innym odbiorcom

będzie również

na lecz.U..

w PZPB Nr 17

D11źą.

bolrirzkr> w pracy naszych
tkaczy bywają. 7.łe Oonoivy. ::\Ia.i:i.
one tzw. kocie łby, różnego rodzaj11
zgrubienia i skr~ty. Na domiar z!e
go zdarza.ją się je zcze bnrdzo czę
sto osnowy miejscami wcale nie
krochmalone a to szczególnie na
brzegach. Są również i rz:byt moc

Ciekawe ulepszenia

Przychodnia Dentystyczna

Do O~rodka. Zdrowia przy Stnro·
stwie śródmiejskim wpł~'Ilęlo nieda w
no pismo od kie1·0\.\'nictwa między·
szkolnej przychodni lekarsko-denty·
stycznej przy ul. Próchnika. 11 w
spra\\·ie zawieszenia pracy prz~·chod
ni na ok1·es wakacji. Dzieci, które
rozpoczęły w roku szkolnym leczenie
więc czekać na
zębów, musiałyby
dalsze leczenie aż do września, kic
dy rozpoc:mie aię znów nauka;
Kierow111i1Jc Ośrodka Zdr<>wia przy
Sta1"<>stwie przeciwstawił 11iv tej pro
pozycji, wYChodząc ze ahisznep za·
łożenia, że właśnie ok1'8S letna, kiedy
d~eci ~ wolne od zaję~ nkolnyeh,
nal~ wykorzystać

cjalistycznej dyscypliny praey w
stosunku do SWPj rodziny.
H, Wróblewska
·
korespondentka „Głosu" z PZPB
im, Stalina..
"

Złe osnowy

latem

Leknrze z międzyszkolnej p1·zycho<lni dentystycz.nej wyra~ili obeenie zgodę na uruC'homienie poradni
w czasie Iata. Dzi!i'ki temu dzieci,
przcbywajl)ce na koloniach w lipcu
- będą. leczone w sierpniu, a dziec.i,
które znajdą. się na koloniach w
sierpniu - będą korzystały z przy
c110dni w lipcu. Natomiast dzieci z
przez całe
będą mogły
półkolonii
lato k<>rzystać z poradni.
W ten sposób międzysulrolna przy
umożliwi
dentyątyczna
chodnia
wszystkim dzieciom leczenie uzębie
nia i ;iamy ustnej w okresie wolnym
od zajeć s.z.kolnych.
Boleeław Xr61

.'

osnowowej oczy~zc:zonej,
W roku 1950 na płaszczyźnie
współpracy z PZPB im. Marchlewskiego tow. Szadkowski opracował
projekt dostarczenia przędzy parafinowanej, nawiniętej na sipul
ki konusowe. Przędza ta jut bez
potrzeby powtórnego przewljania
mnże być użyta do dalsze.i przeróbki w zakładach dzlewlursklch.
Zastosowanie tego pomysłu przy·
niesie poważne oszczędności.
Obecnie tow. Szadkowski opracowuje projekt, którego zastosowanie przyczyni się do zlikwldo.
wania .,wąskiego gardła" na oddziale prz '90towawcz m.
Francl~zelt Donder
·c orcspondent „Głosu"
przęclzy

z PZPB Nr 6

no krochmalone, tak, że trzeba
na nie rz;moczone &Zmaty, aby nici nie pękały zaCTlepiając o

kłaść

krzyżulce.

Te wszystkie niedomagania. oa.
nów utrudniają. bardzo pracę tka.
cza, jednoczrśnie odbijając si~ U·
jemnie na jakośei i ilości jego pro
dukcji,
Trz<'bit, a by krochmaluze przyło
Satyra w gazetce
żyli się pilniej do prncy, a. niewąt
]Jliwie pr1)·c1,,· 1iią. s i ę wtelly do pod
ściennej
11iesiC'11ia wydnjno§ci naszych za kh
- 'Planując
redakcyjne
Kolegia
<leiw.
11:agadnie·
te
ce
·
omawiaj
artykuły,
Maria. Dudek
nia, muszą obok same.i t.reści ?.wtó·
kore:;pondentka „morn"
cić uwagę na właściwą formę ich pu
z PZPB Xr 17
blikacji, gwarantującą poczytno~c. a
Słuszna uwaga. nas::ej korespon co rz.a tym idzie i skutek.
I tu jak izaw~ze podkreślamy kodentki powinna zostać rozpatr::o
n.11 na narndzie technicznej w nieczność śmiałej i zdrowej krytyki,
PZPB Nr 17. Kierownictico ::akia
zawartej w formie krótkich i zwię·
dów winno bli::ej :::niać sie ta
sprawą i zbarlać. czy ::le kroci1mci złych artykułów, bądź dowcipnych
saty·
lenie osnów następuje tylim z bra 1~·s1\llków lub wiersz~·ków
ku do.~tatec:::ne.i staranności ze 1·yc:myrh, które
jbardzlej trafiajot
strontJ krocl11110larz11, cz11 leż wy do przekonania czytelników.
0

nika z prz11cz 1m technicznych.

I wleśnictwie potrzebne są narady wytwórcze
Go;;podnrl\:1 lc~na "·ymnga u na!
szcze"'i.ilnio Lncznl'go prowudzenia,
zo 1ngl~du na nic~lychune zui~zc20
nie naszt'.(;O drzewostanu przez oku
panta.
W przeciągu ostatnich 5 lat czę
ściowo zablifoiliśmy runy wielkicli
spu~toszeń w le6nictwie, leci potrze
ba. jes:o:cze dh1gich lat, aby uzyskaó
niezbędne rezerwy drzewostanu na
potrzeby naszego przemysłu drzew.
nego.
W eelu włdciwego przeprow&d7u
:Ilia -planów produkcyjnych na od.}1.D

kn zalps nuia, \1· lrnza11!' j•'~t :ihy
zwi:izauo z nimi spra1,~· h.d .1- stawinue ua naraclttch 11' twlirczv~h.
podobuie jttk cz~·nią. · ze rn·'.1·111i
.i:akladt,w
pral'ownicy
pl:tunmi
prz<'m~·slow ych.

W pierwszym rzftdzietreść gazetki
O s~acie rzewnc:tr.znej gaizetek mówimy stosunkowo najmn'.ej. Dolyt:h
crzasowe doświadczenia wykazały, że
!!;nzetki są wykonane na ogół e:·tetycznie i atrakcyjnie. Trzeba jed:-iak,
aby przygotov.mjąc bieżący irmrner
kolegia redakcyjne nie powtór;'lyły
dotychczasowych błędów, aby nie
pr:.eceniły formy aiewnętrz:nej kosztem treści 11w~·ch wyda.wnictw i prz•
de wszystkim zastaMwiły siq nad

W nadlriinirtwie Lasów Państwo
w:vch w Brzeziuach-1',ódzkicb 'o
potrzeby przcpl'Owttdznnia 11a1·11d
wytwórczych nie prz~·wiązuje ri<;l
znduej wagi, Jul; wielki czas, ah,v
1pr11w& nuad wytw6rczych znala.
zł& w Nadlełniotwie Brze:i:inv 'll'ła. ich
·i:. ;s,
jciwe zrozumienie.

treści11.
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ZLO T FD J

Zlo t ll'o lne J Hlodzieżq N,~,..iechiej
(Korespondencia własn.a „Głosu Robotniczego")

700.0 00
błękitnych koszul

Anglii, Australii f wielu innych kra
jó~, gdziC: postępowa młodzież pra
gnie na rownl z niemiecką FDJ bu
dowaó w pokoju dobrobyt ojczyste
go kraju.
Młodzieży tej poświęcono też ho
norowe miejsce: na środku Aleii
pod Lipami, gdzie jeszcze przed 6
Jaty maszerowały brunatne ltohorty, ustawiono wielkie tablice, z któ
rych każda oztlobiona barwami na
rodowym i swego kraju glosila rolę
jego młodzieży - przy pracy i w
walce o pok6.i.

Berlin - w czerwcu
•
. Tylko malarz, operujący umiejętnie barwami, a przede wszystkim barwą nie1:5ieską, lub film kolorowy mógłby w okresie Zielonych Swiąt oddać wiernie obraz wschodill ego Berlina, t.ęgo którego ~anice oznaczon e są widniejącymi zdala na białych·• tablicach
napisami: „Ta się kończy 1ektor demokrat yczny!"
piątltu pod chodnik po „tamtej" stronie
o d . pr~dświątec1.nego
m1eszkan cy tego właśnie sekto- samochód amerykański, w którym
a
ru żyli jakby w niebieskim obłoku: siedzieli kinoopera torzy. :Wycelow
na
tysiące błękitnych koszul ze złoty- no obiektyw w stronę stojącej
mi literami FDJ na rękawach, ty- chodniku grupy pionierów - h i malaby
roześmianych i ców w niebieskic h koszulkac
siące ogorzałych,
śpiewających d1.iewcząt oraz chłop zwabić ich w propagandową pułap
na
ców, tysiące sztandaró w z wizerun kę, zaczęto z samochod u rzucać
owoce:
kiem wschodzącego słońca, olbrzy chodnik „marshall owskie"
mie powitalne ;transpare nty, orkie pomarańcze i banany. Ale chłopcy
stry i kapele, koncertujące na pia- nie schylili się po to, aby je pod·
cach publ!icmy ch, tańce 2espołć.w nieść i zjeść, lecz aby je natychniemiecki ch oraz polski krakowia k, miast rzucić z powrotem ·w stronę
rosyjski trepak, węgierski czardasz ofiarodaw ców, w samochód , jego pa
i dające się słyszeć na każdym kro sażerów i w obiektyw .
Nie udało się to zdjęcie, jak rów
ku sympatyc zne zawołanie FDJ nież nie udało się Wiele innych po„Freunds chaft" - „Przyjaźń"
oto podstawo we fragment y imponu dobnych „chwytów " blagi propa·
bojącej i radosnej całości, którą świat gandowej ; że dzieci przybyły
i
poa.mał jako „zlot WobJeJ Młodzieży so (!), że śpią pod gołym niebem
agran„fotoprop
Tę
głód.
cierpią
że
iej".
Niemieck
dę" jeden z zachodnio - berlińskich
f.otoreport.erów p;reyplacił odebraZachod nie bredni e
niem mu przez kierownic h\'O zlotu
do
uprawniającej
I pr6by prowokac:ii
legitymac ji,
zdjęć: zamieścił on bowiem fotogra
obawian o się panicznie tego zlo- fię chłopca z FDJ w chwili gdy ten
tu w zachodnim Berlinie I na odbiera „suchy chleb", obciął jezachodzie Europy, rozsiewan o n1e dnak złośliwie na zdjęciu drugiego
tendencyj ne chłopca, który otrzymuj e resztę na
dające się powtórzyć
brednie, straszono i grożono inicja· leźnego dziennego prowiantu : machciano konieczni e sło i wędlinę.
torom zjazdu,
wywołać iprzysłowiowego „willia z
Radziecłcie i polskie
lasu", zapominając, że wilki, ściśle
się
mówiąc „wehrwol fy" znajdują
sztand ary w Berlinie
nie po wschodni ej, ale po zachołod,łeńczy za1>ał i niewidzia ne
dniej stronie sztucznie w Niem
dotychcza s w Berlinie tempo
czech wytworzo nej bariery. Gdy
że ogarnęło to miasto już na kilka tyw końcu jasne,
się
stało
nie. da się wciągnąć do godni przed zlotem i w jeszcze wię
FDJ
obcymi kszym stopniu, podczas jego trważadnej, grubymi nićmi i
nia.
rękami szytej prowokac ji, gdy zaWielki stadion sportowy Berlin równo korespond enci, jak i fotoreporterzy ame:cyka11.scy musieli z ża Sródmieście zbudowan o w ciągu 4
lem stw.ierdzić, źe dokądkolwiek miesięcy, choć budowa taka powin
by nie kierowali swego wzroku l na była potrwać dwa lata; na przed
obiektyw u - wszędzie mogli tylko mieściu Wuhlheid e w ciąg~ 48 godostrzec lub usłyszeć: ruch, śmiech, dzin wyrosło pod namiotam i miaprzyjaciel skie nawoływania i wielo steczko dla 20 tysięcy młodych pio
krotnie powtarza ne słowo „pokój", nierów, przygotow ano kwatery i po
musiano, aby uniknąć komprom ita siłek dla półmilionowej rzeszy zdro
cji wobec czyt>elników, zwrócić wych, a zatem obdarzon ych apetyobiektyw y w stronę sektorów zacho tem młodych ludzi, przygotow ano
dnich, aby stamtąd zaczerpnąć te· 178 imprez kulturaln ych i sportowych we wszystkic h dzielnicac h i
matyki „wojenne j".
we wszystkic h większych teatrach,
panowie
trzej,
nią
o
się
Postarali
j
komendan ci: po stronie brytyjskie j nie mówiąc o głównej, zakrojone
s w Ber
w ipobliżu Placu Pocz<lamskiego ro· na niespotykaną dotychcza
·niedzieln ej manifesta cji
złożono na biwaku wojsk<> - ,na tle linie skalę
samochod ów pancerny ch i tankie- młodzieżowej - na rzecz. pokoju.
W dni swego święta - · demokratek. Granice sektoru francuski ego
młodzież niemiecka wycią
tyczna
żandarme
francuską
ono"
„wzmocni
przyjacie lsku dłonie do
po
gnęła
kie.i
amerylrnńs
patrole
rią, a liczne
całego świata. Na placu
młodzieiy
Police"
„constabu lary" i „Military
bezustank u z karabinam i w Lustgarte nie przed trybunam i i
krążyły
publiczny ch
maszynow ymi, umieszczo nymi na na wielu gmachach
„jeepach" wizdłuż granic sektora ame można było dostrzec flagi Zw. Rarykai1skiego. W pewnym miejscu dzieckiego , Polski, Czechosłowacji,
Francji,
na Placu Poczdams kim podjechał Węgier, Bułgarii, Włoch,

eździło

W szeregu ich dostrzegłem ró
i tablice z wielkimi litera
mi Z.l\oIP i z portretam i prezyden
ta Bieruta, a tuż obok, wielkie

zresztą często
granicą po
koju! „Niech żyje trwała przyjaźń z Porsk~ Ludową!"
się

-

chodziło

w te, pel

młodzieńczego

wschodni m,
czynu
jakby po ulicach nagle powstałej
republiki młodych. A już w niedzie
8
lę, gdy 700.000 młodzieży przez
godzin maszerowało wołając wtel·
k!m ch6rem „Przyjaźń", przed trybunami, niosąc nie tylko własne
sztandary FDJ i demokrat ycznych
Niemiec, ale również i polskie, radzieckie, czechosłowackie, chińskie
i wielu innych l•rajów - można by
ło, patrząc na to z ufnością, powie
dzieć: WIELKA I RADOSN A DLA
NAS PRZEMIA NA W NIEMCZE CH I
WSCHOD NICH STAŁA SIĘ
Fragment demons~ pokojowe j w Lustgarie n, symbolizujący przy,..
TEM DOKONA NYM.
(Foto AR - lLLUS).
JaZń ~ Związkiem Rad~kim.
Leopold Mą.rst ak.

wnież

powtarzające
hasło: „Odra

siE: i

rozgwaru i
J n.e dni
po Berlinie

FAK.I

Nysa

•

,,Do ob. Józe fy Szew czyk , przo dow nicy pra cy•••"

Bohateroruie naszej
nego ustroju. l\/Rodxież, za;ws~e skłon
na do rzm.aijdowania sobie godnych
naśladowain:ia bohaterów _ nie mo·
.
. ,
.
gąc ich rmalezć w otacza1ącej po.nu:rej lV.eCz.yw.istości życiowej - dokonyv;rała poszuk1wań wśród tak zwanyoh gwiazd srebrnego ekrąnu lub
wśród pnzeoojów nie rr.aw'Srze odpowiedniej (głównie cowbojsk o _ sen-

M

sacyijnej) literatury .

Gł~bokie prrz;eobrażenia, jakie na-

w Polsce :powojennej, Polsce ludowo - demokraty czneij, dokonały poważnego ~rzelomu i na tym

stąpiły

młodzieży

liście do Jó:z.efy Szewczyk umnio·wie do mnie. Jest to dla mnie wielką rai u~nn:ice .n ~a:sy szkoły podsta- dością i 7.apłatą.
Tak banl.zo bym chciała., aby od
wowe.1 w W1er.zb1e, po~t~ Stary Zamość

-

ł

czytamy o lud2!ia.ch, którzy Was odsuniP,te

szeJ kochanej Ojczyzny" .
„Czyta.I nam nasz nauczycie l -

brzmią słowa listu dzieci

zę szkoły

poMtal\vowej w Izdebnie, povt.iat
Grodrzi'k Mazowiec ki - jakie VASługl pnniosła Obywatel ka, Móra jest
najofiarniejszą przodownicą i bojow
niczką o pok6j. Wiemy jak ilług·a. i
cięzka była. droga. Obywatel ki poczę
ta ocl pracy w fabryce w 12 roku ŻY·
cia. Dziś Wasze hasło „praca to pokój, a pokój to prat>a" jes~ hasłem
wszystkic h ludzi w Polsc~ Dotuło
ono i do naszej szkoły i kazało nam
podjąć szereg zobowiązań. Prosimy,
a.by Koełiana Obywatel ka przyjęła
list nasz ja.ko hołd zloiony jej za~
sługom i eukcesom .„"

odcinku. Młode ;pokolenie :robotnicoo - chłopskie, rmwijające się pod
iflroskliwą opieką państwa, a wycho• wy:wane w duchu wzniosłych idei
wolności, sprawiedliwości „spoleczneJ, positępu i mi.ęd2lynarodowego
Józefa Szewczyk
braterstw a, nie potrzebuj e SILU.kać
„Płynące rz; głębł serca pozdrowiegodnych naśladowania bohaterów na
Wpadł mi niedawno w ręce rOC.Z*
- pisze w !POCZtówce do Sa:ewnfa
w
ich
:f:iilmie lub w książce: rma1duje
nik :przedwoj ennego tygodnika tilmo źyciu. Wśród wielkich przywódc ów crzykowej uczeń Państw. Li.ceum i
gimnarz:. B. P.rusa w Skierniew icach,
wego „Kino". Wśród rozmaitych~
pr:zesyh.m .
międzynarodowego ruchu Stanisław Liszewsk i i
naszego
ni'rn
w
sporo
zycji tego czasopism a
go, którzy pod genialnym Budownic zej naszej nowej gospodar
robotnicze
miejsca eajmowały korespon dencje kierownic twem umiłowanego wodza kl i kultury proletaria ckiej"".
młodych czytelnikó w, pr.z.ejawiają
Tak się składa, i>i: więź, która pomas pracujących świa.ta., TOWARZ Y
cych nieOOl'o'.vy kult dla Grety Gar- SZA STALINA , kierują walką o po- wstała dizięlci powy-1sm j koresponbo, !Marleny IDietrich, my ,,roclizjme- kój i szczęście ludzkości. Wśród tych, dencji mi.ędey dziećmi e Wierzby
czy fadebny. a ich bohaterką, Jórrefą
go" Bod<>, Brod!l'...sza lub Smosarktórzy ofiarnym lfWYm trudem bu- Szewczyk , posiada s.pecjaln:ie serskiej.
&woim
dują lepszą, soojalistyczną prty- deczny charakter . Dziękując
ipray,iaciolo.m za ich miłe limałym
Ludowej.
Polski
szłość
z
wyrukał
ów
kult
ja'Stla,
Rzecz
Oto leży pi·.zed nami garść kart sty u; t\vyrarz:ami crici i uznanfa, zasłuwarunków faszystow sko - sanacyjżona p't'!lodo'Wllica !Pl'acy odpoW'lada
-pocztowy ch i listów, zaadresow a- im z głębokim wzruszen iem:
----~-----------------------------------------------------------

------------------------
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::h&~:poWieści.
myślałam. ze
Józefa Szewczyk skich w Radogosz czu

mu ani

~~~:!~~~z:~:~ ~1i~?~0~!' i~~lst:JF~
lnej Organizacji Technicznej !~!!~7p;;:~~e~
Na marginesie obrad Rady Głównej Nacze
F. Dzierżyń- STRACIE SWYCH D2'iIECI, BO CAto pełniejsze wy Szyr - . stano~ dziś m. in. o Bil~ ?'!>- cą łódzkich PZPB im.

I

zagadnień

cyklu produkcyjnego,
Jednym z pod5tawowych
mechanizacji pracy jest zagaidnien1e korzystani e maszyn i urządze:tl. r :e. ronn&j
"k·
"
mechanizacji i automatyz acji transpor mysłowych, to jednym słowem,

i

zwycitstw.ie obozu poko3u .
K. W.

I

skicgo.
„W szkole uczymy się -

pi.so:ą

było

wszystko

zło,

pracują dla Polski. Wiemy i 0 To- abyście pełnymi ga.rścia~ czerpały
bie.„ Slemy Cl wyrazy uznania i ży radość żyda...
czenia dalszej owocnej Pracy dla najestem z tego, Kochane

Dumna teZ
Dzieci, że i wy pow:rięłyścle rrobowią
zania w swoim zakresie, bo nauka
Wasza jest również pracą dla Polski
Ludowej: tylko pracą i pokojem dochod"Zi się do dobrobyt u i szczęścia.„
Zyczę Wam. Drogie Dziec.i, wytrwałości w Waszej nauce i godnego
spełnienia swoich obowiązków",
Do iej "'lraus.zającej odpowjedz i. Jó
ee<fy Sz.ewczyk owej możemy dodać
tyJ.ko jedno: jeśli chodzl o wytrwałość w nauce i nileżyte wylconywa.nie obowiązków przez jej młodych
korespond entów - oiiia.rna praca
przodown icy PZPB hn. F. Dzierżyń
skiego jest 'dla. nich na.jle,pszym wzo
-rem, przY:kładem i zachętą.
Stef.
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roboczogodzin zużytkowanych na. zała.
dunek i wyładunek surowców, półfa.
brykatów i wyrobów gotowych w sto
sunku do ogólnej ilości roboczogodzin,
przepracowanych w poszczególnych za
kładach jest olbrzymia. Tak np. w na.
szym przemyśle węglowym .przeciętni<!
21 procent pracowników załóg po~zcze
gcilnych kopalń. zatrudnion ych jest
przy transporci e dołowym, podc:.as
gdy przy urobku pracuje zaledwie )!:;
procent załogi. W zakładach Jl!' m.v.
słu metalowego częst<> 25 do 33 iiroc.
załogi pracuje przy transporcie. w bu
downietwie, transport obsługuje jesz.
cze więcej rą.k rcboezych. Na budo.
-n-ach niewypo~u~J11l'· h w sprzęt m ha
niczny - a. takie przecież u nas jesz.
do 75 procent załogi
cze istnieją zajmuje się transnorte m.

POWJ"'.lsze cyfry SWiadcz~ doÓitnte e
wadze za.gadnienia. z punktu widzenia
za.trudnienia. sil roboczych, . nie wyczer
puję. jednak znaczenia. modernizaeji
transportu wewnętrzne.go. ..Modcrn1za .
cja. tego transportu niesie z sob~ . wiei
kif' możliwośei usprawnie nia samej pro
dukcji.
Skrupulat ne statystyki mówią, że
prodUkt wyrabiany w naszych fabrykach jest na maszynac h średnio zaledwie 33 procent cza.su trwania ca.lege
procesu produkcyjnego - 67 procent
CZ3811 pochłania transport i zbędne .na
grueynowanie podczas produkcji. Czego
to dowodzi? Dowodzi, ;;e usprawnienie
łra.uanortu wewnetrzn ei'o. to skr6c&D1e

~

n

.•

zacja. tego transportu , to zwoln.fenie
wielkiej liczby rąk l'Oboczych - ta.k
potrzebnych w bezpośredniej produkcji, budownictwie inwestycy jnym t
mieszkaniowym i :innych działach go.
spodarki narodowej.
:Mechanizacja i automatyz acja trans
portu, jako czę8ć składowa ruechau1
zacji pracy, ma jeszcze jedne doniosłe
znaczenio: uwalnia człowieka od clfż
kiej pracy fizycznej, czyni zei1 kierow
nika. maszyny, zaciera rói:nico mirdzy
pracą. fizyczną. i umysłową, !luźy więe

p: abudowie społl'cznej, służy budowie
socjalizmu.
Najłatwiej jest orga~ować nowoczesny tr:msport wewnłtrzfabryczny
w nowowybudowanych zakładach. Da..
leko trud.niej w za.kładach starych, w
których przed modernizacją urządze!l
transportu wewnętrznego piętrzł się
przeszkody pozostawione w spadku
przez gospodarkę kapitalistyczną., a
wynlkają,ce z chaotyczn ej i bezpla.no.
wej rozbudowy. W tych to za.kładacn,
w pracy nad modernl.zacją trrunsportu
szczególnie wielki!! rolę odegrać muszą
znaijący na.jl&przodujący robotnicy,
piej własny teren.
Rosnące zastępy racjonaliza.torów
wynalazców, rosnące zainteresowanie
mas pracujących postępem technik.i. i
wzrostem wydajności pr:wy, zdecydują o powodzeniu na. tym ważnym odcinku walki o postęp techniczny,
jak powie
,,Postęp zaś techniczny dziia na zebranau Rady Głównej Nar
czeJt,.ej Ormmizacli ~ecb.niczneJ. tow.

Program Dni Filmu Czeehosło
wackiego w Polsce obejmował
filmów pełnornetra.b
dziesięć
wych (fabularn ych oraz dokum-en
talnych), cztery filmy kukiełko
we i trzy rysunkow e. Była io
wszechstr onna reprezent acja twór
czości filmowej bratniego nal"O„
du.
wysunął się wielki
Na czoło
film historyczn y „Praga Raku
1~48", zrealizow any z okazji stu
lecia „Wiosny Ludów". Słusznie
wybrano właśnie ten film na uro
festiwalu w
czystą inaugurację
Warszawi e. Zasługiwał na to nie
tylko ze wz~lędu na temat, któl·y
posiada dziś s1.ezególnie dobitn:}
wymowę

historyczno-polityczną.

W „Pradze Rolm 1848" kinematografia czechosł<>wacka 1,ademon
stliowała r.;.ez\vylde intler~sując<}
i w znacznym stopniu udaną pró
bę analizy faktów historyczn ych
z. uwzględnienie!h szeroko potrak
towanego tła społecznego.
Jakkolwie k „Praga Rolm 1848"
jest filnrnm n:iepGzbawionym błę
dów Irompozycyjnych i artystycz
nych, trzeba mocno podkreślić, że
proces !;lasoweg o rozwarstw ienia
czeskiego stlrze:l
społeczeństwa
stu lat został tam przeprowa dzo
ny w sposób godny uznania.
Próby przedstaw ienia na ekranie konfliktów społecznych zauważyliśmy również w dwóch filmach o tematyce współczesnej i
dlatego szereguje my je w bezpośrednim sąsiedztwie z „Pragą Ro
ku 1848". Choć są to filmy sirraj
nie odmienne , łączy je jednak podobne spojrzenie na sprawy ludz
lóej zbior<>wości, idącej naprzód
w ustawiczn ej walce o 1l<YDnwe

bytu, o prawo do pełnego, wolnego życia i rozwoju.
W ,,Dwóch .ogniach" (ukazują
cych Śl'odowisko robotnikó w cegielni), a jeszeze silniej w „Pragnieniu" (rozgrywającym się na
terenie w.si) realizaton iy si~gnęii
po żyilVą, bardzo aktualną probie
matykę, związaną z przemian ami, jakie dokonują. się dziś w Cze
chosłowacji. Filmy te nie esią~a
ją wprawdzi e poziomu „Pragi Ro
ku 1848", lecz stanowią mimo to
wartościowe pozycje.
Film typu sensacyjn o-1a·yminalnego „Dziś o wpół do 11-tej"
w porównan iu np. z ame1-ykański
mi filmami tego l'Odzaju wyróż
nia się swoją tendencją. wychowa
wczą, trafnym ustawieni em '·ąt
ka fabtilarne go, do którego widz
podchodzi krytyczni e: na pierwszy plan wysuwa się kwestia metod śledztwa, a nie sensacyjność
samej afery' kryminaln ej.
Niewątpliwie walory wychowa
wcze ma również film zatytuło
wany „Kłopoty referenta Trziszki", komedia ukazująca perypetie
burżuja biurokrat y, który SIJę
dza urlop na wsi. Film obfituje
w dowcipne sytuacje i sp'ęc:a dra
matyczne. Trafnie podkreślono w
tyn1 filmie olbrzymią rolę muzyki i zbioroweg o śpiewu w życin
Czechosłowacji, która. należy do
najbardzi ej umuzykal nionych kra
jów świata.
W filmach czechosłowa.c.kicb
elementy muzyczne odgrywają wy
zostały
bitną rolę. Znaikomicie
one zhaTmoniz owane z treścią w
dwóch wielki.eh łkoil<Mrowych filmach dokument alnych, 1.-tóre nale
żałY do na.imoanieji;zych pozycji

I

.

fostiiwailu: ,,Nowa CU!chasłowa
cja" i „Zlot Sokołów".
Charakter ystyczny dla. całej cze
ch<>sJ;awackiej twórczości filmowej zwrot ku tematyce współcze3
nej zaznaczył się szczególn ie dobitnie w „Nowej Czechosłowacji",
zrealizowane.i przy współpracy f.il
mowców radzieckic h.
Poznajem y różne fragment y ży
Czechosłowacji.
cia dzisiejsze j
1..-tóra buduje nowe iycie. Film po
kazuje pi~kno zabytków starej
Pragi, swoiste piękno wsi oraz
folkloru tego kraju, skrzętnych i
/
pracowity ch ludzi.
film:i
Rewelacją w dziedzinie
do'b."Umentalnego jest 'Pełnometra
żcwy film o XI Zlocie So: .łów,
któi--y odbył się w Pradze w roku
ubiegłym.

Zdawałoby się, że z takiego tematu nie można wydobyć nic nowego poza przeglą.dem niezliczonych szeregów Sokolstwa . 'l'ymczasem Czesi stworzyli film tak
zajmują.cy, że ogląda się go z pasją, jak najba1·dziej intrygujący
film fabularny . Jest to dynamicz
na, pełna temperam entu relacja
z życia setek tysięcy Czechów i
członków „Sokoła"
Słowaków - od piątego do setnego (bezma
ła) roku żyoia . Realizato rzy nie
ograniczy li się do sa..111ej rewii zlo
towej, lecz s..ięgnęli do środowisk,
w jakich żyją. członkowie tej organizacji, dając w ten sposób pla
styczny pogląd na masowość „So
koła". Zn:;komicie zostały „opowiedziane " obrazami popisy pozespołów na stadion!i.e,
tężnych
którego Sokoli nie opuszczają. na
wet podczas ulewne~ desr.u&L

Barwnym urozmaicenic:rn prze-

glądu r,ajncwsz ych filmów ezeci:J.o
słowackich na. polskich elaanacli
były filmy kukiełkowe i rysunko
we. Na tym polu Czesi osiągnl)li
w krótkim czasie zdumiewające

wyniki.
Na pierwszy plan wysunęła się
llarodia amerykań
kukiełko~va
skich filmów kowbojski ch, zatytułowana „Pieśń prerii". Realizator wykazał tu nieprzeci~tny ta·
lent satyryczn y, poczucie humoru i
zm!·st kolorystyc zny, wyśmiewa
jąc dowcipnie bezsensowność filmów. o „Dzikim Zachodzie ".
W dwóch czarno-l>i alyeh groteskach poznaliśmy słynnego Pa·
na Prokouka , którego możemy po
zazdrościć czeskim filmom ku.kieł
kowym. Jest to niezwykle popular
na. w Czechosłowacji postać, prze
wijająca. się ciągle. przez ekrany
w coraz to innych wcieleniac h.
Pa.n Prokouk spełnia role miotły,
wymiatającej objawy kołtuństwa,
lenistwa, opieszałości, niedbal·
st.wa i wielu innych tego rod2aJu
plag.
Z filmów rysunkow ych warto
wymienić przede wszystkim „LP.norę", arcydzieło jasno1ki i cAlowości, precyzji kompozyc yjnej i
techniczne j. Czesi wykazują duże
zdolności w tej dziedzinie ' .vórczości filmowej.
W sumie - przegląd filmów
czechosłowackich dał nam o·braz
różnorodnych kierunków kint'ma.
tografii naszych są.siadów, którzy
robią powaine wysiłki w kierunku
realizmu i stają zdecydow anie
twarzą do tematów współczes
nych.
Z. Marldewi cz
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Niefortunne miejsce dla wesołego mlas
ecz a
Od pr<i,1.'ie clwu t\g-odni na pła s teczka bez przerw\, od rnna do
cyki!. prz\' zbieQ"11 ulic P11la!'kic wit,cnra ryc~:v ochr\plv gk>śnik
'· ·
g-o i G\\; rdii Lu<lo\\'ej, stanrło illz., !) 1d <Ji·'·n <11n11· .J1· ur ' ' \'· 1-,p·'
' „::>.i\ 1•.:1
kilka \\'OZÓ\I." \\'csolego miustccz 01\ rJI O 20(J clilopc0\v - ucznrow

ka. karuz<'la. hu~b.iwki i sfr7.<'lni pabianickich szkol średnich 7. u-

~a. Ale n<1 jwa żnie js7.ym je:-. i to,

ze \\' wesołym miastec z ku. a ra
crri w 1mitac ji \\'C':::nlrQ·o mi::i-
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juniorów „Włókniarza"
W czwartek. 1 czerwca br„ na sta
dionie „Włóknia1 · za" w godzinach po
potudniow.vch został rozegranv mecz
piłkar$ki
o mistrzostwo juniorÓ'w
ŁOZPN
mi~dzy ,.Włókniarzem"
a
.-Kolejarrt'm' (Łódź). Mecz wvgrala
druż~·na ,;Wlókniarza"
w stosunku
2:0 (1:0).
Atak „Włókniarza"

w składzie:
Paprocki, Jakubow;:ki i Rykała grał
słabo, natomiast Pusz. Mik w pomo
c.v. Ko rdyński na l€wym skrzydle i
Nowacki w obronie zasługują na uznanie i szczególne wyróżnienie. Na
W)Tóżnienie z gości zasługuje bramkarz Olczak, u którego prle,iawia się
szybka orientacja.
Obyd\vie bramki dla „ Włókniarza"
'Zdobył lewo-skrzydłO\V.Y Kord,v11,;ki
K. M.
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osiem s·o- sz ~roko rozwijaJ·ąc życie~ kuihidzi i. Reszta dnia przeznaczo'la r<1.1Pe. W btygadach tworzą się
jest na zajęria świetlicowe, r,17,- :!hóry, orkiestry, zespoły ar ~yry•vk:. sport i odpoczynek.
~tyczne Odkry\va. się wiele ta·
•
·
Junacy, ktorzy
juz· raz byli N 1en t O\or
sportowych.
Zyciei:n
brygadzie. zglaszają się ID'lti::>- sportowyr,1 obozów SP kieru)ą
wu ra ocho~ników do tegorocz- doświ:lckzeni instruktorzy \Vynych brygad. Miejsc Jest w tym c~1·wrania fizycznego. Juna~y
rolai znacznie więcej niż w h- ro~grywaJ>, liczne zawody sport a·!h u biegiych i obecnie do L•;iVe.
b rygi:.d wyJedz!e po raz pierw·
Si kolenie w brygad~ch pl"?..e·
szy w ielu J·uriakow
prowadz· „~ .
d k'1 .
..
·„
• .
·
.
L'P
.
a :"~ po
. .ei_owi;lc1 1 0
1
. ·~V~7.~~ t'" ~e- .bo~y bryg~d. :~ _ tw~ :1 z,wią~:rn Młodz!ezy ~.olzost a1y zekkby~rkow~ne 1 zra skieJ. Juna~.' SP pogłęb111ą
diofonizowane. Swiethce są bo- swe wiadomości o Polsce i Ś\'-· 1 e
gatc, zaopatrzone w książki, ·v cie, rozwiia~c;, i kształtują swoj
św1r.topogl:v..l.
wyrastają
·1a
.
UŚ\•hadomiomch obywateli paf1-

i r1aul-.a trwają po

I

I

he<lzie za szkodnictwo gosp0d<1r
cże i suro\\'O karane.
"zc;l~du na poważne z;Jda
· I·
..i
I·
·
n1 a , ta \te rna
uo W) \onania
i·oliiiclwc w ,,,ierw:;z \ .lll
ro ku
„
Pl a nu 6-ldnieg0. w któr\ln war
toś~~ ororlukcji rolnej p<JWinna
b , 6
.
·"
vc o
prnc. w1e 1<s za \\' poro i,
naniu 7. \\'artości<l r)l'(Hh1kcji w
roku 11biL'gJYrn - Ministersl1\ o
Ro Inyc I1
Rolnic!\\~ i Reform
\1·ez1\·alo dcJ pomocv t}rzv zwal
czaniu ch\\·astów ZSCh. · ZMP.
SP, młodzież s zkolna i inne org·anizaci<'. działa jace na \\'si.

ze

Wlk1ęce1• trosk.I o par
. k na bUlwaraeh
przy Nowe1· Drodze

w,

wfr:n 1j4 się ..;zcz;itki ła\\·ek. Po
b~ lych zkle ,icach l::ici:!a j<1 S\\'Obodnie- <lzieci, chlopc\' z Bugaju,
graj7 !utai\\' pil k c "nożna.
Po
ale i::ach - \\ ·obndnie jeżdż4 rowe
rzy~d. a na 1,ret prze jeżdż<, r<J t~
d\' molonkliści Zgineła bez wie
ści tablka z p1~zepisa111 i porz;~cl
kn\Y)'!lli. która ~tafa przy
\\·ejściu kilk;1 lat temu . a samo

ścic jQ:~t rozbite

\H~i

i uszkod'Zone,
śc'.eżki zarastają p owoli trawą .
Dzi\\ ne, że teraz , ldcd) mia~to na::.z.e wkl<Hla t yle prac\ w
bIJGD\\' e fiOIY\'ch trawnikc'1\\ i óe
lc tJCO\\'" w zal.;la<lar:ie
nO\\')'Ch

jesteśmy gotowi do zielonych żniw ?

Ośrodki maszynowe

spółdzielnie produkcyjne w przededniu sianokosów

Z bli_żają się sianokosy.
Są- · ni~ ~aszego województwa, lecz rów.j czywiście przy późnym koszeniu
. dząc P,O dotychczas.owym · mez w całym kraju. Powstała zbiór siana jest nieco w'iękl"zy.

:ptze_b1egu po~ody: na teren!e ~oJewodztwa łodzk1ego rozpoczmemy je w _tym roku już w pierwszych dn~ach c~erwca. Obec~ie
n~ tereme 'gmin naszego woie\Vodzt:va odbywają się zebrania.
na ktol'ych przeszkoleni pracownicy !'aństwowej Administracji
R olne.] zapoznają chłopów z najbardziej racjonalnymi sposobami
sprzę_tu, suszenia i przechowywania siana i koniczyn.
Na sprawy te dotychc1.«s nie
zwracało się u nas nal,~żytej LHV.igi W wielu wypadkach si~nokosy przepro\vadzano w spornb pry
mitywny. w skali ogólnopolskil!j
powodował() t.o fJOWażne straty
.
·
h pasz.
na,Jcen~r,e:,;;;.yc
W pierwszvch Jat&ch po wojn ie
nie o~c~uwaliś~ny tego specjalnie
dotkl •w1e. pomeważ pogłowie in
wenta~za żywego było zbyt niskie
Z ch,:r1lą jednak intensyfikacji hod.o~v1.1 . br_
a k pa:z za_znaczył s;ę wv-1
razme nie tvlko ueszta na tere-

brygad SP~

Wyplen1·en1e chwasto•w zapewni·a wyz'sze plony

I

konieczność

tworzenia nowych, no
woczesnych baz paszo1\·ych. oraz
nawadniania, względnie odwadniania istniejących już łąk i pastwisk. Jest to problem zakrojo~
nv na dłuższy okres czasu. W chwi
h obecnej musimy przede wszystk ~m zwracać uwagę na należytą
eksploatację istniejących użytków

zielonych . Komitet Ekonom:czny
Rady Ministr ów zobowiązał- spe·
cjalną uchwałą Ministerstwo Rol nictwa oraz władze powiatowe do
dopilnowania, ab,v
tPgoroczny
sprzęt siana i koniczyn został prze
:Jrowadzonv starannie i w odpo\\'iPdnim <;zas ie.
świadumt ro]mcy zddją sobk
l k ona 1e sprawę z tego. co znaLos
czy term ino\•·e rozpoczęcie sianokosów.· N;estety większość rolni
ków hołdując złej tradycji, opóź
nia dotychczas sprzęt siana do
końcci czf'fwc·a . lub początku lip·
ca. Rolnicy c~ sądzą. że uzyskaJą przez to w1eksze zblorv. Rze-

I C ały

ten ta bot zaopatrzony ZO·
stanie w dustateczną ilość pali·
ale jego wartość pod względem I wa. smaru. zapasowych noży.
odżywczym obniża się w stopniu części wymiennych itp. Przy podaleko większym. Poza tym póź- mocy tylko sprzętu S OM będzie
ne koszenie łąk wpływa ujemnie my mogli dokonać zbioru siana na
na odrastanie traw oraz powoduje zachwaszczenie łąk. Wszystko obszarze prawie całego wojewódz
więc przemawia na korzvść wcze. twa.
Do kot'ica bieżącego tygosnego rozpoczynania sianokosów. dnia. ośrodki maszynowe będą za•
Najodpowiedniejszą porą jest o- wiierać umowy
l'la
pracę przy
kres kwitnienia traw. Na to będziemy w t:vm roku zwracali ba- sprzęcie siana i ;<oniczyn w spółczna uwagę zgodnie z zalecenia- d.z ielniach produkcyjnych i gomi Komitehl Ekonomicznego Ra- ~podarstwach indvwidual nych.
dy Ministrów.
Sprzęt siana j koniczyn w P ań . Ażeby ułatwić szvbki sprzęt sia stwowych Gospodarstwach Rol;
. k · ,
S . ·d · .
Oś d
h
· kt ·
h
· tk h
na i on,czyn, _ po1 z1.e1cze . ro
nyc , w me .oryc
maJą -ac
ki ~faszynowe przyśp'..eszyły re- iuź «',ę rozpo(!zął :mszeniem koni·
mon t t a b oru mech anicznego
1· czyn. Jak "''· 'n:k " z dótychczaso~przętu. ~ ra t erenie województ\\"a wych meldunków - P GR są naiódzk1ego już na I e7erwca bę- !eżvcie iJrzygotowane do „zielodziemy mieli gotowych do wyj- nych żniw". Wydaje się, ie prze
ścia na łąki około 600 kosiarel\ prowadzą je n.ależycie i w odpo-:
oraz odpowiednia ilość :iągników. ·viednim czas:e. O suszeniu I
:'{rabiarek i tel„ nie licząc . kilku- przechowywaniu zbiorów p omówi
i 3et l(os1arck prvwatnvch l PGR.. mv w nastennvm artvkule.

„ ·' "

-

0

pr'lci:.ją, p1·zez pozostaie dwa czne. Wes Jło i poŻyteczQ.ie spę
dni przectndzą szkolenie. Pra-'.!a dza młodzież czas w bryzadaC''.1, '

1

p(>
polu:lrilu . od g_o dz. 8 d_v _IO. Innu
· 11 <.i l' f( le n;i!cn prz\·i;1c z za do
\\':1kni ci11 ZapiS\' tn\·ać bc<la od
8 c7 Cr\\'C<l hr.
· ·

obi~Wiqz

różr1orodny
i
urozmaico11y. · galE>ty i .w czasopisma. w g>'y „o
Pr~ez 4 dni V.T tygodniu junacy warzyskie i instrt!m211ty muzy-

I"

,_,o z..

i~.1 . t:aś d:(! pracui:JC\ch

rl o prz>:-ztr:.ro Zil\\ '(1ct'LI
zdobyt1
prai\"O
pro\\'adzt•nin
\\'OZÓ\\·
rnechonicznych i lo Ili.i mi::'j:-c-::u .
Rnl.olnicv r0111;, czlonko\vie
b1ee1z·1·1 putrzvby iazdv
do
Lod zi 'fl\'>ld1.it'lni. nrodukC\. in ·d1 oraz
i \\·"ydat i-:u n:i pr :~ejaz d tranrn a
inrly\1·idu;!\11i gospodarze
przy
·
.;;( a pili w całym \.:raju do ni :: zc7.e
Zarz ;,1d TP2 ri w iM10\\'il .1·esz. l
nia chwa:'ll.1\\'. 11\l\ -;lwornc ep
cz.e bar ~l 1.. ic1· uprz .·.-~; t e.' •mić kur~
świai:u prncy, przez 'prowadzc- szc l\'aruii 1' 1. \\'igelacii.
rus. 1.111 ·
upra\1' n\'cil i \J.' ten sposób pod
nie W\'ldadó\1· w dwóch term i - ni<>ś<'.· l)lonv.
nach -Kand\'claci. pracu jacv na
zmic:n\' "' fabr\'!\ 11ch. nie . .beda
S1wcjal11e zarz<Jłi'zenic Mini~·
·
·
lcr!' !\1·a Rolnictwa i Reform l~ol
wi,'c narc1ii<>nl na -tratc czasu,
. r •
•
. •
•
•
n~' ch i \\oi<e\\'c)dzt\V, nakładaj<)
!ak rnw111t'7: llle ucierp~, wskutek na rolnik1"iw oho\\·iazr.k pro\\ a
it:h :::zkol c :m1 prc !d11kc1a \\' zakla dzenia \\alki z clrn~1stami. Nie
da cJi pracy. .
.
,
za.:;lo;-;ow<lnie sic
do zarzadzei'1
l\ws be> rJn? SIC· oubv\\'ał dla o niszc zrn iu ch\\·ast6\\', u\\';iżane

t~.;knieniem czeka n<J \\' Vnicsi.cnic sie siami;id nicpoż;idan\'ch i
h<ila~li\\' \. rh .,~.O"()·~ri. Karuzela· mia
ta hyc'. zwinie!a iui we wtorek,
ale slnwa nit' dl)trzvmano. \\' r,kresie egzaminów
·
ucznim\'i<:> ucif'kali z h11 r:w do
parków, na pok, <lo las11, i.Ir ko•
legów - byle zdai'i:I 1 1rl leg-o ba
I
t:1śl i 11·('[!0 111ic;sca.
da 1e nam sie, że na przy
Oprócz p,trku im. Juliu,:;za Sio
szlość l.;ompetentne· "ł<idze me \\'ackiego, l e ż;1 c e~o nad Dobrz~ n
powinir: udzicl::ić zez\Yolc>i'i
na ka. przy uli.:y Ar111ii Czernoncj,
Pobianice posiarlaja jeszcze in
lego rodzaju imprezy, na
tym ny park, leż~cy nml ta sama rzc
ola cyk u. Trzeba pa mir;t ać. że czka. Jest to pop11larm· park na
jest to rnmkt dość gcsto zaludnia bulwarach. którego głóv:ne wej
il), że oh.ok bur"v zna jduje się ście zn;1jrlu!2 sic od ul. Grobeltutai Sf.koła powszech na Nr. 1, nej. Ogród t~n stanow i ł niegd~ś
.
piękn i zakatck. Obecn ie o parku
przeds.7-kole. radiowezel i urząd tyrn władze
miejskie zdaje się
pocz!o'.\-y. Wci :.1ż powtarza j ące zupełnie zapomniatv.
Piękne
się mel o die . na<la1nme
przez niegdyś zielc1'1ce, są obecnie zu
rycZ<lCO - chr~ pian 1mgafon, do pełnie zaniedbane. zdeptane, śia
prowadzają do szału okolicznych du nie ma po llwia1ach. jakie
mieszkai'1ców .
lu niE:gdyś ro~I} . tu i tam ponie

mąhiralnych,

.

rfo

I Ob~cnnść

Uwaga, absolwenci

Sl ę pOWOdzen~em

ZABAWY

„'

' '

uroczystoś~i. Harcer~kie.

"urs
samochodAWO '" !" „motocyklowy
n

.ieziooraz

.. . . ~
. . , ,. . . . , , .
.
d
.
. I t VI
.J<h \\lei.ie ze 7.11dczne1 110 ~0
0
1
f 11m pro u 1<Cli cz~S\Je
p. ·
Po południu we wszystki~h szkc zapisarn ch kamhdat(.1\\'. na l\t11·s
potv reicr0.nb Trziszki".
łach odbędą się zabaw:v dziecięce, sani_o ch cJ dO'.Hl . rno1~1n· k!r)\\"\ zrir
•
w których udział wezmą wszystki<: gani:'.o\\"<trl\ -.f a r :rn run Zarz .1d11
Redakcja ·„Głosu Pabianic" :, dzieci w wielrn przedszkohw111 i Oddzi ału 'TPŻ w
Pabianicach.
Al'mii Czerwonej 19, tel. 287 szkolnym.
"
i\ll:·:: - ten \J\ t bardz o potrzebny
\\' n il SZ \ 111 mi e ście. Poz\\ o li on
" ·ielu i1m<1loron1 i krnidvdalom
[(ino

I

dz~e

\V ouniedz.ialck, dnia 5 czerw
ca r.l:i. o godz. 18. w Kornit<!cie

J\\iej:;kim . przy ulicv I..imanow~
skiego. odbędzie się odpra1:va se
wymaganiom. jakie ::irzed k·a~dya1 kretarzy poiis ta \'; o wvch organiczłonl~em ZHP - stawia Pra wo za~ ii partyjnych i prelegentów.
i.nn1 P?,
Prn
towarzj SZ\'
""'.a muszą ~oprawie w~:111k1 nauc:.::ł i i,i.)\\'i:t . pod r~ gorern partyjnym.
DI.a, czv tez zachowanrn. JJo czvm I
"
.
,
.
:
będą dopuszczem do "topma ptzv.
się<rj
1
"' ·
Ili Liceum !
Przyrzeczenia składane będą w
każd<"j szkole, w której i.\ltnieją
\\r !Jv'11edlialel;. dnia 5 bm. o godrużyny harcerskie. Po uroczysU:i tlónie 15.00 r.dbędzie ;;ię w burl y ,1ku
ści składania przyrzeczenia har· liceum, ciia młodzieży praenjf\'2e.i. ze
.~ _.
.. 1 ,
t . .
".. .
branie ab ol•;vent,Jw liceL:m t1 un1a111
cero:slne ~espo.j ar :>styczne z.aac- ;;tycznego i mattma1yczn? - fizycme
monstruJą bogaty progi-am arly- 0„ 0 .
styczny.
1 l)oe<.r.os.: ,ibowia.zlrnwa.

Młodzież-do

PZPB
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walki o pokój

Na boisku sportowym KS „Do- · 800 HARCERZY ;:>KLADA PRZY- '
charakter liniarz; ', przy ul. Armii Cz_erwouej
SIĘ:GĘ!
masowej manifestacji w walce ')
ri:asO\\:a zabawa
Jednym z punktów
pokój, którego domagają się 11 " c:.ęca. w ktorCJ _t~dz1.al weztn~ dz1e dzisiejszych jest złożenie prz~ysięf~i
1
doro'l.
.
.
d . b
ci z terenu Patnanic o okolic.
i przyjęóe nowego Prawa Harcers i, a1e i naJm1o s1 o yt y 1<{0
.
.
,
. .
.
Szk.oły w ramach .uroczystos<:J sk1ego przez młodzrez harcerską.
wate 1e.
·
szkolnych przygotowują, dla swych
Po ~zczegółow.vm rozpatrzernti
W Pabianicach na terenie kilku- dzieci att-skcyjnc · podwieczorki, po wvników nauczania harcerzy i zba
na:;;tu szkół wszystkie dz.ieci w.vsb
·
· l '
J
chały
przemówienia
Ministra łączone z wręczamcm upomm ww. daniu ich stosunku :io punktów
1
Oświaty ob. Skrzeszewskiego,
Szko~a ~r '. z~prasza na prz~ldad Prawa
HarcerŚldego, Komenda
do siebie dzieci z Domu Dziecka Hufca w Pabianicach postanowiła
Organizacją uroczystości Dma dla których komitet i kier•ownic d
. .. d
. . d .
Dziecka zajęło się nauczycielstw0.
opusctc
o przyrzecz.ema 1 ac
tvrn szkoły orz 'gotowało już po- oznakę harc~rską 800 harcerzom i
któremu. .owocnie
pomogły komit0. da
.
· r k.I.
harcerkom, jako odpowiadającym
t y rod z1c1elslue. Ze względu na to
że 1 czerwiec jest dniem nauki
OTWARCIE PHZEDSZKOLA
pracy, wszystkie uroczystości zwią
N ajbardz.icj uroczystą eh wil':i
zane z Dniem Dziecka odłożone m·- dzisiejszych uroczystości będzie o.
staly na dzisiaj. Dzieci wysłuch a· twarcie nowego przedszkola TPD
ją przemowienia
przedstawiciela
w Pabianicach. Przedszkole t o znaj
Jr:I maja do listopada pracorządu R.P„
następnie odbędą się
d uje się przy ul. Wiejskiej, a wię:: W>JĆ i:.-ędu dla Polski Ludow9j,
uroczystości harcerskie oraz mas0
w d;;;ielnicy robotniczej i przezna- dla wykonau~a Plathl Sześc~olet
we występy artystyczne.
ni -~o. dla ;1rzy, śpies.11enia budnw
W szkołach
dzieci o trzymają czone jest ono dla dzieci robot.ni·
•
. .
nirtwa
socjalistycznego
w naobfite sn1adania i słodycze.
ków. Otwarcie nowego przedszlrnh szym kraj11 liczne brygadv SP.
DEFILi\DA
TPD ma wielkie znaczenie dla ma- Każdy turnus brygad „Służba
. 'tek-robotnic. które 'będą spokoj- Pol~ce" trwa 2 miesiące. R1,1,Po. uroczystościach odbęd;;ie się· ne o swe pociechy.
kł dO·
· · w JJrygaaz1e
, • JP..5
• l
zaJQC
przemarsz <lzieei przez mia.sto.
Przedefilują one z tranl-1[JHt'enta111i
manifest.uj~c swą wolę walki 0 po·
u
kój.
w Pabianicach

4
289 -

hasłem

Dzlecha

si\\HrÓ\\

kwi<.:tników. dopusz-

czo no do takie I ruin y rnękncg<>
niegdyś i dobrze 11lrzrniancgo za
!01ti,a. Pamietarn\'. że dwa laia
tc'111u pn.ico,\·ali tutaj j11nacy SP,
\\. r ar11 :.1 eh trz '.'dnió\\ ek i kh ia

sluga b~lo doprowadzenie parku
do por z;.11:M.:u . Teraz praca ich
poszl :; na marrie .
Władze micj._!;ie winne zainte
r~sować : ie czym predzej par Idem na buh,·arku i niezwlocznie
prz~::.t9pi<; do doprowadzenia go
do porz:i,lku. Ważn<J spra\\ ą jest
t;ikżł' ~pra\\·a o czvszczenia
l<O
rvta Dcbrzrnki \\' parku, w okre
sie dni upai;1)ch , bnwi~rn woda
prv1,·ie całkiem tu wysycha, a
1>rzykry zapach mulu rzecznego
zatruwa powit-trze. Muł ten na
dałby się,
jako wspaniały na\\'C.JZ lla okoliczne puia.
Przy okazji należy tc7. wspom
11ieć o zupelnym, karygodn) n1
zaniedbaniu dalsz~ch cześci p<tr
ku, a ,mianowicie bc z prn'1skieg-o
p<1:-ku , przv Nowej Drodze. Nie
ma tu żaJi1e i o'p ieki nad drze\\~
mi, krzewami, tra\\"11ika111i. I\ a
cat~:n terenie nie mn ani jedriei
ła \\'ki, a przecież i ten oa rk byl
bv z pcwnościa odwiedzany chęt
nic przez pabianiczan.
·
(koz)

stw:-i ludoweg·o. na .bojownit:ów
o poS'tęp, pokój i HOcjalizm .
W brygaJach rodzą się no,v1
przodowni~y prac'.'·
Młodzl"Ź
uc:..:y si~ uracować" w zespole i
dla zes1loł..i. Wsr)ólnie z kla"'ą;"
"- v
boi:11iczą 3·unacy SP walcz" o
""
p:an, wsrólme walczą o poktSj.
Jnnacy SP bnduJ·a.. 'Varszavn,

.

'

sto1rcę

socja1istycznego państw:::., rozbudowują nasze porty,
chtonią ''·'a; 2,1111· pola µpr"l.\T'Jlr-.
· '
„„ przed klęską
powodzi. wydonywa:!a, wę:{icl w kopalniach ślas

pvmagają

kich .

Drzy

żniwa~n.

ibiczą.
~ię pr<cy społecznej,
ywan nowe zawody.

zd:>-

Koleżanko i kolego! Nie <;''!hclJ
:mi chwili . Twoje
sr.·~ w bn1gadach. w s7'erega:.:h
bucfowniczych Nowej Huty. w

się

mi·:~-

szeregach budowniczych soc.ializrm. Zglo.3 sie do bryirad noprzez na:ibliźsz'ą kome1~dę SP,
noprzez irornendę nowiatową SP
Ła:;;k w Pabianicach.
(Knz}

Meldunek
o przedterminowvmwvkonanir
zobow·iązań

PraCO\Ynicy zatrudnieni na bud0o
wie Nr 42 w Pabianicach wykonali
przedterminowo zobowiązania.
Mistrz murarski Leonard Szefei·
wraz ze swoim zespołem wykona1
pl y tę betcnowa na dzień 9. 5. 50, a
nie jak planowano na 15. 5. 1950 r.
i przyśpieszył ·w ten spo~ób wykona
nie zobowiązania o 6 dni.
Mur.v piwnicy zos1aly rt>wnież wy
kor>ane pn.edterminowo, zamiast 27.
5. 50, wykonano je o 11 dni prędzej,
tj. dnia 16. 5. 50 l'. Izolację pionową
ścian zakoóczono 7 dni przed terminem. Wynika z tego, 7.Ł pracownicy PBP zrozumieli jakie korzyści osiągnją przez przedtuminowe wyko
nanie zobowiązai1 o az pojęli, że przy
czyniają się do sz:voszcgo wvkonania
Planu 6-lelniego. do ~z:vbszej budowy
soc.i<llizmu w Polsce, a wit.;c tym samvm przyczyniają się w znacznej
mierze do obrony pokoju światowe
go.
Kuc117er
korespondent „Budowlanych".

Uwaga, Prenumeratorzy

„ GŁ OSU' I
1

N'iektol'zy prenumeratorzy wpłaca J pl'cnumeratorów o wpłacanie 11ald
za prenumeratę przez ności za prenumeratę najpóźniej do
PKO i urzędy pocztowe, dokonują dnia 20 każdego miesiąca, poprzedza
wpłat w zbyt późnym terminie tj. iącego miesiąc prenumeraty.
oo dniu 20 miesiąca poprzedzającego
Wszystkie wpłaty . .które bedą na·
miesiąc
prenumeraty i powodujq dane na PKO lub pocztą po dniu 20,
przez to opóźnienie manipulacji na będą automatycznie zaliczane na pre
tioczcie i w PKO „Ruch", co w kon· n u meratę o jeden miesiąc później.
sekwencji opóźnia wy~yłkę pisma.
Za datę nadania wpłaty uważa się
W celu ·u~iknięcia opóźnień w wy datę stempla pocztowego na ookwis.vlce, PPK „Ruch" '!~"~i nh . ob towaniu.

jący i'la1eżność

Nr

Str. 6

Ze aportu

•--.1~.cr:.tL1.:w .•1..J.11t-ł

nnn„,•

~--

przerwy

Po dwóch latach

otwierajq dziś swój sezon zawodami ligowymi

motorzyści łódzcy
Co pisało proso łódzko w dn. 4 czerwca 1930 r.

połeczeństwo łódzkie,

a w

wychował
sz::~e

S gólności liczna rzesza zwolenni„URLOP!'"
ków sportu 111otocykl01Wcgo z zadowo
W FABRYKACH
leniem zapewne przyjmie fakt ukoń
Poranny" donosi o '7„amkntę czenia pi~hebudowy toru żużlc>wego
a.trem Ą!)Nl'l.V wewnęmmych Sła"lvo clu„Głos
na CQ;as letni całego ~eregu fa„Legia"
WKS.
Ja - Składkow:'l>kiego, który przed bryk łóciiikich. U.rlopy płatne otrzyprzy Placu 9-go
kilku miesiącami u~tąpił pod naci- maił tylko personel teclmi.czny, majl\1aja i oddania go
sildem Sejmu. Pow•rót „Sławojka"
:i urzędnicy - robotnicy zaś
• dzisiaj do użytku.
oznaca;a daJ;;ze nasilenie ter1roru sa- strowie
Państwo
do
skiei·owania
ot112:ymali
l'foowoprzebudowanacyi.}nego.
wego Urzędu Pośrednictwa Pracy.
z inicjatywy
~,: ny
?KS. „~g-niwo" to1·
.i:':.
/,'ki
,,PIERWSzy KROK"
TORTURY
„ Jest Jedynym w
~ :.„
HITLEROWCOW
w·ojewództwie łócb
Novto mianowany minisiter spraw W CZĘSTOCHOWSKIEJ SZKOLE
Turyn,._trti - hitlero- ZAMACH SAMOBÓJCZY UCZNIA kimi jednym z nicvlielu w Polsce to
wewnętrenych
Ucu:eń szkoły memieślniczej w Czę rów żużlowych budowanych według
wiec Fo:ick - wydał szereg !Zal'2ąna cclu !Zgniecenie stoc:howie - Zdzisław Skarżyi1ski przepisów PZM.
dzeń, mających
„Ogniwo";
pracę ZKS.
Twórczą
pa•rti'1 lewicowych. Fr.kk wydał ria- popełnił s.amobójshvo, strzelając do
- pis7.e „Głos który w swych szeregach zrzesza licz
r.ząd!zenie o „zaka~e druku i SpT7.e- siebie z rewolweru
motocyidis
naświci.laijąc stosunki llt" rzesze r.;port.owców komunisty~nych Po-ranny" daży <l!Ziennik6w
spotkać należy z większym
panujące od dłu:i:szego czas1.1 w tej tów na terenie Tw-y.ngii".
Sllkole. Okazuje się, że nauCTZ.ycicl uznanfom wobec przeprowad110111cg:I)
TERROR
Ludwik Nowicki - urodzony sady- w tym okresie trudnego i odpowieBRYTYJSKI W INDIACH
Na północno - !Zachodniej grarn:i:cy sta IZl!lęcał się od dłu?szc-go ciasu nad dzialnego zadania \lrzeszkolenia noIndii A;iglic~ to?Zą rmcięte walk~ !Z ucrmi.ami. ko"Oiac ich w brv..tch biiąc wego narybku zawodniczego, jakie ('d
' · bylo się na specjalnie zorganizowa·
.
. · · .
powstancarru, ktorzy w sile 10 tys1ę- I
cy ludzi usiłowali zająć Peszawar., twardymi p.rzednnotanu ~ t\va:rzy -:ym cbozie treningowym.
ZKS. „Ogniwo" będący ,iednym z
Anglicy ~mcili na Hindusów iOOO i t. d. Władze prokuratorskle zarząogniw Polsldc>go
aktywniejszych
dziły doc:hockz:enie w tej sprawie.
bomb lotniczych.
Związku l\fotorowego, Okręgu łód?.
kiego w dziedzinie ·sportu motocyklo
ZAOSTRZENIE WALKI
Z SEJMEM
P.rasa donosi o u.amianowan.iu mini-

0

ZKS „Ogniwo"

BEZPŁATNE

TEATRY

PA.Ń8'1'\VOW 1'.
TEATR LM. S'l'EFANA JARACZA
(al. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 komedia M. Ba
łuckiego pt. „ r 1om otwarty".
Przedsprzedaż w Miejskim Ośrod
ku Informacji, Piotrkowska 104a,
tel. 159-15.
W poniedziałek teatr nieczynny.
PANSfWOWY
TEATR POWS'.lEt:UNY

(ni.

Obrońców
(teł.

Stalingradu 21)
150-36)

PAŃS'l'\, OWY l'EA1'R NOWY
(uL Daszyńskiego 34, teL 181-34)

godz. 16, 18, 20. .
GDYNIA Waszy1'lsh'iego 2) „Program
aktualno~cj tn·ajowycb i zagrani.cz
nych Nr 22"
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21.
HEL - dla młodzieży (Legionów 2)
„Koncert Beethovena".
godz. 14, 16. 18, 20, poranek godz.
12.
:MUZA (.Pabianicka 1'13)

wystąpi
ringu

TEATR ,,ARLEKIN"

K.J[NA
BAJKA (F'ranciszkańska 31)
„C:arodziej:;ki kryształ"

już więcej na

Niedziela, dnia 4 czenv-ca 1950 r. . Stefan Czarnecki popularny pięś
O godz. 19,15 „Makar Dubrawa" ciarz „Zrywu", a później ,,Z,viąz
wznowienie.
kowca - Zrywu" definitywnie że
Czarnecki nie
gna się z ringiem.
·rEA'fR ,,PINOK10'
zawodach,
weźmie już udziału w
(ul Nawrot 27)
ale ze sportem pięściarskim nie zer
Niedziela, dnia 4 czerwca 1950 r. wie. Nosi się bo\viem z zamiarem
Godz. 12.00 - Widowisko otwarte pt. ukończenia kursów sędziowskich i
spróbowania swych zdolności przy ...
„Nowa szata króla".
stoliku ringowym.

(ul. Piotrkowska 152)
Codziennie o godz. 19,15 komedia
Niedziela, dnia 4 czenvca 1950 r.
Al . .F'redry „Wielki człowiek do ma- godz.
12 i 17. W ramach Festynu Po
łych inte1·esów".
koju, w Parku Ludowym na Zdrowiu
Kasa czynna od godz. 10 - 13 i od widowisko pt. „W esoła Maskarada".
16.
TEA'l'R „OSA„
TEATR KOMEDJł MUZYCZNEJ
frauguita t. 1~1 27~-70
,,LU'l'NIA''
Niedziela, dnia 4 czerwca 1950 r.
Niedziela, dnia 4 czel'wca 1950 r.
o godz. 19.15 „Córka pani Angot".
Godz. 19,30 „Romans z wodewilu".

ADRIA - Kfoo niec.zyume z powodu reJnontu.
BA!,TYI\ (Narutowicza 20)
„Zwycięski powrót"
godz. 16.30, 18.30, 20.30
poranek godz. 11.

Czarnecki nie

Dzisiejsze

im~rezv

nowe kadry

młodych żużlowców

wego - organiz&wał Ob6-z Treningo
wy dla żużlowców, który trwał od 22
do 28 maja br. obejmując 48 moto1·.ey·stów korZJYSOO.jących bezpłatnie
ze sprzętu klubowego. Obóz obejmował sobą sz.kolenie praktJrczne i teoretyczne, które odbywało się, w godzinach popołudniowycl1 z uwagi na
zn.trudnionie kursantów, którzy rekrute>wali. się bądź to z robotników,
lub uczącej się młodzieży.
Uchwała Biura Polityezne.~o KC.
PZPR w sp~·awie reorganizacji sportu i zalecenia GKKF z1ialazly swój
oddźwięk w inicjatywie ZKS „Ogniwo". Udostępniając młodzieży robot
niczej korzystanie z nowej p:ałęli
sportu, jakim jest sport żużlowy,
klub ten nie za.pe>mntlał też o szkoleniu idieo·logticmJiYm, um.ieszciz.ii.j~1.c w
p1·ogramie kui·su poza częścią praktyczną jazdy i teorią, również zagad
nienia społeczne . Sam zaś fakt umo
sporlowcom
żliwienia amatol'Om bezpłatnego korzystania z tak drogie
go sprzętu sportowego, jakim są mo
tocylde żu7Jowe, paliwo, oraz c11Jkowiciic bezinteres<>wny udz-iał C·złonków Klubu i. delegatów Okręgu łódz
kiego PZ::.\1 w charakterze instruktorów i wykładowców, hviadczy b.
dodatnio o działalności łódzkiego
„Ogniw:>.".
Na 48 zgłoszonych kandydatów ukoi1czyło kurs 26, z czego zostało wy
typowanych 10 moto1·zystów o wy~szych lnvalifika.cjach zawodniczych
do dalszego przeszkalania. Czterech
kur;;antów z<>stało zwolnionych z dal

szych treningów decyzją. lekarza Oi<r.
PZl\I. z uwagi na nieodpowiedni stan
zdrowia.
Program kursu obejmował teorię
jazdy na żuilu, omówienie maszyny
wyczynowej i jej konserwację, silni
ki spalinowe itp. W cz~ści praktycznej przepl'O\Yadzono szkołę jazdy na
żużlu, naukę startu. Niezależnie od
tych zagadnieć1, w ti:o,;ce o roZ1wój fi
z~rc-zny zawodników podczas kursów
przeprowadzono regularne ćwiczenia
spoZagadnienia
gimnastyczne.
łeczno-polł.tyczn~, po\di~ztmo z temat;itką aktualną, jak np. rolą wymasowych organizacji
chowawczą
młodzieżowych Z:łIP, uchwałą KC
PZPR w sprawie sportu, zapoznano słuchaczy ze spe>rtem k-raj6w
kapitalist:,"C1..nych i socjalistyczny.:h,
oraz z zadaniami Po18kiego z·wiązku
l\fotorowego.
Obóz treningowy ZKS. „Ogniwo"
zapoczątkuje jak się d<lwiadujemy,
wielką planową. akcję sportowo-szko
Irniową wszczętą przez Polski Zwią
zek Motorowy w zakl'esie motoryzac:ji, która da naszemu ludowemu pań
stwu nowe kadry sportowców nie tyl
ko o wyższych kwalifikacjach facho
wych, ale i o wyhzym poziomie intelektualnym i moralnym.
Dzisiejsze zawody z udziałfim zawodników „Op;niwa" wM:szawski.ego
- i „Olympii" (G1'1.1<lziądz) zapow•i-.
Nie jest
dają. się bardzo ciekawie.
wykluczone, że d~ś oklaskiwać bę
dziemy narodziny nowego rekordu na
szego toru.

I

Łucznicy
szyk.ują się ·do

·zgierza

mistrzostw Polski
Najpowa.:ah'.i"zym

konkurentem

Skrzypkowskiego bQdzia w Gdań:;ku
I!'ilip z Ogniwa wurs.zaw~kicgo, który
znajduje sii; w tym szez~śliw~'m poło
żcniu że olrzvmał "I\' tym roku nowiut
ki sp'rz~t m Szwecji,
Do Gdańslm, a wla~ciwio Wrzeszci:a,
P:!:ogram zawodów obejmuje strzela. :;dyż mistrzo~twa ollbędą. 11ię we Wrze
nie :na odległości. krótkiej: 25, 35, r:o m ~zczn, wyjcż.d:i:a ze Zgierza ekipa skła
daj:!ca 5ię z 5 zawodników i jednej
dla. kobiet i mężczyzn,
zawor1niczki. "'yjcż.dż.ają: Skrzypkow. ski, .Tutitian, Elkc .Józef, Twardowski,
odległości dh1gie: 60, 60, 70 m
dla kobiet i 50, 70, 90 m - dla mę.z.. Ratajczak i Kusiń~ka,

czy.zn.
Do zbliżających się mistrzostw Pol
ski bardzo iuteu~ywnie przygotowują.
Tytułu mistrza
się !ncznicy Zgierz:i..
Pohki w konkuren<'ji męsldej • bgdzie
bronił z.gicrza.nin, 'l'ndcusz Skrz~·pt·~w
sld.

bez

Skrzypkowski trcnujo
względu

na

pogodę.

codzionnh~

S:1mopocz11cic

jego o,fobia. jednak w znacznym stop
uiu stan jego łuku. Łuk Skrzypko1v.
w dwtich miC'j·
~kiego jPst spawany

scach i zachodzi poważna obawa, aby
wytrzymał do mjstrzostw.

Nowe

Koło Sportowe
w Łodzi

15~

Wcałym kraju
powstają

obiekty
sportowe

nowe
buduje
W oble..lttykraju
sportowe oraz iprv.eprosię

całym

wadza s!ę odbudowę zniszczonych
boisk, basenów, kortów i sal gimnastycznych.
Na rok bieżący C'RZZ :Pf!Zeznacreyła na ten cel sumę 417.504
którą otTZymały Zraewcnia
we Zwiąu.ków Zawodowych.

n·s. zł.

Sporto-

Z poważniejszych obielclów, gdzie
trwa nieprzerwana praca wymienić
należy budowę stadionu .,Zwlązkow
ca ~dawniej „Skra") w Warszawie, budowę stadionu „Włóknia
rza" w Lodzi. ,.Ogniwa" w Lubl:inie,
„Wł6k.nia.r7..a" w Krakowie, hali gim
nas.tycznej „Spójni" w Białymstoku.
Rozbudowane będą równieii: istniejące już obiekty sportowe, jak boiska „Stali" w Poznaniu, ,,Ogniwa"
w Puzesizowie, „Budow~Janyoh" w
remonty
Grunto~me
Chonzowie.
pnzeprowadzame są na basenie „Górnika" w Katowi-cach, oraz w J:<:rznych prrz;ystaninch wloślarskicl1.
W jesieni r. b. odd~mych będzie do
u.żytku kilkadziesiąt komple!nie wyobiektów sportowych,
posażonych
dootosowanycll do potmeb wlielu gałęzi sportu.
Nowe urządzenie sportowe i remont rz.ni:seczonych, spemią olbmymią rolę w dziele upowszechnienia
wychowania myc.mego w Polsce Lu
dowej.

lódź-T oruń

3: 1.(2 :1)

W zawodach o puchar miast

łodz.i11-

nie zwyciężyli zespół z Torunia 3:1 (2:1).
Z drużyny łódzkiej zadowolił jedynie
Hogendorf ora'Z trójka obronna.
Goście zagrali ambitnie.
Przebieg zaivo~ów należał do interesujących. W 3 minucie Urban z „llllmobójrzego" litrzału zdobył prowadzenie rlla gości. W 25 min. Hogendorf
UZ)·ókal wyrównujący pnnkt dla łodzian.
W 43 minucie z rzutu kamego Urban .
p.orlwoił wynik do 2:1 <lla miejscowych.
Po zmianie stron Hogendorfow:i udaje się strzelić trzeciQ bramkę, ustalają«
wynik d1ua - 3:1.
'
Zawody prowatłzil dobrze ob. Ha:;dbusz z Warszawy. Widzów 3 tysiące.

Dobre wyniki sportowców-uczniów
We wszystkich okregnch szkolnictwa izy.skał~ cz.as 45,7, Mk!ialski (Kielce)
zawodowego :i:nko:l1czono zawody eli. w rzucie granatcn1 os1agnąl 70 :J2 ru
minac:yjne cio I\' Igrzysk. ~fo.sowy u. J\Ią.kosz (Kielce) 69 m. Xa GO m ~ko;
dzinł młodzic:i;~-. doskonałe rezultaty i kurencji
(To.
dziowczą.t Kowalska.
wyrównany poziom świadczą. o stnlym ru:ń) uzy~knła czas 8,0 sek„ zaś Dziem
rozwoju w. f. i sportu w szkolnictwie borowicz ('rarn6w) - 8,1 s.clc. W bie
z:i.wodowvm.
gn na 100 m Ratajczak (Cieszyn) o.
A oto· Jdlka r.irkawszvch wvnik6w sią..,"'llął 11,2 sek„ przy czym ponaC. 10
uzyskanych prz<Jz zawodnikó\v-u~z zawodników miało czasy poniżej 12
mow poclczas eliminacji: W skoku sekund.
Papl'ocki i Kowalski (obaj
wzwyż
W:m;zawa)

osiągnęli

184 cm. )rapier.

Na

wyróżnienie

również

zasługnje

178 cm. Poza tym 10 rezultat, jaki osią.gną! Zimny (Katowi
ce) w pIY°waniu na 100 m dow. UZ,Fk11
zawodników uzyskało 175 cm.
(Wroalaw)
.Jaśkiewicz
W sztafecie 4x100 · m chłopców: dru ję.c 1:05,0,
:i;yna Lic. Aum. Handlowego (Lód~) u. 1 :08,2 Buczkowslci (Wrocław) 1:09,0,

~ki

(Toruń)

-

„f-l rubia Monte-Christo" I seria

godz. 16, 18, 20, porm1ek ge>cb:, 11.
POLONIA (Pioti·kowska 67)
Kino nieczynne z powodu remontu.
PRZEDWIOśNIE • (żeromshiego 76)
. „Za siedmioma górami"
godz. 16, 18, 20, porainek godz. 11.
ROBOTNiK (Kilińskiego 178)
„Program składany" (Dzieje jednej obrączki", „Słoń i Mrówka",
„Noc Noworoczna", „Mistrz .Narciarski", „Kim zostanę?").
godz. 16, 18, 20.
ROMA (Rzgowska 84)
, „Hrabia Monte-Christo" II seria.
g•odz. 16, 18, 20, poranek godz. 11.

Program audycji na dzień 4 czerwca
1950 r. (niedziela).
6.50 Pocz. audycji, 7.00 Audytja.
dla wsi, 7.15 Skocznie i wesofo, 8.00
D:;,iennik, 8.25 Piosenki M. Bła.ntnera.,
9.00 Konc. organ„ 9.30 „Concerto
Grosso Haendla", 10.20 „Wieś tańczy
i :lpiewa", 10.45 „U naszych twórców", 11.00 Felieton literacki, 11.12
-(Ł) „Od naszych ke>respondentów",
11.25 (Ł) Muzyka ludowa narodów
radzieckich, 11.46 (Ł) „Uczmy się
korespondencyjnie" - :reportaż, 12.00'
Sygnał czasu, 12.15 Koncert z Katov.ic, 13.15 „Niedziela na wsi", 14.00
Wiersze J. Kochanows1dege>, 14.20
Gra Polska Kapela p. d. F. Dzierża
nowskiego, 14.45 „życiorysy górników", 15.00 :Muzyka d"\'1ttfortepianowa, 15.15 „Wesoła rodzinka" - słu
chowisko, 16.00 Dziennik, 16.20 „Na
sze c11óry śpiewają", 17.00 Kon.cert
Ki·akowskiej Ork., 17.55 „Brygada
szlifierza Karhana" - słuchowisko,
sonata na
W.OO Wołoszywow
skrzypce i fortepian, 20.00 Dziennik,
20.40 (Ł) Koncert życzeń dla dzieci
przodowników nauki, 2~.00 ,,Na fila
rze 407" - audycja rozrywkowa,
22.05 Wiadomości s•portowe, 22.S5
l\foeyka taneczna .T. Cajmera, 23.00
Ostatnie wiadomości. 23.15 „Na do-

bra-n-0e",

GZiOa

Organ ł.6cJzkiego Komitetu S WoJe·
w6dzklego Komitetu PollkleJ ZJedlloczoneJ Partll BobotnlcnJ

a 11 dagu3e:

S:OLEGllml BEDAKC'.lrJNB.
~•hif o 111'1
Redaktor naczeJmt
Zastępca red. naczeb>ego

211-23

Dział

2Ul·19

:US-lł

Sekretarz odpowiedzlaln7

2111-0~

partyjny

Dział

korespondentów robd·
ntczycb 1 chłopskich ora1:
redak~or6w gazetek ścłtm•
nych

mutacji

119-42
223-29

Dział
D-ział

miejski l sportowy
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