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Polski Armii Radzieckiej
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Dwud~aestotys1ęczne rzesze ludu !arszawy w ob~cn!sc1 Prezydent~ R w darze Towarzyszowi Staliliowi

zlozyly hold bobaiersk1D1 wyzwoł1c1eło1D Stolicy
„Chwała. boba.terom A>rmii Radziookiej, którzy
przynieśli Polsce wolność i Pokój!" „Przyjaźń polsko - radziecka, uświę
eona wspólnie przelaną krwią., stanowi niewzruszony fundament · niepodległości i wolności Polski Ludowej" - oto napisy widniejące przy wej-

WARSZAWA (PAP).

śc:iu na wielki cmentairz mauzoleum. wzniesione zbi'Orowym wysil·
kiem społ~eństwa. Wa.rsza.wy ku czci bohaterskich żołnierzy radzieckich
poległych w walka.eh o wyzwolenie stolicy Polski.

Ponad dwudziestotysięozne rzesze SOWSK:IM, cz.lonkowie KomHetu
ludu Wa.rszawy zamanifestowały w Centralnego PZPR z członkami Biura
piątą rocmicę zwycięstwa. Armil Ra Politymmego na orele, członkowie na
dzieckiej nad hitlery7J1J1em - jak czelnych władz sbronnictw pol.ityCflba.rdzo żywa jest pa.mięć o bohate- nych, generalicja, pmedstaiwiciele
rach radzieckich, którzy odt'Ia.lii życie zw.iąeków ~owych, organizacji
za. wolność Polski.
· społećz.nych oraz wlarlze miejskie rz
Na uroozystość przybył Prezydent pnzewodni~ącym SRN .....: za.ruk-Mi
RP tow. Bolesła.w· BIERUT.
cba.Iskim.
Obecny był również dziekan k()ll'W uroczystości W11Jięli mizial człO!Il
kowie Rady Państwa z maTSmłk.iem pusu dyplomatyazinego ambasador
Sejmu Kowalskim na czele, Rlląd ZSRR - Włktor Z. Lebiediew orall
RP z tow. premierem CYRANKIE- przedstawiciele dyplomatyczni kraWICZEM, wicepremierami tow. tow. jów demooracji ludowej, ak.redy>toMlncem, Korzyckim, Za.wadzkdm O- wani w W.ar.s.:lla.wie.
Na uroozystość przybyła specjalna
rarz mars.iałkiem Polski ROKOS-

PRAGA (PAP). - W Pilm:l.e od· 1 łej ~eohoolowacji. Zgt'omad.1.onEI
delegacja. mwzelnego dowództwa Ar I organfaaoeji społecz.nyoh i społeczeń- była się imponująca. matnifestacja preed fabryką tłiumy entuzja~tyozmii Radzieckiej, złożona. z uczestni- stwa Wa:r!!m1wy.
przyjaźni ezech08łowack@ - radziec- n~e wiitaiły c:2lłO!llk6w ;radz;ieckiej deków bojów o wy!llWolenie Polski spod
Manilfestacyjne urocri:.y.stości zł<>ż,e ktlej.
legacji rządowe; - sekretar,za K8
jarmna hitlerowskiego w składzie: nia hołdu pamięci żol:niemy radruecRobotnicy fabryki budowy loko- WKP'.b) Susłowa or.arz generała Boao
gen. major Iwan A. Gr-OSułow, gen. kicll i pollS'kich, poległych w wa'Lk:ach motyw w Pfil!2lllie wyiprodukowali lo dimcewa, a także premiera zapomjr Anatol P. Denisow oraz płk Mi- z hitJ.eirowsk>im najeźdźcą n.a ~e·
niej D. Zabasziańskl.
mfach woj: wa:rszarwsikiego, odbyły komotywę naijnowooześniejszej kon- tocky'go, W!i.oepremiera generała Svo
Po odegraniu hymnów narodo- się na n:owootw;;irt~~ omentai;zacl:l strukcji i postanowili ofiarować ją bodę i mnych członków nądu c,.r;ri
wycll polskiego i radllieck.iego - u - POO:mkach ro~ez w Płon~k.u, w da.rze Genera~usowl Stali- cza.&tępcę seikretairaa genera.·l nego Ko..
pod'l'lóża 35-metrowego
•'.lbelisku, ~akow.1e Ma~llw1Cckim, Ganvnlin1e, nowi.
muniSltycrmej PaIDti>i Crechosłowa.e
W7.niesionego przez lud WarrsWJWY S1oolca.eh, Ostrołęce, Żyra.rd-0wie,
,
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Ma-zoNa uroczysfosć przek.aimma lokow hołd'Zie po eg ym UV>L•a erom
r.
.
I motywy
b ł
·
• ··
mH Raooeckiej, staje premieT Rzą- wteckim. prrz:y Y Y tys:iące o„oo 'L C!l·
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~~.;:;~:wf;:~;~; Historyczne· zwycięstwo
ny na;rodowej gen. Piotr Jaroszewicz
oraz - w imien~u Arml!i Radzieckiej
- gen. mjr Iwan A. Grosulow.
(Skróc;one .teksty przemówień podajemy na str. 2).
Po p~em.ówieniaoh głucho czagrzmi.ały werble. Kompania honOll"owa KBW oddala trzyk>rotną salwę.
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BERLIN (PAP). - W .związku z I Delegację pr.z.yJęli rzastępca przeobcb.~dem Dlllia Wyzwolenla preiy~ wodln:i:cząc~go . Ra.?'Z'ieclciej ~o~isj~
ciium Tyl1l('zasowej Izby I.JudoweJ KonitrolneJ S1effi'!azasrłlnow l . ,nn;
z p. o pmewodnicrzącego prezydmm prnedsta..wkiele K<J:misfi.

o biało _ ama.ra.ntowych szarfach.

Następni_e złożone wstają wieńce

od Amba$dy ZSRR, od KC PZPR,
od Annid Rad~ieckiej Wojska Pol·
sk.iego, Ambasady CŚR, od CRZZ
oraz ooeSiią<tki -..vieńców i wiązanek
I kwieci.a od stronnictw polityc~nyc~,

narodu radzieckiego

· Uroczysty salut artyleryiski i dumne meldunki produkcyine b. fronłowc6w
uświetnilq · radosną rocznicę w Z~RR
MOSKWA. - Narody Związku Rudzieeldeg-0, kradów demokracji. ludowej i cała postępowa ludzkość obchodzą, uroczyście 5 rocznicę zwycięstwa
narodo 1adziecklego nad faszystowskimi Niemcami.
Prasa rndziecka poś~ięca wiele kim, stanowiło triumf socjalizmu i sy
mie.1·sca te1· rocznicy. Oto. co pisze w stemu soc1'alistycznego nad kapitaliartykule wstępnym pt. „Wielkie ZW'J stycznym, przynosząc olbrzymie ko
c;ęstwo narodu radzieckiego" dzien- rzyści całeJ· ludzkości
·
nik „P'RAWDA":
Historyczne doświadczenie
uczy pisze „Prawda" - że polityka agresji
Historyczne zwycięstwo na miarę
może zakończyć się tyll~o haniebną
światową, osiągnięte przez naród raklęską podżegaczy wojennych. Jeżeli
dziecki naci imper:i:ali'zmem nieIDiec· agresorom
uda się Tjednakże rbzpętać
nową wojnę. to będzie ona m'lgiłą
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cjalistycznej ojczyzny i wyzwoliły
narody Europy spod jarzma tyranii
faszystowskiej.
W Moskwie, w stolicach wszystkich republik związkowych, a także
w bohaterskich miastach - Leningradzie, Stalingradzie, Sewastopolu l
Odessie
oraz w Kaiiningradzie i L"WIO
.
·
l·"
t
· k'
wie roz1eg1y się sa wy ar y1eryis ie.
Wśród meldunków o sukqesach pro
ciukcyjnych, którymi ludzie radzieccy uczcili Dzień Zwycięstwa zasłu„
gują na wyróżnienie meldul).ki st:icha

Izby Hermanem Mattern:em, człon
kow1e prezydium Tymczasowej Iczby Krajów rz przewodn:itt.ącym prenie tylko poszczególnych
nowców, yrzodowników pracy i
zydium doktorem Lobedamem oraz
członkowie rządu
Niemieckie.i Reny światowej, lecz całego kapilali- cą hitlerowskim.
>>11bli•k.i Demokraty<!'Mle; rz premdeł
a zmu światowego. Olbrzymie zwyclęW wielkich zakładach hutniczych
rem Otto.nem Grotewohlem złożyli
I
stwo narodu radzieckiego w wielkiej im. Dzierżyńskiego w Dnieprodzie:tW
wi!lytę w Radzieckiej Komisji Konwojnie w obronie ojczyzny przeciw- żyńsku pracuje kilka tysięcy zdemo•
t.rolnej, by wyriwić wdzięczność za
WARSZAWA (PAP) - Z całego nauczycielskim złożyła podpisy pod
Czynny udział w pracach Komitel;u ko hitlerowskim Niem.com i imperia- bilizowanych żołnierzy, wypitnycti
wyzwolenie od ja.rzma hitlerowsk:ieObrońców Pokoju zadeklarowali wy- Ustycznej Japonii jest groźnym ostrze nowatorów produkcji. Znajduje si-a
g u i za wielką pomoc ZSRR na rzecz kraju napływają meldunki o rozwoju Apelem.
W JODŁOWEJ, pow. Jasło, zorga- bitni działacze społeezni i kulturalni, żeniem dla imperialistycznych podze. wśród nieb uczestnik szturmu na Bet•
budowy nowych demokratyC'Zllych ruchu obrońców pokoju, o powstawaniu coraz to nowych komitetów 'l nizowano Komitety Obrońców Poko- M in. szereg profesorów Uniwersyte gaczy wojennych.
lin, były czołgista, a obecnie majstet
Niemiec.
przygotowywaniu masowego zbierania ju na terenie szkół w gminie i są.· tu Mikołaja Kopernika w TOiiUNIU
* • •
pieca hutniczego Iwan Babienk&, ·kt~
podpisów pod .Apelem Sztokholm· siednich groma<lach oraz miejsco- z rektorem - prof. dr K. Korsny'im
MOSKWA. - Z uczuciem zasłużo- ry zaciągając Wartę Stachanowsk~
skim.
wych placówkach gospodarczych. P~d na czele.
nej dumy i radości powitał naród ra- ku czci Dnia Zwycięstwa wytopił •
Miejski Komitet Obrońców Pokoju pisy pod Apelem złożyli masowo
.
dziecki ogłoszone dziś na łamach pra ciągu ostatnich dni 11-0 ton wysoke>oi
10
w RZESZOWIE pmystąpi do maso- miejscowi chłopi, uczniowie, nauczy.
Ostatn. powstał. w SZC~ECINIE, sy rozkazy ministerstwa spraw woj- gatunkowej surówki ponad plan.
wego zbie1·ania podpisów pod Ape- ciele, robotnicy rolni i pracownicy przy Umwersyteck 1'!11 StudmT
. , Przy· skowych ZSRR - marszałka ZwiązBohaterowie Związku Radzieckie.r
lem Sztokholmskim w dnigiej poło- umysłowi.
go!owa.wcz~~· Komitet Ob;onc_ow P'l ku Radzieckiego, Wasilewskiego <>taz go - M. Kantaria i M. •Jegorow, ktći
wie maja. W zbieraniu podpisów weW WARSZAWIE w dniu 9 bm. w ko~u! s~up1aJąc;v profesoro:w 1 mł~ ministra marynarki wojennej ZSRR- rzy zatknęli sztandar zwycięstwa na
zmą. udział najaktywniejsi działacz~ Auli Politechniki odbył siię pod ha· dz1ez teJ u~zelm. Do P~~ydmm Ko.mi ?.dmirała Jumaszewa, podkreśiając , gmachu Reichstagu w Berlinie pracuPRAGA '.PAP). 8 bm. w godzinach organizacji · społecz.nych i z21.wod•l· słem obrony pokoju
wiec, który zgro t~~ wes~lt. przedst'.lwiciele orgamza [ 1z naród radziec~i i jego siły zbrojne ją obecnie ofiarnie w swych kołchowiecoornycb odbyło się w Teatrrze Na wych, młodzież zorganizowana
i nie- madził liczne rzesze studentów tej CJJ młodz1ezowych J profesury.
obroniły wolnośc i niepodległość so- zach.
.
rodowym w Pradze, z okazji 5 roczn·i
cy wy.z.wolenia ~chosło'Micji pmez zorganizowana i kobiety - przedsrn.· uczelni. Wiec ten stał się wielką mawiciele różnych warstw społecznych, nifestacją pokojową. studentów.
Armię Radiziecką uroczyste przedsta
W dyskusji studenci i profesorowienie opery Smetany „Sprzedana poglądów politycznych i wyznań religijnych. Zbieranie podpisów poprze wie wyra żali swą niezłomną wolę wal
narzec;z;ona".
·
Na przedstawiende to p:mybyld dzone zostanie popularyzacją uchwal ki o pokój.
We wszystkich powiatach i miaW&Zyscy crzłonkowie rządu ca;echosło światowego Komitetu Obrońców Postach wyd:t;ielonych woj. pomllrskiewackiego z prem!erem Zapotockym koju.
Młodzież państwowej koeduki:.cyj- i:o odbyły się w dniach od 6 do 8 mana czele, sekretarz generalny Komu
r.ej sz.ki>ły ogólnok ształcącej w JA- ja zebrania Komitetów Obrońców Po
nistycz;nej PartH Ceechosłowacji Sla.nsky. liczni pl'!Zedstawiciele nau- śLE, w liczbie 669 uczniów i uczen-1 koju z udziałem przedstawicieli akty
MOSKWA (PAP). - Jak donosi Agencja TASS, grecki komitet wy· sekwencji demokratyczrtej opinii pu·
k.i;, kultury, przodownicy
stępujący na rzecz zlikwidowania terroru 1 za.stosowania powszechnej
pracy, nic, zorganizowała szkolny Komitet wistów terenowych, na których omó
bllcznej.
Obrońców Pokoju i wraz z gronem wiono plan kampanii pokojowej.
członkowie mv.vbyłych na uroceysto
amnestii w Grecji przesłał do Generalissimusa STALINA list, podają·
Naród nasz w niezmiernie clężkicil
śC:! delegacji · zagmnicrz,nycll
oraz
cy dp wiadomości swe ostatnie orędzie, które omawia straszliwe wa·
warunkach walczy· w swym kraju ojczł'onkow.ie kol'!pusu dyplomatycznerunk.i życia narodu greckiego i wzywa wszystkich wolnych i uczciczystym o pokój. Podczas ostatnich
go.
wych ludzi do udzielenia mu pomocy.
wyborów potępił on krwawy reżim
Pojawienie sfę w teatl"le radrziecJesteśmy przekonani - głosi list- niowie. Trzeba było by wielu tt>mów terroru i zażądał powszechnej, bez•
ldej delegac:id rządowej e wieepreże rząd ZSRR, kontynuując swą cen. aby napisać o tych setkach ludzi, kt6 warunkowej amnestii.
tnierem rządu rad~eckiego, maTSrz.ał
ną pomoc dla naszego narodu, dopo- tzy pod wpływem straszliwych tor· .• Pomóżcie naszemu narodowi w t&j
klem Bułganinem na czele wywołało
może w realizacji tego .humanitarne- tur dostali pomieszania zmysłów. o walce jest to święty obowiązelć
ogromną owację eebrenych.
GENEWA (PAP). - Z Paryża do- I Organizacja Bojowników o Woł· -go zadania, które wykonuje na3Z ko tysiącach ludzi. którzy stali się in- każdego wolnego i uczciwego czło•
noszą:
ność i Pokój w Grenoble wydruko· mitet. Prosimy o przyjęcie wyrazów walidami i konają powolną śmiercią wieka.
Naród grecki oczekuje od
W departamen.cie Sekwany zebra- wała 120 tys. biuletynów z tekstem naszej wdzięczności.
w Makronisos i w innych "obozach swych przyjaciół skutecznej pomocy.
Orędzie komitetu skierowane jest koncentracyjnych, o dziesiątkach ty. Żądajcie zlikwidowania Makronisos,
no dotąd 147 tys. )podpisów pod Apel apelu. W mieście działa 12 komite·
POWROT POLSKICH l\IUZYKOW Sztokholmski, Akcja rozwija się w
do ONZ. do rządów wszystkich kra· sięcy ofiar - oficerów, przywód:ów t:wolnienia więżniów politycznych 1
całym
kraju
-ze
wzmożoną
silą.
tów
dzielnicowych,
zbierających
pod
Z ZSRR
jów, do Stałego Komitetu $wiatowe- partii pclitycznvch i związków zawo· ząstosowalllia w Grecji amn~ poVI kongres poszkodowanych przez pisy.
Z Moskwy udali się w drogę poflo Kongresu Obrońców Pokoju, do dowych, uczonych. dzieciach I s~ar- wszecbnej. Żądajcie, by do Grecji
Rady miejskie w St. Malo, w Pont światowej Federacji Związków zawo cach, kobietach, straszliwie tc,rturo przybyła komisja międzynarodowa,
wrotną do
kraju - artyści polscy wojnę, który odbył się w St. Nazaire
- Halina Czerny - Stefańska, Sta oraz Krajowy Kongres Stowarzysze- I Abe (radykałowie i socjaliści), w St. dowycb, do światowej Demokratycz- wanych w tym piekle, a zachowują· która na miejscu - w Makronisos,
nislaw Sz;pi.naJ.ski, Stanfaław Siwik- nia Turystyki, który odbył się w Li· Martin de Crau w Montreuil, w Gar- nej Federacji Kobiet. do światowej cych wierność swym ideałom 1Votno- w więzieniach Korfu, Akronafplia,
Ro.i, Tadeu scz Wroński i Jemy Le- moges - jednogłośnie wyraziły so- ges - le Gonesses 1 w Aix en Pro- Federacji Młodzieży Demokrą.tycznej ści, demokracji i pokoju.
Jura i w innych obozach koncentravence, składające się z komunistów, do Międzynarodowego Stowarzyszefekl. którzy biiwili w Zwiazku Ra- lidamość z apelem.
Czytając nasze orędzie skoncen- cyjnych - będzie mogłai stwierdŻić,
W St. Denis złożyły podpisy tysią· socjalistów, radykałów i członków nia Prawników-Demokratów i do opi lrujcie na chwilę wasze myś,li na tra· iakie zbrodnie popełnia się W stosun·
dzieckim na zaproszenie Komitetu
dl<i Spraw Sztuki przy Radzie Mini ce · metalowców. W departamencie MRP oraz RPF - opowiedziały się nii publicznej całego świata. Oto je· gedii, której widownią jest w .isiaJ ku do uwięzionych patriotów.
Nord apel podpisaJo już 125 tysięcy jednogłośnie za Apelem Sztokholm· go treść :
strów ZSRR.
Greeja. Wsłuchajcie się w rozpaczli·
Każdy dzień zbliża tych bohaterów
skim,
·
Koncerty muzyków polskich w osób.
Przedstawiciele związków zawodo- we głosy tysięcy ludzi, którzy wal- do śmierci. Jeżeli każdy ze swej stre•
Moskwie, Leningradzie i Kijowie
wych oraz społecznych i innych or· czyli o taki świat, gdzie nie bP.dzie ny i my wszyscy razem wykonamy
były wielkim
sukcesem i cieszyły
ganizacji greckich, dając wyraz jed· miejsca na tego rodzaju zjawiska.
$ię olbrzymią popularności ą.
namyślnemu pragnieniu naszego na· jak: Oświęcim, Buchenwald, Oachau swól obowiązek wobec narodu greaKOPALNIE BELGIJSKIB
rodu. zwiacają się do Was z prośbą i Ma.filanek, a którzy są obecnie ?:a kiego, wobec słusznej sprawy i w.ZATRUDNIĄ B. ANDERSOWCOW
o przyjście naszemu na.rodowi z po· to prześladowani.
•
bee ludzkości - będziemy mogli zwy
Jak donosi z Aten Agencja TASS.
mocą w jego dążeniu do znalezienia
w obliczu tego dramatu dziesiąt- ciężyć.
dowiedziano się tam, że czynna jesz
wyjścia z obecnej tragicznej sytuacji ków tysięcy ofiar i bohatert•w, nara·
cze w Libanie „misja" b. emigracyj
i do rozpoczęcia na nowo spokojne• żonych todzienU!l'! na Śmierć, W ol:Jt
dz1"ec1"
nego rządu polskiego oddała do roz
go, normalnego życia.
czu dramatu setek tysięcy ich rodzin,
porządzenia
kapitalistom
belgijPierwszym
krokiem
na.
drodze
do
dramatu
całego narodu greckiego na
w gmachu
skim 300 Polaków, spośród znajduw Japonii
urzeczywistnienia tego celu winna leży przejść do porządku nad wszy~•
.iących się w Libanie
żołnierzy
b.
być likwidacja obozu kopcentracyj- kimi rozbieżnościami
politycznymi
PEKIN
(PAP).
WychodlląCY w ,
armii Andersa.
Pod dowództwem
nego Makronisos oraz powszechna Żaden konsekwentny demokrata nie Tokio dlliennik „Mafoici" prrzyt<ncrw.
kapitana wojsk andersowskich Po·
amnestia dla wszystkich więźniów może pozostać obojętny wobec tak
Jacy ci zostali odesłani statkiem
politycT.nych.
cynicznego naigrywania. się nad god dane ministers.bwa rzdrowra, iz któ·
p~kój 104, telefon Nr 258-54
grecldm d'1 Belgii, gdzie będą wyko
W orędziu tym nie chcemr fiF nośclą ludzką i nad prawa.mi człowie r ych wynika, że w chwili obecneJ
r zystani dó cie:Dkich robót w kopal·
jeszcze opisywać szczegółów straszli ka. Stosunek do tragedii greckiej bę Je!ił w Japonii ponad 2 miliony !>ez·
ni ach.
~~~~~~~~~~~
we1:10 dramatu, iakl orzeżvwaia więż. dzle kryterium, świadczącym o kon- domn:vcb rldeci.
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List do GeneralissiJDusa Stalina

Naród qrechi prosi o po...Oc
dla swych najlepszych synów ginących wobozach koncentracyiOych ·

Francuzi masowo·· podpisują
Apel §ztokholniski

W kilku wierszach
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Chwała

łrmii Radzieckiej
bohaterom
J.
Cyrankiewicza wygłoszone ne uroczystości

Przemówienie premiera

. złożenia

hołdu

Obywatelu P1·ezydericle, pnnie Am
· łru1tdorze Zwil)zku RadzieQkiego,
Obywlltele i 'fowai:zyszel
Płc4 lat temu, 9 maja 1945 roku z
murów hitlerow11kh11io pr:i:tid tym
Bl'rlłna powiały czerwone !llztnndarv
raddeekiego zw;reiestwa nac\. fMzYz·
ment, Runeła w proch hitlerowski\
·pottJll· Niuwycleźona Armia Radzie
ck•, armia kr11j11 &ocjnllzmu, wiedziu
na, renfa}nym umy!iłem l!iWOjego WO•
duł Towarzyaza STALIN A, zakoń·
Cfłf a wff:lld maru wyzwoleńczy.
ęzlak tego marszu wiódł i przez
naszą pQli;ką ziemie ...... szlak obficie
zroszony krwi4 rad~iecklego żołnie·
rza. Tej krwi zawdzięczamy naszą
wolność. Jalrn naród, z„wdzięczamy
jej naszą , eg~y11tencję, bo z rąk hit•
lerowskich okupantów groziła nam
całll;Qwita zal{ładą, Tej krwi radzie·
cldero żołnierza, która tak obfkłe
lała się na naszej ziemi, zawdzięcza.
my wielką hii;toryczną szansę: możli
w'ość wejścia na droge do SOCJ ALIZ
.
MtJ,
l dlatego w piątą rocznice zwycie•.
stwa wq)ności nad łlitler<1w11kim ba~
bauyń1>twf.lm, oi:zy nasze zwracają
sjp ku tym, którzy to zwycięstwo
wyl<uli. Składamy hołd bohaterski"}
Ar,..ii · Radzleckiej, która rozgromiła. imiertelnego wroga ludzkoś·i,
$toimy na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Tu spoczywają zwłol.\ bo.ha.terów, hojo •ników wspólnej i;prawy. Tu spoczywają ci, którym nie
dane było dojść w zwycięskim marszu do Berlina. Padli po drodze. Pa·
dli na naszej ziemi. Padli w boju, wy
zwalaj1tc naszą · Stolicę, wyzwal:;.jąc
pÓlak& ziemię. leh bohate\'&ka śmierć
torowała drogę naszej wob;10ści, toro
wała drogę ostatecznemu ZWYCIĘ
STWU.
'l'e bratpie mogiły żołnierzy brat·
niego naro(!u lłl! 'wiadectw~m niepo·
dzielnej walki o wolno~ć~ m1fdzynar.o
dowej wall<i o wolno~c. ąą pomnt·
kiem wyzwoleńczej roh p1erwsie~o
kraju socfalizmu w walce o wolnosc
wszystkich narodów.
.?iłiejsce :to mówić ?ędzie W~rs~a:
w.ie i narodowi polsk1en~u o w1e!k1e.J
w11lce narodów o wolnosć, o pok6J.
l\tiejece to' mówić będzie o bohaters~iej pracy na;rod6w radz_ie~ldch, ~t6
r~ niezmordowanym wya1łk1em ~:Zie:
si!łtk6w milionów niętc.zyzn, kobiet i
t11łoddety-w fabryk!l.ch wz.noszonych
w bohaterskich pijciolatkach, w hu.
taoh i stalownia('h, w 'kopnlnl1tch i na
roli na czołgach i przy dzinłach, w
ple~hocie, marynarce i lotnictwie wal
c~yły ~ im,peri•ali.s~yCilA'lym . wrogle131:
opo1
potęzny
sf.a.wiały mu op or,
nd Lłningradu przez l\foskw, po
Stelłnrrad i potem taranami ofengyw
od Stłlingradu przer. Warszawę po
Berlin wyzwalały narody i niosły
śWiatu J'OKóJ.
."8ld•d11my hołd bohaterom Artnii
Radł)\eckiej, ale l10łd ten nie wyczer-;
puje aię w tej uroczystości, . któ1:e~
jeatdmy w tej ·chwili uczestmkam1 l

poleqlqm wqzwollclelom Polaki

nie wycr,e1·puje 11i.e w dniu rocznicy
t1m1tego zwyclęstwa sprzed pięciu Jaty, Oddajemy ten hQłd i spłacamy
dlu1; wobec pol•Jłych b<>jowników
wolności całą nasz, codzienną pracą
i -.valk11. Cały naród 11olski, ze swą
b<>JOWJł klatuł robotnicz, na czele,
11kuph\ swoje 11iły w walce o utrwa·
lenie J)Okoju, który im, bohaterskim
:iołnlerzom radziei:kim zawdzięcza·
my.
Awladomi jestelmy fa1'tu1 ie
w tej chwili, gdy na olbrzymich
ozbsJ.zaarrzamcah kazpie1·tma,l1"zmwuy,z'ovdolo:'ayl>c~
.., "
po Ocean Spokojny, wre twórcza
praca, pokojowa praca ludzi, bu·
dujących pod · przewodem Związ•
ku Radzieckieg1> lepsze jutro dla
siebie i potomności, w tej samej chwili zbrodnicza zgraja pi:<a
żegaczy wojenu:vch i sługusów
wielkiego kapitału na żołdzie
imperializmu
an1erykańskiego
knuje llPiski przeciwko pokoj1nvi
św:a~\ pragnie raj z jeszcze rozpę ac rwawą wo nę.
Dlatego to nie wolno nam ani
na chwilę zal!omlnać o grożącym
iwiatu niebezpieczeństwie. Muai·
my wytęiyć wszystkie swoje si·
ly, l>Y 11:pętąć i okiełzna.o tę nik·
c;zenm!ł igraj1: ludobójców.
Stoi za nami, za bojownikami
pokoju, miliard ludzi, skupionych
pod sztandarami światowego ruchu pokoju, ruchu, który v.·spiern
się 0 niedomny ba!!tion pokoju,
Q wielki, niezwycięż<>nY Zwi;izek
Radziecl;i.
Tutaj, u mogił żołnierzy radzieckich w piątą, rocznicę wielkiego zwycięstwa, które raz już
uratowało ludzkość, pogłębiamy
przekonanie o niezwyciężoności
nasiej sprawy, sprawy postępu,

milolici~ I głęboką
C'Lcl' 1Jdada hołd ludowe Wojsko
p„1-kie u lił.óp Pomnika - Cmen~a:

rza zohderzy i oficerów

bohater~kleJ

A~łł ltadziecklej, poległych w w!lł
ce wi fa.azy~em o wolność i szc7'ęśc1e

swit ra41J)leo1det ojczyzny i Poltkl Lu

doWej w . wielkiej bitwie o wyzwolenie n - j ~tołiCY - Warszawy.
Szciieg6Ln1e dromt i bliski sercu
karżdego ludowego tółnie.raa polsk1ego będzie Cmentaire - Pomnik, ~
siony w stolicy dla poległych najlepsiych, natsz.czers.zych, TJrzyjaciół bohaiterskich radrzieokich t.owan:~Y
bron.I. l'la61ZY'Ch ·sojus2)nilków, .nauc;iy
ci&li i 1>rrzewodnik6w.
Groby mężnych, boha.terskich
łolnierzy radzieckich, poległych
za waszą i naszą wolność, 1ęsło
ro:wiaate .lfoł J)O całe.ł Polsce od Kar
p•t do Bałtyku, · Od Buga do Od17 1, Nysy Łużyckiej. Czci je ·~
dł'O'llllłe t szanuje cały nasz nar6d, ka.źdy nasz żołnierz. Z bez• cenne-J krwł na.jlepszych radzieckich ludzi, którą obflole noosili
·au~ ziemię, wyrosła nasza wolna,
~ltwa, krocząca do •oeJalizm1' Ojeeyzna. ·

Na wieki rzacllowa nasz naród

wdrzięezMść dła

Pokój zwyclęży, jeżelł- my j in
ne narody będziemy o niego walczyć z tYm samym oddanle1~t i po
święcerilem, z jakim nat'od ra·
dziecki budował sile i potęge
swojej ojczyzny.
jeżeli hta:dt„
P'tlkói~wycl{'iy,
my o niego walczyć z takim oddaniem, z jakim JM>d wodil! wiei
kiego Stitllna walczy naród r:\•
dzierki, z jakim wnlczy każdy
c7.łowiek radiiecki, z jgkim bu·
duJ'lc slłt swej ojczyzny, walcz11
bracia i slostl'y, synowie i córki
tych także, którzy tutaj apoczy·
wa ją.
CHWAŁA

BOHATEROM AR-

MII RADZIECKIEJ, KTóRZY
PRZYNIEśLI POLSCE
NOść I POKóJ!

WOL·

krew wielu tys.ięcy ra~ieck-ich żoł
nierzy - bohf!terów, ~a ludowe Woj
sko Polskie, które d:cięki Zwiąctkowi
Rad-r.ieckiemu, u boku Armii Czer·
wonej, w~lęło hiJsoorycrz.ny udtz.iał w
wojnie wy11.woleńC?;ej, w walce o na
sie eacbodnle granice, w wieko.poro~
nej OI'e1.0acji berl!ńskł€j i w ~Il.tur
mie stołicy faszyrzmu biitlerowskie10.

Przemo' w1·en I·e gen. Gros ulowa

Dzień wypłaty

Naród francuski pragnie pokoju

Pismo Boiownlk6w o

Wolnoł~

GENEWA (PAP.) - Z Paryża do
noszą, że delegacja. Związku Bojowni
ków 0 Wolność i Pok6j została przyk ul•
k , 1. •
.
ons. "'
Jęta przez a-mery ans"iego
generalnego w P~ryh. Del.eg~J&
wręczyła konsulowi a.merykansk1em~
pismo, skierowane do Achesona. Pr
smo to potępia politykł rz1&du fran·
cuskiego sprzeez111& a interesami narodu i domaga aif, by rząd amerykań
ski nie wywlerał na Francję żadnego
nacisku.
W interesie przyszłych stosunfrancu~
narodąmi
między
ków

jowej rywalizacji dwóch systemów kapitalizmu i socjalizmu. Wiedzą bowiem, że system kapitalistyczny nie
zdoła dotrzymać kroku systemowi 10
cjalistycznemu i wojnę uważają za
ratunek przed własną zagładą.
MY WYPOWIADAMY Sil;' ZA PO
...,.
·
KO.JEM I BRONIMY SPRAWY PO·
KOJU NA CAŁYM śWIECIE.
Wszystkie miłujące pokój narody
jednoczą się obecnie wpkół Związku
Radzieckiego, wokół wielkiego Stali·
na, aby wspólnymi siłami nie pozwo
lić imperialistom na zepchnięcie w
otchłań nowej wojny .
Liczba obrońców pokoju nieprzerwanie wzrasta, ich siły z każdym
Chińskiego
dniem potężnieją. Siły te !Ul nie:r.wy- W Gen~
CPA.P).
WARSZAWA
ciężone. Prości ludzie pracy nie chcą
wojny, albowiem wojna potrzebnłl wie od 9 do 13 maja br. obraduje
jest tylko imperialistom, a setkom Komitet WykonaiwcrLy Ligi Czerwomilionów ludzi przynosi nieszczęścia nych Krzyży. Na kcmfereincję tę nde
i niezliczone ofiary.
W!S'tał flapros.zoiny Chiński Ctzerwony
Kirz.yż, jakkolwiek jest mło.nkiem
W imię pokoju, w imię szczęścia i
wspólnego dobrobytu narody Polski i Kom~tetu Wykonawozego.
przed·
Rząd Polski pn.ez swego
innych demokratycznych krajów za•
cieśniają wi~zy przyjaźni i pomocy stawideł& w SzwaJca.ril oraz Polski
wzajemnej z narodem radzieckim. W Czerwony Krzyż złożył prołat w tej
tej przyjaźni i braterskiej współpra·
cy tkwi ręk<>jmia dalsr.ych sukcesów
Zadania pracowników
obozu demokracji i soejaliimu .

Wykomijąc rozkaz wielkiego Stażołnierze nasi z bezgrainicrz.nym
zapa·łem f ofi arnością walczyli o wol
ność i niepodległość n&ll'odu polskrle·
go, tak samo, jak wa.lc~yli o wolność i ni~ległość własnej ojczy-

Niechaj świetlana pamięć o walecz
nych żołnierzach Armii Rndiieckiej,
poległych w w11lk;ach o wyzwolenie
'lnydniowa
POZNAR (PAP). ziemi polskiej, brdzie symhofom wie krajowa narada s,połeozno • samocznej, nierozerwalnej JH"zyjaźnl mie- l.'2ądowa spółdzielcrmci •Poiyweów
dzy naszymi narodami!
obradowała w Poz.neniu pod hasłem
pracownSk6w spółNiechaj kr:u1pnię zr<1dzone w ogniu zmobiJ.iwwania
d7ilel~Ci spożywców i komite-tów
BRATER·
walki chlubne, bojowe
do udań Planu łl-Iet
STWO BRONI Armii Radzieckiej • ozłonkowskich
narad'Zie wcięli u~ał m.
Wojska Polskiego, stoj11cych na ~~t'A nlego. Wtow.
minister handlu wein. tow,
ży pokoju i bezpieczeństwa naszych
pre7.eS
wnętrznego dr. T. Dietrich,
narodów!
Rady Nad~oraej ZW!iąz.ku Spółd~1el
śpijcie spoko~ie, towarzysze bo- n~ Spożywców wicemaa-:szałek • Sejjów! Miliony prostych ludzi z miło· mu St. Szwalbe, pr6es Centralneg&
ścilł będą was wspominać. Sława ··:a- Zwitfzku Spółd0ielca:ego prof. Lanie,
sza trwać będzie wiecznie. N a wa·
szych bohaterskich czynach w;rchowy
wać się będą pokolenia nowy-:h lud~l,
sprawiedliwalcząc;rch o prawd() l
wość. Sprawa, za którą oddaliście ży
cie, żyje, rozwija się i zwycięża.

lina,

zny i narodu radzieckiego.
W wa1kach tych StAli ramię PNY
ramieniu z żołnierizaml i oficerami
Wojska Polskiego. I tam, w tych waJ
kach, .iroQ.zHa się ! okrzepła przy.
jaźń radziecko • polska, scementowa
na wspólnie praelaną krwią żołnie
rzy i oficerów radzieckich i polskich.
Odsłoni~cle w dinlu dflisiejsiiy~ w
stolicy Polski - Wa1rs'Z4łlW'ie - po·
mn!ka ku CflCf oołnieNy l'ladileck1t0h,
poległych o wyzwołenfo Polski - po
mnika, w którego wz:n•iesienie Polacy włożyli tyle sił twórczych, pracy
i miłości, - nie tylko utrwala po
W&ZC czasy pamięć Q poległych bohaterach, lem jest również aktem,
który ugruntowuje nlezn1iszoza.lnośó
przyjaźni między naszymi na?odaml.
. Zaledwie pięć lat minęło od chwili,
gdy przebrzmiały ostatnie oi:lglosy woj
ny. Jeszcze nie porosły trawą zgliszcza startych z powi~rzchni ziemi wsi ·
miast, Jeszcze nie usunięto śladów
zniszczenia, jeszcze nie wyschły łzy
żon, sióstr i matek, opłakujących po
ległych, a już rozwydrzona klika
krwawych podżegaczy wojennych Imperialistów angloamerykańskich i
ich pachołków - usiłuje roz!lętać
ncnvą rzeź światową, przęlać znowu
morze krwi gwoli eg<>istycznym in·
teresom garstki imperialistów.

Delegacja

I

i Pok61 do Achesona

skini i amerykańskim - głósi 11isa-110
-; kónieeine jest, .by !'a nasz kraj
nie r.ozci~gano pohtyk1 „Paktu Atlał\
tyck1ego .
' List podkręśla dalej, że Francuzi
wspólnie z narodami całego świata
podpisują masowo apel sztokholnt·
akie) sesji Stałego Komitetu. świato
wego Kongresu Obrońców Po~ju.
Wres1.cie list potępia w11krzeszanie
militaryzmu w Niemczech Zachod·
niCh i k<1ntynuowąnie wojny w Viet.
namie oraz stwierdza, że naród fraa
cuski pragnie gorąco utrzymania pokoju.

PCK domaga się w Genewie
Czerwonego

uznania

Krzyża

sprawie na ręce aekretariza generał
nego Ligi Czerwooyćh Krzyży. Poza tym PCK na a.nak protestu nie
wysłał swej delegacji do Genewy
oraz ni.a l;lędetie brać udrt.liału w pracach Li•g.I!, a,ż do oficja·l nego urz,nania
Pl'IU!i nią Chdńskiego CzerwOlllego
Krrzyża.

Podobpe stanowdsko zajęły i in'ne
nM'Odowe Czerwone Kreyie krajów
demo~acji ludowej i ZSRR.

spółdzielni spożywców

na :drodze do wykonania Planu 8-letnieeo
pn:ed6iawi.ciel KC PZPR 11kł

oru. sek:retam CRZZ -

Olet11it•

Ko~l„

ozyk.
Narada

uchwalił.a rezoluc;f~ 11nlld&
ryzuj~!\ się s Apelem Sztokholtll•

$kim ora.z wysłała. depeszę do Pre•
zydenta R. P. z zapewnieni~. że
Jea'o wskazania będą dla wszyst.'ldch
1oużYWC6w
adc>nk6w spóldnclni
wytyomym\ dalszej pracy i bodźcem
do wyłęienla wszystkich aił w kle•
runku daJ~10 uspołecmienła ha.n•
dlu, a ~nez to - budowy funda.men
tów socjalizmu w PoJilca.

I

Wspaniałe osiqgniecia go.spodorc~e

Sztandar, na którym wypisane ~Ił
wielkie słowa: POKó.T, WOLNOść,
DEl\IOKRACJA, SOCJALIZM - wy
soko powiewa nad światem i spoczy.
wa w niezawodnych r~kach, które po
niosą go wskroś wszystkie przeszltod) ku ostatecznl!mu celowi, ku ązcz~
KU
ści11 wszystkich ludzi pracy Rękojmią. · tego
KOMUNIZMOWI.
jest zwartość j nierozerwalna przy·
jaź(\ narodów, ktćre stanęły pod t.y.n
przesiąkniętyl'l krwi11 sztandarem.
My nie boil1lY się gróźb. Wiemy,
jak gromić wroga. I rozgt'omimy go,
jeśli spróbuje rozpocząć wojnę. RM~
gromimy go, gdyż prowadzi n„!l od
zwycięstwa do zwycięstwa wielki re·
wolucj<>nista, geniusz ludzkości, przy
jnciel i ojciec mas pracujących całe·
go świata - nasz WIELKI ST ALIN!

związkowców

odlłliedzila

na Wall-Street
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Panie P.rerz.ydencie! Panie Bremiene! Pa.n.owie ll\1:iin1istrowie1 Obywatele miast.a. Wa'l'l!~y! iD.rodzy Rrzyjaciele i Toiwanz~e!
Z polecenia dowódlztwa Armii Radzieokiej pra.gnę wyrazić w imieniu
.żołnierzy, podofi<:erów, ofkerów i
genera·łów ATlmid Raddeekie:J serde·
cz.ną wdzięcz.ność i głębokie uznanie
narodowi polskiemu i jego Rządowi
z tego powodu, i~ czci on święci~ pa
mięć o żołnieraa,ch Armii Rad.mec.
kiej, któray boha.t ersko :polegli na je
go 'ć~fodmi ~.j_czystej w wąike 0 woilnos ' em"""ratję i s.ocja.lilZ.m..
Pl'Led Ę>ięciu laty zwycięstwem
n.ad Niemcami hitlerowskim.i rzakoń
czyła się wojna, Całemu świat.u wia
domo, że główne brzemię wojny
dźwigał na swyClh baiI1ka·ch na& wie!
ki nall'ód radiziecki i jego bohaterska Armia Radziecka. Dzięki icn o.1bmymiemu wyslł'kOIWli śwdait uniknął
ujar.zmienia przez fastzy2J!Il nienliecki,
Z tego właśnie powodu masy pracujące na całym świecie żywdą tak
wielką wdzięczność dla narodu ra·
d1:ieckłeJO, dla jego okrytej eh "7ałą a.
wanga.rdy - Komunlsty0131eJ Part.Il
Związku Radzie6kfego, dla wielkie·
ro Wodza i Nauczyciela całej prnitę.
powe.; ludzkośei - Genera.lissimusa

Nie poszła na marne serdeczna
krew r<1deiecka pr7.~1ana na podskieJ
ziemi. Nie poszło na marne mastJWe,
beZ.Pl"ZY'kładine boha.terstwo w~paniałych r.ad,ziec:k!ch ludzi. Polsko •
ndz.ieokie braterstwo broni stąło się
Podżegacze wojenni nie chcą pok'>nlezforn.nym fundamentem w budow
nictwle Iudovi.-eao Wojska Polskiea„, jowej współpracy z krajam1 socjaliz
. I mu i ,de111oki·ncji, obawiają 11ię poko·
głównym żródłem jego siły.

budzą

Polski LudoweJ
podziw u

związkowc6w

GENEWA (PAP). - Jak donoszą z
pod przewodnictwem wice·
Paryża,
prezesa Towarzystwa . Przyjaźni Fran·
cusko·Połskiej prof. Tersena odby>a
się konferencja prasowa z udziałem
uczestników wycieczki francuskiej,
która niedawno bawiła w Pol1;ce.
Na wstępie 'ekretarz Towąrzystwa
Noaro odczytał oświadczenie deputc;
wanego Pierre Cola, który, piszą<: o
wspaniałym tempie odbudowy . Warszawy, slw-ierdza m. in.:
„W żadnym innym kraju na lłwie
cle, z wyjątkiem Związku Radz.leckiego, nie dokonano nigdy . podobnego
wysiłku. Dowodzi to wyższości l sim
stosowanych w utecznośct metod,
stroju demokracji ludowej. Za 5, lub
10 lat Warszawa będzie jedntl z aaJ•

radzieckich

Zahladq in1. Strzelczqka

Ostillnio przybyła do Polski na zaproslenie Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych delegacja zwlą:zkowców rad:i;ieckJcb. Odwiedziny
radzieckich działaczy związkQwych maJ:\ na celu zapinnanle się z prai wymianę doświadczeń w tej
cą polskich. związków zawodowych
dziedzinie. Delegacja po pobycie w Warszawie podzieliła się na trzy
grupy, które w tym samym czasie zwiedzają Wrocław, Katowice f

Armii Raooleckiej i
Łód~.
GeneraMss:lrnusa STALINA a:a wolDo Łodzi przyjechali: "tow. Wąsyli
nOść, braterską pomoe w tworeeniu
wiceprzewodniczący Cen
wład~,- ludowej i budownictwie fun Karlagin daimentów socjaliunu, rra życie i balneq.1 Komitetu Związku Zawodo•
w~go Kolejarzy, t1>w. Aleksandra !'Jo·
w1kowa - kierowniczka Wydziału
Organizacyjnego Centralnego Komi·
tetu Zwiąiku Zawodowego Włókniarzy, tow. Checzikaszwili Natalia słraikujq w Wenezueli z _Centralnej Rady Radzieckich Zwląz
kow Zawodowych,
Według doniesień ze stolicy WeDnia 8 bm. delegaci radzieccy zwie
nezueli Caracas, od 4 dni i rwa dzili Zakła.dy Im. Stalina. Dnia 9 bm
strajk robotników tamtejszego prze prtzyby1i z kolei do Zakładów Mecha
mysłu naftowego. W w_plce ze straj niemych im. Strzelczyka, gdzie gości
ł · powitali: przewodniczący rady zakła
id
-•·k
kiem rząd W enezueli ....
1 w owa
. d owej. - t ow. Na d era, 6e k re t arz or·
45 Związków Zawodowych Robotru ganizacjl partyjnej - tow. Czarnecków NaftoWych i zawiesił naukę ~ ki J dyrektor ~ tow. Wojtania.
kraju
szkołach średnich w całym
Serdeczne były słowa powitania,
ze względu na fakt, że strajk cieszy w których podkreślono, że Zakłady
im. Strzeiczyka mogły 9siągną.> obec
~ szerokim poparciem ~zieży.

Robotnicy naftowi

Chwała i weść bohaters.kdej ·AR·
Ł~ nas nierozerwalna, głę·
bok& więź łdeolQłlozna i w1pólny Mil RADZIECKIEJ, najsilnieJszeJ
eel aolidarności w.szyatkA~h postę llil'1l1U świata., fłówneJ se.porze na dr~
p<>WYch sił świata w obronię po- dze agresji łmperia.Ustyetmej, głów·
lfoju, wolności przed zakusami neJ strainlcue światowego pokoju i
Wlcłe.kl!vch, . ale coru bardziej bez socjalizmu.
Chwała I cześć Józefowi STALI·
allnych i dla-tego a.wanturniczych
Majek łmpi>riallstycznych podże· NOWI, - chorążemu światowego po
· k<>ju, wyzw<>licielowi Polski, nasze·
la<:zy wojennych.
CodlZierunie w wychowa.mu i wysz mu przyjacieloWi i nauczyoielowi.
CHWAŁA POLSKQ - lłADZIEC·
koleniu wojska stawimny przed żołnierzem i oficerem, jako naoiwspa- KIEMU BRATERSTWU BRONI.
Włe()2;tla chwała, wieczna wdzięca:ni'lłbzy i najgodiniejmy wzór - boba
tenrkii~~- żołn.ierrz.y radxieckich, a nośe i pam:ię~-boha.tersklm żołnie~gw.uie tych najl~ycll, n.a.jo. r.zom radzieck•m, poległym/w walce
fia·I"niejszych, pole.głych w cięż.klej o narodowe i społeczne wyzwolen.ie
wailce o wOilność świata, rzagrożoną naszego kraju z ja.rzma ·hnperia.Ustyeznej niewoli.
przez d'ZJicz :lmperliail:ilsty®!lą.

socjalizmu i pokoju. I tutaj, •J
radzieckich, pny
rzekamY sobie wszyscy, że nie
spoczniemy, aż będzie położony
kres machinacjom · SP ADKO.
BIERCóW HITLERYZMU, ame·
rykańskim imperialistom i pod·
STALINA.
żegaczom wojenn;rm.
mogił żołnierzy

·Przemówienie gen. Jaroszewicza
z płrmdenną,

Ps~u~lewicow1 Uteratl - Upton !ilnclair. Andre Gide, Jqn
Paul .Suife, Malreaiux, Piade i Ald()Ut liuxley .- l'I& r~
Wall·Street przystąpill clo otwarte.go gloryfikowanla fasz)'.ZmU.
otuymuj11c za swe nędzne wypociny wysokie honoraria 'W
(Z gazet)
dol1r11.ch.

d1ieckiego i tyciu jego obywateli.
W pytaniach chodzi raczej o szcze.
góły, o uzupełnienie posiadanych informacji. Robotnicy i:lopytują się o
5prawy szkolenia młodzieży pri:y zakładach radzieckich, o zadania, jakie
stawia sobie aktyw partyjny w za·
prncy, o współpracę dyrekcji
ny poziom produkcji tylko dzięki ma ·lkładach
radą zakładową i organizacją parszynom. otrzymanym ze Związku Ra- tyjną,
o rozwój ruchu racjonalizatordzieckiego oraz, że wizyta przedsta·
o formy, jakie przybiera ruch
wicii:li ~lasy robotniczej Związk1J stwa,
Radz1eck1ego zbiegła się z rocznicą. współzawodnictwa itp.
wiekopomneg<> zwycięstwa narodu ra
Delegaci odpowiadają na ·stawiane
dzieckiego - z piątą rocznicą zakoń . pytania i po zwiedzeniu zakladów uczenia wojny.
dają się do lokalu organizacji partyj.
Delegaci z zainteresowaniem zwie. nej, gdzie tow. Karlagln dzi!311 się
dzają zakłady, zadają pytania robot· swymi uwagami I spostrzeżeniami z
nikom Interesując się warunkami ich aktywistami i przodownikami pracy
pracy, warunkami życia. Sami · rów· Zakładów im. Strzelczyka.
nieź nie tnogą nadążyć z odpowie·
- „Z pobieżnego zwiedzenia wa·
ćlziaml na setki pyta11. Z pytań, zada
szych zakładów - mówi tow. Kariaże.
wanych przez robotników wynika,
gin - _wydaje mi się, że zakłady te
nie są stawiane w celu zaspokojenia stoją na ogól na odpowiednim pozioale wynikają puede mie i maj ą przed sobą duże perspekciekawości,
wszystkim z chęci skorzystania z do- tywy rozwoju. Przede wszystkim rzu
~
świadczeń radzieckich.
ca się w oczy, że robotnicy mają wła
Z zadawanych pytań wynika · rów- śc;!wy sto&unek do pracy, że uważają
nież, :i:e robotnicy na ogół są dobrze zakład :rn swoją własność. Potwier·
poinformowani o życiu Związku Ra· dza to fakt, że rozw.i,ja się tutaj wspól

II

zawodnictwo pracy, że są przodownicy, wyrabiający po 250 procent
normy. Daje sifl również zauważyć
dobra .wllpółp1·aca dyrekcji, organiza.
cji partyjnej i rady zakładowej, Są
to bezwzględnie do<łatnie momenty.
Do ujemnych momentów zaliczył
l;ym - brak odpowlednlch pomies~
ciasnotę w niektórych od·
czeń d:r.ialaclt. Ciasnota ta na pewno przv·
c2ynia się do zmniejszenia wyd11jno
ści pmcy. Przy większej przestrzeni
można by zmechanizować .s zereg pro('esów, zotoszczędzlć wiele wysiłków i
usprawnić produkcję.

Drugim mankamentem. jest brak agilacJi. brak prostych, jasnych, zrodla wszystkich haseł o
zumiałycb
sprilwach produkcji 1 dyscypliny prą.
('y, System współzawodnictwa, jego
cele i zadania, a również zagadnienia
dyscypliny pracy na pewno jeszcze
nie przaz wszystkich robotników są
dokładnie zrozumiane. J dlltego tne·
ba wiele uwagi zwrócić na pracę u -

francusklcll

piękniejszych stolic świata. Odbudo·
wa jej jett ucydziełem pl)myslow.,..
icl. Z jednej strony odbudowuje się

„miasto historyczne", tzn. 11\ia&to a
wieku, z drugiej zaś - wo)tól
miasta historycznego powstaja wiel•
kie, nowociesne miast!>. To małtel\.
stw<> przeszłości i przyszłości slallł)"
wi wsp11nlały sukces".
Podkreślając stały wzrost stopv tJ
ciowej w Polsce, Pierre Cot pisze:

xvm

,.Dzl~

nędza całkówlcie 1nikhł

USA nadal popierają

kuomintangowców wONZ

Dnia 8
NOWY JORK (PAP). bm. prredstia1wkli.ele Zwiąrz.iltu Be.dzi~ego i ~hosłowaojj qpuścilli
P<lśiedMńie Komisji Statystycznej
ONZ wobec tego, że więkS'l..oŚć Konllsji rz pmedsita.wicielem TJSA na
świadamiającą wśród załogi'".
ceele uchyliła się od roaipatrrz.enia
Uwagi tow. Kariagina zostały przez Wl'liosku rad tiec:kiego w sprawie usu
zebranych przyjęte z uznaniem i na lllięcia ze &kładu Komis1i pmedst~~
oewno będa realizowana.
ciei1a ~ kuoaniintai.i~
'

-

w

Polsce. Lud:i:ie są dobrze odzywłenł
I przyzwoicie ubranL Uczestnicy m•·
Qlle,tacjl pierws:i;omajowej w Warnlł
byli lepiej qbranl,
szawie
tłum, który w tym samym dniu ma•
nlfestował w Paryżu".
jest to następ
iż
Stwierdzając,
stwem rozwoju gospodarczego Polski
oraz przytaczając cyfry Planu Sześcio
letniego, Pierre Cot zaznacza: „Porównajcie te cyfry z cyframi produk.
cji w krajach zachodnich l przekon~
cie się, kto obrał właściwą drogę"'.
Omawiając w dalszej części swego
oświadczenia stosunki polsko-francuskie oraz zwracając uwagę na kony•
ści, jakie ożywione stosunki handlo·
we z Pol&ką przyniosłyby Francji.,
Pierre Cot stwierdził w konkluzji:
,,Wracam z Polski głęboko prz•
świadczony o jednym: ludzkość zmie
rza ku szczęściu. Demokracja ludowa
pozwala na ~obilłzowanle olbrzy•
mich bogactw il nleprsewldzianych
rezerw. Chciałbym, aby Prancuzi Jak
najrychlej zdali sobie z tego 11prawę.
Wówczas zaznaj!\ oni pomyślnośd,
radości życia i prawdziwej wolno·
5cl".
Po odczytaniu oświadczenia Pierre
Cóta, zabierali głos kolejno .uczes.t•
nicv wycieczki.
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ADRES REDAKCJI:

Rozdzielnia Dzienników „Ruch"
Plac Kościuszki 16, tel. 250,
Godziny przyjęć od 14 do 15

Jutro o d pr a wa
korespondentów
Jutro (piątek) · o godz, 17, w loka
lu Miejskiego Ko:·nitetu PZPR odbę
dzie się ogólnomiejska odprawa korespondentów fabrycznych, zakłado
wych i terenowych. Korespondenci
proszeni są o punktualne przybycie

Ob.
Dyonizy
ma głos„.
To

u;ladzq p aristwo111eJ
Tow. Bolesław Bierut powiedział: „Nie trzeba · zapominać1 trzę
ba stale o tym pami~tać, że jest jeden niezawodny środek
podniesienia autorytetu każdego organu społecznego, a wi~c i
rady narodowej, a mianowicie codzienny, ścisły, jak najbliższ:1
związek z masami pracującymi, z organizacjami
społecznymi.
Tego związku nie należy zatracać, bo tu leży główne źródło siły
i autorytetu władzy".
Ustawa o terenowych organach
jednolitej władzy pa1'lstwowej zo·
stała pomyślana
w duchu jaK
najsilniejszego powiązania z maaa
mi pracującymi i ma na
celu
wciągnięcie tych mas do rządze
nia.
Reforma, o której mówimy, po
lega przede wszystkim na tym, że
władza terenowa nie będzie
się
opierała
na czynniku mianowanym przez władzę centralną (wo
jewoda, starosta), lecz na przedstawicielstwie wyłonionym w
drodze wyborów przez masy pra
cujące , na
przedstawicielstwie,
które będzie utrzymywało bezustanny kontakt z tymi masami .o·
raz będzie pracowało pod stałą
kontrolą tych mas.
Reforma obecna polega również
na likwidacji starej i zawadzają
cej już dwutorowości administra
cji rządowej i samorządowej. Zn!
ka wresżcie pojęcie samorządu,
jako czegoś zgoła zamkniętego,
mającego swoje odrębne cele, i za
dania, Na obecnym etapie rozwo
jowym naszego kraju, samorząd

wstyd, gdybym nie powie
w ubiegłym tygodniu z na
mowy niałżonki -- uczyniliśmy, tzn, właściwie przeszkadzał w kształto
Kudzia i ja. maleńki krok, zmierza waniu się nowych form władzy
jący do popularyzacji książki, By! ludowej. Rady narodowe
w świe
przecież Tydz.ień
O światy, Książki
tle nowej ustawy. iako terenowe
i Prasy, w ramach którego, między
innymi doprowadzali śmy do każdego organa jednolitej władzy państwo
zakątka pisane l'lłowo, popularyzowa wej staią się podstawowym orga
li śmy prasę i pożyteczną
ksi~żkę, nem państwa demokracji ludowej,
więe niby dlaczego i Kundzia z Dy- a więc formą dyktatury proletaria
onizym nie mieli swej małej cegiełk i tu.
do oiólnej akcji dorzucić„.
parte na nowych zasadach uToteż postanowiliśmy przesłtić nie
stawowych, rady narodowe
którym osobis tościom i ins,tytucjom
na pamiątkę ksi~żki. Odżałowaliśmy będą istotnym reprezentantem
t':! parę złotych, bo, że tak powiem, mas pracujących, będą bowiem
książki nie Sił zbyt drogie. i zafun organem wybieranym przez lud·
dowaliśmy:
,
nosc. Dalszą, niezmiernie ważną
Adenauerowi - „Na zachodzie bez
inowacją bi;:d.zie rnoiność odwały
zmian".
Bevinowi „Sprzedane itnpe- wania przez wyborców członków
rad narodowych. Jeśli członek
rium".
Churc11illowi - „Zbrodnia i !~ara". rady nie będzie w sposób należy
Marshallowi - „Wielki głód".
ty wypełniał swoich obowiązków,
l\Iochowi - ,,Morderca".
wyborcy w każdym czasie będą
Tito - „Grzęzawisko".
mieli prawo odwołania go z· rady.
Panom z Białego Domu cykl
planszy , , Głosu" pt. „Zwierzyniec zbó Odbywanie publicznych posiedze1\
ja Sa.ma" i 011tatnio wydanych „Han rad narodowych, jak również skła
danie publicznych sprawozdań ze
dlarzy śmierci".
Gospodzie Nr 2 - „Jak należy swej działalności, niewątpliwie,
_smacznie gotować".
większym , ni ż dotychcz~a sto pni~
Kierownjkom niektórych świetlic powiąże rady narodowe z masami
- „Mai:twe dusze".
W tym duchu pomyślana r efor
Elektt·owni - ,,Zwodnicze świa
ma musiała również rozszerzyć
tła"znacznie zakres działalności j
Kierownictwu budowy PDT
„żółwie i ślimaki".
kompetencję rad
narodowycli
Niektórym kołom Ligi Kobiet
Zgodnie więc z llOStanowieniaml
„Co należy robić, żeby nic nie ro- ustawy, rady narodowe kierować
bić"! telefonistkom „Fatalny trój będą działalnością gospodarczą,
k ąt'.
społeczną i kulturalną,
chronić
Sprzedawcom lodów ,,Łowcy
porządek publiczny i czuwać nad
nlikrobów".
przestrzeganiem praworządności,
Wydziałowi
Nieruchomo ści
,,Każdy 'fomek ma swój domek".
ochraniać własność społeczną i
Łaz;ikom, markierantoln i niero· prawa obywateli, współdziałać w
•bom - „Nie}lotrzebni ludzie".
umocnieniu obronności Państw'.ł
Ksią,żki, oczywiście, wy słaliśmy i oraz wydawać przeP.isy
prawne
oczywiście spodziewamy się dyplomu
w ramach swych u~rawnień. Po
Z!l swój wkład w propagandę właści
wej i pożytecznej książki, Aby nam nadto rady narodowe będą wyb!e
nie nudziło sic to czekanie na d~ rały, jak rówmez odwoływały
plom, Kundzia kupiła mi „Don Kicho prezydium, jako swój organ wy
ta z Ja Manczy" a ja jej - książkę konawczy oraz będą powoływały
kucharską,.
komisje r ad. Do d alszego zakre
su działania r ad narodowych bę
dzie należało uchwalanie planów
W piątek
gospodarczych i budżetów tereno
wych, w ramach jednolitego bud
zakończenie
W piątek, dnia 12 bm., o godz, 19 żetu państwowego. Rady nar9dowe będą stanowiły o daninach, o
nastąpi zamknięcie
wystawy gaze· płatach i świadczeniach, jak rów
tek ściennych, która otwar ta jest o· nież będą wykonywały kontrolę
hecnie w pomieszczeniach Straży Po społeczn ą działalności urzędów,
żarnej. Komitety redakcyjne proszo przedsi ębi orstw, zakładów i insty
ne są o delegowanie swych pr~edsta tucji.
wicieli.
Ten szeroki zakres
działania
musiał wpłynąć w s posób zasad
niczy na zmianę samej formy
zgubił~
obrad. Zgodnie z nową ustawą,
Kierownictwo PSS · prosi o sobę, rady narodowe będą obr?dowały
która w dniu 5 maja w godzinach na sesjach, z których
kazda mopołudniowych zgubiła pie!1iądz e w
S esje
jednym ze sklepów PSS o przybycie że mieć kilka posiedzeń.
do biura Spółdzielni celem odebra wojewódzkiej r ady n arodowej . bę
dą się odbywały raz na kwartał,
nia zguby.
byłby

d2liał, że

O

:v

wystawy

Kto

Sladem naszNch art8kul6ro

Kolej -

Przed akcją zbierania podpisóW

.

Rady Narodowe-jednolitym organem

WAŻNIEJSZE TELEFONY:

~7

cm'

wyjaśnia

Z Dyrekcji Okręgowej Polskic!'I nie po dróżnych o ruchu pociągów w
Kolei Państwowych w Lublinie otrzy dniu 10 i 11 ,;tycznia ,1950 r . na stama liśmy wyjaśnieni e
następującej cji Tomaszów Mazowjeck•i ponoszą bi
leterzy tej że stacji, za co zostali utreści:
„W związku z artykułem pt. „O kar ani i odpowiednio pouczeni.
Jednocześnie Dyrekcja powiadawłaściwą informa cję",
ogło sz onym
w ,Głosie Tomaszowskim" z dnia mia że budynek dworca stacji Toma
13 ~tycznia 1950 r. Dyrekcja Okr~ szó~ wymaga kosi;townych przerógowa Kolei Państwowych wyjaśr:ia: bek konstrukcyjnych i gruntQwnego
Na podstawie pr zeprowa~ zonego odnowienia, które to prace łącznic
dochodzenia służbowego stwierdzono, z zainstalowaniem han megafonów
że winę za niedokła dn e informowa- zostałv za.nlanowane na rok 1951."

powiatowej rady -,- raz na dwa
miesiące, miejskiej i gminnej
raz na m1es1ąc. Nowością jest
również przepis ustawowy, który
mówi, że rada na każdej sesji wy
biera przewodniczącego i sekreta
rza obrad. Przepis ten wypływa
stąd, że prezydium rady
jest or
ganem wykonawczym.
godnie z przepisami ustawy
prezydium rady działa ko·
legialnie, zachowana jest jednak
zasada podziału pracy pomiędzy
ludzi, wchodzących w skład pre
zydium. Prezydium rady naro ·
dowej sprawuje wszystkie funk
cje wykonawcze władzy państwo
wej. Do obowiązków prezydium
należy, poza innymi, stałe współ
działanie z komisjami rady oraz
przedkładanie komisjom
spraw
do rozpatrzenia, jak również
składanie ze swej
działalności
sprawozdań na posiedzeniach rady. Pracami prezydium kieruje
i jest odpowiedzialnym za wyko
nanie uchwał przewodniczacv we
zydium rady. On również kieru
je działalnością wydziałów preiv
dium i kontroluje pracę wydzialów.
Jak widzimy, uprawnief\ia pre
zydium radv narodowej są bardzo duże. Prezydium rady łączy
w sobie reprezentacje ~a?y nar?dowej i or1tanów admmtstracyJ
nych oraz kontroluie działalność
organizacji, \nstyt.ucji i. przedsię·
biorstw, Samodzielnośc prezy dium polega na tym, że jest ono
powoływane i może być odwol'i
ne (zwolnione) tylko prz~z własną
radę narodową, Prezydmm ra~y
narodowej winno odbywać pos1e
dzenia co najmniej raz w tygodniu.
I--..
1,, ,
.fi 11r1r
Olbrzymią rolę w działalności
rad narodowych będą spełniały
komisje, powoływane przez rady. Bez przesady można powiedzieć, że rady narodowe wszystkie swoje obowiązki będlł wyko
nywały właśnie przez komisje.
W ten sposób rady narodowe
przez komisje będą miały zapew
nioną ciągłość swojej dzialalnoścl.
W przeciwieii.stwie do obecnych
komisji, w szystkie komisje w nowym układ zie, działające przy ra
dach n arodowych, będą nosiły
charak ter komisji kontroli społecz
nej. Tak pomyślana ptaca poszczególnych ~omisji będzie pacią
gała do aktywnej dzia!alno~ci.
prezydium rady, Zroz~m1~.łą 1e~t
rzeczą, że dla zapewnienia poh·
tyczn ie dobrej działalności,
komisje, jak zresztą i cała rada na
rodowa, muszą mieć swój skład
właściwy klasowo. Jak już po·
wiedziano, komisje są organem n
dy, a nie prezydium, które winno
jedynie czuwać nad pracą komisji oraz informować radę o pracy
poszczególnych komisji i w przy
padkach u zasadnionej potrzeby,
występować do rady z wnioskami,
o · zmianę składu komisji. Mówiąc
o komisjach r a dy, należy dodać, że
nie będą one podporządkowane
komisjom rad wyższeito stopni'ł
(powiatowej - wojewódzkiej), na
tomiast, komisje rad wyższ~go
stopnia będą szkoliły
komisje
rad niższego stopnia.
stawa o organach jednolitej
władzy państwowej likwiduje
wszystkie terenowe władze (w
powiecie i woj ewództwie), podleg
łe dotychczas Ministrom: Finansów, Oświaty oraz Pracy i O·
pieki Społecznej, jak
równi~ż
Państwowej Komisji Planowarua
Gospodarczego. W ten sposób izby skarbowe, kuratoria okr~gó~
szkolnych i urzędy zatrudnienia
wchodzą w skład wydziałów pre
zydium rady n arodowej.
Ten og rom obowiązków, ten
olbrzymi zakres działania
rad
narodowych wymaga oczywiście
wielkiego wysiłku całeJto zespołu
rady narodowej, prezydium, po'
szczególnych komisji, sprawnego
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»Sztandar

go,

również

Młodzież

Boręb&lciego, Duszyńskiego

i Si•

dorównę.

Akcja zbierania podpisów rozpocz
nie 11ię w· np,jblihzych dniach. W
llkcj\ tej nię zabraknie nikogo z mie
sz;kańców na!!zego
m<iasta, \ttó1•zy,
podpisując apel światowego K;omite
tu Obrońców Pokoju, zadokumentu.
ją, it chcą w pokoju tworzyd swoje
lepsze jutro, że przeciwstawią się
ciemnym nlachinacjom międzynarod<1
wej kliki podżegaczy wojenny~h1
którym pnewodz'ł angloa'merykań•
sey imperialiści.

delega.tów komitetów terenowych.
Przewodniczący Komitetu ob,
Stanisław Krzemińsiki, złożył 51Pra\': ozdanli ze Zjazdu Wojewódzkiego
Delegatów Komitetów Powiatowych
i Miejskich, po czym zebrani omówi
li zbliża.jąclł się akcję, .111ająaą na re
lu zebrtnie podpisów pod Apelem
Sztókholmskh'n.
Dl& usprawienia i technicmego opracowania tej akcji stworzono sek-

szkolna

odwiedza spółdzielnię produkcyjnq
Abiturienci
Liceum
Pedagógicznego odwiedzili w ostatnich
dniach kólonię Gałkówek pod Ło
dzią, Jdzie powstała pierwsza . w
powiecie brzezińskim spółdzielnia
produkcyjna. Młodzież została wpro
wadzona w zagadnienia statutowe
spółdzi6lni produkcyjnych oraz wa
runków, w jakich mogą być one or
ganizowane, po czym członek zarzą
du spółdzielni - ob. Sokołowski
obszernie scharakteryzował proces
powstania spółdzielni ora; pracę ja
k" trzeba było włożyć, aby świado
mość
wyższości gospodatki uspołecznionej nad indywidualną przeni
knęła do samych chłop,ów.
Spółdzielnia w Gałkówku powsta
ła na mocy podpisania statutu typu
J, t. zw. „Zrzeszenia uprawy ziemi··,
przez dwudziestu trzech średnio i
małorolnych
chłopów w czerweu
1949 r. Jesienią i wiosn<\ br. dokona
no wspólnej orki przeszło 110 ha. zie
mi dwoma posiadanymi przez spół
dzielnię traktorami. Sprzęt plonów
z pola będzie również wspólnie do
k6nany, natomiast zgodnie z zało
żeniami statutowymi, zbiory będą

odgr1Wała praca klubów
radnych i dlatego musi istnieć
bardzo ~cisla współpraca między
prezydium rady, a klubem rad·
nych. Prezydium rady, w celu
posiadaniil właściwego obrazu pra
cy radnych. będzie prowadziło
ewidencję członków rady, co da
istotną kontrolę aktywności poszczególnych radnych. Szeroko
stosowana krytyka i samokrytyka
będzie również bardzo l'Oważnym
elementem do stale poleoszającej
się pracy rad narodowych.
indywidualną.
W nowym układzie, rady naro własnością
Spółdzielnia obok ziemi uprawia
dowe będące organami władz~„ nej według założeń statutowych ty
staną' się jednocześnie ma!;owyrnł pu I posiada 50 ha ziemi uprawiaorganizacjami ludu pracującego nej wMlug zaloże1'i statutowych t y
miast i wsi, to bowiem l'łynie z pu III. Jest to ziemia pozostawl<ma
ducha nowej ustawy o radach na sp6łd~elni przez osadników, którzy
zrezy1nowali z gospodarki na wsi.
rodowych.
Zmiarty, jakie zachodzą, masy Ziemię tit uprawia się wi;pólnie, a
podział plonów następuje w zależnoś
pracujące powitają z radością, , ja ci od włożonej pracy.
ko jeszcze jeden p<')t~żny kr.Ok w
Spółdzielnia w Gałkowku
mote
marszu do socjalizmu.
p61iczyc!ć si' znacznymi osiągni11ci1t
I

fr

I

mi w ciągu roku swej działalności.
W dniu 1 Maja otwarta została
przestrzeni '1 km. linia elektrycuia,
zbudowana w przeciągu 27 dni
przez łódzką elektrownię w rą„
mach Czynu
Pierwszomajowego.
Jednoklasowa szkoła, riodniesiona
została na wyższy stopień organizacyjny, realizuj ący program 6 klas
przy dwu siłach nauczycielskich.
Spółdzielnia planuje w przyszłym
roku $zkolnym oddanie oo użytku no
wowybudowanego budynku szkolne
go wyposażonego we wszystkie nowoczesne zdobycze budownictwa: ła
z!enki, salę gimnastycmą, pracowni4i;
fizyczną, salę teattalną itd .Plańo·
wana jest równ,ież budowa pom.iesz
czeń dla Straży Pożarnej . ·
W najbliższych dniach uruchomione zostaną Ośrodek Zdrowia 1
świetlica spółdzielni.
W budynku
przeznaczonym na ten cel, przeiµ·o·
wadza się obecnie· remont.
Kóło
Gospodyń organizuje dla 23 dzieci
przedszkole oraz stałą opiekę nad
dziećmi szkolnymi w godzinach po

n•

południówych.

Z uwagi na niezbyt rozległe tere
ny ziemi uprawnej, spółdzielnia na
stawia się obecnie na hodowl~ by•
dła i trzody chlewnej, na co Pań
stwo przyznało jej poważne, długo
terminowe kredyty. Odwiedziny w
spółdzielni pródukcyjnej były
dla
młodzieży szkolnej doskonalą
lekcją
poglądówą
zagadnień Polski
współczesnej, dającą możliwość uchwycenia Istotnych problemów no
wopowstającej socjalistycznej wsi.

B. R.
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Komitety Rodzicielskie i Komitety Opiekuńcze

w·walce o demokratyżację
Swego czasu istniejące przy sżko
komitety rodzicielski& dtiaw sposób niezorganizowany,
a co gorsza, przeważały w nich
elementy obce klasie robotniczej
i chłopskiej, prowadzące nieraz
na terenach szkół. wręcz wrogą
łach
łały

robotę.

Sprawa nabrała innego oblicza
po <fSŁatnieh wyborach do komitetów ródzicielskich. Do komitetów wszedł aktyw społeczny ro•
botniczo-chłopski, przed kómi~
tami ~ostawiono wyraźnie zada·
nia., jakie winny być ;realizowane, Powoła1'lo irównocześnie do
życia komitety opiekuńcze re„
prezentacje załóg fabrycznych, ze
społów robotnic:zych utriymują
cych kontakt i opiekujcicy<:h aię
określoną szkołą czy to podata„
wową czy średnifł,
·
Jak obecnie przedstawia się ta
sprawa w naszych , tPinas:z:ow·
skich szkołach?„. •
Zainteresowaliśmy się pracą ko
mitetu rodzicielskiego i opiekul\
czego przy Szkole Pedagogicznej.
Dają one przykład dobrej pracy i
wiele komitetów mogłoby korzystać. z ich doświadczeń,
Komitet rodzicielski jak wiemy,
ma współdziałać ze szkołą w dą
żeniu do •pełnej realizacji powsze
chności nauczania oraz udostępnie
nia dzieciom robotników i chło
pów dalszego ksztakłnia się. Ko~
mitet <rodzicielski dążyć ma -do
harmonijnej współpracy wychowawczej s2lkoły i domu, dbać, by
samorząd terytorialny zaspokajał
potrzeby gospodarcze i sanitarne
szkoły.
Jak zatem 1p racuje komitet rodzicielski w Liceum Pedagogicznym? .„
Przewodniczącym komitetu jest
robotnik z fabryki Sztucznego J·cdwabiu tow. Wężyk. Komitet dy
sponuje budżetem rocznyin w wy
sokości

600 tysięcy zł, pochodzą

cym ze składek rodzidelskich.
Budżet ten
wykorzystywany
jMt na wyposażenie sali gimnastycznej, sali robót ręcznych, uzu·
pełnienie sprzętu szkolnego, a
Każdy
przede wszystkim na dożywianie
młodzieży,
zwłaszcza zamiejsco.
prenumeruje i czy t a wej. Komitet z własnego budżetu
zaopatrzył szkolną orkiestrę w po
Młodych« trzebp~ instrumenty.
Kornitet wpływa na to, aby uczą
~
ca sill młodzież miała zapewnione

ZMP-owiec

W ostatnich dniach, w sali po;>ie- cję technicz11ą, 'w skład kt0rej powo•
Sądu Grodzkiego,
odbyło
MQ łnno: ob. ob. Ogórka, Szczurow11kie-

dzel\

plenarńe posiedzenie Miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju z ud z ;ałero

funkcjonowania wydziałów pre•
zyaiąm. Nie może być mowy ''
tym, by członek rady, ·pracf: ~wą
w radzie, pojmował jedynie, ja„
ko branie udziału w !'bradach.
Obowiązki członka rady narodowej ~ to, poza obecnością na se·
sjach rady, praca w . komisji, tub
na iniwm odcinku, zleconym
przez radę, to stały kontiikt rad
nego z pracującymi w zakładzie
praey, b~di na wsi z gromadj\. O
bowiązelc c:z:łonka rady, to skła•
danie sprawozdań przed pracowni
karni w zakładzie pracy, bądź w
gromadiie. W ten sp()aób rady na
rodowe będą nawiązywały t
utrzymywa.ł.Y łączność 7: ma~arnl
pracu!ącynn. Tr:z:eba bowie1?1 pamiętac, ~e l'J.ktyw rild)'., .t~ me
ko. r.adm, ale to partyJnt i .bezpa
tyJm, których trz~ba skupić wo
kół rady. Obow1ą~ek
członk•
rad:i;:, to wno~zeni~ z terenu
swoich .spoi?trzezeń 1 uwag, bołączek. 1 potrze~ swej gromady,
dzielnicy, czy miasta.
O gromną rolę będzie

pod Apelem Sztokholmskim

szkoły

należyte warunki nauki w domu, tu doprowadzono do

a w rarnach

Wf~ sc1wego

szkoły

czuwa nad de f.tanu teNny szkolne, pr.te:z do-·
mókratycznym kierunkiem wycho t;tarczenl~ szlaki Z terenu Z?ldii:lU,
Wania młodzieży. Organizuje rów v1 łasnym.1 f.-odka~i lokomocji. Ko
niei szeroką opiekę nad zdrowiem mitet opiek.1iiczv 'PUY pomocy ko
młodzieży.
mitetu rodzicielskiego zradiofoni
ze.wał szkołę, dając własnych ro* •
Kómitet opiekuńczy zbliża szko botników dla założenia instalicji
łę do życia, do warsztatów pra- i całej aparatury. Dzięki temu
cy, wiąże ją mocno z klasą ro- szkoła zaoszczędziła około 150.000
bOtniczą i masami chłopskimi. Za zł, przy czym nowoza~talowana
dania komitetu polegają między .aparatura głośn.ikowa p;rzys~Eio
innymi na organizowaniu spotka1} wana jest do nadawania auQ.9·cji
między przodownikami pracy, a lok~lnych.
W pracach ~yeh n• 41zczeg6ln-e
młodzieżą
szkolną, inicjowaniu
wyróżnienie zaflluguje tow. Kupremiowania uczniów itd.
Nad Liceum Pedagogicznyn'l O• rza wa, sekretarz organizacji ~r'!'
pieke .sprawuje PZPJG Nr 3, i na tytjnej w PZPJ~.
czele komitetu opiekut\czego stoi
Kontakt między szkołą a korni"'
tow. Sawczuk.
tetein opiekm\czym nie jeat jedno
Ęontakt komitetu ze szkolą jest stronny, teteż świetlica PŻPJG
dość żywy. Z in'cJaty\vy ~~on~ite dość cz~to gości młodzież Liceum.

*

Warunki przyjęcia na pierwszy rok studiów
w Akademii Wychowania Flzyczne10
W raku bieżącym na pierwszy
rok 3·letnich i 5·letnich studiów,
będą przyjmowani kandydacl(tki),
którzy odpowiadają następującym
warunkorn: wiek - 18 do 25 lat,
wykształcenie matura licealna;
dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna l znajomość sportu, po
żądaha: działalność w organiz•·
t:jach sportowych, działalność na
odcinku kuą fiz. Podania o przy
jęcie na studia należy składać do
dnia 10.VII.1950 roku, pod adre·
sem: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa-Bielany.

Do podania

naleźy załączyć:

kładny życiorys, świadectwo

dQ

dojrzałości w orygłnale, (w wypadku
późniejszego terminu składania eg
zaminu dojrzałości, zaświadczenie
o dopuszczeniu do składania eg
zaminu), świadectwo urodzenia, 4
fotografie, pożądane zaświadcze·
nie z pracy w organizacjach mło
dzieżowyeh. z działalności na polu
wychowania fizycznego. Słucha·
cze Akademii W. F., wykazujący
dobre postępy w nauce, otrzymu
ją stypendium w formie wyty„
wienia i zakwaterowania.

ZE SPORTIJ

Mistrzostwo lekkoatletyczne ·juniorów
W najbliższą niedżi clę, tj. dnia 14
maja br., o godz. 15, na boisku SPP
Nr 53, przy Alei Wojska Polskieóo,
rózpoczt'tf sie mistrzostwa lekkoatletyczne Tomaszowa Maz. w kategórii
juniorek i juniorów (do i·. 1932 włą·
cznie),
Program 1lUstrrostw przewiduje
następujące konkurencje;
jumorK1
._.. bitlf GO m. i 500 m., skok w dal
i wzwyż, rżut;v kulą, dyskiem i o-

szczepem. Ji:tnforzy - bieg 60 ! 1000
m., skoki w dal i wzwYż, rz,.u ty ku- ,
·lą, dyskiem i oszczepem.
.
.
Zawody bedą jednocześnie punkoo
wane jako dwumecz „Włókniarz" „Związkowiec". Możliwe jest, że w
zawodach weźmie również udział
„Zwi ą,zkoW:ec" z Piotrkowa..
Zgl:t>szenia przyjmuje Podokręg
Lekkoatletyczny - ul. Armii Ludowej 15, do dnia 13 maja br., ~odz. 20.
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Co pisało proso

„CHOROBA RADIOWĄ."
„Kurier Łódzlki" zarrnie&Zw.a

poświę<."(my

artytlmł,

ł't.ronicowy

cało

Wyścig

I

.pL}ając :zinia.crz,ną dozę esencji. octorvvej.
Powodem siaimobójsitwa było niedopu&7-CZenie de egzaminu.

CO

GRAJĄ

Czechosłowacy

PRAGA (obsł. wł.) - Trwający okrągłe 10 dni, wielki rniędzyna·
rodowy wyścig kolarski „Trybuny Ludn" i „Rudeho Prava" nos11ący
w tym roku nazwę Wyścigu Pokoju znalazł swój epilog wczoraj na
stadionie ,,Sparty". Przybycia kolarzy na stadion oczekiwało ponad
20 tysięcy prażan, ale jeśli weźmiemy pod uwagę te tłumy, które ot!i:ł'
kiwały kolarzy na ulicach „Złotej Pragi", to nie będzie w tym wiele
przesady, jeśli zaryzykujemy twierdzenie, że kolarzy witała wczoraj
cała stolica Czechosłowacji.
I nie na próżno wiwatowały na cześć kolarzy tłumy prażan. Narodowa
ich drużyna, która już od kilku etapów wysunęła sie zdecydowanie
na czoło wyścigu, przypieczętowała wczoraj ostatecznie swe zwycię·
stwo, zajmując w ostatnim etapie Pard_ubice - Praga, długości 149
km. bezapelacyjnie pierwsze miejsce

w dniu 11 maja 1930 r.

która stała
„cłtorabie radiowej" się o„sita.itnio mod-na w carei Europh~.
„Chor-obę" tę siprowadrzaiją podobno
wywo1ując
słuchawki radiowe „schomeinie skóry małżowi!lly us.z-

Pokoju wygrali

W KI.NACH

Killlo Spół~ie!Jm.iia - .,Jej piepr.zyk", - Pirzediwiośnie - „Gme9Z·
n:a ·1Miiłość", Casino - ,.Dzieje mał
ne j oraz jej okolic - w rodzaju żeństwa", - Luna - „Kochanka jewyp-rysków go .lmiążęcej mości", - Splendid egrzemy,
uporczywej
i i.. d.". .,Długie słuchanie radia „Przy drz1wifach zamkniętych".
puez s.Juohawki - morie' stan.owić
7 TYSIĘCY OFIAR TRZĘSIENIA
niebe:zipieczeństwo dla zdrow·:a i ży
mEMI W INDIIACH
cia" - pisze dalej aJUtor artykułu.
Pod'Cel.'as ostatnlle,go trzE).!'ieniia. rziiemi w Indiacll. zginęło tPOnad 7 tysię
„SKANDAL" W IZBIE GMliN
W angielskiej Izbie Gmin dosrzło cy osób. Kilka:diziesiąt tysięcy rando niebywałego „skarrda1u" - oto nych rz.aUega łóiJka s;upitaln~ w Ranlord Snowden naiz.wał publicznie lor goonie i w innych miiaSJtach.
da Stanłey'a „świnią", Słowo to po
REWOLUCJA W BiISZPANll
raz pierwszy iz. trybuny ,faby Gmin
r.z.ucono pod adresem, og61me szano- . W Madrycie doszło do rewolity
wanego gentlemana. '.„1:{ur. Łód.z."). przeciw władzy krrólewskiej. Studen
ci przez kiJka godtl:in waJczyli z na.'.'
p;:licjL W
oierającyuni oddziałami
TRAGEDIA
czasie SJtiaircia zaibHo S1Zereg osób.
NIEDOSZŁEJ ABSOLWENTKI
16.Jetnlia :Eugenia Ginslburg uozen- Jest wiele ranl11yd1. Wal:-.zący s:tunica I lrurrsu Semina1dum Naucrz.y- denci - broniąc się pr.zed 'ł.tailrującą
eielskiego z,aimiesz:kała przy ul. No- policją, zerwali .z gmachu uaiweirsywo - Cegie1nilanej 7 - Oltrolo się, wy I tetu cały dadl.

Na
Inie

szczęsc1e

przed
jed'llak żaden z

Danią
ni~h I

i

Rumunią

pociągnął za sobą poważniej·
szych następstw. Skończyło się tylko

na obtarciach skóry, na co każdy
s zosowiec jest skazany niejednO'krotnie w swej karierze sportowej.
CO PO WYSCIGU MÓWIŁ PREZES
PZKol.
po przybyciu ostatBezpoś~Ednio
niego Polaka na metę w Pradze, prezes PZKol. G ołębiowski w rozmowie
:z przedstawicielem Polskiego Radia
r.ie ukrywał swego zadowolenia z jaski. ale już nie tak długotrwałe, nie zdy naszej drużyny na ostatnim etatak gorą.ce. Większość widzów stara pie.
ła się teraz na podstawie meldunków
- Na zaj~cie dalszego miejsca w
odtworzyć w swej wyobraźni walkę 1-lasyiikacji końcowej
przez naszą
na oqcinku Pardubice ;- Praga.
oświadczył pre
drużynę wpłynęły zes PZKol. - wyjątkowo silna konNASI CHŁOPCY POJECHALI
kurencja, w jakiej się w tym roku od
DOBRZE
bywał wy~cig i wyjątkowo nieprzytowarzyszące
N a ostanim etapie, obok Czecho- cllylne okoliczności,
słowaków i Duńczyków, doskonale po przt-z cały czas naszym kolarzom.
jechali nasi chłopcy. Przez cały cza~ JESZCZE JEDEN START W PRADZE
utrzymywali się w czołówce, dopiero
W Pradze kolarze nasi pobędą jesz
przed samą. Pragą pozostał nieco w
tyle młody Królikowski, kiedy· to tem cze kilka dni. 13 bm. wezmą onl. u-po wzrosło do niespotykaRej wprost dział w tak zwanym „Kryterium" szybkości 50 km. na godzinę (!). Na wyścigu zorganizowanym na obwoczele wyścigu przez długi czas u· dzie zamkniętym na dystansie 60 km,
trzymywał się Duńczy1k Emborg, ale w którym startować również będą
na tor stadionu ,,Sparty'' wpadli pozostali uczestnicy Wyścigu Poko;
pierwsi Czechosłowacy Vesely i Ru- ju, po czym 14 lub 15 powracają do
kraju.
zicz>ka.
Upadek, jakiemu uległ Ruziczka, WYNIKI IX I OSTATNIEGO ETAPU
Indywidualnie: 1. Vesely (CSR)
przytrafił się jeszcze wielu innym ko
larzom, a między innymi i naszym. I 4:07,23, 2. Niculescu (Rumunia), 3~

(Polonia francuska)• <ł.
Peric (CSR), 5. Nielsell'-(Dania), . a,
Skorzepa (CSR), 7. Sowa (Polonia
francuska), 8. Sandru (Rumuniaj, 9.
Emborg (Dania) , 10. Wrzesiński (Pol·
ska).
Dalsi Polacy zajęli następujące
miejsca: 15. Gabrych, 16. Sa.łyga, 21.
Wa.ndor, 23. Siemiński i 26. Króli·

Kłąbiński. Sr.

kowski.
1. CSR - 12:24,21,
Drużynowo:
2. Rumunia, 3. Dania, ł. Polska, 5.

Węgry, 6. Niemiecka Republika De~
mokratyczna, 7. Polonia franeus~
statni finisz tego gigantycznego
6. Francja, 9. Bułgaria, 10. Triest, 1'1.
wyścigu, który był jedyną, w &Wo
Finlandia.
im rodzaju, wspaniałą manifc tacją
międzynarodowej solidarności sportu
BILANS 9 ETAPOW
robotniczego i woli obrony pokoju,
Indywidualnie: 1. Emborg (Dania)ni! długo pozostanie w pamięci nie
43 :01,04, 2. Kłąbiński Br. (Polonia
tylko mieszkańców Pragi, ale wszyst
fancuska), w czasie o 1 m. 19 sek.
Program na czwartek, 11 maja br. kich, którzy przez 10 dni żyli tym
l'EATR POWSZECHNY
gorszym, 3. Rużicka (CSR), 4. Vesely
(ul. Obrońców Stalingradu 21)
12,0~ Dziennik. 13,30 Konc. 14,00 wyścigiem.
(tel. 150·36)
(CSR), 5. Niculescu (Rumunia).
Kronika bułgarska. 14,20 (Ł) Muzy
Polacy sklasyfikowali się: Wrzesiń
Teatr nieczynny.
WCZORAJSI BOHATERZY
'lki na 16 miejscu, Gabrych 18, Sie·
14,55 Koncert soli'l'EA1'R im. 8TEl•'ANA JARA.CZA ka popularna.
Bohaterami wczorajszego etapu by
miński . 22, Sałyga 26, Królikowski 27
stów. 15,30 ,,śpiewajmy piosenki". li dwaj Czechosłowacy: zeszłoroczny
(111. Jaracza 2~
i Wandor 33.
Dziś godz. 19,15 komedia M , Ba· _ dla świetl. dziec. 15,50 Muzyka. zwyciięzca wyścig·u Praga - Warsza
129:42,5~,
1. CSR Drużynowo:
wa Vesely i. nowa „gwiazda" kolarłuckiego pt. „Dom otwarty".
15.55 Skrzynka PKO. 16,00 Dziennik. stwa Czechosłowacji
PAillST\.OW)' fł:A1'.ł< NOWY
2. Dania, 3. Rumunia, 4. Węgry,
Ruziczka.
5. Polska, w czasie 131':21,19, 6. B~
16,30 (Ł) „Grają i śpiewają. zesipoły Oni pierwsi wpadli wczoraj na. sta·
(Daszyńskiego 34. tel. 181·34)
garia, 7. Polonia francuska, 8. Nie.
Goclrl. 19,15 wzo.ow:ieniie - .,Bry- świetlicowe". 16,45 (Ł) ,,Wiosna dion „Sparty" i stoczyli ze s.<>bą praw
mie.cka Republika Pemolqatyc:zrur.
dziadka Lizengi" - aud. w opr. Z. dziwie spartańską walkę, hi:óra przez
gada szli.fierrza Kall.'h~'<!."·
9. Francja, 10. Finlandioa i tt. Triest.
oddech tłumu, a
ł"A1"'81'WOW~ TEATR t~DO\VSKI •Kwiecińskiej. 17,00 ,,Słuchamy muzy chwilę wstrzyn1ała
mogłaby się nawet za-kończyc;
l<:tóra
· , · ł
(Ł) ś ·
'"
Zespół Wrocławski
" p1ewamy p1esm m o tragicznie, gdyby nie to „szczęście",
<ul. Stefana Jaracza 2, tel. 217·49) ki . 17,40
Dziś o godz. 19,30 „Sen o Goldfa- dzieżowe. 18,05 Odpowiedzi · fali 49. które w tragicznych wypadkach nie
18,15 Muzyka ludowa. 18,40 WfiZech opuszcza nigdy kolarzy.
denie".
Wyścigu
S B h"
TEATR „OSA„
DRAMATYCZNY FINISZ
nica Radiowa. l!;l,00 „Jan . ac .
(1'raugutta 1. tel. z7i·'71>)
- Praga_.
Warszawa
tych dwóch
Emocjonujący finisz
Godz. 19,30 komedio-fai1sa „Ro· - koncert. 19,15 „Odludki i poeta"
symbol bl'8.tel'yścig Pokoju,
- słuchow. 19,57 Muzyka. 20,00 kolarzy na ostatnich już niemal me-n1ans z wodewilu".
stwa lm:łzi pracy - został zaai:OJi
zgrzyt
niepokoją.cy
przerwał
traC'h
Dziennik. 20.40 Ludowe pieśni czes·
•• ARLEKIN"
czony. W ciągu 9 dni $portowcy kra
Serca
padającej na beton maszyny.
K
(ul. Piotrkowska 152.1)
jów demokracji ludowej, Niemieckiej
Godz. 17,15 widowis~o pt. „Złota kie, węgierskie i -polskie. 20,55 on- widzów zamarły z przerażenia. MiRepubliki Demokra.tyc:mej, r<>b<>tnicert. 22,3b {tj Mu?.yka taneczna. jającego metę Vei;elego nie zdołały
rybka".
czych organizacji sportowych państw
W godzinach od 8 do 15 wg. za.mó 22,45 (Ł) O wyst~wie malarstwa ro· przywitać nawet oklaski, gdyż wzrok
kapitalistycznych i Polonii Francukiów
Narodowe
jeszcze
Biegi
był
się
odbyły
skierowany
Polsce
całej
w
wszystkich
maija
7
niedzielę
W
felieton R. Zrębowicza.
wień dla szkół widowi.Ska zamknięte syjskiego skiej w sz.laeohetnej walce na trasie
ryclt bnło udll'Jiał pooad pół miliona startulfąeyclt. Oto fragment z BJegu
23 lii na miejsce wypadku, jaki'emu uległ
Warszawa - Praga nieśli hasło- po23 OO o6 tatnie wiadomości
µt. „Nowa szata króla".
spra.wo<l'Z'Mkę
o
wal~la
gdzie
Ponia:to-ws:lde-10.
przy
Parku
w
Ruz.iwka
Nvodowego
Czechosłowak
drugi
'
.
'
.,LUTNJA••
koju poprzez wsie i mia11<teczka Pol
nk6ł zarwod~wyeh IW li:,odt;l.
nCJŚOi fizycznej młoddri
brani11 ostatniego wirażu. Na sz.czę·
Muzyka kameralna Beethovena.
(ul. Piotrkowska 243)
ski i Czechosłowacji.
ście Ruziczka szybko zerwał się z
Godz. 19,15 .,Królowa. przedmieścia.".
Wyścig Pokoju, roi.poczęty w War
ziemi i wskoczył na siodełiko, ale bę
szawie, w przedtlzień święt& klasy
dąc bardzo zdenerwowany prze!W!"órobotniczej całego świata, a za.koń
cił SJię po raz drugi i z rozpaczą ści
czony w Pradze w dniu wy;>;wolenia
gał wzrokiem mijających go z.a.wodW grupie od 17 - . 18 lat pierwszy Czeehosło.wacji przez Armię Radz.iec
o Biegów Narodowych ~o.rganii;--1
wysiłkiem
ników. Ostatnim niem~l
„Pieśń Abaja."
Czechosłowak schwycił swą maszynę
ADRIA - dla młodzie1;y (Stalina 1)
. zowanych pr.z.ez Z. S. „Wł6klr- był Kfuska Zenon 3.21 min. Drugi ką udowodnił jeszeze raz, że w . oho
zie wszystkich ludzi, walczących o
na ramiona i skończył wyścig na nsiara:" sitanęł:o w Konsta.ntynowie O· R<;;ąditlńskir Henryk 3,22.
g_odz. 18. 20
„Zwariowane lotnisko"
,
pokój i postęp, nie zabrakło również
śWI'r (Bałucki Rynek 2)
własnych nogach.
godz. 16, 18, 20
W grt.14>ie mężczywn od 19 - 29 lat sportowców koło 150 zaiwod•ników w tym 48'
sportowców świado
„Bohaterowie pustyni" godz. 18, 20
BAŁTYK 1Narutowicza 20)
zwy~iężyl Km.'l'aletiyk Kaizimlerz 3,23 mych swoich udań i celó-1v w tej
1'ĘCZA (Piotrkowska 108) „Za sie- GDY VESELY śWI~CIŁ TRIUMFY dziewcz:oit.
„Hrabia Monte-Christo" II sel'ia
walce. Przebywają.c -ponad 1000 kilo
dmioma górami".
Biegi te były doskonałą p.ropagan- m in„ przed Najdkiem 3.24 min.
Vesely tymczasem święcił triumfy.
godz. 17 19, 21
metrów przez setki mia·s t, miaste·
<Pranciszkańska 31)
BA.f!(A
godz. 16.30, 18.30, 20,30
W .g.rupie dla seniorów' P:erwszy
Rozentuzjazmowani prażanie porwali d.ą lekkoaitletyiki na prow:in~ji i zgro
czek i wsi, kolurze z:imanifes\.;i ·1ali
TATRY (Sienkiewicza 40)
,,Pepita J;menez" godz. 18, 20
go na ramiona i zanieśli na trybuny. mad:ziły na tr-asie tł.urny ?U<biiczno- był 42-letni Duitkiewic:i Edward.
sportowców, jedność mas
jedność
GDYNI.<\ ·(Daszyńskiego 2) „Program „śpiewak nieznany" godz. 16, 18, l!O Vesely, Vesely - powtarzały w za
p1·acujących całego świata w walc9
mistartujących
lic.z.by
ogólnej
Z
iz.awo<lni·dopi•ngującej
głOO!lo
ści,
tymczasem
Ruziozce
tłumy.
chwycie
1)
(Daszyńskiego
WISŁA
aktualności lcrajowych i zagranicz·
o pokój i socjalizm.
na. uboczu lekarz opatrywał potłucze ków. W)miki techniczne prrzedsta- nima n~OSF uzyskalo 98 osób.
„Zakochani są sami na świecie"
nych Nr 19".
Wspólna walka na trasie, prąwa·
1000
wynosiła
mężcrz.~n
Trasa dra
nia. Wkrótce je<lnll!k i przy nim rebra wj.ają się następująco:
godz. 16, Hl,30, 21
- godz. 15. 16, 17, rs,, 19, 20, 21
dzona w koleżeńskiej atmosferze,
w grupie d'l.iewozą't od 15 _ 16 hit mt.r. dlla kobia 500 mlbr.
&J?ortu.
ła się grupka entu~jastów
HEL - <Ila 1nłodzi<!ży (Legionó'\\ 2) ~\ ,:.,óKNIARZ (Próchnika 16)
Cemną painU,ąroką ®a udiział w bie-· jeszcze bardz.iej zbliżyła. zaiwOdni.
do
. ,
Grupka to rosła z mmut.y na mmutę, .
„Zakochani sa sami na świecie"
„Wesoły sublokator"
wy- gach będą l:ilsty ~an.ia, które KS ków pańl>tw, uczestniczącyeh
bo przecież doprawdy nie wiaooma . riwycięzyła k~l. &.eT 1'.e:resa w
godz. 15,'30, is, 20,30
godz. 16. l8r 20.
ścigu i umocniła łączące ich więzy
V/łóknJila!Tl wręczył uczestnikom.
skona~y;m crzas.1e 1,47 m1111ut.
MUZA (Pa bianicka 178) „Przeczucie" WOLNOść (l\Japiórkowskiego 16) - b:yło, kto zasługuje na większy
Biegi od1były się rpod ha~tem: „1950 przyja~i. 9·dniowy wyścig z WarW grupie chłopców od 15 - 16 lat
plauz - Vesely, czy on?
„Stró1 galowy" godz. 16, 18, 20,
godz: 13, · 20 • ·
Gdy pierwszy entuzjazm już min~ł, najłeps.zy cza:s uzyskał Ser:wac:iński r. rokiem wallki o pÓkój i umasowie· szawy do Pragi - największa amaZACBĘ'rA (Zgierska 26) „Grzeszni·
POLONIA (Piotrkowska 67)
torska impreza kolarska w świecie
nie sporlu".
r.astępnych zawodników witały okla I Roman 3,34 min.
„Koncert Beethovena"
cy bez wmy" godz. ~ 18, 20
w
- stał się dla uczestniczą.cych
godz. 17. i9. 21
nim zawodników 12 państw synibo·
1żeromskiego 76)
PRZ ~l>W!Oś :\irn
lem pokoju i przyjafoi.
„Hrabia Monte Christo" I seria
godz. 18, :.:o

o

Na trasie Biegów Na·rodowych

o

To był największy sukces
W

I

Biegi llarodowe.wKonstantynowie

KINA

D

w

a-1

~OBO'l'N IK (Kilińskiego

178)

„Drog:i do sławy" ~odz. 18, 20
ROMA (Rzgowska 84)
.,Nowy dom" godz. 18, 20
REKORD (Rzgowska 2)
„Noc grudniowa" godzi 18, 2~
~TY

<Kilińskiegoo
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.
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Adr. Bed.t · Łócu:, Płovkowska li,
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Nr. Vll-8633.

(BBC- narzędzie propagandy faszyzmu)
Prości ludzi~ Ameryki _i Anglii
coraz częściej dochodzą do wniosku. że rozwój wydarzeń na świe
cie ma zupełnie odmienny przebieg, niż przepowiadały to koła
rządzące USA i Anglii. A więc .
zamiast zwycięstwa i:;zang Kai·
szeka-triumf narodu chińskiego,
zamiast opartego na monopolu
bomby atomowej anglo·amerykań
skiego panowania nad światem .
szybki wzre>st ruchu w ob_rome
pokoju i niezawisłości narodow o·
raz krach polityki szantażu atomo
we1;10; zamiast zapowiedziapego w
krajach kapitalistycznych mzkwitu - wzrastający kryzys ekono·
mlczny, przy jednoczesnym roz·
kwicie gospodarki i kultury w
Związku Radzieckim i krajach de.
mokracji ludowej, którym wróżo
no niechybny upadek.
Koła rządzące USA i Anglii nie
chcą, aby masy pracujące ich kra
iów zastanawiały się nad tymi
kw'esti2mi, boją się jak ognia
wniosków, jakie Judzie pracy mo
gliby wyciągnąć z _podobnej analizy.
Ostateczne zlikwidowanie wol·
ności myśli i słowa we własnych
krajach, przyśpieszenie przygotowań do wojn:y przeciwko walczą·
cym o pokój krajom demok1atyc2
nym - oto metoda, przy pomoc}
kt6rej imperiali ści a.nglo·amery.
kańscy usiłuj ą zagłu szyć głos .Ju. i podreperować swe mocno nad
'
·
szarpniete · interesy.

Truman i Acheson, Churchill I
Bevin r~allzują „totalną mobiliza
reakcji.
sił
wszystkich
cję"
coraz bezczelCoraz jawniej,
niej propaguje si~ w USA i
w Anglii taszyzm, krzewi się re·
akcję. Jako typowe można przyto
przemówienie komentatora
czyć
Taylora, który wystąpił niedawno
przed mikrofonem Tozgłośni łon·
Taylor jest Jednym z
dyńskiej.
wlelu „ działaczy" w dziedzinie
propagandy, ?.najdujących się na
Wall-Street i City; pod
żołdzie
wzgl()dem cynizmu może się on
mierzyć z najbardziej wytrawny·
mi podżegacza.mi wojennymi.
Taylor rozpoczyna swój komen.
tarz od wyrażenia obawy, że „zim
na wojna" może się skończyć porażką kół rządzących USA i An·
glii", Zmuszony jest również przy.
zna~, że potęga Wielkiej Brytanii
należy już do prze.szlości. Ala za·
klina Anglików, aby nie ulegali
„panice" i nie zagl!tdaU co pół go.
dziny pod łóżko w poszukiwaniu
ukr.vtych komunistów. Taylor wyłuszcza następni e program „rato ..
wania demokracji zachodniej", ' po
wolując się na takie „autorytety"
jak Truman, „koła polityczne i fi·
nilnsjera".
Oka:r.uje się, że wystarczy zliwszelkie swobody w
kwidować
a
kapitalistycznych,
krajach
wszystko b~dzie w jak najlepszym
.9orzadku. Bo, czy na pnvkłacł' ~

punktu ~ldzenia ilnansjery i kół
polilycznych , w ogóle potrzebna
jest wolność słowaf - pyta tay·
lor i natychmiast odpowiada: Nie.
Wolność słowa jest szkodliwa. W
nie można po·
żadnym wypadku
JtWolić, aby ludzie opowiadali, że
komuniści utworzyli w Chinach do
bry rząd, albo też, że pewien od·
łam Amerykanów pragnie •zapanoprzy pomocy
wać nad światem
bomby atomowej. Przecież w ten
sposób obróci się szybko wniwecz
wszystkie kłamliwe twierdzenia
propagandy anglo-amerykańskiej I
Zdaniem Taylora i jego mocodawców, szkodliwa i niebezpiecz~
na jest również wolność myśll.
Na litość boską, przecież jeśli zapanuje swoboda. przekonań, jeśli
ludziom będzie wolno myśleć, co
im się podoba, to wielu z nich na
pewno stanie się komunistami.
pozwołlćl Nie
Zabronić!
wrzeszczy żandarm radl.owy.
Przed nim wrzeszczeli tak samo
bandyci hitlerowscy. Zresztą Taylor bezpośrednio powołuje się na
nich, jako · na wzór w dziedzinie
ludzką".
„kierowania. 'myślą
,.Spójncle, proszę - powiada ustanowili kontrolę nad'
faszyści
nauką i dlatego osiągnęli tak wspa
niale rezultaty w d~iedzinie pro·
dukcjl narzędzi zniszczenia. Nawet
nas (tj. Amerykanów i Anglików)
pod wieloma wzoledami idvstanso
walil"

I tu zbliżamy się do kulminacyj
nego punktu ludobójczvch wywodów komentatora BBC.
Wolność. słowa - mówi on z nie
nie przy.
słych,anym cynizmem czynia się w żadnym stopniu do
tego, ab.y państwo stało się silniej
sze, aby mogło ono łatwiej wy.
grać. wojnę. Innymi słowy swobody demokratyczne stanowią przeszkodę na drod:ze do rozpętania agresywnej wojny. I to mając na
uwadze, imperialiści anglo-amerykańscy starają się wprowadzić i
Zjednowprowadzają w Stanach
czonych, Anglii i w zależnych od
nich krajach '!>ezlitosny reżim terrorystyczny, aby zapewnić sobie
„niezawodne zaplecze" w walce o
panowanie nad światem.
podejmowane
wszystkie
Ale
przez propagandę anglo-amerykań
ską wysiłki skazane są na nieunikniony krach. W aktywnej walce
przeciwko reakcji, przeciwko niewojny biorą ubezpieczeństwu
dział masy ludowe. Rozszerzający
się ruch w obronie pokoju, 'Yspakampanii zbierania
niały sukces
podpisów pod Apelem Sztokholmskim, potężna fala manifestacji
pierwszomajowych, które odbyły
się pod }lasłami walki przęciwko
oto
podżegaczom wojen11-ym groźne ostrzeżenie pod adresem'
prarnących wojny amatorów ujarzmieniit narodów.

Łucznicy zgierscy
pierwsi w Poznaniu

W dniach 6 i 7 maja 'Odbyły się
w Poznaniu Ogólno-Polskie Zawody Łucznicze o Mistrzostwo Między
narodowych Targów Poznańskłch.
W zawodach wzięła udział rekordo_
wa liczba (57) zawodników i zawodniczek. Oto wyniki tych zawodów:
KOBIETY INDYWIDUALNIE:
L Kondracka Maria, Ogniwo War
szawa - 847 pkt.
2. Chwała Elźbieta, Związkowiea

Kraków - 822 pkt.
3. Nawrot Gabryela, Unia
-

Poznań

610 pkt.
ZESPOŁOWO:

KOBIETY

1876 pkt
Związkowiec Kraków ZKS Unia Poznań - 1'270 pkt:
ZKS Kolejarz . Poznań - 831 pkt
MĘŻCZYŹNI

INDYWIDUALNIE:

1. Filip Kazimierz, Ogniwo War-

szawa - 921 pkt.
Unia
2. Skrzypkowski Tadeusz,
„Boruta" Zgierz - 849 pkt.
3. Twardowski Bernard,· \fale Po
813 pkt.
mań 4. Just Jan, Unia „Boruta" i::iien
- 766 pkt.
MĘŻCZYŻNI

ZESPOŁOWO:

ZKS „Unia Boruta" Zgierz
2267 pkt.
ZKS Stal Poznań - 2038 pkt
· ZKS Kolejarz Poznań - 2012 p~~.
Dl-17324
'

