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d Francji staj ew

pr·of. Jo liot - Curie

,.vielkiego uczonego
GENHVA (PAP). - lV" całeJ lrau
<ii wzmc1H:t sie fala protcstó'~ pn.eciw haniebne.i decyzji rządu franeu~
kiego. odwołującej prof. Jollot-Curi<•
zt: stano\ ·i~ka wyo;o!dego komi~;:in:a
energii tttomowej.
CGT wvrażając energiczny 1,rote'>t
p1zetiw lej decyzji, wzywa w:.1.ysł·
kich pratujqcych i zwolenpików po·
koju do \\"zmożenia walki p-rze:!iW
pod:ler1ac zoru wojennym, a w 'lC7C·
~ólno<;d clo 1r1możc11ia akcji o takuz
broni utomowej.
CGT 21lpewnia ptof. Joliot-Curie o
calkowilej rniidarności milionów pro
lel,irin;lv fr~ncus.kich.
Rcwlucja ŚWIA TO,~'EJ OL, •JOFEDERACJI KOBU::T
.KRA f".1 CZ~E.J
w imieniu milionów swych członkiń
proleslujc jednogłośllie przeciw decyzji rz~~du francuskiego. Federdcja
'.lobowiąn1je sie do jeszcze encrgicz01ial;ilności w imię rnka1u
1 ic,jszej
broni aiomuwcj.
i\tlliDZY· ;ARODOWA FEDERAUA
NAUCZ\(:fEU wnaźa oburzenie w
imicni11 ~~ milioaó\t swych członków
i wzyv; swe organizacje do · zbierania podpisów pod Apelem Sztokholm
sldm. H.;d1ie to potężny głos proleslu
Jll'1."c:iw ~imkcjom wobec prof. Joliol.
·
Curi '-

Ząon
min. Rzymowskiet?o

I

o e
.państwowych.

c.zą.cych Włoch

ze stauowiska wysokie·
· l'Zą d U Bl·d au l t USU- , .loliot·Curie
Bezprawna d eC!:JZJa
go }wmisarża ~nergii atom;owej. De·
mająca p1·of. Joliot-Curie ze stanowiska ?r;:ciI~;d1~0k~t~~t zbrndmą wobec
B!tl~ult ~ jeg!> k~ika u_sunęła Joliot.
kon1isarza do spraw enernn
WUSOkieOO
Curie. pomewaz nre chciał on prowa
b
o
(;}
atOffiOWej - WillUOla}a fa]ę oburzenia lU Ca- dzić poli1y~i ant)·franc1;1skiej. Ci, kt~ 'j
Irn· za m1,,.kc ·o~ze" sprzedali
l:J

łvm świecie
•

tJ

ni~p~dleglośt\

·

•

W N,\:'l:CY DELEGACJA DZli\L,\·
CZY OE?liOKRATYCZNYCH zlo.i;yfo
prolest n« 1ęce prciekla.
\V ROli EN 1O t1; s osob urh\\ ul ił o
1ezoluc_1ę protę_stacyjm!.

REPUBllKANSKJ ZWI,\ZEK OFJCEROW REZER'..VY stwierdza. .le deinte·
cyzja rządowa jest sprzeczna
resami Francji i stanowi niedopusz·
czalny zamach na wolność przekonań.
ZV\'IAZEK ZAWODOWY NAl'CZY
CJłU <°"GT piętnuje decyzj('. TZ<\dową, stwfortlzając, że stanowi oaa ni~
rlopus.rctalny atak na wolność nauki.
RUCH INTELEKTUALISTOW FRAN
CUSKICH potępia decyzję uądu, pod
kreślając, że godzi ona w nieJlodlc•
głoś(· narodow~ i ookój.
RADA MIEJSKA W VEt'ISIEUX
{Rł>on) uttwalila jedncmy~lnie re10·
lucje protestacyjną.
600 ROtOTNIKOW, techników i in
i.ynierów komisariatu energH atomo-
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JC'"'

-Fl'"lll'ji

wfadz partyjdefilad~ przecłstawioiele
przodownicy pracy ol'az delegaci p1•oletamtu wal
i Francji: tow. tow. Clerick Deia,uneve i Biencioto Sea.1··
pone.

Ti ybur. :, i:a 1,i1;rcj p:zyjmo;vaii

nych i

i~1peri:tlisto:n I

I

amen kańskim. nie chca tolerO\\ ać
p&tri;;ty na wy«otdm ·"tanowi ·ku.
Personel College de Frnncl! po~ta· Ci. którzy likwiduj:! dziedzictw<> n<•·
nowi! prokhin·ować strajk protestii· rndG1H. ni<' mog·a m;półpracować z
postępowi.•
cyjny przeci"· hanichneJ decyzji rzą cztow~ef;iem o:!danym
Ci, którzy gloryfikuja przestępc\! '
du francu~kicgo.
PROFE80li'.OWIE, S'l'LDE1 ' Cl. 1 woien:ie:;o - Skorzennr'ego i dama
PRACOWNICY l. 'ST'\'TUTU RADO gają się wcielenia reakcyjnych Xie· 1
WEGO. Instytutu Bi.rilogicznego, !a· mice Zachodnich do .,pal•tu atla.ntyc '
boratorium chemii i fizyki, In~tyt•itu kiego". obawia;~ 8i!' wielkiego uczo 1
im. Henri Poincare odbyli strajk nego, który pozbawił Hitlera cięż
i utworzyli komitet kiej wody, niezb~dnej do produkcji
J>rote~tacyjny
bomby atomowej. Dlatego też Wa·
obrony Joliot·Curie.
,
Protesty tirzeciwko mlwoianiu 11 rof. 5,ZY~!-!.'i:On zi:fada~ o:lwołan!a Joliot·
Joliot-Curie z zajmowane~o slano 111. Cun.e. Dlatego 110;;!? ·zny ' ' aszyngtn ,
;w1 ·1 rzqd fran~u kt wykonał rozkaz 1
,;J;a napływajii nieu~lannic.
amerykański. Rzrcd drn1isji narodo· 1
.
.
. .
·1
· 't "
.. , . H
Z zagra.mcy depcsu protestacyJ· 1 . .
~nl' nade::;zh· orl „włoskich bojowni· . e! ~ Konc~y „ UJ?lalll e kó" · 0 pokÓj". od szwedzkic~o komi· !<\l'Jęc!ł r?z Jeiszcze _mteresy Frauqi Pochód włókniarzy otwierała zaioga. Państwowych Zakładów Przemysłu
Bawenłianego im. Józefa Stalina.
tctu zwo!f'nników pokoju, od be1gi.j. '~oh podzegaczy wo3cnnych.
!'i.kich zwolenników pokoju, od uczone - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - go bryty,is:dego inof. Bernala i wieJu innych.
W SZTOKHOL)t!E ,orlhyla -;1r pq·

1i„;11a manifcstacjn zwolenników po·

Milionowe 1or~o~y „,,,,,,:,,,,,,„„,,,„!„:.!.~„! na rnłym ~wie[ie

koJ'u przed ambasadą francu~ką. '.Hi·
mo inierwencji polil'ji manife~tanci
\•·yraziłi cnergkzny protest 1mo:eci" •
Prczudium
WAU ZA\VA (PAP).
decyzji rządu frnncuskiE'go i zade"
Rad,v Ministrów z żalem ko•»uniku·
monstr~m ali wulf.' obrony J>nkoju.
..,,
je o ;:,i:-onic Wincentego Rzymowskie
Dziennik „Humanite" zamie;.zcza
go. ministr.1 Rządu RP. b. ministra
artyh"Uł, w którym pbzc m. in.:
spra\v ?:agranicznyc:". zasłużonegol
Setki tysięcy osób. manifestujących
d.tiałarzn den_iokratycznego i a_kt~·w·
•
\I dniu 1 llaJ'a w Pary i.u \I vpowie·
bud1>wy r>anstwo·
llC""O uczestmka
impen~listow
Pa~:i:a do_.,11.brodni_cz.~. .. kn,o. wania
(PAP) · ·GE 1EWA
. · prof.
.
. •
.
"'
.
1ec111
usm'.'
działo !'lf przeciw
\\'C~d Polslti J,udowej.
---~--------------.,.---------------------------..--,,---..--- 1 noszą, ze rn plucu J3a t l oalJył sic amerykanak1ch •
W Imieniu !rancusklej klasy rooot
-•
•,
_ , ••
,• •
"
1
wej odhy o strajk protestacyjnr, wy.
do premiera.
PROf. HA.DA.t'\IARD stwienlzil, i.e
_,
· llą!iowa
stanowi zamach na
uecv:i:1a
·
k · F
k f
mm ·c rn.Pcus ą I ranqę.
W COLLEGE DE FilA. -cE utwo·
rzuny zo;,tał komitet, który działać
b~dzie na rzecz przywrócenia Jo1iot·
Curie ~a.jmowa~ego doti1d stanowiska
'li y ·ok1e~o komisarza do ·11ra w ener·
gii atomowej.

Zdec d.owana
Postawa
d
• ' • t
ll c ł1ro Jl) s w la
ManifeSł Rady
PRAGA (PAP). -
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kolejarzy, koniecznosć alttywnego udziału fe· cś~~ia~c~;{'YHe~~ff ~i:cdl);.;~jąa się
którzy odmawiają W'3-;lt>.dunlm i tran deracji w walce o pokój i przeciwk1> dziś pot<>źne maniiestacje pod hasłem
ol>ronv ·pokoju zagrożonego przez
próbom wskrzeszenia faszyzmu.
s11ortu broni.
Na wniosek czechosłowacko - pol .„.„„•••„ ••„„......„„....„ •..••„„„„.•„„„„„.„„„•..„„„„„„...
ski przyjęto rezolucję w sprawie wy
dalenia. z FIAPP przedstawicieli kłi
ki Tito. Rezolucja ta głosi: Rada po
sfanawia: 1) zerwać stosunki z obec
uym kierownictwem organizacji jn
goslowiańskiej; 2) wykluczyć llelega
tów jugosłowiańskich z Iiomitctu
Wykonawczego i Rady FIAPP; 3)
nawiązać kontakt z tymi b. jugo~łu
wi:.l.ńskimi więźniami i partyzantami, którz:v zachowali wierność za~a.
dom FIAPP, zerwali swe więzy z
faszystowskimi przywódcami Jugo
sła.wii i walczą o pokój, należąc do
obozu, któremu 1nzewodzi Związek
Radziecki. Obecni przywódcy Jugo·
J
sławii utworzyli reżim faszystowski
i udzielili JJOparcia kolaborantom,
uodcza.s. gdy uczciwi patrioci, s4
w .lugoslawii więzieni za pr:zynalf'i:
ność do obozu pokoju. Rada FIAPP
stwierdza, że obecne kierownictwu
organizacji jugoslowiańslde;i poinc
ra 1101itykę faszystowskich wład·
eów. 1101itykę. która pozostaje w
':pr:lcc11.ności z żywotnymi intercsa·
mi nar<>du jugoslowiańskicgo i któ·
rn clą:i:y do T1>zbiC'ia obon1 pol;oju l ·
clcmokrac.ii.
Uchwalona została również rcw1
do połączenia
wzywająca
lueja,
FIAPP z organii:aejami bo,iownikćiw
oporu ant::rfasz:,·stowskiego i d1> odpo
zrewidowania statutu
wiedniego
F IAPP. b:v połączenie takie slało
się możliwe. Rezolucja. pod'kresla też

Na zakot'l.czenie i·obotników portowych i

Międzynarodowej

F0de-

Politycznych
Wię:i:niów
b.
(F'lAPP) uchwalono manifest, skie-

·rac.i1

rcwanv do wszystkich b. więźniów
politycznych, wszystl;-;ch b. parlyzan
Łów i bojowników ruchu oporu pr;i;e
ciwko faszyzmowi, jak również do
ofiar terroru faszystowskiego.
Manifest podkreśla, że jakkolwiek
ruiny ostatniej wojny nie zostały
jeszcze usunięte, imperialistyczni
wo,jenni przygotowują
}lOdżegacze
ujarzmi1mia
nową pożogę w chęci
uarorlów i zrealizowania obłąkane
go planu hitlerowskiego panowania
11ad światem. Groża oni światu bro
nią a.tomową i usiluJą narzucić re:limr faszystowskie narodom iniłują
t~· m pokój.
Na drodze do urzeczywistnienia
lych celów 11oclżcgaczy wojennych-::;toi jednak
głosi dalej manifest niezwycięiona twierdza. Jest to Pl>·
t~żny i-.wiatowy ruch obrmiców J)D·
ko.iu pod prz(~wodem kraju, który
t~ratował nas od niewoli faszysto\\·skiej i lttórego pokojowa polityka
cieszy się 11oparcicm wsz:vstkkh lu
flzi na świecie.
:\lanifest .aprobuje sztokholmsl'l
a11el poko,iowy i wz::nva do wzmoże
nia walki o pokó.f. Bierzcie - mo·
wi manifest - jak najczynniej„~·
uclział w 'lakładanin komitetów 1>0·
koju. Zwalczajcie 11rodukcję broni
przez imperialistów. Walczcie pncdwko dostawom b1•oni amer~·ka:'i·
skid i. przeciwko wysyłaniu wojsk
do IU"a,jów kolonialn:vch, popierajcie
•••••••••••••••••••••••••••••• „11„„„ •••••••••••„ ••••••••„„ ••••••••• „ •••••• „ •••••• „ ••••• „•• ". . „ •••,,.„„
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Podpisujemy

•

Apel Pokoju •

Dotv1AGAMY SIE.

BEZWA;R.UNKOWEGO ZAv AZU BR.ON ATOMOWEJ
JAKO ORĘZA AGR.ESJI I MA
SOWEJ ZAGŁADY OR.AZ
USTANOWIEN.IA SCISŁEJ
KONT~OLI

Z Vietnamu do-

że

F1·on• Narodowy Vletnamu
• Z.ldnoczenic L•;dowe ogłosiły •iclez
wi;: do narodu polskiego, w któ:-ej
stwierdza.ii1 że .będ~ ściś~e wsp_ół1-?raco~vały z kraJam1 d 0 mo:uac3l r:.1CIOWeJ.
- Idąc w <ilady krajów demokra·
cji lnuowej i biorąe z niob przykl_ad
- sło·i odezWC! - walczyć będzw·
my ni do osiągnięcia ostatecznego
z\nc·;c·~Lwa nad obozem miedzy•nro
do~n~j reakcji i nad franeuslcimi im·
0 .-r; 11• ... lami kolonlalnvmi.

I
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Przemówienie
Vittorio w Rzymie

NIEM. TEJ

UCHWAŁY
.

świata pobity!
Lotnicy polscy ustalili w dniu 1 Maja
novie rekordy w przelotach szybowcowych

W dniu Swi~ niska Balice kolo Krakowa, ustano·
polscy piloci szybowcowi wił nowy rekord Polski w locie do
zgłosili ustalenie nowych rekordów celowym, przelatując dystans Balic<
w przelotach szybowcowych, w tym - Krosno, długości 163 km.
Jednego rekordu światowego.
Odc-zwa wy1·aża wd7ięczno~ć i poI'ilot Adam Ziętek, z pasażerem
dziękowanie krajom demokracji lustilrlując z lotniska żar,
Dąbrowskim,
popm··
dotychczas
do-·cj ui okazane
nowy rek1>rd
ustalił
koło Żywca,
cie, oraz. wiarę. że kraje te stać bę·
ściennvch !
światowy pr;:elotu po trójkącie, uzy·
dą u boku Vietnamu również teraz
W ramach Tygodnia Oświaty
•knj~\C s:rybkość 45 km na godz.
w c:hwiłi przvaotowat1 do decydujq·
Ksiątki i Pnisy, redakcja. „Gło
Rekor.d1istka Polski w szybownic· "'
.
.
su Robotniczego" organizu.ic
twie Ireni'. Kempówna, z pasażerką
ceJ walki o wyzwolenie.
1 - Majowych
Wielką Wysta,wę
Wantową na dwuosobowym szybowOdezwę p-0<1pfaali: przewodniczący
gazetek ściennych. Gazetki nale·
cu „żuraw" poprawiła rekord Polski
Vietnamu
Narodowego
Frontu
ży kierować do dnia 3 maja. do
w długości lotu, IWyskując odległość
Huano Kuc _ yueh i orzewodniczącv
reda.ko.ii „Głosu Robotniczt,go",
127 ltm.
·
.
·
,..
ul. Piotrkowska 86, m p„ dział
Pilot Wielgu!> na dwuosobowym
Zjrcln czenia Ludowei:w Vietnamu Już wkrntce mi.liony Polaków przystąpią do podpi~ywania Apelu Pokoju,
korespondentów.
ktiire1m teks~ ułożonv został llil Kon gre~ie S< tol1holmskim
~zvbowcu „Żuraw ', startuiacv z lot·
l'.'O'i Pene - tuan.

do narodu polskiego ·
t>ElilN (PAPJ. -

Pracy

MIEDZYNAR.0.
.
DOWEJ NAD -WYKON A
Rekord

BEDZ IEMY UW;A\Odezwo frontu narodowego Vietnomu ZA LI Z A ZBP'-ODN LĄRZA
.1os.zą,

Swięta

po . i ~~.: ~:rz:n~~:~:liw~cr~~v:~~~ ~;a::~~ ~~~~etjnik~~~ a iw%~~s~a K~~~l~~~~~~~

milUJ·ących

•
· . "'.
Pier.v„~y _zabra~ g1o_s se_kreta,z gen owij, po z• o !!' ą w o.··•e n n ą nc'.alnt
Zawodo
_receraq.1

Międzynarodowej

polo w Rzymie, w którym wzięło usekretarz
dział okole, 100 tys. osób,
generalny '\Vłoskicj KonfederaCJl Prn
cy di Vittorio wygłosił przemówie·
r:ie, w którym podkreślił z11aczenie
uroC11:y;tq,§ci Picrwszoma:1owcj ,.; obecnej sytuacji wewnętrznej i mi~·
1
0 1
cizynaradc:wej.
oświadczył di
- Lud rzymski krajów demokracji ludowej oraz: Chin Vittori•) - manifestuje dzis swą woi narodowi victnamskiemu, wal;:zącelę o pokój wraz ze wszystkimi robotmu o w.yzwolenie. Domagamy iaę na- nikami świata. W dniu 1 Maja robotrokowań pokojo- nicy wło~cy domagają się, by przytychmiaslcwych
wycb E. rzadem Ho-Chi-miriha \ wyznane im zostało należne stanowisko
~oianji;i fra.nculskdiegho' korpusu ~kdspeł· w kraju.
oycy nego z n oc m - powie zrn
Di Vittorio przeciwstawił naslt;pme
f
ł .
. 'k'
I-i°3aff. . .
!-!Padającemu światu kapitalistycznek~l~wia;ąc cięz ie P-~ o~me r· rand mu· rozkwitający świat demókracji i
~u~ ; 1.cłn .mas P~tcu.iącyc ' . ena.r ~~
socjali1,rnu, na czele którego stoi
Kres1 i , ze W)' Hl · a ono m. m. z ca1 o t\\ierdz'1 postQpu i pokoju - Z1\'ią·
witego podporządkowania obecnego
zek Rac!ziecki.
rządu francuskiego dyrektywom kaknowania amerykań
Orn:iwiaJąc
Jasklapitali;tów amerykańskich.
wyrn p1 zykładem podporządkowani::i skich podżegaczy wojennych di Vit•
Sil'. rządu Bidault dyrektywom z "...Va- torio podkreślił, że robotnicy włosc
szyngtonu jest usunięcie prof. Joliot-• walczą bohatersko przeciwko przygo
Curie ze stanowiska wysokiego korni towaniQm do nowej agresji, nie dosarza :.Ila spraw energii atomowej. W puszczająe do wyładowywania sprzę
zakot'l.c:::eniu Henaff wezwał wszyst:' tu wojennego przysyłanego do porkich robotników i wszvstkich uczci- tów włoskich w ramach „Paktu Atlan
wych Francuzów do podpisyvvama a- tyckiego".
Slow.i te wywołały burzę okla·
pelu Światowego Kongresu Obrc11ców Pokoju, dorn~gającego się bez- sków zebranych.
Po przekazaniu życze1't robotnikom
wzglę:lncgo zJ.kazu broni atomowej.
sekrelarz Moskwy, \Varszawy, Pragi, Pekinu i
przemawiał
Następi:ic
gener,1lny Powszechnej Francuskiej farnych k1ajów demokratycznrch c1az robotnikom walczącym przeciwko
Konfedcrucji Pracy (CGT)· Le Leap.
Le Leap - ucis!rnwi burżuazji v: krajach kapita
oświ:tc!czył
„Dziś francuskił! ma.;y pracujące manifestu Ji.;:.tycznych, di Vitmrio wezwał cały
utrwalenia naród włoski do poparcia apelu Stają swą niezłomną wolę
pokoju. Cały naród francuski pod~i łe~fo Komitetu Swiatowego Kongresu
sze Apel Sztokholmski, ciomagający Obrońctiw Pokoju, domagającego sic
bezwzględnego zakazu broni atomosie zak:izu broni atomowej".
wej i siwierdzającego, że rząd, który
pierws:i:y broni tej użyje będzie uzm1
ny za zbrndniarza wojennego.
W rzakończen'iu di Vittorio wezwał
robotnikĆ:w włoskich do zjednoczeni:.i
RZYM (PAP). - Na wielkim wiecu I się dla clalszej walki o c;:ilkowite wvPie··w·>7.omajowyrn. na placu Del Po- zwolenie świata pracy i o pokój.

Echa manifestacji wdniu

\X'/OJENNEGO T~N R.Z ĄD

KTORY Pl·ER.WSZY ZASTO·
SUJE BRON A TOMOWĄ
PRZECIWKO JAKIEMU~
KOLWIEK KRAJOWI.

KRAKOW (PAP). -

ia Pracy

Uwaga, Redaktorzy

gazetek

.str.
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OŚWIATA, KSIĄŻKA i PRASA

UJ

lezą

o pokój

Odezwa Głównego Komitetu „Tygodnia

Oświaty, Książki

I

by nie pozwolić imperialistom na
urzeczywistnienie ich szaleńczych za_
...
mierzeń.
„Tydzień Oświaty, Książki i Prasy"
stanie sit manifestacją zdecydowanej
woli całego narodu, by bronić tej kul_
tury, Jaką w Polsce budujemy.
Nigdy jeszcze w ciągu wieków życie
kUlturalne naszego krnju nie rozwijało
się tak bujnie . i ws!laniale. Ksi~żka
i gazeta. ~tały Sll.! dzis potrze~ą. ~a.z~e
go .czł~wieka. ~ Polsce! radio i fllm
doc1eraJą do naJbardzieJ głuchych. z~
kąt~ów; .cru..y ID;aj. pokrY".°'am.y ~1ec1ą
szkoł, sw1ethc, b1hbo~ek, hkw1du1~my
analfabetyzm - ha.ruebną spuściznę
po panowaniu ~urżuazji. Nie ma dzitl
w Polsce czlOWlCka pracy, przed .któ_
rym zamknięta byłaby droga _oś~aty,
zdobyc.ia. za.wodu i doskonalenia się w
wys• 1 męcia
za.wodzie. popra,vy b:-c'''
się na.przód włallną pracą.
Budujemy nową kulturę socjalistycz
nej Polski na trwałym fundamencie na

leży,

jami wyzwolonymi z jarzma. kapitaliz
mu buduje kulturę wolnego człowie,,.a.
„Tydzień Oświaty, Książki i Prasy"
stanie się przeglą,dem wszystkich ua.
szych dotychczasowych oSii!gnięć w
dziedzinie oświaty i kultury, ale po_
winien też stać się bodźcem do dal_
szej, jeszcze bardziej wytężonej, jesz
cze rozleglejszej pracy. Wykonanie
l
zadań Planu 6_letniego wymaga
wych setek tysięcy wykwalifikowa_
nych pracowników przemysht, handlu,
komunikacji, gospodarki wiejskiej o_
Wykonanie zadań
światy i kultury.
Planu 6_letniego wymaga, by każdy
człowiek w Polsce był jej świadomym,
A wykonanie
światłym budowniczym.
zadall. Planu 6_letniego - to gwa.r·n
cja naszej siły, to najpotężniejsza
bro:ii przeciwko podżegaczom wojen_
nym w walce o pokój.
Dlatego musimy rozbudować istnie_
jące , szkoły i budować nowe, musimy
walczyć o jak najlepsze wyniki nau_
czania, o m;trteczną likwidację analfa
betyzmu. Musimy pokryć kraj siecią
szej Jt111t"rv -~ arorlowcj, na wlclltim do kur::ów i szkół zawodowych i dokształ
robku naszej myśli postępoweJ,. która cających, musimy pracować nad tym,
od Reja. i Kochanowskiego pop~ ~z
Staszica i• Kołlątajl, Mic'·ic<?icza i
Słowackiego, Lelewela i Prusa, kształ
Budujemy ją
towała naszą kulturę.
w braterskim zwią.zku z Ojczyzną So_
cjalizmu - Związkiem Radzieckim,
którego wspaniałe osiągnięcia. w bu_
Rok 194..i by1 lepszy od roku 1945,
downictwie gospodnxczym i kulturaL ro'.c 1947 był lepszy od roku 1946,
nym są nam drogowskazem i natc:iaic rok 1948 był lepszy od roku 1947,
niem. Przy pomocy Związku Ra.dziec rok 1 !~ był lepszy od roku 1948, a
kiego Polska wraz z wszystkimi kra_ rok 1950 jest już i będzie z całą p.,;W
.................................................................................... ......., ••• „ ••. ności~l o w;ele lepszy od r.:iku 1949„.
Fakt powyższy znajdujE swoje odzwierciedlenie w obchodach pierwszomajowych będą ''.'Ch żywym prze
giqdem naszych sił, naszych wielkich możliwości, naszych wspaniałych osiągnięć. I <.1latego wcale nie
jest dziv1me, że tegoroczny obchód
Ś',vięta 1 Maja WYI'adł tak imponuDo
jąco i tak radośnie, jak nigdy dotąd
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników
od czasu powstania Polski Ludowej.
7łożyły się na to poważne racje naPrzemysłu Włókienniczego Łódź, ul. Sienkiewicza 13.
tury zewnętrznej (wprost niesłycha
ny rozwój i wzrost sił obozu pokoZ okazji 1 I.Taja włókniarze francuscy przesyłają pozdrowie
ju ze Związkiem Radzieckim na cze
nia włókniar.oom polskim.
le) oraz wewnętl'Ulej, wykonanie Pla
socjaŻyczymy W.am nowych sukcesów w walce o pokój
nu 3-letniego i wkroczenie z socjali
lizm.
stycznym rozmachem w pierwszy
rok Planu 6-letniego„.
iech żyje międzynarodowa solidarność klasy robotnicz~j!

OBYWATELE!
Tegoroczny Tydzień Oświaty, K,i:iż
ki i Prasy odbywać się będzie w
dniach 1-7 maja pod hasłem:
OśWIATA, KSIĄżKA. i PRASA
W A L O Z Ą O P O K ó J
Walka o pokój na całym świecie
wkroczyła. w nową fa.z·ę.
obaliwszy władzę
Półowa świata,
kapitalistów, buduje podwaliny lepsze
go, sprawiedliwego życia. Przewrót, ja
ki się w tej połowic dokonał, wyzwolił
olbrzymią energię twórczą i tą ener.
gią. tworzy dziś nową kulturę, kulturę
pracy wyzwolonej z wyzysku, kulturę
wszystkimi nićmi zwiazaną z życiem
ludu, kulturę pokojowej przyjaźni i
współpracy wszystkich wolnych ludów
świata. O taką. kttlturę walczą wraz z
nami masy ludowe krajów opanowa_
nych jeszcze pr:ez imperializm. Impe.
rtalizm tej kulturze zaprzysiągł zgubę,
przeciwko tej kUlturze pragnie rozpę_
tać nową wo: ~. uiosąc wz~rnhn swój
ludobójczy system wyzysku, ciemnoty,
nienawiści i pogardy dla człowieka..
Dlatego żądamy zakazu broni a.tomo
wej.
Rząd, który pierwszy użyje broni a..
będzie potępiony przez
tomowej
ludzkość jako zbrodniarz wojenny,
Miliony ludzi na całym świecie gro_
madzą się wokół apelu Komitetu $wia
towego Kongresu Pokoju, by swym
czynnym poparciem dać wyraz siły o.
bozu pokoju.
Od nas od siły, zwartości i świado
mości mali ludowych całego świata. za_

l::

zem odeprzemy ataki imperialistycznych podżegaczy wo·
eh.

AUBERT
Sekretarz Generalny

polscy włqczajq się
do walki w obronie pokoju
Księża

(PAP). - W Białym Episkopatem stwarza szeroką platfor·
stoku odbyło się posiedzenie księży mę dla działalności księży katollc·
z okręgu białostockiego - członków kich w akcji walki o pokój. Wszyscy
Bojowników o Wolność i księża polscy powinni włączyć się do
Związku
Demokrację.
pracy organizacyjnej, zainicjowanej
W uchwalonej na posiedzeniu re· przez Polski Komitet · Obrońców Po·
zolucjl czytamy m. in.1
koju".
„Poro:zumlenle między Rządem a
BIAŁYSTOK

D ruga
dla

I

nością. zwycięstwa stała się własnością.

wszystkich ludzi pracy w Polsce. .i.l[u
simy dbać o to, by nasza demokrn.i.ycz
n~ prasa, niosąca prawdę o naszym ży
ciu i świecie, prasa która jest Wl!półor_
ganizatorem naszego budownictwa, do
cierała. do wszystkich mieszkal'i robot
niczych i chłopjlkich, musimy dbać o
to, by sieć korespondentów robotai_
czych i wiejskich stała się potężnym
organem krytyki i .kontroli społeczn()j,
Obywatele!
Weźcie udział w Tygodniu Oświa.
ty, Książki i Prasy! Niech te dni sta
ną. Sif.! potężną manifestacją. całego aa..
rodu - - na rzecz postępn i lmlturyprzeciw siłom ciemnoty i wstecznictwa_
na rzecz trwałego pokoju - przeciw_
ko podżegaczom wojennym! .

Gt.óWNY KO:\U1'ET

„Tygodnia.

Oświaty, Książki

Wuj Sam i jego nadworni krawcy

i Prasy"

*

•

*

talne. Realna jest siła. A tegoroczny pochód wykazuje jak na dłoni
potęgę naszej Polski Ludowej, waż
nego ogniwa frontu walki o pokój ...

*

•

*

Niezliczone masy łodzian, biorących udział w imponującym pochodzie pierwszomajowym, składały do'
wód, iż doskonale z.dają sobię spra
wę z tego, komu Ojczyzna nasza zawdzięcza swój wspaniały rozkwit i
rozwój pokojowy, skandując głośno,
z czcią i miłością, drogie wszystkim
i pokój imię
miłującym wolność
Wielkiego Stalina...

płomienne okrzyki na
Wznosząc
cześć Związku Radzieckiego, ostoi łówką pracującego

chłopstwa

awangardy liczna bryga<la traktorów, przy
ruchu robotnicze ryck kierownicy, :.::1urlm:lo ~ię

pokoju, i rewolucyjnej
międzynarodowego

go -

WKP(b)„.

mało

Wznosząc płomienne okrzyki na
cześć prowadzącej nasz naród do lep
szej, socjalistycznej przyszłości -

owacyjnie witanych -

byla
lrtó

nie
ko-

biet.

*

•

Rzęsistymi brawami był przyjPolskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Przewodniczącego Komitetu mowany „kącik satyryczny" pochowi- Centralnego PZPR, Towarz1Jsza Bo- du. Oto np. Zakłady PZPB im. J,
ma- lesława Bieruta.„
Marchlewskiego wiozły w klatce ku

Szkoda, że tegó nie mogą
dzieć ci, którzy z taką furiacką
nią prą do wybuchu nowej wojny
- zauważył ktoś z publiczności, obserwującej przebieg pochodu pierwszomajowego w Łodzi, pochodu, roz
Wcale nie wiedziałam, że mabrzmiewającego pieśnią, muzyką, ra my taką wspaniałą młodzież! zadością i weselem.
wołała z zachwytem, przyglądająca
- Chodzi wam zapewne o kukły się pochodowi pewna starsza obywa
satyryczne imperialistów amerykań telka. - I jak ona doskonale wyskich i ich europejskich pachołków, gląda! Ile w niej radości żvci'l . wektóre niesiono w pochodzie? - spy- sela i temperamentu!
tał go sąsiad.
* • *
- To też - odparł zapytany - Popatrz - no - trącił mnie łok
ale nie tylko. Amatorzy nowej po...:... Zauważyłeś, jakie
przyjaciel.
ciem
żogi światowej wiedzą przecież, że
my ich nienawidzimy. Sama jednak masy pracującego chłopstwa się na
pochód zjechały?
nienawiść, oburzenie czy pogarda to mało. Z tym się nasi wrogowie
Nie tylko ja zauważyłem. Cała
mało liczą. To są sprawy sentymen- Łódź to z entuzjazmem stwierdziła.
-

Nigdy jeszcze w obchodzie święta
Robotniczego nie znalazł miejsca
tak mocny, tak wspaniały akcent
sojuszu robotniczo-chłopskiego. Szły
i jechały w pochodzie, z orli'iestrami,
w barwnych strojach ludowych, całe rzesze chłopstwa z terenu województwa łódzkiego. Ze spółdzielni
produkcyjnych, z PGR-ów, z ZSCh„.
I jeszcze jedno, na co wszyscy z zachwytem zwrócili uwagę, a co jest
jeśli chodci o
ważnym elementem,
zagadnienie przebudowy wsi polskiej: - delegacji chłopskich nie
prowadziła tym razem żadna konna
banderia. Ta jecha~a na końcu. Czo-

•

•

kły wojennych podżegaczy. Zbirom
impei;ializmu była ·również poświę
cona doskonała dekoracja, wieziona
przez C'.:!ntralną Szkołę PZPR. Deko
racja ta przedstawiała sylwetkę robotnika, wybijającego młotem awanturę wojenną z mętnych łbów
amerykańskich i zachodnio-europej
skich gangsterów atomowych. Znalazły się również w pochodzie znane z konkursu „Głosu Robotniczego"
różne zakazane figury ze „Zwierzyń
ca Zbója S:i.ma".
Podobizny imperializmu witały
okrzyki nienawiści i szyderstwa, wy
buchające z tą samą siłą, z jaką wy
buchały huraganowe oklaski entuzjazmu i sympatii na widok raz po

Postępowe tradycje oSwiaty w Polsce

w. XVIII, będąc
Polski szlacheckiej okresem politycznego i kulturalnego upadku, przyniosła jednak szereg re·
• form i poczynań najlepszych synów
narodu, które - choć nie mogły w
ówczesnych warunkach rozbioro·
wych wykazać w pełni swych zba- go I możnowładców, na wyzwoleniu
wiennych wpływów-stały się prze- się spod nacisku umysłowego i kulcież testamentem postępowej myśli
turalnego konserwatyzmu, na zlipolsldej,
kwidowaniu jezuickich niedobitków,
Do takich reform - na polu o· sabotująeych, gdzie i jak się dało
nale:Gy powo- wielkie dzieło reformy szkolnej, W
światy narodowej życia w r. 1'i''i'3 Komisji ciągu dwóch dziesiątków lat Komi·
łanie do
Edukacyjnej, mającej za zadanie sja Edukacyjna pod przewodem naj.
gruntowną reorganizację nauczania oświeceńszych ludzi owej epoki doi wychowania. Ks. Hugo Kołłątaj, konała prac wiekopomnych w dziejeden z najznakomitszych działaczy dzinie szkolnictwa wszystkich stop·
Komisji - tego pierwszego w Euro. ni. Zreformowano system i metody
ple ministerstwa oświecenia publlcz nauczania, przepędzono ze szkół dunego - w swoim znanym dziele „O cha średniowiecza, nietolerancji i
stanie oświaty w Polsce w ostatnich fanatyzmu, programy szkolne wypeł
latach panowania Augusta Ili" - niono nauką języka ojczystego, hi·
wymownie zobrazował sytuację ów- storii, prawa, przyrody, - oświatę
związano ściśle z nowoczesnymi ha
czesnego polskiego szkolnictwa.
słami młloścł ojczyzny i obywatelZnajdowało się ono niepodzielnie skiej pracy dla niej.
·
w rękach jezuitów i pijarów, a szko
(w
szkół akademickich
Refo1ma
których uczyła się
ły zakonne, w
Krakowie i Wilnie) pozwoliła na
wyłącznie młodzież szlachecka, nie
nowych kadr
kształcenie w nich
kształciły i nie wychowywały, lecz
i fanatyzowały swych nauczycieli świeckich. Jednocześnie
ogłupiały
uczniów, czyniąc z nich posłuszne te szkoły wyższe objęły patronat i
kontrolę nad niższym szkolnictwem
narzędzie magnaterii świec!Wej I du
chowej. rujnującej kraj, eksploatu· swoich okręgów, podnosząc je do
potrzebom czasu
odpowiadającego
jącel chiopów i mieszczan, dbającej poziomu. Założone z inicjatywy Ko·
jedynie o własne interesy klikowe i misji Edukacyjnej „Towarzystwo do
grupowe. Programy szkół zakon· ksiąg elementarnych" zajęło się
nych, oparte na średniowiecznej energicznie wydawaniem podręczni
scholastyce, tępej bigoterii i „wku· ków w języku polskim, bądź tłuma
waniu" martwiejącej łaciny, oder- cząc dzieła obcych autorów, bądź
wane były zupełnie od życia l po· też drukując prace samodzielne.
trzeb kraju, od wszelkich „niebez·
Przemożne wpływy bogatej szlach
piecznych" prądów l poglądów przo
ty i roożnowładztwa, przy jednocze.
dująl'ej wiedzy ÓWC"tesnef.
snej słabości stanu mieszczańskiego
Powalana do życia - niemal rów i zupełnej niewoli chłopstwa, spo·
nocześnie z zamknięciem zakonu je. wodowały ostateczny upadek pań
zuitów - Komisja Edukacyjna sta• stwowości polskiej i podział teryto·
przed zadaniem olbrzymim. rium
nęła
pomiędzy
Rzeczypospolitej
Wprawdzie przekazane jej fundusze trzy oczekujące na łup, chciwe abpo-jezuickie ułat'Viały wykonanie solutyzmy zaborców. W zmienio·
pod wzglę· nych do gruntu warunkach politycz
zadań reformatorskich
dem mateńalnym, lecz główne trud· nych trudno było myśleć o skuteczna przełamywaniu nym kontynuowaniu dzieła reformy
ności polegały
oporów społeczeństwa 11zlacheckie. oświatowej, tym bardziej, że nol·
połowa

by nie było w Polsce fabryki i zakła._
du pracy, wsi i spółdzielni produkcyj
nej bez świetlicy i biblioteki, Mu_
simy doprowadzić do tego by książka
ucząca naukowego poglądu na świat,
książka pomagająca w walce, książka
napełniająca. wiarą. w •..:zyszłość 1 pew

Migawki z pochodu 1-Majomego

Włókniarze f1~a11cuscy
do włó niarzy polskich

_

i Prasg''

skie klasy posiadające, pominąwszy
bardzo nieliczne wyjątki, bynaj·
mniej nie dą:Gyły do upowszechnienia i pogłębienia oświaty . wśród
mas luclowvch. Ich ciemnota uła·
twiała ekspioatację; ta ciemnota by
ła rówuież na rękę carskim i cesars!dm rzadom zaborczym. Szczegół·
nie niezaszczytną kartę w historii
zwalczania oświaty ludowej zapisa.
ły sobie ziemiańskie „żubry" gali·
cyjskie - choć ich klasowi wspoł. '
bracid z innych zaborów nie byJi o
wiele lepsi.
Mimo niesprzyjających warun·
ków zaborczego ucisku, najbardziej
postępowi i patriotyczni przedsta·
polskiego
społeczeństwa
wiciele
nie pomijali przecież żadnej okazji,
by podejmować i wzmagać, w mia·
rę posiadanych środków, inicjatywę
oświaty narodowej.
wokół ~prawy
Nie można pominąć w tym zarysie
owocnej działalności Liceum Krzemienieckiego i Uniwersytetu Wileń
sltieqo, którego znakomici proiesorowle, Jak bracia Sniadeccy, Lcle·
wel i inni, kształcili liczne zastc:py
w życiu polprzodującej później
skim młodzieży. Wielkie zashtgi na
polu oświaty położył Stanisław Sta·
szic, m. in. jako jeden z założycieli
i długoletni prezes warszawskiego
Towanystwa Przyjaciół Nauk, któr stało się zaczątkiem Polskiej
Akademii Umiejętności. W lalach
późniejszych poważną rolę wycho·
War·
spełniły
wawczo.ośwlatową
szawska Szkoła Główna, Instytut
oraL uniwersytety galiPuławski.
cyjskie.
Na przełomie w, w. XIX i XX pod wpływem rosnącego liczebnie
i krzepnącego ideologieznie ruchu
robotniczego, jak również chłop·
skiego - zaznaczają się wzmożone
szerzenia o•
wv•iłkł w dziedzinie

powszechnej. Wspomnleć tu
kowlcłe zamknięty; w wyższych uo ,,Towarzystwie Uniwersy_
czelniach korporanci-paniczykowie
tetów Ludowych" w ' zaborze auaranżowall ohydne burdy rasistow·
striackim, które jednoczyło wielu
sicie, pod bardzo pobłażliwym okiem
postępowych ośv.riatowców, pisarzy
akademickich 1 państwo·
władz
oraz o
i działaczy społecznych wycb; odsetek analfabetyzmu utrzy
powstałym w okresie pierwszej re·
mywa.ł się stale na wysoki~ poziowolu..:ji rosyjskiej „Towarzystwie
mie, zaś tzw. analfabetyzm paWJOtKultury Polskiej" w b. Kongresów·
ny przybierał zastl'aszające rozmla·
ce, grupującym żywioły postępowe
ry.
tego zaboru.
Dopiero rewolucyjny przełom ustrajowy i socjalny w Polsce poOczywiście, wszystkie te po~y
skierowanie
umożliwił
wojennej
nania nie miały charakteru rewolu·
na wła·
dzieła oświaty narodowej
cyjnego, ograniczone były warunściwe tory, oczyszczanie jej z pozo•
kami swych czasów, warunkami
stałości wstecznictwa światopoglą
Istniejącego w tych czasach układu
dowego, oparcie jej na zasadach posił politycznych i gospodarczo-pro·
demokracji 1 nowoczesnej
st~pn,
dukcyjnych. Gospodarujące wów.
wiedzy materialistycznej. Ta giganczas w Polsce warstwy burżuazyjno·
tyczna akcja, podjęta już w r. 1945,
obszarnicze kładły piętno na wszysf
toczy sit: w przyśpieszonym tempie
ko, co się działo w kraju, zwalczały
i w coraz większym zakresie.
przy pomocy zaborców wolnościowe
dążenia mas pracujących, a nawet
Plon działalności władz oświato·
t jedncstld spośród własnych sze·
wych Polski Ludowej jest po pięregów, które ośmielały się mieć po· ciu łatach bardzo doniosły i obfity.
glądy demokratyczne i radykalne.
Reforma szkoły podstawowej i śre
dniej, olbrzymi rozwój i specjalizaRestytucja państwowości polskiej
cja szkolnictwa zawodowego róż·
w 1918 r. nie przyniosła zasadninych poziomów, stałe powiększanie
•czych zmian w tym układzie stosun
liczby szkół akademickich (z 28 w
ków gospodarczo-społecznych. O·
roku 1!l38·39 do 43 w roku 1948-49),
w rękach polskich już,
świata reforma programów nauczania oraz
burżuazyjnych ministrów-nie prze
podręczników szkolnych w kierunstała być jednym z narzędzi pano·
ku opa1cla ich na naukowych pod·
wania klas posiadających,
stawach marksizmu • leninizmu i
mię
Zresztą w dwudziestoleciu
związania z potrzebami kraju bududzywojennym na wydatki oświato·
wreszcie zdecyjącego socjalizm we chronicznie brakowało pleniędzy
dowana walka z analfabetyzmem,
w budżetach państwowyc:1, choó
który niezadługo będzie zllkwido·
wystarczało zawsze na wydatki ad·
wany zupełnie - oto llsta zasług i
ministracyjno-pollcyjne i na sute
dokonań władz oświatowych Polski
rodzi·
kapitalistów
dla
dywidendy
Ludowej, nawiązujących w swej tru
mych i zagranicznych. Szkolnictwo
dnej i żmudnej pracy do najlep·
powsze · '1.e kulało ilościowo i jako szych i najbardziej postępowych
śdowo: dostęp do szkół średniego
tradycji polskiej myśll pedagogiczI wyższego typu był dla młodzieży
nej.
niezamożnej, tj. robotniczej i chłop·
Jedną z najgłówniejszych przeskiel urzede wszvstkim. niemal cal.
mian oii:wiatowvch w Polr- I.udo·
światy

należy

się i wzlatujących
gołębi pokoju.

raz ukazµjących
,ponad pochód -

„Precz z podżegaczami

mi",
wym"

wojennv·

„Smierć szantażystom atomoprzeplatały się masowo skan

dawanym

hasłem

całej

postępowej

ludzkości: po - kój, po - kój, po •

kój!

*

•

*

Na H1 aży pokoju świata stoi niebohaterska armia Związku
Radzieckiego, na straży pokoju stoją
u jęj boku ludowe armie za~rzyja·
źnionych z pierwszym na świecie mo.
carstwem socjalistycznym krajów de
mokracji ludowej.
Toteż nic dziwnego, fe ukazanie się
w pochodzie oddziałów naszego woj·
ska, zbrojnego ramienla Polski Ludowej, zostało przyjęte z niespotyka·
nym entuzjazmem przez licznie zebra
złomnie

ną publiczność.

• Do defilujących żołnierzy i ofke·
rów raz po raz dobiegał ktoś z chod·
ników, wręczając wiernym strażnl.
kom naszych granic - granic poko·
ju, wiązanki wiosennych kwiatów.
I wnet cała ulica rozbrzmiała na·
zwiskiem Wodza Naczelnego Luda·
wego Wojska Polskiego - bohatera
spod Stalingradu: Ro-kos·sowski, Rokos-sowski.„

• • •
Trudno opisać nastrój, jaki wzbu·
tegoroczny pochód Pierwszoma·
jowy wśród licznie zgromadzonych
widzów. Da ~ on po prostu ująć w
tych 'Słowach: święto rosnącej z dnia
na dzień na siłach demokracji ludowej, Swieto radości i Swięto solidar·
dzał

ności

międzynarodowej

w upartej

walce o pokój.
weJ Jest daleko już dziś sięgająca
zmiaua w składzie socjalnym ucz..
ni6w 1 akademików. Jak wspomnie.
w okresie międzywojennym
llśmy,
charakter elitarny,
miała
oświata
dzieci robot·
gdyż synowie ludu nlków 1 małorolnych chłopów, zgod
nie z ogólno-politycznymi tendencjami klas rządzących - trzymane
były poza progiem szkół średniego
i wyższego typu. Dziś - ta. sytna·
cja l!legła radykalnej zmianie, o
czym najlepiej świadczą następujit·
ce cyfry:
Podczas, gdy w roku 1938-39 w
szkołach

średnich

ogólnokształcą·

cych uczniów pochodzenia robotniczego było 4,1 proc., a pochodzenia
9,6 proc. - analo·
chłopskiego 1ticzne cyfry dla r. 1948.49 wynosiły
13,3 proc. ł 28,9 proc. Podczas, gdy
w roku 1938·39 w szkołach wyż·
szych młodzież robotnicza stanowi·
ła 9,9 proc., a młodzież dłopska 11,'i' proc„ odpowiednie cyfry dla
roku 1949·50 wynoszą 31 proc. i 2t>
proc.
Te cyfry lepiej, niż wszystko inne charakteryzują sens i kierunek
przemian w szkolnic.twie polskim,
dokonanyc!J w ciągu jednego pię·
ciolecla.
Wra:z :i:e wzrostem materialnej l
moralnej potęgi Polski Ludowej,
która podjęła i rozwija postępowe
tradycje polsJs,iej oświaty, wraz z U•
macnianiem fundamentów jej socja..
listyczuego budownictwa - dzieło
oświaty narodowei, która stała się
oświatą prawdziwie ludową i maso.
wą, wznosić się będzie coraz wyżej i
rozrastać coraz piękniej, zapewniając
ogólny i powszechny rozkwit wszyst
kich twórczych, żywotnych i dynamicznych sil naszego narodu. Czyn.
niki państwowe, przodująca i decyPZPR
dująca w życiu kraju ·siła oraz wszystkie postępowe I demo·
kratyczne organizacje społeczne współpracując zgodnie, mają na tym,
polu wiei& jeszcze do zdziałania,
Bieżący „Tydzień Oświaty, Książki

i Prasy" cele te i zadania należycie
uwypukli i sprecyzuje.
Bolesław Dudziński

Egzamin pracy

Komitetu

Dzielnicowego

(}[;;]O

Pouczający przebieg konferencji wyborczej w Rudzie Pabianickiei
Praco Komitetu

,,Pod
Dia pomocy, udzielanej podstawo stR.wowe organizacje partyjne nie
partyjnym mobilizowały ma,;y rcbotniczcj do wy
wym organizacjmn
• przy realizowaniu zadań stawia· konania ~dań produkcyjnych".
Prawda, że uchwaly III Plenum
aych klasie robotniczej prrez ParKC Partii wstrzą~nęly rzeszą partyj
.
tit i Rząd Lndowy.
.Ta;k Komitet Dzielnicowy wycho- ną Dzielnicy. Orj!"anizacje podsta,~o:
"YW&ł kadry, w jakim za.hTesie po- "e stanę!y fr~ntem .do zagadmcn
tczał, pomagał, opiekował się i kon· produ~cyJnych i obecnie plany są wy
lrolowa.ł pracę dołowych ogniw par· kon3 \~ ane, a mrn et pn:ekraczane. Za
tyjnych, na ile ułatwiał pokonywanie ostrz~ la !llę czuJnMc . re~n>IUcYJn~.
te zagadnienia trzeba Ale .J.>Odst~wowe orga~1zac1e partyikudności (lll'Zede wszystkim wyjaśnić, jeśli ~'e me __u~nt~ły połączyc. wa!ki. o pl~n
lbcemy sobie odpowiedzieć, czy Ko- ~ ro.z\\ m~ęe1em ~Hl~OWCJ. ~IS~rnidamia
lllitet Dzielnicowy wypełniał w dosta JąceJ ~ohtyeznei pracy wsrod s.wych
tecznej mierze obo\viązki kierownika' członk?~'~ or~z masy. bezparty~nyc.h
robot~1kow. 1 ro~otmc. OrgamzacJe
politycrzmego swego terenu.
Przebieg dzielnioowej konferencji pa1·t.YJne me U!lllały. ~eg~ dokonać,
WYborezej Rudy Pabianickiej rznca ~:clyz m.alo _ ~1ę num. 1~terern,yał
faskrawy snop światła na działa!- s~tab ~1er~nmczy - Kou1:1tet Dzielność Komitetu Dzielnicoweo·o w 0 • mcow)_, kt~ry w bardzo medostatecz
kresie sprawozdawczym. f trzeba ~1y_m st~pnm wychowywał, 110~1cza!:
.i.wi.erdzić, że :t>rzedstawia te prace mstr~.ował egzekutywy orgamzaCJI
. . .
.
part) Jnyc~. .
lie s najlepszej strony.
A przec1ez nnJbardzieJ istotnym
i 12asadniczym rzadaniem Egzekutywy
!Komitetu Dzielnicowego jest jak
najiiciślej~ze pO"\\iqza11ie z terenem,
aby w ten sposób z.\'.•kiwać jasny
Można by prznmszczać, że wła~ci- obraz ci.łok:;zt.altu pracy każdej pod
we naświetlenie pracr Komitetu stawowej i oddziałowej organizacji
Dzielnicowego i wszystkich jej br:i- na dzielnicy. Komitet Dzielnicowy
k~v d!l-ło sprawozdanie sekretarza powin3en sti_ile ~tudiow~ć prGtokó~y
na lch podstawie
bLi.eltricy oraz wys-tępujacycll w toku zebran, wyc1ągac
dyskusji towarzyszy. N1e~tcty bynaj UOJlólniające wnioski, wyławiać promniej nie ze zdrowej i rzeczowej kry blematykę, którą należy przedy::.knłyki oraz samokrytki wynikają wnio tować na. egzekutywie l{ornitetu i
lki, co do stylu pracy Komitetu Dziel przyjęte uchwały prt.enle~ć do orga
llillawego Rndy P8.bianick:ej. Wręcz nizacji partyjnych i w dalszym etaedwrotnie, ocena poczyiiuń Komitetu I>i& kontrolować ich wykonanie.
Dzielnicowego. :'·yplywa wł~śnie . z W te-n sposób t\\orzy Komitet Dziel
ka.ku kr.ytyk1 l samokrytyln, z me- nicowy atmo.,ferę holektywnej 1iracy
poruszania. ~rzez towarzyszy . . przy zachowaniu indn1 idualnej odpo
~tywu partyJnei.;o, terenu - naJwa~ wiedzialności. W ten spo;;ób w sa1e~szych zagad1~1en ~o.s~o~arczych. 1 mym toku prac:y ro~nie i w3·rhowuje
pohtycznyc!1, ktorym1 zy:1e oJ;>ecmc. się aktyw partyjny, powi~kszają się
blls~a Partia, klasa robotmcza i raly kadry partyjne. A teg·o w~:-:ysikiego
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Z czego wynika
ocena pracy K.D.?
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o szkolen1.e

Konferencja ·wyborcza dala wła
obraz poziomu polityczne~o
„Sekcja - Ekonomiczna Komitetu aktywu dzielnicowego. Bo cui., Komi
Dzielnicowego nie interesowała się tet Dzielnicowy, a przede wszystkim
śnie

•I
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Znaczna

Wspaniały

bilans Czynu 1-Majowego

I

powstaje

na skutek

illldll~~G pnykręcania w przędml-

we wszystkich faza<!h produkcji.
~e niewfaścilwe . przykrE:cenie

·Od.uje :rgrubienie, które w go to1 tka.niri:ie jest vvidoczne i uważabywa

rTA błąd.

Zlikwidować te zgl"tlbienia, spoować, aby prządki chciały pra"dlowo przykręcać, to znaczy pod-

ć jakość nas.zych wyrobów ba· nych co .najmniej 0 kilka pro
t, co przyniosłoby wiele milionów złotych oszezędności, no i _

to wcail.e nie jest bez zna<:'l.eI1ia, pięk
betz usterek tkaninę na rynku.
Walka o poprawę na tym odcinku.
dotąd, była prowadrona bardzo

aotycrmie i niekonsekwentnie.
Mów.iło się o jakości przędzy, tn~ą
o się najrozmaitsze odprawy i
rady, lee.z prrz.ykręcenia jak były
tak zlym:\ pozostały. Wszyscy
edzieli, że jest źle, że tmeba tu
!llixi.ałać, lecz nikt nie wiedział,
się <L tego zabrać.
Wyda;je się jednak, że obecnie wa
'ono wreSiZcie wYjście z tego ślego zaułka.
Wyjście proste i jedyne.
Do oceny wyników ~ółzawodni
~a od maja wprowadza Slię, jako
konabiJk
d ·
·k d
.WY
_ ee;}' UJący, 0
UGSoiow~o ocene iakośei przy·

l~lasy

robotniczej

Łodzi

d7~ei1 1 Maja, ów potęiny zryw ma<; dzianej w planie na rok bieżący. Wy
~rai::u~:!cyeh, \\"Ówczas stwierdzimy, kona~10 k~ll,a„et ~rz:!dzeń socj~lnrch:
ze prucz dawnycl1, znanych już i·odza ocldaJ<!C Je do uzytku i-obotmkom 1

TRWAł.Y:\I
CZYN 1-:\IAJOWY WSPó.t,ZAWOGUG. ''t'E)l I>LA
D!\lCTWA DLUGOFALOWEGO

jów "\'\~.półzawodnictwa stworzył on
nowe, dotycht·zas nie to owane formy. Prócz zobowinań, zmierznj:1cych
do podniesienia ilości i jakości produkcji, v.1n·owadzenia. no;vych urządzeń socjalnycl1, zalogi naszych fa·
bryk zainicjowały \v·spólzawodnici;•vJ
o przy;;pieszenie obiegu środków oltrotowych oraz o kulturę miejsca
pracy. Zarówno ta pierwsza inicjaty
wa, która wyszła od robotników
PZPB im. Stalina, jak i druga, zapoczątkowana. w PZPB .:r 4, zostały
szybko wprowadzone i przez inne za
kłady pracy, rozwijajac i pogłębia-

ich dzieciom. Wymienimy tutaj ty:ko łaźnię w PZP.TG Łódź-Pólnoc,
oraz p1zedszkole pny PZPJG Nr 1.
Podniesiono w z,nac~nym stopniu ja·
ko~ć produkcji, osią.gając ""WYSOki od
setek tkanin i1ierwszego gatunku.
Szczególnie wspomnieć nal~y o
sukcesach w tej dziedzinie ułóg
PZPB im. Dzierżyitskiego. PZPB Nr
8 l PZPB .:S-r 9. Robotnicy za.kładów
im. Dzier-hyi1!;kiego przekrooeyli na
wet o S proc. •We zobowi11zania ja-

poszczególnymi załogami fabryczny
mi. W krótkim okresie, poprzedzają
cym dzień 1 :Maj&, robotnicy i pracownicy administrac·yjni przystąpili
do zaciętej walki o wypełnienie pod
jętych zobowiązań, o uzyskanie przo
we współzawoddującego miejsca.
nictwie 1-Ma.je>'W1--m. Punktem szczytowym tego wysiłku były odbywane
NOWE FORl\iY
w ciągu trzech dni honorowe "\Varty
WSPóŁZAWODNICTWA
Pokoju,w których wzięło udział ogó
Gdy spojrzymy wst~z. obejmując łem ponad 65 tysięcy osób.

dów do upłynnienia sbędnyoh rema.nentów, akrócenia cyklu inkasowego,

Czyn 1-~fajowy łódzkiej klaty l'Qbot.niczej, który był wspaniałym vry
razem wnlki o pokój, o wzmocnienie
eolidarno:l.ci międzynarodowej maa
pracujących, o umocnienie światowe
iro frontu obrońców pokoju nie prze
minie bez trwałego echa. Doświad
czenie uzy3kane w akcji 1-:Mnjowej,
nowe formy współzawodnictwa, któH przyniogły tak wspaniałe rezulta
ty, musz4 i powinny być stosowane
w dalszym ciagu .
Nowe kadry robotników, któr&J'
v.7sunęli się na czoło podczas wykonywania zobowi~zań 1-Majowych,
po"l'.inny zostać otoczone opieką czyn
ników kierowniczych i zasilić już na
stałe ikndry najbardziej zdolnych i
warto 'ciowych praco\\ ników fabryc1
nych.
Przyśpieszenie obiegu środków obrotowych należy zastosować ·Re
wszystldch zakładach pracy, przye~y
niając się do stałego usprawniania i
skracania cyklu produkcyjnego, do
szybszego obrotu kapitałem.
DoŚ1\·iadczenia. akcji 1-:Majowej po
winny stać sif trwałym gruntem roz
długofalo·
ległej akcji zobowiązań
wych.
osiągnięciach,
l!ię na
Opierając
jakie przynió'ł Czyn 1-:..\fajowy, trze
ba w dalsz~·m ciągu, śpiesząc z powysiłkowi robotnika, jzgo go
mocą
rącej woli przccltcrminowego wyirnnania planu produkcyjne~o, czuwać
nad jego codl;ienną prÓdukcją, nad
parku masz~,no\v c g,o,. nad
czy
•
· ;;·tości·ą
dokładną kontrolą zobowiązań.
Te zadania spoczywają obecnie zarówno na administracji zak!a-Oów,
jak i na cr.ynnikach part~·jnych i

pamięcią całą akcję

poprzedzającą

11

d I•

kościowe.
Czyn 1-Ma.jowy w dziedzinie ~„
śpie9Ullia

obiegu

środków

obroto-

jąe szlachetną rywali;ację :m°iędzy wych pobudził administracje zakła

WSPANIAŁE OSL~GN"I:t:CIA

"' ,'

ROBOTNICZEJ ŁODZI

usprawnienia cyklu produkcyjne.go,
zwalniając w ten sposób olbrzymie,
zamrożone dotychczu kapitały i usprawniając organizację pracy w za
kładzie.

Czyn 1-!'tiajowy, obejmujący w~p6ł
zawodnictwo o proporczyk kobiet wło
skich, r;zbudził wśród robotników
dbałość o kulturę miejo;ca pracy i
do uporządkowania
parku maszynowego, ~al produkcyj

przyczynił się

Trzeba stwierdzić, że osiągnięcia nych i dziedzii1ców fabrycznych. Za··
r6wno PZPB im. 1 Maja, które zd0poszczególnych zakładów pracy są. były I miejsce w t~·m współzawodli
.
naprawdę imponujące. 3.300.000 mt.r.
tkanin dali ponad plan łódzcy włók- nict·wie, jak i 9 pozostałych zakla"'C'
A więc nale_ży: „~rzy~ręeac tak, niarze. Na setki tysięcy kilogTamów dów JCtóre otrzyme.ły dyplomy uzna·
· Każda prv,ądka co pewien czas
. .,
. , j.·
.
. ,
d
d
·1 'ć
.·
tego przykręca.ma nie było wi- l"iezy..,~ mo~na
nitek i j aby
przykręc'
i os przę zy, wypro u ma, postawiły na v.;; so ,m1 poiaom1e związkowych.
dać!"
. .,
. . ' sobie dwadrlieścia
H. Sarn.
kowanej w J...'\vietniu, a nie przewi· ku.ltU1'ę miej;:;ca pracy.
Em-em.
nitki te będą na'\.vm1ę,e na czarną
deseczkę, na które.i zgrubienie 1io- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . ; ; , _ _ ; . . _ _ ; ; . _
stanie uwidocznione.
Przykręciła źle, ze zbyt wid'lcznym zgrubieniem, to niech nie liczy
na możl~wość uzyskania nagrody iza
ws-pólzawodnictwo, zaś :iaistl"tlktorka
zao.piełru.ie się nią, aby ją nauczyć
porządnie pracować. Prrz.eprowadzona po jakimś c7.asie ponowna p!'6ba
wykaże, cu.y praca inS"truktorkt dała
pożądane .rezultaty.
są
Byłoby nie~prawied11wośc:ią utrzymywać, że w··zystk:e prządki ż 1 e
W sierpniu .i październiku 19-19 r. wane w naszych a:akładach „tm.
- ,.Fabryka nie wykonała planu. ! 1.erwano z dory"\vczym, niedbałym
przykręcają. ale poruieważ dotychracjonalizatorski Str.zelczyka". Zakor-~nił się tu bo·
złożyłem wniosek
1
Doplanów.
~por.ządzaniia
'sposobem
zalo;;J
czas nie prowadzono na tym odcin- Nie pomogły ofiame wysiłki
w Pruszko- v.·iem ziwyczaj, że w ra!Zie braku jaZjednoczeniu
naszym
w
i p~ronelu techniC7lllego. Brak pew bry plan - to nie tylko ułatwienie
ku kontroli, to c7,asem nawet l su- nych C2ęści zamiennych - unie:noż pracy Wydzird-0wi Zaopatrzenia, ale wie, daiący do uzyskania znacznych kiegoś drobia2gu potrzebnego pre.y
mienne prząc1ki popełniają niedbal- liwił pełne wykorzystanie parku ma to przede wszystkim pewność w uzy osizczędności w zu:i:yciu energetyki. montażu, id't.ie się z kwitem do ma~
stwo.
się nowe gwoździe
sczynowego, c-0 spowodowało z.ałama skaniu potr:r.cbnych materiałów, a Nie."iety, wniosek pozo~tał, jak do- gmzynu i odbiera
A teraz taka tablic<Zka z przykrę- nie się planów".
co za tym idzie, nieprzerwany b:eg tąd, btz echa. Nie race.ono mi· od po· lub śrubki, podczas gdy stosy gwoź
wied z.ieć, czy jest celowy, czy może d7..i poniewierają się wśród złomu.
ceniami bed-zie wisfała przy mas.zyTak bywa często i winę zrzuca się produkcji.
potrzebne byłyby jakieś poprawki.
nie, dając ocenę pracy przqdld. wówc?.-as :'a rzekomo wadliwą pracę
Jeśli chodzi bezpośrednio o nasze
st. Łukowski
Pr<zy &posobności chciałbym zarzna
Wprawdeie tego rodzaju do·rywaa Wydziału Zaopatrzenia. Nie bierze fabryc:z.ne sprawy, to dotkliwie daje
korespondent
kontrola nie od razu usunie wszy:;t- się jednak pod uwagę, że żyjemy w się nam we cz.naki brak odrpowied- czyć, że zagadnienie osizCllędności
z ZM im. „Strzelczyka",
kie błędy, ale musimy pamiętać, że okrcsie gospodarki planowej, więc nich magaq,ynów. - Obecnie maga- również nie jest właściJwń.e pojmoktoś, kto przemoże się i p"Zykręci również i Wydział Zaopat•rzenia ma ZYI' J są przeładowane i wlele czasu
porzadnie d">vad-zieścia ni:tek. raz, swe ści:śle ujęte plany. Opracowuje trzeba zmarnować, nim się odszuka
Doniosłe
drugi I trzeci, później przyzwyc:zai się je właśnie na pocl;;tawie planów tam potrzebną cxzęść czy artykuł popracy, a mię-, produkcji niektórych maszyn włó
zakładach
wielu
W
odcinkowych, dosta.rcz~nych przez mocniczy.
się i zaC21llie przykręcać dobrze.
Pomysł polegał na
A więc ci~zcie się, tkacze! Je- po5'l.czególne oddziały produkcyjne.
Nie jest również rzeczą obojętną, dzy iI?Jlymi i "". firmie „Str:zelcZJ'.k" kienniczych.
sczC!le kilk 1 eiy kilkanaście dni, i
W PZPB Nr 6 bywają wypadki, że kto korzysta z transportu samocho- praouJą skromn.~. mało. zni:nL. r~t.!JO- zmianie planowania Qperaeji prozaoz.niecie otrzymywać wątek oraz k:ierownicy działów żądają części dowego. Niestety, bywa tak, że auto, nallz.atortZy o ktorych mewrnle się sły dukcyjnych.
Zastosowanie metod produkcji
osnowy, w których ilość spowodo- zamiennych i artykułów, których w prze<Znaczone do obsłużenia zaopa- szy, a którzy swymi drobnymi, zda
wanych. złym pr.zykręceniem pęków ogóle nie 11.ama:wi.ali, an1 nie pr;rewi. tmenia, nie zawsze pozostaje do dy- wało by się, ulepszeniami nieraz wy proponowanych przez ob. Kondra~
dywall w siwoich planach, i jakie w &pozycji Wydziału Zaopatrzenia, po- datnie usprawniają tok produkcji. ciuka, podniosło bardzo poważni.a
wydatnie ran.aleje.
racjonalizatorem jest ob. jakość naszych wyrobów.
Nasze prządki :i te, co to :r:ęby na konsekwencji nie zostały zamie- niev.-aż nieraz· bywa użyiw.ane przez Takim
z. Wierucki
Kondraciuk, szlifierz na szlifierce
te.j robocie zjadły i dopiero po· Slle!Wne w platnde Wydziału Zaopa.- osobY D.!lltro.n:ne,
korespondent
Od dłuższego czasu
zewnętr-mej.
atątk11tją<:e, udowodnią. i:e 111 rafią tmenia.
• Zakł. dlm. .Strzelczyka'\
Iwytrwale datvł oa ..:a udackonalenia
W.%aje s1e ~ koniecma. ebY
pracować dob'.!VA-

BA'<' d z1emv

ilość błędów w tkanmach

:wełnianych

B.D
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Dzielnicowego

partia de Gll$peri'ego, kt-Ora w utode
ani chrześcijańską, ani demol.:i-atyc;mą nie jest, lic::y „oficjalnie" trz:y od·
lamy frahcyj11e, prari•icę, centrum i lewicę - nie mówiąc jui o wielu iru·
pach i klihach „pośrednich".
Jeden ;; „lewicow:rclt" posłów c1iadeckich - Viola samieścil to pewnym
tygodniku u:ła51•im artykuł na temat.„ demomliz:acji i kurupcji, pariujqcej
w.;ród prowodyrów chadecji i otoc::e11ia de Gasperi'ego. Viola stwierdza,
i;e na idelu wybitnych dziawczach tej frakcji ciqi;ą z:arz:uty pratekcjani:::mu,
udzielania za łapótd•i :z:e::woleń importowych ora: zu,-Hych malwersacji
finamou-ych. Poseł J'iola :z:ai1idał w końcu, by dln zbada1iia tych cięikich
zarzutów pm.wlać specjc1lru1 komi.ęję śledc:q, lecz jak nale:ialo się spadzie·
par/.ame11tarna frakcja ,.cltr;:;e(;cijańskiej-demokracji" odrzuciła to
wać u.:a.sadnione żądanie, obrmiajqc się publit:::neso sk-an.dalu, a roc::ej s:erc1u skm1dalów.
,"fie będziemy dociclwć czy poslem de Violq - prz:y pisaniu cy:moa·
nego tu artykułu ~ prm:od0tt•f1fo c::ys/'I miłość prawdy, czy tri po prostu
Obil'ktyH'l1ie biorqc, należy mu się uznanie
względy„. honkHre11cyj11e.
za JJr.::erfatrmfr11ie „moralno.foi" zu·olennil.·ów de Gasperi'ego we u:ląici
wym śtciPrle.
Zrc.<:t11, JJllnOtl'ie ci nie stanouiq 1t·yjątk1t w ramach s:rers::ego obraz"
dzi!<iej.<:e.i J;·uropy Zucl10d11ie.i. Ws.::;ędzie, grl:iP. u steru włacl:y stojq
:mar~lw/li:mrnne r-:.ądy r<'tJl.-c,vjne. w zustrru:11j(1cy ~posób szerzą się afer"
l•urnpcy,ille. µrotel.·cjcmi:m. 11e110ty:m, ł<l/Wtv1i1·two itp., a „bohatemmi"
.• tych cicm11ych s11raw i .<1m1wPk sr1 :: rep.uty 111111i~trmcie, po.1lauie i in11•
wysu/;o />o.<t1111io11e ,asabi~to;ci 11r:.('doH"e.
Ro:ld1ul nwrc1lny tdrrid r:1Jcl:t1cych - p<Xl s:tundarem dolara - klil.:,
to 11ic tylko ich cecb11 c/uirc.l;tuptycz1w, lee:: r6rmiei; - pawied;ieć ma;:rncja bYlll. Bo r>r::.ecic•i; be: brmlrrych rr1k i wytartego czuła 11i1
• n<1 podob11u 11ełnić funhcji agentów imveriali::mu, gotauych do najpodlej&:ych usług :w garść dolarów i wygodne miejJce pr;;y rztitlowym %lobie.

Konferencja wyborcza w Rudzie
Pa,bianickiej była wielce 11ouczająca.
p-0winien
Wskazywała ona, jak nie
to
pracować Komitet Dzielnicowy nadzwyczaj wa:i:ne ogniwo w strukttu·ze organizacyjnej nasze.i Partii.
Konfen:ncja "yborcza musi sta..:
momentem w ży
się przełom<1wym
ciu Dzielnicy.
Nowow·ybrany Komitet Dzielnicowy i pier 'S7.)' ~ l,retarz, t-O\\'. Kaz:ur, powinien głęboko pnestu<1h1
waC: doswiaclrzcniu uutrchczasowej
pracy, odrzucić to, co b~'ło 7.}'', oprze,!
się na dodatnich munwnt:.ich i uch\vy
ciwszy najważniej~zil ogniwo - wyehowanie kadr m1rtyjnych - 1mstawić robohliczą Dzi-Olnic~ Rudy Pal>ia
bianirkiej na 1rnziomie przodui;1cych
dzielnic łódzkiej organizacji partyj- ,
..__ __
L. L.
nej.

Dobrzy, oddani towarzysze, akty-'
partyjni pracowali, na ile im
inicjatywy i sił starczyło. Ale Komi
tet Dzielnicowy nie miał jednolitego planu pracy, nie stanowił (~:>sta
t~znie zwartego i mocnego ośrotlka

0

w pracy Komitetu

§wiadek

Naoczny
„Clir::eścijańsko-clnnokratyczna"'

Przełomowy moment
w życiu Dzielnicy

wiści

ie~t
nie moz.na o.. 1ągn~c, J~S-1.
Na centralnej akademii l-"'.llajowej
dem an) m od terenu, J~:;h tilę i-1.ąd~i
zz_a bitu·ka - jak to praktykował w l1ali Wimy, I sekretal'Z KŁ PZPR
Komitet Dzielnicoi•·y Rlldy Pahiani~ tow. Paweł Wojas oznajmił zebrauym, że robotnicza Łs)dź wypl'lniła
kiej
nie t,_·lko całkowicie, letz nawet z
r
Na konferencji obscn..-owało sii:
wyst.wienia wielu dobrych towarzy· nr.tłwyżką swe zobowiązania 1-l\lajoszy. Specjalnie kobiety wykazywały we. Czyn 1-~!ajowy robotników łódz
dużo dobrej woli i troski 0 dobre kich przynió ł Pań::ltwu ponadplanogóra..
waną produkc;·ę warto~ci :r;
•
postawienie pracy partyjnej. \Vyczu
wnło &ię w nich tę iskrę, która zna 2.136.000.000 zł., a przez prz-i:śpie
mionuje aktywistę part~'jnego. Ale szenie obiegu środkÓ\V obrotowych
licowego..
„Tow. :Majchrowicz, były I sekre· tymi ludźmi trzeba się zaopiekować, zwolnił dl:l gospoda:dd narodowej
Dzielnicy, odnosJl się z duż~ trzeba nimi pokierować, ti-zeba ich ponad 3.199.000.000 zł
·eeh ęcią do t~'ch, ktorzy próbowali
Cyfry te i objęty przez nie twóralizowac przyczyny niedociągnięć pouczyć, razem { nimi opracować
. pia.n pracy i bezustannie śledzić za czy wysiłek łódzkich włókniarzy, on Dzielnicy".
. ,;pracy Komitetu Dzi;~;iicowep;o J jego wykonaniem. Takie jest zada- dzieiowców, metalowców, świadczą
na·dowodn1·e· z"e coraz bax·dzieJ· wzra
· ·
K · ·
k
,,Ko-1 · E
llle wolno było krytykowac ·
J,
J
mitet Dzielnicowy nie wychowywał me gze mtywy om1tetu Dzielnicoorganizacji part~·jnych, a. komende- wego i właśnie tego nic zrozumieli ~tn wśród robotników ś1viadomość, iż
wicl~ie świ~~a narodowe i robotnicze
rował nimi'.'· „Ki~ . wychowyw.ano J towarzysze z Rudy Pabianickiej.
"'Ynikiem nalezy uczc1c wzrostem produkcji,
Zupełnie naturalnym
bdr partyJn7e~, me było podz1al~1
r;acdy'~ek-:-. mKowiąl tk~warzysze Karas., takiego stl'lu pracy Eg- zelmtY'""" Ko- większymi osiągnięciami dla dobra
•
•J
•
wro Zl i i owa s. -1.
Na tle tych wyp-0wiedzi. stają się mitetu Dzielnicowego był brak kon- ! kraJU dla ~obra międzynarodowej
9:-0zumiale fakty przytoczone W spra troli pracy egzekuty'V j niedostatecz f sprawy pOkOJU.
Meldunek o wypełnieniu 1-Majo·
"ozdaniu, że tkalnia i przędzalnia I na troska 0 rozwój poziomu politycz
'"'"Ych zobowiązań, o przysporzeniu
kt .
,
,•
•
. •
frednioprzędna nie wykonały Pla:rn 1
1
dodatkowych wartości ni:P:.u1stwu
yirn.
a
Jllego
orgamzac~
o
ner,
ł
I-letniego.
pełnił słuszną dumą serca robotmków Łodzi.
Niedociagnięcia

Ogóln"ikowe deklaracje polityczne,
Ile powiązane z konkretną prarą 1.'0
Uienną, rozgrywki osohiste, brak
ioszukiwania się źródeł niedoslat:,,;„,
" pracy óri;anizacji dołowych i Kołllitetu Dzielnicowcg·o - oto, ro chanw.irr„'Tvzowalo w początkowej fazie
dysku!l.ię na konfel'encji wyborczej.
Trzeba było wyja:;niającej interwencji prezydium, ażeby niektórzy
IDwarzysze uczynili, dofć słabe 7.t'.'C'"
~. próby analizy źródeł usterek
I niedociągnięć pracy Komitetu })ziet

kształtem

Hamowanie krytyki
i samokrytyki

I

kraJ.

dyspozycyjnego, nie kierował cało
pracy powierzonych mu
organizacji partyjnych.
Lenin i Stalin uczą nas, że byty
ka i samokrytyka stanowi wewnętrz
nc prawo rozwoju naszej Partii.
Orir~ ln-ytyki i samokrytyki pozwala
Partii zdobywać coraz pewniejs-ze,
dominujące pozycje przodująceg·o od
działu klasy robo~niczej. Najistotniej
szym źródłem słabej pracy Komitetu
Dzielnicowego Rucla Pabianicka było
właśnie hamowanie krytyki i samokrytyki.

tow. Majchrowicz nie docenił, jak
zi-esztą i wiele innych zagadnień szkolenia ideologicznego.
Na calej Dzielnicy zapisano na kur
sy szkolenia partyjnego 220 sh1cha
czy, a skończyło kursy 146. Przytem dobór kandydatów był przypad
kowy, mechaniczny, bez ·wnikania w
potŁ·zeby i zadania Dziel.nicy.
To samo zjawisko mamy, jeśli
chodzi o agitatorów. Wyznaczono ich
138. Ale wielu spośród nich nie powiadomiono nawet o tym, jak zai>zczytny obowiązek zo~tał im przez
A w ogóle me
Partię powierzony.
pouczano agitatorów. na C1Zym polega ich doniosła funkcja.
,.Prawdą jest to, o czym mówi w
sprawozdaniu tow. Kaz.ur - obecny
że
pi!"rwszy sekretarz Dzi<"lnicy wydział kobiecy pracował l:'iabo, że
wlókł się w ogonie żywej inicjatywy
i sprężystości organizacji Ligi Kobiet - mówi tow. Jasiakowa - kie
rownicr.ka Wydziałn Kobieceg-o w tej
Dzielni'cy, -;- ale sekretarz Dzielnicy nie interes.ował się moją pracą,
nie pomagał mi, nie robił odpraw
z pracownikami Dzielnicy, 11ie żądał
s11rawozdania:'

Dzielnlcowego zagadnieniami produkcyjnymi"

eceniać należy pod kątem widze oświadcza tow. Promiński. -

o rze przy ?.:::.lCQ 1

I

Planq

,

I

ręhojn1-ią

ciągłości produkcji

W niosl~i racjonalizatorskie
pomijane

milczeniem

ulepszenia

I

Nr 11!

•

nas harcerze!
I

Nie

rueprzenvanie. obok
Dalej
zetempowców. młodzieży szkolnej, suną liczne, prawdziwie bojowe ;szeregi har~erskie.
~now zry\Ya się . bu~·za oklaskmv, . szc!'ere. e1uuzJ.astyczne

harcerze. Szeregi głośn!), mocno
skandujl}: POKóJ! ~TALIN! 1

POKóJ! ST.ALIK!
Podą.żają hufce: śródmieście,

Staromiejskej, Zdrowie, Bałuty.
Karole\'\'. YVidzr,,·;, Zar11~,..._
Widać dwie kolum1H· harcerokrzyki, lnedy maszeruJą pomysłowo l pięknie .Przyg<?towa:1e skie, niosące pisma młodzieżowe:
narcersk1e bure.a ra- Sztaudar -:\HodYch i ~wiat Młogrupy

l.

poranne

Pierwszomajowe

linią, nad którą furkocze i miepogodnym
pięknym,
się w

dopiero zaczynało wyiła ni

oać szezyty

łódzkich

kamienic

słońcu

las szturmówek.

kiedy ulicami w chłodnym jeszPierwsi idą harcerze hufca
cze po pierzchającej nocy cieniu Chojny. Twon.ą najliczniejszą
:maszerowały coraz liczniejsze grupę. Czuje się w tych siereMeregi harcerskie.
gach radość i młodzieńczą siłę.
W szaro-zielonvch mundur- Twardo, rytmicznie uderza.ja
~
kach z żrwo uwyaatniają,cą się po bruku harcerskie kroki.
czerwienią chust pod szyJą, kro
czyły radosne, ro::śpiewn11e gru
'PY dzieci robotniczej Lodzi.

wielki, wspaniały model szybowca. - Niech z.~·je 1otnictwo
nolskie - rozb~zmiewaj1 okrzy
ki.

faii na miejsce zbiórki centralnej, skąd niemal nieskończo..

ną, wspa11iałą kolumną młodzie

w pierwszomajo-

~ pochodzie ulicami czerwonej robotniczej Lodzi, manife~jąe w dniu Swięta mas
pl'acujących całego świata swą
siłę i niezłomne dą,żenie do

utrwalenia pokoju.
_ O godzinie 9 z punktu central
nego zbiórki w Alejach T. Koś
ciuszki rusza czoło pochodu
1-majowego - kolumna mło
dzieżowa.

Oświaty~ Książki

·

Otwarcie Harcerskiego Ośrodka
Metodycznego wWieluniu

w dniu otwarcia Ośrodka. Dorośłi i dzieci z zadeka:wie
niem oglądali pięknie uraądzone
świetlice oraz czytelnie. Duże zaintexesowanie budziły bogato wypo~ażone dz'ały'. stolarski, ślusarsk1, modelarski oraz ''liYstawa
modeli latających.

drużyny

Obok dziewcząt oraz chłop
ców w 7,etempow.skich koszuidzl~ nowe, ~ode polach i ja ·nych czerwonych krawatach. maszerują zwarte, licz- kolenie Pol.:;k.i LudoweJ ! Z trybtm, podchwycony przez.
n~ szeregi ich młodszych koleharcerzy. tłumy zrywa się potężny, rad<>żanek i kolegów „NIECH ż'YCzerwone trójkąty chust z da- sny okrzyk: -

Jo

leka. rrsują się mocną,

dych.

Wielkim wydat>zeniem dla dzieci Wielunia i okolic było otwarde
Harcerskiego Ośrodka Metodycznego.
nez radości, zaciekawienia i za·
palu do pracy wykazały zastępy,
przybywające na pierwsze zajęcia
do Ośrodka. Szybko ożywił się
,.śpiący" dotyc:hcza.s Ośrodek, a
ślusarnia i stolarnia Ośrodka uzyskafy pięknie pomaloW'l!łne okiennice, które zmajstr{)\vali pracowici druhowie na nowiutkioh warsztatach.
Wyniki swojej p,i:acy pokazały

Drużynami, ogniwami, hufcami,
w tysięczny·!h szer.:gach nodą

żową pójdą

Tygodni.a

Podczas zbiórki drużyny oma·trojach ludo- wialiśm,·, w jaki sposób wysta Idą f!'!'Upy w
szeregi pwlęgniarek.
Białc
pić w 'fygodniu O~wiaty. Padah
g·ranatowe koml>inezony 1·obot-, w~-ch„.
Zdawało .-5ię, że bez końca ma takie pomysły, jak: urządzenie
ników . z wielkimi k_owal:kimi
młotanu. e.le1.1:ro!ech1.u cy z po- <;.zerO\Vały harcerskie kolumny, kiosku z książkami. wydanie ga·
zetki poświęronej akcji Komiie·
rnysł~wym1 t:J.bhcan:i-1 rO?:d~1el- barwne. radosne, szczęśliwe.
Jedną, olbrzymią, potężną tu Upowszechnienia Książki i
~I~as.zeru_Jący !llOS~
czym1 ..:
z11ac~1. przoa~u.ąceJ. ~rga;_i1za~Jl falą ,jak wzburzolla wiosną wiele innych. Aż wreszcie jeden
;:: łoaz:ez~ raa.neckil!J, J\.omsv· rzeka, płynęły Pierwszego 1\Iaja z druhów podał wspaniały pro szeregi młodzieży w wielkim jekt: - „Niech nasza kolonia let
.. .
moln 1 P.1omern.·
. Idą 'r1elką grupą yrzy:;zh l?t- pochodzie, ma.nifostowaly swą nia, na którą już niezwługo w~·
mcy. Harc.erze ~?Ic:;t. ru~zk1e- wolę pokoju. pokaz:;ły własną jedziem~-. weźmie udział w akcji
go mogą się pocn„ub1c ;,Jlękną siłę, zdolną skruszyc IJotęgę zła KUK, (Komitetu Upowszechnie·
grupą model!ll ~~·. \Vy.soko, po- i wojny i utrwalić zwycięstwo nia Ksiąiki). przez upowszechnie
lad głowarm u noszą }1arcerze postępu, wolności, socjalizmu. nie książki w tej wsi, w której
Dalej ••„ .....„ •••••.••„„••••„ ....„ .•.•.„„.................„ .........„ .....•.. „„.~ .•„ •••••„•••
d\T, e skrzydla-te modeJc„
przechodzi· pod trybuną grupa
lotnicza, na pr.zt>dzie wiodąc

brycznego.

słońce

Uczestniczymy w akcii

Splecione dłonie harcer.~kich
,sieregów tworzą równe · linie,
które w efektownym. przechoszykn po.suwają się
dzącym
wśród burzy oklasków. z dzieciecą radością i dumą. ,Z:\1'\Vo po-

trwałą JĄ NASI HARCERZE"!

czerwon~rmi
wiewają małymi
chorągiewkami harcerki O!'aZ

przez drużyny harcerskie zawody modeli latających,
wykonane przez czł?nków drużyn.
Modele pięknie szybowały w powiet:rzu w ciągu kilkunastu minut.
ku ·w:ielkiej radości i dumie swych
konstruktorów.
Duże U2nanie zdobył sobie również harcerski teatrzyk ku).<lełko
wy, 1eySławiając miłą historyjkę
urządzone

.~ Boha~".

w wi.oełufiskim Ośrociku
·są pouczaj,ce i cietawe. Uczymy
się a m.raze.ni wychO\VUjemy, rozwijamy llilS2e molności i zami~

łowarua.

w

Ośrodiku możemy nabywać
"\Vszystlci.•e sprawności. W ten spo-

sób ucz.vmy się poż:1-"tecznie pracować i ·na swoim, dziecięcym odcinku w~łać Plan Sześcio•
bn'
1
e 1.
.Janusz Kowalski
Prawdriwą ni,espodziMl!ką dła
Korespondent „Promyka"
z·w:iedzaj~ O§rodek, s&ly się

I

FESTIWAL HARC.ERSKI WPABIANICACH

i Prasy

będziemy przeh)·wać

latem".
- „No tak, ale to dopiero za
dwa miesiące, a Tydzień Oświaty
ozwały się
już !>ię rozpol'z:vna'' głosy sprzeciwu. ale druh, który
w:vstąpił z projektem, bronił go
w;rtrwale.

chcemy - mówił
zadanie p1·zez nas podjęte,
zostało dobrze wykonane, musi~
m~· wziąć się do roboty już teraz.
biblioteczkę
zakupić
Musimy
KUK. .Test niedroga - każda
książka kosztuje zaledwie 100 zł.
W tym celu porozumiemy się z
Państwowymi Za'kładami Wydaw
nictw Szkglnycb. One przyślą
i
!Ulm materiały propagandowe
informacje dotyczące akcji. Z
otrz~·manych książeł.: i materiałów
propagandowych, w ramach Ty·
~odnia Oświat~'. urządzimy cieka•
-

Jeżeli

żeby

wą wystawę.

Zorganizujemy kilka wieczorów
z ak
cją KUK i kilka konkursów dla
poznania autorów, których książ~
bibliote~
znajdziemy w
ki
KUK. A kied:y wyjedziemy na
świetlicowych, związanych

1

kolonię letnią, mając już materiał
w postaci książek ora'7. '"iadomo·
ści,

potrzelme do naszej akcji, m,o
pewni. że nasze zadanie
wykonamy!
.leżeli wszystkie drużyny podej
dufo
mą akcję KUK, to jakże
my, harcerze
możemy zdziałać i harcerki, w dziedzinie upow„
szechnienia książki na naszej wsi.
To nas ostatecznie przekonało.
Wszyscy jednogłośnie uznali, że
projekt jest dobry. Przystąpili śmy więc do omówienia, jak bę
'dzie \\')·glądąła nasza praca na
wsi, c1y w miasteczku, do które·
go w~jetlziemy latem.
Po ożywionej d~'sku~ji ustalili
śmy, w .ogólnych zarysach, nasz
plan działania. - Będliemy urzą
dzeli ciekawe i pełne humoru ogniska, poświęcone książce, zorga
nizujemy wypożycralnię książek,
w której umieścimy stale zmic·
żerny b~·ł

nianą

gazetkę

ścienną,

urządzać

konkursy i udzielać in·
formacji o (ym, w jaki 'sposób
będziemy

można zaprenumerować

książki

z KUK.
Od dnia dzisicjstego, hasłem
naszej drużyn~· jest: „BJERZEI\1Y
UDZIAŁ W AKCJI KUK".
Wzywamy wsz~·stkich harcerzy
i harcerki, do pójścia za naszym
D. z.
przykładem.

1 Maja przybyła tu, do Pab!aruc,
aby wspólnie zaprezentować dorobek harcerskich zespołó;w· artystycznych.
. W cia,.gu dwóch dni kolejno wy
stępowały zespoły w dużej sali kina „Polonia". 2.:WO harcerek i bar I I I I I I IJ 'I.I I I 11'1 li.I I l i I I I I I l i n U I U"I!
cerzy wzięło udział w występach!
Piękne ludowe tańce, piosenki,
pieśni bojowe klasy robotniczej,
jedne z pierwszych
deklamacje zbiorowe, inscenizaW hufcu łaskim z każdym
cje - wszystko to składało się
-·~ „-------~---------------------------------..&.-----------dniem m~ra:sta liczba harcerz~·. ,
rzanki, to papierosy, przychodzi- na jeden barwny, interesujący Powstają drużyn;: harcerskie rut
(ciąg dalszy)
ły do niego różne baby i starus11 przegląd dziecięcych zespołów ar- .wsiach, gdzie do tej pory nie słyCzuk zarumienił się i szybko
szało się zupełnie o harcerstwie.
ki, i on im wróżył: komu "\vypa~ tystycznych.
odszedł, ponieważ już miał w kie że cala ziemia, to tylko nieprze·
- Czuk - zapytał Hek - dla- dnie szczęśliwe życie, a komu nie
Drużyny w powiecie łaskim pr.:i
Harcer.z.? na swym festiwalu pa
szeni jeden nabój.
• ~1·
czego czarodzieJ·e są tvlko w baJ· szczęs
byty las.
· 1·
·d ·
.. .
. k'
~·
iwe.
.
yJaruc im gosc11i przewo ruczące CttJą z w1el Gm zapałem. Na jcd_ I dobrze wróżył?
kach i opowiadaniach? A co by
Rekiem
jeżeli nad
ogóle,
w
I
*
*
*
_ Nie wiem. Wiem tdko. ża. go Związku Harcerstwa Polskie- n? z pierwszych m,iejsc wysunęły
Był to wsp~niały. spacer!. Do świeciło słońce, to był pewny, że to było: gdyb;s: b),·li na.·pr_awdę?
Sl~ druż~·ny męska i żeńska w,
"
„,
i:itrumylrn :-zl1 gęsiego wązmtką i nad całym światem nie ma anl
"
-. , I ze_b Y, w1~dź' 1.!1.Y i_ d iabłY t e... późnieJ· przvszła milicJ·a, zabrała go, Jel.'Zego Berka, przedstawicieli mal'ym osiedlu
- Buczku.
.i
Czuk
tpytał
z
b"h
chmur.
ani
deszczu
dróżką. Nad nimi lśniło zimne bł~
go, a w jego mieszkaniu znale- m.inistershva Kultury i Sztuki,
.
.
·
·' " - ." .
W świetli'cy, urządzonej przez
Upłynęło dwa dni, nastąpił trze
odpowiedział ziono wiele cudzych i·zeczy.
- Ale.z .m~ kitne niebo, wznosiły i:;ię ku nieZwi.ąaków Zawodowych, przedsta O\\·e drużyny, zawsze jest gwarno.
.
bu strzeliste skały Błękitnych ci, a stróż wciąż z lasu nie po- z rozdrazmemem Hek.
•
- W, takim razi_e .był to na pe- wicieli licznych organizacji i spo- wesoło, zawsze wre praca.
- Diabłów nie potrzeba. Co z
w
wracał, i trwoga zapanowała
Gór, niczym bajeczne zamki
Drużyny buczko"\vskie przodują
malei'1kim, zasypan.ym śniegiem nich za korzyść! Poprosilibyśmy wz:.o. me. czarodzi.eJ,? lecz zło- łeczeństwa. Dla najlepszych zewieże.
społów artystycznych przygotowa nie tylko na odcinku pracy kul. .
czarodzieja, żeby poleciał do tatu dzieJ. Jak t~. z:1Yś~isz.
W mroźnej ciszy o:stro skrze- domku.
turalno-artystycznej, lecz równo liczne i piękne nagrody.
- 9cz.ywisc1e, ze zlodzleJ
Szczególnie strasznie było wie- sia i opowiedział mu, żeśmy już
Wśród gę·
czały cie.k awe sroki.
nici w nauce. Ambicją dirużyn
,'Ył~śtak
Ja
~zuk.
się
z-?odz1ł
przyjechali,
dawno
zamyMocno
nocy.
w
i
czorami
stych cedrowych gałęzi zwinnie
Od przewodniczącego Central- jest uzyskać jak najlepsze postępy
_ A na czym by on poleciał? me myślę, ze wszy~c.r w.rozb1awiewiórki. kali sień, drzwi,' i aby światło nie
skakały rude żwawe
- No, na czyrn.„ Wymachiwał rze .muszą b~·ć złodz1e3ami. No, nej Rady Związków Zawodowych w nauce.
Pod •drzewami na miękldm bia- wabiło zwierząt, r~czelnie zawieDt.·użyny prowadzą między sobą
łym śniegu widniały fantastycz- szaQi matą okna, cnociaż należało by rękami albo jakoś inaczej. On powiedz, po dco on dma pracować, gen. Aleksandra Zawa.dzkiego o~ie~y i ta~ 0 .każ ~j, ~ury mot raz ministra Skrzesze~skiego bar \\'Społzawodnictwo "\V nauce. co on·n e ślady nieznanych zwierząt i postępować wręcz przeciwnie, p:> już sam wie.
....
- Teraz rekami machać ni<> ze Slę przeaostac. I wezlllle wszys
człowiek,
nieważ zwierzę to nie
ptaków.
można, bo jest zimno _powie: ko cz:go. mu trzi;ba.. ś~ij lepiej, cerze otrz~·mali i•iękne nagrody znacznej mierze wpływa Ila lepW tajdze coś zajęczało, zahu- boi się światła.
sze "\\'yniki i spadek ilości ocen
Przecież ja mam Hek, Ja i a~ w1ęceJ me będę. z książkowe i sprzęt sportowy.
Nad kominem, od pieca, jak dzi ł Czuk. _
czało, trzasnęło. To widocznie, ła
nie<lostatecznych.
Pabiani
w
Artystyczny
Festiwal
rozmawiał.
tobą,
mimo
a
rękawiczek,
pary
dwie
się ze zwykle, huczał wiatr, a kiedy za
zwaliła
miąc gałęzie,
Drużyny harcerskie w Buczku
cach był ·piękną harcerską impre
- Dlaczego?
. szczy•tt drz~wc:i góra zlodo\va~ta mieć smagała ściany i okna ostry to, gdy wlokłem polano, palce mi
- Dlatego, że rleciesz rozne: ;z;ą, która wykazała nieprzeciętne wielce ~latwiają. pracę .szkol~):n
mi śnieżnymi bryłkami lodu, - całkiem zmarzły.
łeg') śniegu.
- Nie, po\viedz, Czuk, a jed- bujdy, a w nocy to ci się wszyst- i obfitujące w wyniki prace har- nauczycielom. Widzą to .1 oce:iiaJą
Dawniej, gdv Hek mieszkał w wszystkim się zdawało, że z zew
ko przyśni i zaczniesz walić łok- cerstwa przy upowszechnianiu wy0owawcy, pomagaJą. tez _ze
nak było by dobrze'!
Mosk}vil, wyobrażał sobie, że ca .nątrz ktoś się dobija i skrobie.
zawahał się cjami i nogami. Myślisz, że to d.l kultury i sztuki wL ód dzieci po~ sweJ ?t~·ony rlruzynom w ich dz1a- Nie wiem Poszli spać na piec i tam matła ziemia, składa się z Moskwy,
.
. to jest z ulic, domów, latarni ka długo im opowiadAła różne hi Czuk. - Pamiętasz w podwórku, H'rze, żeś mnie wczoraj pięścią w przez za)jęcia 6wi'etlicowe oraz łalnosc1.
Jadzia K.
wychowanie kulturalno-artysty- 1
ITTorie i ba]kL :fresJ :· zdrzemm: w suterenie mieszkał dawniej ja brzuch azturchnął?
tramwajów i autobusów.
korespondent .•Promyka''
czne w drużynach.
(d.c.n.)
ki kulaw.v_ SDrzedawał to obaObecnie zaś zdawało mu sie. ła się.
W Pab!arucach w ubie,gły p:ą- społami wM-ystk1oh i~·ah m!&jtek i sobot~, odbył się wielki Fe- scowych drużyn.
Do Pabianic zjechały grupy
stiwal Artystyozny drużyn ha.rcer
dziewcząt i chłopców w harcerskich z województ\.va łódzkiego.
Na festiwal przybyły drużyny skich mundurkach lub pięknych,
z Tomaszowa, Piotrkowa, Skier- regionalnych strojach.
Patrzącym aż mieniło się w oniewic i z wielu miast i wsi. Byna widok tej barwnej, rozczach
artystyczł;,· t.o najlepsze zespoły
ne, które już na teren:e swych po śpiewan~j i radosnej gromady har
wi'atów cieszyły eię uznaniem i cerskiej, która w przeddzień Wiel
uzyskały pierwszeństwo przed ze- 1skiego Ś\\'1ęta mas pracujących -

I

•

Drużyny

w Buczku

GŁOS

Kronika m. Kutna I Wieś

KUTNOWSKI

oo/ska wchodzi no szerolci gościnrec oświaty

W sp6łdzieln 1 ach produkcyinvch weiewództwa lódzkie11

li
K
• ·
PoWsI a)q DOmy U Ury
.

•
pod kierunkiem
~opi, członkowie 41.$Półdzielni Związku Samopomocy Chłop·
produkcyjnych przystą.J>ią do skiej, który ma pieczę na obsza
prac przy . budowie ewietlic. rze województwa łódzkiego nad
ro~ojem oś·viat:;- i kultury na
ti:wałych pomników kultury.
.W tych dniach bowiem właś wsi.
nie 41 spółdzielni produkcyjZakoń~zenie tych p~ac . we
1t11ch otrzymało 12 milionów zło wspommanych 41
tyrli na oświatę : kulturę, .na prze~!duje się na dzień 22 lipWA.ZNIEJSzE TELEFONY:
r0tbudowę świetlic i Domów ca b1~ząeego roku. A .Pra~e są
22 - Pow. Kom. M. O.
Kultury, na biblioteki i wszeJ. pow~e. W Bogum1łow1t;ach
31 - Starostwo Powiatowe
kie pomoce r.,.ukowe.
radomsr.czańsk1ego
pow1atu
32 - Pow. Zakł. Elektryczn)
Wszelkie remonty j budowa
spółdzielni przystą·
33 - Miejski Posterunek MO ora7 urządzanie świetlic będzie c~onkowie
p1ą do budowy Domu Kultury z
W pierw8zych

dniaeh

maja odbywać

.

się

spółdzie1mach

41 60 -

102 -

Straż Pożarna

Zarząd M;asta Kutna

Prezydium Pow. Radv
·
Narodowej

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

• k u toowscy !
Uwa
•oa' rol nicy
.

salą teatralną. N.a ten cel przeznaczono 512 tys1~y złotych.
W Szewcach Nagórnych po·
wiatu kutnowskiego na urządze
nie Domu Kultury w pałacu
przeznaczono
poobszarniczym
520 tysi~y złotych. Budowa Do
w
mu Kultury w
Pniewie ze sceną teatralną pochłonie 735 tysięcy złotych itd.
W ten sposób w 20 spółdziel
niach ~wstaną zupełnie nowe
D' mu Kultury, w pozostałych
dokona się gruntownych remon
tów posiadanych już świetlic.
20 spółdzielni otrzyma sale te·
atralne z ekranami kinowymi.
świetlic spółdzielczych
Wiele
otJ·ryma radioodbiorniki, biblioteki, kompletne urządY.enia świe
tlieowe, itd.
W taki to sp066b Związek Samopomoc~ Chłopskiej walczy o
oświatę i kulturę chłopskich
mas pracujących na wsi.
T.Sz.

spółdzielni

Dzieci zbierają
·r~~: ·
K!it~i'};~e~::r:bi%t~
padków w Ozorkowie, zorganizo

złon1

wał masową zbiórkę odpadków.
Na apel Komitetu stawiły się trz~
miejscowe szkoły, a mianowicie:
Śzkoły podstawowe Nr 1, 2, 4. W
zbiórce wyróżniła się szczególnie
szkoła Nr. 2, która zebrała naj
· ks 1·10 ść ł
.
.
z omu..
wię zą
Warto zaznaczyć, ze k1erowm~ os~biście kierował akcm zbiórko•
szkoły Nr. 2, ob. Z. Nowakowski, Vll'ą.

PRZZ wKutn1·e szkoli zw1·9zkowc6w
91
Przy Zw. Spółdzielców Oddział
w· Kutnie, otwarty został kurl"
szkoleniowy dla mężów zaufania
i radców zakładowych, w którym
udział bierze "36 osób z terenu.
Zw. Prac. Budowlanych Oddz. w
Kutnie, przystąpił również Jo zor
ganizowania dla radców zakłado
wych i mężów zaufania swojego
związku, kursu szkolenla związ·
kowego.
Pow. Rada Zw. Zaw. w Kutnie,
w szkoleniu
współzawodnicząca
związkowym z PRZZ w Radomsku, zdobyła 1 miejsce w woj.
łódzkim, pod względem ilości prze
szkolonych, frekwencji, doboru pre

legentóVll', poziomu wykład6w, jak
i sprawozdawczości, a więc czyn
ników obowiązujących we V1rspół
zaV1rodnictwie.
1 W okresie od dnia 15.3 1949 r.
do dnia 19.4 50 r., kursy ukończy
łó 491 osób. Wyróżniono 62 osoby. W trakcie szkolenia znajduje
się 186 osób..

Nie wszyscy rolnicy wiedzą o rów~ież wszystkie Gminne Spół
Redakcja i AGministr. „Głosu tym, ie skupem surowej wełny zaj dzielnie, płacąc godziwe ceny,
Kutnow.skiego" mieści się w muje się Powiatowy Związek
Ażeby jednak otrzymać najwyż
Kutnie .przy ul. Narutowicza 2. Gmińny.ch Spółdzielni ,.Samopo- szą cenę, należy pamiętać o kilPrzy Centrali Ogrodniczej w Sie
tel 217.
moc Chłopska" w Kutnie, jak ku zasadniczych momentach.
radzu powstało koło Ligi Kobiet.
Przede wszystldm dostarczona weł
Przystąpiay do niego gremialnie
na powinna być dostatecznie czywszystkie! "kobiety pracujące w tej
sta bez zanieczyszczeń. takich jak
Br.
placówce.
plewy, sieczka. Rolnik
słoma,
przed przystąpieniem do strzyże„ •
.
ob~bodzoo~
nia owiec. wirtii!n je przez ipe•
wien czas trzymać w czystym po1
Sekcja ~iermaszowa urządza 15 mieszczeniu.
. Na ostatnim po_sied~eniu p~ezy
d1um Obchodu Tygodnia Oświaty., wystaw ka1ążek i prasy w sklepach
Książki i Prasy, które odbyło się kutnowskich. Uruchomione bęi:lą
w gmacllu Starostwa Powiatowe- także 2 stoiska kiermaszowe. 0go w K'.utnie. ustalono nastę- prócz tego w dni targowe to jest prać, ponieważ powoduje to tylko
' ·
.
.
Do współzawodnictwa w hodowli
. Ostatmo. odbyło i>.ę w lo~alu Za- Chłopskiej, Zarządu Gminy, Gmin·
2, 5 i w niedzielę dnia 7 ma~a jej skudłacenie i obniża cenę
pującv program:
i·ośllnnej przystąpiły
produkcji
i
ZSL
i
PZPR
Narodowej,
Rady
nej
ze
Dąbrowicach
w
Gminnego
rządu
.
.
.
uruchomionych będzie 7 stoisk z
Komitetu oraz ZMP i Koła GospOdyń Wiej- gm. Krzyżanówek, Sojki, Kutno,
crganizncyjne
Przestrzeganie PO""'.yz.szych k1~- branie
w rożnych punktach
książkami
Wojszyce, Plecka Dąbrowa, Opoku prostych przepisów będzie Gminnego współzawodnictwa pracy skich.
miasta.
Zebranie zagaił prezes Związku rów, Rdutów i Krośniewice.
gwarancją uzyskania najwyższej z udziałem przedstawicieli GminneW ramach Tygodnia zostanie ceny wełny.
go Zarządu Związku Samopomocy „Samopomccy Chłopskie~", który za
nowe przedszkole
poznał zebranych z celem zebrania.
wręczona gromadzie Grochów biMiejsk'a Rada Narodowa przy· blioteka. Na posiedzeniu omaz działalnością gminnego komite· Więcej
tu współzawodnictwa zapoznał.zePrzyjaciół
dzieliła Towarzystwu
-.yi,an.a ~yła r6~nież ~prawa u~oW Zduńskiej Woli, pracownicy
• branych przedstawiciel Powiatowe""
na przedszko~e. zhw1enia zwi.edzenta szerokim
Dzieci budynek
I!!}
'-'
· s Ałdzi.el
go Związku „Samopomocy Chłop·
przy ullcy LimanoV\. kiego 6. masom drukarni, która znajduje
.
•
Mleczarni P>Okręgowej
współzaiż
skiej", który stwierdził
TPD przystępu;e do remontów i się w Ku!nie. w gimnazium kra. przysłqp1ono do długofalowego w1p6ł.aawodnictwa
wodnictwo dotyczyć będzie odcinka czej wyruszyli w teren, aby pojuż w najbliższym okresie noVll'e wiec1:<lm urz~dzona z.o~ta.nie w Ty
Robotnicy, zatrudnieni w zespo hodowli i produkcji roślinnej.
W cegielni Grabów koło Łęczy
móc w kontraktacji jaj i drobiu.
przedszkole będzie mogło zają~ godn1u Ośwtaty, Ks1ązk1 J Prasy
· d o dn'ta
. · 1e „ ceg1arki „ wyk ona1ą
. do wspołza
Do komitetu współzawQdnictwa Przedterminowo został także wy
przystąpiła
za_łoga
cy,
rysunkowy..:h.
prac
wystawa
się 200 cł~ećmi zgierskich robot·
weszli: wójt gminy ob. Jan SzczeSC• września r.b. ponad plan
p
f 1
dł
d
ników, które z braku dostatecz·
ra· 200 tys. cegieł, zaś pracujący w pański, II sekretarz komitetu gmin- konany plan dostaw mleka. W
ugo a owego.
W dniu 4 maja o ~odzini.? 17,30 wo mctwa
nej liczby przedszkoli, nie mogl~ odbędzie się barwny pochód mło- cujący przy piecu Hoffmanow· innym zespole tejże cegielni wy„ nego tow. Władysław Łuczyński, akcji tej na pierwsze miejsce wy
korzysta~ z opieki Towarzystwa.
ddeży z orkiestrą i aktualnymi skim, zobowiązali się do podnie- konają do dnia 15 listopada r.b. prezes Gminnej Si;ółdztelni Samo- sunęła się filia tnleczarni w Woli·
Fakt zorganizowa.. · przez TP!:' hasłami.
sienia jakości i ilości produkcji. 200 tys. sztuk cegieł ponad plan. pom. Chłopskiej Jan Klankiewicz, Flaszczynie, gmina Wierzchy. Kie
Instruktor rolny o':J. Cze- równik mleczami, Roman Ruta
jeszcze jednego przedszkola. spot
w gminny
Akcja współz,lwodnictwa
Do końca roku postanowiono wy
sław Czupryniak i inni.
kał się z uznaniem ze strOnv świll .· Dnia 5 maja uczniowie §rednich konać ponad plan - 240 tys. ce / Grabowie już weszła w życie i roz
Po ukonstytuowaniu się komitetu wezwał wszystkich kierowników
(J. M.). szk9ł organizują poranki artlstY· gieł.
'
ta pracy.
(J. M.). współzawodnictwa
wija się pomyślnie.
postanowiono do wykonania planu w 200 pro·
czne z udziałem artystów. :pl&produk centach. Na drugim miejscu w
plany
nasfępujące
wykonać
nuje się również t1ieczór literac„
cyj~e: osiągnąć 100 kwintali cykorii realizacji podjętych zobowiązań,
ki w dniu Ei bm. Wieetór-"bterac
z 1 ha, j~~- 12 kwintali z l tnalazla się filia w Branicy, gmi
Id· Ocłbędżie się w 8Wł1 tlZMP..
ha; b~~eb !OQ .k~ta 't!Y Zapólice.
wykOiiiiła t:obo•i1tzania.
~td'Wiezu <:>dbył się Powia
t~ łiófrulai'fZiejf 'łY·
Instruktorzy skupu jaj wezwali z ha, z1emma~ow 70 kwm~b z
1 Majowe
.
.
ha, rzepaku ozimego 7 kwmtali .
godnia Oświaty, Książki i Pra- wy Zjazd delegatów Związku
z ha, Inu na słomę 12 kwi!Jtali z ha m zostali przez instruktora Ada
Młodztf!lł szk<>lna gminy Wr6b· sy do spółdzielni produkcyjnych Samopomocy Chłopskiej.
W
lew, powiatu sieradzkiego db znajdujących się w powie:!•e kJlt- obradach udzia? wzięli przedsta wygłoszony został przez przed oraz zakontraktować 1200 sztuk ma Stefanowskiego do wykona·
trzody chlewnej. D~ współzawod- nia przedterminowo swych zol>o
kilk'ł P?up
postanowiła nowskim wyjedzie
uczczenia 1 Maja,
(A.S)
wiciele partii politycznych, Po- stawiciela wojewódzkiego ZSCh nictwa na tym odcinku wezwano
podn~eśł f.mZiom nauki i zorgani młodzieży szkolnej z Kutna..
••
wiązań.
gminę Błonie.
politycznoerat
ref
Biesiadę
ob.
zoWl!ć w:eejemną pomoc w nautza
uiu craz wyda/o. specjalne numery
gazt?tek śc1e" nych. Prócz tego.
dzjeci we własnym zakresie u~o
•
.
W Sieradzu istnieje jedna sprawa rozbiła. się o brak odpo- ~złonków Z~C~ w walc~ o pokój
przebija duma, prawdziwa roboeianka
9
ogród.ci
rządkowuły ! obsiały
bpra":ie
..
ru~zy
ONA
Kie.dy
.
Jutro.
SOCJahstyczne
lepsze
1
J·est
Sprawa
lokalu
wiedniego
Gim
licealnego
stopnia
11-latka
szkolne,
. . dziennie dopytywah się ro ohuey. co- Juma t dzieła własnych rąk.
.
.
·
•
'
Ob. Drożdż, kierownik działu mine•
Po sprawozdaniu miała mi_eJ- Przecież trzeba JĄ uruchomić, przecież
Dzieci ze szkcł.v w Dąbrówce, na1jum i Liceum. Administra- ważna i winny zająć się nią
ralnego, tez z dUJllł podkreśla osifgnię
w Czyr.ie P;crws<:omajowym wy· cyjno-Handlowe 9raz wieczoro· powołane do
. .
tego czynniki. sce ożywiona dyskusja, w której nasz kraj czeka na skóry.
Mała garbarnia 1uzy ul. Pomorsk1e3 cia załogi.
b ł 0b p 1 t 0
ł
'
•
'
kopały ·,5 mtr. rowu przyorożne
„O, proszę spojrzeć na tę łupiarkę.
zmam~foniem
wielkim
bvła
długo
a
aw
•
a
ra
za
os
g
m.
.
m
"
szkół
11
go. W ten sposób dzieci szkQlne, wa S z . a P rzemys wa. P rzy J?z1ewczęta-uczenmce
W lutym miała aż 14 dni postoju, taka
działa internat- bursa SieradZu muszą mieć odpowied- wa. Scharakteryzowała ona sta- tr>wmyszy z~ Zduńskiej Woli. Wapól- była zużyta. Przyjechał wezwany z Cen
11-latce
w miarę swoich możliwości dają
chłopców. Dziewczęta-uczen nie warunki do nauki. Nie mo- nowisko kobiety w Państwie nymi siłami zddfal_i już .~dbudować w~ę trałnego Zarzędu Przemysłu Skórtaneswój wkład pracy dla dobra swo dla
· ksie zakłady pracy, kominy 11a powrot
·
t
. . •
, .
. ·
TBS
b k \.;
·
iej gromady, a tym samym dają mee Z ra U ;.1Ursy
wezwafa zaczęły dymić, a powietrze mów wibm go epecjali ta, łnpiarkti obejrzał, pokii
.-u są W gą ·pomewierac się na Jak1chs OCJ& ~S .Yczn~
i orzekł, że to tylko kupa
wyraz zr0zumienia swoich obo- daleko gorszej sytuacji. Brak stancjach w pokojach sublokator członkm1e Związku Samopomll· je miłym dla ucha ł06kotem maszyn. W1tł głowę, więcej.
A myśmy pokazali,
złomu, nie
wiązków wobec całego społeczełl odpowiedniej bursy dla córek skich częstokroć
s'..lrośnicinubiałv
wypluwaj1J
Szarpacze
w nieod.po- cy Chłopskiej do czynniejszego
ŻI.' to nieprawda I Mechanik Królikowkro2
spływa
płótno
gotowe
a
wiec
.
.
ł
.
ud
.
.
.
. '
pó
h
. ś d .
stwa.
zia u w naszym zycm gospo- sien 'nieprzerwanę falę„. Tylll;o !ł:arbat- ski i Kwaśniewski, majster 11rodukcji,
chło w w1edmm środowisku, co bynaJma 0 -1 re morolnyc
M. BojanoWicz
tak długo koło niej cho.Hill, aż ru
nia zamknięta na głucho. Wewm.ttrr;
jest poważną troską inspektora mnie) nie wpływa dobrize na do- darczyll\i po\ityeznyrn.
seyła. Teraz pracuje jak nowa.
korespondent „Głosu".
nara
maszyny,
kwas~
przez
zżarte
niej
tu szkolnego. Zwracano się już rastającą młodzież. Jedynie we W czasie obrad dokonano wy
Garbarnia zattudnia obecnie 46 ludai.
1 rdzy.
&tance warstwy kurzu
.
· t owych Związ
ładz powia
• b
· b
ta ·
ł • · ·
•
· do K urat or1um,
I wtedy Z ~ego 15 należy do Partii, jeden jest
.Był b·iecień 1949 roku.
urs1e oru w
w asc1w1e pos w1oneJ
w teJ· sprawie
Pracownicy
składzie: właenie za11a~ła w Kom~tecie Miej1kim kandydatem.
Rad Narodowych i innych mia- będzie można wychować mło- kt~ w następującym
„Szkolenia Jeszcze nłe rozpoczęliśmy
ob. Go- PZ~~ de~yzJa: garbamw ma byc uru
prezes,
Towa- 'tizież w du~hu socjalizmu. Dla- o.h. Danecki
rodajnych czynników.
Urzędu
- mówi low. Cl111ger, sekretarz organi
clrom101UJ.
ki
K
i.;
}'
te•
l
•
te"
te
d'ó
$''hm
•
Do pracy tawili się Chabełak, Han, r:acji płidatawowej - ale mulimy JOZ•
go z me wo no sprawy J is - v. p1·ezes, 01.1. orec "J' ł'en i w
rzyst wo B u;rs 1
ulepszaią styl pracy
sek1·etarz, ob. Pawlatowa - Sowa, Olejnik, lciek, Drożdż, Desz- pocz1ć je jak najprędzej. a i agitato•
przyobiecało pomoc finansową zaniedbywa6.
Związek Zawodowy Pracowni- na uruchomienie bursy,
czyński~ So~ez~k, Kw:u~ew.ski, Kuba~. rzy ołt'zymaj1 w tych dniach zeszyty do
Wacław Mytkowski skarbnik.
ale
RozeJrzel1 1ę wokoł srnb1e. Wszędzie wpisywania "swych notatek„."
(St. Zwol.)
k6w Finansowych, przy Urzędzie
gdzie tylko Epojrzeć konieczna napra
A jakie podjęlijcie zohowięzania Pier
Skarbowym w Rawie - Ma!owlec
wa. W ramaeh brak szyb, maszyny pop wszomajowe - i kto je uchwalał? Pyklej, przejawiający dotychczas
snte, narzędzi brak. „Czy damy radę?" tanie to zostało czę5eiowo przyjęte , se
bardzO niewielką działalność - .niektórych zaczęło ogarniać zwętJ?ie zdziwieniem. Kto? Rozamie się llllllO
.
I
Uaktywizuje się. Pracownicy
przez się, że wszyscy.
nie.
W ,,MONITORZE POLSKIM" Nr A-42 z dnia 19. 4. br. ukazały 11ię
nędu podjęli współzawodnictwo
D1łosz1ni1
Z pny~nębienia rychło się otrzęmię
długofalowe we wszystki.ch od- zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14. 4. br. w sprawie unorto. Zaka ano rękawy. Tow. Kubala był Wykonujemy więc dodatkowo ' par
wcięź na salach, zabrudzony, zakurzony tie skór świńsłfieh, które pnezna~e
Przyczyni mowania spraw ogłoszeniowych. z mocą obowi11Zującą od 1 maja br.
pracy.
działach '
W wykonaniu tych zarządzeń wprowadza się z dniem 1 maja br.
ZGUBIO 'O zaświadczenie
tak jak" w~zyscy. Magazynier Deszr.zyń- sę na obuwie i wyroby galanteryjne•
niewątpliwie • dq ter
to
się
. zmianę układu ogłoszeń oraz nowy cennik ogłoszeniowy w "GŁOSIE ROpowtórnej rejestracji wyski troił ię. Był maszynistf, kierowni- Ponadto uporądkowaliśmy teren fahry
zale- BOTNICZYM", "GŁOSIE KU1'NOWSKIM", „Gł.OSIE PIOTRKOWwypełnienia
minowego
dane przez Zarz,d Gmikiem zaopqtr:i:enia. przetaczał ma zyny. ez11y, aby i o nas było odświętnie. Poceń władz nadczędnych. a tym
.,GŁOSIE PABIANIC",
SKIM", „GŁOSIE RADOMSZCZA~SKIM",
ny Łaznów, Karli6aki Sta0 godziny pracy nikt nie pytał. Przycho wzięliśmy postanowienie wykonania ~z
samym będzie jednym z ogniw re „GŁOSIE TOMASZOWSKIM".
w ław, Popielawy. 415
dzono wcześnie„ wychodzono późnym wie hego planu na dzień 15 grudnia, ale (K.M.1
alizacji Planu 6-letniego.
Ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników o p1·zetargach i licytacjach
czorem. Zreszti po co pyta•\ cel był zna tu nasz rozmówca ieis.za gło1 - po1tara
ZGUBIO. O leg. Zw. Zaw.
oraz wszelkiego rodzaju komunikaty i obwieszczenia urz~owe i publiczne
ny każdemu. a I Maja garbarnia mu i my się wykonać go jeszcze prędiej.
na nazwisko, Nowak And1·ukowane będą odtąd w osobnych rubryf\aeh, czcionkami petitowymi.
O sukcesach zduńsko - wolskiej Pr
1·uezyć! I ruszy„
10612-G
drzej.
tym
W
ogłoszeniowych.
łamów
dwóch
11zerokość
przez
ciągłym
skłaclem
lowooświetlona
opowiada nam jeszcze ob. Deszczyń
harni
zamoczono
kwietnia
·
29
Wreszcie
celu wprowadzone zostaną następujące osobne t'Ubryki:
ZGUBIO O leg. Zw. Zaw.,
pierwsr:ą partię skór. Tow. Chabelak ki. A wlec o tym, jak na MierJzyuarodo
w Skierniewicach
1) Obwieszczenia, 2) Przetargi i licytacje, 3) Pracownicy poszuki·
kartę repatriacyjnQ, 2 legit.
stary KPP-owiec, mógł z dumf powie- wych Targach w Brukseli, otwartych w
dla ogłoszeń zamieszczanych w tych ruZjednoczenia wani. Jednostką -0bliczeniową
Pracowńicy
tramwajowe, abonament i
dzieć: nasz Czyn Pierwszomajowy wy- połowie marea rb. wyroby jej 1ujęły
b!'ykach będzie . 1 wiersz druku.
wej·ciówkę fabryezn1,1. Mildrugie mie.isce, o stoisko na Ruchomej
konalHmy. ·
Energet. Okr. Pł.-Włocławskie.
gospodarcze i Iiandlowe ora'Z nekrologi drukowane będą
ler Stefan, Łagiewnicka 273.
Wystawie Gospodarczej, o udziale w
minął rok.
u
cza
tego
Od
go w Skierniewicach oświetlili nadalOgłoszenia
w dotychcza!fOWYDl układzie, tj. jako ogł<>!zenia ramkowe z tą
10613·G
możemy nadchodz,eych MTP, który - tak l(io
Dzi~ tow. Kubalę częściej
ulicę Łowicką. Prace te zostały tylko zmianą, źe rozmiar ogłoszeń gospodarczych i handlowych nie może
dokonane dzięki upłynnionym przekraczać 120 mm., a nekrologów - 100 mm. Jednostką obliczeniową ~ za tać w kantorku. Cóż, produkcja d:dewa 1ię załoga - przysporzy jej no
wciQź wzra ta, ro nQ i ohowi1,1zki. Jed- wej sławy.
leżącym dotych- dla ogłoszeń ramkowych pozostaje nadal 1 mm pr2lez szerokość 1 łamu.
materiałom,
nak tow. Kubala cbętni,e pójdzie z namio Ciekawe jest życie zdońsko-wolskieb
czas w magazynach.
Ogłoszenia drobne drukowane będą nad;'ll w dotychczasowym ukła
•na teren fabryki, tam czuje się · n11jłe· garbarzy. Lobię &wę pracę, kochajt
Każdy
Lowickiej dzie i jednostką obliezeniową dla nich pozostaje nadal 1 wyraz.
ul.
Oświetlenie
piej. „Robociarzowi warsztat będzie za 1wój zakład tak, jak tylko 1uoina koZamówienia n11 druk ogłoszeń w wyżej wymłeiłionych pismach nad·
przewidziane było w Czynif
wHe miły, mibzy od biurka" - powia chać własny waraztat pracy. Nie moina
czyta
i
prenumeruje
Łódź,
się zresztę temu dziwić, przecic:i ta gar
da.
Pierwszomajowym skierniewic· syłać należy pod adresem: Biuro Ogłoszeń RSW „PRASA" Wskazuje nam na maszyny, objaśnia, harnia to dzieło ich rfk. Stl)d tei ambi
kich energetyków. Z zobowiąza ul. Piotrkowska 10'. ,1, tel. 111·50, 114·75.
Młodych« Tego nie było, to trzeba było naprawić, ~ja uczynienia swego zakładu przoduOgłoszenia drobn·e można r6wnież nadawać we wszystkich Urzędach
nia swego wywiązali się oni na
3998k
tutaj pokrylo doły, tam w taki" to a taki Jłcym na całę Polskę.
pięć dni przed ianlanowanym i Agencjach Pocztowyc.'h.
Szczerze im tea:o życzymy.
~ sposób ulepszono prace. Ze błów ie11:0
tA1·minem.

Tydzień Oświaty, l<siqzki
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Prasy
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WSieradzu winna powstać bursa ~la dzi11cząt ::;~:~zyico:ie~:~i: :ci~:~ wKomitecie Miejskim PZPR zapadło postanowienie„.
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Jak Łódź żegnała kolarzy
Pohoju''
1tartującqch H'

Co

pisała

„,ll'qlciqu

praso lódzlco w dniu 3 maja 1930 r.

by

I szych

starć policji z komunistami,
· którzy chcieli uformować marsz na
czemu jednak
Hutę,
Królewską
podaje obszer- „skutecznie zapobiegła policja".

PRZEBIEG MANIFESTACJI

PIERWSZOff AJOWYCH

Ca.la prasa łódzka
ne sprav:ozdania z manifestacji
pierwszomajowych.
FASZYśCI PRZY ROBOCIE
podaje, że po-.
.„Głos Poranny"
W kominie poselstwa radzieekiego w
chód w Łodzi odbył się w porząd Warszawie, przy ul Poznańskiej wy_
ku i spokoju. W przemówieniach kryto bomb~ zegarową., poi!łożorrą przez
wygłoszonych na Polesiu Konstan,;niezna.nych" sprawc6w. Bomba była
tynowskim podkreślono, że w woje połączona. z mecli.11,ni=em zegarowym.
wództwie łódzkim 80 tysięcy bezro- Bomb& kt6ra. ważyłtt około 30 kilogra_
bctnych slrnzanych jest na głód i m6w - mogła. zdemolować. cały budynędzę i nie ma żadnego sposobu anek posclątwa.
by powstrzymać ten „pochód nęózy
REDUKCJE W „KARZE"
i głodu".
I ,,HORTENSJI" .
„Kurier Łódzki" pisze, że komupróbowali w kilku punktach
niści
W piotrkowFkich hutach szkla.nych
miasta ur'lądzić wiece i pochody, „Kara'' i „Hortensja" zredukowano
w;;zędzie jednak na czas ingerowa- ponownie 600 robotnilt(iw.
niesforne
,,rozp1~dznjąc
ła policja
BARDZO NĘDZNIE UBRANA...
tłumy". IIIiędzy innymi policja raz
W dniu wczorajszym z :klatki schedo
proszyla „,wiqksze zgrupowania ży".v"iołów komunistyc7..11ych" na Zielo- \\ej domu prey ul. Andrzeja. nr 7
nym Rynku. na skrz;.7.owaniu Wól- wyskoczyła. na bruk młoda dziewezy.
Denatta..
czańskiej i 6 Sierpnia, na Nanito- 'na o nieznanym nazwisku.
·w!cza 50 oraz na Bałutach przy ul. która. była bardzo nędznic ubrana po
nio:-ła. śmierć na. miejscu.
Zgierskiej 52.
.
.
W Warszawie - jak podają prawie identycmie ,,·szystkle łódzkie NOWA DE.lł'l<?NSTRACJA PRZED
. MAC.-I~'l'RATEM
gazety - silne oddziały policji rów
przed gmachem
W dum wczoraJ~ZYJJl
· ' i d opu"sc1·1~• do komun1·stycz
·
· '
L d ·
·
„n e
rum:
nych wystąpień". Większe starcia m?'~stratu w o i~ m1aia. ponownie
bezrn.botny~h,
demon7tr~eJa
m1?JSC0
zanotowano na ul. żelaznej, przed.
fabrvką Norblina, na Siennej, na l<torz~- doruagn'.t ~l'.l wy:płacenia zu,s1L
.
Ksiąięcej na ul Stawki, na K'.>lejo· k6w 1 ur1~chom1t:rua robot._
W cz:mo gdy 11clegacJa.. bezrobot.
we· i T;~;arowej na ul. Chłodnej,
ried fabryką . Parowóz", na Pla- nych konfcro»:nł:l. w prezydium magi..
strntu, zol1mn1 przeil i,.rrnachem h•~zro_
p B kowym .-• td
•
,·
•
.
, ,,
•
i
an
Clt
\Viqksza bitwa rozegrała się na uotm z~czr11 ~'.·~yoiora? lJ.!:,"I'CQ''::1ą. po
. Mariensztacie. Wszędzie „dzięki me stawę i wzu.0~11.1 "'rog;o okrzyki p~d
zwykłej czujności policji _ próby a~reoem m~~dratu. \\ o~ee teg~ . ..1~o.h.
ekscesów \vywrotowych tłumione CJ!l. Tozpętlzila zebrany„h, are, z.-1Ją.r
.,.
szereg os~b:
b;rły \V zarodku".
O god7.1.me 11,30 spo~oJ przed. ~a
Na terenie ·całego kraju odbył się
szereg wystąpień komunistycznych. ehem mag1strntu przywrocono ea.łkow1_
Na Sląsku doszło do poważniej- cie.

TEAT·R Y
TEATR POWSZECHNY

Dalsze nasze rozmówki t>: kolarza-

Wspólna kolacio
przodowni~ów pracy

stawiciel „Głosu :Robotniczego" tow.
red. RudrJcki pełniący funkcję startera honorowego, podkreślając ~
wiązanie tej wlelkiej imprezy kolar:
skiei z wyśC:.g'.em pracy całeg3 napoczął się wycllylać na jezdnię, aby szego społeczeństwa w budowie
ujrzeć kolorowe ko:;zulki kol.uzy :;zczęślhv~ej przyszłości., w budosoojaliranu i v..')"\valczenia popodążających na start hono1·owy.
koju - opus.zc-1.a chorągiewkę w dół
i barwna kolumna zawodników ruOCZEKUJE.)IY Ul\:AZAN'IA SIĘ
CZARNYCH KOSZULEK
sza z miejsca.
Piemvsi zjawiaJą się Francuzi.
PRZY PARKU ,,"WENECJA"
Później nadjeżdżają inni gr.upk,1mj,
Start ostry nas.t<1pił przed par·
lub poje<lyńczo. Słychać tu i ówdz:e
rozmo\'--Y proi.n!dzone w różnych Ję k'.em „Wenecja". I tu zgromadzona
zykach. Wzrok łodzian sk:erowany lieozn.Ic publiczność żegnała kolarzy .
j(>S.t jednak nadal w kierunku uli\:y życząc '.m pow,.,dzenia na dalszej tra
Traugutta. skąd po1Nlnni nadciągnąć
za chwilę chłopcy w czarnych ko- 5ie wyścigu, który stał się już dz;ś
szulkach, z-;,•rycię<:cy II cta:pu - Po- tak bardrzo olisl{i sercu robotniczej
lacy r:z. Francji
Łodzi.
Ci jednak przy•jc7Aiżają na samym
końcu. Pierw.::zy stawia :;iq na starPABIA~CE KOLARZE
cie Drobn:iei;vski.
l\.nNĘLI PRZED GODmNĄ 10

z kolarzami
w

Dekorow'anie Kłab1ńsK1ego żołtą Koszulką leadera wvscieu
w „WyK olar;?;e, Pokoju" rozgr)"\vanym
na
,-,vie
ju:i:
trasie Wa.r.siz.awa - Praga.
udttia.ł

biorący

ścigu

są

daleko poza Łodzią. Łódź jed.'lak jeszcze żywo zachowała w pamięci te
chw.iJ.e. kiedy gościli oni w mu•·ach
nasz.ego mias-ta. W:;zy,;cy pam.ię!amy
sympatyczną sylwetkę młodziutk'.e

etapu Warszawa Pola!rn z F'l'ancji Bronisława
\\'szyscy pamiętamy
Kłab:1},,kiegu,
chwile dekorówan:a go żółtą koszulką leadera l chwilę w~-ruszC'!1ia ko·
!arzy >'przed redakcji „Głosu Robotnicze"o·' w dalszą. pełną nies;wd7.:nnck drogę do \Vrocławia.
go

zi.vyci~cy

Łódź

W D:sIU START{;

Juz o godzinie 8 rano wzdłu~ ulicy Piotrkowskiej poczęły się zbie:ać gru~ki przechodniów chcących
Jeszcze raz ujrz.eć tych dz.'elnych
chłopców, których tak burzli1wie o-

I

wóz

głośnikoi.Vy

z

reklamą

„Sztan-

W poniedziałek

Dnigi Polak z Franojl, Sowa, był
bardzo 'Zadowolony z sukcesu s:wej
drużyny . .
- Nigdy bym się tego n1e spodziewat - mó•>i - że będziemy
lepsi od drużyny pols1dej.
Sowa utmymywał, może przez
zbytnią skromność, że na.sza drużY
na narodowa je.st mocn!ejsza od
ich.
- Z nas to żadna drużyna - mówil - j~teśmy bowiem :>. różnych
stron Francji i nigdy nie jechal:b'..·my
ze sobą razem.
ZWl?'OIEZCA S'l'.RE.."\'IOWA.NY

JAK

SZTUBAK

Na starcie honorowym przed

redakcją .,Głosu

pierwsi
(Ob5ł, wł.),

Czechosłowacy
,

III etap
m:~zynarodm\'ego v:yścigu kolarskiego Wa1·37..a.wa - Praga zakoń
czy"! się z:wyC:.ęstwem Czechoslo·.vaka Ru~~ki p1"Led Vesel)'Ull..
WltOCLA W

-

1. Ruziczka (CSR} - 6:06;46.
2. Vesely (CSR) - 6:06;46.

3. N'.cule.;;cu (Rumunia) - 6:06;47.
4. Herbulot (Francja). - 5. fil:ł
6. D~nov
biński Br. (Pol. Fr.). gru- {Bułgaria). - 7. Wrzesiński (Polska).
Drużynowo etap v:ygrała pra\•;do\X."31-

Na ctad~on oli."!llPijski "W-padła
pa 30 za·.vodinfaów. Decydująca
ka o ;:>i{!rw.sze i następne miejsc-a podobnie

na b '.ei.ni, a więc na
przed metą.
~ak'.eś 400 metr&w
Z walki tej wys.zedł :z;wycięsko Ruzkzka. wyp:'7..eclzając Vesely"ego o

Gł:.0

I ..

a

Orc.ui t.ód:i:klego Komitetu; WoJe·
wódzl.1ego Komitetu Pol!!kłe) ZJe•
dnoczoneJ Partll nohetulczeJ
Redar:o,e:

·

ll:OLEGJUM

JłlroAKCYJNJi:.

Te le~ o ny~
218·14
211-23

Redaktor naczelny
Zastępca red. nacielrego
Selcr<etarz odpowiedzialny

219·0~

DZlał pa~ny

21S·!S

Dział lł:;orespondenlów

nlczycb l

zgierscy

1

~hoosłowacja.

cdbyła się już

. , ~o nieoficjalne wyniki ~tapu
.
Szyrokich. jak tylko mogliśmy.
~ Mój wuj w Rostowie też chorował n~ cholerę - po"Y"~Zlał • Lódi _ Wrocła·w:
Zjadł dwa melony 1 garnuszek . śmie.any •.. 1 - - - - - - - - - - - - - - poważnie kucharz. Ko. to hvła gorsza historia od ażumy. Trzy dni tak rzygał. 7.e mu .
bebechy . na wierzch wyłaziłv (jak Kosicyn!). Stał się cie1iszy od '. Związkowcy
kurzej \iszki. Potem przyjechał towarzysŻ Grycaj... Nie wiecie,
kto to· jest: To nasz felczer dzielicowy. Przemył wujkowy żobdek opiekują się sportem
K.S. ,,Włókniarz w Zgierzu co
zastrzyknął mu psią surowicę.
i·az bardziej podnosi swój poziom.
- Cielęcą...
Przyczyniają się do tego zarów- To. wszystko jedn~. N~d ranem ~'UJ umarł.
no treningi, jak 1 szczere zainte
- Idź precz - powiedział Szyrok1ch kuląc się.
~ ~e tamt? była cholera„ Myślisz. że już zacho"c•vałcś.~Spójrz ~esowanie . się sportowcami okazy
.
1·c s1eb1e ·11
radv za
wane ze stronv zwiazku,
.
_
..
~ lus.ro.
·
·b0 tnik'
Szyroklch znowu dan termometr. N;ezręczn:e wsunął '(o pod kł d0 r • i
ow.
ro
a " E.'J
p:;:chę i do reszty sposępniał.
40
K.S. ,.Włókniarz" posiada
_ Masz dreszcze?
juniorów, którzy zapowiadają się
- Tl·ochę.
Mitia Korzin~in r:asz rad10telegrafista. . przyniósł i mi!czki~m na dobrych sportowców robotni
(on ~vszystk~ robił mik.ląc) wsunął Szyrokic~ paczk~ p~pierosow czych. życzliwa opieka Związku
.'
.
_ .
..TróJka'·, ktore chował na wypadek otrzymania zwolmema na ląd.
- W najgor.::zym razie można dokonać transfuzj; krwi - po- przyczyni się do wykorzystaru3
możliwości i uzdblnień graczy.
w edział bocman, :_ złożymy się po pó ~itra.
(J. M.).
(C. cl n.)

Pocieszaliśmy

Robotmciego"

ll'e WroclaUJiu,

guPin:ię.
Szyrol.·dch,
Co z nim teraz będzie'?
bek futbolowv.
nik i doskonałv
erw<zym z Polaków był Wrze··
. __, · ł ·
.
·
•
,_,_.
.
bardzo powazny. s:tL-uz1a · cierp1m-;ie, „
chłop o grubych wargach.
smski, ..,.orv uylasov.-ał się na 7
to~·a
ł
t
d 1 ·
·
„
"" rzyszy·
·1 i wz yc iagc pa rzy na
s'lepa:k:
- 1b lJał
m1e·scu.

l lTil l liłl l if tnHl l l :l l lłl łl '!l l
I
R
E
B
BERI

Pokoiu
wieczorem w Sa-

dzeń.ie Łodzi.

Wszyscyśmy szczerze żałO\vali Szyrokich. Był to wspaniały ster-

6)

biorącymi udział

Wyścigu

li Malinowej „Grand Hotelu" odby·
la się w~pólna kolacja uczestników
wyścigu '„Trybuny Ludu" i „Rudeho
Prava" z przodownikami łódzkich
t>:akładów pracy.
Cllęść oficjalną tego wieczoru r;a\'VK!KF mgr.
gaił przewodniczący
Non~. a po nim po•vital kolarzy w
imieniu robotn:cz.cj Łodzi w:eeprezydent tow. ·Bugajski i prze'\vodni-'
czący ORZZ tow. Kl'zywańsltl.
Wieczór upłynął w nier.mvykle ser~
decznej atmosferze. Na zakol'H:zen:c
rozdano nagrody za etap Warszawa - Łódź oraz ~iękne upominki
t>:ałóg łódzkich zakładów pracy prze·
znaczone dla każdej rz. drużyn starROZMÓWKI PRZED STARTE.:\1
Przed godz'.ną 10 kolarze wpadli tujących w ·wyśC:gu.
jnż na ulice Pabianic. Już ;przed P~.
Wykafl: nagród i upominkó\v ;JO·
Nasz rodak z Francji jest nie- bia.n:cami czołówka rczcią:;inęla s1ę
zmiernie uradowany, że bierze u- znacznie. Za „J.\Iałym Sk1·ętem" wy- damy w numerze jutrzej.:zym:
dział w wyścigu.
- Do Polski - mówi - jechaliś
my z '\'viel..'.;:ą radością. Wszędzie '\';itają nas bard'Zo serdecznie. Żałuję
tylko, że nie mieliśmy czas•..i Da zwie

daru Młodych", rz\\T.acając swą tu20-letfa Kłabmski Bron:i91ar.v :obę . w stronę zgromadzonej publicz· bił wrażenie jakby je.w.C7.e był !Pod
•
no5ci.
wra żeniem swego sukcesu i .iakby
ROMA (R7.go1.\:;ka 84) „Dom na pu·
Lin-; odgradzające chodniki od ten sukces !!'padł na niego rzupeł:lie.„
jezdni zaczęły się :z.lekka naprężać. nie zasłużenie.
stkowiu" godz. 18, :?O
Sym:patyazny ren chłopak był jakREKORD (Rzgowska 2) „Czerw'>nY Tłum e;gro1ma:dzony na chodnikach
Krawat" dla młodz. godz. 16
W••••aaaa1•••aUa••aaa_....„••aa•a•Uaaaa•aaaa•aawaaaa.-1aaauaaaueaaa1aL„ett•a1aa1aa•-.4•••••J1tan ~
„Gdzieś w Europie" godz. 18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123)
,,Nowe Pokolenie"
godz. 17,30, 20
,,Ludzie
śWIT (Bahicki Rynek 2)
.
bez szkrzydel" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) „Za s1e·
dmioma górami".
Program na środę, dnia 3 maja br. Radiowa. 19,00 Aud. dfa wist 19,15
godz. 16,30, 18,30, 20.3b
1:.?.04 Dziennik, 13,35 Audycja szk. Koncert Krak. Ork. 20.00 Di:iennik.
TATRY (Sienkiewicza 40)
klas 10 i 11, 14,00 „A.nalfabe- 20,40 (Ł) Kumeralny Koncert :Muzy
dla
„Dwaj panowie F·' godz. 16, 18, 20 tyzm" - pog. 14,20 (Ł) Muzyka ka ki Klasycznej. 21,00 Konc. Chopiuow
„Dl!IOga meralna. U.55 Konc. solist. 15,30 ski. 21,30 Rep-0rta7. z IV etapu :Mię
WISŁA (Daszyńskiego l}
do sławy" godz. 16,30, 18,30, 20,30 Aud. dla świetlic dziecięc. 16,00 dzynarod. Wyścigu Kolarsk. War:.:zn
WŁóK-~TARZ (Próchnika 16) ,;'Pieśń Dziennik. 16,40 (Ł) Recital skrzypco ·wa - Praga. 22.00 Opo,ne3ć o A.
Abaja" godz. 16,30, 18,30 20,30 wy z. Jfodora. 17,00 Konc. Zespołu Miclciewiczu. 22.30 (Ł) '.!l!uzyka <lo
In~trnn1e11tr.lnego. 17,45 ,,Bracia-boha tańca. 22,50 <Ł) Fr.uii;m. • pism. JL
WOLXOśó (Napiórkowskiego 16) „Strój galowy" godz. 16, 18, 20 tero";e" - · pow. dla młodz. lS,15 Kołłątaja - aud. liter. 23,00 o~tat
(Ł) „Z:.i<ad:kn nmz;.·czna" - w opr„ nie windoruośel. 23,15 S;tmfonia Czaj
ZACHĘTA (Zgierska 26) „Grz<.>szui·
B. Busiakiewicza, 18,40 Wszechnica i kow!'kiego.
cy bez winy" godz. 18. 20

Było południe - slonecz.ne, duszne, nie bacząc .na . ota~jące
za:tok~ śnieżne sopki, Wokół szkuny płynęły wysepki p1~ny i rozdetych od gorąca kiszek \'-ielorybów - pewny dow~d ~e flotylla
polująca na wieloryby żi:ajduje się blisko. Z <lalek~ kisz~1 podobne
bYlv do v:iazek zardzewiałych bardzo grub).•ch łancuchow okręto·
w·ych. Na wysepkach-żołądkach siedziały strojne i krz~·ldiwe. mewy.
· Pokład Genzan-Marn" roił się od much. Wkrótce zaczęły się
ukazywać ; kajutach „Śm i ałego". Kołoskov,• kazał oddalić się od
s21:.unv o d"-'"i.e podwodne liny okrętowe.
Obiad jedli be~ apetytu. Barszcz. chl~b. pieczeń. n~wet m~
taTda pachniała karbolem. Na rozkaz do\\·odcy, nasz kucna:-7. Kosba
Skworcow obchodził pomieszczenia . okrętowe z pulweryzatorem,
. .
co chwila napełniając butlę świeżym roztworem.
- Wszystko po kolei - wyjaśniał. połyskując niebieskl!ni oczyma - z początku karboi, potem chlor. Bi.eliznę do pieca„. Zamrzyk.„
.
Następniei kwarantanna na trzy tygodnie;„
Kostia był trochę panikierem, lęcz tym razem \\<'ielu podzielało
jego obawę. Szkuna stała obok. cicha. i w ciszy tej było coś złowie,
szczego.
Najgorzej czuł się Szyrokich. Wymyty zielonym mydłem i rozw:orem karbolu. siedzia.ł na pokładzie. p:r:zycichły, obnażony po pas
i każdv z nas starał sie po kolei dodac towarzyszowi otuchy.

Q';!lwodnL1<6w

..........„ .. „ ....•."............„.„.........

mi p'.!'Lerywa tubalny głos speakera
zapowJadający chwilę startu. Przed-

skrzyżowaniach uEc posterunki Mi<Traugutta 1, tel. 272·'10)
licji Obywatelskiej h"Zymały już
0 godz. 19,30 komedia C. G<>l
straż nad utrzymaniem pomądku na
.
LeCfna Kruczkowskiego ze Zdz15ła- doniego ,,Oberżystka".
trasie. Milicja Obywatelska nie miawem Karczewskim w roli p1'0f. S<>nła rz. tym wiele kłopotu. Porządek
nenbrucha.
„ARLEKIN"
utrzyrnyv,;ała sama publicrz.ność.
Kasa czynna od gad. 10 do lS i od
Dziś, o godz. 17,15 widmvisko pt.
16.
„Złota rybka".
PRZED REDAKCJĄ
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
'l'EATR im. STEFANA JARACZA
„PINOKIO"
•
(ul. Jaracza 2~
(uł. !lla'ivrot 27, tel. Hłi'i-74)
Poczj·nając już od ulicy Kawrot
Ddś, o go?-z. 19,15 „Dom otwarty"
~paler publicznośei wzdłuż chodniDziś teatr nieczynny.
ków gęstniał. Ale i tu ;panował \VllOPA~ST\/OWY TEATR NOWY
fAŃS'l'WOWY TEATR ŻYDOWSKI rmvy porządek. O godzinie 8.30
(Daszyńskiego 3ł, tel. 181·34)
ruch tramwajowy.
wstrzymano
Zespół Wrocławski.
Godz. 19,15 „Makar Dubrawa"
AGfalt ulicy Plotrkowskiej o;ptt".tonl. Stefana. Jaracza 2, tel. 217·-19 srz.ał i przykuwa'!: ,...,·z:rok wszystkich
-„LUTNIA"
Dziś o godz. 19,30 „Sen o Goldfa· d<> siebie. Za chwilę od strony Trąu
(uL Piotrkowska 243)
gutta !POC!lęły nadjeżdżać auta tow.iDziś o godz. 19.15 „Królowa przed- <lenie".
rzyszące wyścigowi. Pxzed redakcją
mieśda".
„raoou Robotnicrzego" zatrzymał się

ADRIA - dla młod:ziezy (Stalina l)
„500 ccm" godz. 16, 18, 20
BAŁJfYK (Nn.rutowicza 20)
„Pan Ha.betin odchodzi"
godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska 81)
,;Wyspa Skarbów". godz. 16, 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) ,,Pro~am
aktualności kra.jow.1·ch i zagramcztt\"eh 11\r 18" - „Wietrzenie skał".
„Poiowy dorsczy", „W i.vake o Pok6j
zv:~,<ciężymy", „A:rty!>tyc:ra1a poreel:l.·
na". godz. 15, 16, ~7, 18, 19, 2_0, 21.
BEL - dla młoriz1cży (Leg1onoi:-. 2)
.,Samotny żagiel" godz, 16, 1ę, 20
„Nowy
MUZA (Pabianicka, 178)
/
Dom'' godz. 18, 20
pOJ,Q~lA (Piotrkowska 67) „Strój
galowy" godz. 17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (żeromsldego '76)
„:llłoda Gwargia" I seria
godz. 16, 18, ...o
ROi{OTNfK CKilińskiegc 178}
„Czarci żleb" godz. 18, ~o

ł

do pmodu

Zd. Krltlewski.

CHWILA STAR~

Dziś,

KINA

.skoczyło

że „;„·ykołował"

leadera wyścigu był rtremo- szych llai'.vodni:k·6\v pociągając za sobą drugiego Polaka i zachęcając go
wany jak s:z:tubak.
'
Kapitan na~zej d...~yny Wrz.esiń do ucieczki.
ski twieTdz[ł, ie będzie dobw;e.
MŁOI>ZIEt. WIEJSKA
- Złapal:śmy już tempo - mów'ił
NA TRASIE
- i każdy :z nas w~e już jak ma
jedlać.
Na trasie w Pahianicaoh 7.ehrało
Dobrej myai był również Ga· się sporo ~ubliczności. sze<Lególni~
brych. Tw;ierdz.ił, że współpraca po- .mlodzi.Qży wiejskie.i, która gorąco "'i
jest 7~ka, jaką tala kolarzy. Najwięcej oklasków
między chłopcami
nie była nigdy. A to jest przec!cż zbierał :1.:wyc:ę;ca II etapu Polak z
bardzo ważne„.
Frćf1Cji Kłabiński Bronisław.

(ul. Obr. Stalingradu 21, teL 150·36)

Codzi~nnie o qo~ 19.15 „NiP.f!1CV'

tym,

Eulką

klaski.wała ~oprzedniego dnia Lódź
na Stadionie ŁKS Włókniarza. Ka

rEA'l'R „osA··

·1

zażenowany

swych stars:cycii braci i bardziej tu- :r..a:granicznycll, ktorriy uzyskali p:irie
wagę kil;;:uset metrów.
tynowanych od s!.ebie lrolamy.
w chwili dckoro\vanla go mltą ko W ślad za nimi pogonił jeden z na

rob' :-

chłopskich

oreY

•edak nrów lf:'.•etek ~.it.D·

nycb

Dz1ał

D~ał mlej~kl ł

2Sł-:?l
spcrtOl'/Y
wewn . 9 I 11
218-ll

ekonomiczny
-.zjal roln;·

Dział

219·~l

z2:-2r

mutacji

2~4-'21

\\.•en;rn_

l

II

a

172-3)

Redakcj• OOCD ltolportat..

tel. w-22
Piotrkowska 70.
260·4:
Artmlnlstracja
t.ócil, Plotrl:owDział ogloszetl :
SkR t01a, tel. llt-50 I 114-75
Wydawca RS\1' „Prasa''
A.1h. Red.: t.ódt, Pio~rkowsk11 gg,
Łódt.

ru-cte piętro.
Drtlk. :7..akl. Graf. RSW „PJ:au•·
l-6dt. aL Zwirlll 11. tel. ZlllH2.

ł

Prenumeratą

przyjmu1e

P..P.K. „Ruch" na konto
Nr. VII-8633.

P.K.O.

