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Na cześć sesji Rady Najwyższej ZSRR
świat

pracy masowo podejmuje
zobowiązania produkcyjne

radziecki

W fabrykach i zakładach pracy I innych kopalniach Prokopiewska gór
Radzieckiego rozwija się nicy wydobywają codziennie setki
współzawodnictwo socjalistyczne dla ton węgla ponad plan. Rębacze stauczczenia zbliżającej się sesji Rady chanowcy półtorakrotnie i dwukrotnie przekraczają swe zadania dzienne .
' N'ajwvższej ZSRR.
Górnicy KOPALNI Nr 7 w Proko- W ramach współzawodnictwa wzropiewsku (Zagłębie Kuźnieckie) rozpo sła znacznie wydajność pracy zakła
częli współzawodnictwo o wykonanie dów hutniczych „ZAPOROZSTAL".
Osfatnio brygada wa:lc arza A. lgna
6-miesięc:znego planu wydobycia wę
.
gla do dnia 12 czerwca - daty zwo- tienko osiągnęła rekordową wydajkopalniach im. ność, wykonując zadanie dzienne-w
W
sesji.
łania
Nr 156 (1436) STALINA, im. WOROSZYŁOWA i w 124 proc.
Związku

•
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·ORGAN WK i ŁK POLSKIEJ ZJEDNOCŻONEJ. PARTII ROBOTNICZEJ
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CZWARTEK, 8 CZERWCA 1950 ROKU

interesie P
i przyjaznego współżycia narodów
;

·K o munik at o ukła(J.'ach zawartych
mit;dzy Rzeczpospolifą Polską

a

Niemiecką Republil;eą

mieckiego, Handlu Zagranicznego i
WARSZAWA (PAP). - W dniach Zaopatrzenia - Georg Handke,
5 i 6 czerwca br. bawiła w WarszaWiceminister Spraw Zagrani1:1:wie delegacja rządowa Niemieckiej nycb - Anton Ackermann,
Republiki Demokratycznej, pod prze
Wiceminister Planowania. - Bruwodnictwem wicepremiera Waltera no Leuschner oraz
wchodelegacji
skład
W
UJbriphta.
Wiceminister Finansów
Willi
d~ili:
Rumpf.
Minister Handlu Wewnętrzno-NieW czasie rozmó\v przeprowadzo-

Prezydent Pieck do Tomasza Manna
BERLIN (PAP) - Z okazji 75 rocznicy urodzin wybitnego pisarza nie
rnieckiego - Tomasza Manna, prszydent Niemieckiej Republiki Demokratyc;mej - Wilhelm Pieck wystosował do przebywającego •,-, Lugano
jubilata depeszę gratulacyjną.
, W pań~hlej osobie składam hold
- głosi telegram - nie ty1ko wiei!de
mu pisarzowi niemieckiemu, lec:i; rów
nież niezłomnemu bojownikowi o po.
kój,· 11~ydowanemu wrogowi fa&zy z.
mu i l'Cakcji imperialistycznej.

· Depesze g'r::tulacyjne wystosowali
do Tomasza Manna premier
Grotewohl, minister oświaty - Wandell oraz Zarząd Główny Niemieckiej
Socjalistycznej ParJ;iiJedności (SED).
również

100 tys. włókniarzy
strajkuje w Belgii
BRUKSELA (PAP) - Od 30 maja trwa w Belgii strajk 100 tysię:y
włókniarzy. Wszystkie fąbryki włó
kiennicze we Flandrii, W alon ii i
Brukseli zostały unieruchomione.

G rclnica

nych między delegacią a Rządem
Polskim omawiano zagadnienia interesujące obydwa rządy, związane
z d~żeniami do utrzymania pokoju.
\\7 wyniku rozmów oble strony uzgodniły wspólną deklarację w spra
wie wytyczenia ustalonej i istnieją
cej .państwowej granicy polsko - nie
miecldej na Odrze i Nysie Łużyckiej.
W czasie pobytu niemieckiej delegacji rządowej dokonano poważnego
kroku naprzód w tłziecb;inie zacieś
niehia stosunków gospodairczych mic:
dzy obu państwami.
Została podpisana umowa o wzaje
mnym obrocie towarowym i płatni
czym na rok 1950, która zapewnia
wzrost obrotów handlowych o przeszło 60 proc. w porównaniu z rokiem
ubiegłym oraz porozumienie w spra
wie ułatwień kredytowych w obro~
cie towarowym ee stl'ony Rządu Pol
skiego dla Niemieckiej Republiki
Demokratyce.nej. Za).Va1io również
układ o współpracy technicznej i
naukowo - technicznej, który umożli
w:la obu stronom wzajemne korzysta
nie lil · doświadw.cń w qziedQńnie technologi.i i metod produkcyjnych oraz
wza·j emne udzielanie robie pomocy

Demokratvczna,

technicznej. Ponadto zawarte zosta· 1przewodniczący PKPG - Minister ' PREZYDENT WILHELM PIECK
to między obu rządami porozumienie E. Szyr, Minister Handlu ZagraniczZE STRONY P()LSKIEJ - Mininego T . Gede, Podsekretam stanu w
o obrocie płatniczym.
W. Trąm.pczyii- ster Oświaty St. Skrrzeszewski,
Obie strony wymienny podstawo- Min. F inansów ZE STRONY NIEMIECKIEJ Planu ski.
we informacje, dotyC'Zące
&lef Misji Dyplomatycznej NiemiecZE STRONY NIEMIECKIEJ
oraz Planu
Sześcioletniego Polski
Demokratycrznej w
Wewnętrano-nie- kie.i Republiki
Pięeioletniego Niemiecldej Republl- MinL;ter Handlu
mieckiego, Handlu Zagranicznego i Warszawie - amb. Friedrich Wolf.
ki Demokratycznej.
1Ma;iąc na względzie planowy rozRozmowy toczyły się w atmosferze
Zaopatrzenia - G. Handke, Wicemi
wój wzajemnych obrotów towaro· nister Planowania B. Leuschner i przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.
W dniu 6 czerwca br. delegacja
wych, obie strony postanowiły przy Wiceministei:: Finansów W. Rumpf.
Protokjił O WSPÓŁPRACY KUL· rządowa Niemieckiej Republiki nestąpić we wrrz.eśniu bieżącego roku,
I mokraty~ej opuściła Warszawę.
w oparciu o swe państwowe plany TURALNEJ podpisali:
gospodarcze, do zawarcia umowy o
wieloletniej wymianie towarowej.
Podpisany został przez obie strony
kulturalnej.
protokół o współpracy
Protokół ten przewiduje wzajemne
udzielanie ułatwień na polu badań
I prac naukowych, wymianę wartościowych d.zieł naukowych i literac·
kich oraz wymianę w za.kresie filmu, teatru, muzyki i radia. Obie
strony będą sobie wzajemnie udostępniać doświadczenia. z dziedziny
WARSZAWA (PAP) - Rząd R zeczypospolitej Polskiej i delep•orramu i organizaeji szkolnictwa
{:'acja. Rządu Ty~cz.asowego Nie~ieckiej Republiki Demokratycznej
i 'kultury fizycznej.
pokoju i wzmocnienia obozu
0:1yw10ne pragn1emem utrwalema
Poszczególne UKŁADY GOSPO·
pokoju, walczącego pod przewodem Związku Radzieckiego przeciw
DAR CZE podpisali:
k~owaniom sił imperialistyczny~b, biorąc pod uwagę osiągnięcfa
ZE STRONY POLSIHEJ - WiceNiemieckiej Republiki Demokratycznej w dziele umocnienia nowego porządku demokraty cznego i r-OZwoju sił skupiających się wokół
Frontu N~rodowego Demokratycznych Niemiec zgodnie ustaliły, 7.e

DEKLARACJA
Rządu Rzeczypospolitei Polskiej
i Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Odrze i Nysie
. .
pokoju .i- przy1azn1

w interesie dalszego rozwoju i pogłębienia dobrosqsiedzkich stosunków i przyja.źni między narodem polskim i nlemieckim leży wytyczenie
ustalonej i istniejqcej między obu
nienaruszalne,j granicy
państwami
pokoju i przyjaźni na Odrze i Nysie

,,.

t·nien,aruszałnł\ . granicą·

Br~em6wienie p~emiera łow 11 Cyrankiewicza wyg.łoszone po podpisaniu umów między
. Rz~czpospoliłą Polską a Niemieeką ~ Republiką Demokratyczną,
dotychczll:sow~, ~01·az: li~zniejszc, suk Iw~zystkich narodó'v
tni·1 cesy
Niemiec Damok1·a- koj.11od przewodem
i

. Paaie. wicepremi~ue, pa!lowie
szanowni zebram! .
CtiC1ałbym przede wszystkim WY·
razić duże zadowolenie Rządu Polskie
go z odbytych przyjacielskich rozmów
pomiędzy delegacją rządową Niemie·
ckiej Republiki Demokratycznej, a
przedstawicielami Rządu Polskieg;i
oraz z tego, że układy, .które podpi~
saliśmY· i wspólna deklaracja obu rzą
dów dowodzą, jak pożyteczna i donio
sła dla rozwoju stosll!lków pomiędzy
narodem polskim i niemieckim, dla
wzmc::nienia obozu pok«,>ju, była wizyta delegacji rządowej Niemieckiej
RcpuhliJ<i Demokratycznej w Pols~e.
N'aróił polski z dużą uwagą ~ledzH
rozwój sił demokratycznych w Niem
czech oraz przezwyciężanie przez te
sily wszelkich trudności i oporów.
Polska 'klasa robotnicza, u trwa la·
jąc ~vładzę ludową w Polsce i gromiąc z1vycięsko rodzimą, kapitalisty•
mstr~~ne,

czną,

obszarniczą,

nacjonaJistyczną

real<cję, kierowaną przez imperiali-

stów anglosaskich, równocześnie z du
żą sympatią i nadzieją patrzyła na
robotniczego w
krzepnięcie ruchu
Niemczech i · jego partii - Socjali·
stycznej Partii Jedności.
Zdawaliśmy sobie sprawę, wrarz z
przodującymi demokratami niemiecki
mi, że tak, jak u podstaw nowego de
mołhatycznego ładu w Niemczech le
ży :tniszczenie faszyzmu hitlerowi::kie
go przez Armię Rad,ziecką i oswobo
dzenie w ten sposób ludu niemiećkiego, tak fundamentalnym warunkiem
dalszego rozwoju sił demokratycznyeh w Niemczech jest pełne wykorzyi;;tanie tego zwycięstwa na<l faszy
'
zmel,n.
Pełne wy.k-0rzystanie zwycięstwa
r.ad faszyzmem to znaczyło zdecydo· '
wanie, konsekwentnie walczyć o wy·
karczowańie pozostałości hitlerowskie
go faszyzmu, zarówno jego podstaw
materialnych jak i jego trujących
resztek w ludzkiej świadomości. Peł·
ne wykorzystanie zwycięstwa nad fa
szyzmem oznaczało zdecydowaną, kon
sekwentną walkę z szowinizmem i re
wizjonistycznymi zapędami dostaw·
ców niemieckiego mięsa armatniego
.'Ul użytek amerykańskiego imperializmu.
Jest rzecza bezsoorną. że wszystki~

os1ą.gmęc1a

tycznych zawdzięcza naród 'niemieoki
tej konsekwentnie realizowanej zas:i.
d2ie pełnego wykorzystania i pogłębienia historycznego zwycięstwa nad
hitleryzmem i zawdzięcza równocześnie niezłomnej, dalekowzrocznej po
lityce pokojowej. pogromcy faszyz•
mu - Związku Radzieckiego, polityCC wytrwałej i konsekwentnej mobili
zacji sił demokratycznych w obronie
pokoju i postępu.
Jest jasnym, że właśnie dzięki
zdecydowanej walce z ciemnymi siłami niemieckiej reakcji, spiskuiącej w
Bonn razem z amerykańskimi i.:lperialistam'i pr=?eciw pokojowi i prze·
chv niemiecldemu narodowi, że wła·
śnie w tej walce rosły siły niemieckiej klasy robotniczej i , niemieckiej
demokracji -::- że rosły dzięki pornocy Związku Radzieckiego - nowe de
mokratyczne Niemcy.
Rosła też sympatia i zaufanie . do
demokratycznych
sił
niemieckich
wśród wszystkich narodów m!i11jących pokój i walczących o utrwalenie
pokoju. Rosła także sympatia i zaufanie w polskim narodzie.
Codzienne doświadczenie rozszerzać będzie nieustannie w całym naro
dzie nie1uieckim zasięg wpływów
Frontu Narodowego w Niemczech,
który realizuje walkę o przyszłość i
rozwój zjednoczonych Niemiec i wi·
dzi jasno tę przyszłość na wspólnej
drodze narodów walczących o pokój
i postęp, o braterskie współżycie 1:iię '
dzy narodami.
Jest to droga wspólna, która 'vs.zY'
stkie siły postępu i pokoju skupia
wokół Związku Radzieckiego i czyni
z nich nieprzebytą zaporę dla imperialistycznych podpalaczy świata.
Jest to droga, która dla wszystkich
uczciwych Niemców ze sfery zachod·
niej, będzie się w miarę da.Isir:ego wzro
~.tu sił Niemieckiej Republiki Demo·
kratycznej i całego obozu pokoju eoraz bardziej jaskrawo odcinać ~
zwodniczej drogi w przepaść, w któ·
rą usiłują Niemców wtrącić, niepom·
ni na stosunkowo niedawne doś,·;iad·
czenia, imperi.Uiści amerykańscy i
ich niemieccy ~enci. Jest to drog'1.
wspólna, po ktb -ej kroczyć będą ob'>k

miłujących po· 1ft~lma ·Piocka, dla Rządu Niemieckiej

Związku

Radzieckiego i nasze narody - polski i nie
miecki.
Jest to droga pokojowej odbudowy,
droga n'iepowstrzymanego rozwoju
naszych narodó,v, droga braterskiego
współżycia. Jest to droga wspólna,
której tak ważnym etapem jest obecna wizyta delegacji Niemieckiej . Republiki Denlokratycznej w Polsce.

Wspólna deklaracja i podpis~ne umowy sprzyjać będą dalszemu usu·
waniu nagromadzonych p.rzez wieki,
wzajemnych niechęci i uprzedzeń, wy
nikłych z tak bolesnego dla narodu
polskiego, a katastrofalnego rówr.: ·i
dla narodu niemieckiego sławetnego
„Drang nach Osten", sprzyjać będą '
dalszemu pogłębianiu i rozszerzaniu :
stosunków między narodem polskim :
i niemieckim.
Szczególnie chciałbym podkreślh:
doniosłość manifestacyjną, a takie i
realną. doniosłość dla Tozwoju dobroi przy jaźni
sąsiedzkich stosunków
między narodem polskim i niemieckim, a tym samym doniosłe wzmocnienie obozu walki o pokój, wynikłe
z postanowień obu rządów, polskiego
i niemiecki~o, WYTYCZENIA OBE·
CNIE ISTNIE.JĄCEJ GRANICY POKOJU I .PRZYJA:tNI NA ODRZE I
NYSIE ŁUŻYCKIEJ.
Wiemy .i wierzymy głęboko, że roz .
wijać się . będzie i krzepnąć przyDemokratycznymi
pomiędzy
jaźń
NielJlcami a Polską.
W tej myśli proszę pana wicepremiera 0 przekazanie naszych najlepEzych ż.yczeń dla prezydenta Niemierlriej Republiki Demokratycznej Wil-

Republiki Demokratycznej z premierc.m Grotewohlem na czele dla wszv
stkich walczących o n<>we Demokraty
czne Niemcy, a w szczególności dla
niemieckiej denfokratycżnej młodzie
:~), - życzeń dalsz.ych sukcesów i
2wycięstw w budowaniu nowych bra·
tnskich stosunków ndędzy naszymi
narodami, w walce o nowe demokra- •
tyezne Nie1111.cy, w walce o utrw:i.lenie
pf>k<>ju.

W te.n sposób Niemiecka Republika Demokratyczna realizuje
oświadczenie premiera Grotewohla z dnia 12 października 1949 r.
W wykonaniu powyższeg() obie strony postanowiły uregulowac
drogą porozumienia w okresie miesiąca wytyczenie ustalonej i istniejącej. granicy państwowej na Odrze i Nysie Ł~ckiej oraz spra·

wy przejść granicznych,
da.eh pasa granicznego.

małego

ruchu granicznego i

żeglu~i

na wo·

'

Nie uda się już nigdy imperialistom
posiać

niezqodg

ntiędzg

·

miłującymi -pokój Niemcami ·a Polską Ludową
Przemówienie wicepremiera NRD Wielce szanowny panie premierze!
Szanowni 11anowie ministrowie!
Podpisa:· ie układów otwiera nowy
rozdział 'I\", stosunkach między Niem ie
cką Republiką Demokratyczną a Polską Ludową. Rozpoczyna się ola~s
najściślejszej, przyjaznęj współpra::y.

Oba narody za jęte są pracą nad wiei
kim dziełem odbudowy i dlatego zainteresowane są przede wszystkim w
zabezpieczeniu pok1>ju. Istnieją jednak siły w Stanach Zjednoczonych i
w Wielkiej Brytanii, zainteresowane
w tym, by pod,iudzać wzajemnie prze
ciwko s obie naród nicmieeki i naród
polski, a przez to osłabić dwa narody
i zrealizować swe ciemne, imperialistyczne plany zaborcze.
Doskonale pamiętamy, jak to Ilitler rozpoczął pochód wojenny po:l ha
słem rewizji korytarza . gdań&lde f"o.
Imperialiści amerykańscy idą w śla·
dy Hitlera, prowad ząc nagonkę prze,przechodzi na
ciwko granicy na Odrze i Nysie. Ni~
wolno pozostawić wrogim siłom najinn e stanowisko
mniejszej nawet możliolvości posianfa
WARSZAWA (PAP) - PrezY,dent niezgody między narodem niemieckim
R. P. odwołał ambasadora. R. P. w a polskim. Dlatego przedstawiciele
obu rządów - w interesie utrwalenia
Moskwie Mariana Naszkowskiego, pokoju i przyjaznej współDracy _uktóry przechodzi na inne stanowisko wl\Żaj11 za konieczne wytyczenfa usta
• lonej granicy pokoi u na. Odrze i Ny·
państwowe.

Ambasador RpwMoskw1·e

Łużyckiej.

Waltera Ulbrichta

sie i zawarcie porozumienia o r uchu j dal'ki zachodnio - europejskiej warun
granicznym, o żegludze na Oclrzc i l~ów kaipitału finansowego Stanów
Zjednoczonych. Nie ulega żad:iej wą.t
Nysie itd.
. Przedstawiciele obu rządów zrrodni pliwości, że rząd Niemieckiej Repu:
są co do t ego, że w tell sposób zosta bliki Demokratycznej jest już dziś w
ly uregulowane niezwykle ważne za- stanie zawierać na zasadzie równogadnienia, dotyczące pokojowy'...h sto- uprawnienia układy gospodarcze ze
Związkiem Radzieckim i innymi ku~
sunków między obu państwami.
Podpisanie układu handlowego i in jami w sprawie dQStaw t owarowych
nych umów gospodarczych i l.uUu- DLA CALYCH NIEMIEC, które zaralnych stwarza ~varun~i dla scislej pewnily by całirnwite zaopatrzwnie w
współpracy gos1>t><Iarczej i kultura}- surowce i w żywność równieł Nienej. Niemiecka Republika Demokra- m'iec Zachodnich. Jesteśmy przeko:tatyczna, dzięki układom gospodar c2ynt ni, że poczucie rzeczywistości .k:oni
ze Związkiem' Radzieckim, Polską i wiele zachodnio-niemieckich przedsię
innymi krajami demokracji ludowej, biorstw do wykorzystania również
jest w stanie dokonać odbudowy s\vej dla gospodarki zachodnio-niemie:'.kiej
gospodarki, niezależnie od wpływów, tych możliwości handlu zagranicznejakie wywierają kryz~•sy kapitalisty go, jalde posiada rząd Niemieckiej
czne, niezależnie od intryg kapitału Republiki Demokratycznej.
Cieszy nas fakt, że szczegółow::t
finansowego Stanów Zjednoc:::o!tych.
Podpisano nie tylko układ handlu· wymiana p-0;rlądów na temat zagad'wy na zasadzie pełne.go równoupraw nień 5~letniego planu gospodarki nanienia, lecz również umowę kredyto· rodowej Niemieckiej Republiki Demo
wą, która stanowi znaczną pomoc dla kratycznej i 6-letn~ego Planu Gospogospodarki Niemiookiej Republiki De darczego Polski Ludowej wykazała
całkowite wzajemne zrozumienie, tak,
mokratycznej.
Dzięki tYJ)1 umowom obalo1'.e :;osta źe rozmowy te mogą być rozpatry·
ło wobec całego na1·odu n ie:p.1ieckiego wan.e jako przygotowania do wielolet
twi.erdzenie, jakoby Niemcy Zacbod- niego układu handlowego.
'
nie ZMUSZONE były do przyjęcia
(Dalszy ciąg na str. 2-eJ)
poniżających i szkodliwych dla gospo

I•

intere.sie· p~koju
m&illwe dzięki temu, że
Niemiecka Republika Demokraty
czna utrwaliła w swym kraju nowy PGJ'Ządek demokratyczny i
dzięki temu. że wo Fronole Na·
rodowym cały naród niemiecki
stwonył potęiny instrument sku
teeznej wałki o jedność, demokra
stało się

rządowej

publiki Demokraty02Jtej w Polsce
przyniosła bogaty plon w postaci
szeregu dokumentów, mających
ogromne znaczenie dla dalszego
rozwoju przyjaźni t współpracy
pokojowej między narodem polskiJn i narodem niemieckim ora-z
dla W7tnożenia sił obozn pokoju,
na czele którego stoi Zwłą'Zek Ra
d'Zlecki. Dokumenty, pod.pisane
wczoraj w Wanna.wie, regulują
w duchu wzajemnego zrozumienia szereg doniosłych zagadnień
politycznych, g-ospodarceycb f kul
turalnycb, których uregulowa.n te
stało się konieczne dla dalszego
zacieśnienia. przyjaznych t dobrosą,sledzkich stosunków między na
szyml narodami,
Uregulowanie tych zagaiinleń
w duchu przyjaźni i współpracy

tnację ł pokojową

w Bonn.
P!m'stała

przemówienia

Wicepremiera Ulbrichta
Wielce szanowny Panie Premierze!
Zapewniamy naród polski, że miłują
cy pokój Niemcy uczynią wszystko,
aby rozpowszechniać i>rawdę o wiei
k'.m dziele odbudowy miłującego pokój narodu polskiego, który wstąpił
na drogę, wiodącą do socjalizmu. Zro
bimy w szczególności wszystko, co
leży w naszej mocy, by w Niemczech
Zachodnich i w Berlinie Zachodnim
pozyskać większość ludności dla więl
kiego, światowego frontu pokoju.
Dziękujemy Panom jak najserdecz
niej za pomoc, jaką okazujede nasze
mu narodowi dla wykonania jego
wiPlJdch zadań.
Wspólnym has-Iem narodu niemieckiego i narodu polskiego niechaj hę·
dzie:
WIECZNA, NIEROZERWALNA
PRZYJAt1'< MIĘDZY NARODEM
NIEMIECKIM I POLSKIM,
śCISŁA, PRZYJAZNA WSPót.PRACA MIĘDZY RZĄDEM NIEMIE

CKIEJ REPUBLIKI DEMOK~A
TYCZNEJ I RZĄDEM . POLSKI LUDOWEJ?

Proszę o przekazanie najserdecz..
niejszych pozdrowień i najserdeczniej
szego podziękowania Panu Prezyden·
tow i BolesławClwi Bierutowi I

1>r.lebudowę

całych Niemiec przeciwko ani~lo
amerykańo:kim podżegaczom wojennym I łeb nit>mleckłm agentom

Dokończenie

dzł~ki

zwycięstwu

ZSRR nad faszyzmem bitlerow·
skiJn ł pracu.iąea nad wykonysta
niem w całej pełni owlW'6w tego
Niemiecka Repu·
zwycięstwa blika Demokratyczna wyrwała ko
17,enie lmperla1izmu I agres.il !>l"Zez zlłkwldowanle władzy i
t junkrów.
wpływów monopoli
Repuhlłl<a 1>n.rprowadziła I prze
prowadza wśr6d ludności ogre>mną pracę wycbowawC'Zą w duchn
pokoju ł pnyjaźnł między na.roda
mi. Wierna swym zasadom. w oparciu o ZSRR I cały obóz pokoju Niemiecka Republika Demo·
kra-tyczna. wYTJowied~iała .,,detJydo
waną ~alke amerykańskim kolo·
niza.torom imperła.tlstyC7.nym I nie
mieckim wykonawcom Ich woli.
Pra.gnll-cvrn ncz:vnir z Niemiec ba
ze wojenną pn.ertwko światowi
postępu I s()('ja1lzmu. Niemiec-ka
Republika Dem1>kratyr'1;fla wnio·
wkład
sła w ten sposób wielki
we wso61ne wszystldm na.rodom
dzieło w&lld o pokój.
Szczególnie wielki je'lt wkład
NiemleokleJ Republiki Demokratyc'ZJlej w dzieło walki z antypol·
skim rewizjonizmem. W te.i drledzinle NRD uznała I prz'yjeła .il'·
dynil' słu~e I ,jedynie tntema·
źr
stanowisko,
<':o.nallstycmP.
GRANICA NA ODRZE 'I NYSIE
JEST GRANICĄ POKOJU i że
rewi7Jonłsta Jest wrogiem nle tyt
ko narodu polskiego, ale I na.rodu niemieckiego.
7-e stanowiska tego Niemiecka
Republika Demolkratyczna wycią
ga WS"ZYStkie konsekwencje. Jedną z najważniejszych konsekwen
ojl tego stanowiska było podpisanie w dniu wewrajszym dekluacjł o wytycrenlu ustalonej i fstnie
Jąoej między obu państwa.mi nienaruszalnej granicy pokoju I przy

na Odr.ie i Nysie Łużyckiej.
Granica na Odrze i Nysie Łuży<:
kitJ oparta była dotychczas na ak
tach międzynarodowych, w 11i;ta·
tanin kt6ryrb naród niemierki nie
brał l ult> m6gł brać udziału. O•
hecnie. - 'lllrodnle z wielokrotnie
1kład1inyml dekląra.cja.mi- naród
niemiecki. w osobie llzą.du Nll'mleckieJ Republiki Demokrat:vC'l·
nej, sank<'!onujl' tę granl<'ę zgod
nie ze w<1r~tklml nsa.d11ml praw11
jaźni

ml<>łi'7.YTIAl'Ołln,vl'~o.

Deklaracja i układy wa.rszawskie stwarzają fundament pod ta
ką współpracę, Jaka jest możliwa
tylko między krajami wyzwolony
mi spod panowania lmperi._,llzmu
i -,;dąiająr:nnl - pod przewodem
ZSRR - do jednego cf'lu, które·
mu na imię POKOJ, PRZYJAZ~
I WSP()ł..PRACA NARODOW.
Podżegaczom wo.lennym i wskrze
· siclelom bitferYTIJ1u, kt6rzy czyni
li wszystko. aby nie dopuścić do
pokojowego ł pnyjaznego ułołe
nla stosunków polsko . nlemleckich, a przM to samo I do utrwa
lenia pokoju - zadany został nowy. potężny cios. Dt>klaracta I u·
warszawskie, zrodzone z
kłady
dul'ha niepl"'Ze.iednanej walki o
pok6j i postęp, będą też przy.ięte
-,; głebc>kim 07.naniem pn.e-z naród
polski t przez bo.fowników o po·
k6J na cnł;vm świecie.

Ostatf'c:mił'

wytyczona zoiitanle w prakt:vrr
IRtnleJaca dnbrhczas granica I u
reirulowant zostaną wszystkit pr11
bierny '7.Wi<11nn„ 1 11~ankc.ionowa
niem te.I lfl'llnfc:v. W ten spos6h
naród nlemierki w osohie swt>go
prawowltego Rzą.du daje na,jbardzie.f stanowczą odpowiedź rewi?;Jonlstom I pod7.egac-zom wojen·
nym I najbardziej stanowczy wY ·
raz chęrł pokojowej współpracy
'7. Pol11ką. f dalszego Je11zczl' umocnienia pokoju.
Pokojowa I przyJazna współpra
ca Polski I Niemieckiej Republiki
Demokratycznej wymaga wydat·
nej rmbtidmv:v stosunków gospodart"lYch I kulturalnych miedzy
naszymi kra.iaml. Umowy I ukła
dy warszawskie rz:vnią. 'ladoM· tl'
mu wanml<owl. Nasze ohrot:v han
fl11>we z Niemi<'rka R.epuhliką. J)ł'
w roku
W?.rosną.
mokrat:vrzną.
1950 o 6!1 proc. w porównaniu ,z
rokiem ubiegł:vm I Polska poczy·
ni NlłJ> ułatwienia kredytowe w
obrocie towarowym. Urcgulowa·
n~ zostały problemy obrotu płat·
nlc7.ego I osiągnięto po,rozumienie
do zew11rria umowy o wie Inlet·
nte.f w:vmianie towarowej. Roz·
szerzona została istniejąca jui
współpr~ca techniczna i naukowo
-terhnfoł:na. Zawarty został proto
kół o wszechstronne.! współpracy
kulturalnej.

Zm9Ywaoie

śladów

i

Na czele nowego. prezydium stanął tow. Najder
komisja zdrowia., ska 9raz przłidownice pracy - tow.
przybranei flagami Ipracy
W
z PZPB im. Stall•
przejawiali tow.
nie
której
urbczyście
zielenią sali

Związku Samorząul Wólczańskie.i od

wykazała
członkowie
aktywności w dziedzinie kontfolł
usprawnienia Istniejących na terenie Łodzi ośrodków zdrowia. Wi~ę
za to ponoszą zarówno członkowie

dowców przy
oyło się wczoraj posiedzenie Dzielnicowej Rady Narodowej $ródm1eśclr, na którym złożyli sprawozda·
tov.. komisji, jak i prezydium Rady, kt.ó
nia przewodnicząca DRN Patorowa l starosta grodzki śród- re nie ·kierowało pracą komisji. Na
tow. Najder, o- leżytej aktywności nie przejawiała
miejsko-łódzki raz uroczysta .sesja, na której do- także komisja do walki z alkoholiz
Prezy- mem.
konano wyborów nowego
Tow. Najder złożył sprawozdanie
dium Rady.
posiedzenie I z działalno~ci Starostwa w .okresie
- Dzisiejsze nasze
sprawozdanie i od 1 styczn_1a. 1949 r. ~o chwili ob~~
_ rozpoczęła swe
tow. Patorowa _ będzie podsumo I nej, . or1:1awiaJąc kołeJno prace
waniem naszych skromnych osiąg- oddziałow Sta_ros~wa ze .szczególnięć, na przestrzeni ostatnich jede nym. uwzględn~en1.e~ . działalności
nastu mie&ięcy. Rozpoczęliśmy ·na- oddziału zdrowia, opie~ społeczn~J,
gzą pracę bez żadnych doświadczeń nadzoru budowlanego 1 kwaterumw
'f
.
w tej dziedzinie, popełnialiśmy więc wego.
Po _wysluchai:rn spr~wozdań Jedszereg błędów, z czego dziś całkołz1·e
ncmyslnie przyJęto wmosek o udzie
a wicie zdajemy sobie sprawę.
11
pierwszej lenie absolutorium dotych~~soweDRN-Sródmieście od
WARSZAWA (PAP) - Po pc>dpisaniu umów między Polską a Niemie chwili swego istnienia zwróciła uwa mu. PrezYdium DRN i staroscie gro* • *
cką Republik~ Demokratyczną, pre- gę na największe bolączki, jakle l&t dztnemu.
Po przerwie rozpoczęła się uromicr R. P. Józef Cyrankiewicz wydał nieją na terer:ie naszego miasta ó
w salonach Rady Państwa przyjęcie a v,.;ęc na sprawy kwaterunkowe,
. te czysta sesja wyborcza, kt rą otwona cześć 1.lelegacJ"i rządoweJ· Nicnie- remont&w i oświaty. Wszystk ie
rzyła tow. Pa.torowa, serdecznie YJ1
braki pochod2ą z jed nego Źr 6 dła - tając zebranych.
ckiv;·e· Republiki Demokratyc~nej.
po,zost a ł o Śęi ~ospod erId
przyjęciu wzięli ,udział ..fZlonlio- a są .n im
Na przewodniczącego sesji wyb?I\
wie Rady Palłstwa i ltządu R. P. oraz kapitalistycznej. Zagadnienia te by
pre- no tow. Tłlmę - sekretarza podsta
przedstawicielr organizacji polity~ ły częstyml tematiitnt obrad
partyjnej w
orianizacji
nych, społecznych, kulturalnych i na- num DRN f komisji. Następnie tow. wowej
Patorowa omówiła pracę poszczegól PZPB im. Dzierżyńskiego. Do preukowych Stoli.cy Polski.
Obecni byli również przedstawicie nych komisji, oceniając jako na.t· zydlum weszli: tow. Minor, tow.
Gede, wicemin. spraw rz:agran:lcznych
Je placówek dyplomatycznych ZSRR i bardziej aktywne komisję lok~lową Duniak, tow. Wróhlew~ki, ob. CY·
Stanisław Lesrzczycid, wicemin. fiI I remontową. Najwięcej brakow w ran, ob. Cieślikowski, tow. Ciesielnansów Wiit<>ld TrąmpcrLyński, dyre- krajów demokracji ludowej.
ktor departamentu 'MSZ Maria Wier
na orarz: wyżsi urzędnicy PKPG,
MHZ, Ministerstwa Kultury i Sil.tuk.i i Ministerstwa Finansów,
0.t'!klootra Wojska Polskiego odegrała hymny państwowe. Odjeżdża·
jącej delegacji oddała honory kompania Wojska Polskiego.
Na Dworzec Główny pnzybyły l:!·
cmie ze stZ.tandau:ami delegacje organizacji politycmych, społoozmych i
„Kadry decydują o' wszystkim. Wy poszczególnych centralnych zaną. przy wa-.rsrtatach produkcyjnych, co
młodzieżowYch Warsriawy.
pozwoli na pogł(bienle łączności szko
chowuJemy nowe ideowe I ofiarne dów.
Odje7..driaijących młonków delegaNarada wykazała, Iż odpowiedział- lących 1lę uczniów z klas~ robotni·
1ocjallzmu."
bt•downlciych
kadry
oj:! ttądowej NRD se.rdeozn:ie żegna
ny za szkolenie nowych kadr zawodo CZ:\·
li robotnicy atoUcy Polski i młodzież,
Wiele uwagi poświęcono w czasie
Pod tym hasłem toczyły się 5 bm. wych aktyw naukowy i techniczny
która .!ikandow-ała~ „Stallo - Bierut w Łodzi obrady ponad 400 dyrekto- zdaje ąobie dokładnie sprawę z po- narady sp1awle stworzenia szkól dla
- Wiłhehn Pieclt" i wznosiła okrzy- rów szkół zawodowych i liceów prze waqi tego zagadnienia, jednego z pod dorosłych. Dzlt:kl szkołom tym przo
ki na cześć pnyjataji między Ludo- mysłowych, prowadzonych przez po- stawowych przy realizacji 2adań Pia downlcy pracy i raclonaUzate>uy będ~
Niemiecką Republiką szczególne centralne zarządy i zjed· nu 6-letniego. W cym celu jedynie mogił ~siągać coraz to wyższe szC'Zewą Po~ą a
Demoktratycrmią. Padały okrzyki po- noczeni11 przemysłowe, podległe Mi- w przemyśle lekkim konieczne bę- ble hierarchii zawodowej i stworzyć
podrżega nisterstwu Przemysłu Lekkiego.
ltęp:iaijące ameTykańskich
dziś wyszkolenie 25 tys. techników. Ideowe kadry łntelłgencjł robotni·
cq,y wojennych.
Z liczby tej szkolnictwo poszczegól czej.
G<iy b&p00rednio p:med od~atlldem
Z ramienia MPL w obradach udział nych centralnych zarządów I zjednoPowstaną również specjalne szkoły
pociągu ozłonkowie delegaoji Nądo wzięli: wiceminister tow. Inż. W. Go
czeń przemysłowych wyszkolić musi dla robotników awansowanych na kie
wej Il'RD uik8Wi si~ wraz rz. premie- łański I dyr. Departamentu Szkolenia ok. 10 tys. techników, a pozostałe 15 rownicze stanowiska, co pozwoli im
rem CYtt'ankiewlC2em i wicepremie- Zawodowego Markiewicz. Centralny tys. dadzą przemysłowi lekkiemu z jeszcze lepszym niż dotychczas
rem Mialcem w oknie wagonu, mło Unąd Szkolenia Zawodowego repre- szkoły techn!czne, prowadzone przez skutkiem wykonywać powierzone zadml.ed: madntooowała „iMiędeynaro zent.ował na naradzie tow. Pomorskl. CUSZ.
dania.
dówkę", podchwyconą pmez wsiz;vsit- Udział w obradach brali również szeW toku ożywionej dyskusji wielu
techtys.
6
do
liczb~,
Największą
k!Oh iŁeb!rarnyoh.
fowie działów szkolenia zawodowego ników, szkol_onych w ramach central. mówców
wskazywało na konieczność
nych zarządow, dadzą szkoły tech. stałego podnoszenia poziomu ideowł6ktenntciego. wo • politycznego grona nauczyciel·
nlczne przemysłu
1.350 techników muszą dostarczyć skiego w szkołach zawodowych.
K~vestia odpowiedniego doboru I
szkoły przemysłu skórzanego, a 1.2oo
E'Zkoły techniczne przemysłu cera· doszkalania kadr nauczycielskich jest
jednym z podstawowych warunków
.
mlcznego.
Przez specjahzację osiągnie się realizacji wielkiego planu szkolenie.
W.ABSZAWA (PAP). - W opubli- ku szc7.ególnie mocno zwalczał wy• przyspieszeni: okresu s~~oleniowego, wego. ·
kowanej ostatnio uchwale Rady Mi· pa.dkl biurokratyzmu, nieudolności i a jednocześme lepsz~ mz dotychczas
W dyskusji podkreślano również
Bistrów w sprawie tegorocznej kam- .niedbalstwa ora'Z wypa-Oki złej woli przvgo~owanie, techmków . do wyko, konieczno~ć pogłębiania wiedzy napanii żniwnej i omłotowej, duży na- r1rzy wykonywa.nlu planu werbunko nywan111 zadan orodu~cy1nych. Do uczyciell przez wykorzystywanie dooisk poł&iono na zapewnienie Pań w ego.
llczby szkol~nych ~ ramach szkol- świadczeń szkolnictwa zawodowego
~
stwowym Gospodarstwom Rolnym
bowiem
~ictwa średmeqo dohczyć trzeba tak- w Zwl~zku Radzieckim,
or
Zasady
(PAP)
WARSZAWA
odpowiedniej liczby robotnil<ów, k.tó
ze P?nad 7 tys. osób. które po uzy. <Jzkolntctwo to potrafiło dostarczyć
ra npewnila by term:tnowe wykona- gauizacji tegorocznej kampanii żniw ~kamn średmeq? cenzusu naukowo · kraJowi milionów fachowców - renie winystkfob prac, l!IWiązanycb ze nej i omłotowej ustalone zostały w lawodoweqo skierowane zostaną na 11.llzator6w Stalinowskich 5-latek
·
sriecjalnej uchwale Rady Ministrów, qczelnie wyższe w celu zdobycia kwa
sprzętem i omłoteąi.
Dyskusję 1JOdsumował tow. wiceW związku z tym uchwała zobo· która, w celu jak najsprawniejszego liflkacfl Inżynierskich.
Golai'lskl.
minister
wiązała ministra pracy ł opieki spo- przeprowadzenia żn iw i omłotów , wy
Do ostą.gnłęcia tak powa:!:nych wy
łecznej ora11 prezydia· wojewódzkich z naczyła konkretne zadania dla po- ników konieczne fest szybkie reali·
organizaministerstw,
1 pe>wiatowych rad narodowych do szczególnych
Potc;żny
przeprowadzenia werbunku robotni·· cji i instytucji, zainteresow .~11y~:1 zowanie olbrzymich planów Inwestycyjnych w dziedzinie budowy no. protestaq•in-y przeciwko
sprawami żniw i omłotów.
ków dla PGR na okres żniw.
Ba1·dzo istotną rolę w przygotowa wycb szkół 1 internatów dla młodzie
zapewnienie Państwo
Ponlewa:ż
wym Gospodarstwom Rolnym odPO- niu i przeprowadzeniu kampimii żniw ży pochodzenia robotniczego i chłop
wie<b:rlej siły roboczej jest głównym nej i e>młotowej, odegrają pracownicy
Z Sydney do
LO~YN (PAP). warunkiem 11zybkiero I spra.wnego Państwowej Administracji Rolnej W sklego, przybywającej z okręgów, w
wybuchł
Victoria
stanie
w
że
noszą,
zawodowych.
szkół
ma
nie
których
przeprowadzenia zbiorów, urzędy za związ ku z tym, na specjalnej konfetrudnienia wra.z z prezydiami rad na rencji dyreld:orów działów rolnictw:i
Katda szkoła posiadać będzie nale strajl> protcstneyjny na. przeciąg \l-t
rodowych przy współudziale lnstytu i reform rolnych, ze wszystkich •Jrzę życie wyposażone warsztaty, stano- go(l;o;i u na znak potępienia rządowego
ej! i organizacji wzmogą .akcję wet dów wojewód~kich, która odbyła się wiące często miniaturowe, urządza
projektu n~tawy w sprawie zakazania
bunkową. tak. aby została ona całko w dniu 6 bm. z udziałem min. Dąb· ne w sposób nowoczesny wielowydzia
wlcle przeprowadzona do 1 lipca br. Kocioła oraz przedstawicieli partii łowe fabryczki. w których ~}odzież Austrnlijskiej Partii .Komunistycznej.
Reallzacja planu werbunkowego politycznych, omówiono szczegółowo praktycznie będzie pogłębiała swą
W stru,iku wzirli udział kolejarze,
wymaga pełnej mobilizacji całej służ plan i wytyczne pracy dla per„ melu wiedzę, zdobytą podczas zajęć teore. robotnicy przemysłu budowlanego, do_
by za.trudnienia i prezydiów rad na- PAR w oparciu o zadania poste.wie>ne lycznych.
W szkołach przyfabrycznych zaję kerzy, metalo1vcy, robotnicy .:Qtzemy.
rodowych. Apa.ra.t łych władz będzie Państwowej Administracji Rolnej
cia praktyczne odbywać sie będą ełu mi~neeo itd.
w zw.lazku 1 bm w okresie werbun- -orzez uchwałę Rady Minietr6w.
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WARSZAWA (PAP). nyob godzinach wieczomyct\ dnia 6
bm. wyijechała rz. War!m!wy delegaicJ, rządowa Niemiecltiej Republiki
Demokratycenej w składzie: wice'Premier Walter Ulbricht, minister
handlu weiwnętrano - niem1ecikiego,
handlu rz.agranicrzmego i z.aopa<tira:enia
materiałmvego Georg Handke, w:lce
mliniMer spraw zagranica:nych Anton Ackermann, wfceminisiter plano
warna Bruno Leuschner i Wicemini11ter finansów Willi Rump:t.
Na Dworcu Głównym żegnali de•
legację: premier Jooef Cyrankiewi.crz, prrz.ewodn:icrz.ący Państwowej
Komisji Plam.owania Goopodarozego wicepremier Hiłaey IMllnc, mini·
eter hand1'U zagran'icrimego Tadeusz

Lud

czechosłowacki

domaga

się

dla zdrajców
surowej kary
PRAGA (PAP). - Toczący się o
hecnie przed sądem państwowym
w Pradze proces przeciwko 13 z<ira:J
com i szpiegom wywołał w§ród naJ
szerszych warstw społeczeństwa ciZe
wzbuneehosłowacklego ogromne
nle. Z citlego kraju napływaJlł do
prezydium sądu tysiące lłst6w l re10 ,
Jucjf, w których robotnicy, młodzld
I Inteligencja pracująca domaraJ"
najsurowszego ukarania
się jak
bf.
sbrodnlarzy.
M. in. Clechosłowacld Komitet Obrońców Pokoju ogłosił komunikat,
w którym ·ostro potępia przestępczl\
wywrotow·
działalnoś6 szpiegów I
eów l wzywa całe społeczeństwo do
zaostrzenia czujności wobec rea.kc.1i
l jej _agentów.

Tow.

Przyjaźni

Vietnamsko-Radzieckiej
P EKIN (PAP). - Jak donosi Viet.
Agenaja. Informacyjna, wice_
przewod.niazą.cy vietnamskiego Zgroma
dzenia. Narodowego - Ton Duk.tang,
Towarzystwo
zawiadomił radzieckie
Kulturalnej z Zagranicę.
Łączno§ci
[(WOKS) o utworzeniu Towarzystwa
Przyjdni Vietna.msko • .Radzieckiej,
mająaego na. celu zacieblenie atosun
ków między Vietna.mem a Zwil}zkiem
:Radzieckim, Agencja podaje, r!e w ca_
łym Vietnamie utworzone będą oddzla.
Tow&r1J7.atwo wyda.
ły Towarzystwa.

~Ulmska

[9Vaó bedzie JliSm.G

Viet.nam-ZSRR".

il

krwi ..•

Uroczyste posiedzenie ~RN-Śród,mieści·e

opuściła Warszawę

1

(Z pzet). .

przyjaznego w~pólżyeia narodów

wizyta delegacji
P IERWSZA Niemieckiej
Re-

1

posta,nowił za.wlesi6 dochodmecd&
~iw japońskim p~ wojennym.

Mac Arthur

Wychowujemy nowe ide.owe i ofianie

kadry budowniczych socjalizmu

Na'rada szkolnictwa zawodowego przemysłu lekkiego

~'!._ T}E!!f'!!!!!!!!:~e!!:!!!:.!!!l'!!!!..1!!

Akcja werbunkowa do PGR-ów

..

strajk

deleealizaci1 KP Australii

Trawińska

na i tow. Borecka z PZPB im Dzier
żyńskiego.

jednolitej
terenowej mówił przewodRady Narodowej, tow. Mi-

O zadaniach organów
władzy
r-iczący

nor.
- Realizowana obecnie ustawa wzmacnia
stwierdził tow. Minor władzę klasy robotniczej. Wciągnię
cie milionowych mas robotniczych
i chłopskich do rządzenia państwem
pozwoli wydobyć nowy aktyw spore
czny, nowe talenty organizacyjne,
pozwoli realizować wytyczne refora
tu towarzysza Bieruta z IV Plenum
naszej Partii. Nowe prezydia sumiennie wnikając w potrzeby klasy
robotniczej, b~ą zarazem uczyć slą
od mas. Twórcza inicjatywa m~1s
pracujących, powiązanych z radami,
szybko i przedterminowG
pozwoli
wykonywać planv przebudowy naszego miasta. Realizując po ·u1aty
naszej Partii, w ścisłym powiązaniu
z masami pracującymi zbu..: .... jemy
w naszym mieście socjalizm. uczyni
my z ł... otlzi przodujące mlas~ socJa
listyczne - zakończył tow. Minor
przemówienie, wielokrotnie
swe
przerywane oklaskami.
Przedstawiciele klubów radnych
- PZPR, SD i SP składalł z kolei
WYrazilf
oświadczenia, w których
całkowitą solidarność z ustaw~ o
ujednoliceniu organów władz tereno
wych.
W Imieniu organizacji partyjnych
z terenu DRN-Sródmleście przemasekretarz Komitetu PZPR
wiał
tow. Je·
Dzielnicy Sródmieście '
złerskl.
Przewodniczący wybranej komisji skrutacyjnej podał następnie do
kandydatow
wiadomości nazwiska
do nowego prezydium, zgłoszone
wszystkie kluby radnych
przez
DRN-Sródmieście.

Na przewodniczącego zaproponowano tow. Bolesława Najdera, na za
tow. Ja
stępcę przewodniczącego na Warszawskiego, na sekretarza
- tow. Czeslawa Joachimiaka, na
ob. Femua
członków prezydium Klimkiewicza i Bronisława Sta.cbur
ski ego.
W wyniku tajnych wybor6w WJbrane zostało prezydium w składzie
proponowanym przez komisję 1kru•
tacyJlllł.

W imieniu nowowybranego prezy
dium głos zabrał tow. Najder, dzię
kując za zaufanie, jakim obdarzyli
go zebrani. Jednocześnie zloiył on
zapewnienie że nowoobrane prezy•
dium DRN-Sródmieście nie zawiedzie oczekiwań klasy robotniczej na
szego miasta, konsekwentnie I syste
matycznle walcząc o poprawę wa.roli
ków komunalnych.
Na zakończenie uroczystej sesji
odegrana została „Międzynarodów·
ka" i Hymn Państw1..wy.

Chłopi

polscy

zwiedzają stacje
maszynowo-traktorowe

na Ukrainie
Grupa

chłopów

polskich,

r

·~

bywająca w obwodzie ode!;kim, zwie·

maszynowo - tra!dorowfł
nr 2 rejonu odeskiego. Stacja ta z~
łożona w roku 1932 uległa podczas
e>statniej wojny całkowitemu zniszcze
niu przez najeźd źców hitleromkich.
Obecnie jes ona już odbudowana. Sta
cja obslug!.!je 25 kołchozów i utrzy.
muje łączność z 8-ma bryg·adr.mi pó
!owymi za pomocą własnej krót;kofa·
lowej radiostacji nadawc~o - odoiol'czej. Ten nowoczesny system łiczno·
ści 1 wywołał zachwyt polskich chło
dziła stację

ww.

...............................__....______________________________________________.....,.__________...,..._____________________________
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Nowe kad·ry ·w PZ.PW Nr ·2

-n

1

.lak organizacja partqjna

wychowuje i opiekuje

się w y sunięty mi

.Egzentywa p odstawowej organiza
partyjnej w PZPW Nr 2 już daw
no zrozuiniała jak wielkie zna.czenie
posiada wychow a nie własnych k adr
!robotniczych l wcześnie p rzystąpiła'
Cio walki o kadry na swym terenie
pracy. W wyniku tego, od wielu pod
majstrzych i majstrów począwszy, a
n a dyrektorze naczelnym skończyw
szy, cały aparat kierowniczy PZPW
Nr 2 składa się obecnie z ludzi, którym dopiero Polska Ludow• otworzy
la drogę awansu społecznego i zawo
dowe go.

od razu

~i

wiedzy teoretycznej

mógłby

opanoi.vać.

Nasuwające się trudności
pokonywano zatem drogę kolektyw-

nej pracy aparutu kierowniczego, ra·
dy zakładowej, organizacji partyjnej
i całej załogi. W ten sposób kilka
miesięcy
temu stoczono zwycięską
walkę o podniesienie produkc ji tkał•
ni, która nie wykonywała planów i
zyskano znaczne sukcesy na polu
walki o jakość osiągając 98 proc.
pierwszego gatunku. Kolektywna pra
ca pozwolila na szy bkie usunh;cie do
strzeżon ych

błędów,

pozbawia j ąc

tym samym ugumentów wroga kia:..
sowego. który skwapliwie wykorzys tuje wszelkie potknl~ cia wysunię 
tych na wyższe stanowiska robotni·
Naczelny dyrektor zakładów tdw. !<ów.
Rozpończyk w ciągu 23 lat był robot
PZPW Nr 2 wychowują
nikiem w tych zakładach. W roku
kadry i dla innych
1945 pracował tu jeszcze jako tkacz,
zakładów
leC'Z już w następnym roku ukończył
Organizacja partyjna PZPW Nr 2
kurs dla mistrzów tkackich zorganizo pot rafiła wychować liczne. wartośwany
przez
związki
zawodowe. <.inwe kadry, przy czym nal eży podWówczas tow. Rozpończyk objął sta kreśli~. że nie zasklepiała się wyłącz
n owisko majstra w tkalni, potem po nie na swym terenie. Wielu ofiarukończeniu Technicum Włók i enicze·
nych i zdolnych towarzyszy, wychogo, do którego .skierowała go Partia, wa nych w „Wełnianej · Dwójce" po·
został majstrem salowym. a od 1 mar
szło na odpowiedzialne stanowiska
ca 1950 r. awansował na dyrektora
do innych fabryk, jak np. tow. Jan
n aczelnego 'Zllkładu.
Laube, który jest obecnie dyrektoPodobnie przebiegał awans społecz
rem
technicznym w PZPW Nr 41, jak
n y 1nnych pr.zodującycłi robotników.
Przedwojenny robotnik fizyczny tow. tow. De rewenda - kierownik persoSzrot szedł drogą awansu od zaję nalny PPB, jak tow. Kazimierz Jóź
cia rachmiswza. poprzez pracę kie- wiak, który uczęszcza na kurs dla
r ownika biura wypłat, aż do obecnego staoowiska dyrektora administra· inspektorów Najwyż&zej Izby Koncyjno - han dlowego. Dyrektor tech· troli.
niczny tow. CiP.lepa zanim objął oW Technkum uczy się w tej chwi·
becne stanowisko był najpierw maj- li ob. '.(eresa Stojecka przykr<~caczka
•trem w snowalni. Z rohotników wy· z prz<;dzalni, zdolna i wyróżniająca
w od7.i się również tow. Kubiak kie·
rowt1ik wykońc:ialni, tow. Roralsk l się, a zarazem niezwykle łaknąca
wiedzy robotnica i tow. Piotr Róg ze
kierownik przęrlnlni i inni.
zgrzeblarni. Na najbliższy kurs wyJak organizacja partyjna
znaczeni zostali dalsi wyróżniający
walczyła o kadry
się pracownicy fizyczni ob. SkrzyEgzekutywa partyjna w porozumie dlewski i ob. Albina Toś. Na Uniniu z radą zakładową i Centralnym wersyteckie Kursy Przvqotowawcze
Za„ządem śmiało lecz bynajmniej nie
wyznaczno dalszych 6 osób.
.przypadkowo wysuwała kandydatów
do awansu społecznego. Każdy kan- IV Plenum pomaga wykry ć
C:iyda t na wyższe stanowisko był ubraki W naszej pracy
przednio pod dłuższą obserwacją towarzyszy. Starano się poznać czło 
Uchwały IV Plenum utwierdziły to
wieka w czasie jego pracy. pozwala- warzyszy z „Wełnianej Dwójki" w
no mu wykazać się z dolnościami orprzekona~lu, te kroczą. słuszną. d ro·
ganizacyjny mi i zawodowymi. Kursy
J d
•
d
IV
dla majstrów pozwoliły wybić się SI\· e n oczesn 1e Je nak
P 1enum
zdolniejszym jednostkom jak np. pozwolił o i m wykryć bł ędy popełnto
t ow. Rozpończy~owi lub tow. Mar· ne w dotychczasowej pracy nad wyCliniakowi, który zos.tał wysunięty na suwaniem kadr.
majstra salowego. Wielu zdolnych to
„Dzięki r eferatowi Tow. Bieruta _
warzyszy wysłano do Technicum lub
łtD1ożliwiono im doszkalanie się na mówi I sekr. organizacji partyjnej w
i::ursacb -zawodowych.
PZPW Nr 2 tow. Pawelczyk - zrozu
Poważnie Jednak dal się we znaki
lirak specjalnie zorga nizowanych kur
sów dla wysuniętych dyrektorów ;
k ursów o które towarzysze z PZPW
Nr 2 napróżn o zabiegali w Komitecie
Dziel nicowym i w CZPWeł. WysuPię
ci robotnicy musieli douczać się, na
własną rękę studiując pisma facho·
w e, biuletyny finansowe, techniczne
1 gospodarcze.

mieliśmy, iż naj większy

nasz błąd po
na braku dostatecznego zaufania. do bezpartyjnych. Tera?. zwrócimy nd nich większą uwa9ę przy wy·
szukiwaniu nowych kadr."
Wieks7.ą uwagę nnu;zą równiez towarzvs;;.e z „Wełnianej Dwójki" skic
rować na
odcinek pracy kobiecej,
któreqo dntąd nie brano w dostatec2
nej mierze pod uwagę przy wysuwa·
niu kadr.
.Jeszc1e bardziej stanowczo musi
walczyć orqanizacja partyjna o pod·
n ie~ienie wiedzy teoretycz1tej i facho
wej robotników, o uruchomienie kur
<.ÓW dla 'nowo wysunię tych.
Iegał

robot11ikami
Komisja z Centralnego Zarządu
p:?"zez 5 dni przebywała w zakładzie
zajmując się tym problemem i w rezultacie stwierdziła ogólnikowo, że
winę ponoszą tu zarówno przędzalnia
jak tkalnia i wykończalnia. Żródel
błędów nie wykryto,
nie wskazano
na sposoby i<:h usunięcia.
Radzili nad tym również sami towarzysze z „Wełnianej Dwójki" uzysknjąc nawet
pewną. p oprawę
na
tym odcinku, ale sprawa nie została
jeszcze całkowicie zakończona. A
Centralny Zarząd rozklada bezrddnle
dłonie.„

Niewłaściwy
a też często wręc:;.
szkodliwy jest stosunek nieklórych
inspektorów Centralneqo Zarządu do
nowowysuniętych kadr ,.Wełnianej
Dwó1ki", Należy do nich np. inspek•
tor Stawiski, traktuj <lCY n<?wowysu·
Na szczególną uwagę zasłu!-"fuje nie ni~tvch kierowników z gory i „po
właściwe, niezgodne z uchwałami IV oańskn", wykazujący przesadną gorPlenum podejście szeregu wy dz iałów liwośĆ' w wysz11klwaniu błqóów i
Centralnego Zarz;\clu do ludzi wys u- zdumiewającą obojętność jeśli chodzi
nietvch w PZPiV Nr 2. Centralny Za· o udzielaniP rzeczywistych rad i porząd wprawdzie ch~tnie zatwierdza rnocy. Nirktórzy pracownicy CZPW
politykę kadrową „Wełnianej Dwój· podchodzą jeszcze do nowych ludzi
ki" ale wysuniętym ludziom nie po- z PZPW Nr 2 często w spqsób bez
trafił zapewnić należytej opieki. nie duszny. całą nodzieię kładąc w „kon
udzielał im odpowiednich rad i wska sekwencjach służbowych" i nie odzówek.
działy\~ując na nowo wysuniętycl\
Towarzys?.e z „Wełnianej Dwójki" prncowników w sposób _wychowaw.
sami boryknli się z trudnościami i sa C7.y.
mi zmuszeni byli je rozwiązywat.
Jest rzeczą konieczną, aby cl pruA trudno~ci tych było wiele i lst- cownkv CZPW, którzy jeszcze nie
nieją one jeszcze nadal. Jedną z naj- zrozumieli
wytycznvch tv Plenum
większych
bolączek
zakładu
była przestudiowali je,
pr zyswoili i zmie
sprawa skurczu tkanin, powodująca nili wreszcie swój stosunek do wysu
znaczne przerwy w odbiorze i zamro- niętych kadr robotniczych.
7.<>nie kapitalów. ·
Bad.
I

Brak opiel.;i nad kadrami
ze strony
Centralnego Zarządu

Stonka I• Lin CoIn

Nie jest to, proszę was, iaduy1n,, ie wie powii>m, odkry'ciem Amertki,
ii obecnie ,,/J01111jqcy" pre:y<le11t Stanów Zjed11oczonych nie cieszy lio :byi
wi('/k·im autorytetPm wśród s:ero/dch r::esz obywnteli USA..' Wprawdiie
- utt'<1Ż<1~ie - . repre:e11111je on 11ie1cqtpli1vie wzniosłe idee, jak np. idea
t.:w. ::imnej woj11y, wodór, tm/;;ież st<ml;a dla wlej ltid:kości itp. - ale
ogól mil'szkmlcórv Ameryki P6łtwc11ej to dziwacy, wolą inne, bardziej
„przyzie11111e" idee: trnliio.ki, pMlfpu, sprarriedltwo.fri społecznej i brat er·
st1m mirrl:;y mirodarni, i w zwią:::J;u : tym pr:;ej011•i<ljq ogromny kult i cze.fd
dla tych swoich darmo ::marlycf1 pre:ydi>11tó1v, ~·tór::y te idee "iy:mawali,
propago1mli i reali:o1mli. Oko/ic:ność ta jest dobrze z11a11a tym wsz)'.St•
'kim c::y1111ikom amer)'k(lfiskim, które w .,lrerl>ie politycznym" nosz;(I bombkę
wodoro1i:q oraz stonkę Colorado - i cllatego od c:am do c::as1i próbują
podeprzeć niewielki autorytet ż.vwego Trumana wieli.im a11torytl!lem np.
nieb(l.~zc:)·ka Linco/110. W jaki s110.~611 to robią? Ano, przy pomocy wypróbl)w<111ego systemu: „wiell~i Li11cnlu powiedział...". Tak 11c:y11iln, 110•
wiedzmy, parr tygodni temu redakcja u•yclrorlzqcegn w dużym 11ril.:l1uliie
aml'rrkmiskiego c:asopisma ,./,~10/,·". Zr1mie.kila ima pirlme popienie
1t>ielhiegn wezyr/enta, a pr:y tej olrn:ji ,.pr;ypmw1i«lu" c:.YIP/11ihmn kilim
li11col11ml'~f;ich złotych myśli. Np.: „11fe moimi priyc:yuiać .ęię do bra1er.< t11'll lw/:i. pnpierajqc 1rnll1r 'lolll.rnuv/', ,,nic mo:1111 f!Omóc ot.r:1'11111jqcym 11/acr. oslnbiajqc tyc/1. k·tńrzv w,v1Jfucnją zriról1rk" itp. Ann, u:cnle
ład11y kmcnłeh propogrmrly na rzecz 1"11pitnli~1vcmvch tt•1·;y.~k iwac;;;y: nie
trnłc:yć : nimi, 11ie .,oslrihit1ć" icfr„. T'rn11t1Jland.v tym .<ktttr>c:nit>js:ej, iź ,
wloioncj w usta pn.ętcpo1rego pre:ydP11ta, laóry. oc:y11•i.~ciP, 11iµd,v w życiu
podnhnych ,.:lotych my.tli" (złotych ~ dla czcicieli złntego cielca) 11ie
pnwied:iał. Ale c6ż to 1irzeszkJUl:a 11ro11agwtrlo111y111 stn11lwm USĄ? Ze
.się nadgryza w te11 sposób dobre. pięlme i czyste imię u·ielh·iego c::fowicka
- nic to dfo nich nie z11ac:y. Gr1111t, aby „i11teres s:edl". Tylko, ie jalw§
nie i·foie. A i. z „afory:ma111i" Linrnl1111 redalrcji „Look'.' .!ię 11ie udało.
C:)'lelnic) a111eryl.-miscy : ob11r:euie111 całą brmlną, fałs2ersJ,·ą a/i>rę :de11wskom:ili. I szybko się · wydało, iż autornmi w:yloc:onycll wrżej, r:e·
komo lincolnowskiclt :łotyclt my.<li byli pr:Ptl.~tawiciele wielkiego ka·
pitalu (SA, operujący w lwl11aroch ameryhmlsl.-.iego Kongresu.
E. Tam

Ślade~ nosz•~ch artyhulów

ł
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d·ławienia słusznej
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kry tyk i

O sprawi e tow. H.el ler a

Wśród wypowjed'DI, jakie na temat
dławienia krytyki pad ły n a I Zło·

cie koTespondentów robotniczych I
chłopskich, upamiętniło się dobitnie
powiedzenie tow. Cyrankiewicza, doskonale charakter~·jące stosunek
niektórych jednostek do sł'usznej
krytyki: „S ą. p o urzędach t rz.akla dach pra.cy t acy Jianowie, którzy nie
mOSZI\ krytyki. bo.fi\ się Jej, j ak diabeł święconej wody; tacy pan()wie
p oruszą niebo i ziemię, by zakneblować usta krytyce, by się wykrt:cić
od odpowiedzialności, b y się p oIIezyć z krytykam i".
O tyan, że taik jest w istocie, te ci
„panowie" nie zamierzają tak łatwo
izrerzygnować rze swych wypróbowa-

po

przezwyciężać tr,udnośd
Brak kursów dla wysuniętych dy r ektorów sprawił, że tow. Rozpończyk musiał b orykać się z trudnoś
ciamł , które przy większym znsobie

P ismo okólne CRZZ z dnia 11.
VII. 49 r. L . dz. 7 /5034 w spraw ie pracy strażn ików przemysło

które odbija się na · jakości produkcji

prtędzyf

Łatwo sobie uzmystowić,
jakie
szkody przynosi tego rodzaju niedokładna praca i ile sprawia zaho.
mowań w produkcji. Pomieszana
przędza. powoduje w tkalni błędy
zasadnicze które olmiżają. jakość
produkcji. '
,
I cóż na to inspektor produkej: 7
Przytoczony wypadek nic jest l.ly.
najmniej pierwszy. Kierownictwo
oddziału powinno zają6 zdocydowa
ne stauowisko ~ tej sprawie, by
raz na zaw5ze ukrócić pod9bne nic
dbalstwo. Wi onych należy pociąl!'·nąli do odpowied-Li:tlności. Knżrl.v
musi być odpowiedzialny za. S\VÓj
odeinek pracy.
I rena Biegalska.
PZPB im. Cz. Szymnń~kiego.

Dobry sposób na
Nasza. organizacja partyjna, rada zakładowa i dyrekcja stosowały
różne metody, w celu zmniejszema
nieusprawiedliwionej nie obee n ości.
Lecz najskuteeznfrjszą. okazało. się
nowa usta.wa o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pro.cy. Po.
nieważ no. naszym terenie '17 PZP.B
im. Stalina prowadzona jest dokłarl
na kontrola. i wycią.ga się odpowiednie konsekwencje w stosunku
do łai:ik6w, wypadki nieobecności
zmniejszyły się Z'llacznie ostat.
nio o 40 procent.
Nasze przodownice pracy, jak
tow. tow. Malicka i Zimo6 stwierdz&ja1 że obecnie, M.ięki iz;mnlejsze
niu ii1e absencji. przą.dld już Die

ezekajlł

łazików

na niedoprzęd. Zlilmido1va
no te:i< ~·cze6niejsze odchodzenie od
maszyn co często zdarzało się daw
nie.i w naszej przędzalni.
Dają. się słyszeć u nas
i takie
glosy, że ustawa powinna była być
zastosowana już wcześniej, a na pe
wno dziQki niej uniknęlibyśmy wie
lu trudności. Każdy bowiem zdaje
sobie sprawi), że niewykonywan1e
planów .przez nasz oddział, „nadra
bianie" w 11ob-Oty, wypłyiyaly z ogromnego odsetka.
opuszczonych
bez usprawiedliwienia roboczo.godzin,
J61wiak
k orespondent ,,Głosu" z PZPB
im. Stalin&.

w.

wych mówi, że jeśli strażnik ma
24 godziny służby i 24 godziny
odpoczynku, należy mu zapewnić co siódmy dzień w
tygodniu wolny od pracy. Okóln!k
ten mówi d alej, że godziny nadliczbowe liczą się po przepracowaniu 300 godz. miesięcznie. W
czasie 24 - godzinnej
służby
strażnik winien mieć zapewnione 8 godz. odpoczynku, które
wolno naruszyć tylko w czasie
alarmu.
Jednak dyrekcja Centrali Han
dlowej Przemysłu Skórzanego
nie przestrzega powyższych zasad i strażnicy pracowali po 360
i 372 godziny w miesiącu, nie o
trzymując należnego \l.rynagrodze'
nia za godziny nadliczbowe.
Komendant Straży Pr:r.A?mysło
wej zwracał się w tej sprawie
w sierpniu 1949 r. do Sekcji Pła
cy i Pracy CHPS.
Płatnik ob.
Szrajber poradził strażnikom, oy
przedłożyli wykaz nadliczbowych
godzin do zatwie'rdzenia zapowia
dając że w ciągu 3 dni otrzyma
ją wyrównanie. Na tym jedna~
się skonczyło. Do tej pory straż
nicy wyró\\nania nie otrzymali.
Dalsze interwencje Związku Za
wodowego i wystosowane pismo
.z dnia 14. I. 1950 r . do dyrekcji
CHPS w sprawie wypłacenia za
ległych należności również
nie
odniosły skutku.
Należy zaznaczyć, że strażnicy

innych zakładów w Łodzi otrzymali za nadliczbowe godziny wy
równanie ju:i; w 1949 r. a nawet
i w Hurtowni .Rejonowej Nr. 5
w Łodzi, podległej CHPS; naież
ności te również zostały Wypła
cone. Było by pożądane, gdyby
zainteresowano się bliżej „dżia
lalnością" biurokratów z
Sekcji
Pracy i Płacy CHPS.
li
I ren eusz Woj tyniak
k orespondent „Głosu" CHPS

Pnemysłu Bawełnianego.

Dy~cypłina

S tanowisko Komitetu Dzielnicy Fa
brycrznej jest dowodem, że towarzysze energic~nie wprowadzają w ży
cie uchwały IV Plenum KC PZPR
w spran.vie tępienia przejawów zwal
czania słusznej krytyki. S tanowisko,
jakie organizacja partyjna i k ierownictwo Zakła d ów Stalinowskich zajęły wobec człowieka, który chc i ał
„zakneblować . usila krytyce" i „poliC'ZYĆ się z krytykiem", IJędz!e z pewnością nauką i przestrogą dla wszyst
kich tych, którym ,.przeszkadzają"
jeszcze krytyC7..nc korespondencje ro
botników i chłopów.
.stanowisko to - jak głosi uchwala egzekutywy K. D. Fabryczna ,,będzie ostrzeżeniem dla tych wszysł
kich, którzy postawieni na kierowniczych stanowiskach przez nasz
Rząd Ludowy, miast wyciąga ć wn io
ski .i:e słusznej krytyki, chcieliby w
podstępny I prowokatorski
sposób
tłumić ją, urządzając sobie wygodne

pr a cy

w Centrali Handlowej Ceramiki

Pracq I Placq Cff PS

Nledbal~tlł/o
W przędzalni P ZPB im. Cz. Szy
:ma11sk!ego odd'Liał I, została w
dniu 25 ub. mies. wysłana skrzy
nia (wątku) przędzy 20 I A do wą.t
kowni. Przeciętnie w skrzyni ta
kiej znajduje się około 90 kg wąt.
k u.
Po wydaniu wspomninnej
skrzyni na tkalnię okazało się, że
wątdk 20 I A został zmieszany z
34 I R. Bezpośrednią. winę za to
ponoszą układaczki które przy n.
kładaniu przędzy nle zwróciły uwa
gi na jej numerację. Omyłkę swą.
tłumaczyły one tym. że nastąpiłĄ
zmiana. koloru ce1vek wątkowych.
Nasuwa się zatem pytanie, czy u_
kładaczki
winny zwracać uwagę
na kolor cewek, czy też na numer

•

Biurokraci w sekcji

Na jednym z ogólnych zebrań
pracowników Centra.li Handlówej
Ceramiki
odbytym
w
początkach
maja, szeroko omawiano wprowadzenie
u stawy
o zabezpie~zeniu socjalistycznej
dyscypliny pracy.
Większość
pracowników przyjęła ustawę
z głębokim
zrozumieniem 1
szczerym zapałem.
Dlaczego
większość,
a nie wszyscy - o
tym mówi tablica, wywieszona
przez Dział Kadr w Biurze Glownym CHC., na której uwidocznione są w punktach karnych
wyniki spóżnień i nieusprawiedli
wionych nieobecności za maj w
bran:ż;owych °biurach sprzedaży o
raz innych działach CHC.
i?; podanych wyników dowiadu
jemy się, że nie wszyscy pracownicy Ceramiki przyswoili sobie
ustawę, którą ogół przyjął z tak
wielkim zrozumieniem. Tak np.
Biur o Sprzedaży Szkła Techmcz
nego i Laboratoryjnego pobiło
rekord
nieusprawiedliwionych

absencj i w maju, uzyskując 10
punktów karnych. Podobnie dzi•.?
je się jeszcze w innych biurach,
gdzie pracownicy podczas urzę
dowania bez u zyskania przepustek wychodzą na miasto. Niektórzy załatwiając sprawy służbowe, wiele czasu poświęcają
sprawom prywatnym, • spożywa
niu"posiłków w barze mlecznym,
wizytom u fryzjera i tp. W tym
wypadku należy winić szefów i
kierowników, którzy nie zadaj ą
sobie trudu, by pracownikow
swych we właściwy sposób kon
trelować i przeciwdziałać marno
trawstwu czasu.
Należy przypuszczać, że przy
wspólnym· wysiłku rady zaklado
wej i organizacji partyjnej dyscy
plina pracy ulegnie jednak u nas
poprawie. S zczególnie zaś trzeba się zająć wspomnianym E mrem Sprzedaży.

życie".

*

Jerzy Koch
korespondent CHC

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

Złośliwość
D~żąc

bogacza wiejskiego

do najwydatniejszego za.o

patrzenia w artykuły żywuo6ciowe
mas prncuj:icych, walczymy o jat<
nnjwi<:hze plony przez zwi~kszen1c
wyda,jności z ha. i obsianie ka żdego
kawałka ziemi.
Wys iłki nasze w
tym kierunku u~iłują. jednak sabo
tować bogacze wiejscy, pozostawia
jąc czę86 swojej ziemi
odłogiem.
'l'ak więc np. bogacz wiejski w
Chełmach pod Łodzię, January Wal
czewski, posiadujący 11 ha ziemi
uprawnej (warzywa), w roku . bie.
żą.cym obsiał zaledwie około 4 ha.
Należy nadmienić, że Walczewski 1
mają.e wykształc!3nie rolnicze,
po.
trafił w przeszło§ci zbiera.6 obfita
plony. Natomiast w okresie powo.
jennym doprowadził awe 1ospodaratwo do ruin7,

r az o§tatni

waoklcl(o, do szczegółowego zbada·
nla dotychczasowego stylu pracy kie
rownlka K ellera. Po gmntownym
rozpatrzeniu całej sprawy postanowiono wystąpić na najbliższym ze•
braniu organitacjl podstawowe! z
wnlosldem uclzlelenla tow. U.enerowt
ostrej nagany. Sprawa Kellera stanQła j u ż także na egzekutywie KomH_ęt11 Dziel11.ic.owego.
' U'chwała
egzekutywy bt"z.mi m.
Inn. jak nas.tQpuje: 1) zobowiązać dy
rekcję za,~ladów do wystą.pienia. wobec Centralnego Zarządu Przemysłu
Bawełnianego i wniosl•iem o przeniesieni!' ICellera do innych za!daclów z podkreśleniem w charakterystyce, ie czasowo nie moic on pełnić
kierowniczej funkcji i 2) przesłać d<>
instytucji, w k tórej K eller zostanie
zait:rudniony, pi'.Smo e: szerokim omówieniem prizyczyn ~wolnienia go z
PZPB im. Stalina".
Jak się dowiadujemy tow. ICcller
zostanie już w tych dniach przeka·
zany przez dyrekt\ię PZPB im. Sta·
lina do dyspozycji Centr. Zar.tądu

11ych metod zastraszania i gnębienia newce. Perfidnie obmyślony plan
korespondenta, który rzdobył się na został sparaliżowany dzi~ki czujno„rzuchwalstwo" krytyki,
świadC'lył ści rady zakładowej, która pr.?.y po•
najlepiej fakt, jaki wydarzył się mocy świadka zajścia, tkactll ob.
nJedawno
w
P2lPB
im.
Sta· S-Obótki zdemaskowała machlnacJe
lina. Sprawę tę poruszyliśmy w na- Kellera.
szej garzecie dn. 1. VI. b. r. Jak wiaWspominaJiśmy, jak wielkie obudomo niesławnym „bohaterem" tego rzenie wywołało to u.ajście wśród
zaijścia by'ł k ierownik tkahd · tow. załogi PZPB lm. Stalina. Robo tnic;y
Keller, który oburzony, :te kore- domagali się surowego ukarania inspondent poważył się omówić kry· tryganta, dławiącego słuszną krytycznie w gazecie sposób roz.plano- tykę.
Spra.wą Kellera, który jest cdonwania urlopów na jego odd'liale, obmyślił pods-tępną intrygę, mającą na klem PZPR, zajęła się Dzielnica. Facelu ośmie52enie i zdyskwalifiikowa· bryczna. Po zapoznaniu się z postęp
nie koresrpondenita - pl1zodownika kiem kierownik~ tkalni, Komitet
pracy tow. SwHonia. Jednak intryga DzlelnlcowY zobowlą:zał sekretarz;i
ta - jak wiadomo - spaliła na pa- organizacji podstawowej, tow. No-
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Kolektywna praca pomaga
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A.le to jeszcze nie wszystko. w~i
czewski posiada dom, skłndają.cy
s ię z H lokali miogzkulu,rch, z któ
rych 5 znmiC'~zkują. rodziny robotnicze, pracujące w fabrykach. w
Lodzi i ZgiNzu. Do mieszkań tych
podczas deszczu, z powodu uszko.
dzeń dachu. leje si~ woda. Walczcw
~ki otrzymał na remont dachu we
wrześniu ub. roku 3 beczki smoły.
która do dzisiaj nie została wyko
rzystana, chocia:i< robotnicy v:ielokrotnio · z1vracali się do niego z pro
pozycją.
wyremontowania dachu.
Stanowiskiem tym Walczewski wy
kazał ewe antypaństwowe oblicze.

Maria Bednarek
koreepondentka chłopska. r?łosu"
Chebny, 11ow, 16dz1U

I

•

*

Wn iosek z całej tej sprawy jest
jasny:
Korespondenci robotniczo • chłop
scy, których 7,adaniem jest walka o
produkcję, tępienie ws7.ełkich
przejawów biurokracji i kumoterstwa,
korespondenci,
którzy
stanowią
awangardę klasy robotnicrzej, powinni być otoczeni opieką, a korespondencje ich powinny służyć kierownl.
ctwu -zakłitdów, organizacji partyjr.cj i radom zakładowym jako bogate
źródło . środków wiodącycl1 do usprawnienia pracy w zakładach.
Dlatego też w stosunku do wszystkich, którzy hamują rozwój krytyki
i dławią ją, p~winny być wyciągnię
t-e tak surowe konsekwencje. jakie
zastosowano wobec tow. Kellera w
PZPB im. Stalina.
R. Sam.

Wyjaśnienie
W zwiąU:u z izamieszcrLOriym werw
ra j artykułem „Czerwony Widzew"
winien znów 11taó się kuinią kadr"
wyjaśniamy, że sekretarzem Komitetu Fabrycznego Wldtzewskieh Zakładów

Przemysłu

Bawe łn ianego

Urn. 1 Maja jest tow. Kominiak.

Nr 155

radzieccy wypoczywaiq
··~·

v,";.
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naszego życia:
wychowaniu nowych kadr i dalsze
go udziału związków zawodowych
w walce o pokój. Tymi zagadnienia
mi żyje nasz kraj i to stanowić t>ę
dzie stałą 1.reść życia naszych związ
ków za_wo?owych,. k.tóryc.~ role,
znaczenie i odpowiedz1alnosc w Pol
sce ~udovyej wyznacza fakt spraw~
wama władzy p.rzez klasę robotm
czą.

„Swą

odpowiedzialną

rolę

głó

wnej transmisji partii do mas,
powiedział na IV Plenum CRZZ
tow. Aleksander Zawadzki - szko
ły gospodarowania,
szkoły rządze
nia, szkoły komunizmu, kuźni nowych kadr robotniczych i pracowni
czych, nasze związki spełnią pod
warunkiem utrzymania nlerozerwalnego i wciąż pogłębiającego się
związku z masami pod warunkiem
gruntownej poprawy swego stylu
pracy, pod warunkiem wychowania
szerokiego aktywu społecznego".
W jaki sposób związki zawodowe
winny ;poprawić swój styl pracy,
aby sprostać swym zadaniom? Uchwała Plenum CRZZ przyjęta
w
oparciu o referat tow. Zawadzkiego odpowiada na to pytanie, precy
zując wytyczne działalności związ
ków zawodowych. Wytycznym.I ty
mi są:
1. mobilizowanie klasy robotni
czej do wykonania zadań produkcyj
nych;
2. praca polityczno - wychowaw
cza, kulturalno - oświatowa oraz sy
stematyczna praca organizacyjna.
Oto są niezbędne warunki dla
stworzenia szerokiego
rezerwuaru
kadr nie tylko związkowych ale
również dla potrzeb
całego życia
gospodarczego i społecznego Polski
Ludowej.
Mobilizacja klasy robotniczej do
wykonania~adań produkcyjnych -

cy - czołowe zadanie związków za
wodowych. \V toku współzawodnlc
twa wysuwają się najlepsi, najbardziej ofiarni i aktywni przedstawi
ciele klasy robotniczej. Przodownicy pracy, nowatorzy i racjonalizato
rzy, p:oduk~ji - to właśnie ludz_ie,
sposrod ktorych pr:tede wszystkim
~zerpać będziem! kadry do partii
1 aparatu partywego,
do aparatu
gospodarczego i państwowego.
W
tym też przede wszystkim sensie,
związki zawodowe, które rozporządzają wielotysięczną masą aktywis
tów - winny się stać najbarclziej
masową kuźnią nowych kadr dla ca
lego naszego życia.
Mobilizowanie klasy robotniczej
do wykonania zadań produkcyjnych
nie może nosić charakteru akcji ograniczonej wyłącznie do jednego,
zakładu pracy.
Socjalistyczny styl
pracy oznacza upowszechnienie do
świadczeń i osiągnięć przodujących
robotników w całej klasie robotni·
czej. Doświadczenia. jednej kopalni
muszą być przeniesione do wszyst
kich kopalń, osiągnięcia racjonalizat-0rskie jednego zespołu budowla
go muszą stać się własnością wszyst
kich budowlanych.
Narady wytwórcze w poszczegolnych fabrykaeb, narady robotnicze
jednego zawodu, przepojenie działalności
kulturalno - oświatowej
treścią pracy zawodowej, problema
mi produkcyjnymi - oto droga do
upowszechnienia doświadczeń i osiągnięć przodujących
robotników
wśród
najszerszych tnas pracują
cych.
Równolegle do tego procesu musi
postępować proces pogłębiania świa
<.lomości
politycznej mas pracują
cych dla wychowania ich w duchu
ludowego patriotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu, w du
chu przyjaźni i miłości do pierwsrtl
go kraju zwycięskiego socjalizmu

~iilii!;;;•-=: ~

·1 :.-•

num CRZZ kładzie ogromny na
cisk, gdyż dopiero powiązanie zaga
dnień zawodowych, produkcjnych z
problemami politycznymi wychowu
je świadomego gospodarza państwa
ludowego.
Smic:le~ '_VYSUWaĆ. przodujących
robotmkow i robotnice, partyjnych
i _bezpartyjnych na wyższe stanowiska - to hasło IV Plenum liC
PZPR podejmują obecnie związki
zawodowe. Wysunic:tych robotników

,

1
kadr budowniczych socjalizmu l ko
.~.
""
••
•
,
munizmu, będzie przyświecał nai
„
, . .; , , ·
"'
szym związkom zawodowym w łeb
,
•
,
' ~
odpowiedzialnej pracy.
'+'!li'
\ ,
· · 'f
„0 dzisiejszym znaczeniu związ!. " '·
r
'
ków zawodowych - powiedział to
~arzysz Bie_rut na l i (VIII) Kongre
;~
s1e Związkow Zawodowych - sta
~ ·. · ··
nowi nie tylko liczba zrzeszonych,
s#'~
lecz przede wszystkim nowy charak
:.
1
ter ich zadań, nowa ich rola w pro
' '
dukcji, w państwie, społeczeństwie
należy otoczyć
szczególną opieką,
-nowa. ich rola w całkowicie odszkolić przed objęciem przez nict1 miennych obecnie warunkach na!f'le
nowego zadania, kształcić na kur- go ustroju politycznego, społecznego
sach stale w toku wykonywania no i gospodarczego. O d'l:isiejszym zna
wej pracy partyjnej, związkowej czeniu związków zawodowych stano
czy państwowej.
wi to, że klasa robotntcza sprawuje
W pracy związkowej Plenum dzisiaj wlaclzę polityczną w pań
CRZZ wzywa do jeszcze mocnie.isze stwie, że jest ona dzisiaj rzeczywlgo zaciesnicnia więzów przyjaźni ze stym gospodarzem w najbardziej
W Zwjązku Radziec1dm rozpoczęły się urlopy
związkami radzieckimi, do jeszcze podstawowych dziedzinach
naszej
siące sana.toriów i domów wypoo'l:ynł.owych. pełniejsz-ego korzystania z ich boi;a gospodarki ogólnonarodowej".
tych doświadczeń. Przykład radzicc
rium dla Górników im. Żdanowa.
K. G. /
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - --
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wzywa do
I

Je dności

k rzew1en1a p r z y 1azn1 z

tychczasowej akcji wychowa,wozej,
prowadzonej przez Socjalistyczną
Partię Jedności Niemiec i rz:miera:a•ją
cej do wychowania naTodu niemieckiego w duchu przyjaźni do narodu
polskiego. Rezulta.ty tej pracy są po-

letnie. Zaipełnia,ją się tyNa ilustracji - sanato·
na Ukrainie.
-----------

Polską

naszą partię w walce 'I: nacjona-1 n~go proletariat'! pols~iego w histołizmem i socja.Idemokratyzmem. rh ruchu robotniczego •
Bezsporny jest także prooes stop.wrch~wanie niemieckiej l<JasY. ro-

niowego wych1>wania szeregów I !>&tni~eJ w ~uchu pr~l~tar1ackiego
klasy robotniczej, a przejle wszy. mternac~<mal.wnu. rO'/;wm!e w cał~m
stki.m rzesz ml-Odzieży. w pracy s~ołeczenstwie mem1eckim - czaaważne:
tej położyły wielkie za.sługi związ- :i!e1;1 tow. ~x~na - P_owszecbne dą
„Bezsprzecznie
kl zaiwooowe i Fi>J. Niewą.tpHwie z~me do pok?JOWYCh i do~r{)Sąsiedz
osiągnęliśmy
godna uwa.gi jest prM:a. wycho- kich stosunkow z.Po~ką i 1cb wszech
znaczne rezultaty - pisze tow.
Axen - dzięki pracy naszej parwa.wcza DFB i Kulturbundu w stronnego P?gł~b1en1a:.
tii w dziedzinie zrozumienia w
dzied'liinie wychowania kobiet f
„To dąze:iue. - . PISZC o!' - ,zYnaszym społeczeństwie granicy
i.ntellgencji w du<lhu przyjaźni do
ska jeszcze d~1ęki t~mu, ze z J.edna Odrze i Nysie jako granicy
polskiej
dem()krac-jl
lud-0wej.
ne~ strony pob1;1dz1 ~o ~n~g1czRepubliką Demokratyczną.
pokoju.
Szczególne ma.cienie ma działa!neJ walki p~c!wko 1stnie3ącemu
ność Niemiecko _ Polskieg-0 Tojeszcze 'Y częsc1 naszego ~arod~
Tow. Axen analizuje prrzebieg doBezspornie udało się umocnić
wa.rzystwa PokojowYeh i Dobronacj~nahstycz:r_ie~u poczuciu wyz
szosc1, z drugueJ ~a'°' stron?' spo·
5 ąsiedzkich stosunków, przed którym stoi tera.z główne zadanie
p~laryzuJ.~ w WJększej 3eszcze
przekształcenia się w wielką. or~erze, n_1z t~ brło doty~h?7'3s roganizację masową".
b1on~! 0S1ągm~1a pol~kieJ demo.
.
krae>J1 ludo.weJ, a takze kultural. Tow. Axen . st w1erd2a naSitę~m~,
ne osiągnięcia polskiego narodu
ze w pracy teJ napoty1~ala. S?CJahtak w przesuości, jak i teraźniej.
Brzeski pow. łaskiego, właścicielka
Trzeba pamiętać, że plan skupu stycz~a Parti a .Te?nosc1 N1ermec na
szości. Najwyższy już czas, by
młyna i dużego gospodarstwa rolne dla każdej gromady został opraco- pe>wazne trudności :
zapoznać nasze społeczeństwo 2
„Oczywiście, nasza. tdeologicma
czynami polskich rewołucjonigo, posiad11. jeszcze niewymłóconą wany i uchwalony na zebraniu p:o
walka przeciw niemieckie.mu nastów 1848 r."
stertę zboża. Bogacz wiejski Ignacy madzkim właśnie przez samych chło
cjonalizmowi Jest S2czególnie cięi
„Niewątpliwie mus!
wzbudzić
Szkudlarek z gromady Orchów pe>w, pów, a więc uchwale gre>mady m ·Jsi
ka w warunkach r&zbicia Nieniepokój fakt - stwierdza tow.
łaskiego, ma w stodole dużo zboża się p-0dporzą.d>kować każdy jej mie.:;z
mlee, w warunkach kolonialnego
Axen - że w Niemieckiej Repuanglo - amerykańskiego reżimu
blice Demokratyczneoj nie ma je·
niemłóconego.
Franciszek Urb:-.nek kaniec. Jeżeli uchwałę rzetelnie wy
w N1iemczeeh Zachodnich 1 roa;szcze iadnych przekładów dzieł
z gromady Przemysłów, pow. łowie konują chłopi mało i średni<>rolni,
cz!onkowa.nia_ Berlina. A!e tym
Adama Mickiewicza i innych wykiego, posiadając duży zapas włas- >:przedająe gminnej spółdzielni przy
większr jest nasz o~wiązek i
bitnych polskich poetów. Nie wynego zboża, otrzymał w spadku ao ~a.ją~. na łlieh ~ć zboża, mutYJQ większe musz' byc nasze wy
starcza także - jakkolwiek jest
bracie 150 kwintali żyta. Jak usiłu- szą ją wypeJniać tiwitież i bogacze
si~kl. b?" wzmocni~ .ro~o'!sz~hgodne pochwały wystawianie
meni~ ~~el przyjazni niem.iecko polskich sztuk 0 niemieckiej pro.
ją oni wytłumaczyć swe postępow:i.- wiejscy, korzystający
na równi ze
polskieJ i ~znania. ~cy na
blematyce. Swiadczy to bowiem
nie? Po prostu: „'Nie sprzedamy, bo wszystkimi z dobrodziejstw Polski
Odrze i NySle jako irramcy POo wielkich możliwościach wczupieniądze na razie nam nie są po- Ludowej.
koju''.·
cia się i zrozumienia ze strony
trzebne".
Chłopi mał<> i średniorolni
w. z.w1ązku z tą ocefl;<l t~w. Axen
wi&demokratycznych sił polskiego ua
rodu, ale nie świadczy przecież o
Jakie są przyczyny tego ro· c!zą już dobrze,kto jest ich wrogiem wyciąga praktycq.ne wmosk1:
W naszej pracy uświadamiajątym, że posiadamy wystarczają~ą
dzaju postępowania? Bogacze i kto godzi w ie~ .interesy. Przykła
cej musimy szczególnie wysunąć
:znaj1tmość zagadnień życia poiwiejscy nawet w końoowym eta dem tego jest przebieg odbywają
trzy zagadnienia,. a mianowicie:
skiego narodu. Polska opera na·
pie akcji usiłują ją sabotować, tych się ostatnio zebrań gromad~
1) Walkę o pokój przeciwko im
rodo~a i polska ~uzyka. lud.owa
perialistycznej histerll wojennej
czeka.Ją na zawarcie znaJomosci z
licząc, że przysłowiowy przed,.. kich, na których chłopi mafo· i śred
f prowokacjom;
niemiecką publicznością. To sanówek pozwoli im 11pekulować i niorolni 7.tlecydowanie dema~kują i
21 wyjaśnianie nas7,emu społemo .można by powiedzieć o m~lar
sprzedawać zboże
za lichwiar- r•iętn~ją bogaczy wiejskich, oo z nie
czeństwu, że rewizjonizm odnośstw1e i sztu~ach. plastycznych :
skie ceny małorolnym chłopom. nawiści do Polski Ludowej wolą zbo
nie granicy polsko _ niemieckiej
A.riykur _sWÓJ. kon<:zy t<?w·. Axen
Zakusy te zostaną jednak uda.· że raczej zmarnować, niż sprzedać
jest narzędziem amerykańskiego stw1erd:em~m, . ze ~zmoen1enie w~
imperia.lizmu, który zagraża praw cho_w.an1a mem1eck1ej klasy roJ:>oŁn1remnione przez Państwo Ludo- - sądząc, że w ten sposób zakłócą
dziwym interesom naszego n aro- czeJ. i ca.lego na.rodu w. duchu. mterwe, które nie zezwoli na wy- normalne zaopatr~enie w żywność
du •
nacJonalizmu Jest wazną i 1stotną
zysk biednych chłopów.
świata pracy.
31 wzmocnioną i gruntowniej- częścią _walki._ideolog}c~e~ ~ocjall.
Gminne Spółdzielnie „Samopo
Zadaniem gromad~kich, gmin
S'l:ą pracę, WYjaśniającą istotę 00 _ styczneJ Partii Jednosc1 N1enuec.
moc Chłopska" zostaną zaopabudowy i osiągnięcia polskiej denych i powiatowych organizacji
mok>raoji ludowej.
tTzone w dostateczną ilość mą
partyjnych jest pomóc chłopom
Konieczne jest usunięcie z srz;ere·
ki, ' którą będą mogli nabywać
mało i średniorolnym w tej wal
gów naszej partii 1 niemieckiej klachłopi średnio i ~ałorolni po ce
ce poprzez uaktywnienie i ubojo sy robotniczej niestety wielkiej jenach hurtowych na warunkach
wienie trójek zbożowych, które szaze nieznajomości historii bohaterkredytu. Tak więc kapitaliści
mogą i winny
zmusić bogaczy skiej walk.i po.ls!kiego ruchu r<>botniwiejscy tracą jeszcze jedną moż 1
wiejskich do wype)nienia oho· czego. Gruntowne studium dzieł
Marxa, Engelsa, Lenina i Stalina po
Iiwość wyzysku
biednych chowiązku wobec Państwa
mas zwoli każdemu niemieckiemu socjapów.
pracujących.
1
liście poznać wielką rolę rewolucyj-

Bogacze wiejscy usiłują sabotować sk up zboża
Rachubq spehulantów z o!italq udareninion e
Zbliża się koniec roku gospodarczego 1949·50,

ukończeniu

a

równocześnie

jest AKCJA PLANOWEGO SKUPU ZBOŻA, zapewniającego chłopom mało i średniorolnym KORZYST~E CEN.~
ORAZ STAŁOść I PEWNOść HYNKU ZBYTU, a klasie robotniczej systematyczn11 dostawę r.boża i produktów rolnych.
na

Rozpatrując

przebieg skupu zbo· 1bogaczy wiejskich, bez potrzeby
i przechowujących znaczne ilości zbo
· ~ ze
· tam, ża i nie wywiązujących się ze swych
gminach trzeba sitwi.erdz1„,
zobowiązań wobec Państwa.
Taką
gdzie organizacje partyjnę, rady na ckazała się tr6jka w gromadtie Woj
rod{}we, ttójki zbożowe i- ZSCh za- ciechowice pow. kutnoivśkiego, któchowały należną czujność, demas.. ra... nie dostrzegła faktu, te bogacz
kując
bezkompromisowo
bogaczy wiejski, Medyński, pos'iada jeszcze
wiejskich, ukrywających zboże, plan niemłóconą stertę zboża.. Wynikło
skupu został w pełni wykonany. Tak to z tego, żo Komitet Gminny w
Krzyżanowie nie zachował dostatecz
więe sekretarz Komitetu Gminnego nej czujności przy doborze trójek
w
Kowiesach,
pow. łiowicki : g-o, zbożowych. Zrozumiał:e, że brak
stwierdził swego czasu, że u boga- czujności ze strony niektórych orga
czy wiejskich schowane są olbrzy- nizacji pa1·tyjnych oraz tu i ówdzie
zbyt słaba aktywność rad narodomie nadwyżki zboża magazynowane wych, których prezydia został;· pogo dla celów spekulacyjnych. I rze- wołane do kóordynowania prac tróczywiście, zboże się znalazło dzięki jek, spowodowały,
że nie wszędzie
odpowiedniemu doborowi trójek zbo jeszcze akcja skupu została zakończona. A są przecież przykłady,
żowych i czujnemu kontrolowaniu świadćzące, .że właściwe zainteresoich działalności przez gminną orga- wanie się rad narodowych skupem
r.izację partyjną.
zboża daje w pełni zadowalające wy
Jednakże zdarzały się i takie wy niki, jak np. w Kompinie pow. ło
padki, kiedy to trójki zbożowe nie wickiego,
gdz.ie
przewodniczą.oo
umiały zde:naskować i napiętnować I Gminnej Rady Narodowej -:- ob.
----------------.Borzykowska potrafilła uaktywnić
prezydium rady i sprawnie pokie:-:o
wać pracami trójek,
tak, że plan
skupu na terenie gminy został wy
konany. A oto kilka przykładów, ja
kich w terenie mamy sporo,wykazu
jących, że w wielu wypadkach nie
potrafiono dotychczas wpłynąć na
bogaczy wiejskich, ażeby &pełnili
swój obow;iązek obywatel!!ki wobec
Państwa, wobec mas pracują<ych:
Maria Wiesławska z gromady
ła

w poszczególnych powiatuch

Radziecka komedia muzyczna
tchnie

Ołsun'" kompozytora
dż'1ńskiego Hadżibekowa

bu

Zasłużona . artystka RFSRR, Lebiecliewa., w roli Wasyliny (operetka
„Trembita").
Publiczność
łą

się

komedię,

radziecka lubi weso

błyskotliwą,

sk1·zącą

humorem muzykę. Taką muzykę znajduje ona w komediach muzycznych kompozy torów radzieckich. „Wolny wiatr" Dunajewskiego, „Wesele w Malinówce" B. Aleksandrowa, „Zamek powietrzny'"
młodego kompozytora S. Feldmana,
„Trembita'" Milutina, niedawno wy
stawiona nowa operetka Listowa
„Marzyciele" i wiele innych stano
wi podstawę repertuaru radzieckich
teatrów operetkowych, Wi ele komedii muzycznych napisano w j ęzy
kach narodów ZSR~. Spotykamy
wśród nich prawdziwe arcydzieła,
tak ..Arszy11 Mal - Alan" 1 „Ołsun

ra d o ś c i ą

azerbej(sfilmowa
ną operetkę „Arszyn Mal - Alan"
oglądaliśmy niedawno na ekranach
polskich p, t. „Wschodnie zaloty"'),
operetkę gruzińską „Khetho i Knothe" W. Dolidze, którą wystawił nie
dawno moskiewski teatr itF· Stanisławskiego i Niemirowicza ·Danczenki oraz wiele innych.
O wysokiej ocenie, z jaką spotka
ły się najlepsze widowiska operetkowe, świadczy choćby fakt odznaczenia nagrodą stalinowską operet
kl ,.Kapitan tytoniowy'" Szczerbakowa oraz operetki „Trembita" Milutina. Tą ostatnią operetką zajmie
my się bliżej jako typowym wzorem radzieckiej komedii muzycznej.
J~zyk muzyczny „Trembity" jest
jasny i szlachetny, odznacza się
płynnością melodyki, ludowością
motywów. bogactwem i różnorod·
nością rytmiki elementów pieśniowy::h i r:horeograficznych. Czystość
uczuć bohaterów, którym obca jest
wszelka frywolność, brak jakichkol
wiek konfliktów wokół alkowy, któ
re tak wszechwładnie panują w in·
trydze operetki zachodnia - europejskiej, komizm sytuacji, a jednocześnie ideowość treści, oto cechy

.

r . .„.

Niemiecka Socjalistyczna
Partia
• „ •
. •
W majowym numerze „Einheit",
teoretywnym organie Soc1jalistyC1Znej P,al'ti<ii Jedności (SED), ukazał się
·artykuł Hermana Axena, członka de
legacji SED, która przebywała w
Polsce w rz.wiązku z obchodem 25
rooznicy śmierci Juliana Marchlewskiego. Airtykuł tow. Axena, zatytułowany
„Wrażenia
warszawskie", omawia stosunki polsko - niemieckie i podkreśla konieczność dalszego zacieśnienia wlęzów przyjaźni
między Polską Ludową a Niemieck:\

;&.Aj..-... „w.{t~:.:
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wym zagadnieniom
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·i. zdrow i em moralnym

charakterystyczne tego barwnego
widowiska.
W ogćlnych zarysach charaktery
styka ta jest typowa dla stylu
wszystkich radzieckich komedii mu
zycznych. Radzieckie komedie muzyczne różnią się w sposób zasadni
czy nie tylko od tzw. „Wietlei"iskicj
szkoły operetkowej", lecz i od operetki klasycznej.
Radziecka komedia muzyczna, to
przede wszystkim realistyczna Jorma literatury scenicznej. Dlatego
też nie ucieka się ona nigdy do ma
skarady his torycznej wzgl:;dme etnograficznej, typowej dla klasycznej operetki.
Publiczność radziecka ceni walory artystyczne operetek Offen·
bacha, Lecoq'a i Straussa: mistrzestw0 muzyczne, lekkość i dźwięczność melodii. Ale nawet słynne operetki Straussa, w tej li:·zbie i
„Nietoperz", są bądź całkowicie po
zbawione treści, bądź też o treści
wręcz absurdalnej,
.
W operetce radzieckiej n!e znajdziemy standartowych „bohaterów we frakach"' z głowami, które
nadają się jedynie do noszenia cylindrów, po scenie nie plączą się tę
pogłowe bałwany spośród tzw. „zło
tej młodzieżv". nie widać bezdusz-

nych, a posażnych lalek. Radziecka
komedia muzyczna tryska zdrowiem moralnym, rozbrzmiewa śmie
chem silnych ludzi, którym przy·
świecają konkretne, szczytne cele.
Bohaterami radzieckiej komedii
muzycznej są przede wszys tkim ludzie wzięci z' rzeczywistego życia,
a więc: młodzież radziecka - studenci, młodzi inżynierowie, agrono
mowie,
kołchożnicy.
robotnicy,
przedstawiciele wszelkich rodzajów
pracy fizycznej i umysłowej; a . obok nich - przedstawiciele starsze
go pokolenia, troszkę może skłonni
do rezonerstwa, ale równie pełni
miłości óla ojczyzny, dla twórczej
pracy, jak otaczająca ich młodzież.
Oczywiście w każdej radzieckiej
komedii muzycznej znajdziemy intrygę miłosną, obfitującą w przeróżne perypetie. Ale nie będzie to
nigdy banalny flirt, bowiem „zabawa w miłość" jest dla ciłowieka ra
dzier.:kiego
nie
śmieszna, lecz
wstrętna.

Akcja wziętej przez nas, jako typo·wy przykład operetki ,,Trembita", (nazwa góralskiego instrumentu muzycznego) toczy się w jednej
z wsi Ukrainy Zakarpackiej, niedawno przyłączonej do Ukraińskiej SRR. Autorzy komedii (kom-

pozytor Milutin, twórcy libretta i Mass) umiejętnie wy zyskali góralskie motywy muzyczne i choreograficzne; na tym barw
nym tle stworzyli szereg ciekawych konfliktów dramaty cznych,
sytuacji komi cznych oraz wspaniale zarysowanych postaci,
Bohaterowie operetki to młodziez
wiejska, pełna radości ży cia, która
garnie się z entuzjazmem do nowych socjalistycznych form bytu.
Jej kiercwnildem jest były żołnierz
frontowy, Aleksy, który przyje ch:i.ł
na wieś w charakterze gościa i dzie
li się z mieszkańcami wiedzą i do·
świadczeniem w dziedzinie rosyjskiego życ ia kołchozowego. Aleksy
porywa za sobą nie tylko młodzież
wiej ską , ale starszy ch chłopów, burząc ich tradvcyjne poglądy na for
my gospodarki.
W konflikcie starego z nowym
zwyci~ża to co nowe i postępowe.
Głów:na akcja ,.Trembity" toczy
się wokół walki o pierwszy wspólnymi siłami - założony na
zboczach gór ogród warzywny. Realizację tego projektu chce utrąci·~
niejaki Susik, k tóry był dawniej lo
kajem u miejscowego obszarnika.
Susik wymyśla bajeczkę o ,,upiorze", błąkającym się jakoby w oko
Czerwiński

Laureat nagrody stalinowskiej, G.
Zaiczkin, w roli dziada Koszuba
(operetka .,Trembita").
licy, przeznaczonej pod ogród. „u
piora " udaje sam Susik, bez powodzenia - jak łatwo s ię domyś leć
Publiczność szczerze ubawiona
perypetiami niefortunnego Susika
darzy sympatią młodą parę - Aleksego i energiczną Wasiliuę.
Jak w kale jdoskopie, zmieniaj<!
się sceny muzyczne: chóry, duety.
tercety; przepla taj ą się one z ta11cami, s tanowiącymi styliz ację Judo
wych tańców Zakarpackiej Ukrainy.
Wesołe, tchnące radością tycia
widowisko ciesz~ się zasłużonym
powodzeniem. „Trembita'" , to praw
dziwa perła radzieckiego repertuaru operetkowego, wzór radzieckiej komedil muzvcznef.

Kroniko Piotrkowa
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za ••1adamiac zakłady pracy
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· eI· w'pI·otrkow
M·IeJ·sk·Ie·I Hady·N·arodow
prądu
mających nastąpić
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WAŻNIEJSZE TELEFONY:

10-72 Straż Pożarna
10-70 Sz.pital Międzykomunalny
. 15-87 Pogotowie lekarskie ul. Stalina 45.
KINA:
Kino „BAt.TYK" wyświetla
film • produkcji czeski ei p. t..
„Dziś ~ wpół do jedenastej" ~
g odz. J6,30, 18,30, 20.30 W nie
dziele i święta dodatkowy se·
poraÓek o
ans o godz. 14,30
godz. I0,30.

*

przerwach w dostawie
Zakładach I dzeń. W tym wypadku

o

Robotnik ,,Hortensii"

.

' "ore~nonde_nc• 1ab':u.;zn1111s~

Uroczqste p~sledzenie

*

. .
. Kino „PO~~ N I A''. \':'YSWI€tla
fllm proclul<cn radzieckiej p, t.
„LEGIT YMACJA PARTYJNA'·
- godz 16. 18 i 20 W niedzielę
i święta o godz. 14 . i poranek o
godz. 10,30.

przewodniczącym

Przed paru dniami w Piotrko· uaktywnienie kobiet, uaktywniewie odbyło się uroczyste posiedze nie młodzie:i:y i realizowanie tych
n ie M iejskiej Rady Narodowej. zadań. które stoją w dobie obec·
Rady nej przed klasą pracującą P olski.
Przewodnicząca MJejskiej
Przemawiając . z kolei I sekreNarodowej tow. Natalia Salakowa dokonała otwarcia uroczyste· tarz KM PZPR tow. Jędrzejczak
go posiedzenia. podkreślając w wskazał na nowe zadania jakie sto
krótkich słowach rolę i znaczenie ją pr zed MRN. wskazał również
Rady Narodowej w życiu n asżego na to, że warunkiem właściwego
miasta. Z kolei zabrał głos sekrf' jej dzlałanla będzie wciąż pogłę.
tart Prezvdium Wojewódzkiej Ra biający się kontakt z masami rody Narodowej tow. Pabisiak. ldó botniczyml. MRN winna i musi
ry nawiązując do wielkiego wysił odzwierciedlać bolączki klasv pra
ku całej klasy pracującej w dziele cującej, ży~ jej życiem i dnbro
budowy podstaw socjalizmu w Po1 mas robotniczych stawiać jako cel
sce Ludowej - podkreślił ofiar, najwyższy .
W trakcie p0sied:renla na salę
ność ludu pracującego miast i
wsi w tym dziele. Stwierdził on. przybyła dele11;acja Piotrkowskieże robotnicy, chłopi i intelif!t>ncja go Związku Harceri;twa Polskiepracująca w pracy tej nie ust~ną go, która złożyłR w imieniu dru·
i walczyć ' bedą aż do zwvcięsk 1 e· żyn harcerskich życzenia dla nogo końca. Przechodząc do omó- wego Prezydium MRN. Później
wi-enia zagadnień rad narodowvch złożyli również swe życzenia przo
Komunalnt>go
mówca podkreślił. że aby prac8'" downicy rpracy
rad dawała pełną ~warancję re, Przedsiębiorstwa Remontowo-Bu
a1izacji przed nimi stojących ~a - dowlanego oraz Zj<!d,noczonycb
dat'i musi bvć ona udziałem wsz:vst Przedsiebiorstw Miejskich.
Po odczytaniu nowego tymcz~·
kkh obywateli. Rady ter<now~
będa opracowywały planv i po-: sowego regulaminu ramowego prac
stulaty AAVego terenu i będą je re. Prezydium MRN zgłoszone zost.aalizowały poprzez prace k omisji ły k andydatury na przewodnicząradzieckich W skład takich k o- cego i trzech członków nowl:!go
misji wchodzić będą przedstawi- Prezydium.
ciele całego społeczeństwa z d a· 1 W wyniku tajnego glosowania
nego rejonu. Zadaniem komisji wybrano następuiącv skład Prezy
będzie między innymi pogłębienie dium M iejskiej Rad~· Narodowej:
r<>botniczo-ch:lopskiego, tow. Mieczysław Tarczyński sojuszu

I

Zwiąkszy się ·obszar uprawy roślin. pastewnych
Plan obsiewów zbóż ozimych w rQdomszczańskim

Zgodnie z wyczynami Planu
6-letniego. Referat Rolny przy
b) łym Starostwie Powiatowym
w Radomsku opracował plfrn go
spodarczy obsiewów zbóż ozimych dla powiatu radomszczań
je
skiego n~ tegoroczny okre~~
sienny. W planie tym po'jtano·
\\"iono poprzez nal.eżyta struktu
r~ obsiewów wykorzystać wszyst
kie naturalne możliwości gieby.
Jak nas poinformowano \l.' tym
roku w o}ji,siewach zbóż nastąpią
znaczne zmiany. O ile w 1947
rolrn 64 procent gleby up,·awnej
w radomszczańskim obsiane by
ło zbożarni, o tyle w rol(u bieżą
cym obszar uprawy zbóż zosta
pro·
nie zmniejszony do 59,8
cent, z tym jednak. że obszar
uprawy pszenicy zwi~kszy się w
stosunku do roku 1947.
O ile idzie o rośliny okopowe,
to również zostanie zmniejszony obszar ich uprawy. Na przykład w roku 1947 wynosił on 23
procent ogólnego obszaru, a w
rnku I ~50 wynosić będzie 21
procent.
Wzrośnie natomiast obszar u
prawy roślin przemysłowych. W
roku 1947 wynosił on zaledwie
bieżącym
o il ,7 proc., a w roku
v.rynosić będzie 21 proc. ogólnej
uprawy roślin. Ma to _ poważne
znaczenie, ponieważ w związku
~ę stal<;1 rozbudową ' przemysłu
zwiększa się również zapotrzebowanie na ro śliny , przemvslo. we, a więc na buraki cukrowe.
len itp.
Poważnie zwiększy się na to łl1ia&t obszar uprawy roślin pa

Prezydium MRN
dotychczasowy hutnik z „Horten.
sji", został wybrany przewodniczącym Miejskiej Rady Naro.do~
wej, wiceprzewodniczącym - tow
Jerzy Michajłowski, to,y. Helena
Kudelska - sekretarzem : i ob.
człon·
Bronisław Czajka z SD kit>m Prezydium.
Przewodniczący nowego P~zy
dium tow. Tarezyński podzięko
wał zebranym za wybór, zapawniając jedhocześnie społeczeństwo
piotrkowskie. że zaufania w nim
pokładanego nie zawied~ie.

Na zakol'1czenie zebrani wspól·
nie odśpiewali Międzynarodówkę.

łJroczqste

Często zdarza si ę, że w
B.udow.v Urzadzeń Kotlarsk~-Mecha
nicznych w Radomsku zostaJe nagle
wyłączony prąd. Stają wtedy maszy
nv, w~trzymany jest na okres pt"Zerv1~ 1 proces produkcji. Należ.ałoby, abv
elektrownia częstochowska w miarę
możności za wiadamiała podstacje ra
C:omszcza!lskie o mających nastąpić
przerwar::h, a te z kolei zawiadamiaty zakłady pracy. Naturalnie, że mogą się ·zdarzyć wypadki, kiedy z poWJdU niespodziewanych awarii elek
moinosc1 zatrownia nie jest w
Jedna k
wiadomić zakładu pracy.
według zebran~·ch przez na~ informacji znaczna część nieprzewid;:1a·
nych przerw w dostawie prądy wy
nika z przy~zyn technicznych z powodu remontu, czy naprawy urzti·

§

Piotrholłlie

Od chwili uruchomienia kolejki
-

l

panował zwyczaj kupowania bi

·

etow przez podróżnych od kon ·
pisze
duktorów w wagona -'"' nasz czytelnik, ob. J. H. - Było
to korzystne dla obu stton, bo nie
trzeba było opłacać kasjerów na
poszczególnych przystankach i wy
czekiwać przed kasą na sprzedaż
biletów. Obecnie jednak coś się ze
psuło, czego dowodem są takie
obrazki: Na przystanku kondukto
rzy blokują wejścia do wagonów

i

polecają podróżnym ustawić się

w ogonku, poczeJU rozpoczyna się
sprzedaż biletów. W Sulejowie
zaś pasażerowie, którzy wsiedli

I ·powiecie

Podobnie jak w całym kraju tak w I "rzcdstawleniami. v\Ts7".i1.i„ te. a·
i w powiecie niedziela 4 trakcje sprawiły, iż dizieci powiatu
czerwca br. była punktem kulmina· oiotrkowskioqo zdawały sobie spra.
cyjnym obchodu Międzynarodowego WQ, że dzień ten ie$t rzeczywiście
Dnia Dziecka. W uro r7'r~tościach rlniem ic:h święta. K11lmin~rvjnym
jak i w
W'T.ięło udział tysiące dz.ieci z miasta momentem było podobnie
1 powiatu.
Piotrkowie złożenie przez barcerzv
C'cntralnym punktem urnczvstości wieisk!c;h noweqo · przvr7.eC'ien'ia oraz
bvto zlo7enif' nrzc1 h11rrprzv nowe- otrzymanie nowych odznak. harcergo przyreec:zenia oraz wręczenie im
nnwych odznak haffe•skirh. Najbar- skich z rąk drlerrnta Powiatowej Ko·
d<>'iej podniosły nastrój towarzyszy! mendy ZHP. W uro„„„.;,n~dac:h zwi"
przyrzeczeniu harcerskiemu rlrużyny z11nych z obchodem ~· '~-1 ~•·n„rorlowr
przy jedynej w Piotrkowie szkole To
qo Dnia Dzfe<'ka brali 11.ł-.;,ł Jir7n'
warzvstwa Przyjaciół Dzieci.
Po złożeniu przyrzeczeń odbył się przedsta\V'iciele miejscowych wladz..
wielki wiec dziecięcy na Placu Hali
Targowej w Piotrkowie. Do zgromadzonych najmłodszych obywateli z

j

ste\\'nych. W zwiazku ze wzro ~ upra\i.:y roślin paste\\'nYch wyno ramienia Miejskiego Komitetu PZPR
bydła, sił w naszym powiecie 8 procent przemówił tow. Krygier.który wska·
stem hodowli, zarówno
zwiększa ogóinei uprawv zbói i roślin . zał dzieciom różnicę między położe
jak trzodv chlewnej,
paszę W roku 1950 obszar ten zwięk niem młodego pokolenia w krajach
sie zapotrzebowanie na
kapitalistycznych, a u nas w Polsce
treściwe. Dlatego też, niezależ szony zostanie o 5 procent.
Jak ~1 idzimy więc, w planie go\ Ludowej. Po przemówieniach zgro·
nie od przeprowadzanych prac,
w ramach Czvnu Melioracyjne soodarczvm ob„icwów na rok madzone drużyny przemaszerowały
go, po::. tanowiono zwiększyć wy 1900, Z\ViększonY z<>stanie • ob głównymi ulicami miasta. W godzi.
przez szar uprawy roślin prz€mysło - nach popołudniowych odbyły się zada jność paszv również
pa wych i obszar uprawy roślin pa wody modelarskie na boisku za parzwiększcnie uprawy roślin
kiem oraz akademia dziecięca, która
ste\\"nych. W roku 1947 obszar stewnych.
~---- miałą łtliejsce "( Sjl,li im. Kilii1skie-----------------~----....---,...,..,.,.....,...

Kto

Miłą niespodziani<" dla dziatwy po
wiatu było to, iż staraniPm komite·
tów rodiicicl~kith ws7vstkie dzieci
otrv.ymaly pożyteczne potlarki, pacz- snraki ze słorlyc'Zilmi o,„„
<~anie. w późniejszych nodzinach po
µołudniowych

największą

atrakcj ą

byly uroczvste akademie, qdzie pro·
duko:wały się harcerskie zespoły artystyczne.
Międzvnarorlowy "zień Dziecka w
"'lotrkowi~ i powiecie miał pr7.ebieg
niezatarte
zost11wił
uro<'1ysty
wspomnienie.
fG)

•

korzvsta

z radioodbiornika

.W

Meszczach-?

Redakcja naszego pisma otrzymała widział aparatu w świetlicy. dla któ
od młodzieży zrzeszonej w Z. M. P. i rej jest on przecieY. przeznaczony.
~ P. z Meszcz list, ·w którym młode ('' gorsze, wszelkie perswazje skiedo świetliczanki przez
dziewczęta i chłopcy żalą się na brak rowywane
młodz ież z Meszcz. Wierzej i Uszczy
radioodbiornika w świetlicy.
Swietlica · w Meszczach otrzymała na, a więc przn t.-rch ws:r.ystkich,
jeszcze w styczniu br. radio od Zw. :~:órzy korz.ysta.i<J ze świetlicy - nie
Samopomocy Chłopskiej, lecz nie- Jnoszą · żadnego skutku.
Należ:v się spod7iewać. że prowastety korzysta z niego wyłącznie
Dolówna, dzący świetlicę 7.wiazek Samopomo
świetliczanka ob. Hnlina
która wychodząc widocznie 7. zało:i:e cy Chlooskiej potrafi w odpow iedni
- i«„ ;.e tak dro~oGenny sprzęt winien .;posób zainterwenim.n1ó w sprawie
rndioodbiornika i. te wi:eszci.e zosta_
opieką troskliwą
,;,yć otoczony
chodzi o obchód
przeniosła aparat do domu. Dotych- nit' on udostQpni ony t)'m, dla których
(S.)
dowego Dnia Dziecka na terenie po- czas nikt jeszcze nit> słyszal i nie jest przeznaczony.
wiatu piotrkowskiego to stronę orbędzie
ganizacyjną nad nim objęła powiato
W związku z przeprowadzaną lina 45, prowadzonego obecnie wa Komenda ZHP w Piotrkowie, któobecnie reorganizacją leeznictw1) przez Ubezpieczalnię Społeczną i ra już od dawna przygotowywała się
Swietlica robotników huty „Hor- 1 f'?yt ane przez córki i synów robotni_
na terenie Piotrkowa i powiątu, przekształcenie go na centralną do tych niecodziennych uroczystości.
znalazła pomieszczenie w je- ków huty.
tei!sja"
dentystyczną.
przychodnię
opracowany został plan urucho·
Obl:hód na terenie powiatu piotrPomieszczenie obok biblioteki zaRealizacji tych zamierzeń prze· kvwsk iego wypadł imponująco. W dnym z bloków kolonii robotniczej
mienia ośrodków zdrowia, tak w
tejże huty. świetlic- ta składa się z ję l e jest przez czytelnię. Robotnicy
mieście, jak i w powiecie, oparty szkadza jeszcze brak mieszkań. Z pochodach, akademiach i innych imkilku izb. Jedną z nich jest obszerna rnoi:fl tutaj prze.Jrzeć najnowsze
na centralizacji. Pozwoli to na budynku pr:zychodni należy u· prezach artystycznych wzięło udział sala, gdzie odbyv.'ają się wszelkie c'wienniki i czasopism.;i. Robotnice
wykorzystanie przednio bowiem przenieść do in ponad 9.000 dzieci, co · stanowi prze- uroczystości fabryczne jak alrndemle ~ r ajda bogaty przegląd prasy kobie_
najlepsze,
jak
procent ws7 "~tkich dzieci
mieszkającego tam szło 60
ce.i jak „Moda i ż~cic praktyczne",
szczupłych sil lekarskich · i pomoc nego lokalu,
szkolnych. Najokazalej wvnadł po- itp. W następnym niewielkim pokoniczych, a tym samym na uspraw technika dentystycz'.1ego. Należy chód W \.\Tolborzu, W k1órvn'l brało U· iku mieści się 1300 tomowa bibliote- „Przyjaciółk a" i wi ele innych. Moż
nienie działalności punktów lecz mieć nadzieję, że nowe prezy· dział ponad 2.000 dzieci,
ka składająca się w przeważn e.i czę_ na tu także umilić sobie czas różny
grami towarzyskimi.
t
niczych i zwiększenie pomocy dla dium MRN poprze wysiłki pełno·
Program obchodu Międzynarodowe ści z dziel klasyków marksizmu-leni
o życiu robotniczej świe
Mówiąc
odnośnie
Zdrowia
Min.
mocnika
wspólcze_
pisarzy
dzieł
z
oraz
nizmu
ludności.
go Dnia Dziecka był wszędzie boga- snych. Biblioteka posiada równieli: tl ic:v należy wspomnieć o p racach jej
W planie przewiduje się rozsze znalezienia odpowiedniego miesz·
ty i urozmaicony akademiami dziecię C.>olmy dział ks iążek dla młodzieży art:vst.vcznych sekcji. Przede wszyst
rzenie dotychczasowego ambulato kania dla technika dentystyczne·
cymi„ imp~ezami sportowymi oraz i dzieci, które to książki chętnie są kim należy wyróżnić sekc.ię d rama~ium dentystycznego przy ul. Sta go.
której wystawiono
tycz ną, dzięk i
kilka udanvch i cieszących się powo
d·1cniem sztuk.
Sztuki te miały r6wnież powodzenie wsród chłopów łękińskich, dla
których w ramach akcji łączności
miasta ze wsią były wystawione.
życie świetlicowe huty „Hortenrozwija się coraz lepiej,
sja"
KwMieborsJ,,„.
J.
artylculy:
in.
m.
i.ą
I
gospodn.r
yrazem zapoczą,tkowanej u na~ 800. Zrzeszają. one 18 tys. gospodarstw stawowym masom chłopskim
a sama świetlica staje się po:o
„żywienie bydła w ollrcsie
go
gospo.
strony
ujemne
i
zespołowa.
ka
ha.
160.000
około
obszarze
łą.cznym
0
podstawa.eh
na
wsi
przebudowy
wałnym ośrodkiem kulturalno-oświa
Ilo86 spółdzielni produkcyjnych sta- darki_ ~ndy:Widua~n~j. ~uror wyjalinta sennym", inż, E. Wiśniewskiego
so~jal i styczn:vch są spółdzielnie produk
(G.)
towym hutników.
dr,
sianok~sów
do_
,.Prz.vgotowania
wyd~w~oy
m1es1ęczo1k
ze
cyjne, których liczba przckroczylo. już le powiękRza ~ię, Coraz więcej chło. równ~cz,
pów widzi v;yższo,6 gospodarki ze11po we.spo~ z Departa;IDeutem P~JM l S~ół .T. Gr~yrna~y - „P1elęgi:ac.ia ł;Jk ~?
iudvwidualn'.!o dzielni ProdukcyJnych, Nm. Rol111c. sprzęe10 pierwszego z\noru ~i ana .
d os odark
·
l
oweJ na • gd.~obn• ~ ...;ńdc.zy 0 tVl~ twa ora.z Centrnlą Rolniczą, Spólclziehii Artykuły te może z korzyścią. prt.c• .:y
l 'k
ć J ·a
k
k " b d . .
, . S ~mopomoc Ob',op~_-a
"'
"'"
„.
rozproszou,!, i
• I? zie 1M~;ru .: ta caz y ro ni •
: !oś(: spółdzielni produkcyjnych powsta
koncertuie dla światu procy
Bardzo ciekawe i ilająe~ dużo ws1t11
cy.1uyin ~rzewodrnkiem dla apółd:z;ielui
la w ostatnich miesią.cacil.
.
produkcyJoych.
z6wek pra.ktyctnych sę, a.rtykuly Wł. Z kot'1cem maja orkiestra kolejowa
.
•
,
Uspołeczniony system g?spodaro~a.- 1 .
Piotrkowie dała koncert dla świa
N~.11t~pne tr~y .o.~t~kuly . ~oAw_ięco~~o Jeziorskiego: „Organizaejl prac pod. w
uia puszcza na wsi pol~kiej dopiero
ta pracy. Na placy „Agrico1i" zgrod k
óld . 1 .
h
U
pierwsze pędy' ale dO niego - jak wy ~d(/,. la: ZO dw~ zne,] d1 S~r'."Wl:l,]f!.C~J Sdp Ó•
ZHI m pro u ·cy,1. madziły się liczne ttesze mieszkań
w sp
kazały doświad<lzcnie. Związku Radzie~ z1 ~ morn uze tru ~o.ci, sprawie . ni w •rzowyc
. kulturalny roz wek obm<ihunkowycll. Są to artykuł~1 na.i" i A. Strapki - „Remonty i bn. c0·v na<>zego miasta, przede wszystd
..
1-icgo, gospo arcizy 1
Obliczam9 dowuictwo".
kio3·
- ir ż Zofi" Znw'd·
'
kim robotników piotrkowskich, któ1
C ·
,;- J ".
h "k
kwit kołchozów jaki widzieli cP,łopi, d' :. k J b
rzy wysłuchali koncertu. nagradza01ow ·ę o rac uu ·ową. , am ny zysz
·' ek do ZSRR _ na
t ·
,
Artykuł J. A.granow3kiego „Marni!l_
jąc jego wykonawców oklaskami. Ta
kowskie_j - „O sposobie zapisywa11ia
Lrnzes mcy ~~~ae<iz
Amery.
książki:
omawia
ziemia"
jąca
nowa f.:irma udostępnienia godziwej
prac" i przcwodnic1ącego spóldz1el11i
lezy przysz 0 •
utrudnienie?
kauiua, 'Mne Williamsa. o podobu~'m ~y. rnzrywki kulturalnej najszerszym
w.ys~w:t produkcyjnej w Kani, :Mirhnla Bojm11
zespołowa
Gosp1>~arka.
na - „Co O$iągne1iśmy dzięki sto~o. tulo, gdzie opisana jest 1·ahunkow11. ·;o rze zom społeczeństwa piotrkowskie.
do wagonów koło Pilicy, po przy· przed wsll} polqką. szereg nowy'~ z~spodarka rolna kapitalistów ame:y. go, zainicjowana przez kolejarzy d~ń i pro.blcn;i.ów, zarów:·n w dzie~7~- wnniu dniówki obrachunkowej". Arty
byciu na stację, musieli ją opus· nie organ1~ac.1.1 pracy ''V mł~dycil J~-Z kuły te, napisano pr:r.yst~pnie i wnik k11i1s1deh. która zamienia eale poh1e1e za~ługuje na szczególne uznanie. By
cić, aby ustawić się w ogonku po C7° spółd z1elmach pro~ukcyJ~yc-h, _,rh Jiwie, b'.'rlą. niewą.tpliwie dla spółd zie l krnju w pustynie, Mac Williams ws.~a loby bardzo pożądane, aby i inne orwykupienie biletów. A przy wy· W:qpó~prac~· z POM.~m1, .ze .:;pólilzie_l. c6w poważną pomocą. Podane w a·' v tuje również na. towarzyszącą, t<lmu lciestry piotrkowskie poszły w ślady
siadaniu _ przed wyjściem stają 01~~1 Samopom~cy it~ .. Jak. .1. w Jzie kule .T. Czyszkowskiej wzory ułatwia. zjawfaku nędzę i prole taryzlt<',ię ·-no. kotejat·zy.
znowu konduktorzy i żądają zwro dzime ~tosowania. naJ~ardz;_cJ no~o. ją. jeszcze bardziej zrozumienie zagad. n~·ch farmerów, którzy nie $li< 'or >5ttt.
Na marginesie oslł!gnięć artystycz
wielkimi obszarni.
nie konkm·ować
tu biletów, jak na --rawdziwej ko czesnych metod agrobiologu radztee. nienia..
nych tego Związku warto zaznaczyć,
kami,
kiej.
lei.
Doskonale ułożone i 'emo przyśtoso że Zarząd Główny Związku Zawodo
Art.ykuł „Współpraca POM. ze spół.
W wykonaniu tych zadań pomoże
Nasuwa się pytanie, cz.y nas~a
do potrzeb go~podarki zespoło. wego Pracowników Kolejowych W
wane
I
omawia
produkcyjnymi"
dzielniami
uznaniu pracy na odcinku kulturalno
b
stara, poczciwa kolejka me moze chlor.om wydawany przez Instytut Eko
szerae i ja~ne „Przypomniem:\ oświatowym przyznał dwóm seko
ivej,
współpracy
„Spółdziel.
sprawę'
wa;i;n~
miesięcznik
hardzo
Rolnej
norniki
tylko „sulejką".
pozostać nadal
proc1ukcyjaa.". którego pierwszy ·spółdzielt~i
rodu k<lvJ·nvch z POM. gosl.lo?ankie". ~r!"z kr~tkie rece,;izje cjom referatu kulturalno-oświatowe
nie naśladującą we wszystkim nia
konczą
w clianle „Ks11pr;k1 rolnicze"
.
· · •.
P
numer ukazał się w bieżącym miesią..
treSić tego ciekawego i bogatego uume go: r ytmiki i kapeli ludowej bezpłat
o doliw1a.dczen1&
oparciu
w
ami
wielkiej PKP? Czy nie można na en.
. k ' ne miesięczne pobyty na wczasach
k
.
t
.
b"o
a
„
Nt
ó:.iedzinie.
'AJ.
w
dzieckie
dal biletów sprzedawać w wago· Na czoło tego bogatego w treść nurne
ru. im„r oz o 1 ny JeB · pię nymi 0 .,., najpiękniejszych miejscowościach
""
nawet
praktykuje
się
to
jak
nach.
Numer zawiera również szereg ~ ., lorow-ynii ol.~adkami i przeszło ::o ilu Dolhego , Sląska. Po zasłużonym wyrn wybija się artykuł dyrektorll. I.KR.
poczynku z nowym zapasem sił i
w dalekobieżnych tramwajach. - J. Tepichta. „w sł11żble chłopom kulów instrukcyjno.rolniczych, pise.. !!tracja.mi,
Nowemu pimlu, walcztcemu o t"IO • et1ergli kolejarze pl'zystąpią do inPiotrkowski świat pracy zarządza - gospodarzom nowej wsi eocjalistycz uych przez *Ybitnycb ·Specja.!\stów z
nie takie p<>wita z prawdziwą nej". W spo5ób przyst~pny i ja!ny vry uwzględnieniem r,adnń i potrzeb epóL !tęp w rolnictwie i Mejalizm. u. wsi, . tellsywniejszej jeszc&e pracy.
(S.J.
kazuie autor kórzyści . jakie daje pod dzielni \lrOdukcyjD.yeh. Do nich u.ale. należy żYezYe 1>0'il'odzenia.
wdzięcmościa.

Centra Ina ·~J'P.oradnia .Dentystyczna gojeśli
UrUChomiona

.Międzynaro-

w Piotrkowie

Tętni życiem

robotnicza

świetlica

,,Hortensji"

Spółdzielnie produkcyjnę
otrzgn1ują własne

czasopisn10

W

Orkiestra kolejowa

Dlaczego'na kolejce s·ulejowskiei
Wąskotorowej Piotrków-Sulejów

Bartosik

Dnia Dziecka

Piotr~owie

I"

wprowadzono

Tadeu.~z

korespondent „Głosu" w Zakładach
Bud, Urz. Kotl.-Mech. w Radomsku.

obchody

Międzynarodowego·
w

elektrownia
ma możność zaw1azakład pracy.
Nasz zakład jei:t ~zczególnie zaintm·esow::rny w tym. Na szczęści e jak
uotad, pnerw!l w dostawie prądu nie
nastąpiła w okresie. kiedy pracuje
el. ktr.vczny piec odlewniczy. A jest
to możliwe i w tyrT wypadku wyni~ .yby poważne straty zarówno w
czasie, jak i surowcu. NalefalobY'
'l
więc. aby elE•ktrownl::i ""'"
·!ainteresowała si" tym i w miar~
swych możl i wości uprzed7.ala zakła
d~· pr?CY 0 majac~·ch nastąpić przer
wnch w dostawi.e prądu.

Iczęst~howska
dornie o tym

z

.„.

I

Str.

e
Ze $portu

• . • · AWF czeka na zapisy
pisaliśmy koniecznośd
nledzlelę

-

Mecze ·ligowe dopiero w

Dzisiaj entuzjazmujemy się kolarstwem i ... hula1·no•ami
6
poprawi
wydaje, aby i w
sit I
dsiBiejsJJ
imprez sportowych na
Plan
co za
li sobie stosunek bramek,
skromnie.
przedllta."łrta.

dńe:d

Co pisała prasa. łódzka w dn. 8 czerwca 1930 r.
do wystawania po k.i:lkanaście god:zi.n celem otDZymania' komrolnej
W rz.wiąrz.ku z ro~isaniem konkUT· pieozątki. Brak jednej pieczątki 81.1 na budowę więzienia w Łodrzi pciwod:urje skreślenie petenta z oti„Kurier Łódrzki" poda.je, że już po- oja[nej listy beri:robotnych, . co autonas•tępnie
powoduje
nad 30 firm, z c<11lego kraju - zgło matycznie
wstrzy.mar11e nikłych ~siŁków.
t!ilo chęć budowy.
OFERTY NA
WIĘZIENIA

BUDOWĘ
ŁODZI

W

„Pnestępcy muszą

się meldować

„KAROLEK" WRACA NA TRON. w komisariacie rarz w tygodniu Arcyksiążę Karol w towarzy&twie
czyż my jest~my gorsi, że zmusza
pani Lupescu wrócił do Bult>a.re- się nas dwa razy w tygodniu do
sztu rz. rz;amiarem objęcia tronu.
kontroli? - pisrz,ą berz.robotni pracow
nicy umysłowi.
MINISTER BEZROBOCIA
W Anglii w.prowadoony został uZWŁOKI KOBIETY NA TORZE
Bezrobocia.
Ministersibwa
rząd
Na torze kolejowy.m prny ul. LiPierwsrzym ministrem beczrobocia w manowsikiego IZrlaleziono zwłoki kozostał de.putOl\V.a ny Harts- biety
świecie pTze.jechanej prrzerz. pociąg.
horne.
Pmy zalbiite.i nie zna'1eziono żadnych
dolkumeilltów ani pieniędzy.
ZA PÓŁ PENSJI

„Zastąpię
t!'ię na urlop

GROŻNA POWODż

buchaltera, uda1ącego
- rz;a pół pens1ji". („Re-

I
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Jaracza 27)

Dziś o godz. 19.15 komedia Micha
ła Bałuckiego pt. „Dom otwarty'.

Bilety ulgowe do nabycia w kasie
teatru.
PAŃSTWOWY

l'EATH POWSZE<..:HNY
(nL Obrońców Stalingradn 21)
(tel. 150·36)
komedia
o godzinie 17
Dziś
Al. Fredry „Wielki człowiek do małych interesów"
dla
zamlroięte
Przedstawienie
przodowników pracy PZPB im. Juliana l\farchlewskiego.

' '

...

* • *

I

Sportowcy F.S.G.T. opuścili .Polskę
wywożqc

PA~S'l'\, OWY 1'EATR NOWY
Daszyńskiego 34, tel. 181·34)

(uL

Czwartek, dnia 8 czerwca 1950 r.
c.. godzinie 19.15 „Ma•k ar Dubra.wa".

'J.'EATH „1'1NOKIO"
(uL Nawrót 27)

W czasie zlotu na. stadionie berlińskim odbył się szereg imprez sporto·7Ych
z udziałem sportowców radzieckich i krajów demokracji ludowej, Na zdjtciu finisz biegu na 200 m, w którym zwyciężył Suchaniew (ZSRR) przed
Stawczykiem (Polska) •

Czwartek, dnia 8 czerwca 1950 r.
Teatr nieczynny.
TEATR ,,ARLEKIN"
(ul. Piotrkowska 152)
Czwartek, dnia 8 czerwca 1950
godzina 15 i 17.15 na scenie letniej
widowisko pt. „Wesoła maskarada"
w razie niepogody „Złota rybka".
Po mistrzostwach piłkarskich kla
l'EATK „OSA ••
sy A, leaderzy tabeli będą staczać
Traugutta 1 ·~1 ?72-10·
boje o wejście do drugiej klasy pań
Dziś o godz. 19.30 „Romans z wostwowej - w czterech grupach.
dewilu".
Do grupy pierwszej qależy Poznai'11 Wrocław, Szczecin, Gdańsk i
Pomorze.
Do drugiej: Warszawa, Łódź, Ol
sztyn, Siedlce, Białystok.
Do trzeciej: Śląsk, Opole, Często
STYLOWY (Kilińskiego 123)
chowa, Kielce, Radom.
„Dzwońnik z Notre Dame"
Kraków, Zagłębie,
Do czwartej:
godz. 15, 17.30, 20
Przemyśl, Lublin.
zeszów,
R
śWIT (Bałucki Rynek 2)
Drużyny rozgrywać będą w -swej
,.Młoda Gwardia" I seria
grupie po dwa spotkania (mecz i
godz. 16, 18, 20
W 'l.vypadku uzyskania
rewanż).
TĘCZA (Piotrkowska 108)
przez dwie drużyny równej ilości
"Urodzony w październiku"
punktów o pierwszym miejscu w
godz. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
grupie decydować będzie trzccłe
TATRY (Sienkiewicza 40)
spotkanie na neutralnym boisku,
„Ktopoty referenta Trziszki"
przy czym gospodarzem będzie
godz. 15.30, 18, 20.30, poranek godzina 10.30
WlSLA <Daszyńskiego 1)
„Kłopoty i·eferenta Trziszki"
próżnują
godz. 16, 18.30, 21, poranek: godzi
W sobotę w sali „Ogniska" ro1.pona 11
czynają się o godzinie 17 ciekawe zaWŁóKNIARZ (Próchnika 16)
wody sze1miercze kobiet. Będzie to
„Legitymacja partyjna"
,.Pierwszy Krok" naszego powojenne
godz. 16.30, 18.30, 20.30
go narybku, który przez szereg lat
poranek godz. 11.
szkolił popularny fechtmist rz Urbań·
WOLNOść (Nap~órkowskiego 16)
ski.
„Zwycięski powrót"
Na stj'lrcie „Pierwszego Kroku" sta
go.dz. 15.30, 18, 20.30
nie 16 młodych zawodniczek. W ra·
poranek godz. 11.
mach mistrzostw odbędzie się szereg
ZACHĘTA (Zgierska 26)
pokazów, a mianowiCie: walka na ba„Siostra lokaja"
gnety, oraz walki w szpadzie, szabli
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 11 i florecie.

r.,

w

piłkarskiej

KJ[NA
ADRIA - Kino nieczynne z powodu remontu.
BAŁTYK (Narutowicza 20J
godz.
„Zdradzieckie skały"
16, 18.30, 21, poranek godz. 11
BAJKA (.Fr:mciszkańska 31)
„Hrabią Monte-Christo" I seria
godz. 14, 16, 18, 20
GJJY N lA (Daszyńskiego 2) „Program
aktualno~ci krajowych i zagranicz
nych Nr 22"
godz. 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21
BEi - dla młodzieży (Legionów 2)
„Program składany" (Dzieje je:inej obrączki"; „Słoń i :Mrówka",
„N oc Noworoczna", „Mistrz narciarski", „Kim zostanę", godz. 14,
16, 18, 20, poranek godz. 12
Mi lZ.A (Pabianicka 173)
„Droga co sławy"
godz. 16, 18, 20, poranek godz. H
POLONIA (Piotrkowska 67)
Kino nieczynne z powodu remontu.
(Żeromskiego 76)
PRZEUWIOśNIE
„Zagubione dni"
godz. 15, 17.30, 20, poranek godz.
11
ROHOTNI:K (Kilińskiego 1'18)
„Płomień Now~go Orleanu"
godz. 16, 18, 20
ROMA (Rzgowska 84)
„Hrabia Monte-Christo" II seria.
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 11
RE KO RU <Rzgowska 2)
„Nieodrodna có1,ka"
godz. 15.30, 18, 20.30.

~il

Program audycji
na dzień 8 czerwca 1950 r.
6.50 Pocz. audycji; 7.00 Audycja
dla wsi; 7.15 Uwertury; 8.00 Dzien
11ik; 9.00 Muzyka organowa Bacha;
9.30 „Concerti Grossi Haendla";
10.20 · „wieś tańczy i śpiewa"; 10.30
poemat
„Zygmunt Noskowski" 10.45 „U naszych
symfoniczny;
twórców"; 11.10 (Ł) Muzyka pola-ka; 11.57 Sygnał i hejnał; 12.15
Koncert popołudniowy; 13.15
(Ł)
:Niedziela na wsi; 14.00 „Ballady pro
wansalskie"; 14.20 Muzyka iudowa;
14.45 Proza; 15.00 Lekkie melodie;
15.15 „Ki.ie samobije"; 16.00 Dziennik; 16.20 „Nasze chóry śpiewają";
16.50 Odpowiedzi fali 49; 17.00 Kon
cert z Wrocławia; 18.00 „Lato w
Nohant" - słuchowisko; 19.00 Kon
20.00 Dziennik;
cert kameral..y;
20.40 (Ł) Wiersze M. Konop"inkiej;
21.00 Melodie świata; 21.30 Reportaż dzwiękowy z meczu tenisowego
Irlandia - Polska; 21.50 (L) Muzy
ka; · 22.20 Koncert z Krakowa; 23.00
Ostatnie wiadomości; 23.15 „Na dv-.
branoc''..

Liga CSR

PRAGA. - Slavia (Praha) - Spar
ta (Presov) 2:3 (2:1), Karlin - Trn&
va 3:1 (0 :0), Koszyce - Bohemians
1:0 (1:0), Teplice - Skoda (Pilzno)
5:3 (2:2), CSD (Pilzno) - V~tkovice
1:2 (0 :1), Bratislavia - żylina 7:1,
(3:0) , A'rK - Sparta 3:3 (2:3) .
W tabeli prowadzi : 1) Brat islaviit
0
0
posiada - 17 pkt., stos. bramek 27 :15, 2)
Sparta (Prahn.) - 15 pkt. (18:11), 3)
Ruch rozegra mec,; z G6mfldem Vitkovice - 14 pkt. (25 :16) .
(Bytom). Faworytem jest drużyna go
spodarzy, czyli Ruch,
1
W lekkoatletycznych zawodach Pra
Widzew udaje się do Bydgoszczy,
gdzie rozegra mecz o mistrzostwo. dru ha pokonała Brno 88:56.
giej ligi z tamtejszym Kolejarzem.
Na. strachockim stadionie w Pradze
Wątpliwe, aby łodzianie zdobyli choć
odbył się w niedzielę wielki zja?=d mło
jeden punkt na gruncie bydgoskim...
Poza. tym Lechia zmierzy- się z Bzu dzieży CSR. Poza występami młodzie
rą., Xolejarz (Toruń) xe Stalą. z SQs. ż7, brały również udział drużyny ar_
nowca, Związkowiec (Radom) z Polo mii, lotnictwo, spadochroniarze, moto
wreszcie Kolejarz cykliści i kolarze, Wielotysięczne tłu.
nią. świdnicką. i
my przybyły, aby oglą.dać tę imprezę.
(Ostrów) z Gwardią. szczecińską.

* • *
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TEATRY
STEFANA JARJCZA

idzie i punktów. Nie znaczy to wcale,
że poznańskich piłkarzy można lekce.
ważyć, Niewą.tpliwie zagraj ą. oni ambit
nie, próbują.c szczękia. w Łodzi. Zawo
dy odbędą. się na stadionie LKS Włók
niarza. o godz. 18 i niewą.tpliwie zgro
.
madzą. tłumy widzów,
Ogniwp Cracovia. 8 potka się Górni.
kiem (Radlin). Poza t)'ln w Krakowie
Zwią.zko.
odbędą. się derby lokalne.
wiec Garbarnia zmierzy swe siły z lea
derem tabeli Gwardią.. Na. zwycięzcę
typujemy drużynę Gwardii, która ma
największe szanso na zdobycie w tym
roku mistrzostwa Polski„
Legia podejmuje A.KS z Chorzowa..
Jeden z tych zespołów ma 6, a drugi
5 p~nktów. Możliwe, że podzielą. się
one w stolicy punktami eho6 więcej

,,„,.................
„
..„.„„.,••„„..........................„„,,,,
Ze zlotu Wolnej Młodzieży Niemieckiej wBerlinie :!:;~r n;o;st0~~ zwycięstwa

W ffiSZPANII
Miast.o Burgos i okolicrz.ne wsie zoprze.z fale
Sóa.·łY całkO'\vicie zalane
OO GRAJĄ
nzeki Ai'lanzon. Elektrownia, wskuW KINACH ŁODZKICH
tek napoTU wody, przestała pracoLuna: „Dziewczyna rz. piekła", wać. Jest wiele ofiar.
Splendid: „Prey drawi·a ch zamknię PRZYJEŻDŻAJCIE DO KUDOWY!
tych", Casino: „Kocl:Janlka jego ksią
„Republika" drukuje wielkie ogło
„Pod szenie pod nagłówikiem „KUDOWA
Pmed·wiośnie:
żęcej mości",
Spółdziel
pręgierzem hańby", Kino
- uzdrowisko dla chorób sercowych
ni: „Grzesznicy", Capiitol: „Kobiety i nerwowych. Przyjeżdżajcie do Kunie do . małżeństwa".
dowy". (I jedziemy do Kudowy, choć
dopiero po 20 latach).
BEZROBOTNI A PRZESTĘPCY
ZAMACHY SAMOBOJCZE
„Republika" dirukuje petycję berz.·
. W domu Rrzy ul. Stefana 15 po.peł
:ooo.tny~ intel'igent~, k~órzy skarzą się, ze Uriląd Posredmctiwa Pra- n;ła samobo1stwo żona irobotnika He
cy zmusza ich dwa razy w tygodniu 1lena Jarczyńska.

TEATR lM.

tym

&

„Dziennik Łódzki" łącznie z ,,Ogniwem" organizujf dzisiaj wyAcigi kolarskie o nagrody przechodnie na. trasie Łódź-Błaszki-Łódź, które zgroma.
od
dzą elitę szosowych za.wodników Polski, Na stadionie ŁKS Włókniarza.
godz. 11 odbywać się ~ propagandowe zawody dla. dzieci na. rowerkach
oraz na hulajnogach. Poza tym odbędą sit wyścigi szosowe dla. posiadaczy
kart wyścigowych i dla turystów.
Meta. wszystkich wyścigów znajdować si~ bl!dzie na stadionie ŁKS Włók
niarza.. Start zaś wyścigu głównego odbędzie sit o godz, 10 przed reda'Ifcją.
„Dziennika. Ł6dzkie~o", ul. Piotrkowska. 96. '.f~że odb@dzie si@ wieczorem
o godz, 17,30 rozdarue nagród (lokal „Czytellllka. ).
Mecze ligowe rozpoczynają. eię do.
Na stadionie LKS Włókniarza przez
cały dziail odbywać się będą. spotkania piero w niedzielę. W Lodzi będziemy
w ramach zawodów towarzyskich LXS świadkami meczu ligowego: ZwiązkD
Wlókni:i"rz - Widzew. W Pabianicach wiec Warta. (Poznań) - ŁKS Wlóko goclz. 17,30 odbę dzie się mecz o mi niarz.
Pozycja goaci nie jest do pozazdro.
strzostwo klasy .A okręgu łódzkiego po
między tamt('jszym Włókniarzem a. ze szczenia. :Xa siedem spotkań mają. tyl
ko jeden zaledwie punkt, Wą.tpliwym
społem Emjcdon z Żychlina,

publika").

P A~S'l'WOWY

Łodzi

si~ też

dość

o
Niedawno
szkolenia nowych kadr pracowników
·kultury fizycznej i sportu i obowiąz
ku werbowania młodzieży, która w
tym. roku opuściła__ mury szkoln_e, n.a.
studia do Akadem11 Wychowarna Fizycznego na Bielanach. W związku z
tym, przypominamy; że wszystkich
bliższych informacji dotyczących przy
jęcia na tę uczelnię udzielają: Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej
oraz komitety powiatowe, jak również Kuratorium.
Do A WF przyjmowani będą w tym
roku kandydaci posiadający dużą ma
turę w wieku 18-25 lat.

•

Szermierze
nie

Zwiedzający Muzeum KrajoKonotopie
mieście
gadługo zatrzymują się przed

znawcze w
blotką,

w której wystawiono eks
ponaty, nadesłane przez boczcczańską szkolę średnią.

Czegóż bo nie ma w tej gablot
ce! Snopki żyta, pszenicy, owsa
i jęc\fllienia, o kłosach dwukrotnie większych od zwykłych; kiś
cie kukurydzy z 12 - 14 kaczana
mi, słonecznik - olbrzym, nasiona. ziół, warzyw i kwiatów; słoi
ki, zawierające zakonserwowane owoce i jagody, ogromnych
rozmiarów główki kapusty, mar
chew, ogórki, buraki... wszystko
wyhodowane przez samych uczniów.
posta
Szkoła w Boczęczańsku
da 3 - hektarową działkę doi ?O - h2ktarowy
świadczalną
park - rezerwat.
Dyrektor szJ<0ły, Anatol Jermolenko, od 30 już lat \vykłada
biologię. Wielki -entuzjasta, uta
lentowany pedagog i doskonały
organizator - własnym przykła
dem pobudza nauczycieli, uczniów i kołchoźników do coraz to
nc:wych osiągnięć. ·
- Najważniejszą rzeczą w na
szej pracy - mówi Jermolenko
- jest, by od najmłodszych lat
zaszczep1ac uczniom światopo
gląd materialistyczny. Realizację
tego zadania ułatwia w dużej
mierze właściwy !lposób wykła
dania. nauk przyrodniczych. Nie
wolno ograniczać się jedynie t'ln

łódzcy
•••

teoretycznego studiowania. przy
rody; należy ta.k przygotować u·
cznłów, by potraflli zdobytą wie
Personel
dzę stosować w życiu.
nauczycielski naszej szkoły do·
kłada. wszelkich starań, by Wy·
chowankowie na.si po ukończeniu
studiów mogli w praktyce stoso
wać zdobyte wiadomości.
Oto jak np. odbywa się w szko
le nauczanie biologii.
Omawianiu każdego zagadnie
nia w tej dziedzinie towarzyszą
badania i doświadczenia. labora
toryjne oraz praktyczna praca w
o0

kl.

Ą.

PZPN. Gdyby równą ilość ,punktów
uzyskały trzy lub więcej zespołów
o pierwszym miejscu decyduje lepszy stosunek bramek.
intereswje najbardziej
Łodzian
Tak się fłPżyło, że
grupa druga.
mistrz naszego Ókręgu bt:iiŻie musiał stoczyć bój z silnym zespołem
warszawskim - Gwardią. Inni prze
ciwnicy tej grupy to dostarczyciele
punktów i bramek. Mistrz Łodzi je
śli chce wejść do drugiej ligi, musi z Gwardią w Łodzi wygrać a w
stolicy zremisować, wówczas zdobę
dzie pierwszą lokati: w tabeli grupowej.
A oto kalendarzyk spotkań drugiej grupy:
2. 7. Olsztyn - Warszawa, Biały
stok - Łódź,
9. 7. Łódź - Olsztyn, Siedlce -

wiele cennych spostrzeżeń i pouczeń

W lokalu CRZZ odbyło się we wto.
rek 6 bm. pożegnanie pi~ściarzy i ko.
szylrnrzy FSG'l', którzy zakoń czyli
·
swoje wystep.v w Polsce.
Na uroczystośc przybyły władze
sportu związkowego z wiceprzewodni·ezą.cym CRZZ Burskim i k ierownikiem
Wydziału WF i Sportu CRZZ Doto.
wym na czele. Obecny był również se
kretarz GKKF Kosman.
W imieniu ekipy FSGT, Chuard po
dziękował za uicrn·~·kle serdeczne przy
jęcie i gofoinę, jakiej doznali sportow
cy-robotnicy francuscy w czasie swe
go pobytu w Polsce,
W imieniu zawodników pr zemówił
bokser Treille,
najmłodszy uczestnik,
po czym z11brał głos kierownik ekspe.
cl~·cji, red, Rouscau,stwierdzając, że po
byt w Polsce na ·zawsze pozostaniP w
Po.
pamięoi wszystkii·h uczestników.
dziwiali§'my - stwierdził red. Rousea,u
- wasz wielki wysiłek w odbudowie
kraju. Widzieliśmy wspaniałe urządza
nia. sportowe, wśród których z podzi.
wem zwj.edzaliśmy Akademię Wycho.
wania. Fizycznego w Warszawie.
W Polsce Ludowej dą.żącej do socja.
lizmu sport staje się powszechny i ma
doskonałe warunki rozwoju dzięki opie
ce Rządu. Pobyt nasz, zacieśnił jeszcze bardziej więzy przyjatni łączące
narody polski i fra.n.cuski, - przyjaz.
ni której nie rozb\ją faszystowskie
rządy Francji.

imperializmem amerykańskim winnilcie pamiętać, że macie w nar'odzie poi
skim, w polskiej klasie robotniczej
szczerego sojusznika. Pobyt Wasz za.
cieśnił więzy solidarności obu narodów
we wspólnej walce o pokój, Wy spor.
towcy Związków zawodowych Francjl,
podobnie, jak i sportowcy polscy je.
steście w wielkim obozie pokoju1 któ
ry łączy wszystkich uczciwych ludzi
na. świecie".
ekspedycji sportow.
Towarzyszą.cy
ców FSGT, sę dzia koszyl,ówki Chuard.
kt6ry jest znanym działaczem zrnązko
przedstawicielowi
oświadczył
wym,
PAP: „Obok znanej w całym świecie
polskiej gościnności, podziwiałem wspa
niałe tempo odbudowy waszego kraju.
Jestem pierwszy nz w Polsce, ale wi
dzę, że na S"rtlZach powsta.ją. nowe do
my i fabryki. Szczególnie imponująco
wygląda. odbudowa Warsza,wy, Zawod
nicy na.si na. każdym kroku spotykali
się z objawami wielkiej S'erdecznośct.
Pobyt na.sz stał się manifestacją naro
du polskiego i francuskiego. Oceniamy
wysoko wartość Waszego sportu i -:vie
my, że rozkwit swój i powszechność
zawdzięcza on ustrojowi ludowemu.

Po powrocie do F rancji na. terenie
mojej pracy - w związkach zawado.
wych podzielę się wrażeniami z Polski,
która. na zawsze pozostanie w mojej
pamięci, jako kraj wyzwolony z kapl
żegnajl!c gości, wiceprzcwodniczą,cy ta.lizmu, kraj, z którego brać będzie
Łódz, Olsztyn
CRZZ Burski powiedział: „Wraca.jl!c my przykład, jak pracować i budować
,
Białystok, do Francji, w której naród walczy z nowy ustrój".

Białystok,

16. 7. Warszawa Siedlce.
23. 7. Warszawa
Siedlce.
Łódź 30. 7. Siedlce - Warszawa, Bialy
stok - Olsztyn.
Warszawa,
6. 8. Białystok
Siedlce - Łódź.
13. 8. Olsztyn - Białystok, Warszawa - Siedlce.
20. 8. Łódź - Warszawa, Siedlce
- Olsztyn.
27. 8. Warszawa - Olsztyn, Łódź
- Białystok.
3. 9. Olsztyn - Łódź, BiałystokSiedlce.

-

doświadczenia. z pszcnl
cą gałęzistą, której' nasiona. przy

cieka.we

dyrektor szkoły z Moskwy,
od prof. Łysenko. Celem jej doświadczeń jest wyhodowanie ozi
mej pszenicy gałęzistej.
W roku ubiegłym po raz pJerw
szy zasiano w okręgu konotopskim kukurydzę. Szkoła postano
wiła ~racować najbardziej wydajną metodę uprawy tej rosliny; w wyniku zebrano po 12 14 kaczanów z każdego krzewu
kukurydzy.
Szkoła w Boczeczańsku pierw
wiózł
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sza w kraju radzieckim uzyskn
rolnictwie. Uczniowie otrzymulą
urodzaj czumizy
ła wspaniały
zadania domowe, które wykonu(trawy podobnej do prosa). Swo
dział
ją na przydzielonych im
je doświadczenia w tej dziedzikach. W ciągu roku szkolnego
nie przekazała okolicznym koł
prowadzi własny
uczeń
każdy
chozom.
dziennik obserwacji, który daje
Słuchacze szkoły zdobyli cen·
obraz metod jego pracy i osią·
ne doświadczenia w zakresie ho
w
gnięć. Tą drogą wyrabia się
Na
uczniu inicjatywę i zmysł obser dowli warZY\'V i owoców.
wyho<lowa
działkach szlrnlnych
wacyjny, zamiłowanie <lo pracy,
no morele, skrzyżowano dynlę z
zjawisk
świadomy stosunek do
tykwą, ulepszono różne gatunki
!>rzyrody.
Hanna Łuczenko ma lat 14. warzyw, wprowadzono do6wiad
Jest to bez wątpienia przyszły se czalną hodowlę winogron miczurinowskich.
Przeprowadziła. on:i
lekcjoner.

•

Slodem

l

naszych artykułów

-------------------------------·~
u;gja.śnia.~~ ·
L.O.Z.B.
W związku z zamieszczoną przez
nas wczoraj uwagą, ze ceny biletów
na mecz pięściarski Sląsk-Łodż są
za wvsokie dla świata pracy, otrzyma
liśmy wczoraj od ŁOZB wyjaśnienie
w tej sprawie. Bilety w cenie 500 zło

I

Również

nauka innych przed
jest ściśle z
Tak np. na lekcjach
praktyką.
rosyjskiego, obok studiów języko
wych i studiowania historii lite
ratury, uczniowie uczą się prowa
dzić protokóły zebrań, korespon·
dencję w sprawach urzędowych
itd.; przy nauce fizyki zapoznają,
się z konstrukcją maszyn rolni·
czych, ze sposobami przeprowadzania ich remontu, z metodami '
budowy elektrowni wiejskich
i tp.
zorga
Personel nauczycielski
nizował dla :pobliskich kołcho
Zi'
zów wszechnicę odczytową.
mą, wykłady odby-wają, się w klu
bach kołchozowych, latem - w
obozowiskach polnych.
„Wolny cias - mówi dyrektor
uczniowie poświęcają
szkoły Mamy
rozsądnym rozrywkom.
rozmaite k6łka: kółko studiowa
nia biografii towarzysza Stalina,
dramatyczne,
kółko · literackie,
muzyczne, historyczne, biologicz
.ne, chór itp. Dziewczęta uczą się
domowe
ponadto gospodarstwa.
go i robót rę.:znych. Młodzież wy
daje własne czasopisma, w kto
rych zamieszcza wiersze, opowia
dania, kronikę sz.'ltolną itd."
Rząd Republiki Ukraińskiej na
dał szkc.ie w Boczeczańsku tytuł
Na
w:ioroweJ szkoły wiejskiej.
zaszt\:iytny ten tytuł szkoła
miotów

służyła

związana

w

całej pełni.

„

tych uprawniają do zajęcia miejsc, że
tak powiemy „ekstra", to jest miejsc
w loży i w pierwszych czterech rzę
dach ławek tuż wokół ringu (miejsca
.
numerowane).
Ceny pozostałych miejsc są właści·
wie normalne i wynoszą: miejsca sie.
250 zł, stodzące (nienumerowane) jące 100 zł i uczniowskie 50 zł.
Na szczęście dowiadujemy się, że
tych miejsc „ekstra" jest l:>ardzo ogra
niczona ilość - 60 w lofach i około
500 przy samym ringu.

a i; o a
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