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Delegacja

polskich
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zwiedziła kanał Wołga-Moskwa

, MOSKWA {PAP). - W sobotę, cjaJizmu w ZSRR zbudować sprawie2? maja wieczorem przybyła do Mo· dliwe, lepsze iycie pracującego chłop
skwy delegacja chłopstwa polskiego. stwa polskiego i zapewnić mu dostaskładająca się z 241 osób z zastępcą tek i szczęście.
Jeden z członków delegacji wzniósł
kierownika Wydziału Rolnego KC
PZPR tow. Pszczółkowskim i '\\ice- clcrzyk: „Niech żyje wódz potęmego
ministrem rolnictwa - Domańskim obozu socjalizmu i pokoju Józef Sta•
lin!'' Okrzyk został podchwycony
na uele.
Jest to już trzecia z rzędu delega- przez C7Jlonków delegacji :ii ~
RO K ·m (VI)
WTOREK 30 MAJA 1950 ROKU.
cja chłopstwa polskiego, która ma ·IGch ilebrainyc:h.
Nr 147 (1428)
Otoczeni tłumami mieszkańców Mo
wysłannikom wsi polskiej umożliwić
bliższe zaznajomienie się ze Związ. skwy delegaci polscy wsiedli cło
klem Radzieckim, a przede wszyst- wspaniałych autobusów, które całym
kim z przotj.ującym, socjalistycznym szmłfm czekały na placu i udali się
.
do najlepszych hoteli - „Moskw;y"
rolnictwem ZSRR.
gdzie przygotowano
Społeczeństwo i władze radzieckie i „Metropolu",
zgot~waly chłopom polskim niezwy· dla nich pokoje.
W niedzielę, 28 maja członkowie
kle serdeczne przyjęcie.
Na gr:inicy powitał ich wicemini- delegacji zwiedzali Moskwę. Szerokie
ster rol!lictwa ZSRR. Tołow. Radziec· ulice stolicy radzieckiej, wspanlał~,
kie Ministerstwo Komunikacji odda- nowoczesne gmachy, zwłaszcza nowo
łu do dyspozycji specjalny pociąg, budujący się gmach uniwersytetn1 e„
składający siq. z wagonów salono- gromny ruch samochodowy, panu]!\•
wych i sypialnych. Cały pociąg był cy na obramowanych zielenią mag~l
udekorowany sztandarami i trauspa- stralach Moskwy - wszystko to W:V."'
zu pokoju, postępu i demokracji, szącymi hasła wzmożonej walkl o rentami z hasłami na cześć wieczy- warło niezapomniane wrażenie na U..
Wieś polska przeżywała w C'lasie Zielonych Swią.t radośnie i uroczestnikach delegacji.
slmpionego wokół niezwYciężonego pokój, hasła przyśpieszenia przebut1zyście swoje tradycyjne Swięto Lu dowe.
w poniedziałek, 29 maja, cl1lopl
Radzieckiego, któremu dowy gospodarczej wsi polskiej i stej przyjaźni polsko-radzieckiej. Pa.
O~chodzone przed wojną pod hasłami walki z ustrojem sanacy,j- Związku
robotniczo- rowóz zdobił obramowany czerwienią
przewodzi Wielki Chorąży pokoju, wzmocnienia sojuszu
nym ~więto Lnd<>we, było wyrazem buntu radykalnych chłopów ?rze·
polscy wyjechali z Moskwy autobuTowarzysz Józef Stalin. Podkreślo chłopskiego. Burza oklasków powita pert ret Józefa Stalina.
ciw ustrojowi ucisk.u i niesp:ra.wiedli wości. P o wyzwoleniu stało się ono
sami do portu rzecznego w Chimka.ch
no również, że masy pracuj"'cego ła chłopów z Kobie! Wielkich, niosą
wyrazem radości mas pracujących chłopów polskfoh z wiclkfoh osią·
Na dworcu Białoruskim w Moskwie na kanale Wołga - Moskwa. Jaa,c
"
·• 1u d owej w p ołsce, 1·dącej do socjalizmu i dniem mobi· · d emok·rac11
g n 1ęc
chłopstwa poprzez wzmożenie swych cych transparenty z hasłem „Wywysiłków, nndobnie J·ak i klasa ro walczymy pokój". Pomieszani z de delegację oczekiwali: wiceminister leningradzką szosą, na kt6 rej powsta
pracy bnad budową ustroju sprawiedliwości
lh .-Ojl ludności wiejski-ej do
...
d
dni · ·
d
·
społ
wykonanie legacjami robotniczymi dumnie kro rolnictw.a ZSRR Chosztaria, wyżsi u-.
przyspieszą
botnicza,
eczneJ, na po es1eruem obro ytu J kultury na wsi.
ją dziesiątki potężnych bloków miesz
ci t
· ·
·
planu budowy czyli chłopi z Kłomnic. Koniecpola,
Planu 6-lctniego,
. . l'1 rozmach b u d ow·
W tym roku chłopi ze wszystkich go pod hasłem ścisłego soJ·uszu pra podstaw ust ·oju socjalistycznego w z Gide! i . Brudzie oraz delegac1e rzędmcy tego mm1sterstwa, ptze s a- . k a1nych , pod z1wia
·
„
· · · t
na najdalej posunię
opartego
nictwa,
spoorganizacji
radzieckich
wiciele
PGR-ów
produkcyjnych,
spółdzielni
Polsce.
robotni
klasą
z
chłopstwa
cującego
szczególnie
drz1eń
wsi sw1ę owa.J.'.i ten
łecznych, ambasador RP w Moskwie
SOM-"-".
manifestacyjnie. Te.goroczne Święto czą.
1
mechanizacji.
tej
v»
rzc
Po przemówieniach tysięczne
Ludowe było bowiem pierwszym
h
p
Uroczyste manifestacje chłopskie M. Naszkowski, radca Ambasady J.
W obchodzie święta Ludowego sze chłopów i robotników uformoświetem obchodzonym po IZJ·ednocz.erzepiękny gmac portu necznego
niu ruchu ludowego, które rilikwi- w Radomsku wzięli udział: członek wały się w pochód, który przy z okazji Święta Ludowego odoyły Zlmbrowicz oraz dziennikarze raw Chimkach, stylowe poczekalnie,
dowało na wsi osta;tnie ślady r~bi- NKW Zje(lnoczonego Stronnictwa dźwiękach 6 orkiestr, przedefilował się również w dwóch punktach po clzieccy i polscy.
wyłożone marmurem, wszystko bar.miasta Radomska. Dłu- wiatu' radomszczańskiego, a miano
c;a. Masy radykalnych chłonów _ lu- Ludowego poseł ob. Aleksander Ma ulicami
Kierownik delegacji tow. Pszczół- dzo podobało się chłopom polskim.
dawców skupiły się w ;zeregach rian Kubicki oraz sekretarz KW gie szpalery społeczeństwa radom- wicie w Masłowicach i Pajęcznie.
Zjednoczonego Stronnictwa Dudo- PZPR z Łodzi tow. Antoni Kubie- szczańskiego oklaski.wały kroczą- W godz-n:·.::.h popołudni)wych ;~.1ró- kowski wygłosił przed mikrofon_em Członkinie delegacji ze szczególnym
cych w pochodzie chłopów, robotni wno w mieście jak i w powiecie ra ,radia moskiewskiego przemow1enie .
wego, aby pod przewodem i w so- ki.
liczne w którym stwierdził, że wysłannicy zainteresowaniem oglądały specjalne
Przemówienia okolicznościowe v;·y ków i młodzież wiejską. Szczegól- domszczańskim odbyłx się
.iuszu z klasą robotniczą budować
ZSL ·Die barwnie przedstawiała się mfo- imprezy sportowe ora..: 'lahawy lu wsi polskiej przybyli do wielkiego pokoje odpoczynkowe, przeMtaczone
zr~by socjalizmu na wsi w ostrej głosili: przedstawiciel NKW
sekrc- dzież z gminy Garnek, która wystą dowe. Chłopi wspólnie z robotnika- bratniego Związku Radzieckiego. kro- dla matek podróżujących z małymi
wa.lee klasowej z boga~ i spe- poseł Aleksander Kubicki,
dziećmi.
.mi pod hasłem ścisłego sojuszu rotarz KW PZPR z Łodzi tow. An- piła w strojach regionalnych.
kula.nta.mi.
Blisko godzinę defilowały przed botniczo-chłopskiego ł'adośnie ob- czące90 na czele · obozu pokoju, deChłopi, m.aJn±festując swoją radość toni Kubicki oraz przewodniczący
Pracownicy zarządu portu udzielili
mokracji 1 socjalizmu, żeby bll~ej JlO
wsi w Polsce Powiatowego Zarządu ZMP w Ra- trybuną ustawioną w pobliżu gma chodzili Swięto Ludowe.
7. wielkich osiągnięć
znać życie ludzi radzieckich, a zwłasz szczegółowych wyjaśnień, charakte* c: *
Ludowej, szli w pochodach pod ha· domsku Stanisław Zgondek. MOw- chu Zarządu Miejski.ego szeregi ma
ryzując znaczenie kanału, łączącego
.
- • ,
·
.
Podobne obchody odbyły się we
słami waiJki 0 pokój na św'ieoie. Dla cy podkreślili, że chłopi ludowcy, nifestujących. Przedstawiciele wszy
wszystkich powiatach woj. łódzkie- cza zycte kołchoznikow, zeby ucząc
wsi polskit'..j d?;ień Swięta Ludowe- w ścisłym sojuszu z klasą robotni - stkich gmin pow. radomszcza1'isk:ie
I s1·ę na przykładzie budownictwa &o- morza Ba łtyckie l• Białe z K aspi jsk"I.ID.
ł
·
KO - był dniem walki o pokój. Wolę czą, stoją twardo w szeregach obo go, kroczyI i z t ransparen ...rm, g o- go.
Po zwiedzeniu portu w Chimkach
utrrzyrnania pokoju głooiły tran$pa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - delegacja wróciła do Moskwy, udając
renty i napisy. Chłopi nieśli w poza
do Muzeum im. Puszkina,
pokoju. Zdochodach
poznać się z wystawą darów, nadetili ni.mi tryibuny i dOillly. Gołą'ij po-
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BRATERSTWO ·1 SOJUSZ

z klasą robotniczą

chłopów . pracujących

Uroczyste, masowe obchocly Święta .Ludowego w

całym

kraju

V

białe gołębie

=~~-~~~~g~~~%~JS:.!'°Ł~~
~o. W ~a.żdei man'iife5'tacji na czoło

wybijały si~ hasła pokojowe, wszędzie ro.7.brnmfowały ok:xe;yki potępiające podżegaczy wojennych.
Swięto Ludowe było Potężną manlfl'Sła.cją. braterstwa i ·sojoszU ohloPów pracujących z klasą robotniczą.
Pog· hienie tego Sl)juszu - fo równieź jedno z naczelnych haseł tegorOO?;.."lego obchodu. Mnc tego sojuszu
zadokumentowały dobitnie manifestui~ '.!e razem z chłopa.mi delegacje
rl>botników. Tysiące c'Złonków ekip
łą.c:mości miasta ze wsi<>,
"" ro"' tysi""e
bo.tniczych zespGłów artystycznych i
- sportowych, WYjechały na obchody
·
· l ęt <J. mema
1 ze wszystk·ieh k opal'n,
sw
'.
h
•
h l lt. f a b ryk 1. mnyc
pra.- l'C1ow
-".rn kł
cy.

Obchody Swięta Ludo.w ego były
wielkimi manifestacjami
gorących uczuć i przyjaźi)i milło
nów cbłopo·w po'sk"ch dA zw1·ązku
"
• l
Radzieckiego i krajów demokracji
lullowej.
również

Manifestując na rzecz utrzymania
pokoju na świecie, ucze*'tnic.v obchodów manifestowali 1·e
Związku Radnocześnie na rzecz
pokoju. Na
ostoi
dzieckiego wiecach i w czasie pochodu tysiące
chłopów wielokrotnie z entuzjaz· ko
mem s k an d owało nazw1s
wo aza
h ca łego św i a t a ·
mas pracu1ąc.vc
Generalissimusa Stalina.
W pochodach manifestowali obok
chłopów ze wsi. gospodarujących in
dywidualnie. członkowit" spółdzielni
'1 1
t·c:v ·
P ro~
rob o tn·icy z PGR•
uu• . ,m yr .
SU'zególnic mocny wyra?. znalazły
w obchodach sprawy spółdziclczoś
ci, a przede wszystkim spóMzicl
c:ro~c·i pro11ukcyjnej. która prezen
towala w czasie obchodu swoje
pirrwszP pionierskie osiągnięcia.
W o b chodach ludność poszczE'i?ól
nvd1 , gromad i gmin 7 duma skladała meldunki o pracy, wło7.one.J
w wykonanie czynu chłopskiego, ja
ki podJf'.ły tysiącl' gromad dla ucz
"unia. Swięta Ludowego. Czyn ten
7.mobilizował miliony chłopów w
pracach dla dobra społeczności wiej
skiej.

trwałego

Cechą charakterystyczną tegorocznego Swięta Ludowego było, że
obchody organizowano w punktąch
gminnych. W każdym więc powiec; odbył sie co najmniej jeden, a
w wielu powiatach dwa, a nawet
Przybywala na nie
trży obchody.
ludność ze wszystkich b ez wyjątku
wsi. Obchody były wszędzie mani
festacjami niezwvkle licznymi.
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czerwone i złe
lone sztandary na placu sportowym
„Metalurgii" w Radomsku. Tysię
młodzieży
czne rzesze chłopów,
chłopskiej oraz robotników z zakła
dów radomszczańskich i młodzieży
ZMP-„wsk:iej, uroczyście obchodzi
ły . $więto Ludowe. W roku bieżą
cym odbywało się ono w warunkach pe~ej jedności ruchu ludowe
Radośnie łopotały

Pod . sztandarem

1·edności

wszystkich

sił walczących

żeby
o pokó1· się
pracujące
przez masy
I 1· kusłanychRadzieckiego
z o.
świataZwiąz
i całego

I o na mI odz., ez· n,. em., ecI< a sI a e do wa k
Jtl

·

'

.

.

·

' k ra t yczne N•1emcy
' • I• d emo
•
pok OJ
o ied no1I•t e, mi•1u1ące
•

wicepremier Ulbricht pod.,..iekował
BERLIN (PAP). _ Jak ju:i: donosillśmy, w sobotę ubiegłą izebrał się delegatom izagranicznym, w szczegól

w Berlinie, w ramach ogólnO'!lliemiec nośc.i zaś delegatom Związku Rakiego zlotu młodzieży demolo:atycz- dzieckiego, z Polski i z innych kranej. kangTes młodych bojowników 0 jów demokracji ludowej.
Fakt, _ ~wi.adczył mówca _
pokój, wlltany serdecznie Przeil gości
zagranicznych.
że rozwinęły się przyjazne sto$ wiatowe; Federa
Pnzewodnicrzący
su11kii między Niemie-Oką Repucji Mło&ieży Demokratycznej Guy
bliką Demokratyczną z jednej
de BoJSS·on p-eka"ał kongre~owi· go
·~
·~
Radzieckim
strony, a z-io.„kiem
rące ~~.,.,;irowi·en1·a Wl·e1~~•ionowych
··~
""""1 •
l""""'
.
•
'D ł ,_
Lu d ową ....
rzesiz: młodz:iez·ycałe"o świaita. Stwier
-0 SAą i 11DDym1
Ol'IW
"'
krajami demokracJi lud()wej z
d2li.ł on, że obecny z:J.ot młodzieiy nie
będący potężną manifestamieckiej,
drugiei strony, wskazuje ludnopokojową, posiada wielkie rmiacja
ści Niemiec Zaochodnicb i wszyst
<!'Zenie dla wszystkich miłuJ·ących po
kich krajów europejskfoh, że mo
kój narodów. Manifestacja ta będzie
. .
niewątpliwie cennym przyczynkiem
zHwe jest pokojowe i przyjazne
współżycie n"•odów, gdy usunię
do walki przeciwko planom imperia
._
Ustycznych podżegaczy \vojennych,
ty jest wpływ rabusiów .imJ)eria
planom. których wyra.zero był ba·
h
1· t
"
h
s
1
· b
1S yeznyc ·
mp. ny ,.p
k
. an c umana .
Jako jeden z objawów polityki 1m
Z rannś~a Komitetu Wy on~wk~ego wiiatowej Federacji Zw1ąz- perialirzmu zachodniego mówca na~w ~a~~owych przemawiał 8 o1e piętnował ootatni zbrodniczy wyczyn
amerykańskich, które
samolotów
·
s aw e
. R e· k lej
- zrzuc1'łY na obszar N'1em1ec
Wśród hucznych <tklasków Bo··
lk
·
·
t
k
D
·
bl"k
ą ilosc
w1~
yczneJ
ra
emo
l
1
lesław Gebert podkreślił donio- pu
Polską sto:1ki ziemniaczanej.
51ośc przyJ·aźni mi"'d""
"' UJ
Koi1cząc swe pmemóWlienie wicea demp.kratycznymi Niemcami i
stwierdru, źe granica rta.d Odrą premier Ulbricht określił jak na&tępuje główne rz:adania WS'lys!kich poi Nysą jest gtanieą pokoju.
k
Z ramienia delegac1i radzie:!kiej ojowych sił w Nien;czech. a zwłaprzem;iw iat K~masow. •Młodzież szcza młodych bojowników o pokój:
Należy pozyskać wszyst..
rad7 i<:>c-ka i cały naród radziecki kich Niemców dla a~cji na
oświadC2:ył m. in. mówca - witają
r7,ecz zakazu broni atomowej.
!l wielką radością powstanie N iemiec
kiej Re.publ iki Demokratyc;mej, uNależy przekonać wszys.t kich
tworzenie po raz pierwszy w dzieNiemców o moiliwości i ko
jach Niemiec l'TZądu niemieckiego.
nieczności zapobieżenia. · ·o.lnie.
miłu jrrego szczerze pokój.
Należy walczyć · przeciwko
·
Mówca dał wyraz przekonaprzekształcaniu N1enuec zacb<>dnich w baaę mi.Utarną imniu. że Wol113 Młod.1Jie:i; Niemiec
perializmu anglo - amerykańskie
ka uczyni wszystko, by pozyskać
go, a. młod~eź zachodnio - nie·
dla ruchu pokojowego całą mło
miccka powinna. odmówić służdzież Niemiec. Wśród btll'Zliwej
by w organizowanych przez Ade
•
· .... _h naJ·emm·kow
okrzyza.koń"'"'ł
mówca
owa--•i
nauera odd ZJ.lh""'
~u„
. ., ,
niemleckicb.
klem na crreść prezydenta Pieeka
Konieczna jest jaik naśclślej
i na oześć Generalissimusa St&sza współpraca między siłalina.
mi pokojowymi w Berlinie i w
Przemówienie
Niemieckiej Republice Demokra
tycznej, a siłami nokoj1mrymi w
wicepremiera Ulbrichta
Niemczech Zachodnich.
Z kolei wygłosił mowę wicepre• - ~epremier Ulbrioht wezwał mło
mier Nie mie ckiej Re.p ubliki Demokratycznej Walter Ulbricht. Pierw- drz.ież niemiecką do da[szej walki o
szy kon.,ares młodych niem'.eckicb b o Jednolite, miłujące pokój i demokra
jowników o pokój - jest - powie- tyczne Niemcy.
Po mowie wicepremiera Ulbrichta
dział m. in. mówca - wielkim wydarzeniem w życiu narodu ruemiec- przyj ętej dlugotrwalynti oklask ami,
kte, :.l. Po raz i>ierwszy zebrali się obrady kO'!lgresu p!"Wrwano. Po
delegaci milionów młodych Niem- przerwie zabierałi głos da lsi delegaców, by ornówi1l wspólnie środki, ja ci zagraniami. W imie niu młodzieży
kie należy padjąć w obronie pokoju Chin Ludowych prze mawiał przewoanglo • amerykańskim dniczący delegacji chińsk iej Hsuli
przeciwko
podżega.czom i prowoka.torom wojen Czuen. witany serdecznie przez ze• br'. ! '1a mł~i?:ież.
n:vm.
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Wasz wspaniały :nlot jest dla pod
palaczy wojennych potężnym c:iosem. Jeżeli wtlększość narodu niemie
ckiego. a 0Własz~ jego młodzież
stanie do czynnej walki piv.ec:iwko
Delegat polski, przewodniczący Za bandllar.zx:>m śmierci, wo1na w Eurorządu Głównego Z.MP Władysław pie będr.z:ie uniemo.żfiwiona. (Na saJi
....-"'--·
,.;ę di.
Maitwin, przekallał rrebranym serde- zrywają .,.,
iu
w„„' e oklas'·').
, ....,,vu
czne pozdrowienia młodzieży LudoPrzyjaciele! - woła delegait poJ.wej Polski. Mówca zobra,zował oUski. - Losy pokoju są w waszych rę
·
.„__, w arszawy, t ęt nią· WY5'l:uu
brzyrme
. s t rasz]'~wych nm kach. Podnieśmy wyżej nasz srz;tancm wo1ą za•,1eczema
~,
dar wsipólnej walid, sztandar jedno·
wojennych.
powiedział śei wszystkich sił wa.lezących o POWiecie dobrze KÓJ!
delegat polski - co było w prze
Okrzykiem na cześć bojowej pnzy· szłośoi: krew i przekleństwa,
krzywda i śmierć milionów lu- jaźni młodych obrońców pokoju. pre
dzi. nienawiść i walka śmiertel- zydenta Placka i prezydenta Bieruna. Czy wszy5 tko już zostało do- ta ora2 na cześć wielkiego przy!acie
la i nauczyciela młoarzieży - Stalib ł
b t
I
rnnane, a Y 0 • co Y 0 • wymazać z naszej i waszej pamięci? na - zak<>ńC'ZYł Matwin swoiP n rze
Jeszcze nie. I dużo jeszcz.e zosta mówienie.
· gdyż w Zachoł d
* • *
o o cdrob iema,
dnich Niemczech władzę maj,ą
'>padkobierey Hitlera. Aby riosuKongres uchwalił iedn o·m :('.: nie
wać się na.daJ we właściwym kie
runku, trzeba ci<>-"'!e j"szcze pa· manifest do młod2lieży niemieckiej.
,ięte ,zootały rówp:ież i'ednomyśl
Pnzy,
""
"'"'
mi„tać, c.z:vm. .;est· faszyzm 1• do
"
są zdolni·• zbrodniarze wo- nie orędzia do młodzieży demokraty
czego
cznej Francji 1 Włoch oraz telegram
."'nni.
do Stałego Komitetu Świ atowego
,,..,
Dokonano wielkiej pr:icy. by wyja Kongresu Obroi}có'\\'. Pokoju.
śnić na.i szerszym masom fakt, że gra
Wreszcie pootanowiono jednoonyśl
nica na Odrze i Nysie J"est .,...aniną, 0
nie, że kongres wyłoni S'tały komitet
„. 'sta.teczną. granicą pakoju. W walce
o nowe Ni0mc:v wyrosły i ro.7.winęły ~~~h~~.:Ó';;~:.:'do ::ij~ędz:
się najlepsze siły ludu n iemieckiego. zwoływał kolejne kongresy.
Świadczy o tym m. in. gigantyczny,
chóralnym
Obrady zakońC'lono
berl'ński zlot młodzie7.y demokratycznej. 'l'e bez.~parne fakty będą mieć śpiewem hymnu młodzieży.
ogromny wpływ na wyzwolenie reszty Niemiec spod l)rzemoc:v amery• • europejskich
• •
1rnnsk1ch,
zachodn?o
i ni ~mierkich · rral<r.1'<n•istów.
Nie ulega wątpliwości. że w Nieżądają
mieckiei Republice Demokratycznej
rz:r obiono bardzo wiele w t ym celu.
RZYM {PAP). - Wybitne osoblsto
aby warszawscy murarze mogli spok<>jnie dokonać swego dzieła bez o- ś cl włoskiego świata politycznego,
odpowiadając na Apel Sztokholmski
bawy nowych zniszczeń.
Dlatego właśnie - oświadcza mów zebrały się w Rzymie w celu utwoca - pr.eyjaźń młodz:ieży polskiei i 1zenia Stąłego Komitetu, który będzie
bezwzględnego zakazu
się domagał
wolnej młodzie2v niemieckiej staje broni atomowej. Zebraniu przewodnisię faktem :ii będzie się rozwijać dla
senator Victor OrC:7.ył b. premier,
dob'ra obu narodów, rzgodnie z trady lando.
cjami polskich i niemięckich rewoObecni byli: przewodniczący senalucjonistów, zgodnie cz: tradycjami
Karola Liebknecht a . Róży Luk:,em- tu I. Boncmi, b. premier Francesco
Nitti. b. przewodniczący senatu To.
bur.g i Juli<llila Marchle wskiego,
Naszr dzisle,isze przyjacielskie spot retta, senator liberalny Labriola, b.
kanie - mówił Matwin - nie mogło przewodniczący Konstytuanty włn
by się odbyć bez epokowego wkładu skiej Umberto Terraccini. senatorzy
w system stosunków miedzynarodo- li beralni Bergamini, Pratore i inni.
Sprawa zakazu użycia bomby ato.
wycb, dokonanego przez Związek Ra
mowe j zyskuje coraz więcej zwolendzlecld.
Rozpoczynającą sie przyjaźń mię ników w całych Włoszech.
prowincji
samorządowe
'V\Tładze
dzy młod7.ieżą polską a wolną mło
dizieżą niemiecką zawdzięczamy epo Cremona uchwaliły rezolucję, ·domace nowych st osunków między wol- gając ą się bezwzględnego zakazu
nymi narodami. opartych nie na prze bomby 11tomowej i ustanowienia kon
mocy, lee.z na sprawiedliwości i troli międzynarodowej nad orodukcją
eneraii atomowej.
trwałvm ookoiu.

Przemówienie
d
przewo niczącego ZMP
Władysława Matwina

kazji 70-lecia urodzin wodza mięqzynarodowego obozu pokoju i postępu
Józefa Stalina.
w ramach pobytu delegacji polskiej w Moskwie. pr~widziane jest
przyjęcie jej w Ministerstwie Rolnictwa ZSRR.
We wtorek wieczorem członkowie
delegacji, podzieleni na grupy, udadzą
się do poszczególnych obwodów Radzieckiej Ukrainy, dla bliższego zapo
znania się z pracą kołchozów, z życiem kołchoźników oraz zasadami
prz9dującej agrobiologii i agrotech·
nik1 radzieckiej.
--.
Jtl

W v borv
„
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TIRANA łPAP). - Jak donosi Al
AgencJ'a Telegrafi<2na. w
dniu 28 maja odbyły się w calei Al~
banii wybory do Zgromad-renia Narodowego.
.
b
W 108 kr
o ęgu wy OI"C'Lym w Tirakandydował pre....,;er Aln1·e, g->-'e
""
~
banii gen. Enver Hodża odbyła się
wielka manid'estacja na jego cześć.
większych
W wielu okręgach
miast - Tl.rany, Elb'asanu , Du ra-zza
i· KorCZ'll wszyscy wyborcy złożyli·
swe głosy już na kilka godzia p rzed
rz:amknięciem loka.Ji wyborczycn.
Wszędrz:ie wybory przebiegały pod
z nakiem manifestacji na c.zef<ć frontu demokratycznego i Albańskiej
p ti' Pr
acy.
ar . 1
W myśl postanowień .>rdynaoji
wyborcze; głosowanie zakońetzylo się
28 maja o 12 w nocy.
Wyniki wyborów będą ogłoszone
we wtorek lub w środę.
hańska

Postępowi polit ycy Włoch
zakazu broni atomowej

•

Senator Orlando wygłosił przemówienie, w którym stwierdził konieczność 115tanowienia skutecznej kontroli
produkcji energii
międzynarodowej
atomowej i konieczność zniszczenia
zapasów istniejących bomb atomo<:>
wych.

Ambasador RP wMoskwie
odwiedził

studentów polskich
dniach
MOSKWA (PAP). - W
22-26 maja rb. ambasador RP w Mo•
skwie M. Naszkowski w towarzystwie
pierwszego sekretarza Ambasady
h orylesa odwiedził w Kijowie i Odessie studentów. polskich, studiujących
nu wyższych uczelniach ty ch mi.a st 1
z?.poznał się z ich oostęoami w nauce .

Po-

„

•

•

~

STONKA

w okresie powojennej Pięciolatki , Stalinowskiej

z cyklu łach sana.toryjnych l>rzeznaczonycb uczęszczalo łącznie 1.128 tys. osób,
Tretiakowa na temat dla dzłeci wątłych. w ciągu dwóch W tym samym okresie w szkołach
wzrostu atopy syciowej ludności ZSRR. ostatnich lat przebYWało w utrzy- siedmio ! dziesięcioletnich, w lice
mywanych z funduszów państwo· ach technicznych i w innych spe
W
okresie Wielkiej Wojny Naro wych ubeZJ>ieczeń społecznych obo cjalnych zakładach naukowych pe
dowej, którś. wymagała od ludzi ra zach pionierów 4,5 miliona dzieci. błerało nau~ę ponad 36 milionów o
dzieoklch olbrzimich ofiar i wysil ~ 1949 i:oku w samej tylko Fedcra sób. Większość robotników radzlec
ków, sytuacja !haterlalna klasy ro CJl RosyJskiej państwo utrzymywa kich posiada wykształcenie siedmio
botniczej i mas pracujących ZSRR Io 59 Pałaców. Pioniera, 562 Domy lub dziesięcioletnie.
stałej Pioniera, 4 osrodki wycieozkowo _
pozostayvała · przedmiotem
•
turystyczne i wiele innych poza.iroski partii i rządu radzieokie1jo.
Wielkie sukcesy .radzieckich mas
dziecięcych.
Zapewniono w tym czasie stablli szk_olnych instytucji
pracujących, osiągnięte pod wodzą
zację realnych płac robotników I u Panstwo radzieckie asygnuje coropartii Lenina - Stalina w okresie
rzędników przez utrzymanie nile cz.nie wielkie sumy na opłatę urlokich państwowych cen artykuł~ pow, na bezpłatną pomoc lekarska 11ięciolatek stalinowskich, a zwłasl!l
konsumoyjnych, wydawanych na na bezpłatne nauczanie i zwiększii" cza w ciągu powojennej pięciolatki,
kartki; ceny te pozostały w zasa- ni~ ~walifikacji robotników i urzę mówią ca.leniu światu o wyższości
ustro,ju socjalistycznego nad ustro
<Izie niezmienione w ciągu całej dmkow, na stypendia dla uczniów j~m
kapitalistycznym. Historyczne
wojny. Również taryfy usług komu i s~udentów, na emerytury dla inwa
nalnyoh i t.ransportu, a takie czynsz lidow wojennych i inwalidów pra doświadczenie ZSRR w dziedzinie
budownictwa socjalistycznego i w
miesikanłowy utrzymały się na po cy oraz na zapomogi dla matek wie
stopy życiowej
lodzietnych i samotnych. w 1949 r. zakresie podnoszenia
ziomie przedwojennym.
mas pracujących wymownie świad
Już podczas wojny odbudowano preliminowano na te cele ponad 110
czy o tym, „że dla narodów Europy
I wybudowano w miastach I osie- mlliardów rubli, tj. prawie trzy ra- nie ma innych dróg ku wolności i
Wszvst
1940.
roku
w
niż
więcej
dłach fObotniczych, wyzwalanych ko zy
swego poziomu ży
lejno spod okupacji, ponad 17 millo kle te, ponoszone przez Jlaństwo ~Y ku podniesieniu
przejpoza stanowczym
nów mdrów kwadratowych powierz datki, równają się około 38 proc. ciowego,
ściem na drogę· do socjalizmu. (W.
chni młeszkałnej. Na wschoi_lzle kra funduszu plac robotników i urzędni
Mołotow. Z przemówienia do wybor
tempie ków radzieckich.
j~ zbudowano w szybkim
ców, wygłoszonego dn. 11.III. 1950 r.)
Do zwiększenia realnej płacy ro
nowe domy dla setek tysięcy robo
tników przedsiębiorstw, ewakuowa botników i dochodów kołchoźników
przeprowadzane
nych z zachodnich rejonów ZSRR. przyczyniają tsię
Po zakończeniu wojny towarzys7: systematycznie obniżki cen detaStalin nakreślił plan dalszego po- licznych artykułów Sl>Ożywczych i
ZSRR towarów przemysłowych.
tężnego rozwoju gospodarki
Pierwsza po wojnie obhiżka pań
oraz znacznego podniesienia stopy
żYciowej i poziomu kulturalnego lu stwowyoh cen detalicznych zo,stala
róclności ZSRR; Ubiegłe 4 lata świad pa•zeprowirdzona w rolm 1947,
przebiega wnocześnie ze zniesieniem systemu
czą., że realizacja planu
.
pomyślnie; w wielu dziedzinach jest kartkowego. Ludność ZSRR zyska- .
Przewidziany w roku bieżącym
on stale przekraczany. Zwią.zek Ra ła wtedy 86 miliard'ó w rubli w ska
dziecki znajduje się na nowym e- li rocznej. w marcu 1949 r. przepro szybki, dynamiczny wzrost naszej
!aple potężnego rozkwitu gospodar wadzono drugą obniżkę cen detalicz .produkcji przemysłowej (o 21,9
nych; w wyniku drugiej obni:tki proc. w porównaniu z r. 1949) oraz
ki narodowej.
W roku 1949, w porównaniu z ro cen naród radziecki zyskał 71 Óli- wysoki poziom inwestycji (o 24:,2
proc. większy) wymaga dokładnego,
kiem 1940, dochód narodowy wzrósł liardów rubli w skali rocznej.
za
o 36 proc. Równolegle z wzrostem · K.onsumpoja. w zakresie najważ- terminowego wykonania. planu
dochodu narodowego podniosły sie niejszyeh fowarów osiągnęła już w opatrzenia . i wydatnego usprawnie
płace mas pracujących i inne doaat roku 1949 poziom przedwojenny, a nia gospodarki materiałowej.
kowe dochody. Zarobki robotników w zakresie niektórych wyrobów na f Organizm gosflodarczy Polski Lu
dowej jest nl.łody, żywotny i prll
i urzędników wzrosły w tym okre- wet przekroczyła ten poziom.
Dnia 1 marca 1950 r. przeprowa żny. Rozwijamy się bardio szybko
sie (w cenach porównawczych) o
o dzono trzecią po wojnie znaczną i dlatego cierpimy na. „chorobci
24 proc., a dochody chłopów 30 proc.' Jednocześnie z roku na ro~ obniżkę państwowyclt" cen detalicz- wzrostu".
. Już w r. ub. produkowaliśmy np.
zwiększa się globalna suma premii. nych towarów przemysłowych i ar
przyznawanych robotnikom za wy tykułów żywnościowych. Dzięki no ua jednego mieszkańca prawie 2,25
konanie lub przekroc~enle planów wej obniżce cen robotnicy, chłopi i razy więcej stali nii w r. 1938, a
inteligencja· Związku Radzieckiego wciąż stali mamy za mało. Produk
produkcyjnych:
Jedną z charakterystycznych cech zyskają conajmn.iej 110 miliardow cja cementu w r. 1949 osiągnęła po
·z.iom o około' 40 proc. wyższy niż
ZSRR rubli.
gospodarki socjalistyc-znej
W ZSRR stale polepszają się wa i1rzed wojną i w r. b. rośnie nadal,
jest stały w~rost stanu zatrudnienia. W ciągu 4 lat powojennej pit: a·unki mieszkaniowe mas pracują- a odczuwamy brak cementu. Nic
c~olatki przystąpiło do pracy w gu cych. W ciągu 4 lat powojennej pi~ w tym dzi !Vllego, skoro w r. b. rea
spodarce narodowej ZSRR 8 mllio ciolatki w miastach i osiedlach ro- lizujemy tak wielki program budo
uów nowych robotników i urzędni- botniczych wybudowano ponad 72 wlany, że l'lllt>otrzebowanie na ce
ków. W roku 1949 liczba robotni- miliony m. kw. powierzchni miesz ment jest wl~ksze w porównaniu z
ków zatrudnionych w różnych dzie kalnej. We wsiach wybudowano w r. ub. o 87 proc.
Ten stan nakłada .Da nas_obowią
dzinach przemysłu była o 15 proc. tym czasie 2,~ 'miliona domów miesz
kalnych. W 2; miastach wprowa- zek mobilizacji organizacji partyj
wyższa. anlię,li w r. 1940.
W ZSRR stoPa~ życiowa klilsy ro dzono komunikację tra.mwajową i · nych i zwiąiakowych oraz 7'..ałóg pra
botniczej . IRifrz:y . się nie tyl!to wy-. t1:olleybus~v:ą. Wzrosło zao!lati-ze- co~vniczych w produkcji i bu?.ownlc
:vy,udrl'bść pratitiJ~<!ll me ludliosc1 w gaz; w sameJ tylko tw1e do pomocy admłnistracJ1 gos
sokoś~ią pTac.
powojennym podarczej w stworzeniu jak najsu
ZSRR otrzymuje od państwa za.po Moskwie w okresie
mogi i zasiłki .z tytułu ubezpieczeń założono gaz w 225 tys. mieszkań. rowszego reżimu oszczędnościowe
W okresie powojennej pięciolatki go w gospodarce materiałowej, do
społecznych, qezpłatne lub ulgowe
~ltierowania do sanatoriów i domow osiąplęto ogromne sukcesy na po stosowania. w szerszym niż dotąd
mate1·lalów zastępczych,
Pod !toni.ee zakresie
wypoczynkowych, bezpłatne i ulgo· lu oświaty I kultury.
we miejsca dla dzieci w żłobkach, 1949 r. istniały w ZSRR 864 w:vż do rewiz.i i i zmniejszenia dotychcza
Jlrzedszkolach, w spec,ia.łnych sxlioo sze zakłady naukowe, do których sowyrh norm zu~ycia. materiałów.
Poda.jemy
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W Z1Wią~ku .ze llilotem FDJ - Wolnej l\lllodzieży
Niemieckiej w Berlinie, Amerykanie rŁademonstro
wali seri:ę przeróżnych prowdkaoj.i.
Rozpoczęli specjali:ści amerykańscy narodowości niemieckiej, wypróbowani w izdradzie wł~nej
ojczY2tly, no'f:oryc.zni zdraijcy klasy robotniczej. Socjal - demokratyczny bu.rmil.strz Hamburga, Brauer,
wyainaczył nagrodę 200 marek za każdego crbłonka
FDJ, schwytanego w drodze na cz:lot berliński. Socjal - demokraiy~ny burmistrz Brunszwiku, Bennemann, wypłaca 11:a to samo 100 marek. Te „soc.ialistyCZ1ne" pociągnięcia iprriyipcxminały metody koło
niza:torów brytyjskic."'l d holenderskiich, którzy davmo
już stosują system „premid od głowy" w stosunku
do walczących ludów kokm.ialnycll.
W Zachodnim Berlln~e „nadburunilstr.z" rz; SPD,
Reuter nak~ał łapankę wsz}"Stklich młodych l'Udzi,
którizy noszą niebieskie koSll.ule, '.strój órganizacyjny
FDJ). ~olircja pana Reutera dokazuje cudów na.igoriliwości. Jeden z of:cerów rzachodnio - nle<fnieckiej
pe>l'icji oświadczył, że prn.ygotowano „specjalny obóz,
gdiz:ie ma ią być internowani ci, którzy przedrą się
do wschodnich sektorów m!asta".
Anglosascy ok·upanci, postane>wili także celem
odC'iągni~ia młodzieży od udfZiał;u w· e.locie umądz.ic
szereg „;ozrywek młodzieżowych". Na granicy m:ę
dzy Berlinem wschodn.Jm i zachodnim ustawic·no
ekrany, na których wyświetlano starą szmirę p. t.:
„Ninoczka" z Gretą Garbo w roli głównej.
Amerykal!lie sięgnęli także do - poważniejszego
repertuaru. Prze.wieźlh do Berlin.a 20 na•jwierniejszych z Bonn - St.rect, rŁ Kaiserem i Kurtem Schu-

BO/łlBll
cr.daniiem Reutera
macherem na czele. \Miało to - (zarówno agencji, jak i „nadburmistma" zachodniego Berlina) „wzmocnić zachodnio - niemieckie morale". No cóż! J.'en 20-osobowy zes·pół wokail ny odśpiewał zwrotkę „Deutschland, Deutschland
liber alle.s", ale ża<len uczestn:ik zlobu nie rzucił im
ani feniga do kapelusza.
Wreszcie Amerykanie sięgnęli do met-Od (r.apotyczonych u hitlerowsk!~j V kolumny i japońskich h~
dawców cl7Jumy. Amerykańskie samoloty kursujące
międrzy Trizonią t Berlinem zrzucają od kilku dni
stonkę 'Ziemniaczaną na kartofliska w Niemieckiej
Repubłice Demokratycznej. Stwierdzono to w ok&li·
cach mi a1&ta Werdau, w gminach Lichtentanne,
Stenn i Ebersbrunn, w miejscowościach leżących
pod tzw. korytareem pow1etr.znym.
Na Wiecach protestacyjnych ludności wlejskiej
.oratZ w zakładach Bunawerke i Hett&tedt uchwalono
rezolucje, w których m. 'in. czytamy: „Amerykańscy
bandyci powietrzni uzucają d:clś na nasze pała stonkę kartoflaną, a jutro chcieliby zrzucać bGmby a.tom<>we". Tak to Amerykanie wzmaga1ą w właściwy
sobie sposób „akcję pomocy narodom europejskim".
Zmodyflkowa'1i plan Marshalla, Naipt'Zód konse--!'WY
k,oftsltle, potem sto-nka ziemnia.cz:ana.
Niedarmo rO'Z.le.g a się na świecie coraz szerzej
i coraz donośniej hasło: poskr-omló ~leńców i awantumików! Ująć w kaftany bezpłccreństwa. rycerzy
stonki ziemniaC'Zanej i pcheł zadżumionych, \vYgrażających lud~ości bombą a.tam<>wą! Do zrealizo.wanla tego hasła przyczyni się także berliński zlot FDJ.
1

P~r.

zat>patrze
·
Racjonalne
warunkiem . w·ykonania planu
-doniosłym

I

w

tej dziedzinie są fabrykatu potrzebna jest do 1>roduk /ny oraz termin dostawy i wszystkie
Możliwości
bardzo duże. Zastosowanie np. wyż c.ii oraz wymagąnic szczegółowej dodatkowe warunki, ma chara.kler
Nłewyjko
ruchu materia- prawnego zobowiązania.
szych gatunków stali w budowntc- sprawozdawczości
nanie umowy pociąga za sobą sank
twie da oszczędność 15 - 20 proc łów i ioll zużycia.
Położy to z pewności1t
Ważnym krokiem na drodze upo- cje karne.
tego cennego materiału. Zwrot skrzy
nek do dalszego wykorzystania mo rządkowania zapotrzebowania ma- kres beztrosce kierowników niektó
że zaoszczędzić 150 tys. m. sześc. teriało'l.~go była wydana przed kil ryćh zaldadów przemysłowych, kt6
drzewa. Zaniechanie stosowania ce ku miesiącami instrukcja Komitetu rzy chowali otrzymywane zamówie
mentu tam, gdzie wystarcza wa.pno Ekonomicznego Rady Ministrów, w nla. pod sukno, nie czyniąc żadnycb
i zmniejszenie, zgodnie z nowymi myśł której centrale zaopatrzenia. wysiłków, aby zamówienie wykonać.
Usprawnienie organizacyjne zao
nor 1poszczególnych gałęzi przemysłu po
cpracowaniaml technicz.l).yml,
my zużycia cementu do betonu mo wołane są do planowania, koordyna patrzenia stanowi świadectwo usta
wlcznego pogłębiania metod nasze
że w bardzo poważnym stopniu zła cjł I kontroli zaopatrzenia.
Czynności o charakterze. ope~a- go ~łanowania, świadectwo_ obejmo
godzić niedobór w tej dziedzinie.
Podobne możliwości oszczędnościo , tywno - ha'.1dlowy~ .n~tom1ast. Jak wa~aa coraz większej ilości wskatwe istnieją niemal we wszystkich d?konywamę zamow1e!'1, zakup1;1, o~ nikow planem.
Uporczyw~ praca w terenie nad
rozllczen
, ~noru, ma_g~zynow:ama,
Wystarczy 1
gałęziach gospodarki.
11tp. ~pe~mac maJą b~pośredn~o ~Pr,owadzemem. nowych zasad w
stosowanie
przez
np.
4ie
wspomnieć,
cynkowo _ aluminiowych przeds1ęb1orstwa produkcyjne l 1n y;~cie, z.walcza~1.~ szkodliwej prakty
stopów
na
k1 „planowania zaopatrzenia
zdołaliśmy wydatnie ograniczyć zu I westycyj11e.
kontrola
życie miedzi i dokonać dużej reduk i .Uchwalona ostatnio przez Sejm wyrost, - systematyczna
cji importu tego drogiego metalu. l ustawa o umowach planowych pn.y norm zużycia, surowy system oszczę
· 1 czyni się niewątpliwie do· dalszego dnościowy w dziedzinie materiałod ść ·
Jed al ·
hsur~wcow ' uporządkowania i usprawnienia. za wej oraz coraz powszechniejsze ato
. matner~ze. osdzcf~ę nt 0
1
1
t
h
t
t k l'
i
·
1a ow e 1cy owyc me WY
o
~owan e ar Y '1. ow ~as ępczyc ,
.
czer uje ·eszcze zaaadnienia rac 0 opatrzenia.
Podpisana bow1e~ przez przedsię istotne warunki rcal~zaojl rosnąc:vch
nal:ego JplanowaniA zao atrzen1a
Od lat P bowiem bi~rstwo _produkcyJne lub. inwesty ~ ro~u !la rok -ze.dan gospodarczych
materiałowego.
istniały u nas w tej dziedzinie po- cYJne z mnym przedsięb11m;twem .1 waelkaego programu P!zebudowy
dostawcą w ramach plahu umo i rozbudowy naszego kra.Jo, przewi
·
• •
•
waż e b k"
. wa, ~reślająca ilość, rodzaj I galu dzianego Planem 6-letnim.
Z~anera 1 0 krga~izacyJne. dk
J F Ch
b , d t
. ki
t
k
s ra3ne wypa 1, ze
są
•
• •
ma yc os arczo
niektóre zakłady produkcyjne Jata ne owaru, Ja
mi niekiedy czekały na realizację
takich zamówień, które mogły być
wykonane w ciągu kilku miesięcy.
Ponadto racjonalne i dokładne
planowanie zaopatrzenia utrudniały
niejednokrotnie kierownictwa przed
siębiorstw, które zgłaszały plany za
opatrze.nia bardzo znacznie przekra
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I

I
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Front Narodowy Demokratycznych · Niemiec ~:r:{%~::~~~Iiie~f:!:l\~~r~!

„

potrzeb
umiejętność pojmowania
cało~ci gospodarki narodowej .

• • . o po ó ,...
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amerykańskiej polityki
Amerykai1scy podżegacze wojenni · tyczącymi
ogłosili za pośrednictwem francuskie- wyzysku i kolonizacji Niemiec Zacho
go miuistra spraw zagranicznych, dnlch. polityki, lłtóra prowadzi do
Schumana - plan połączenia franco- wyniszczenia gospodnrczeg~ kraju;
w przedstawianiu osiągnięć Niemiesko-niemieckiej produkcji węgla I

stali. Zgodnie z tym planem "'.ęg~el
rndy lotarynsloe,
huty Zagłębia Ruhry, zakłady przemysłowe Zagłębia Saary mają s1E;
stać olbrzymim arsenałem, podlegają·
cym bezpośrednio amerykańskim im·
perialistom. Ma on dostarczyć narzędzi śmierci dla uzbrojenia „piecho\y
atlantyckiej", złożonej w głównej
mierze z francuskiej 1 niemieckiej

północno-francuski,

młodzieży.

Narody francuski i niemiecki zdają
sobie sprawę z grożącego im niebez1iieczeństwa. Demokratyczne siły we
Francji i w Niemczech Zachodnich
zdecydowane są nie dopuścić do prze
obrażenia ich krajów w obozy wojen
ne i w gniazda odradzającego się faszvzmu.
W Niemczech walkę tę prowadzi
Front Narodowy demokratycznych
Niemiec. Działalność Frontu Narodoznajduje głęboki oddżwię1<
wego
wśród społeczeństwa niemieckiego i
wywoluje wściekłość imperlalistycznych pod?:egaczy.
V/zrost znaczenia Narodowego Fron
tu demokra.tycznych Niemiec datuje
się od stycznia 1950 r. ? styc~nia
1950 roku sekretariilt N1em1eck1cgo
Kongresu Ludowego przekształcił się
w Radę Narodową Frontu Narodowe.
go demokratycznych Niemiec. We
wszystkich kriljach, powiatach, miejNiemieckiej Republiki
scowośclach
Demokratycznej powstały Komitety
Frontu Narodowego. Komitety stały
s!ę punktami mobilizującymi wszystkie siłv patr.,iotyczne Niemiec.
Działalność Frontu Narodowego roz.
wija się w kilku kierunkach:
w demaskowaniu wobec szerokich
niemieckiego
społeczeństwa
nesz
zbrodnkzych planów· podżegaczy wo·
jennych, w demaskowaniu dzialałnośd takich marionetek amerykańskich,
jak: Heuss, Adenauer, Schu~ącher I
w propagowaniu idei przyjazni niemiecko-racizieckiej;
w dokładnym zapoznawaniu spoleczeństwa niemieckiego z faktami. do·

•

ckiej Republiki Demok~aty~znej, lak
na polu gospodarczym, Jak 1 kultural
nym.
Front Narodowy prowadzi rozległą
wyjaśniiljąco - agitacyjną.
pracę
Wszystkie siły Frontu Narod.o wego
zostały ostatnio zmobilizowane do ak
cji zbierania podpisów pod Apelem
Sztold1oln.sklrn.
Prngram Frontu Narodowego Demo
kratycznych Niemiec zyskuje coraz
większe urnanie w Niemczech Zachodnich. Imperialiści anglosascy i niemieccy robią wszystko, by przeszko·
popularyzacji tego programu.
dzić
Druk prowamu jest zakazany przez
brytyjskie władze okupacyjne. Egzem
µlarze wydrukowane skonfiskowano.
Szczególnie zaciekle walczą imperia.
liści z Frontem Narodowym w Zagłę·
biu Ruhry. Wysiłki ich są jednak daremne.
Ofensywa Frontu Narodowego W)'·
warła głęboki wpływ na ksztaltowanie się opinii i nastrojów spoleczeń
stwa w Niemczech Zachodnich. Szcze
crólnie proletariat i młodzież zachodni?·ni~miccka swoim. udziałem w akej~ z_b1erania p~dpisow . dała „ odpowiedz na wzmozoną dz1ałalnosc neolaszy~towsklch. partii ora.z na spiski
eks-h1tlerowslnch generałow.
Meldunki z Niemiec Zachodnich po
dają_ przede wszystkim rezul•:ity akcli zbierania podpisów w wielkich za
kładach przemysłowych. Pełny suk·
ces odniosła akcja pokojowa, np. w
:>.akladach Daimlera, w z~kładach ~u
!łowy maszyn w Mannhe1~, w Sohnqen, w układach wyrobow melalowycli „Rowenta" w Offenbach, w stałowniach w Gelsenkirchen, w zakła 
dach budowy motorów ARDI ~ Norvmberdze, w zakładach miejskich w
Hanau, wśród kolejarzy Oldenburga.
W Dortmundzie oraz w Hannowerze
notowa~o szczególnie aktyw!'Y nd:iial
młodzlezy w akcji zbierania podpl·
sów.
W małych nawet ~!astach, jak Fuł'th
i Stuthiitte podpisało apel 80 proc.

ludności. W

Kolonii zebrano 30 tys.
podpisów, w Essen - 28 tysięcy, w
Norymberdze - 38 tysięcy, a w Mo.
nachium - 22 tys.
Fakty te mają poważne znaczenie.
świadczą one, że ro~otnicy ci~iki~go
pr.zemysłu l m!odzleri: zachodni'!:menuecka aktywme walczą o pokoJ.
Wytężona akcja uświadamiająca i
sukcesy w akcji zbierania podpisów
dowodzą, że Front Narodowy demokra
tycznych Niemiec. będący organizato
rem wałki o zjednoczone, pokojowe
Niemcy, jest poważnym ogniwem
i<wiatowego obozu pokoju i demokra.
M. P.
cji.

Nie należały· do rzadkości wypad
ki, że zakłady protiukcyjne, mimo
zredukowania do połowy zaopatrze
nia, jakiego się domagały, utrzymy
wały pełną ciągłość produkcji, a na
wet przek1•aczały plany. Przedsiębiorstwa budowlane częstokroć zgła
szały zapotrzebowanie dwa i trzy
krotnie większe, niż wymagało wy
konanie planu.
Przez walkę z nadmiernymi rema
nentaml i sprawdzanie norm zuźY
cia. udało się Już na tym odcinku o
siągnąć popra"vę. Jednakże, aby raz
na. zawsze skończyć z niejasnością
w planowaniu, trzeba będzie wprowadzić wymaganie dowodu, że ta
ka a nie inna Oość surowca czy pół

I

~iepoż1tdaay gołć nad USA
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Przyj'a.źń bułgarsko
W .nwuletnią

rocznicę

Dnia 29 maja minęła druga rocznica
podpisania układu o przyjaźni, współ
pracy i wzajemnej pomocy między
Rzeczpospolitą Polską a Ludową. Re
publiką Bułgarską. Podpisanie układu
111iędzy Bułgarią a Polską otworzyło
nowy etap w stosunkach między n<iszymi krajami, etap, który znamionuje ścisła, coraz to bardziej zacieśnia·
jącą się współpraca we wszystkich
dziedzinach życia.
Braterska współpraca polsko-bułgar
ska stała się możliwa dzięki ustano·
wienlu w obu krajach ustroju rlt'mokracii ludowej, dzięki objęciu władzy
· •
przez masy łudnwe.
Obu narodom wyzwolenie i możli·
wośf budowania nowego, demokraty.
cznego życia, przyniosła bohatersktt
Armia Radziecka. Zwycięstwu Armil
Radzieckiej nad hilleryzmem i wszech
stronnej pomocy Związku Radziecliie·
go w okresie powojennym zawdzię·
czamy my I bracia Bułgarzy nasze de,
tychczasowe osiągnięcia.
Podstawowym zadaniem Bułgarii I
Polski jest dziś stworzenie podwalin
społeczeństwa socjalistycznego. Rea.
lizując to zadanie. narody bułgarski

podpisania

układu

-

o przyjaźni i. wzajemnej pomoc.Y

Proces Kostowa, podobnie, jak i
do wzrno<:obozu pokoju proces Rajka. na Węgrzech, stał się
lekcją czujności dla polskiej klasy ro
i postępu.
zdemaskował
Doświadczenia i wyniki, osiągnięte botniczej i jej partii,
w czasie dwócll lat, które minęły od zbrodnicze metody postępowania im·
chwili podpisania układu, wykazują perialistów i Ich titowskie agentury,
do silniejszego jesz·
że jest on ważnym narzędziem reali- J•r7.YCZynił się
zacji celó~v, stojących przed narodem cze zacieśnienia więzów przyjaźni i
polskim i bułgarskim, że - podobnje. braterstwa narodu bułgarskiego i poi
j&k układy z innymi krajami demo- skit~go z wielkim Związkiem Radzłec·
kracji ludowej - przyczynia się on klm.
do zbliżania. między narodami, uła
Stale pogłębiające się stosunki go.
twia int pokonywanie trudności.
spodarcze pomiędzy Bułgarią a PolUbiegłe dwa lata, tak w Bułgarii
ską; opa.~te. na wzajemnym zauf~niu
jak i w Polsce minęły pod znakiem i zrozum1enm. na. wymianie dośwaad·
wallfl, jaką klasa. robotniczaltych kra czP-ń gospodarczych, stały się ważjow w sojuszu z pracującym chłop· nym czynnikiem odbudowy I przebu·
stwem toc1yła przeciwko wrogom lu- ciowy gospodarczej obu krajów. Pol
du, aqen!om imperialistycznym, wal ~kie maszyny. sprzęt przemysłowy,
ki. jaką toczyła o umocnienie "poli kolejowy, chemikalia - odgrywają
tycznych, gospodnrczych i kultural· now;.żną rolę w dziele socjalistycz·
nych pod$law • państwa ludowego. 'lego uprzemysławiania Bułgarii.
Lud pracujący Bułgarii rozprawił sit
Współpracy politycznej t gospoda1
z szajką Trajczo Kostowa, czym po·
towarzyszy ścisła współpr11c;;i
kr7.yżował plany imperialistów. kto- r.zej
rym zdawało słc;, że przy pomocy K'> 1w1turalna. nlatwlająca wzajemne 111 .
agenta Tito - uda się wy. majomieuie się 7 :i:ydem i dorobl\iem
słowa rwc1ć Buł!larie z obozu pokoju i i>O- kulturalnym obu narodów. Społt:t"teń
;;twu oolskienrn •bliscy stają się wiei·
steou.

i polski

nienia

przyczyniają

sił światowego

się

ki bułgarski poeta-rewolucjonista Botew, pisarze współcześni, jak EllnPelin, Weżinow i inni. Naród bułgar

ski · poznaje twórczość Mickiewicza,
Chopina, twórczość naszych dzi!!llejszych pisarzy i kompozytorów.
Oba nasze na.rody

łączy wspólne

umiłowanie pokoju, wspólny cel sotjalizm. Łączy je miłość 1 wdzięcz·
n ość

do TOWARZYSZA STALINA,
tlo narodu radzieckiego, którego po•
·moc którego doświadczenia leż!ł u
.
. .
'
podstaw oslągmęc naro\łu bułgarsk1ego i polskiego.
W dmgą rocznicę podpisania aktu
pomiędzy Bułgarią. a Polską, śląc na.
rodowi bułgarskiemu bratnie pozdrowienia. możemy stwierdzić, że po<ł!!i
s<my przed dwoma laty układ prtysinżył 5i<: sprawie pokoju, pomógł l
l>edzłe nad11l pomagać obu naszym na
rodom w odniesieniu ~wycięstw na
l"r.
dl'odze do socjalizmu.

„

Kronika Tomaszowa

Rozwój Powszechnej

IWAZNIEJSZE TELEFONY:
~

51 305 ą7

333 -

Dwor:z.ec Kolejowy
Milicja Obywatelska
Straż Pożarna
Straż Pożarna (dzwonić
tylko vv wypadku pożaru)

Pogotowie PCK

ADRES REDAKCJI:
Plac Koacluszki 2'3, tel. 290
lledakcja przyjmuje interesantów
po godz. 14.

Rozdzielnia Dzienników „Ruch„
Plac Kościuszki 16, tel. 250.

Nowa forma
opieki nad starcami
Ministerstwo

Pracy

i Opieki

Społecznej zainicjowało nową for
mę opieki nad starcami. W Żmi

grodzie w woj. wrocławskim i w
Radawiu na Górnym Sląsku otwarto tzw. Domy Emerytów.
Trzeci zakład tego rodzaju powstanie w najbliższym czasie w
Lisowicach, w woj. łódzkim.
Domy te przeznaczone są dla
tych emerytów i pobierających
renty, którzy znajdują się w trud
nych warunkach mieszkaniowych,
przede wszystkim z byłych górni
ków i hutników oraz b. robotników przemysłu metalowego, che·
micznego .i włókienniczego.
O umieszczenie w Domu Emery
tów npleży się starać za pośrednie
twem wydziałów do spraw inwa
lidzkich i pomocy społecznej przy
urzędach wojewódzkich.

W. początkach czerwca odbędzie

w Radomsku Walne Zgroma·
dzenie delegatów, członków PSS,
na którym, jak co roku, rozpatrzo
na będzie działalność spółdzielni
za rok ubiegły i dokonane będą
wybory nowych ~ładz.
Przed rokiem PSS posiadała 20
placówek, zatrudniała około 90
pracowników i obroty jej stanowi
ły drobną część ogólnych obrotów
handlowych na terenie miasta, po
nieważ większość sklepów znajdu
wała się w rękach prywatnych.
PSS nie miała decydującego wpły
wu na zaopatrzenie świata pracy
w mięso, wędliny i tłuszcze, nie
było również w Radomsku gospód
spQłdzielczych, fabrykr.cja wód ga
zowych _i rozlewnie piwa znajdo·
wały się w posiadaniu inicjatywy
prywatnej.
Obecnie sytuacja przedstawia
się zupełnie inaczej. W każdej
dziedzinie zaopatrzenia ludzi pracy w artykuły codzienn..)go użyt
ku, decydujący głos przypada już
placówkom _handlu uspołeczniona·
go, a w ich liczbie radomszczań
ska PSS stanowi j:idną z najpoważniejszych pozycji. Rozporządza
ona siecią 40 sklepów spożyw
czych, masarskich, nabiałowych i
branżowych, 5 warsztatami masar
skimi, 2 gospodami ludowymi, ba
re:m mlecznym, 2 wytwórniami
wód gazowych l rozlewnią p{wu.
Posiada własną piekarnię i skład
opałowy. Ogółem prowadzi ponad
50 placówek, z.atrudniających 270
pracowników. Obroty spółdzielni
trzykrotnie w sto·
wzrosły dziś

·Listonosze wiejscv

biorą udział

we
I

Akademia z okazji Swieta Ludowego
w Radomsku
W dniu 27 b.m., w przeddzień
Ludowego, odbyła się w
sali kina „Wolność" w Radomslm uroczysta akademia. Przemówienie okolicznościowe wygło
sił prezes PQWiatowego Zarzą~
d!l ZSCh, ob. Szota, który mię
dzy im1ymi wspomniał o cięż
kim położeniu chłopów w okre
sie sanacyjnym i podkreślił roz
kwit wsi w okresie Polski Ludo
wej. O osi ągnięciach wsi polskiej w okresie powojennym mó
wił także wicestarosta. ob. W.
Swięta

Lis, który podkreślił znaczenie re
formy rolnej oraz osiągnięcia
w
powiatu radomszczańskiego
ubiegłych latach . Rozwinęło się
czytelnictwo, zelektryfikowano
I zradi-0fonizowano wiele wsi,
z każdym miesiącem podnosi się
rozwój kultury rolnej.
W czę$ci artystycznej wystąpi
la orkiestra „Metalurgii" oraz ze
który
.spół artystyczny 11 latki,
wykonał szereg tańców i pieśni lu
dowyeh.

, Z odprawy ·kierowników
Ostatnfo w sieci'zibie Powiato-1
\vej Rady Związków Zawodo
wych w Radomsku odbyło się
świetlic
zebrariie kierowników
radomszczańskich zakładów pra
cy.
Postanowiono usprawnić wyjazd ekip łącznośei tniasta z-e
wsią. Wyjazdy odbywać się bę~
d ą planowo i poszcze gólne ekipy
uwzględlniać będą między sobą
pro~ramy występów, dawanych

w poszczególnych gromadach.
Om ów1ono sprawę werbowa·
nia nowvch . członków do zes J)o-

w Rado1Dsku

sklepów i placówek wytwórczych

TPPR w Pietrkowie

Coraz lep§za praca
· powiatowej organizacji ZMP w Piotrkowie·

Dlaczego brak

Wkrótce

współzawodnictwie

Ruch współzawodnictwa pracy we w Grabicy i Woiborzu. We
pocztowców obwodu piotr wsp:lłzawodnictwie 'indyw,i<lualkowskieco obejmuje coraz więk nym w kolportażu „Gromady"
szą ilośĆ współzawodniczących. \yysunął się. n_a ~ierwsze ~iejsce
W chwili obecnej 99 procent per hstol'._osz w1e1sk1 z agenCJJ pocz
towe1 w Wolborzu. ob. Jan Dą„·
.
sonelu poczta;wego bi:rze -~d„iał browski, uzyskujac 5.182 punl{ty.
w szlachetne~ rywahzac11, ~o Na dirug-im miejscu uplasował się
przyczy.niło s1ę do wykonania Kazimierz Cichosz, także z agen
planu usług w roku 1949 z oo- cji pocztowej w Wolborzu, zd'o
bywając 2.422. punkty, Trzecie
wa żnę nadwyżką.
Okręg piotrkowski wysunął się miejs~e ~ajął listonosz· z, agen~lt
w wo_jewództwie na pierwsze W~loorz - Cze~ł~w Sonta, osią
miejsce kqlportażu prasy robo·t - ga1ąc 2.250 pumdow.
W kolportażu pisma „Chłopska
nicze.i i chłopskiej. WspÓłzawod
miejsce
listonoszy Droga'' na pierwsze
nictwo pracy wśród
wiejskich objęło wszystkie agen wysunął się listonosz z ai?encii
cje pocztowe obwodu piotrkow- poczt. · w Roz.przv. zdobywając
skie~o, biorą w nim udział wszys 5.356 punktów. Drugie i trzecie
miejsce zajeli listonosze z Mie
cy 11st.onosze wiejscy,
piotrkowskim rzyna i Grabicy.
W powieciie
Przed 'P'aru m1esiącami przy
współzawodnictwo objęło 100 listonoszy wiejskich i 22 placówki Obwodowym Urzędzie Pocztopocztowe. We współzawodnictwie wym w Piotrkowie powstał Pomiejsce wiatowy Komitet Współzawod
zespołowym pierwsze
za ję~a agencja pocztowa w Mie nictwa Kolportażu Prasv. Zadarzynie, na drugim i trzecim miej n(em tego Komitetu iest propascu znalazły się agencje poczto- !?owanie współzawodnich".a oraz
wśród

świetlic

łów dys kius yjnych

Wszechnicy
że
Radiowej. Postanowiono,
z espoły takie winny powstać
we ws zys tkich świetlica ch przy
zakładach pr acy w Radomsku.
Obecni na zebraniu DrzedstaWszechnicy
wiciele zf!społów
UZ!?;odnili, że w pierwszych
dniach czerwca zorganizują tur
nie.i szachowy w Radomsku. W
związku z tym powołano komi
tet turnieju s zachowe go. Posta
nowiono za równo w mieście. jak
i w powiecie soooulary?.{lwać grę
w szachv.

na kolonie letnie

W Piotrkowie odbyły się jui
dwie zbiórki uliczne na kolonie
letnie dla dzieci i młodzieży.
Pierws~y dzień zbiórki ulicznej
dał 48.326 zł dochodu. W drugim
zebrano 33.122 zł.
dniu
sunku do roku ubiegłego. Spół- dzie handel owocami i warzy· Iną to niedomaganie. Wprowadzo.pra
zawodowe
szkolenie
będzie
ne
zanied
był
dotychczas
który
wem,
zwraca
uwagę
dzielnia ogromną
na właściwe zaopatrzenie ludności banym odcinkiem pracy PSS. U- cownikóW na kursach centralnych
sprawnione zostanie zaopatrzenie i własnych oraz wzmożona będzie
pracującej Radomska.
wydaje le1itymacje
ludności w napoje gazowe i piwo praca działu k-0ntroli. Na tym od
Władze i pracownicy PSS zdaj
sobie sprawę, że nie można sta- przez uruchomienie specjalnych cinku mogłyby pomóc członkow
Jak się dowiadujemy, Powiate
wać w drodze do dalszego rozwo pi.mk:tów sprzedaży; czynnych do skie komitety sklepowe, jednak, wy Oddział Towarzystwa Przyjae
ju, do dalszego opanowania rynku póżnego wieczora i w dni świą· niestety, zainteresowanie czynni.
i do dalszego usprawnienia obsłu teczne. Również w tym roku na- ka społecznego tym zagadnieniem ni PoJsko.Radzieckiej w Piotrk„
wie przystąpił już do wymiany do
gi świata pracy. Każdy miesiąc, stąpi rozbudowa działu zbiorowe- jest bardzo słabe.
Spółdzielnia stwarza swym od tychczasowych legitymacji człon.
każdy tydzień wykazuje potrzebę go żywienia.
PSS zdaje sobie sprawę z tego, biorcom codzienne korzyści przez kowskich na nowe legitymacje (IW
zorganizowania nowych punktów
placówek że w wielu jeszcze placówkach ob regulowanie właściwego zaopa- twardej, czerwonej okłaqce). W
nowych
sprzedaży,
sługa klienta nie stoi na wysokoś trzenia rynku, przez udaremniausługowych.
związku z tym Oddział PowiatoNiebawem nastąpi otwarcie na ci zadania. Jest to wynikiem małe nie wszelkich prób spekulacji.
TPPR przypomina wszystkim
wy
Kosiniewicz
S.
persone
fachowego
krańcach miasta nowych sklepów go wyrobienia
korespondent „Głosu" z PSS. członkom, . iż wymiana musi był
masarskich oraz rozwinięty bę-1 Iu. Zastosowano środki, które usu
dokonana do końca br. oraz wzy
wa zarządy kół Towarzystwa
Polsko-Radzieckiej 1
Przyjaźni
terenu powiatu piotrkowskiego o
dostarczenie do biura Oddzi:tłtt
Na zjeździe powiatowym Związ Postanowiono również większy
Stwierdzono, że Zarząd Pawia- (Piotrków, ul. Legionów 16) staku Młodzieży Polskiej, jaki odbył niż dotychczas nacisk położyć na towy zwracał za mało uwagi na rych legitymacji celem dokonania
się w Piotrkowie w dniu 14 maia szkolenie ideologiczno-polityczne i udział młodzieży wiejskiej w pra . h
·
z
'
.
br. wybrane zostały nowe władze dokładnie skontrolować pracę ze cy świetlicowej. Trzeba przyznać, 1 1c w~nuany. na ~owe. a wy:nn:i
organizacji ZMP-owskiej. Kilk';;. społów
samokształceniowych że w tym wypadku za małą po„ nę leg1tymac3i kazdy członek Tł!
moc otrzymywały poszczególne ko warzystwa płaci 30 zł.
dni temu odbyło się plenarne po- pierwszego stopnia.
siedzenie nowowybranego Zarzą ·
w ła ZMP ze strony nauczycielstwa.
Zarząd Powiatowy ZMP
du Powiatowego ZMP, które wy· Piotrkowie opracował plan pracy Nie otoczono również należytą
łoniło spośród siebie prezydium
na miesiąc czerwiec. Postanowio· opieką sportu na wsi, mimo, że na
w składzie: Jadwiga Matyszkie- no zwiększyć liczbę prenumerato. terenie powiatu piotrkowskiego napoiów chłodzących!
wicz, Jan I}ołodziej, Tadeusz Mar rów „Sztandaru Młodych" do działa kilkadziesiąt Ludowych Ze
Naprz~ciwko Piotrkows\dch Za
gner, Ireneusz Pawlicki, Adam 1500 oraz tak podnieść stan pre- społów Sportowych.
Drzewnych i budujących
kładów
Niedociągnięcia i braki, istnie_
Płuska; Stefan Jaśki oraz Maria
numeraty miesięcznika instrukcyj
się obecnie Państwowych Zakła
młodzie
organizacji
Zającówna.
pracy
w
jące
nego ZMP „Nasze Koło Pracuje",
N'a tym zebraniu postanowiono aby na jedno koło przypadały żowej na wsi muszą zostać przez dów Przemysłu Bawełnianego na
w ciągu najbliższego czasu zbadać przynajmniej 3 egzemplarze tego lepszą pracę całego aktywu mło- Bugaju · znajduje się sklep MHD.
Nie· można jednak powiedzieć, sstan organizacyjny terenu oraz pisma. Omawiano także spraw~ dzieżowego usunięte.
H.
spełniał on w 100 procentach
by
wzmóc pracę na odcinku przebu· słabej frekwencji na zebraniach
swoje zadanie. W porze letniej
dowy gospodarczo społecznej wsi. kół ZMP w powiecie.. Notowano
kiedy upały dokuczają ludziom
rozpoczną się wzrasta
takie "wypadki, że na zebranie
zapotrzebowanie na napo
ZMP przychodziło zaledwie paru
je chłodzące. Niestety, w sklepie
w Piotrkowie
członków, a w stosunku do winna Bugaju brak piwa, oran
kursy pielęgnh1rskie MHD
nych nie wyciągano konsekwenżady i wody sodowej. Robotnicy
cji. • Wysoki procent absencji na
W początkach czerwca Piotr- zatrudnieni w wyżej wymienio..
zebraniach nie wpływał dodatnie, kowski Oddział Polskiego Czerwo nych zakładach pracy, aby uani na rozwój danego koła ZMP,
gasić pragnienie posyłają po napo
zdobywanie ja1< największej ilo· ani też na uświadomienie politycz nego Krzyża uruchomi kurs dla je chłodzące do oddalonych skle·
który
pielęgniarek,
młodszych
ści czytelników gazet. Niestety, ne, społeczne czy ideologiczne jepów. Czyżby piotrkowska dyrekKomitet Współzawodnictwa Kol- go członków. Nowy Zarząd Pawia trwać będzie 6 miesięcy. Zapisy cja MHD nie mogła udogodnić
zbyt towy musi bliżej zainteresować kandydatek są przyjmowane w nabywanie napojów chłodzących
portażu Prasy przejawia
b,iurze PC~, ul. Stalina 45.
się tym zagadnieniem.
słabą d:ziała!ność.
robotnikom? Czy trudno było by
sprowadzać do tego 'sklepu MHD ·
w porze letniej odpowiednie iloś
ci ph~a, oranżady i wody sodo·
wej?

·
Rośnie sieć
się

Spółdzielni Spożywców

Rezultat zbiórki

pracy

Z piotrkowskiej bursy powiatowej

korzysta ·200

młodz. ieiy

Towarzystwo Bt!'rs i Stypen- I wśród wychow&nków piotrkowdiów prowadzi od kilku lat w sk•ej bursy. Przy świetlicaeh ist
Piotrkowie, prz.y ul. Sienkiewicza nieją kółka dramatyczne i zebiorą
około spoty artystyczne, które
bursę, z której korzysta
200 uczennic i uc;zniów. Są to udz.iał w imprezach i akadecórki i synowie małorolnych i rni~ch. W zwiazku ze zbliżająbezrolnych chłopów · z wiosek cym się obchodem Międzynarodo
powiatu piotrkowskieg·o. Ucznia- wego Dnia Dziecka, mającym się
wie i uczennice, których rodzice odbyć w dniu 4 czerwca br., zespo
nie mogą wnieść opiaty miesięcz ly artystyczne przygotowują się
nej, w wysokości 5 tys. złotych, intensywnie ci'o występów.
Poważną bolączka bursy jest
korzysta ją ze znaczny~h zniżek.
uwagi na koed'ukacyjny cha
rakter bursy - młodzież ma do
swego użytku dw~e świetlice, ZE SPORTIJ
drugą
1edna dla d'ziewcząt. a
dla chłopców. $wietlice te są,
wyposażone w sprzęt oraz w gło
śniki radiowe. $wietlice są zaco
opatrzone bogato w prasę
W dniu 22 ma ja r.b. na statygodniki literackie
dzienna
oraz i>'isma społeczno - poliJy- dnionie ŁKS Włókniarz w Łodzi
czne. Miejscowa biblioteka, bo- przy Al. Unii dokonano otwarcia
g;ato wvposażon::J w dzieła klasy- igrzysk sportowych sz kół zawoków marksi żmu - leninizmu. cie dowych województwa łódzkiego.
szy się dużym powodzeniem W zawodach tych brało udział
843 sportowc0w, w tym 168
Poważne osiągnięcia dziewcz ąt i 675 chlopeów z 12
radzieckich brygad podolm;.gów.
Pierwsz ~ konkurencją był bieg
parowozowych
na 100 m ., który odbył s'ię w 7
Pa
Współzawodnictwo o oszczęd p1 zedbiegach. Zawodnicy z
ność paliwa, które rozwinęło się bianic zdobyli następujące miej
w rb. wśród radziecJ<ich brygad sca:
parowozowych, dało już poważne
W 3 przedbiegu Bednarek zarezultaty. W I kwartale rb. ma· j ał pierwsze miejsce w czasie
szyniści parowozowi zaoszczędzih 11,8 sek. Najle pszy czas uzyskał
ponad 820.000 ton węgla.
Kozłowski - ł..ódź I I .3 sek. Bieg
Kolejarze radzieccy przygotowu kobiet na 60 m. odbył się rów
ją się do obchodów Dnia Koleja- ilież w przedbiegach. n a jlepszy
rza, przypadającego 30 lipca. Ko- czas uzyskała Karasińska, Zgierz
lejarze radzieccy llCzczą swe świę w czasie 8,9 sek., w trzecim
to nowymi sukcesami w walce o przedbiegu Szulc .z P abianic
oszczędność paliwa i o zwiększe · (Papiernia) za jęla pierwsze miej
nie szybkości przejazdów pocią sce w czasie 9,2 sek .• w czwargów towarowych.
S zymczak
przedbiegu,
tym
(Handlówka) - Pabianice zajęta drugie miejsce, w cza s ie 9,5

z

ciepłej

wody w umywalni,
poniewa ż nie ma kotła do ogrze
wania. Zwrócono się do Zarządu
Gł0wnego z prośbą o przydziele
nie odpowiednich subsydiów na
równiei
ten cel. Odczuwa sie
dotkliwie brak szaf na ubrania
oraz stołów. Spodziewać się naleźy, iż zarz ąd bursy uczyni
wszystko, aby bolączki te zostały
w Jak najszybszym czasie usu(G)
nięte.

brak

0.rlos~enia

drobne

książec7Jkę
Związkową Nr 282426,
iiaŚW!i•admenie RKU. Ko

ZGUBIONO

Jerzy, N.
dsrrew<>ki
Gryzla 42, Paibianice.
3'7

POSZUKUJĘ

sublokaror,;;kiego.

pokoju
Cen.a

dbajętna. Zgło~nia

Za-

Jedwalbnic.ze, Pabianice, Moniuszki 14,
38
Jakubowaki.
kłady

Mistrzostwa szkół zawodowych wPabianicach

,,Unia-Concordia"

·

przeznaczyła

dochód
z meczów na PCK

Znany w Piotrkowie

Związko

wy Klub Sportowy „Unia-Concor

dia" przeznaczył na cele PCK w
Piotrkowie n.ooo zł. Suma ta sta
nowi czysty dochód 'uzyskany z• ro
w ciągu ostatnich
zegranych
dwóch miesiecv meczów oiłkar
c;kich.

sek.

była
Następn4 konkurencf ą
Pierws ze
s ztafeta olim pi iska.
mie jsce za jęła d'rużyna PSTP prze~
Lódź, w c zasie 3,40,6,
Tomaszowem i PGPB - Pabia
nice. Czas Pabianic 3,51,l. W
pierwsze
drugim przedbiegu,
mie jsce za ięło Liceum Bawełn.
- Łód ź , w czasie 3.40.4.
W sztafecie 4X75 m. kobiet.

w p~erwszym przedbiegu HanPahi a nice , zajęła
dlówka
drugle m iejsce, w czasie 44 .~
sek., w drugim przedbięgu PGPB
- Pabianice, za jęło trzecie miej
s ce, w czasie 46, 1 sek.
Sztafeta 4XIOO m. przyniosła
PGPB - Pabianice trze<!ie miej
sce.
PGPB
W meczu piłkarskim
- Pabianice uległo niez nacznie
z Kutna,
na punktv te amowj
w stosunku 3:2 (2:0) oraz PGPB
pokonało Gimnaz jum Dziew. w
3tosunJrn 5: l (2: I). W piłce siat
kowej Handlówka - Pabianice
w stosunku
pokon a ła Lowicz
2: I. W drugim dniu zawo<low
w meczu piłkarskim PGPB - Pa
bianice pokon ało PSP - tód1ź,
w stosunlm 7:2 (5 :1), będąc ze
społem du żo le pszym od przec~ wnika. Druż yna pabianicka za
gr ał a ba rdzo dobrze i wygrała za
sł'Ll ż enie.

Bokserzy z P a bi anic o<lnieśli
du ż y sukces, jeden znalazł się w
fi nale i dwóch w półfinale.
W trzecim dniu zawod-Ow odby
w ał y s i ę fin ał y, w których spor
udział
to wcy pa bia niccy bra li
w następu j<Jcvch konkurencjach:
bieg l OO m. Bednarek. 200 m.
Szulc (Pa piernia ), dysk Bednarek,
sztaff'iy 4X75 m. (Handlówka),
4XIOO m. (PGPB). Bieg 100 m;
wyg rał Bie1i kowski (Loo ź ) , czas
11 ,5 sek., na cz wartym miejscu
był BPdnarek, czas 11,9 sek. F i
n·ał 60 m. \V V!!rał~ K a rasińska

(Z!?ierz), czas 8,6 sek .• na szós tym miejsc u była S zulc ·(Papiernia). Finał dysku wygrał BM
'na rek, rzut 54,31 m.
W skoku wzwyż pierwsze miei
sr.e zaj ął Maciejewski (Łódź) 175
cm., na trzecim miejscu był Bed
na rek 160 cm. W finaie sztafety
4X75 m. pierwsze miejsce zaję
'ia Lódź , czas 42,6 sek., na trze
cim mieiscu była HandQówt\~
w
(Pahianice), cz as 44.3 sek.
sztafecie olim pi iskie i I miejsce
Łódź, w cz~
zajęła PSTP W s ztafecie 4Xl00
3,36,4.
P abianice zajęły . czwarte mie.i·
.

~~

Bokserzy pabianiccy zdobyli
ied•en tytuł mistrzoNski w wa•
dze papier owej. Zdobył go Kę·
dzierski. Tytuły w icemistrzowskie
uzyskali: w wadze muszej Ska
piórko\Vej
wroński i w wadze
Rykała.

Tyluł mistrza w piłce nożne.i
:?.dobyła druż yna PSTP ~ Piotr
ków. która w półfinale pokonała
PSTP - ł.ódź , w stosunku 5:0,
a w finale drużynę ze Zgierza
J :O. Piłkarze lpabianiccy za jęli
p iąte miejsce, a dru ż yn było 10.
Po finałach odbyła się defilada

zawodników i zawodniczek,
następnie rozdanie nagród.

a
Na

za najlepsz ą postawę
grodę
s portowców otrzymały Pabiani~
ce. Piłkarze otrzymali kolce, bo
l<serz y pl a kietniki i albumy ze
zd iec ia mi z mi.strwstw

,
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. Gabrych mistrzem wejewództwa

łódzkiego

W·sall warszawsk1eeos Ogniska ~;"~~~~~.~~;:;;~~;~~;j~~~"~~!~;Ó;~~·rugie .miejsce
„ •.

wodztw~. Start i meta znajdowały się
przy u.llcy Pabiani.c.~iej ob_ok Parku
Dla FSGT: Monclar _ 12 Burgnier We~ec1a. Oto wynik.1 techniczne : P'
anej
W~ZA~A (P~~· - W n~edzielę, 28 bm. w pięknie udekorow
. Mistrzostw o wojew·ódz twa dla
10, Talbot _ 5 , Goglia __.: 4 Babbi
_
spotka-nie
odowe
flagallll P~lski. i FraaicJ1 sali Ogmska Odbyło się międzyuar
kart wyścigowych: startow:l
siadaczy
'
'
PQ
_
Ducher
i
ni
Marcbioni
repr!lflen.
2
::.yk:'ów ki,_ między robotn1czą, reprezentacją. Francji - FSG·T i
ów, pjerwsey do mety
zawodnik
22
ło
Kolaś
i
iak
Grzechow
CRZZ:
Dla.
zakolic.zone zwycięstwem
CRZZ,
Jł. ~~kich Zw. Zawodowych -:
niewski - po 10 Pawlak i Marko·vsi ti }'Jrzybył Eło~h z „Ogniwa„ , w czasiPw
CB.ZZ , 6<>.37 (2~:15). Na. sali obecni byli artyści radziieccy bawiacego
Szczą
_ po B, Wojto~cz, Mokwiń.ski i· Le. ~ ~od.z. 29 min. i 36,4, se~ przed
•
'
.
Polsce ~ „Czer.wOll&j Armii".
smak.iem z ŁKS Włokmarza, w cza.
F
lonkiewic z
6
eglerski - 6• j sie 1 godz. 29 min. i 3(l,8 sek., trzecim
Zawodnik ów tern.po i zdobywa. przewagę. W 10 mi Wężyk _ 4 po ·•
był Pewca z ŁKS Włókniarza, w cza·
·
powitał w :mie_ nucie g1'y wynik brzmi 14:6, a w 12
CRZ:t.
c;ji
repre:zenta
dla
18:9
niu ORZZ - Do min.
Dobre krycie drużyny· polskiej unie A UJ Lod~i•••
lowy którv • w
pi:ze. mwliwia koszyk= om FSGT mrz.ały
krótkim
niówieniu pod_ z bliska, toteż próbuj~ teraz str1.ela6
kreślił. że spot_ z dystansu, co im się również nic d:i
.kanie jest. sym. je. Polacy są. szybsi, lepiej wyr:::.biają.
pokojo_ sobie pozycjo i więcej strzelają..
Przy wypełnronej po bJ:zcgi sali Pl'Ze~kodzie. Z zawodnik ów oo.jleI.Jolem
Po przerwie tempo gry wzrasta. Po Ogn~ka odbył się mecz towro:zysk i piej wypadł Pawl!ik, który również
wej współpracy
sportowcó w ro. lacy mają teraz większą przewagę 1 pomiędzy F.S.G.T. francuski mi z.wiaz wykorzystał p.ra.1rie 'V!S!Zystkie i•zu.ty
botniczych chu demonstrują. błyskawiczne zagrania i ka1;1! . za.wodo~vymi . a rcprezentacfą karne. Lelornkiew icz z Gdańska zanie.
kraj6w ·i przy_ wypady na kosz Francuzów , _ ~zewa~ SPQJm, skhid:iJącą rn~ z za.wodników służył równie-i: na wyró-'.mie
c
ta.ktycz.ni
a
l«>;i;wiązał
.
źle
gcki.ńskich
Spójnia
i
punkt<!w.
łódzkich
zdobyciem
się
kończące
nie
czyni si~ do dal
szogo zacioHuie. Pod koniec gra jest również szybka., Sama gra stała na dobrym PQZiiomie s~tkanie.
tc_chn:ic:mym. Tempo wprost błySka
uia więzów „rzy ale staje się ostra.
G>ścic dobrze byli ńa~tawien.i na.
~.ade
W1czne, utrzyman e było do końca zn „l'ozróbkę". Pod koszem szło im nieporażki
lllimo
FSGT
Drużyna
jaźni między :1a
wygra co go1--zej. Na. C?i3S zaczęli ju:i grać
rodami polskim monstrowała grę na dobrym poziomie w:odów. l\Iecz. był możliwy do niedys..
Jedyiruic
Pol~ków.
przez
ma
jednak
zagra:aia,
teclmiczny m i ładne
i francuskim .
P<na tym gimli oni zbyt
strzałowa stanęła temu na
W odpowiudz i kierownik ekipy fran brak dyspozycj i strzałowej spowodo. pozycja
wypadli: Gogliia,
najlepie;
gofoi
u
cuskiej - Bose wyraził radość z poby wał tak dużą r6żnicę punktową. z dru
Monclar ora;z Babbi, którego publicz
rerr>rezensię
wyi·óżni•li
FSGT
żyny
bu
drodze
na
jeAt
ttt w Polsce, kt61·a
ność nazwała „Ali Babą" ze \VZ.ględu
Cała sport( )wa 1'..ódź
dowy iistroju socjalistyc znego, po tanc.i Franc.ji.: Gogilia i Babbi orae
na. jego brodę.
Burgnier.
i
Moncfar
czym wzniósł okrzyk na cześ6 Rzeczy
Ple.rwszy pUinkt zdobyli goście, naDrużyna polska miała swój dzieli. potępia podżeąaczv
pospolitej Polskiej i jej Prezydent a stęp.;:.ie koszem :;:rewanżował flię
rozegrg,
Była dysponow ana strzałowo,
Bolesława Bieruta.
Pawlak dla Spó.jni. P.rzy stanie 15:11
Na konferenc ji -poświęconej
Entuzjasty cznie podjęli również ze_ la SP1Jtkanie dobrze taktycznie , a na
dla Francuzó w drużY'll.ę łód12ką zmie
działalnościa i
nad
obradom
je.
bram okrzyk na eześć ostoi pokoju - szybkość l!"rancuzów odpowiedziała
ni::ją gdań3zc.zllL11ie, jedynie zostaje
wykonani em planu na odcinku
. .Polacy ":!!..
na placu boju Pawlak.
Związku Radziecld ego 1 jego wodza szcze większą szybkością
w wojewódz
fizycznej
kultury
grali trochę za ostro. w wyniku czego
Gene:raliss imusa Stalina.
bi.Vie łódzkim, zebrani w WKKF
Potem gra również z ł<Odzian Dow
koii
przed
Mcciz rozpoczął się atakami Pola. kilku z nich opuściło boisko
przedsta\\ '1ciele łódzkiego sportu
Gra os'~ra trwa już do przerw;r.
gil-d.
po~ęli na-stępującą rezolm::ję:
ków, , którzy po kilku pierwszyc h mi cem meczu za 4 przewinie nia osobiste.
zmianie stron atmoofel.' a podniePo
y
„My, działa.cze sportowl, człon
nutach prowadzą już 8:0. l!'raneuzi go Cała dru:tyna. stanowiła b. wyrównan
eona. Róinica pur.iktów 3:5 ui't;ymu
a na wyróżnienie zasługliją :
kowie kół, okręgowych związ· 1! je się dość dłu.go. Przy stan~ 26:21
szczą często w tym czasie pod koszem zespół,
iak.
Grzechow
i
i
1\farlrnwsk
ków oraz zrzeszeń sportowy ch ~ Monda.r P-O 4 ooohistyc h mu.si opudl'U:iyny polskiej, a.le nie wychodzą.. Pawlak,
Punkty · zdobyli:
z terenu Łodzi i wojewód ztwa
im strzały. Drużyna. .polska zwiększa
p'r.tyłąozamy się do świa:toweg>e
strm.fowo.
frontu walki o p-okój. Nie chce
Wyrów'?la.nie wfoi w powietrzu - nie
Chcemy budować , stety
Mecz
my wojny.
następuje to.
·nie
szczęśliwą Przyszłość, wychowy ~ końe~y &ię p1-.zy st..<mi:e :l8:35 dla gować zdrowych - i radosnych 1~ I_ ści.
I PA~S'ł'\,OWY l'EATR NOWt
PAŃS1'WOWY
Po.dajemy &kłady obu zespołów. a
,
dzi.
(ul. Daszyńskiego 34, tel. 181-34)
'l'EA,'fR lM. S'J'EFAN A JARACZA
w na;vfasa.ch punkty l"-dob~·te przez
Domaga.m y się bezwarun koTeatr niecŻynny.
(at. Jaracza t?)
tych ZA.W'odni;.:ów:
wo 7..aka.zu broni .atolt).owe j! ;~
TEATR KOMEUJJ MUZYCZN EJ
Ji'S&"T: Babl>i (3). Marchani (.i),
Dziś, dn. 30 maja rb., o godz. 18
ko oręża napaści t masoweJ 7.a
„
„LUTNIA
Tdbot (6), Consta.J, Goglia (11), Cre
komedia M. Bałuokiego pt. „Dom
glady lufil:i. Żądamy ustanowie
otwm:t-y".
Teatr nieczynny .
nia. ścisłej kontroli międzynaro • m~nnie, Bur:::-nnier, [)ucher, Moncl<ll'
Wszystkie bilety wyprzeda ne.
(fo).
TEATR .,ARLEKIN "
dowej na.d wykonan iem tej u·
za
Będziemy uważali
Spójnia~ I'nwlak (22), Wr.żrk (2),
(nl. Piotrkows ka 152)
chwały.
PAięSTWOWY
len
Wo.itowic z, M'lrko,vsk i (2). Skrodzwojenneg o
zbrodniar za
Dzis, dnia 30 maja 1950 r. o godz.
l'EA'fR POWSZECHN'ł
k~ (5), Michalak (2), Sz-or (2). Lerząd, który · pierwszy zastosował
17 min. 15, na scenie letniej widowi(ut. Obrońców St;alingra du 2])
lonkiewic z (2);
by broń przeoiw jakiemuk olsko pt. ,;Wesoła Maskarad a"
Ctel. 150·36)
Po zawodach goście niezwykle byli
•
krajowi".
wiek
TEA'l'R „PINOKI O''
Dziś teatr nieczynny .
! ucieszeni sukcesem .
Następują 182 podpisy.
pokona· ła

reprezentacja CRZZ
.
.

.

koszykarzy F• • G•T• 63 : 37 (23 : 16)

FSGT - Snójnia 38 : 35 ·(24: 20)

C'L.aSie 1 god!l. 33 min. 33 8 sek
Wildeman . również ze „Spóji;:i". ~
czasie 1 godz. 3-:! .min. 7,8 sek.
Błaszcrz.yk !Z ŁKS Włóknidrza, w
czasie 1 godz. 35 min. :? sek'

w

·

Mistrzostw a wojewódz kie dla za·
wodników licencjono wanych rozegrano ua dystansie 100 km.
Stattowało 14 kolarzy. Pierwszy na
metę wpadł Gabrych Tadeusz, w czasie 2 godz. 40 min. 22,4 sek., przed
Pietraszew skim Lucjanem, w czasie
2 godz. 42 min. i 13 sek. Trzecim był
świer.-:z, w czasie 2 godz. 45 min. i
12,2 sek. Dalsza kolejność wyglądała
4) Olczyk, w czasie 2
następująco:
godz. 49 min. i 32 sek„ 5) Wojciesze k
w czasie 2 godz. 52 min. 56.8 sek.,
6) Murowan iecki, w .czasie 2 godz. 53
min. 35 sek., '1) Zarzycki. w CZ&S:ie 2
_
•
godz. 54 min. i 49 sek. Za
. . znacz_yc _na .
,
. .
1
lezy, ze W<SJZ;y&:y wy'ZeJ wynuen1e n

z

1

re~i:i~~wmi
ri- ści4astf

~TEATRY

(ut Nawrot 27)

Ttangntta 1. tel. 272-10
JJzis. dn, ··30.v. 1950 r. „Romans

dnia 30 maja 1950 r. o godz.
8 i 15, według zamówień dla. szkół,
widowisk o zamknięte pt. „Nowa szat~. króla".
Dziś,

:i:

,Jadev„·iltł'.',

K IN A

---------------------Sałyga

mistrzem

woj. warszawskiego

~

I

pomiędzw.
Y

I

li= ~ łV
•
--. •

Bo ..I

Wł.Z.KS.

"Wi dzew ''

•o!!pod arzami a

8

r

Związkowcem Wartą

K!ajbert - Michalak 0:6; 2~6.
Na kortach Wł. Zw. KS „Widzew"
dn. 28 i 29 bm. mecz
Adamczy k-Fraszew ski'7:5; 3:6: 1:6.
odbył się w
tenisowy w ramach mistrzostw druGRA POJEDYŃCZA KOBIET:
żynowych Polski. Grał Wł. Zw. KS
„Widzew" (Łódź) ze Związkowcem
Uilrichsow a - J.aśkowfakówna I ·6
. '
„Warta" (Poznru.1).
0:6
Oto wyniki poszczegó lnych gier (na · Cungowa - Zielonków na 6:3; 6:3.
pierwszym miejscu podajemy nazwi.
ska gospodarz y):
GRA MIESZAN A:
Cungowa , Borowcza k - ZielooGRA POJEDYR CZA MĘżezyzN:
kóvn 1a, Fraszewsk i 6:1: 6:1.
Borowcz ak-Toma szewski 3:6; 3:6.
Ulrichsow a, Banasiak - Jaśkowia
Banasd.ak, Hudowit'z ·6:2, 3:6, 6:2. kówna, Tomaszew ski 1:6: 1:6.

Młodzi·

m1"strzow1·e
•

"

•

p1ęsc1

W Rudzie Pabianielc iej zostały za.

kończone w sobo1:ę mistrzostw a jun1o
rów w boksie. Finałowe spotkania
i;.rz.vniosły następujące

I

'l'EATR 1,0SA„

1_. '

na kort ach

:Sti~~ześnie.

woiennvch

A

kolarze reklutują się ~ zawod~6w
.
Propa~andowo, ~str7:oslwa szoso·
we WOJe\\~dztwa łod,zk~ego spełniły
swe zadani:>. o czym sw1adczyła licznie zebra11a publil::tmoŚć na frasie.
ŁKS Włókniarza.

wyniki:

GRA POJEDfl' iCZA JUNIORO W:
~ga Stef~ :-K!ramer 2:6, 3:6.
Drożdżyński
O zga Kazmuerz 10:8; 14:12,
GltA PODWOJ NA JUNIORÓ W:
Ożga St.. i Ożga K. - Kramer, Droż
d~y1'1ski 6:2; 6:8; 3:6.

W11ga muna : Janecki pokonał Orud

GRA POJEDYŃCZA JUNIORE K:
kę. _wa~? k?guoia: Toma~7:ewski uległ
Dowboróv ma
WoJta•sm skiemu, waga plorkowa : iJIJ.Ia
Machowic zówna
tµszewski _pokonal Debil::.--za II, waga c:,,2, 4:6; 6 :3.
lekka: Pietrzak wygrał z Goleniem.
waga półśreclnia: Haze pokonał Gotar
GRA MIESZAN A JUNIORÓ W:
~kiego, waga. ~rednia: Dębski przegrał
Macho11a, Ożga K. ?0~1·borów
do Szczepoek iego, waga półciężka: wrczowna , Kran1er 6:4, 6:3.
kiego.
.Janis:r.ews
zwycięż;vł
k
.Ambrozia
Poza ty.i;. roz~grano z ,obowiązują.
cych dwoch gier podwojny ch m~ż
czyzn jedną:
Fraszewsk i,
Ba1~a~iak, Klajbert Hudow1cz 7:5; 5:7; 6:4, drugą: Bo·
Tomaszew ski,
rc~vczak, Adamczyk Mich~ak, decydującą o ogólneJ wygra~eJ całego spoH::ania , które wy11-0S:l w sumie 15 gie.r, przerwan o z
P?Wodu ciemności pr.zy stanie 3:3 w
pierwszym .Secie, W ten sposób sfan

z mis trzo stw

piłkarskich

punktów jest '1:7.
':\'Ynik _.decy~ujqey gry oratŁ wynik

ogolny, Jak rownież dokładne omówienie interesującego przebiegu meczu podamy w dniu jutrzejszy m.

Ani przedmeczu ani meczu...

~Jl I

Progi:am audycji na dzień 30 mc>.ja
1950 r. {wtorek)
t2.04 Dziennik. 13.30 Koncert Ork.
14.00 Kronika
Rozgł. Krakowsk iej.
węgierska . 14.20 (Ł) Muzyka operetkowa. 14.5!:> Audycja PCK. 15.10 ,.Sta
15.30 Aud. dla
r.isław Moniuszk o".
świetl• . dziecięc. 16.00 Dziennik. 6.30
{L) Omówien ie książki „Kuźnica Koł
łątajowska". 6.40 (Ł) Reportaż z prze
biegu świqta Ludowego w Sieradzu·' .
Koncert popołudniowy.
(Ł)
17.QO
18.00 „Kronika „SP„. 18.15 (Ł) Sonaty rta altówkę i fortepian. 18.40
W&zechni ca Radiowa. 19.000 Koncert
Symfonic zny pod dyr. G Fitelberga .
20.00 Dziennik. 20.40 Mistrzow ie Belcanta. 2.1.00 . ,,St Moniuszk o„ - aud.
słown,o-mµzyczna. 22.00 Wszechni ca.
22.15 (Ł) Arie i pieśni w wyk. wybitnych solistów radzieckic h. 22.30 (Ł)
„Buciki" fragm. opowiadań o F. Dzier
w przekł.
żyńskim Jurija Germana
R. Karsta. 22.45 (Ł) Muzyka tanec~
na. 23.00 Ostatnie wiadomości, 23.15
Ko.ncert so.lb-tó.w. 24. Hymn.

Dalszy ciąg listy nagrodmn ych:
12. Zmurkow Alfred, Łódź, Zawiszy Czarnego 37-14 - „Rycerz
nadziei" Amado;
13. Kujawiak Marta, Łódź, ul.
Józefów 90 - „Siostra Carrie"
Dreisera;
14. Agaciak Tadeusz, Łódź, My·
„Upadek Paryża"
5 śliwska
Erenburga ;
fs. Rogoziński Marian. Łódź,
,Potępieni e
Wólczańska 68 m. 2 Paganinie go" Winograd owa;
16. Karcz.e wska Maria, Radom.
sko, Nowa 59-„Kuzy nka Dietka"
Balzaca:
17. Trepczyński Konrad, Przedbórz, Konecka 18, pow. Końskie
„Kamienn e serce" Jokay'a;
18. Kędra Kazimierz , p-ta Radomsko, Stobiecko Miejskie, Że
romskiego 8 - „Czapajew " Furm :o.nowa;
rn. l>urda Zdzisław, p-ta Biało
bEeqi, Nowy Ludwików 107, Opo
cz·„-T1skie - „Szkatułka z malachi~u" :S:i.żowa ;
W. Kozłowska Barbara, Chopina 12-3, Łódź - „Kuzynka Dietka„
Balzaca:
21. Pietrzyko wski Feliks, Zduń
ska Wola, Kościelna 34 - „Oby'w atel Tom Paine" Fasta;
22. Jarecki Walenty, korespondent wiejski, Osiaków. Mazurska

3, pow. Wieluń - „Chleb" Toł
stoja;
23. Żeberkiewicz Irena, Kutno,
Stalina 19-„0powieści" Puszkina;
24. Gawłowski .Józef, Kolonia
Nr 8, p-ta Kutno Łąkoszyn
;,Upadek Paryża" Erenburga ;
25. Gepler Stefan, Karsznice ,
bl. 9 b m. 3, pow. Sieradz, woj.
gm. Zd. Wola - „Daleko
Łódź,
od Moskwy" Ażajewa;
26, Zajączkowski .Władysław,
„Obywate l
Łódź, Cmentarn a 3 Tom Paine" Pasta;
21. Tatara Władysław, Radomsko, kol. Mlodzowy . ul. Daszyń
skiego 34 - .,Zorany \l<jór" Szoło
chowa:
28. Utrutko Zbigniew, Słotwiny,
p-ta Kolus7~1(i -„Rycerz Nadziei"
Amado;
w1es
29. Wieczore k Anfoni,
p-ta Radomsko Strzałków 82,
Maka„Poemat petiagogic zny„
renki;
30. Kaczmare k W incenty, wieś
pow. Radomsko
Strzałków,
„Czapajew " Furmanow a;
Jadwiga,
Skowronó wna
31.
Zgierz, gen. Świerczewsk iego 42„Poemat pedagogic zny„ Makarenki;
32. Wyderko Stefan, Tomaszów
Maz„ \'\Tie jska 7 ~ „llaleko od
Moskwv'.' Ażaiewa,

33, Zawadzka Leokadia. Łódz,
Podmiejsk a 16 m. 21 - „Siostra
.
Carrfe" Dreisera;
34. Zel;;skiew icz. Maria, Konstantynów , pl. Kościuszki 10 „Pierwsze porywy" Fiedina;
35. Ziółek Jan, Łódź, Skorupki 3
m. 1 - „Trzy bil.rwy czasu" Wi.
nogradow a;
36. Andrzejew ska Aleksan1Ira,
Lódź, Mielczars kiego 33-9-„0p owieści'. Puszkina;
37. BJaszczyk Wiktor, Łódź, Li·
manowskiego 59 m. 19 - „Czapajew" Fmmanow a;
38. Smmiński J erzy, Łódż, Wólcza11ska 153 m. 9 ;- ,,,Vfose1111e
wody" Turgienie wa;
Zaborski Michał, Piotrkow
'.{9.
T1 yb , Okrzei 9 m. 15 - „Opowieści' ' Puszkina;
40. Trafisz Stefan, Lódź, Radom·
skd 24 - „Upadek Paryża" Erenburga;
41. Gajdka Józef, Łódż. Abramowskieg o 4 - „Kamienn e serce"
Jokay'a;
Szczepani k Janusz, Łódż,
Ą2.
R€tkinia, Zagrodnik i 53 - „Daleko od Moskwy" Ażajewa;
43. Zagajews ki Tadeusz, Łódź,
Mazowiec ka 53-2 - „Chleb" Toł
stoja;
44. Pawlak Irena: Łódź. Wschodaia 70 - .;Szkatułka 7. malachi-

•
tu" Bażowa;
45. Gajer Szmulek, Nowomie jska 9-34 - „Kamienn e serce" Jokay'a;
46. . Dyrdowsk i Witeliusz , Poprzeczna 11 m. 9. - „Czapajew"
Furman owa:
. 47. Kopka Feliks, Petroneló w,
p-ta Buczcie - „Grypa szaleje w
Naprawie „ Kurka;
48. Czyżewski Edward, wieś
'>\Tincentów, p-ta, gm., pow. Koń
skie - „Daleko od Moskwy" Aża·
jewa;
49. Deka Zdzisław, Opoc~;:io,
Kuligowsk a 2 - „Pierwsze porywy" Fiedina;
50. Sroka Leonard, wieś Piła 58,
gm, Duraczów, pow. Końskie Paganinie go" Wino„Potępienie
gradowa;
51. Skorupa Jan, Liceum Rolnicze w Blichu koło Łowicza „Trzy ba1wy czasu „ Winograa owa:
si. Mirosław Malinows ki, Łask,
Warszaws ka 40 - „Chleb" Tol·
sto ja;
53, świtoniak Mirosława , Łódź,
,,Kamienn e
Felsztyńskiego 1
serce" Jokay'a;
54. Ożgowicz Stanisława, Zduń
ska Wola, Paprocka 21 m. 1
„Siostra Carrie„ Dreisera;
(Dall!lZY eiu n astauil.
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