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\V specjalnej rezolucji Biuro usta
LO~D~. (PAP) - Po zakończenfu obrad .Biura .Stałego Komitę.tu Iilo nowe środki,' jakie należy zasb1
Światowego · Kongresu Obrońców soiwatć_ wk zwią~~u ze wzniagatilem
s ę eJ ·ampanu.
.
PokoJu odbyła· się konferencja pr:i I Biuro postanowilo zwołać do Ge·
sowa na której. przekazano dzienni nui II Swiatowy Kongres ·Obroń•
·karz01n oświadczenie następującej eów Pokoju na drugą połowę · patdziernika . . Stwierdziło ono, zgod-·
treści:
Biuro Stałego. Komitetu Swialo~e nie z po~rzedui'.lli .uchwałami S~a
go Kongresu Obrońców Pokoju 0 • ł:go Komitetu, ze pod.sta,wą ~czest
bradowało w Londynie w dniach 31 mctwa w _tym kongresie będzie ~a
maja i 1 czerwca 1950 roku. Zebra probowame Apelu Sztokholmsk1e,
_
· .
niom przewodniczyli kolejno: prof. go.
Ponad.to. .B1uro !'°st:inow~ło zwołac
Nr 151 (1432) Bernat, Eugepie Cotton, Paul Robe
SOBOTĄ, 3 CZER\YCA 1950 ROKU
. - - - - - - - - - son i d'Arboussier. Prócz członków w. dr~g1eJ po~ow1e s1erprua człon---------------biu~a i, se~r~t;łrzy Stał~go Kom~tetu ko~ Jllr_Y . m1ędzynarodo,w3'ch J;l&·
.
·,
'.
.
·
' ·~ • . ·
byli rowmez obecni przedstawicie- grod poko;rowych.
I .
Wrei;zcie Biuro Postanowiło ' przele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjedr~niac
R~?zieckicgo, prowadzić. _na plas~czyźnle mlęclzyn~czony~h, Z~~ą~ku
°&
narodoweJ kampanię D& rzecz l\fię·Finlandii, Danu l SzweCJJ.
.
a

ORGAN: WK i'tK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ .PARTII ROBOTNICZEJ
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Naród radziecki
MOSKWA. , wraz z całą postępową ludzkością ob
chodził Międzynarodowy Dllień Dzie
eka. AJ;lel Międzynarod1)wej Demo·
kratycznej Federacji Kobiet o prze·
prowadzenie obchodu Dula Dziecka
pod hasłem obrGny dzieci przed groźbą nowej wojny spotkał się ze szcze
gólnie gorącym oddźwię.ldem w Zw.
Radzieckim, w kraju, w'którym jedn~'lll z pierwszych dekretów, podpisa
nych przez Włodzimierza Lenina, ą·
bok dekretu o pokoju, był dekret b
odź:vwianiu dzieci.
We WC'lOrajsizycb obchodach w
Zwlą7.ku Radtzieckim znaJ.atla swój
wyraz . najgłęb~a pow~chna miłość do młodego pokolenfa, budowniciych komunizmu, która stanowi
nieodłączną organiczną cechę społe
Na terenie
czeństwa rad:z:ieckiego.

w52ystkich miast w zakładach przeklu'b'ach robotrrlpogadanki poświę
cone Międzynarodowemu Dniu Dziec
ka. W pałacach pionforów odbywały
!lię zebrania młod!Z:ieży i dzieci. W
klubach kołchozowych i uczelniach,
w · letnich oboza.ch. pol-Ożonycb w
. na·. ibardziej malownic:z,ycb miejscorzesze
milio~owe
wościach kraju
dzieCi :I młod>Zieży świętowały w atmosferze radości i entuzjazmu ten
znamienny dzień. We wszystkich
paTkach mosidewskich odbyły się
wlelkie zabawy ludowe, połącrone
z koncertami o urozmaiconym· programie artystycznym, przystosowa~
nym dla diiec:i.
Hucznie i wesoło obchodzony był
Dzieli Dziecka • w podmoskiewskich
obozach i koloniach pionierskich, w
których spędzi wczasy letnie w roku
bieżącym przeszło 400 tysięcy d-iiect.
W zgodnej ha.rmonił wraz z MAeli
mi moskiemkiml obchodziły też ten
dzień wnuczll;i Paula Robesona, u·
ezennice jednej ze szk6J moskiew·
sldcb oraz dzieci antyfaszystów hi·
szpańskich. przeoyw:ijące w Zwią'i·
ku Radzieckim, dla których kraj socjalizmu stał się drugą ojczyzną.
· Cała prasa radziecka poświęca ar
tykuły wstępne oraz obStZerne maDniu
Międ2yna.rodowemu
teriały
Dziecka. Czołowi działacze społem
ni. i państwowi. zabierając głos na
łamach dr.denników, dają w swoich
wypowiedziach wyraz niezłomne.i
• woli narodu radzieckiego i całej po.
stępowei lud'Zkośc:i do za,pewnienia
pokoleniu szMęśli
podrastającemu
wego życia l pmyszJośc:i.
„Prawda" we wstępnym artykule·
pt. „Międtzynarodowy Dzień Obrony
Dzieci" pisa:e m. in.:
1 ~We wszystkich krajach kapitału
setki milionó\v dzieci ska.za.oe są na
nędzę, głód I wymarcie. Imperializm
aDglo - amerykański z jego rozpa·
slinymi planami agresji - to na.jgo1
szy wróg dzieci na całej . kuli uem·
skiej.. Wojska USA ł Anglii zagarnę
ły Grecję i nowe cierpienia stały
sie udziałem dzie<'i greckich. W Ja·
ponll. która stała się dziś kolonią mo
nopolistów amerykańskich, kwitnie
handel dziećmi.
2 miliony bezdomnych dziec.i japoń
skicb - oto rezultat gospodarowz•
nia soldateski amerykanskiej w Japoqii. ·
W MiędzynarodOWYD1 DnilJ Obro·
ny Dzieci miliard uczciwych ludzi
we · wszystldch krajach podnosi swój
głos przeclwko przygotowaniom do
nowej wo.iny, o pokóJ, o szczęście i
świetlaną p~zy szlość ludzkości - jej
W imię obrony szczęścia
naqzłeję.
dzieci należy nieubłaganie demaskowaf podżegaczy wojennych, szerzej
rcnwi.iaf powszechną wal.lfę o pokój
W Międzynarodowym Dniu Obro·
ny Dzieci zirolennicy poko.iu jeszcze
bardzfej wzmogą a.keje zbiP.rania
podpisów pod Apelem Sztokholm·
skim, który od.powiada. żywotnym in
teresom narodów całego świata
Brońmy pokoju! Brońmy życia i
końc:zy „Prawszczęścia dzieci! da".
mysłowych 1 w
czych odbyły się

Na

Węgrzech

.

W mriązlrn 2
Dniem Dziecka.
obcho-Ozony ~.ię
dzie w dniu 4 czerwca, w zakła dach
_,acy i w okręgach wiejskich oowBUD AP~SZT. Międzynarodowym
który na Węgrzecb

kom:iitety, które ea.jmują s:'.ę
preygotowa.niami tej · uroczystości.
Dzień Dziecka
Międl:ynarodowy
będzie obchodzony na Węgrzech w
szczes-ólnotiei pod makiem otwarcia
noWYCh Instytucji ochrony dziecka.
jak przedsmola. żłobki i place do za
baw. Do pracy przygotowawczej przy
stąpił również Węgierski Komitet
Obrony Pokoju,
OgłOS!rone przez sekretariat . Komi
tetu oświadczenie stwierdza miętl2y
innym!:
Dzień Dziecka
„.Mię«;i~rodowy
będzie potężna manifestacją na rzeC'l
pokoju, zmobilimje setki milionów
ludzi. którzy w rielu zapewnienia
szczęśliwej przyszłości dzieciom prz:e
ciwstawia.;il\ się zbrodniC'tYm planom
imperia.listów".
stały

W nie&!:ielę 4 CtZerWca odbędą się

w całseh Węgrrrech liczne imprezy.
W Budapeszcie odbędą się pi;zed-

stawienia dla dzieci

w 25

kinach.

W szkołach odbędą się pokazy tan

ca I gi!nnastyk.i.

W Saksonii
BERLIN (PAP}. -W uroczystoś
ciach z okaz.ii Międzynarodowego
Dnia Dzl~ w Lipsku i obwodzie
lipskim ucustnl~ło tło tys. dzieci. W czwartek odJtyło się w szko·

lipskich wręczenie 800 młodym
pionierom· odznak za eczególnle do·.
bre postęp~„ w nauce. · 12 tys. dzieel
obecnych było na za.wodach sporto·
wych ·na. stadionie sportowym w Lip

łach

ilku.

·

W Polsce
WARSZA\\.A (PAP) -

jach krakowskich, albumy z ilustra
cjami, obrazującymi piękno Krakowa, iycie wsi krakowskiej, „miaste·
C!ek i zakładów pracy.

-· '

, Imprezy, posV-?'1ęcone MDD będ~
,, zorganizowane we wszystkicp miasteqzkach i wsiaCh całej Polski.

„Między

swój

na str. 2
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obowiąz~k oby~atelski

dzono, że fi Łodzi uruchomiono 11.112
trójek agitatorskich. W trójkach o·
t>ok ozłonk6w Partii, brało qdział
12.535 bezpartyjnych obywateJl.
W 10. dzielnicowych, (2 o~wodo·
wych 1 686 blokowych kom1teta~h
obrońców pokoju praco~aly w c~a.;;ie
akcji 4.462 osoby, w tym 1.376 bezpartyjnych.

!:"

b. r., o ·godz. 10-łei

rOll\O

W .PARK.U LUDOWYM NA ZDROWIV
odbędzie się

·. WIELKI ·" FESTYN · ·POKQJtJ
W

programie wystąpią zespoły Teatrów Łó~~~.ich: '

im. Jaracza ..;.. z udziałem Ludwika Sempolińskiego
•

.Odbędą się specjalne zabawy dla dzieci i młodzieży, .
na których wystąpią Teatry Kukiełkowe „ARLEKIN" i ,,PINOKIO".

'

'·

W mieiscu Festynu uruchomione będą · bu f ety i.. punkty żywnościoV!e.
D ł a d z i e c i przy g o "o w a n e b ę d q Ś ł o-i ~ ka z z a ba w ka m i.
·DO.lllZD ZAPEll'ft/IONI' SPEC.IALNl'~I ' TRAHH'AJAHI.
Ce~a biletu · wstępu - 20 zł. Dzieci i młodzież mają wstęp bezpłatny. Bilety rozprowadzają
wszystkie oddziały Związków Zawodowych, Zakładowe Kdmitetg Obrońców Pokoju, Rady
Zakładowe oraz organizacje PZPR.

Zapraszamy

WOJEWÓDZKI KOMITEl
DBROicOW POkOJU
~---

mieszkańców Łodzi na Wielki Festyn Pokoju. .'
•
KOMITET lODZK•
OKRĘGOWA RADA
ZARZĄD GlOWIY

wszystkich

ZI. ZAW. WlOKllARlY

ZW.

ZAW.

PZPR

udział kóbie~,

Na terenie .województwa podpisy
pod Apelem Poh""&ju złożyło około llO
proc. wszystkich dwosłych miesz-

. '

kańcó,v'.

Akcji: ukończyły · już w11zystk1~
miasta wydzielone i powiat brzeziń:
ski.
W (JOzostałych powiatach a kcja.
jest już na ukończeniu.

r

najpopularnieisi artyści.
Wystąpią najlepsze zespoły świetlicowe.
· Odbędą się pokazy ciekawych imprez ze wszystkich gałęzi sporł:u~
a amatorzy korzystać będą .mogli ze sprzętu sportowego. Mecz Polska-Węgry
transmitowany będzie przęz megafony.

Zaznaczył się duży

których liczba wyniosła około 40 pro
cent wszystkich osób, bio1·ących udział w akcji. Urządzono okol'o 800
masówek w fabrykach i 222 m:\sówki uliczne. Ujawniono ponad (i.OOO analfabetów.
Ponieważ stale je!Zcze zgłaszają.
slę osoby, podpisujące list~ pokoju;
nie można - w tej c.!iwili jeswze .usta·
lić de>kładnej liczby po(ipisów, lecz
o>:6atecznie wyniesie ona w przyblize
niu 450 tys.
Odmówiło złożenia podpisó'V. 250
osób. - Są to członkowie śei.ty
„świadkowie Jehowy", nfektórz~ ieakeyjnie nastawieni księża katoliccy i zakonnicy oraz byli obszarnk y,
kapitaliści i spekulanci - ludzi~, któ
rzy w pokojowym rozwoju naszego
na't'odu me wi~ąc dla siebie przys.zło
ści, da1i wyraz swemu wrogiemu sto ·
sunkowi do· mas ludowych i ich -~1ajgłębszych dązeń .

„

„Powszechny" - z udziałe·m Andrżejewskiei, Dymszy Wal-tera ·
•
..
z· całym zespołem
Now.y"
11
z baletem
ul\Jłnia"
'" .•„.
t.:
„Osa" - z baletem i ·duet Sutt•
Do tańca przygrywać będą - wszystkie orkiestry łódzkie. Pólskae Radio
nadawać będzie specjalną muzykę taneczną, a konferansjerkę prowa.dzić-- będą

Przy"otowano wiele niespodzianek.

..

Apel Pokolu

podpisuląc

dnia 4 czerwca

-· d

wiqz i owo owe
' •. kd"
kuzn1q
..- ..
a r ;.

-tysięcy mieszkańców ·todZi ·

spełniły~.

w ni~dzielę,

k Z

Z

agitatorów pokoi~

Dziesiątki tysięcy

i setki

."

I

narodow1 Dziefi Dziecka - dniem
pokój i lepsze
wzmożonej walki o
jutm naszych dzieci". Pod tym hacasłem obchodtony jest MDD w
łym kraju.
W dni.u 1 bm. dzieci we wszystkich szkołacl1 wysłuchały przemówienia min. ośv.ri.aty dr Stanisława
Skrzeszewskiego, które było trans- ·
mitowane prżez radio.
W szkołach krakowskich po wysłuchaniu prJemówlenia min. Skrze
szewskiego dzieci odczytały listy,
wysłane prze1 nie do członków Rzl\
du i przodowników pracy, w któAkcja zbierania podpisów pod Ape
rych wyraiajlł wdzięczność za trosRząd km Pokoju jest już na ukończenb.
kę i miłość, jak, otacza je
Polski Ludowej i masy pracujące. W Łodzi w dalszym ciągu zgłaszają
Dzieci wysłały również listy i „pa· się do komitetów obrońców pokoju·
czki przyjainl" do swoich rówieśni osoby, które pragną złożyć jestcze
ków za granict. Paczki, zawierające podpisy pod .t.pelem. Są to oS1>by,
wykonane pr.IJez ilzieci wycinanki. który'!h z tych, czy z innych plmo·
gazetki ścienne, modele WyJ>UdoW• dów, agitatorzy nie zastali w domu.
Po uzupełnieniu ewidencji stwternycb szkół i świetlic,. )alki w stro·

Fnndunu Poko.lu

Referat wicepremiera
. '
tow. A. Zawa· dzk1ego

mu profesorowi Johot-eune 1 uch wa
lilo rezolucję analogicznej treści pad
adresem pani Cotton, wi~przewoanłeząed Stałego Komitetu Swia.lo·
wego. Kongre_:iu. Obronców Pokoju,
przeciwko ktoreJ wszczęto we Fran
cjl Postępowanie sądowe za jej dzia
lalność w obronie pokoju.
Biuro· dokonało wymiany poglą dów na temat rozwoju kampanii
światowej podjętej , Po Apelu Sztokholmskim, przy czym stwierdziło z
2'.1tdowoleniem, że kampania. ta dafa
I .iuż l>Owaine wyniki.

Oelega.cia chłopów
po~skich

zwiedza Kijów „
MOSKWA (PAP) _:_ Dnia 31 ma·
ja w późnych godzinach wieczorny.::n
z Mosk'Wy do Kijowa w ·
przyoyła
czterech grupach wycieczka chłopów
polskich. Na dworcu kijowskim, ude
korowanym olbrzymimi transparentami ze słowami powitania w jęz.y1rn
.polskim, gości oczekiwali: minister
rolnictwa USRR Kriwoszejew w oto·
czeniu swych współpracowników, zs
stępca kierownika Wy.działu 'Rolnego
KC .K P.{b) U. Andryjenko, przewodni
Towar'Z.ystwa·
Ukraińskiego
ozący
z Zagranicą
Łączności Kulturalnej
(UOKS) Kondiuba, zastępca pru- ·
wodniczącego .Kijowskiej Rady Dele
gatów ludu pracującego Makijenko•v, ·
nrzedstawiciel MSZ USRR Poszeweia oraz konsul ,R. P. w Kijowie Cieślik i attache Ge>rdon.
Na dworcu .ibecni byli również stu
den:ci polscy, studiujący na wy~szych
uczelniach Kijow;i.
Po zwiedzeniu miasta i zapoznaniu
się z jego zabytkami uczestnicy ?JY
cieczki wyjadą do różnych obwodów
Ukl:ainy.
Pozostałe grupy delegacji chło:JÓ'\o
polskich, · bawiącej w Związku RadziC'
ckim przybyły bezpośrednio z Mo·
skwy do Charkowa i Odessy.
Na , zele gruIXY przybyłej do Char
kowa stoi wiceminister rolnictwa Oo
mański. Członkowie delegacji ·zwie·
dzili miasto i w czwartek wiecz'lrem
byli obecni w. Ukraif1skim Teatrze
Dramatycznym Im. Szewc>.enki na
prełnierze s.ztuki Kornie-jczui.ta .. Gai
·
. kalinoWY"
I

•

•
~fr. 2

kuźnia

nowych kadr

.Fragmenty. referatu, ~ygłoszonego przez wicepremiera łów. Al. Zawadzkiego na IV Pleńum
„Pleinmr nasze odbywa się po IV
Plenum KC PZPR, które było p.oświę
cone zadaniom Partii klasy rnbotniczej w walce ·{) nowe kadry - pow'6dział na wstępie wicepremier
tow. ZlllWad.zki.
Zadania te Sformułował Towarzysz
Bierut w swym referaoie, stanowią
cym .wielki ładunek głęboko - pairtyj
nego optYJDizmu i wiary w twórcze
siły klasy robotniczej i mas pracugospodarzy Polski Ludojących -

CRZZ

Nasze kierownicze instancje zwiąrz: . ności naszej wspanialej klasy robo
Możemy w tym względzie czerpać
k~we tę ,umiejętność posiadły dopie- tniczej i
inteligencji z wielkich doświadczeń radziecklcl\
przodującej
ro w rzalążku, a są jeszex;e takie, któ- toechnićznej. Nieprzejawianie ;nale- związków zawodowych i powinni~re nada.I nie pósiadaiją jej rrupełn.ie. żytego ui:>oru w waftee tioabiurokra- my to coraz lepiej czynić.
·
Nie ruszyła. też z miejsca. zasadnicza tyzmem i · bezduszri9ścią, hamujący
wcią7; jeszcze nie Widać dosta-

w dniu 31 maia rb.

cll uwagę tow. Bierut w swym referacie na IV Plenum KC PARTII.
Wskazania naszej Partii odnoszą
się bezpośrednio do roli i zadań
związków zawodowych ..:... kuźni no
tecznie w naszej .związkowej wych kadr. Dotyczą. one każdego o
pracy ·kulturalnc;> - oświatowej i po . gniwa. związkowego i każde ogniwo
lityczno - wychowawczej dogłębne związkowe musi Je sobie głęboko
go i powszechnego . przełomu w kie przyswoić przez wyprl\cowanłe no
runku prężnej, wszechstronnej, ofen
SyWnej działalności - w walce z Ob

3

wego stylu pracy związkowej na cMł
cinku kadrowym.
Zadania te nasze związki spełnić
mogą tylko w najściślejszym powią.
z<1niu swej pracy z pracą ogniw partyjnych i pod kierownictwem odpo·
wlednich komitetów partyjnych przy
prawidłowym ustawieniu tej współ·
ptacy".

sprawa. rejestrowanej retLerwy kadT-O mi . twórcze · dążenia mas. ·
wej w poszczególnych związkach, reP,
ciągle· niedostateczna, a ruekie
zerwy na szkoły, na 'dosźkalanie, na
dy wręcz znikoma zdolność nawysunięcie.
szych ogniw związkowych do orgaPo drugie, dlatego że sprawa po· nizowania wymiany doświadczet'i.
lityki kadrowej nie stała się jes1.cze przodujących współzawodników, no
i.1ałym zadaniem kierownictw z.wiąz watorów, racjonalizatorów.
.
cą. burżuazyjną i drobnomieszczań
kowych, a jest nadal tylko sprawą
.
'
weJ.
szwimk1,1.le opieka nad ską. ideologią, w walce z poddępną,
ciągle
kadr.
referatów
i
Wydziałów
Wskazania Tow. Bieruta w najprzodownikami pracy, nowato- zmieniającą umiejętnie swe formy
w drugiej części przemówienia wi- szybki i zwycięski marsz do socja}iistotniejszy sposób dotyczą zwląz
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organizacyjnej, wicepremier tow. stworzą ujętego organizacyjnie re
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Posiedzenie robocze Egzekutywy Komitetu Fabrycznego PZPW Nr 4
W ostatnim numerze „Nowych.
Dróg" ukazał się artykuł tow. Euge.
niusza Szyra pt. „Niektóre zagadnie·
nia walki o realizację Planu Gospodar~zego na ł9Sq r.". Autor wskazuje
m. m. na powazną rolę organizacji
partyjnych jako faktycznego kierow·
nika mobilizacji mas do wielkich za. a"ań gospodarczo.politycznych.·
Organizacje partyjne w zakładach
pracy ~aj_ą ju~ za sobą bogate do·
swiadczema ub1egłycb. lat w zakresie
powiązania _zagad~eń politycznych z
k~nkretnym1 zadaniami produkcyjnymi.
Jednak - . jak pisze tow. Szyr ,.rezerwy, ktore w Planie 3·1etnim by
ły stosunkowo łatwe do ujawnienia
i uruchomienia - kryją się obecnie
coraz głębiej, coraz trudniej się do
nich dobrać. Rośnie znaczenie inicjaly~y, aktywności, ś;wiadomej dy5cyphny mas pracujących i wraz z tym
mobilizacj? i kierownicza rola podsta
wowej organizacji partyjnej.
Słuszność tej tezy można zaobserwować na przykładzie zmiany stylu
pracy Komitetu Fabryczn'e go PZPW

Nr 4, gdzie przy umiejętnym kierowJednak spra.wozdania jego i wywo
nictwie nowego sekretarza tow. Wit· dy były ogólnikowe i powierzchowne.
kowskiego otwierają się przed orga- 0,dnosiło się wrażenie, że kierowniuizacJą · partyjną nowe perspektywy. ctwo techniczne do tej pory niedosta
tecznie interesowało się poszczególnymi procesami produkcyjnymi w
Selfaktory i trudności
przedsiębiorstwie. Tow. Mirecki zakadrowe
pisemnymi relacjami
dowalnię. się
Na porządku dziennym ostatniego l<ierowników lub majstrów, nie bada
posiedzenia egzekutywy Komite~u Fa natomiast przebiegu i terminu wykobryc~eflo PZPW Nr_ 4 stały ~· ~- za nania zleconych prac. w wyniku bra
g?dmema prcdukcy3ne. Na po~iedze ku kontroli wykonania, kierownictwo
rue zaproo~ono dyrektora tech.mcz~e-1 techniczne ulega samouspokojeniu,
go fabryki · tow.. C_zesława Mirec:k1e- gdy tymczasem na niektórych odcingo w. celu złozema sprawozdania z kach obserwuje się . niedostateczńe
pi:ac przY:go!owawczych, wykorzystanie rezerw. zarówno mate
pr~_eb1egu
związ_anych z uruchom1e;i.1em w. przę- riałowych, jak i kadrowych.
dzalm nowych selfaktorow.
- Powinniśmy uruchomić selfakto- Kontrola wykonania eliry z dniem .1 lipca - wyjaśnia dyrek minuje niebezpieczeństwo
tor - napotykamy jednak na pewne
biurokratyzmu
Długo po tym tłumuczył
trudności.
t0w. Mirecki zadania, wchodzące w · Załoga PZPW Nr 4 wywiązuje się
zakres pracy kierownictwa technicz- w zasadzie ze swych zobowiązań pro
nego. Mówił o trudnościach związa dukcyjnych. We współzawodnictwie
nych z obsadzeniem maszyn fachow- międzyzakładowym uzyskała li miejcami, domagał się od kierownika per sce w Polsce.
sonalnego nowych lu~zi i~p.
W bieżącym 'roku załoga „Czwór·
~i" podjęła również zobowiązania oszczędnośc\owe na sumę półtora .miliarda złotych.
~Ian kwietniowy załoga wykonała
w 111 p.rocentach, zaś plan jakościo
wy - w 99 procentach.
w'e współzawodiiictwie 1-Majowym
·zaoszczędziła około 400 milionów złe
tych.
Jednakowoż dają się zauważy~ pew
ne niedociągnięcia spowodowane bra
le.iem kontroli wykonania.
Sekretarz Komitetu. Fabrycznego
tow. Witkowski, wnikając w zagadnienia produkcyjne, stwierdził na po
szczególnych odcinkach. pewne zanie
dbania, spowodowane niefrasobliwością kierownictwa technicznego.
Materiał, oparty na . tych obserwactach, przedłożył właśnie na dzisiejszym posiedzeniu egzekutywy. Okazuje się, że w pralni potr;z:ebne są za
wory przelotowe. Jednak majster nie
przejawia żadnej inicjat)'wy, czekając
dop6ki wydział zaopatrzenia nie dostiirczy wspomnianych zawór. Sprawa ta ciągnie się jeszcze od pażdzier
nika ubiegłego roku. Wie o• tym kie.
rownictwo techniczne, lecz dotąd nic
nie przedsięwzięło.
A przecież. gdy tow. Witkowski za
stanem magazynu,
interesował się
tam mosięż
leżą
że
stwierdził,
ne krany, ·którymi można zastąpić
chwilowo .stare, a te w międzyczasie
zreperowano by w warsztatach. Nikt
jedąak nie wpadł na myśl, by zainteresowai: się tą sprawą.
Inny przykład: przydzielonp pralni
1 blach kwasoodpcimych, w których
tiależy przewiercić dziurki. Z powodu
braku odpowiedniego pn:yrządu, blaNa ilustracji widzimy fragment wspaniałego sanatorium im. Stalina w chy te leżą chwilowo bezużytecznie.
takich
1195
jest
Sc.czi - na Iłrymie. W Związku Radzieckim czynnych
A w międzyczasie od szeregu miesię
sanatoriów - a oowe są w budowie.
cy znajdują się w kanałach kłębki

Troska o zdrowie robotników w Związku

•

Chcemy wypełnić
swe

Ra~zieckim

wełny,
tracąc

które

należy

potem

Sprawa jest o tyle charakterystycz
na, że brakująca część mogłaby być
łatwo. wykonana w wydziale mechanicznym.
Znana jest przecież historia z zawo
rami przelotowymi do turbin, których nie można było w ubiegłym roŻadna firma
ku wykonać w Łodzi.
nie chciała się tego podjąć. aż w koń
cu warsztat mechaniczny „Czwórki"
wykoJJał z powodzeniem wspomniane
zawory w bieżącym roku.
Wniosek, jaki wysnuł z przytoczonych przykładów tow. Witkowski i
cała egzekutywa, to konieczność usprawnienia kontroli w celu usunię.
da niedociągnięć i zlikwidpwania biu
rokratyzmu.
Robocze posiedzenie egzekutywy

zobowi ązania

przystępowaliśmy do współ
zawodnictwa długofalowego, lderow

nich-10 fab':ryk1, rada zakładowa, ko
mit et współzawodnictwa - wszy;;;.
cy zobowią.zali si ę nieść nam -po
moc, służyć radą, do pomdgania
nam w wyp ełnieniu naszych zo~ie ma punktów zbiorowego żywienia
Tymczasem skoń cz yło
bowiąZdń.
północna naszego mia
rządu PSS. Prócz stołówek naleDz;ielnica
się :aa słowach.
żało by pomyśleć o założeniu na.
Od wielu . miesięcy już nikt me
sta, jak doty9hczas, pozba.wiona
ulicach Ba.łut jark: Li
centralnych
int eresuje się nami , nikt nie spyta
je»t placówek masowego żywie
manowskiego, Zgiei.'8ka, Wojs~a
nawet, czy wykonujemy bazę w ta
ni·a . Można przejść całą ulicę Likim procencie do jakiego zobow1a
Polskiego, kiosków z napojami
manowskiego aż do sa.mej ' Kochazaliśmy się, a 'jeśli nie, to tllaczego·.
które były by czyn·chłodzącymi,
do
A zdarzają. się u nas' wypaaki, że • · nówki, całą ulicę Zgierską aż
ne w niedzielę i święta.
takie
otrzymują.
,.długofnlowcy "
· Helenówka, ulicą. Wojska Polskie
Bocheński Stefan
złe osnowy,_ że trzeba je bonifiko.
go i dziesiątki mniej.szych poprze
wa( bo w żaden sposób nie można
cznych ulic t n.igdzie nie spotka
Korespondent „Gło-su"
na uich wyrobić bazy, nie m 6"1Yiąc
się uspołecz.ni-onego punktu gas- ·
z PZPJG Nr 8.
ju ż o przekroczeniu jej. Chcieliśmy
t ronomicznego. Pod. tym wzglę
też mieć nasz plan zobowiązanio
dem sytuacja na Bałutach jest na
wy doprowadzony do naszych lfro
prawdę pnykra. Wład'Ze PSS i
sien. żebyśmy co d zień wiedzieh
CZPG winny wziiąć to pod uwagę
czy pr acujemy zgodnie z ntlszym{
i wykazać więcej dbałości o czło
zobowiązania;mi.
wieka z przedmieść robotniczych.
Apelujemy wi ęc. do naszego KoPaństwowej
Na Bałutach znajdują '.>ię nażeby
mitetu Współzawodnictwa,
stępują.ce zakłady pracy: PZ:P.JG
Związków Za
Zrzeszenia
Statut
kontakto wał się z nami i intcreso
N1· 8, ZZPG Nr 5, PZWS i całf sze
wa:f;ną
wprówadza
wodowych
wał wynikami' naszej pracy. Zwra
reg pomniejszych . zaikła<lów ~ra
camy się do rady zakładowej i dy
zmianę w struktur.ze polskiego l"ll
cy.
rekcji, żeby wzięła na serio nasze
Robotnicy pracujący w tych fa
chu zawodowego, ' a mianowicie,
zobowiązania długofalowe i razem
brykach, aby spożyć ciepły po.::ipodstawową jednostkę orgaui
jako
z na.mi czuwała nad ich wykona..
łek poza domem, muszą jechać do
Zawodowego
Związku
zacyjną.
niem. My, robotnicy, chcemy prze
• centrum miasta i prócz straty cza
cież z honorem dotrzymać naszego
przewiduje zakładowe organiz-asu ponosić dodatkowe koszta. na
.
przyrzeczenia.
przejaz dy tramwajmve.
cje związ;kowe (ZOZ) w skład
A przecież temu wszystkiemu
ł
Józefa Bartczak
których wchodzą WiSzyscy człon
korespondent „Głosu" z PZ.PB
można by zaradzić. Trzeba tylko
kowie z•:rią.zku zawodowego, za·•
im. Stalina.
odrobinę d-0brej woli z; IS.trony Za
trudnieni w jednym zakładzie p1·a.
,,,..
cy, instytucji urzędz-ie itp. Ma to
za.sadnicze znaczenie również <lla
na'uczycielskiego :ruchu zawodowe
pracują jako nakładcy szpulek.
W PZP B Nr. 17 są zatrudniego. z tego ~ględu wa1·to się zaJeśli szpulki nie zostają na czas
ni niewidomi, kt ór zy pracuj ą
stanowić jak pracuje ZOZ w Pań
nałożone> tkaczki muszą 1zatrzy
tak samo jak i inni pracownicy
stwowej &kole T..eebniczno-Pnemywać krosna. 'A czym to grozi?
i z t akim samym zrozumientem
m%ławej.
przyj ęli wiadomość o u stawie o
Niewykonaniem planu. A przeZ reguły zebrania ZOZ odbywają
socjalistycznej
zabezpieczeniu
cież wykonanie planu to jeszcze
i·zadko, gdyż nie ma stałego ka
się
jeden pocisk prz ~iwko wrogom
dy scypliny pracy. Każdy z ~eh
zebrań. CzłO'Illków za.:
lendarzyka
tą
spra~
że
Myślę,
pokoju.
do
czas
na
zdążyć
śpieszy, by
. zająć„
natychmiast
się
trzeba
się o zebraniu w oo.mtwiadamia
pracy. Cóż kiedy w portierni Ba
Należało by wyznaczyć kogoś,
niej chwili, dlatego frekwencja na
wel:riianej 17 n ier az długo mukto odprowadzałby stale · najest wyjątkowo niska.
zebraniach
ktoś
szą czekać, nim znajdzie się
szych niewidomych towarzyszy
Poza tym uchwały nie są wp:ropracy na ich miejsce pracy.
litościwy ' i zaprowadżi ich
·wadzane w życie. Np. na jedni-"!.
· lrena Biegalska
mie~sce pracy.
" ostatnich zebrań · ZOZ zosta.n
koresp0ndent „Głosu" .z PZPB-17
N iejednokrotnie
niewidomi

Poniżej przytaczamy autentyczriy fakt, który :dar:yl 6if
w · dniu 27 maja rb„ a o którym :awiadomiła nas naa:a koresponderitka tow. Andrzejewska.
„.:.u górami, :a lasami pobili się dwaj górale„."„. Oto poc:qtek znanej
piosenki ludou;ej, którą z niewielkimi poprawkami dało by się odnieść
do ... Łudzi, z tym 1ednak, że· „bohaterami'' niemal-że bójki nie byli górale,
a dwie poważne instytucje, C.entrala 'l'ekstylna i Centrala Odzieżowa,
Tym, którzy i11teresują się eP,ilogiem spra!")', zdradzimy na wstępie, że
jak to często bywa, ten. kto :aczy11a - odnosi porażkę. I tak ostatecznie
pokonaną okazała się Centrala 1'ekstylna.
Ale :;acz11ijmy od początku.
Gdy Ce11trala OdzleżoU'a przejęła od Ce11trali Tekstylnej Biuro Wyro•
bów 1Jziewiarsko-Pończosz11iczych obie dyrekcje · uzgodniły, i;e c:ęść biur
Ce11trali Odzieżowej, pr::eniesie się z Piotrkowskiej 85 na tę samq ulic§
· pod Nr 37, da gmachu Centrali Tekstylnej. Podvisano, uzgodniono, a
Ce11trafo Tekstylna została powiadomiona o termi1iie przeprowadzki, którt
zaplanowano na dzień 27 maja.
W tym też dniu ~ ul. Piotrkowską Nr 37 przybyło auto :; aktami
Centrali Odzieżowej oraz 97 pracowników tejie instytucji dla rozpocz;ęcia
•
.
pracy w nowym lolatlu.
Wszystko było by w porządku, gdyby nie fakt, :e dyrektor naczelny
Centrali 1 e~stylnej, zapomniał wydać zarwdzenie o opróżnieniu iwlei;nych
Centrali Odzieżowej lokali, natomiast pamiętał, zarzqdiić aby: a) n.ie otwo•
rzono bramy dla wjazdu auta Cęntrali Odziefowej, b) nie wpuszczono
pracowników Ce11trali Odzieżou;ej do przez11aczonych dla nich lokali.
I tak stali po jednej stronie -bramy' pracownicy Centrali Odzie:owej :e
swymi ahtami, [JO drugiej zaś sztab Ce11trali '(ekstylnej•
Sytuacja strategiczna kształtowała się zdecydowanie no korzyść Centrali Tekstylnej, której pr:ypadło by nieuiątpliwe zwycięstwo gdyby nie interwencja czynników wyższych, które spowodowały odwołanje zarządzeń.
dyrek i Centrali Tekstylnej. Wtedy dopiero otworzyła się dla pracowników
Centrali Odzieżowej brama Sezamu.
BiW.ns konflih.tu - 97 pracowników straciło po 3 godz. pracy, co sta•
nowi razem ok. 40 dni6wek. C:,y tak należy pojmować ustawę o zabe:.......,.
pieczetiiu socjalistycznej dyscypliny pracy?
0

że
„Wełnianej Czwó~ki" wykazało,
istnieją, poważne rezerwy wewnętrz

ne, które można wykorzystać w pracy proclukcyjnej. Na poszczególnych
ódcinkach pomocniczych' nie opracowano jeszcze norm akordowych,, co
powoduje fakt istnienia pewnych
przerostów. Egzekutywa przeanalizowała te sprawy I w związku z tym,
które
o
obsadzenie selfaktorów,
tak wiele kłopocze się tow. Mirecki,
nie będzie przedstawiało większych
trudności.
Naieży jednak stwierdzić, że egze.
lrntywa ciągle jeszcze niedostatecznie
uaktywnia swych członków. Zbyt ma

łn jeszcze zada11 partyjnych poleca
im do wykonania. W wyniku takiej
pracy obserwuje się brak operatywności i kolektywności. ·
Cały cięi:ar pracy spoczywa na bar
kach nielicznej grupy aktywistów, a
na .b arkach sekretarza
zwłaszcza
·
tow. Witkowskiego.
. A . przecież .możliwości do uaitywru~ma członkow organizacji parlyj-

ne1

są.

______

\~a

Swi'1dczy . o tym chociażby «robny
jednym z oddziałóJ
przykład: Na
malarze prowadzą już od 2 miesięc.y
prace remontowe. Tow. Pacholak tłu
przeciągania się
mac.ząc przyczyny
robot remontowych', ·· wskazał na brak
odpowiednich narzędzi. W związku
z t.Y1:11• egzekutywa uznała, że najbar' (
d~teJ celowym było by izakupić spe.
c3alny aparat do spryskiwania. Usi:rawni to i przyśpieszy prace. Zada
me polecono wykonać tow Pachola2
kc·wi jako ?ojowe, ~artyjne zadanie,
z oznaczeniem termmu wykonania.
Praktykę tego rodzaju powinna e.
gz~kutywa stosować w swej . codzien-'
neJ pracy w szerszym zakresie.

fronc„e wspólzaworfn
I

*

piszą

, w PZPB im. Stalina
Zdajemy_ sobie dobrze sprawę,
szczególnie po IV Plenum KC, jak
waż11ym zagadnieniem jęst ksz.tał
cenie nowych kadr zawodowych.- A
tymczasem zqarzają się u nas wy
padki świadczące, że pewne czy;1
niki bagatelizują sobie tę ważną
sprawę.

W ·naszej s.zkółee tkackiej naktórej kierownikiem

przykład,

Wielkopańskie m~niery
Znowu • o

....

~~~~~~~~~~-

Trzeba
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r.tw ~
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Dlaczego wdzielnicy· pólnoc·nej Dziwna polityka personalna

•

.

____________________________________________________

To doświadczenie odgrywa najbar
dziej dominującą rolę w pracy tow
'\nieli KrzesztowskleJ ~ szwaczld
?: PZPDz im. Duracza. PracuJąc 3
lata przy swej maszynie, potrafi o
na tak obliczyć wseystkie swe ru·
1
chy, żeby zużyć jak najmniej ezasu.
a przy tym wykona~ swą praeę jak
najlepiej.
-Swe ld obre wyniki zawdzię
czam udziałowi we współzawodnic•
twie - mówi tow. Krzesztowska. Dzięki niemu przywykłam do tego,
szybkość i sprawnosć,
że dł;>am o
dzi~ki niemu nauczyłam się szla.1 chetnej rywalizacji z mymi towarzyszkami pracy.
*.
Tow. Krzesztowska była Jut IW
Przebieg omówionego przez nas
premiowana, a ostatnio
kakrotnie
egzekuty·
.
posiedzenia
roboczego
Przodownika
odznakę
otrzymała
wy Wełnianej Czwórki" był pou„
Pracy im. Pstrowskiego. Prócz pra
czający. Warto, by nad nim zasta
200 procent bazy - to wynik nie cy zawodowej jest ona aktywnym
nowiło się kierownictwo wielu na'
bylejaki. Kryje się w nim dużo do- mężem zaufania oraz bierze czynny
szych organizacji partyjnych.
doświadczenia. udział w życiu Ligi Ko~let.
brej woli, wysiłku
Ad.

Nasi koresponden ci

Gdy

Opewnych nieprzemyślanych „zarzqdzeniach''

przeprać.

na to wiele czasu i mydła.

Szkole Techniczno-Przemysłowej
wyt:ypowa1nń przodownicy pracy,
którzy dzięki swojej sumienne;f
pracy w peł.ni na to zasłużyli.
Gdy przyszło · do rozdania nagród,
oka2ało się, że otrzymali je inni.
W toku dochodzenia wyszło na
jak, że przewodnic2ący. ZOZ tow.
Wojch!>wski nie stosując się do
zaipadłych na zebraniu,
uchwał,
wybrał sam, według własnego uznania, innych pracowników, tłu
macząc się, że otrzymał jarkiś telefon, zmus·=ający go do tego.

Ka~imierz

Przychodnia

k-0respondent „GłQSu" z PSTP
Od redakcji:
Oto preyikład wielkopańS''!de
go, dyiktaitorsikiego traktowania
.
spraw.
„Nie mnie ni:e obchodzą uchwały, ja sam o wszystkim de
to styl pracy tx>iw.
cyduję" Wojchowskiego. JPst necżą ko
ni~ną, aby sprawą zajęła się
l>l"ZY
vartyjna
organizacja
PSTP.

jest przodownica pracy tow. He'1ena Ryba•k owa, bra:kuje już od.
dłuższego czasu uczniów. · ·
Nie · wiemy, kto tu jest winien,
kto robi trudności w prz;yjmowaniu nowego narybku, Urząd Zatrudnienia, czy też nasz wydz hł
pel'sonalny. Pomimo, że kierownictwo ,,szkółki" zwracało się ju ż
kilkakr.o tnie do kierownika personalnego tow. Wolnickiego, do
dyrekc ji i rady· zakładowej, w dal
szym ciągu br akuje nam w szkole 50 uczniów. Z drugiej strony
znów dochodzą ' nas słuchy , że
chętnych· jest dość, tylko nasz 1~ y
d ział personalny robi trudności w
przyjęciu.

Wartoby, aby kto ś wreszcie wy
świetlił tę sprawę i zapewnił naszej tkalni dopływ nowych sił.
Dla nikogo wszak nie jest ta.j em
z jakimi be>ryka się tkalnia, wypływają. w znacz
nej mierze z' powodu braku tka: czy.
Anna Ramus
korespondent ka z PZPB
im. Stalina.
nicą, że trudności,

„Już pracuję ponad plan"
Miarowym rytmem i ~.tukiem
odbijanych czółenek dudnią kros
na tkalni angielskiej. Pracuje l
Zbliża się godzina 10
zmiana.
mi.n. 55 i oto na kro&nie Nr 56
i 57, gdzie praClJje młody prze-·
downik p1·acy, ZMP-owiec Jan
Stasiak, pojawiają. się 2 trójkąt
ne proporczyk} z na.pi~mi: .;Już
pracuję ponad pła.n". O godzinie
11 min. 20, ta.kie same propor
czyki widnieją na krośnie 54 i f\5
u koleżanki Barbary Strawiń
skiej.
Z każdą. chwilą je&t ich cora7
ju ż są zatknięte u kol.
więceJ:
Kazimierza Skowrona i Hen;ryka
Stańczyka. Tak było dnia 24 utaja rb. i tak jest oo<lziennie. Apel,
rzucony przez młodzież tkalni
!Va z PZPW 31 w Zgierzu, znala zł głęboki oddź'Więk wśród mł•J

d zieży Zakładów Nr 30. Pierw..:
szy podchwycił go oddział t kalni
Nr 2.
Codz.iennie młodzież z I iaik
również II zmiany, walczy o zapi~odownika
szczytne-'" miano
p1'acy, uwidaczniając to poprz!!~
proporczyki na kro5·
zatknięte
nach. Rozwijając n-Owe formy
W!5półzawodnictwa pracy, zapew
nimy wykonywanie i przeln'acza
nie norm codŻien.nych i przyczynimy się do wcześniejsz~go wykonania Planu 6-letniego.
B. Bielicki
korespondent „Głosu" .,, P7,PW ·
Nr 30.

Jeszcze o złei przędzy w PZPB im. Sta'ina
w przę
Wśród przewijaczek
dzalni Księży Młyn słychać od
p ewnego czasu skargi na osnowę
34 R 4,5 oraz osnowę 34, SM.
Kopki dostarezane na przewijalnię są bowiem tak miękko na·
że ściągaj ą się one z
winięte,
wrzecion, p owoduj ąc plą tanie się
i marnowanie przędzy. W takich
warunkach prze,ir,iijaczki nie mogą wykonywać swych baz akor dowych.
szukać przyczyn
Nale'żało by
tego stanu już w oddziale przygotowawczym , który przepu szcza z.grubienia w przędzy. Na od
dziale obrącz.kowy~ pr~ą<l.ki nie
mov.a foż zlikwidować t:vch Zl<l'U

i pęków i taka już zła p::.-zę
dza idzie na prz ewijalrię. Majstrowie z przewijalni pokazywali
mi, że i osnowy są t:.kże złej jaNa 3- ciej lewej sali okości.
brącz.kowej majstrowie i obcią
gacze nie dbają o odkµrzanie ma
szyn i o właściwe przykręcanię.
Trzeba, żeby zainteresowała
i
się tym organizacja partyjna
ki erownictwo, żaby podnieść ,ja. kość naszej przęd zy, a w konse.
kwencji j akość produkow:i,nych
'przez nas tkanin.
bień

Włady~!aw

Jóźwiak

k-0rest>0ndent „Głosu" z · .PZPB
im. Stalina.

Od~~ó;~;· ż9~i~Htr;;i;Yczajó_w r~~NOw~- ;vDANt~--;z;E~---~

ł . · .

podhalańskiego

ludu

chłopskiego smakaszów literackich, lecz żeby ... • ... ·~ ·~ Ręformator życia
Władysław Orkan (Franciszek
reali- górowało nad życiem, było życiem
konsekwentnie
potrafi
nie
Kazi
9bok
jest,
Smreczyński)
·
T t
·

1erza e maJera, jednym z naj· zować . swego planu. Powieści Or
m
H
k
d t · · 1; . k
h
świet· ·eJ·
onstatuje . S. Kamieńm szyc prze s awn:1e"" 11· ana teratury · podhalail.skiej. Utwory Ski - „są liryką biedy chłopskiej,
Orkana, szczególnie nowele oraz
pierwsze powieści: „K~momicy''
i „W roztok11ch" są cennym materiał-em dla historyków kultury. i
badaczy naszej przeszłości. Jedną
:z najlepszych powieści Orkana
„Komornicy" zalicza prof. J. Krzy
żanowski w monografii o pisarzu
(„Pieśniarz ·krainy kęp i wiecznej
najprzedniejszych
nędzy")
11 do
okazów naszego romansu ludow~
go, wyrazistością bowiem scen,
bogactwem rysów charakterystycznych; drobiazgowogcią i ·obfito·
ścią szczegółów obyczaJ'owych nie
ustępuje ona bynaimniej powieś·
ciom takim, jak „Placówka" Prusa, lub. „Ni7 iny" czy „Dziurdziowie" Orzeszkowej, czy wreszcie
„Sprawiedliwie" Reymonta".
ycie ludu podha1ańskiego, je·
go ObyczaJ·e znaJ'duJ·ą w Otrkani·e
odtwórc"'.
SWOJ. ego wnikliwego
"
Przed Orkanem mieliśmy J'uż pisarzy opiSU]·ących życie ludu (Krą
szewski, Prus, Orzeszkowa, Dyga·
siński, Sewer), ale Orkan; urodzo·

Ż

ndy V: r~ d ziniek góra l s kiej, ~os~oziezagome
aruiąceJ na s ąpym
ustawicznie
. · mag ·ąc · 8 •
ml 1 z.
·
aJ ei · ię
z .niedostatkiem, jest pierwszym,_
który wyrósł ze .środowiska bie·
pasJ·ą
ł
·
· ·
· · k'
d o t y w1eis
-1e3 1 op1sywa z
d · ł O k ·
Dl t
· b
zie a · r ana
a ego
Jej yt.
.
autentyzmu.
maj<f
fazie
pierwszej
W wagę

Talent Orkana· kształtował się
z jednej strony pod wpływem prą
dów pozytywistycznych, w drugiej za; - pod ciśnleniem całej
tradycji romantycznej oraz tenden
cji naturalistycznych. Stąd sprze
cznoścj i niekansekwencje, iakie
dadzą się zauważyć w 1'ego twórczości.

=

".W,•

&Cl'llOl'.JCS

~amym".

JWÓrCZOŚĆ O:fk303
•
•
ogmwem postąpowe1

ale nie ośmielają się na tQ, by
stać się epiką buntu chłopskiego".

fradyCJ"i

Niestety, nadziei Marchlewskiego Orkan nie spełnił. W dalszych
swoich dziełach z·ajmuje się taki·
mi problem,;tmi, jak up. metafizy
cżny antagonizm dobra i zła („Drze
przechodzi na
wiej") i stopniowo
.
pozycje so I1daryzmu SP.Ołecznego,
ulegając przy tym „ludomańskim"
tendencjom Witkiewicza.
Krytykując niektóre idcołogicz
które Orne i artystyczne bł„iły,
"<
kan popełniał, nie należy zap9mi
nać, o tym, że był on jednym z ogniw postępow~j tradycji polskiej,
że poświęcał wiele uwa.gi , lud<l•
wi, że dolą tego ludu przejmował
si•• serdecznie, do głębi. Uderza
...
Orka·
aktualnośćK takichi powieści W
roz
na, jak „ omorn cy" czy „
tokach". D"J'e w n1'ch pisarz dosko
"
nałe typy gospodarzy - wyzyski
waczy, maluje antagonizmy pomię
dzy kułactwem a biedotą wiejską, występuje w jej obronie, pró
buje rozwiązać problemy ekon1nni
i·
• c·IU ws•
czne· 1· s połe czne w zy
LUCJAN PORĘBSKI

Julian Marchlewski w liście do
Orkana z 1902 roku, · omawiając
powieść „W róztokach", tak pisze: „Poruszasz-.. P:tn w powieści
najżywotniejsze, jakie mogą być
~prawy, sprawy walk i tarć społe
cznych„. Lecz dlaczego by tych
walk nie opisać tak, jak tu, w od
b~ciu indywiduah1~go losu jednost
kt? Dlaczego by nie połoz'"ć na
'•'
.
„W literanie całego •nacisku?„.
·
ł
turze po 1s k tej wspó .czes~ej, moim
b
któ
· b k lud .
'7dn„lem
rz:v Y
zi,
„ ........ ' ra
1•otrafili sięgnąć do tej skarbni·
cy.„ W Panu odgaduję człowieka,
który może to uczynić. Dlatego
to „W ro~tokach" tak mnie zaję
ło„. Dlatego to chcia~bym, prag·
ttąłbym z ser"a,
„ ''
'"" aby w prz"s~łeJ·
powieści, którą nas Pan obdarzy,
społeczne
zapasy
i
walki
wielkie
•) H. S. Knmieliski, „Pół wieku liprzybra.ly formę J·eszcze. dobi•-ieJ·
,..,
SZ""· 'I dale1· .· ,,Chodzi' n1'e tylko o tcrat.ury pohkic3'".
·•
**) J. Krzyżanowski, „Pie6niai;z kraito, żeby dzieło sztuki nie stawało
się dziełem zbytku, zabawą dla ny kęp i wieczuef nędzy".

M

oksym Gorki

.W ZSRR }n"ty&tąpion.o do nowego
wydania dzieł wlelkiego pisarza ro·
sy,litkiego, genialnego ariysty słowa.
boj()Wlllka o zwycięstwo kótnuniz·
mu, Maksyma Gorkiego; pierwsze
trzy tomy d1'iel w tym wydaniu ultll2ały się Już na półka.eh · księgar·
skich ZSRR.
Życie i twórczość Gorkiego :twią,tk
.
.
zane są me.rozerwa.1n 1e ',!; wa . ą o
zwycięstwo rewolucji socja.llstyr.z·
nej, z walką, którą toczyła rosyjska
klasa robotnicza 1 jej partia bolsze·
wielb.
Wielki · Lenin nazwał Maksyma
Gorkiego . „najwybitniejszym przedsta.wiclelem sztuki proletariackiej".
Gorki dokonał swą twórczością J>r7.e
wrotu rewolltcyjnego w łiie.ra.tu.rzt>
rosyjskiej i światowej, stal się c.jcem
soejalistyoznego.
literatury realizmu
~
Cała twórczośc Gorkiego tchnie
bezgraniczna, miłością, d-0 na.rodu j
nienawiścilł do j.e&'O ciemiężców. Pło

twórczości

autor . „Komorników" dał się po·

.

/

:;~~~ z::rddue;:~~· ~a;~;~;isjt:sc:~
wiejskiej

Przy lekturze utworów Orkana
czytelnik nie może się oprzeć uczu
ciu przygnębienia, smutku. Krytyk radziecki. H. S. Kamieński, za
uważa (w ,,Pół wieku literatury
polskiej"),* że Orkan - w okre·
sie, gdy reprezentuje biedotę wiej
jej
„jest tylko piewcą
ską niedoli". „Ducha bojowego jest
niewiele w jel!'o utwo~ach. Czasa·
mi zaciśnie ja1cby pięść i. wyszepcze niewyraźną groźbę"•·, ale są
to momenty raczej rzadkie, Wybit
ny zmysl rzeczywistości, przejawia
jący się w dziełach Orkana. ulega
pewnym konwencjom w odtwarzaniu życia, dominującym w cza
sach, w którycq tworzył Orkan.
Młodopolska tendencja potęgo
wania motywów grozy, cierpie·
nia, szaleństwa zaważyła wybitnie i na twórczości Orkana.
Najjaskrawszym tego przykła
d em jest powieść „Pómór", opigóralskiego ;,ojca
sująca dzieje
zadżumionych", ~łna naturali.:.
stycznych
11 okropieństw''. Dla
Orkana - naturalisty, życie jest
„kotliną wiecznęgo mroku", głód
ziemi, tak czę$Ły motyw w utwo~
rach Orkana, przeradza się w jakiś fatalistycztty fakt, nędza chło
.
pa jest nieubłagana.
Zainteresowania ekonomiczno·
socjalne łączą się w twórczości
Orkana z młodopolską manierą
ujmowania zjawisk życia, manie·
rą nie tylko naturalistyczną, lecz
i wielce romantyczną. Powieść
„W roztokach" jest bardzo znatwórczości Orkana.
mienna dla
Jest ona najdobitniejszym wyrazem postępowej postawy społecz
nej pisarza, którego „marzenia"
(na owe czasy) wybiegały daleko

„

(Fragmenty

PouieJć w „W roztolwch" 11ałeiy 'do pierws:ych
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zał

innym na.rodom drogi} do prawd:lliwej wolności i szczęścia, dał
wzór natehni<1nej, twórczej pracy.
,;wszystko, czego dokona.no w

pisał

ZSRR -

GGrkl -

zostało

zre

bione w ciągu nief.'Abch 20 lat".
Nowe WYdanle ukaże się w oprscowaniu Instytutu Litera.tury S,~ta·
towe1 jJn. M. Gorkiego przy Akade•
mil Nauk ZSRR, pod redakcją. licme
go zespołu pracowników naukowych
Instytutu &raz pracowników archi·
wutn Im GDrkiero
·
'
To nowe wydanie dziel wlelk~ego
"
wychowawczei
roli
JeJ olbrzymiej.
życiu narodu. Również 1 N.m Gorki Pis4.na proletarla.ckiego, będrle d<>"
byl troskllwYtn 01>lekunem 1 wycho· nfos1ym wydarzeniem w życiu kul·
młodego pokolenia pisany.
wa.wcą
· turalnym ZSRR. 30-tomowe WYda•
·
Gorki da.rzył be-7,granlcwą miłoł· nie dziel w ha.kładzie 300 tys. ęgient
cią wodzów narodu radziookfego I · plarzy, a więc obliczone na na~zer
pa.rtll bol9riewickleJ. Lenin& 1 Stall· sze koła C'Zytelników radzieckich na. Niejednokr,otnie wspomina o nie możliwe jest jedynie w kraju, w
~..,91 BwiAnym s:~~e&ctu, a zarazem którym wszystkie dobra kuUuralne
""""'
..," . ~ "
orromnej odpowiedzialnOścł, jakli stały się udziałem całego na.rodu. W
. iedle. t ym zna.JduJe odzw1erc
na·kłada praca. pod kierownictwem ta k·cie
.
.
wielkich wodzów rewolucji. „Tere- me troska . rządu radzieckiego o dal
nem nasze1 działalności Jett kraj. ny rozwój kultury dućhowe1 rtaro•
któremu drogę oświetla geniusz Wio du radiieckiego,
Nowe wydanie dziel Gorkiego stadzhnierza Lenina, ItraJ, w którym
nfezmordowanle działa telazna wola nowić będrle niewą.tpliwie radosne
Józefa staline" - ośwladczYł Gor· wydarzenie dla wszys~kicb postęp@·
•
którzy w okl w przemówieniu, wysłoszonym ·na wych ludzi na świecie,
sobie Gorkiego widzą przyjaciela i
I zJeździe pisany.
Gorki odczµwal na.jgoręt.szy ·po· sprzymierzeńca w wielkiej walće,
od j
l
a j ·
dziw dla wynlllów ofla.rnej pracy ne prowa zone prze.z ca ą, prz u ą.cą
rodu ratbieckiego, kt6ry 1budo'C\'ał ludzkość w obronie Pokoju 1 demo·
I w11k:a.
sooja.łlsty~e
społeczeństwo
_ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _..,,.
_ _ _k.racjl.
_____
___

o1t,: „NAJZ"l:'W01'NIEJSZE,

BYć

JA.KIE MOGJ

utworów IPłady~lawa

$PHAWY, SPRAWY W ALK

J erenem ·tych tarć jest w powic.~ci wieś podhaltms1:a, Prsydov, połoiona w ru:toce (tj. w dolinie, 1vyi.lobio11ej prze: pvto/ci
gvr.,lae). Walka toczy ~rę 1niediy zamożnymi r>r;;;ed!!Ww1c1elami „rodów", którym pr:ewoctz1 u.·ó1t ~UIJAJ , a bieclotq w1ejskq, komornikami i be:roliiymi,

i 'J AKC ~l'Ut.,l!.{,'f,f'i YLH„."

k1ór)·c1t. 11ajmybitr1iejszym reprc:c11ta11tem jest l!l<ALVt;l( UAKOCZY.
w którym Ral.-oczy demaslmje
l'o11ii:ej =umieszczamy fragment powieści,
„panów • clilotJów", arystokratów wiejskich
niecną diillł<ilno.,ć sulwjowycli
Przyslopia, lwlaków·wy:yakiicaczy.

.. ,Podl)iosły się wszystkie kapclnsze i ws~ystkie twarze zwi·6ciły ~ ię
ku drzwiom; które żwolna przywie·
rał za sobą śmigły parobczak, jakby
A le
żałować poczlłł wej~ia s-wego.
już wartko postąpił naprzód i kłania
jąc się kapeluszem w koło, rzekł:
- Witajcie wszyscy.
Odpowiedzieli skinieniem głów: Su
haj tylko nie zauważył .powitania. i
zdawał się czego.ś pilnie wypatrywać
za <>knem.
- Tu Widzę - rzekł przybyły jakaś ·w ielka rada. Sami ojco\me ;;a~
cnych rodów. Może jakie rodowe
sp1·a\ivy macie na uwadze, o który.~h
nie trza. wiedzieć każdemu„.
...:.. Eh, nie - odp~·ł Ciichański. To ino wybory.„
- A, to dobrze. W· sam raz ~ię
zdarzyło. Bo ja właśnie myślałem o
tym„. Trza b.y się naradzić. Ale cóż
was taK mało? Któż was to zwo·
ływał?

- Ta ojciec Suhaj - szepnął Gnie
cki.
- Hm„. przecie tJo nie ino wam
leży na sercu,„
- Rakoczy! - warlmął Suhaj, a.le
wnet się pohamował i począł mówić
spokojnie, · Żapatrtony · w okno: Bywają takie si>ra\ivy, ćhoć i nie rodowe, o kt6rych nie każdy mo:i:e wie
dzieć.

-

Nie twierdzę, żebyście to 2iłą
Nieumiejętność wa.~i::a
wolą czynili.
'
I
więcej złego robi.„
- To nas naucz, mądrauszul
- Ba·, kiedy wy ino z rad się wyśmiewacie i zawdy trzymacie się :;wo
ich starych praktyk.
-

-

Sluchajcie, co on jeszcze nowe-

go nie powie!

.

.

.

.

.,.
•

powieŚci Władysławo Orkana pt. „W roztokach~·)

Orkanq (pisał ją w latach 1899 - 1901. W wydaniu k~iąikowym ukazała się
·
dopiero w lYUJ r.J.
jak 11a to zwrócił uwag·ę w swoim
W C1ga utU'oru polega na tym, iż c:wsie mm: wielki d:uatacz reiwlucyjny, JULlAN MAI<<.:HLt:WSKl - pvru.!za

..:.- Wójcie! - przerwał Rakoczy .
- Ja was nie tozumiem.
- Nie dz.iwota. Jeszcze niemało
wody w ro2tok11ch upłynie„.
- Czy wy myślicie, że do spraw
w przyszłość.
. knju mają ino prąwo rody mieszać
się, nikt więcej?
Spojrzał w koło po gazdach, ale
PfZ8CZ00SCI
oni milczeli uparcie.
'i•
To wy się chwalicie rozumem,
·I
a nie wiecie · do znaku, jakie czy je
Orkan poruszał też takie zagad P.rawo 1
_:. Patrz swojego, mojeśty, o ir•·
nienia, jak pódparcie gospodarki
rolnej na wsi gospodarką prz.e my sze się nie ti:ap - odrzekł z uśmie·
słową („trza zaprowadzić kopal· chem Domagała.
Ale RakocZYU'I szarpnęło rozdraż
nie, założyć Warsztaty"), ksz.tałcenie młodzieży wiejskiej. Z dru- 11 ienle i gorączka uderzyła mu falą
.
giej strony rpisarz wyposażył bie- do mózgu.
-: Słuchajcie! - począł głośno.
dnego chłopa, Franka Rakoczego,
w rysy właściwe wielkim bohate- - Ja się do waszych spraw nie mie·
rom romantycznym. Franek - to szam. Prowadzicie gazdowanie' grnin,,dziedzic ducha wielkich indywi- ne do stu diabłów„.
- C~? - podniósł się wójt zża
dualistów romantycznych''*"'), któ
rego plan organizacji społeczeń· stołu.
- To, że lud się skarży. Las wy·
stwa gminnego rozbija się o twar
dą rzeczywistość. o anta.e:onizmy niszczony, drogi zaniedbane„.
• - A kto temu \Vilrien?
'klasowe.

••
Sk k
•
nie onse wencie

~

•

mienny bojownik o spraw~ komun1•
zmti, człowiek o - ws-•cbstronnej
""
wykształceniu i wszechstronnej kul ·
turze, Gorki od:liWiercledlił w swych
dziełach gigantyczny rozmach i
światowe imacunie rewDlucji rosyjsklej.
O soo.Ja.llstycznym kierunku twórczoścl pisana zadecydował wt>łJW.
jaki wywa.rła nań partia. bolszewie·
ka, osobi!lty wpływ Lenina i Stall·
na. w Ich przyjaznej opiece znalazła
odbide troska 11artli bolśzewicklej o
ri:n;wój lit~ra.tury pięknej, uznanie

Narad·a u w· o'1·1a· Suha1·a·

~~~tal~ako(~~r:;;:~~~~~taJ~~~:

Piewca niedoli biedoty

~ ...

· • ·

skiem", powieści „Komornicy",
,,W roztokach"). W jeg~ twórczości, przypadającej na okres pano·
- pewne odstępstwa od realizmu,
wynaturzenia, jednostronności.

ł

· MAKSYMA GORKIEGO

Jesteście, bo starzy. Ale i młodzi sta I ną za waszym p-0wodem, a jak nie, Już

to ich naprzód przepuśćcie, niech idą.
A kto za gminę staje, niechaj baczy,
że odpowiedzialność gromadzka 11a
nim ciąży. 'l'u zwołać trzeba wszyst·
kich! I młodych i starych, i rołfo·
wych i nie rodowych, ·bo to wszystko
jedtto! Każdy rodzony przecie i umie
rać musi.
Wypowiedziawszy to jednym tchem
prawie, siadł na końcu ławy i patę
ra.ty przesunę.ł dłoń po czarnych atvą
cz.kach, spadających na czoło. Gazdo
\>"ie słuchlłli jeszcze, jakby inr co~
grało te słowa powt.6rnie, ale Suhaj
wnet p;-zerwał, mówiąc:
- Słyszeliśćle? Jak on to ładnie
umie opowiadać„.
- Wójcie! - zerwał się· Franek
- tu z kpinami wara! Bo tu idzie o
ludzką biedę, nie 0 mnie. Na to 'ii'.ie
patrzcie, jak ja opovfiadam, ale c.-i
opowiadam weźcie pod uwa.gę. Ja się
rJe ucz.ył ełów na pamięć, żeby je U·
mieć płynnie gadać, alech si<: pa.trt.al
na tę biedę, na. te11 nieszczęsny kraj,
stąd moja mowa płynie wai·tko, ja1<
te pot-0ki ludzkich łez„ •
·- Słyszane to rzeczy - podją.ł
Szymek - słyszane to ·rzeczy, n101ściewy, żeby się tacy ludzi~ najdo·
wali ha świecie, skoxo człowiek ...
- Widzicie! Patrzcie! - przerwał
Suhaj! - Przyszedł nas uczyć rozumu i Bóg wie, co nie będzie nam tu
opowiadał„. A tobie skąd zachciał1i
się ludzlcimi rzeczami zajmować, h.ę '!
Kto cię do tego upoważnił? Piml 'I
My się bez takich doradców pięknie,
ładnie obejdzie:my. Je&zcze ta, chwała Bogu, dość ludzi mądrych na tej
ziemi. Dadzą se radę . .
- Co by se nie mieli dać rady! poparł Szymek.
_ Widzicie! Jaki gotowiusieńki!
_ mruczał Suhaj. Rządów mu się .i:a
cltciało. A tu już człek łbem kręci od
trzydz:iestu lat i przyjdzie ci psiapa•
ra z wymówkami przed· oczy.„ Nieen
jajo kury nie przemądrza! - zaw.o-

- O, powiem wam: pr~yj<l:i;ie
czas, , kiedy musicie zdać rachunek„.
przed stu in.
I przede mną.,
.
szymil
Gwałtem się silił, by gniew poha·
mować. Dużo ciszej rozpoczął:
- Teraz proszę pięknie, powiedz·
cie mi, coście tu wspólnego uradzili.
Bl' jak 0 wybory idzie„.
- Słuchaj Rakoczy! _ prosił Suhaj, dygocąc tajóną złością. - Nle
napadaj ty nas wywodami swoimi,
ale siedź w chałupie, kiedy ci dobrze
i czytaj se sam te ·wszelcniejakie pisma. A jak rozumu lepszego nabędziesz, to natn powiedz,
- Jak o ,ivybocy idzie, to wam po·
wiem. Przeszły te czasy, kiedyście
tam chodzili po to, żeby kiwać gło·
wami .na· wszystko. Dziś ju:i. na~·ód
zdjął kurzą ślepote z oczu swoićh i
przejrzał i zrnzumiat nareszcie, że o
prawa swoje sam się dopominać mu~
si. Obięcankom nie ma co dowierzać,
bo panowie mili są i ładni i gad<>.Ć
potrafią tak pięknie, że się serce kra
je, ale oni mają swoje ' interesa, uw
r:asze. ich cel, a nasz - to jako lwa
końce na jednej miedzy. Oba się roz łał głośniej.
latują w przeciwną stronę - i jaiiże
Rakoczego już po cichu diabli bta·
się. mają zejść ra zem? Powiedzcie!...
li, ale się gwałtem opierał, s.ie<i'!ąc
Oni iil.ą kierdelami - a my jak DW· na. ławie. W oczach tylko ie.kry mu
ce · zbłąkane, rozsypane po uboczy da się .z11 tliły, i tp<>częły świecić. Dopiero,
leko„. Deszcze nas biją, wiatry zię· gdy Suhaj powtórzył parokrotnie:
bią, a my ino w,ciąż beczymy żało
- Tak, tak„. - niech jaj-0 kury
śnie. Gromadami iść tia hale, na te
·
polany wolnościowe! Czyby potok nie przemądrza!
Wtedy zerwał • się powtórnie z la
doleciał do morz-a, jakby ino kropla·
.
.
mi spływał? Powiedzcie! Wsiąkną i wy i pobladł.
zJiną, i śladu 'nie będzie. Nie bądź- I - I •liech płot nie myśli - odpuł
myż J!'IUpiomyślni ani samojedni. Sił szybko - nfoch se nie myśli, że jeat
mamy · d-0!ić, za wiele, ino woli brllk- drzewem, jak insze stojące, chociaż,„
S11haiowi krew zalała oczy.
nie, Ja sie nie dziwię, że boja:ili~i

I

Słyszeliście?

zawołał.

nas do płotów przyrównuje„.
A tyś co za jeden?
..... Rakoczy ! - mruknął Franek.
- Cygańskie nasienie„. Znamy
wa.s, Rakoczowie, odmieńce diabe!!'li.
Już ojciec, już dziadek twój łeb tak
wysoko dźwigał. Wojowalibyście z
wiatrem, jak nie macie z kim. Tak
wam .duszno wśród ludzi, jak p;;trą·
gom zamulonym w piasku.„
- To jest prawda, bo duszno, p~ia
krew, 'jak pod ziemią„.

- To idź! I:.ieć na koniec świata!
Kto ci b1'0ni? Kto ci broni? Powietrza ·jest wszędy pełno i tu go .1,ie
brak„„
- Ale to powietrze zatrute, zatrn
te, powiadam„.
,
- Kto je zatruł ?
- Ci, co nim lekko oddychają ...
co ich nie dlawi. ..
- Każ się cz.łeku pokropić święco
ną woda„.
- A wy się dajcie za życia kano·
.
nizować, b~dzie .wam d-0brze.„
- Franek! Czy ty nie przestaniesz tych dowodzeń!
- Nie, dop&ką.d mi sił stanie„
- Przewódź ! Przewódź! Pnij się
do 'góry, ale wiedz, że ten, co najwy·
żej wyla.zł...

- Wiem; to na ł'eb zleci. Ale to
musi być stary, że się nie zdoli utrzy

mać.

_ On za.wdy swoje musi mieć "l.a
wierchu - zawołał Suhaj. - Ty tak,
on tak, •a nie opuśc.i, nie, bo on m'}·
drzejszy nad innych, choćby to Syt
nie wiem kto.„
-

Choćby i sam n·aczelnik Przy.

dodał Rakoc;r,y.
. ...:.. żebyś se wiedział - trLąs.ł 3ię
Suhaj - że ja. nie z ~kimi gadował
nieraz. I nie tacy mnie słuchali.
- Wie1·zę, wierzę! - zaśmiał s.ię
Fra.nek. - I 'cesarz z lokajami na
migi nie gada, ba„„
- Rakoczy l - wrzas.nął Suha.j.
- Duzo jeszcte powiesz~
- Ino ty się miarkuj, Franuś pog1·oził Szymek.
- Myślicie, że was się boję, chociech jeden I Ale ja .tu nic przyszedł
z. wami bitki s.trić.„ Zwołacie tu cal!}
gminę, wszystkich, abo nie? Odpowiadajcie pr<>sto.
- Kto nam każe? Ty! - s.k<>ez.ył
Subaj i zachwiał się cały. - Ty nam
co mamy ro·
będ ziesi przepisywał,
ani wł11..
bi~ To już nie ma. ojców,
'dŹy, ani starszych Judzi. Inoś ty jest
jedert mądry, ty„. - zadyszał się
ni~ mól!ł niiak skończyć
słopia.„ -

Gazdowie poruszyli stlę, powstali z
z . ław, krew poczęła napływać zw:il.n'a w ich zasuszone, sza1·e twarze.
Franek spokojnie stał na środku 1.1.by: choć· .gniew już ,ki piał w nim, h~
mował słowa; pięści jeno ściskał i pa
znokcie wbijał w dłonie, gdy mówił:
- Rozumu wam nie przeczę.„ Ma.cie go · aże nadto na tutejszą biedę.
Ino ten rozum chodzi po jałowca~h,
t'en rozum wiecie, glupi jest sam

w

soł>ie.

_.: c~ on gada? - pytali się l'i·
cho między S-Obą . .
- Wy ino macie przed oczyma
siebie! - zawołał głośniej. - r.1k,
abo swój ród! Niech reszta skai)ie
marnie, co was to obchodzi! A wy
nie wiecię, że właśnie wspólne dohro
~ jest dobrem każdego •. że wspólne
prawo - daje więcej praw! Wyście
w hara.ndę wzięli gmine i... tak 1
dnia na dzień„. z rokn na rok ..„ że.;: .
diabli człowieka biorą!
- Gadaj se z wiatrem! - mm;cnął S~haj i od"".rócił się do okna
Gazdfrwie posiedli.
• - Szi-oda i słów, bo widzf, że to
wszystko na nic... Ale wiedzcie se. o
tym, że ja nje dam za wygraną. I o
tym wiedzcie, ojczaszkowie milf, ze
się już zbliża koniec waszej go5p.1ldar
ki. Cza:; nie Ś!)i, a ~ ludzie rodzą. się
ina ksi.
- Możę tacy, jak i ty!
- Poznacie wy i~h sami. Ale wte·
dy... biada wami Lepiej zawcza·' u
zróbcie pora.chunek · ze sumieniem- i
zawróćcie p6ki czas, pokiela insi nie
przyjdą. Bo poderwą z nagła stołki,
ani się spodziejecie. Tak, tak„. zwrócił się ku drzwiom, a od pr'.>·
gu d-0dał: _To wam prawi Rakoc>.y.
Zapamiętajcie se dobrze„.
Wyszedł i trzasnął drzwiami, zawlerając je mocno Ża sobą.
- c.zego ten człowiek chce? Ja bo nk a nk
szepnął Szymek. .nie rozumfom.
Słyszeliście! - powstai ąuhaj.
Grozi, że więcej za nim idzie... N'iE
L
mó\viłech wam! On czas już nadchodzi i baczność trzeba dawać na wszy
stko dokoła. Bo diabeł nie śp i, alE
swoje robi. Nie po próinicy wysyi:s
takich Rakoczych na ten mizerny
Daj oświe
świat.„ O, mocny Boże!
cenie jakie tym ludziom, bo do znaku są głupi„. do znaku są głupi„.
- Dyć niejak, moiściewy, dyć 11ie
j•\k ! -:-· szep nęli. ·
I ,zadum!lł się każdy, zadumali się
wszyscy o tym świecie.
Co to nie nasta ie ·noweirn. jacy· •u·
dzie...

-

-

•

„Podkradziono melodio· ludu" na ·szczebel sztuki postawiona„.
-----------------·----------

Twórca··„Halki" o twórczości· Chopina
1długo po Kątsk i m wys,tąpił w Wi[1 nie z · koncertem fortepianowym. rzachwycatjąc nim twórcę Ha'lki przede
wszystkim tym. że napra~Ndę pięknie
grał Chopina. Oto, co o· tym koncercie pi>Sał Moniuszko w liście clo ~Va
lickiego:
„Wszystkie rany serc i uszu ta.i na szcrzebel najdosto.jniejszej si.tu· goił przecudną grą Ka1llmien Werki posta.wioną. Mil~Jże na to się 7.gO· nik, autentyczny uczeń Chopina.
dzić, niżeii na kwaśno wykazyw~u1 Nle<!h jemu Bóg daje wszystko dobre
dekadencję Chopina oo Jeio pierw· za. chwile rcrzkoszy prawdziwie nieszych mazurów ku ostatnim, w któ• ziemskiej, ja.k iemi obdarzył garstkc
na jego
rym Już jakoby walce· się pokazują! wierniejszych, · zebraną
Porównaj ostatnJ 2 sliromniutko ogłoszony konc~rt. Kto
Przeciwnie!
nie słyszał Wernika, niechże ó Cho11ierwszym. a <lopiero po-jm~!lrr.. do IJinle
I fortepianle nie gada.. Za pa·
czego mistrz dążyi i do czego do- r~ lat liczmy go do najcelniejszych
szedł. 'Tak to 'widoczne, że zachwiać znakomitości europejskich i innych
u.zn_a niem Chapina. niepodobna."
częśej świata.''
Z tego zes.tawi€1llia mazurów Kąts;.
Przepowi€dnia 'MoniuszKi n.€ spe·!
kiego z ma.:z,urkami Chopina jedno niła się, niestety, gdyż Wernik zmar.ł
wynik'ćl niedwuznacznie: że Moniti'S'Z prrzedwc.ześnie, ale sympatia WJ)ąt
ko, o 1le był pełen uwielbienia d!a kowa. z jaką do niego i ;ego !;..>lengeniusizu Chopina, o tyle o Kątskim tu odniós.ł się. Monh.1;,izko, miała swe
tny:r.nał niewiele.
kulcie autora „Magdy
źródło w
Jakże inaczej wypadł sąd Mon ~ us.z Karc-zmarki" dla chopinowskiego gek1 o Kazimierzu Wern'iku, iktory nie- niuszu.

4 bm. pr:.ypadrt 78 rocznica fa1ierci znr1komitego kompozyt?'" 11as:ego,
Namstar.00 Mo11iunlti.
Z tej okazji przytaczamy po11iiej kilka charakterystycznych wypowiedzi
<Wlora „::Jtras:.11ego Uicoru" o twórczości... Chopina. Przytaczamy je jako do·
tcód, ii Momusz.ko, który w sicej dzfolal110.foi artystycznej sam ko~zystał 11ie
mulo : „nuty lud~j" - dostr:egał i .oceniał e11w:jostycznie „podkładanie
melodii /u{f.11" w s:.tuce Chopina.

· „że ktoś jest tyle głupi, ażeby się

rrmą po stracie Chopina mógł J'(icie·

szyć, to nie moja wina., I nigdy siebie nie stawiałem obok jakiejkolwiek
bądź uprawnionej znakomituścJ euro
pejsklej, cói mówić o Chopiule, dla
którego uwielbienia nie mam granic."
Tak pisał' Moniuszko, gdy na wieść
o śmierci Chopina doszło do jego
uszu, że jest uważany !Za „ następcę"
m istrza naszej muzyk.i narodowej.
Gdy zaś w r. 1857 zamieśc'.ł Krasz.ewski w .,Gazecie Warsz.av.·..,kiej"
kilka listów. w których, między ~nny
ml, zesi~wił mae;ury Apoli narego
Kątskiego iz mazurkami .Chopina. u·
v.rażał• Moniuszko ,za właściwe eabra ć glos w tej sprawie i wystąpił w
„Ruchu Muzycznym" ze swoimi „uwagami",
świetnie napisanymi w których przede wszystkim wziął
·
w ob.tonę Chopina.
„cen.ię .i wfolbiij falent Apolinarego Ką,tskiego wedłu~ całej jego wartości. Jego ma1rury kocham ja.k swoje własne. WszBIJcle stawić je przy
mazurach Chopina, ,pOrównywać je
ze sob!\, dotychezas na my~l mi nie
przyszło. gdr.l nigdym . się n'ie łudził
skrnmnym nazwaniem mazurka, da·
nrm głębokiej myśli poematu; zaklę
tcgQ w kilka taktów muzyki. Ap<Jllnary Kątski stara się odbić co n;.ijw~
raźniej charakter swego narodu, co
sprawiedliwie p. Kraszewski dosły
rubaszności
szał w zamaszystości i
tych mazurliw, jako cechy .szlacheckiej współbraci. Cho.pin za siebie tył
ko odµowia1lał, piękność swojej duszy, ból swrgo serca, grę swoich uczuć, swoim geniuMem wy8plewał.
Jakżebyśmy cleklłwie słucha.li tych
mazurków. któreby nam Cllopln z~
grał za P-Owrotem do ·k raju l równie
jakby tnaczetj wyglądały te, któreby
l\IAZURY
Kątsk.i pisał w Par yżu!
CHOPINA SĄ KLEJ~OTAMI MUZYIU POWSZECHNEJ.„
Chopin rozpoczął zapatrując slę n'a·
tema.t ludowy. Z cza9em .,, oderwaniem się od je,;o źródeł, nie dziw, że
ta nuta lud1>wa za,eierać się zwolna
pG02ęła: z odrabianego materiału sta
ła się wyłącznym żywiołem twór·
c.zaścL Chopina. Dotrwał -tylko napf!I
do osta.tnlego mazurka, jaki się na
pierwnym połoiy}1 Chcąc uważać ła
ska.wie) owo niby :zacieranie Ilię cechy mazura . w następstwie dzieł Oho
pina. wydawałoby się prawdzlwHym
widzieć w nich „podkradzioną melo·
dię ludu", umiłowaną, wypieszczoną.

S. MARSZAK
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W·teatrze·dla
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zapiszczał

Gdziekolwiek oprzesz wzrok.
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Że się uciszyć czas,
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flet.

zabrzmiał

rybce, lecz

się

rzecz.

robi szum:

głośno
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widzów tłum.

Już wyszedł

widz 'Ostatni,

Gwar kipi! ścisk i tł9k.

gong.
Dzieciarni

I zobaczyły dzieci

Obłoki, ~orsk} brzeg
I

słuchali

Na sali zapadł mrok..•
I jeszcze tylko w szatni

wkrąg,

ściana s\ę roz\varła,

Gdy tylko

wszyscy znali

Wtem światło się zapali

Widownia wtem zamarła,
Nestała

skacząc,

słów.

całkiem nową

I znów

dźwięki,

skrzypiec

złotej

Jak

Muzyków szereg wszedł,
Już płyną

ludzkich

Tak dcho .jej

taki,

miś wlazł.

znów,

Nad morzem, rybka,

dzieciarni,

Jak w ulu, gdzie

rozciągnięte sieći;

Tych sieci rybak strze_gł.

służbie człowieka

l\l~r!~ ·szaginia1i napis<1ła w roku 19331 żyni°era.mi, b11~ow11icz):mi, ro.botnikami.
„Hydro- Lec::: pisarJ.·a 111e ogra11ic.zyla się tylko do
pt.
reportażou:ą
1mw1esc
centrafo", poideśt o budowie gigantycz tego, by być bierpym widzem i obser11ej stacji . pomv. ]ej metoda pisarska tl'atorem, lecz jal;o :;wykly pracownik
opi.~ma w innej książce pt. „Jak pra- -- brała c:ynr~v 11d:ial w robotach ziewi1111a• mnych, w 11 kł.ada11iu JJodkł<idów. kolejolłydroce11tralą"
cu1rnłmn 11ad
bye st<lwfona jako przykład do naśla- wych, w (JTacarh kreślarskich, niweladowania . tt•sp6łcŻes11ym polskim pis<t· cyjnych, i11stalacyj11ych", reolim]<1c haslo o z<tjęciri tda§ciwego „miejsca p'oerzom.
urodzona ty w s;eregu roboczym" według wyraOrmianka
„Autorka pisze ]. icnia Majakowsltiego, Ge11e:.a „llydroi zamieukała tu Moskwie Szpi11c w rozprau1ie . pt. „z dziejów li centrali" clou:od:i znaczenia rozwojii literatury ZSRR" - udała się w roku teratury reportażowej, jej inetod i osiąg
nięć, dla literawry pięknej.
1'.127 do ojczystej - budującej się Maria Szagi11i111t jest jec'lną z n ajwybi
socjcilisty c:nej Arme11ii i w ciągu qterech lot wchodziła w skład zespołu bu tniejszycl1 piS<trek rad::ieckicl, ·o ogrom·
downiczych wieU..iej · elehtrow11i wod· 11y m dorobkn reportażowym. Przedsta11ej w miejscoiwści Dżorag. Pisarkrl pro wiony czytelnikom „Głosu" drugi już
u:ad:iła kót/co dramatyc:ue, . :ajmO'llJ{lla fragment ksiqżlci, zbioru Teportaży pt.
1m „Szlalcie11i pięciola tki", pokazuje w sposię pracą kulturalno • polityczną
bttdowie, ktbrej każdy odcine/.; staralą sób jeszcze niepełny w.' zechstro11ność
uii11teresou:af1 Szaginian ,jeśli chocl:::i o
się .:_ według jej własnych słów „„.przestudiou:ać do granic głębiny i w problemy życia rad:ieckiego. }ok wszy
wyniku wydobyć nie tylko prawdę dnia scy rad::iecc'.( pijarze, czuje się on<t 1rnjdz1siejs:::ego, lecz r>rawclę dnu1 jutrzej lepiej, gcly opisuje co~zi'iin11 pracę -.
s:;ego,„". (Cyt. :r; art.rkułu B. Jako- czy to robotnika przemysl11 b11icełnia11e
icle1ra „Nou·yj Mir" Nr 10, 1947, str. go, czy na/toii·ego - c:y Jeż lud:i bu
dujących i wytyc:::ajqcych na ogro11111ych
165).
S::agi11ian w 11oszuldwa11i11. źródłowe- pr:estrze1iiach Kazac1rsumu drogi żelaz.
go materiału clla przecl&tawienia typo- ne, autostracly, - wspaniale, prosto za
1t:ej rzeczyicistoścl w projekto1t'<mej znajamia,iąc s1cycl1 czytelnikóm : ws:.y
k~i„żce pr:::ebyux1ła również Ila innych ., tkimi odci11lwmi bitwy o vJan pięcio
lmdowacli elektrowni wodnych tego lemi. Gorąco polecam y tę ksiijikę biblio
okresu, clolc01wla u:ielu wywiadów .: in leicom ś1detlicowym.!

W orkiestrze skrzypce płaczą

Jak tłumnie tu i gwarno,
We wszystkich

.W

pół tysiąca

~ozbiega się

•

eo tchu

f>o Moskwie, pełnej słońca,'

BibioJaszwil!i, który prizywykł do
wilgotnego ~limatu swej_ ojczyzny,
do jej żyznej. zielQnej ziemi, rQIZej!"zał się po nowym miejscu i serce
mu się ścisn ęło: arui drzewa .. ani tra
wy, żółty martv.:y p iasek, . nieomal
na .metr głęboko przesycony mazutem; roożarzone słońce, nigdzie skra
wka cienia i co najgorsz'e - zawiał
wiatr przynm;rząc niez,nośną woń . Inżynier ·pobladł. Okaz.a.la się. że stat~a położo.na jest o kilka kroków od
Towa·r.z.ysz jego
bąkińskiej rzeźni.
·
wtrącił ~ie"se.any:
- Br2ydko tu. - nie ma co móuwić! Główne jednak zadanie trzymać Jud zi, uciekają. Warunki cię
żkie. nie wytrzymują.
Podn iósłszy oczy młody kierownik
.zoba czył, że kilku robotn.ików schro
nilo s·ię pod cysterną, a by odpocząć
w jedynym zacienionym mie,;scu. .
Zatrzymać ludzi? To rzadanie sta1a1sizwia-i może
nęło in.iYn•ierOIWi Bi1b!1
w poprzek jego wlaisnej. pra:elotnej
„Wyjechać • stąd sam€mu!".
myśli:
Stacja płukania i parowania zalega
ła z robotą. Co d-zień nie wydążała
:z dos·t awą 30 alba i więcej procent
cystern na benzynę.

-

Bibilase..wiH utrzymał lud.zL W' cią
gu kl:lku lat jego pracy to bezludne
Tramwajów, aut i bzu.
miejsce stalo się kwitnącym ogroTłum. Janusz lUinkie\vicz dem. W gabinecie ińżyniera zaś wa

Sztuka, która głosi optymizm ·i prawdę życiową
Związek Radziecki posiada 137 tea
trów, obsługujących wyłącznie dzieci. Teatry wystawia.Ją sztuki w 18 ję
zyka.ch narodów Związku Raduec·
kego, O wielkiej popl(łarn(}i,ici teatrów dla dziP.ci świadczy fakt, źe od
wiedza ie w ciągu roku około 8 mi
lionów młodocianych ·widzó\V.
Dla teatrów tych piszą naJwybit·
nlejsi pisarze radzieccy jak: S. Marszak, S. Michałkow, W. Kata.tew, K.
Paustowski, 'M. Swietłnw. Teatry
dla dzieci wysta.wia.ją drama.ty w sty
lu heroimn1> - romantyci,nym. sztu·
lti osnute na tle życia wii:lkich ludzi, działaczy politycmych, uczo·
nych, wodzów, i>Oilróżników, dałcj
sztuki z życia szkolnego, poruszają~
ce tak d1miosłe dla. młodzleźy zagadulenla, jak: przyjaźń, wybór 71awo·
du, stosunki W2ajemne między dzieć
mi a nauczycielami, a wr~szcle sztu
ki o cle·k awych' przygodach i kome·
die muzyczne.
Wa.tną pozyaję w repertuarze sta·
klasyków rosyjskich.
nowią dzieła.
najwybitniejsze utwory z zakresu Il
t erat.ury pows-'llechnej oraz folklor na
rodów Zvvią'Zku Radzieckiego.
Jeden z najbardzief zasłużonych
d$iałaczy teatru rosyjskiego, Stani ·
który wywarł olbrzym!
sła.wslti,
wPłY'W na rozwój teatru na całym
świecie, ma.wiał: „Dla d2iiect należy
gra.ć równie dobrze jak dla dorosłych, tylli:o jeszcze le1>iej". Sta-nl•
slwwski zawarł w tych słowach cały program artystyczny: należy dać
dzieciom sztukę na Jak najwyższym
poziomie artyStycmym, sztukę, która wychowywałaby i kntalciła dorastaJq,ce pokolenie, I ma.my też
wszelkie podstawy ku temu, by
stwierdzić, iź w radzieckich teą.tracb
dla cbieoi pracują artyści, którzy
myślą jak pedagodzy i pedagodzy,
którzy ~ją jak artyści.
Moskwa posiad& osie·m teatrów dla
dzieci. Największy z nich Centralny
Teatr dla D7Jieci, otwarty w roku
1936, znajduje się na. plaeu Swierdłowa. obok naJata.rszych w państwie
tea.trów - Wielkiego i Małego.
Repertuar Ce.n1ł'alnego Teatru dla
Dzieci jeSt boga.ty i uromiaicony. Obejmuje on cbłela klasyków - Puszkina, Ostrowskiego. Fonwizina,
Moliera, Schillera, Goldoniego; sztu'
ki histo.ryczne. no.świecom" boba.te-

,I

Przesrzliśmy

przez jasny i. ·Nygod23 ludzi
- podstawowe kadry stacji. Są to
przeważnie specjaliści od parowania
cystern. Ogółem zatrudnionych jes·t
150 •robotników, pozostali zmuszeni
są jeździć z miasta do pracy. Z duma zaprowadził nas inźynier do
świetlicy, ambul:a·to1ium, do łaźni,
do pa:rowej, .mechanicznej pralni.
- W jaki·sposób' zdobył ,pan tę ma
szynę ?- zapytaliśmy z zazdrokią,
rqbotę · automatu
Widząc sprawną

'r.y internat,' miesrzka w nim

piorącego bieli2nę.'
BibilaszwHi uśmi€chnął się. W'ie
on, że gorące pragnienie jest zawsze
do urzec.zywistni0nia.
mQż!iwe

Szukaj. proś przekonywaij ąco, chodź
.i nalega•j, a ci, którzy mogą pomóc, z
pewnością pomogą . .iz pewnością dadzą . Takie jest prawo: wytr"wałością
wszys.tko .zdobędziesz:
- Musimy rozszerayć internat, o
i1e to będzie możliwe, przenieść tu
wszystkich robotników - mówi Bi-'
bilaszwili i n.a pewno do tego dojdrzj-emy. A mam:v wielu pierwszorzę
dnych ludzi. We~my Kamif1skiego
albo Chaczaturowa, albo Alil.,abajewa, doświadC'Zeni. cenni :,pecja l iści
od parowania cystern; rzna.ją robotę.
Proszę zwrócić uwagę na tę kobieKaj umową. Ileż takich kobiet
tę: spostr<Zec można teraz na naszej zie
mi raQrzieckie,i ! Mąż - wojak zginął
na froncie. Ona wyuczyła się u nas
trzech specjalności: .izolacja, tynkowanie, malowanie. A z parowaniem
cystern: stoimy tak: w maju wykona
liśmy 132 procent.
- Nadzwyczajne!
- Nie ma nic nadzwyczajnego
lazło slę mnóstwo różnych książek, sżorstko odpowiedział Bibilaszwili. dotyczących gospodarstwa wiejski€- Przedtem co prawda, cysterny s.taly pod parą cztery godziny, a my do
go.
- Nigdy dawniej nie zajmowałem prnwadziliśmy do 3 godzin 1;; m inut.
się tymi sprawami i nie znałem 'ich. Ale norma przewiduje 3 godziny.
Ale bYk> dla mnie rzeczą Jasną: wa Opóźniamy się o 15 m inut. Za te 15
.mn'k i ż,vci!ł muszą ludzi ciesa,yć. ab,v minut należą nam się baty ...:. westchcieli pozos tać. Ot tam - rozłoży- chnął. _ A jaka przyczyna? - Na
;,ta wierzba .w ogrodrzie, a 1)0d. nią h.; ralnie. przyczyny rzawsze być mułc.weczka. Vf:er2bę tę posadz1 łc-r;i VJ szą - i opowiedział nam o t,vm. od
czego zaczęłam ten rorzd'zial: o przy19~9. roku, zeby stworzyć c:~n. mteJs~e _odpoczyn~u dla :obolmkO\~. , sylani·u . za.nieczyszczonych cyster:i,
Ce pz;en w w~lnych chwilach pn) - wyzyskiwanych niewłaściwie, o znaJ
c~odrz.1łei:n tuta.i ze s.?-pa~l~m-. Nikogo dujących się w nich pozo.>tałośc i acn.
n!e Pi:os1łem, tym bardzie i nie z,m~- które trzeba' usuwać. przcrz co opóź
Silałem. Kopa~em sam. Mu~zę się nia się parowanie„. Ale „przyczyna"
przyznać: kazdy. k.rok stud :owa~em tc1 _ nie jest jesz.cze właśc iwym po
uJ?<rzedn!o w ks:ą7.kach. ~zlow~~k" wodem opó;f,nienla.
Tr2eba zmieścić się ee wozys tkim
i;ay. zechc~, wszys~k~ . moze zrom.ć.
A ziemia Jest za~rznv1a•Jąca: odpowi.a w trzech godzinach - i zrozumicliś
da, nam, rozmawia z nami. Pos~:iz1- my dobrze. ~e Bibilaszwili tego doł•'m•. patrzę - .wyro~o. I. rob?•nicy kona. Kiedy przed wieczorem sz liś
so.m: t~ przy;;~h po~oc m1. .M1lcrz~c! my ku naszemu samochodowi, wdybrah się to do ..lednei. to do drugieJ chając .Jeszcze na pożegnanie wiejroboty. Obecme. mamy na naSllym Siką świeżość tego zakątka p!"'lynie>odc1.nk_u wsz!st~1.ch p9trzebnyc,h s.ńe. -'lion.ego „rękami" z gór, kierown~k
CJ&lis'.o~. .W1dz1~1~ tego, co po~lewa, stacji oczyszczania zdążył nnrn opo:.pyt~Jc1e, co ~osn~e ~910. drogi. od- wiedzieć je szcze jc:dną bardzo wa ź
PllWle bee. zaJąkmema: JOn,mus, h· ną rzecz. Nie jest spraw'! robotn1~
ków pracujących p~y pa1·ow.rn rn c.v
gusteL.
Pr.z.etz otwarte okno płyn ął zapach stern krytyko wa ć ich kc n;;.truk:cję.
dużego ogrodu. Ziemia hojnie wyna Ale jakże t.u nie dostrzec wyraźne j
grod'Ziła in:iyniera Bibllasz:wili. Ma usterki? Urzą dzenia do wylewu w
teraz półtora hektara ogrodu, hekt ar cysternach · p:ic.hodzacych z Z :i. kła
sadu : figi, morwy. jabłonie. c-z:arne <iów Mariupolskich · mają \vyraźny
ponec'z.ki, winorośl, truskawkt, a do defekt; na dnie zna jduje si ę bardzo
koła sosny, jałowiec, p istacue, laur y. wysoka. WY'pukłqść i ona to ni'e pn- Ziem ię przynos iliśmy tu ręka- zwala na całkowity wylew cieczy.
:nl, z tej góry - ciągnie· dalej lnży- - · Nie za-se:kodziło ·by, g\iyby praconier, wslrnzując na sąsiednie vhgó- rwinicy mariupolscy . przemyś:cli tę
r;;;a. - Wszystko, co posiane na teJ sprawę - zaikończ yl rozmowę z naziemi, jes,t własnością robo~n.ków. mi Bibilas:awili.
Nikt nie ruszy trusikawki z gl"'Zą•::H: i ,
M. Szoginion
bo wszystkie co do jednej idą do sfo
pięcio/otki"
„Szlakiem
łówki robotniczej.

*

~

* • *

pracy

Drugi teat.r dla dzieci w Moskwie
rom wojny domowej i wojny w obro entuzjazm młodych robotitixów- i
nie ojczyzny; ~uki osnute na. tle ważną rolę, którą odgrywają młodzi - Moskiewski Teatr Młodego Wi·
współrzesnego łyda na.rodów Zwlą· organizatorzy komsomolscy w wy- dza wystawia często swoje sztw•
fabrycznej.
rnlotbieży
zku Ra.d7il.eckiego; W?'eszcle - dra- chowaniu
szkołach, obozach pionienklcb
w
ki
ma.tyzowane powieści o przygodach S~tuka uzyskała jednomyślną llJ)rO• 1 klubach. ·
'·
ba.tę starszych uczniów.
i b&jki.
teasię zawsze zaznajomić
radzieckie
stan
Teatr
wszystkie
Niemal
... Nie'l11'111\COnq, clszq przerywają nie
raz gniewne okrzyki; widzowie iry• try młodo-Oianego widza wystawiły ze sztuką teatralną, jak największą.
w sezonie 1498 - 19ł9 sztuk~ Mi- ilość najmłodszy-Ob 'widzów. „Jeśll
wa.ją się z miejsc, krzyczą, ktoś pła
c:te. Ale oto widov1mię znów zalega chałkowa. „Chcę do domu".
dzieci nle mogą pójść do teatru, to
W jednej z zachodnich !tref Niecisza, która ustąpi niebawem burzy
mówią
teat.r przyjdzie do nich" przez
zało7;1>nym
ułku,
t
przy·
w
miec,
oklasków. To uezniowie radzieccy
t-ak torąco reagują na wypadki, któ Anglik6w, pnebywają dzieci radzie artyśol tego teairu. •
re się ro-zgrywają na scenie. Pn.ypa c;kie, wywie'llione ze Związku Jta-1
Na. podwórkach, placach, w par~
trują się właśnie jednej ze sw~lcb dziecklego przez Noiemców. Angiel · ka-eh podmiejskiclt, w oboza.ch pło·
najbardziej ulubionyCiJ sztuk; jest f:.lta adminkotra-cja wojskow~ usiłuje nlerskich naprędce rozbija się naprzyzwyll'Ul.ić dzieci do ślepej uległo
nią. „Snieżek" W. Lubimowej.
ści, &tara się, by zapomniały o ojczy miot z zawieszonymi na sznurkach
Akcja toczy się w małym mlaste- źnie, o. tym, że są Rosjanami. Zabra barwnymi chorągiewkami, rozciąga
07Jku Ameryki Północnej. W szkole nia. się d7Jl.eciom mówić po rOllyj&ku.
. wespÓ:ł z białymi · dzieiimi ucz!.\ się 1·obi się wsZYstko, by 211bić w ni~h się dywa·n , za.stępujący scenę i za·
Murzyni. Dyrektor szkoły, to ucz~-;t pOCtZucie godności ludzkiej i nalJ'odo- czy·n a się przedstaWienie.
nile dnwiej w1>jpy śwfaitowcj - zwo wej.
~
cieszy się
Dużą popularnością
lennik demokratycznych ha.seł Roo ·
odsłony odtwarza.ją przy wśród dzieci Centralny 'l'eat.r · KuPierwsze
sevelta; jego wychowankom obcy
jest antagonizm ras<nvy. I oto pew- tła.<YLają.cą atmosferę, która panuje kiełek pod kierownictwem artysty
strefach Niemiec,
nego dnia dó szkoły przychodzi 110- w zachodnich
gdzie angló -· amerykańskie władze ludowego Sergiusza Obra.zcowa.
WJI. uczennica Angela Bidl, córka mi
Centralny Teatr Kukiełek to najlionera.' Zaczyna nd razu podjudzać okupacyjne rządzą. się jak szare gębiałe dzieci przeciwko Murzynom. a d. Dzieci radziepkie przebywają za większy, lecz bynajmniej nie jedyny
żela,znymi kratami w okropnych wa
ojeiec jej prześlatluje dyrektora runkach.
teatr tego rod7Ja.Ju. Bardzo ciekawe
s'likoły, który mu nie odpowiada. Usą również przedstawienia ~ioskiew
uda.·
d'l.łeol?
te
nam
co
Po
A.
_
daje mu się wreszc.ie dopiąć celu dYI'ektór .zostaje zwolniony, a jeden ją.c naiwną, pyta przed!ta.wlcielka skiego Teatru Kukiełek, żwłaszcza. in
scenizac;la antyfaszystowskiej baśni
z najlepszych uczniów, Murzyn, prze brytyjskiego Czerwoneg,0 Krzyza.
zwiskiem „Snieżek" "".'"" wydalony ze
- fo to, droga pani Eight, by w „Mitka w królestwie KościeJa" i ro·
.
.
prześladowa.ny ko.pa;Iniach Unil POOl.dnlowo - Afry.
Szczuty,
sz;koły.
kańskiej pracował nie pani i.yn; 110 syjsk1ej basllłi ludowej „Slost1-zym„Snieżek" wpada w ręce policji I zo
sta.je okrutnie pobity. Dyreldor szko to, by w za.pleciu wroga skakał ze ka Ahmusizka. i bracis~k lwanusz~a".
ty, który staną.I w obronie chło1>ca spadochronem nie ,1>ani syn, droga 1 Od wielu lat czynny jest w M;s-·
zostaje oskarżony o działalność an- pa.n i Eight.
kWie pakrewny teatrowi kukiełek ,
.
Major Dobrynin, przedstawicie\
tyamerykańską. ·D:llieci, żeguaJl\c się
z dyrektoreip, przyrzekają, ie nigdy Związku Radzieckiego, żąda katego- Teatr Cieni. Teatr ten stale przepro
rycznie, by z.godnie z anglo - ra- wadza nowe eksperymenty, by udonie zapomną. jego nauk.
Ogromnym powodzeniem cicsn dzlecką umową. o repatriacji, d2ieci · skonallć ruchy sylwetek.
Moskwa posła.da. jesz<ne dwa tea·
słę u dzieci moskiewskich „Syn puł radzieckie wróciły do 1>jczyzny, lerz
ku" (według powieści W. Kata.jewa faszystowski dozorca. zmusza je groi try 0 bja.mowe•• Obwodowy Teatr
bą do oświadczenia, i i nie są Ropod tym samym tytułem). Jest to hi sjanami.
Młodocianych Widzów i Obwodowy
storia wieJski.ego chłopca, który pod
Rząd radziecki przez organa ko- Teatr Kukiełek, które oosługuJą nie
czas · w&jny stracił rodziców l został
usynowiony przez jeden z oddziałów misji repatriacyjnej pOByla do Nie- tylko stolłcę 1ecz pr.zede ·wszystkim
mi1!c rodzl~w za.trzymywa~ych. dzle miasta. ·wsie' i kołchcny obwodu mos
Armii Racbłeckiej.
·
•
•
cl. NastępuJe scena spotkania OJCa. 2
W ub. roku Centralny Teatr dla córką, po czym admiinistracja angiel kiewitklel'o.
Dzieci wyata.wił sztukę początkują ska zmuszona. jest puści~ radziecklf
We wszystkich swoich na.jróżnorod
cej .Pisairki I, Irosr:nlkoweJ p. t. dziewczynkę do ojczyzny.
· niejszyeb wido°Wbk.ach teatry dla
.
.
„Gdzieś na Syberii";
.
. .
Sztukę tę wydru.l(owała guera
Dzieje się to podczas wojny w du, „Pionierska Prawda". W 'szkołach I ~1eci sł~ą muce, kt~a. głosi opty
wvwołała IDl'ml J łl\Cl'Y urawde zvmowa z rożych zakładach przemysłowych, ewa w klubach pionierskleb
· manwką..
kuo.wanvch na. Svberie. Witfaimv łu ona l!'orace debaty.

I

j

Aby .uśrńi.ech nie schodził z twarzy naszych dzieci, aby w ich
młoc:łYch sercach wiecznie gościła radość i .po~oda - walc~ymy
o pokój!

I

'

Jt

• ' -:·-:.!':.' ..

Szczę.śliwe dzieciństwo

·Dzieci wiejskie.
wśród lcobiet z: CZPO
.y;,, , dniu. 1 cz.env.~a br.
zwi::izku z_ Międzynarodowym
Dni.em Dziecka koło Ligi Kobi.i:t przy ~entralnym Zarzą
dzie :Przemysłu Odzieżowego
. go~ciłp , ~5 . dzieci mało i śr!!- •
d,!lml:olnych · chłopów, ze wsi
węgizynow.ice,
'J,'eod~rów i

wKra;u SDG·jałizmu

w-
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· znajdujących się i1~d <>pieką

'• ,

Międzynarodowy -Dzień Dziecka

Koła.

..

Do Łądzi przyj e chp.ły dzieCi n a jlepiej :uczące się. Zwiedziły Ogród Zoologiczny. m iasto, ·kilka zakładów pracy, a po
spędziły w Teatrze
„ połiidni-e
Kukiełek i na zabawi e z dzieć
· mi robotników łódzkich. ?odczas zahawy Ódbyk się ·l'logadanka na temat waU<i o pokój.
Tęgo samego, dnia dziatwa
obdarzona przyborami szkolny
mi i słodyczami wróciła do do-

etape m w naszej walce . o pok ój

Na całym świecie odbywa sic; wiel. dłużyć ist,1ienie nędzy i wyzysku, że
ki plebiscyt na rzecz pokoju, w obro zbrodniczy ·imperializm przygotowur..ie pokoju, przeciw podżegaczom do
pogłębia nędzę dzienowej wojny. Wielką rolę w tej akCJi ; ąc nową wojnę
i ko·
kapitalistycznyćh
krajach
w
ci
obrony
Sprawa
ocigrywają kobiety
pokoju jest bliska sercu każdej po· lonio.lnych, traktu,iąc je jako p;·zi,szłe
. stępowej kobiety, kłóra zdaje sobie mięso anm:tnie.
mu.
„
·.
ja!lno sprawę, że imperiaiiści za po- •
Prasa informuje szeroko o powze.
przechcą
wojennych
awantur
- - -- -- - - - - -- - - n10cą.
niu dzieci ~ tych krajach, pokazując
„ . , . ,„„,,u"' '' ' ' '' :''"łł••••••111•• • •u • •••••1••••••0••" • • • 11 ••• ••"''"'''':' ' '''„,,„„,,„,:• • •• • •••1.• •• •••11 • •• • •• • • • ••••11•tt•• u •
jednocześn!e wielkie .zdobycze na od
cinku opieki i wychowania dzie~ka
w Z5RR oraz w krajach demokracji
ludowej.
W obronie dzieci przed ·zagładą wo
jenną, w walce o ich prawa do szczę
zo·
śliwego dzieciństwa, do nauki siał u.otalony Międzynarodowy Dzieii
Dziecka.
Walka w obronie naszych dzieci
Jl'lcbilizuje wl'!Zystkich postępowych
świecie. Pokazuje całemu
. ludzi
światu, jak żyją dzieci przodującego
kiaju socjalizmu ZSRR i krajów de n-.okracji ludowej, jak szczęśliwe i
pełne jest kh d zieciństwo, jak jasna
jest ich p1·zyszłość.
Łódzka . Liga Kobiet w ramach ob·
chodu. Międzynarodowego Dnia Dziec
ka oraz aktywistki związków za.wo.
<lewych organizują masowe zebrania
w ·zakładdch pracy, aby jeszcze bar·
d~:iej pogłębić . pracę organizacji na
ocicinku opieki naa··· matką i dz~ec-

l

na

- Prac~ naszą - mówią przodownice Zakładów im: Dzierżyńskiego podejmujemy z myślą i w trosce o
los naszych dzieci, którym : zapewnimy szczęśliwą przys~łość, wykonując
Sio:;;trzyczki
·
przedterminowo Plan 6-letni!
Helena Kędrak

Bieła

Swieta

Kafam~w

sylabizują.

tekst

dla

ksiąźeczki

dzieci.

Dobrze i _ź l e pro.cujQce koła ligi Kobiet
Oczym winny paa1iętać organiza.cj~ partyjne i
Wielkie zadania stoją przed Ligą Kobiet, organfzacją, skuwszystkie kobiety bez względu na ich przekonania
polityczne, czy wierzenia religijne. Liga winna uświadamiać
i wychowywać jak najszersze m asy kobiet, pobudzać je do
aktywnej pracy, do walki, poprzez wykonanie planów produk
cyjnych, 0 pokój i 0 lepsze jutro dla nai;zych dzieci.
Tymi szczytnymi zadaniami winny żyć koła Ligi w naszych
zakładach pracy. Nie wszystkie jednak koła ligowe w ten
· sposób pojmują s woje zadania. Wiele mamy kół dobrze praniedociągnięcia
poważne
cujących, ale zdarżają się także
w pracy,

zarzą~y

Koła ligowe stanowić powinny
w n aszych :z:akładach niesł:v.chanie
ważny .czynnik pobudzający ko·
biety do aktywnej pracy Żawodo
wej i społecznej, podnoszący uświa
domienie wśród kobiet zarów no

piającą

p rzykładem

,

*

dzielnicDwe LK?

pracujących,

jak-i

niepracujących,

mobilizując je do

walki o pokój.
Pozostawianie kół bez opiek i i
. pomocy ze strony organizacji. par-;
tyjJ}ej, ,nawet jeż.eh układa si ę ona
pomyślnie, j.:st z gruntu ni esłusz
ne,
Kołami ligowymi w zakładach
pracy winny opiekować się orga~ ·
nizacje partyjne i egzekutywy.
Rzecz jasna, że i dzielnice ligowe
winny czuwać nad całokształtem
działalności kół, p obudzać je do
ak tyw nego działan,i a i w skazywać drogi pra cy.
.Janina Wa szak

.
* •
niezle pracu jącej
Zupełnym przeciwieństwem koorganizacji może być koło
LK przy PZPB Nr 16, którego ła LK przy PZPB Nr 16 - . jest
prnewodniczącą jest t()W. Furmań koło ligowe przy -PZPDz Nr 2.
„.
ska. Koło pracuje ·w ścisłym kon ·Przez dluższy czas koło w ogótakcie z komisją kobiecą' w zakła le nie odbywało zebrań. Członki
dzie. Liczy on-0 1.700 członkiń., nie są mało aktywne. a z ppw-0du
·w tej liczbie kilkadzieśiąt aktyw- zbyt szczupłej ilości przodownic
nych przodownic społecznych. Ze- społecznych nie można prowadzić
brania odbywają si ę regularnie należy tej praoy uświadamiającej.
i kiem, nad · placówkami socjalilymi, co miesiąc, a oprócz tego~ odbywa Pnewndnicząca. nie orientuje się
l w!ączaj ąc szeroki aktyw kobiecy do ją się wspólne zebrania z człon- nawe.t dokładnie, ile członkiń li·
i pomocy w organizowaniu kolonii '!et- k inictini k-0ła terenowego, grupują czy koło.
Ani . razu • me .uczestniczyły
; nicb1 propaguJ°ąc pomoc dla t\iieci gre c€go · ni~racujące żony r-0botniprzedsta wicielki koła w naradach
kó w zakładu.
! ckich.
Dowodem celowości tych zebrań w ytwórczych, nie organizują ma1 Robotnice · łódzkie, które wykazały
: swą 'f?ojową postawę vJ akcji zbiera- jest fakt, że wiele kobiet n iepra- sówek ani akademii, a do pbcho: nia "podpisów pod Apelem Sztokholm cujących zainteresowało się pro- du Międzynarodowego Dnia Dziec. ,
dol ski'm, przystąpiły z wielki'm zapałem dukcją i przystą-piło do P,racy w ka roz.poczęt9 przygotowania
'. :,: r...,,„ ,
pie. r o w ostat.nie j chwili. Wielką I
i do organizowania obchodu Międzyna różnych zakładach .
·
.·
Koło LK w PZPB Nr 16 czuwa 1 wmę za wynlkły stan rz.:czy po- I
J redowego Dnia Dziecka, przygoto~u' są-. .Il.i-. -<1t ~~.... ' '· -, · W · radz.iec'Jl:iej szkole' - ' gabinet goografii.
;
j ąc . naszym dzieciom moc riiespodzia również nad żłobkiem i przedszko nosi nie~ątpliwie kier ow n ictwo
tern, kontroluje stan sanitarny za l\,oła, ale w równym stopni,u od.
neJc;,
Dzielni
Pamiętamy oczywiśde także o dzie kładu i jakość wyżywienia w sto- p owi edzialny jest Zar:ząd
~d 1?1ar~a 1
ciach wiejskich, któ. re będą naszymi łówce. Przedstawicielk a koła by- c~ Sród~eśc~e LK:
~
wa obecna na każdej naradzie wy nikt tz D ztelnicy ID.le z]awlł s~ę •
u przewodniczącej koła, nikt nie
drogimi !JOŚĆlmi 1 d-0 których wyjeż- twórczej.
_
podżegac zam i WOJ. e nnym
w,. walce
- Nic w n aszych zakładach nie ~a.ł jej wytycznych, dotyczących '
dżają ddeci łódzkie.
Aby jeszcze b.ardziej rozbudowy dzieJ·e się bez nas. _ mówi tow. ]eJ pracy.
Kobiety francuskie hi<H'ą. . cz.yn.."ly
Nuwisko Raymonde Dien - ·mła
W łódzkiin przed~zkolu.
*
*
wae l ulepszać nasze zdobycze na
dej Fra·ncuz.ki, któr a rzuciła się n::. udi'.iał w masowej a;kcji zbierania
-- - - -- -----=---*--w
udział
Bierzemy
Furmańska.
"
szyny, by zatrzymać ·pociąg, wiozą- podpisów pod Apelem SPJt,okholmwszyst
wykonujemy
i
akcji
każdej
dziilci
matką
nad
.opieki
odcinku
Francitskich
Kobiet
Zwiazek
,
c~' sprzęt woj.enn;v ...,.._ zna obecnie ca skirn.
kiem, które zawdzięcz'llmy władzy kie podjęte zobowiązania. W tych
ła Ffanc,ia. Odważ,ną. patriotkę wtrą· zi;bowią.zaf się zebrać 3 miliony pod
musimy .walczyć o pod- dniach odbyła się masówka, . poludowej,
pi~ów.
?.e
pociągi
Ale
więzienia.
do
·
cono
Międzynarodowemu
poziomu naszej ·Ptoduk- swięcona
niesienie
kobie
Najwięcej podpisów zebrały
zadaniem L .u dowego Państwa ·
sprzętem woj<?.illnym' zatrz.ymywau !!
cji, musimy przez naszą. wzorową Dniu Dziecka. Kobiety przyjęły
są pi'zez setki innych zdecydowan:,icn ty.francusi<ie w dniu przyjazdu :\che
.
t k.
h dl
• . Ib .
'
d d . k iem
.
I
nic' ~'0-r..a do Pa·ryża. Tegoż dnia w wielu
moram1e racy, czy an arze, spo y ani
z1ec
Opieka na
i , od,~ił:ilnych kobiet francus'.dch,
pracę wygospodarować jak naj - rezolucjęi w której zobow ąz.ują
lk
t
·
t
k
t
ł
1 <.·kaJ·ac"cłt • się i·epresJ'i zmarshalli~
t
db anym - smut ną pozos a o u nas a częs o, me Y o w cza
, I
k
,·
k
· się . wiece
• J
więcej funduszów, które będ~ mo- się wy onywac i przeI raczac pa zanie
d
1 t k·
N odbyły
. miasta
t
· · t t · ·
Bidault, Queuille i t:zielnicach
rzadu
zowanell:o
,
je nym z mch r:.opro estacyJr:e. arezolucję,
- stała się w _naszym sie os a meJ wojny, a e a ze w
~
wojny
ścią
ten
w
cząc
wa
produkcyjne,
ny
gly być obrócone· na rozwój piaw której
b.ety uchwaliły
S~ki. . ·
•
cówek socjaln.Y€h oraz na podµie- sposób o pokój, o zapewnienie kraju jednym z największych .za lat ach międzywojenny ch.
We ·Francji kobiety !kroczą w ;>ier czytruny m. in. : „My, kobiety-matki,
oddai
olEJ1i
przeszk
Specjalnie
proReforma
państwowych.
dań
dzie
swym
przyszłości
szczęśliwej
pracy.
ludzi
iyciowej
sienie stopy.
wszych szerngach bojowników o iJO· 11r<Jtes·t ujemy .j2.rk na.ju~lniej. przecedury i sądownictwo dla n ielet- l!i jedynie zadaniom '.'(·alki z prze
·
.
Pogłębiając "walkę 0 pokój, 0 szczę ciom. .
kój i wolnofć. „Nię, puścimy naszy ; i1 . ciw ko działanfom podżegaczy wojen
utworzenie · schronisk, izb stępczością nieletnich - sędziowie
nich;
ujemnych
i
brak
nie
Oczywiście
przo
dzieci,
naszych
przyszłość
Sliwą
Acheso
wszyscy
wiedzą
synów na zbw1lniczą \v.ojnę przeciw nych. Niech
zakładów wychowa w- w oparciu o instytucj ę _k urat orów
zatrzymań,
B
PZP
w
LK
koła
pracy
w
zjawisk
Dzierżyńim.
PZPB
z
· I e ła.w7.wiąz.kowi Radzieckiemu i krajom nowie, że naród francuski nie będzie downice pracy
h o k'ierunk u 5ąd owych przy wspo' łudz1a
·
h
·
·
·
·
d
rnocar·
IO'bcego
poprawczyc
i
czyc
demokracji ludowej!" -,- mówią mat słu~ył interesom
skiego nostanowiły zorgani'tować Nr '16. Je nym z naJpowazmeJr
•
·
d
·k'
·
k
b
"
- asy ro
1 kl
kraj Daniel!e Casanova stwa!". .
ki. ,,1\l'igdy
wzorowe brygady pracy, które będą szych minusów jest więc ra wychowa wczym, n ieznanym w m ow - prze stawicie
będzie wa.Ic;zył przeciw krajowi
nie
krajach kapitalistyczny ch - to botniczej - sądzą .spraw y n ieletrtyj
a
p
organizacją
z
współpracy
odcin
na
załogi
całej
dla
przykładem
z.aa
·
francuskich,
kobiet
głos
Oto
wołają
_.
!"
ej
Zoi KosmodeJniański
wszystko bardzo wydatnie przy- nich ni e pod kątem karania ich,
rlziewc,'Zeta francuskie. „Chcemy żyć rć>.zem głos wielomilionowego ludu ku przesttzegania. socjalistycznej dy- ną zakładu. Organizacja partyjna
liczby lecz wychowywania . Celem każ
się do zmniejszenia
czvnifo
się
interesuje
nie
strony
sweJ·.
ze
takze
one
pracy. Rozpoczną
który W'l'a•z z, cał)'ln scypliny
•
•
.J
w µrz~·faź.ni z narodein .·radzieckim!" fr~ncus.kiego,
~zf)roką akcję wychowawczą, wyja1'
·
·
jej 11rzestępstw wśród nieletnich. Zni dego wyroku jest nie - jak to
::.., oświadcza.ją. W·s~ysvkie k0<biet y P' tężnym obozen'l,f'I>Okoju pode~nrnje śniając. jak . wiele zyskujemy przez zaś pracą koła, nie kontroluje
kają też dzieci ulicy - gazeciarze, było u nas przed wojną i ' jak to
służy
nie
troską,
koła
otacza
ie
n
wy
do
meubła.gana wdlćę . z podżegacza.ma \\'łaściwy, świadomy stosunek
·
francu;;.ku".
papierosów , mali że- jes t do dziś dn ia w kra ja ch kapisprzedawcy
pomocą.
i
.radą
mu
pracy.
j.
konywane
·
woiennymi:
dniem
_każd;rin
Pomimo re,presji z
---~~lizmu, -umwan~p~ aniw~s
-------------------·------------··
•
·
~raz w~caj Fra~m~ "ajew n~
społeczny młodycb · winowajców,
.
.
l'egach aktywnych obrin'tców poko-
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Opieka nad każdym dzieckiem·~

I

· . . -.
~;4.tymokręguParyźa
!u1'aknp.matek
·kilkaset
do kole · w
zwróciło się

jar zy dwóch dworców J>aryskich z
zpelem :- „Ani jeden wagon ze spnę
tern wojennym nie l}mirinien wyru~
szyć z 'waszego dworca!" W Lyonie
kobiety wez.wały r obotników do za .
t')n:estania pt:pdukcji narzędzi śm !er
. eh W lss.y-les-Moulineaux. kobiety
zw'l;óciły się 'do robotników fa.b~·y~i
0 zotgów ze :;łowami: „Macie dz1ec1.
S przęt, który produkujecie może dę
stąć przyczyną ich zagłady. Przer·
wijcie produkcję wojenną.!" _
W Valencz kobiety zażądały od
kolejarzy, by zatrzymywali wszelaki
~przęt, przeznaczony do prowadzenia wojny w Vietnamie.
01•ga>nizacje Związku Kobie;t Frim
· cu_skich- pr:z.yc~dzą 'z po1i10cą miny na:rzom i robo.tnikom portowym, o~mawiającym wyładunh.11 amerY'kanskich mąteriałów wojennych. Wspa
niały przykład solidar~~ci ze straj-

· .m
Ra'fa' .1·0' -ce'.· p' od . s1·erad ze
w·

· 1•ą
dz••e c•• n· ab••e ra

że kilkoro .dzieci, których OJC1ec
lub matka płucno - 'chorzy pr o
sili o odizolowanie ich od siebie. ·Dzieci czają się dobrze. Sa
mi zresz.tą · możecie ·to spostrzec
- dodaje z . uśmiechem ob . Pela
gia Boniecka.
- A jaki jest koszt utrzyma,
nia ·· dziecka · w p,tewentm:ium i
· łówce".
to płaci?
kto
Wchodzimy do wnętrza. Dlu- 525 zł. dziennie opłaca ~~un
•gie · jasne k'orytarze i ściany, po
piersie ·Marcelego · Nowotki, na dusz Akcji Socjalnej. Koszt utrzy
pis: „Wychowamy młode . pokole- . mania sierot pokrywa Ministersti.'lO Zdrowia. Zakład nas.z sub
nie w duchu wolności, pokoju i
wencjonowany jest' przez Zarząd
socjalizmu!"
Obecnie w prewentorium prze Główny Zwjązku Bojowników o
bywa 60 dzieci. Przyjechały one Wolność i Demokrację.
- Personel zakradu liczy 22
z · wszystkich stron Polski - mó
kującymi ·dały c>złonlrnne Oddziału
wi kiero}';111iczka. Są dzieci .z Ło osoby. Wychowawczego pe'rsoneZwiłl!zku w departame~~e S~kwanY;
dzi, Poznania, Warszawy i Szcze lu jednak. brak. Wraz z d()choPrzeprowadziły one wsrod m1eszkan
Związek Bojowników o dzącymi z ~ąsiedniej szkoły nau
cina.
r.ów depar tamentu zbiórkę dla straj
i Demokrację posiada 8 czycielaini · mamy zaledwie 4 o
Wolność
w
yclh
w
k1.ijących robotników i;.•orto·
'
··
domów dziecka oraz jedno pre- soby.
Chei·bouł-gll, do po11iu wy.r;łamo samo·
Pierwsze piętro i parter· zajmu
wentorium w Rafałówce. Pr.z.yj
chód ciężaTowy z odzieżą oraz 1.500
mujemy · dzieci członków Związ ją duże, słoneczne sale. Wygopuszek skondenso.wam.ego mleka .. "'.i~
·
le ..®!.iileci' stra.;lkuj ących 1·obo1mlrko.w . ku.·- jest ich w·•tej chwili oko dne łóżka, czysta „ pościel.
poobiednia.
Cisza
Dzwonek.
oziei
.
również
a
procent,
30
ło
·
w
cza.sowo
Cherbourga umieszcr,ono
ci kieroWQne . pl'zez terenowe po Dzieci rozchodzą · się do pokorodzinach- rohotn'ic.zvch departamen?:adnie przeciw2r.uźliczer Jest tak j_ów. Zatrz:wnuiemy dyzurnei<o
"
.'tu.

.•·.'

·~

„

~,

.• .!.

·14 kilometrów od Sieradza
przy drodze, prowadzącej do
Rossoszycy, - w _ głębi lasu stoi
doui. Przed wejściem mała tabliczka z napisem: „Prewento•
rium dla dzieci im. · l."Iarcelego
Nowotki Związku ·B ojowników o
Wolność i Demokrację w Rafa-

za

~.„,

~

.„ .

zdro1 11•,..a

malca, który z· po.ważi1ą miną u
Jest to
siłuje utrzymać ciszę.
Zbyszek Płacltta, uczeń 4 klasy
·
szkoły Nr. 136 w Ło dzi.
Do prewentorium przybył 1
kwietnia na skutęk skierowa11ia
ze sz.koły. Uczy się tutaj i z du
mą dodaje, że dobrze ! Zbyszek
skierowany jest · ąo Rafa.łówki na
trzy miesiące.
Leopold Kaweckt, · lat 14, z .
Wąrszawy, przebywa tutaj rów
nież od 1 kwietnia r azem z trze
ma braćmi. Ojciec jego zginął w
pattyzantce. W domu. wujelc Jest
chory i chłopiec skierowany został do prewentorium. Leo pold
Kawecki zadowolony jest z poby
tu w Rafałówce, martwi się tyl
ko, że nie ma boiska · sportowego. Pocieszaj ąc go, że z biegiem
czasu będzie i boisko - idziemy
dalej.
W niedzielę przyjehali do Rafałówki rodzice. Ob. Stanisław
Dubla z Łcdzi ma w prewentorium dwie córki: Danielę i Cze
sławę. Z pobytu ich w Rafałówce jest zadowolony. opieka jest

dobra, dzieciom przybyło na wa
Również zadowoloną jc„i
dze.
ob. Anna Kuźmi11ska z Łoazi,
która · przyjechała do swego siedthioletniego syna · Grzęsia.
Kierowniczka zapozriaje nas z
planami na przyszłość:
- .Chcęmy przede wszystkim
pro
rozbudować prewentorium,
jektowany jest remont sąsiednie
go gmachu, który do tej pory
stoi .niewykorzystany. Urządzimy tam kwarantannę cele m
sprawdl'lenia, czy d ziecko przybywaj ące do prewentorium, nie
nosi w sobie zarazków zakaźnej
choroby. Następnie . założymy o
gródek jor danowski i zbudujemy
leżalnię, gdzie w ok resie zimowym dzieci będą mogły w · śpiworach korzystać ze zdrowego,
leśnego powietrza. Jedną z następnych na.szych prac, to usp;ra.w
nienie dopływu pxądu.
Gdy opuszczamy Rafałówkę ra
duje nas świadomość, że z tego
domu ~"Yjdą zdrowi, młodzi oby
wa bele nasz.ego krafu, budowni
S. B.
czowie socjalizmu.

leczwłączanie
twórczej pracy.ichwtiurtżyciai

Nieletnich n ie skazuje się. l ecz
stosuje si ę wobec nich środki wy
chowąwcze.· Toteż sądy dla n ieletnich mają swych pup ilów n ie
tylko w zakładach wychowawczych. ale również w szkołach nor
malny ch. a n aw et n a ·wyższych
uczeln iach, _ „J est em dumny z
t ego, że uczę się" ~ p isze .e.den
3

z n ieh - „i że w internacie m ieszkam, j ako „normalny ", a nie
ja.ko „sądowy"„ Tu n ik t nie wie,

Ż·e miałem sprawę. B o mnie tylkÓ wojna wykoleiła. Gdy b ędę na

.
uczycielem,

;postaram się zostać

wychowawcą · w t ej s zkole, którą

k
.
tak skrzywdziłem i€dyś

przez

swoj ą głupotę·''.

List t en i w iele .podobnych-t o

dokument y, świadczące 0 przebudowie psychiczn e j człowieka to symbol wielkiej akcji zwracan ia społeczeństwu zdawało by się
utraconych na zawsze d zieci.
k
·
H. Cybuls 8
przew. Sądu dla Nielet. w Łodzi

Blaski . ~ ·cienie Ośrodka MefoQycznegO:" · Pr~ed

Kr.unika Tomaszowa

Tygodniem
b"ltym

Niedawno zakończony został
gólnopolski kiermasz Towarzyst·
wa Burs i Stypendiów. W ·czasie
jego trwania, jako główny cel po
stawiono sobie jak najszersze pro
pagowanie ·has_eł i założeń TBS,
dr?g~ poga.danek i prelekcjii cz~
tez imprez . artys~ycznych, kto

tBs

11-..e
odcinku nie uzyrikano. W!łlpOd-...
wanych rezultat.ów.

Pisało się i mówiło wiele o Ośrod cał się do wydziału technicznego go ~ by przedetawiclele spoi~
Członkowie Spolecz~ego Komi•
Metodycznym w Tomaszowie, przy Zai'Pl4zie Miejskim. z prośbą <;zeństwa tomaszowskit::g:Q, Partii
ku
~ - Dworr.ec Kolejowy
TBS, Pf)dczas trwania i juł
tetu
za.Ida
rad
społecznych,
in&tytucji
i
który
fachowca.,,
wydelegowanie
o
Pol·
w
niewielu
z
jednym
o
jako
~7 - Milicja Obywatelska
po kiermaszu, odwiedzili niemal
Ośrodkiem tym ihiteresowała zbadałby · stan budynku i wydał d~ych ·i. organizacji młodzieto.sce.
51 - Straż , Pożarna
wszystkie zakłady prac;Y- i instytu
·su.ę wiele razy ·prasa centralna, ro opinię, niez~ll przy stara.niaek wych. Tak powoła.ny komitet opie
~05 "'."'9 Straż Pożarna .(dzwonić
cje na terenie naszego miasta. ~·
kując mu dut-e nadzieje rozw.ojo. 0 uzyskame pozwolenia na remont. kuńczy miałby za.dan.ie rewidowa.
•tylko w wypadku pożaru) · we.. Ośrode~ ten, a inaczej „Pa- Nięs~ty, prośby, te nie odni915ły nia działalności O~r~lt.a, _stwarza
pelowali do rad zakłado,wych, kie
, · łac Dziecka", ma do spełnienia pożądanego skutku.
333 - Pqgotowie PCK ·
itia kontaktu między nim za.kła· ł'ych orgaruz~wamem zajął się rownikow świetlic i dyr.ekcji, aby.
rozwinięto jak nais:i;al'Sz' akcje
Konieczne jest przeprćwad-zenie da.mi pn.<iy. Oddziaływałby przez społeczny kotn.ltet . kiermaszu.
wielkie zadania w dziedzinie wy.
Zespół świetlicowy tomaszow· propagowania haseł oraz organiZQ
chowania młodzieży . w duchu przy już w najbliżazym czasie remontu zebralllia na wychowanie nowych
ADRES REt>AKCJI:
TBS w oparciu o ze· wano koła TBS. Na apel odl)Gwit
a jednoczes' skiej bursy
z d kadr instr·"·torskich,'
k Ni
k d
• • •
•
•• .1
społy dramaty~ne Liceum Peda· działy nieliczne placówki.
l.lA
estety, arzą
w~ązarua JęJ 1 :szacun u o pracy całego budyn u.
Plac ~Mduszki 23, tel. 290
me. stanowiłby . w pewnYJ;ll znaeze g?~czn~go_ i Towarzystwa ~rzyja Pierwszymi były koła ZMP pr11J
Redakcja , przyjmuj_e interesantów i człowieka pracy, „Pałac'-' ma do Miejski .nie włączył tego budynku niu
c1ol Dzieci, poza wys tępanu na Ubezpieczalni Społecznej i iałogc
oparcie finll.MOwe,
starczyć dzieciom miłej, a zarazem w ramy remontóJI . kapitalnych.
1»0 godz. 14.
Sr.erokie pole do popisu mają terenie miasta, ur~ądził również OSWD gdzie łąc:mie w dwu ko~
Inna sprawa, również wymagapouczającej ,rozryw~. dając im
. do ręki prawdziwe. narzędzie pra· jąca omówienia, to sprawa zainte tu fachowcy 'Z" zalrłą.dó.w pracy, szereg imprez · w okolicznych łach z~rganizowano około 100 nQ
Rozdzielnia Dzienników „Ruch'' CY, ma wyrobić w nich poczucie resowania s.ię pracą Ośrodka miej ja~: ślusar~. tokarze, stola~, wsiac~. Zespoły teatralne PFSJ wych członków TBS. :J?rz.ychylnit
Plac K9Śeh.iszitj r.16. tel. 250 Odpowiedzialności, i świadomości, sco'.Wej organizacji ZMP, a w szcze którzy mogliby_zorganizować kr6t Nr 1 i PZPW Nr 27 dały w ra· do akcji ustosunkowało aię rów•
że, praca jest sprawą poważną i . ~ólnbści ·zatządu Miejskiego ZMP. kie ltur.sy dla kadry instruktor. mach kiern:aszu. własne progra: nież koło_ Ligi Kobiet przy CS
związek Młodzieży Polskiej po skdej w zakresie własnych specjal my, a dochod z imprez w całości PSS, fundując dwa jednorazowe
tylJ,.o poważny stosunek do niej
-,,,
p?'zekaz_ały T. owarz_ystw
.
-•
·
,
·
k . u. Łącznie stypendia. Ale i na ..,_ koniec.
winien .być tu inspiratorem pracy, n_·oś
nuec wuuusmy.
pozostały.eh zakładach i i.Mtytu•
Ośrodek Metodyczny w Toma-- - w ciągu _trwania iermaszu W dniu 5- czerwca b.r„ o godz. Be:"1 wątpienia tomaszowski Ośro powinien_ tą pracą interesować się,
-~
·
· potraf'iono zorganizown
z imprez ' dobrowolnych cjach me
uzyskano
.
O·
1i0, w sali Miejskiej Rad'Y Nar-0 dek Metodyczny .ma już pewne o- co Wtięoej, powinien tą pracą kiero szo_wie J'est J'ednym z więks'7.Vch
·
t
ofiar i prowadzdneg·o łańcucha k 'ł T
~„
.
per prasowego . ofiar
_,_. ....
daw-ej, odbędzie się posk~dzenie siągnrięcia w pracy na przestrzeni wać przez do.,tarc.zenie na odcinek środków w Polsc·e, z wfe,ki'mi·
na TBS kwot~ o owarzys wa.
• ~
Jutro rozpoczynamy V T,ru;t;Je"
·
'
.
· i. Gdyby
MRN, które w porządku obrad kilku miesięcy swego istnienia, ale dziecięcy swoich ak.....,•istów. za- spektywami ro.zwoJ·owym
di
St
B
........
blisko 150 OOO złotych co da3e T
1
ypen 6W•
owar~.r.,..Wa Ul'S
· ·
· '·
'
• ·
'<J..,
przewiduje sprawozdanie prze posiada. też braki, posiada złe stro znajomionych z mgadnieniam:
. zrozumienia ~srod W ciągu jego trwania _ należy w
. tej placówce. odpowiednie sw1adectwo
wy zapewnić
wodniczącego MRN i sprnwozda ny, ·które swe źródła. mają nie w chowania. dziecka. Niest:ety, Za· warunki lokalowe i kadry ip.struk to~aszo~ski~go .
społe~ze?stwa jak najbardmej szerokim. zakresie
nie prezydenta miasta.
pracy kierownictwa Ośrodka, ale rząa Mtejski ZMP nie spełnił swe tors~ie, .wtedy bez. wątpienia stała w~zkośc1 celow i zadań, Jakie sta kontinuować akcj~ werbunku dla
·Tego samego dni.a . · o godzinie w błędnym: co gorzej nawet lekce go zadania, eo więcej. wygląda ·to, b;y &.~ Jedną z naJleps,zych W Pol. wia przed s~bą Towarzystwo TBS, należy jeszcze _bardziej i je•
!16, od'będzie s ię pierwsza sesja ważącym· stosunku pewnych insty jakby uważa.ł tego rodzaju metody sqe,
. s11cze mocniej· prowadzić akcj~
.
· Burs i Stypendiów..
·
'M iejskie j Rady Narodowej, któ tucji do tego rodzaju form wycho· wychowawcze za ibę<lne, przyjmu
Dlatego w rozwQ.iu. tej placówlii . N~c~eln:ym za~amem k~ermaszu propagującą. zadania i' cele. TBS.
rej porządek przewiduje: ref€rat wania. Sprawa pierwsza, któr~ tu jąc obojętnie to wsży.stko, co do- 1>0magać musimy wszys9,y, sprawa n_ie b_yło J~dnak_ze jedynie zdlby
W rozpoczynającym się jutro
o zadaniach i funkcjonowaniu chcielibyśmy . poruszyć, to sprawa konano. A nie tak przeciet okre- .wychowania. dziecka bowiem nie .cie b~f-odk?w · fi~ansko~ch, . ecz Tyiodriiu' TBS 'pamiętajmy: nowe
je.st sprawą. każdego z osobna, ale zmo i izov.ame_ Ja na3szerszego kolo TBS - to d.al1Za,pomoe dla
·
ter~nowych organów jednolitej
na- z~plecz~ spodłęctznh.ego poprjzezbp~Y- naszej młodzieiyi to nowe stypen\\tła dzy pąństwowej, uchwalenie kadr.y instruktor.11kiej, fachowo do ślał Zuząd Główny zadania i role jest nasią wspólną sprawą
b rt1 nowe' internaty
a„ d'
o yci czasowe
.
•
·
.
'In
wycho
w
ZMP-owskiej
organizacji
przygotowanej,
dzieckiem
z
pracy
tymczasowego regulaminu obrad a której . je.suze niestety ciągle wa.niu młodego obywatela P{)lslti szym wspo ym ce1em, i zada;ililem. szerzenie
•
·
członkowskiej Towai::zystwa. Nie· 18' nowe u •
Ra<l'y Narodowej i \wybór preJ. K.
stety, pomi!Ilo usilnych starań na,
(Pt,)
·
Ludowej.
brak.
Ośrodku
w
zydium Rady Narodowej. .
Wyjściem z tej syluacji jest po.
Tej kadry instruktorskiej do.
Pi ezydium Miejskie i Radv za
do życia Konrltetu Opiewołanie
win
rzędzie
pierwszym
w
starczyć
pras1:a do udziału w posiedzeniu
Ośrodka, w skład które
kuńczego
p~acy,
Z{ł.kłady
tomaszowskie
ny
w charakterze g-ości, soołeczeń
przysyłając do pracy swoich majstwo naszeJ.ro miasta.
,
strń;"' .,„_odowników pracy, itd.
'
pro- wszelkie chwasty po di·ogaob, mie kie zworki ·p rl.fld lipcei)'l.: i zaopa·
czerwca
ciągu
W
polu.
W
Daje sdę ol:ecnie zauważyć peW
dalszą obróbkę okopo- dfaach, nieuż.yt_kach aby nie osa- trzyć się ' W nasiona dla;poplonów.
ne lekceważenie pracy przez pra. racionalizatorskich wadzimy
W_Y~h. . (Zieml'!iaki obsypujemy, dziły nasion. Wykopywać osty. w spichrzu winno się wyszuftonie'!rtórych
cujących w Ośrodku
poki nie zakwitną). Należy za- Na polach ziemnia!lzanych trzeba wać resztki zboża 'i t~pić : wołka
posiedze instruktorów. co niezbyt przykład
Przed pierwszym
Wystawa prac racjonalizator
kończyć równiez przer.ywkę bu- uważać na stonkę.
Rachować rirotone
zbożowego.
· niem MRN - w dn.iu 5 b.m., o
skich państw. przemysłu dziegmachu Zarządu nie wpływ:a na dziecko, Instruktor w.iarskiego, znajd.ująca się w Ło raków; ter~inowe jej żakończe· 'W ciągu czerwca ·Odbywa się w.ozy koniez:vny i siana (jeden
~o_d~. ~.30,
musi być jednocześ
nie ma wielkie znaczenie dla wy- sprzęt koniczyn. i siana. Najlepszy przeważyć). Zamknąć rachunki i
M1e1sk1ego, odb9dzie si~ 1>osie· ośrodka,
dzi, · pr~y ulicy Północnej 313
i musi zdawać so
przerywce nale sprzęt koniczyny jest natychmiast sporządzić nowii ksi~żkę lnwenta
wychowawcą
nie
PZPl~
dzenie frakcji radnrch
(Park „Helenów"), czynna jest sokości plonu. Po
' bie sprawę z powagi swego stano~ do dnfa 4 bm. włącznie w go·· iy dać dawkę saletry, a następnie po zakwitnieniu trzeciej i;izęści głó riową.
SD i SL.
stale motykować, jak -tylko pokaInwentan. Przede :wszystkim
wi.ska. Przez pracę zbliżamy dziec
dzinach od 9 rano do 19 wie· żą. się chwasty lub utworzy „się wek. Łąki winno się kosić tuż po
pamiętać, ie nie ptożna spa.
trzeba
odkładając
nie
traw
zakwitnięciu
ko do zagadnień praktycznego ty
ozór.
skorupa. W tym okresie należy sianokosów do tradycyjnego św. sać inwentarza iwleżym, niewy.
Z UKOSA
cia, do zagadnień pracy, I trzeba.
Wstęp dla wszystkich bezpodjąć walkę z chwastami w po. Jana. •Dzięki wcześniejszym aia- poconym ,sianem. .;ręśUr:Paatwlako
wychwytywać wszystkie
umieć
płatny„
lu (przy pomocy obsypnika. wy. nQkosom drugi ppkos będiie lepszy słabe, -winno się dokapn'lać krowy
momenty zapału dziecka d'o tej
pielacza, motyki) oraz wykaszać i siano nie zdre'Wniałe. Pokosy win w oborze paszą treściwi; aby pod
'pracy, trzetia umie6 'Je. 'hależyefle
nó .się su~~~"'fllf p'rtyrtlfdlclt~k tr~.fnleczność. .....~ win
WybraL~m się ..której?oŚ d'nia wykorzystać, podsycając je płomie
ko:uły, płotki itp. ·Składając w no się~ używać jak.. naJW~ej zi~
wystawa
Pierwsza
na przechadzkę, oczy\\'iście nad niem wiedzy fachowej, a tego złv
dobrze jest sianQ solić, ,„Po ląi;iek lub WYJ>Uszczać je na paststogi,
l
"'
·
•
I.
naszą plęknl} Pilicę. · · '
instruktor. 0 lekceważącym stosuµ
wiska'. ·
.Słonce grzało niemHos•ieirnie lm do młodzieży n ie dpkona.
B,
w mieś.cie było d'uszno, zabrakl~
Kierownictwo boryka się w ober
.paszę.
zieloną
jesienną,
W Strt~linle w woJ·. wrocławski'm
piwa, więc trzeb.ą było szu ka ć ra
.dl)iach czerwca wy 1
w ostatniąb
nowoczesny sprzęt rolni~zy wyko11
tunku. w rzece. Wlediąc, że' To. nym okresie z wiel~ma trudnościa zo?t?fa otwarta wystawa, poświęcona t•zystany może być racjonalnie' tylko pada niekiedy spr.zAt zimowego rze
„
zespołowej gospodarcę.
p.rzy
Wystaprodukcyjnej.
sp6łdzieltzoś9i
samorząd,,.
władz
ambicją
i
mi
·n~aszow posi~da dwie przystaQbok narzędzi i· ma~zyn ,um!eszczo paku. Sprzęt rzepaka rozpoczyna
wa ta - pierwsza tego rodzaju w
Na ekran .~zedwlośn\a" weszła
iue, post~now1łem tam zajrzeć. wych i instytu<iji społecznych win Polsce...;:,.
obraz osiągnięć 18 spół no na wystawie fotografie tych, któ. my, kiedy ziarno .w dolnych strą· komedia czeska pt. „Awantura na
daje
. Gdy zmęczony· przebrńąłem pia no być, aby z ich strony Ośrodek dzielni produkcyjnych pow. strzeliń- rzy najlepiej potrafią te maszyny kach poczyna- brunatnieć a łody wsi" .z życia współczesnej wsi czes
szczystą przestrzeń i na reszcie cieszył się poparciem.
.
.
sk!ego i . nakreśla perspektywy lch ·obsługiwać. Są to przew!l'źnie mło- gi przybiorą barwę czerwonawą. kie~.
Początki seansów o godtinie 18 I
Zbiorów nie należy opóźniać., bo
dzieżowi przodownicy prac).
znalaz!ero się przy płocie przy
Jest pubUcimą tajemnicą, 7,e lo- rozwoj_u w pla1i_ie .6-letnim.
20•..W niedziele dodatkowy seans o
•
Na tle dorobku ~lody.cll wsi spół rzepak łatwo się syple.
Trzykrotny wzrost liczby spółdziel
stani Z\v. Zaw. Włókniarzy rzu kal, a właściwie cały budynek jest
1_8, a p1·zed połudńlem, o 10
w obejściu, w ciągu czerwca, godzinie
cił mi się. w oczy a apis' na w takim stanie, że każdej chwili ni w pow.- Strzelin w ciągu roku, cał dzielczY.ch pokazallO wielkie perspek
popuiarny poranek.
ć dzenle 11 d
d
odłogów, tywy Ich · r ozwoju w okt·ęsie pl11nu
'zagospodarowanie
ko\vlte
obcvm gróz.i mu niebezpieczeństwo za.wa wzrost obszaru zasiewów z 26 tys. ha 8-letniego. Na makiecie witlzimy pięk w a1szym ciągu na1eży skła a
,.0.s{)bom
drzwiach:
·
w~tęp wzbroniony",
lenia się stropów, w· związku z na 44,3 .:tys. ha, dwukrotny wzrost n wieś spółdzielczą, z. ·murowanymi co tylko można, na kompost. O·
o.roszenia drobne
Dhczego wzbroniony - zasta tym, kierownik kilkakrotn~e zwra wydajności z ha, zwi~kszenie ilości ·domkami, z nowoczesnymt zabudowa bornik, który :się wywozi, a · nie
uzysk,iwanego mleka z 37 tys. litrów nia;ni gospo_darczymi, Pomem Kul· przyorywuje, trzeba składać w wy
Na. ipewno trwa
nowiłem ·się. N AJSEBDECZNlEJSZlil
do. prawie 56 tys. litrów - oto nie· t..;ry! sz~ołą_, ~klepem ~pół(izielczym, sokie pryzmy, mocno ubić i przy•
przygotowawcze, · w
,ią prace
podzi~kowa,~ie Zwi\zkowi
które z podanych cyfr, świadczące o z uhcarru osw.;etlonynu erektTyczino- sypać grubo ziemią - o ile moż"
dałem
otwarciem związku
torfową. Kto ma torf,
Nauczycielstwa ~olakie.
podnos·zącej sę stah wydajności pra ścią i pięknie rozplanowanymi pola ności sobie samemll odlpowiedź i po
go, dyrekt<>tom szkół, 11a.
Wojewód,zka Komisja Cennikowa cy i o wzrastającymdobrobycleczłon mi· 1:1Prawnymi, pastw!skami i dział!' winien w .wolnym czasie rozposzedłem rlal~j na przysta r1 ZHp.
uczycielstwu, duchowień.
cząć kopanie zarówno na opał jak
Ta byla tltwarta. Wykąpałem w Łodzi komunikuje, że cenę słoniny ków spółd?1ielni produkcyjnych pow. kami przyzagrodowymi.
atwu; młodzieży szkolnej,
w
również
Nall'!ŻY
ściółkę.
na
i
nie
li<;znle
_odwiediają
·wystawę
strzelińskiego.
się i ochłodzony zacząłem z cie cc:.Ionej 'ustalono w wysokości zł. 380
całemu społeczeństwu mia
:- dniem 24. V. 50 r., słoniny wędzo
Wystawa obrazuje· nadto rozwój tylko chłopi z okolicznych wsi, lecz bieżącym miesiącu przygotować
sta Tom&•zowa. :Maz„ · za .
ka wc ści ą przyglądać się sasfed nej zł. 470 z dniem 1. VI. so r. za 1 narzędzi rc:>lnlczych -.:. ocl starożytnej r. całego woje~ództwa "".toc~awskie· maszyny i narzędzia do żniw WY•
udział w poirrzebie lłta.nJ.
.
.
. .
niemu terenowi Zw. Zaw. · Włók kg. w detalu ·na terenie wojewódz· sochy do npwoczesnych maszyn rol· go, a nawet z mnych' WOJl!wództw.
zm„rłei«>
sła.wa. . KutY.,
n!czych, wykar.ując jednocześnie, że Było by bairdu.o wsir,~e, aby Zw. ,porząd~ić w~zy i uprząz. ~~za
warzy. - Nic się nie zmieni twa łódzkiego.
emiereią. tragient 28 ma
Samopomocy Chłopskiej zorganlzo- t~ Wlnnp. ~1.ę wyst:!rzą~a~. Sl\Sle-----d·---
ło od' zeszłego roku - skonsta s-„-k--ł
·
ja _. składajt
Wał wycieczki również chłopów na· ki 1 wymosc1c gałęz1am1 l słom,
Różycy szego
tował~m pa chwiJi patrzenia na
żona i dlłeeL
'.Vojewództwa na. tę pouczającą oraz poprawić ldepiska i dachy~
SO •
•
•
znane mi od dawna miejsca. Tak,
stodół, a wreszcie posolić wszyst-•
· ·
wystaw~.
Łodzi
w odw1edzmac W
jak w ubiegłym roku - nie było
,pomostu dla ka jaków. budynki
W ramach współ'Pracy kultu;ral I czy.m dwie .dziewczynki wygłosi
wofały o ,przywrócenie im este nej między szkołą podstawową w ły okolicznościowe wiersze.
...:-. 5
tycznego wyglądu, a. duży napis Ró?.ycy, a PZPJG Nr 1 w Łodzi,
Niezapom~a~a była chwila, gdy
w dalszym _ciągi! wskazywał, .że dzieci szkoły w Różycy udały się 50 dzieci z Różycy zeszło ze: sceny,
.
do Piotrkowa nmochocJaml, a nawet
Wyniki szczegółowe:
LICEUM PEI;>AGOGICZNE
jest to przystań ZMP. A więc, w dniu 26 maja rb. z okazji Swię• wręczaj'ąc 50 l71atkom-robotnicom SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
(Ks)
Waga mv.sza - Makowski p1·ze- rowerami.
nic nowego.
grywa z ·Błaszczykiem, wskutek kon
·
3: 1
ta Matki do swych opiekunów, tj. wiązat:iki kwiatów, przywiezio3 ZWYCIĘSTWA PIŁKARZY
- Dlacz~go więc u licha, oso do robotników PZPJG Nr 1 w Ło ny' eh ze wsi. Na twarzach matek
Towarzyskie spotkanie piłki nożnej tuzji.
, „ZWIĄZKOWCA"
Wagcz kogucia. - Twardowski oreprezentacji L!cęum · .Pedagogiczne.
.
'd . b ł
bom obcym wstęp wzbroniony? dzi.
1
W rozegranym w ' Łodzi meczu pił
wi ac Y o zy wzruszenia. Po go i se.koły ogó1noksz1:ałcąceJ· zakoń- trzymuje pukty w. o. z powodu nad
.
- pytałem się .zniszczonych al
·
·
'ł
t
j
1
·
Po sutym obiedzie i zwiedzeniu częś Cl· of'lCJa ne nas ąpt program czyło się niespodziewanym zwycię- wagi przeciwnika.
k'. no:tnej o mistrzostwo klasy „A",
.tanek, ale. te m!lczały tajemni- fabryki, dzieci 2ademonsfrow.ały !:łrtystyczny.
Waga. piórkowa. - „Związkowiec" ,,Zwi-ązk'owiec" pokonał „Spójnię" w
stwem pierwszych w stosunku S:l,
łzo.
oddaje punkty w. o. z _powodu braku stosunku •:1, do przerwy 1:1. Począt
·
Kierownik szkoły w Różycy za- do przerwy 0:1.
swój dorobek artystycmy wobec
zawodnika w tej kategorii. Nadmie kowo przewaiała nawet lekko „Spój
-Nie wiem co na kh miejscu szczelnie zapełnionej przez kobieDlo ?rze~lwly .kkgra ~równanL~' po nia ślę, że startujący w tej wadze nia", uzyskując prowadzenie. Po
prosił zebranych dó Różycy na
odpowiedzieliby ob. ob. ze Zw. ty, robotnice PZPJG Nr l, sali.
przewagadia iceum
anie po e a Bramki
zm
M1' "'dzynarodoweg""
'"OCZy"tośc'
U
.zwy- Matus:z:ewskl b rał w t ym c:i;asIe u- przerwie „Związ~owiec" opanowuje
Pedagogicznego.
u
...
„
„
wyWzruszając~ przemówienie
Z awodowego Włókniarzy_ Może
zasłużenie•.
zwyciężając
sytuację,
tei odegrali})y rolę „sfinksów", g~osił do zebranych przodownik Dnia Dziecka 4 czerwca, co zosta- cięzców uzyskali: Frankiewicz, Ła-· dział w mistrzostwacq Łodzi jµnlo· Bramki
zdobyli: Wiltróbskl U, Anio
.
rów.
bram
Jedyna
Antoniak.
i
ma~kowsk!
oklaskami
hucznymi
przyję~
ło
w
szkoły
VII
klasy
uczet'l
pracy
odpowiedzieliby, że
może
a
- Kozerowski wy"ry
Waga lekka
~
ła, Wątróbskl l z wolnego i Wędrak
•
.
„Ogólniak a 1, padła· ·ze st rzału
kr. •dla
.
przystat1 ma służyć osobom ,,nie Różycy, Jędre_k Grzybowski, po i zapewnieniem przyjazdu.
wa pewme z Kacperczykiem na II.
samobójczego. ,
·
punkty.
obcym" - nie '.viem. Natomiast
W przedmeczu rezerw zwyciężył
Waga p·średnia _ Po słabej wal również „Związkowiec" 3:1 (2 :0), U•
Na wyróżn,iet?ie zasłu?;yli: Kowara
:Wiem co innego..
$widzi11ski wygrywa przez t.ko. w zyskując bramki ze strzałów Koma
ce
ogól.).
.
(s~oła
Umil'i.ski
i
Ped.)
(Lic.
Wiem, że przvsiań powinna
Poziom gr:y słaby ...:; większość za- II starciu z prymitywnym Rudnic· ra - 2 i Wielgoa!ńsklego - 1.
liyć .fui dawno otwarta i powin
wodników wystąpiła bowiem bez od kim.
papę
_ę
W spótkaniu o mistrzostwo ju.nlo
na być do dyspozycji całego star
Waga średnia - Pietrasik otrzymu rów w piłce · nożnej rozesranym VI
powledniego przygotowania. ·
nie
przyNa
przeciwnik
gdy:i;
,
szego społeczeństwa.
Zawody prowapźił pro~. Wichrow· je punkty w. 0
Fundusz· Gospodarki Mieszka· 1 wej i właścicieli nieruchomoOpocznie „Związkowiec" wygrał a
stawił się do walki.
stani można by urządzić kilka niowej w Zgierzu, dzięki dobrze ści,· względnle administracji do ski.
tamtejszym ZJ{S ,,Bud,owlani" w sto
Andryszczak sunku 2_:0, do przerwy 0:0. Obydwie
Waua p·ciężka „ZWIĄZKOWIEC" BIJE
boisk do siatkówki i do koszv prowadzonej gospodarce samo• mów, 15 ton przeznaczono dla
.
mivyclęża prz~ nok.aut w l rundizie br~mkl uzyskał Błaszczyk.
„STĄL _ - KORAB" 12:4
kówki. Na pewno wszystkim by rząd rn•:ej w 1949 r. wyremonto Samopomocy Chłopskiej. Roz·
.
się to podobało i sztzerze by po wał 59 mieszkań robotniczych. dział smoły odbywa się sprawie
w doi.iegaj<>cych ·do . końca . roz- .Plwwowars'kiego.
ZMIANA. SIE?>ZIBY
agCI' ciężka - atakujący od pierw
"'
"'
· J t k b
· i
· Jone ZOS t alY di'
eh.walili ~·ospodarzy, rno~ąc mi F
'11W1e uwa zn e, a , a Y wszys grywkach bokserskich o mistrzostwo szego· gongu Kott pe!>syła Gabrycha
. undusze przyd z1e
:MIEJSKIEGO KOMITETU
ło spędzlć kilka god'.zin po pra na
ten cel przez Radę Pań cy niogli otrzy.mać smołę i papę. kl. B „Związkowiec" zdol)yl 2 dalsze 3 razy na deski, wygrYWając; priez
KULTURY FIZYCZNEJ
cy.
stwa F.G.M. otrzymał w tych Dotyc:1czas na smołę i papę 560 punkty, wygrywając w Piotrkowie t. ko. w l rundzie.
Miejski Komitet Kultury Fleycz~
Walki stały na nierównym pozlo- nej, maj,cy dotychczas siedzib~ przy
A więc obywatele. zastanów- dniach 23 i pół tony smoły, obywateli złożyło podania. Oko e tamtejszą .,Sta>lą" 12:ł.
mie i za wyjątkiem jednej skończy ul. Ąrmii Ludowej 15 - przeniósł
my się, skrytykujmy swe postę z czego 8 i DÓł tony rozdzieliła ło 20 proc. podań załatwiono Punk.ty uzyakali:
. budynku
do·
siedz1Jbę
koauela - Twardowski, ·lek ły się przed czasem. „Stal" okazała iWlł
powaoie i nie str aszmy ludzi na komisja, złożona i przedstawi· J'uż i obywatele sklad'.a1·„cy
- Kozeraws-ki, P·średnia - Swi się dość słabą drużyną na tle „Związ Powszechnej Organizacji „Służba
„ ..1·e o· kaWa&a
pisami.
cieli Powiatowej Rady Związ~ trzymali konieczny materiał re... dziński, średnia - Pietrasik, p-eięż kowcal'. zawodnikó\ tomaszowskich Polsce" przy Alefach Wojska PolT. N.
J. M. ha - Andryszczak, ciężka - Kott. dopingowali liczni kibice, przybyli Skiego 39.
ków Zawodowych, Rady Narado montowy,
·
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Tjil'ir·o„„.kiżdy
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Co pisa·ta praso łódzka w dn. 3 czerwca 1930 r.
j wieśn:iacy.

PAROW:lEC, PR~ECIĘTY
NA DWIE CZĘSCI
SrLwedzki parowiec ,,Inger" ooe. rzyl ~ię w kanale L a Manche z par a..«cem angielskim. Okręt s:z.wedzki
połowy.
na
przecięty
zrl!(ał
Spośród licznej załogi i pasażerów wyłowiono tylko zwłoJCi jednego ma
rynarza.

Dwóch z· nich - '.Don'lll.siewicrz. i Łęski - zostali zab ici na
miejscu. - T r.zeci wieśniak - P awlak - który ,leża.I między n im i wyszedł z p rzygody bez szwanku.
'
„REWOLUCJA"
W l\IARKACH POD WARSZAWĄ
1Miejscowość

podwarsr~awska

W d niu 4 C'lerwca,
to jest ju tro, Woj. Ko
mitet Obrońców Pokoju organizuj~ wiel
pod na·
ką impre!Zę
zwą Festyn Pokoju.
Teren Parku Ludo
wego stan ie się tego
dnia miejscem zabaw i rozrywek dla

skratlu Parku, tuż przy szosie wiodącej od strony miasta do ZOO, pokazu rzręcznoś<:i jazdy samochodem.
Łódź jest miastem bez wody.' Jeonak żegfarr.ze l]n'ii i AZS !POStaraj ą
się w godz. 12 - 13 pokazać łodzia 
nom na stawie „Zrywu_ - Związkow
ca" jazdę ka•jakami. Zwol.enników
wioślarki prosimy nad staw.

tysięcy łodzian.
tego ·dnia
Ka·żdy
b'ęd•z.ie mógł spróboswych
wać również

H'

Marki - od kHku dn i jest terenem
burzliwych ekscesów, powstałych na
sil w sporcie, kazdy
tle masowych eksmisji be-zrobotmogł p0gra:
będzie
r.ych.
w piłkę nożną, tenisa czy siatkówkę.
Wobec tego, ŻE: ekscesy powtarzaNa stadionie ŁKS Włókni<łł'z bę
ją się od kilku d n i i przybierają roz- d:ziecie mogli, Czytc<lnicy', pod okiem
miary małej rewolucji -- w dniu .mSltruktorów i sprrzętem na.>zych
wczorajS1Lym wysłano do Marek ktl- włóknianz;y pograć w tenisa.
ka batalionów polioji, celem przepro
W Alei Retkińmej na 18 bo!;;kac11
STRAJ K U BUH LEGO
pacyfikacji. („ G łos · Po- siatkówki łód!Zcy akademicy bęJą !Z
W fabryce Bu hlego wybucl1 ł strajk wadzenia
ranny").
wami grać otj rana do zmierzchu w
załogi na tle żądań ekonomicz.nych._
siatkówkę. Siatki, piłki i sędz:lowie
Na próbę ~wołania konfere1~cji CODZIENNE SZAR ŻE
na miejscu.
dyrekcja odpawiedziała, że zamyka
NA BEZROBOTNYCH!
fabrykę na crzas nieograniczony.
W te>jżę Alei Łódzki Okręgowy
Bezrob'o tni łóclrzcy, ktÓrzy wielki- Związek Tenisa Stalowego rozłoiy
WOJ OWNICZE PIORUNY
mi tłumami oblęga•ją cod!Ziennie ma- sto-ły ping - pongowe dla miłośni
Ostatnie burze, obfitującę w grady gistrat, domagając się a:atrudnienia ków białej. celuloidowej piłeczk'„
i wyładowania atmosferyczne spowo - w dniu w~ora•jszym również zoNa boiskach Spójni. Związkowca i
dowaly · już kilka śmie:rtelnych wy· stali roz.pędzeni przez szarżę konnej Ogniwa &.'Użyny i „reprez~mtacje"
paqków. We wsi Stara Kam1e11ica pol~cji. Kilką osób odwieziono d o ulic, bloków. dzielnic, zakładów pra
pod Kaliszem piorun uderzył w stóg s~1tala - a kilkadz1esiąt do więzie- cy mogą rozgrywać mecze piłki noż
siana, pod którym skryli się trze; ma. („Głos Poranny").
nej. Bramki. pHki i instruktorzv C?.e- - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -·- - - - . : kają na was. Wy przy.nieście -tylko
do
Z A CHI.EBEM
W roku 1929'.z terenu Łodzi i okolic wyjechałG zagranicę około 50 ty·
sięcy osób, C'-0 stanowi 27 procen t
wychodźców· z P olski. Ludzie ci wyruszyli w świat. w poazukiwaniu pra
c y i chleba„ („Głos P oranny'').
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tSTFFANA JARA(;ZA

Ja racza 27)
Dziś o godz. 19.15 komedia l\I. Ba
łuckiego pt. ,,"om otwarty".
(ru.

PANSJ'WOW Y

l'BATR POWSZEVHN·Y
( al. Obrońeów Stalin·gradu 21)
(t el. 150· 36)
Codziennie u godz; 19,15 komedia
Al. Fredry „ Wielki człowiek do małych interesów".
Kasa czynna od godz. 10 - 13 i od
16.

1 ~i~~s e~ergii i„„i1:datn.~

~
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mieszka Diec.-lO.dzi. J

będzie mógł spr~bować swych sił na ·boisku sportow·y m·

.

)

Wojewódzki
Bieg Narodowy

sportu

/lloądebr•rąu

• Poczdantle

Ni.kod-emski

Dobranowska, D2ikówna

ustanawiat;1· nowe rek o.rdy Polski
Lekkoatleci

wygrywają

5 konkurencii ·

WARSZAWA. (PAP). - Poza rekor dem P olski ustanowionym przez
Do branowską na 200 m. s tyl. dow. w y
niklem 3:08,0, w c:i;asie występów za
wodników polskich w Magdeburgu
ustanowion o również dwa dalsze re
k or dy P olski.
Dzikówna osiągnęła rekordowy

czas na 200 m. dow. - 2:52,5 a Ni
kodemski n a 200 m. klas. - 2: 5~7.
Na uwagę zasługuje dobry czas ja
ki uzyskaŁ Procel na 200 m. dow- 2:21,3.
polskich w
Start lekkoa tletów
Poczdamie zakończył się fob sukce
Wygrali oni 5 konkurencji:
ą;em.
Stawczyk bieg na .200 Qt. z wyni·
klem 21,9, Mach 400 m. w czasie
49,3 i Cieślikówna 200 m. - 27,0.
Krakowianin "wykręci.„ Adamczyk w pchnięciu kulą, · ·uzys·
kał 13,93 a w rzucie dyskiem 41,28.
j uź 12,8 sek.
W ramach tych zawodów Iliasow
W meczu kolar- (ZSRR) uzyskał w skoku wzwyż
· KRAKÓW. skim, r ozegranym między Ogni- 190 cm .
wem - Cracovią a Związkowcem,

Uwaga . na· Kupczakal

~ry ~bu:. ~~~~.iężyła drużyna związkowca Swięto

A moze chcec1e sprobowac

s1ł

w

zapasach Iub podnoszeniu ciężarów?
Pomyślał o tym Łódzki Okręgowy
.,L UTNIA'.
Związek A1lletyczny W godtz.. 16-17
Sobota, cinia 3 czerwca 1950 roku możecie na boisku „Zrywu.- Zwią'l
o godz. 19.15 „Córka pani Angot" . kowca" ocenić swe zdolności w tym
·
kierunku.
l'EA 1'H „Pl NOKIO"
( ul Nawr ot 27)
Dodać jes!łcze należy, iż szermieSobota, dnia 3 'czerwca 1950 r9ku rze. gimnastycy i bokserzy na tymgodzina 8.00 i 15.00 wg zamow1en że bo.isku dadzą szereg pokazowych
dla szkół widowisko zamkni)lte pt. ?'~lk. Z<:>baczycie do jak_i~j spraw?o·
· „Nowa szata. króJa".
~c.i r:iozma ~op.rowa_drz:1~ or~a~'f1n
mdz:k; przez; cw1~ema 1 tremng!.
TEATR „ARLEKIN"
Amatorom automabiliz.i;nu poleca(ul. Piotrkowska 152)
Sobota, dnia 3 czerwca 1950 roku' my obejrz.enie w godz. 14 - 16 na
godz. 17.15 na scenic letniej widowis
ko pt.: .,\Vesoła mas karada"
W l'B.Zie niepogody „Ztota rybka"
'l'EA'L'ł< „OSA''

TEATR KOMEOJJ MUZYCZNEJ

Rozegrano 9 konkurencji spnnters~ich oraz biegi drużynowy i a u
stralijski. W biegach sprinterskich
i
zwyciężyli trzykrotnie Kupczak
Wandor (obaj Związkowiec).
W spr intach· n ajlepszy czas u z.1-1t12,8. W biegu auskał -Kupczak drużyna
zwyciężyła
5tralijskim
Związkowca w czasie 5,50· min., w
której najlepszy był Wandor. .
Jutrzejsze spotkanie Kupczaka z
B ekiem na torze helenowskim'... za po
wiada się b. ciekawie, gdyż krako
j wianin wydaje się być już w dobrej
.
formie.

~ niedz ~elę zawarczą

l't\;<i"'l'\ ,OW Y l'EA'l'H NOWY

(ul. IJa.:;zyfi~bego 34, te l 181 ·34)
O godz. l!l,1!5 „Makar Dubl'awa"
wznowieni!!.

Dla a.m.at orów stlilnych wmiszeń
przygo towano wieżę spa.docll.rorrową.
Amatorom rz.aś sportu motorowego
p-olecamy wyścig.i żu żlowe n a sta·
dionie· WKS L egia.
W Wielkim Festyn ie Pokoju łód!Z·
hi sport, jak wic:Wimy, udostępni
wsrz.ystklm wiele atrakcyjnych r oz' rywek.

motory ·

Kultury ·FIZYCZDei

w

Bułg.:a.

~

rii

zgromadzi

okołp 400

zawodników

utro na.. atadioii.ia LKS ~łó.k11iarz:i
m:eci etap ~i6g6~
odbędzie 11ię
1
Narodowych; tzw. bieg wojewódiki, "'
k tórym wezmą. ud:ria.ł . zwycięzcy bie.
g61v pówJatowych. Nil. "!!tarcie stauie
jutt0 'U . ńas w Ł~i -około 400 ze.wuu
nik6w -'(i 7A!.wodniezek) z i:ątet,o na.
s'z1go waj,ew6dztwa," aby stoczy,ć pój o
mian.o .najlepszych -biegaezy „i ·tit1Lć się
·
juź głośnymi w całej P olsce.
Wyniki biegów woj~wódzldeb. zwró .
cą. na siebie uwagę crlłej ~ na!zaj '"Opiuii
sportow;ej, gdyż. -będą. one od!!.~iercie.
d!eniem postępu, j aki poł!ZY.'niliśmy na
połu' :p0dniesieni& ogólnego ,,· po:rionw
nasz~j lekkoatletyki, a. zaruem _po~·'
.lą. 1 nam się zorientowae . jakimi kad;-:1
mi_ biega.ezy d~ponuje' w tej chwil:
nuza. lekk oatletyka i ezy może. ona .li
czje na. jakieś no1'e . ,,.gwia zdy.".
-Przypominamy, że ·jutrzejs?!e· biegi
się . na tych samyc·h ·a;}'.~tau. ·
od'będl}
sach, na jakich odbyły .się " biegL po.
przednie, to jest na. dystanl!a.ch 500 i
lOOQ. metrów, różnić się , je.dnak o.d
nich , b~ilą tym, że od,li;rw;ąc l!ię b~dą
'
już na bieżni.
Foczą.tek biegu o godzinie !'!. Wej .
ści,e na S~J\d.ion. bezp}atmt. ,. . , .
A oto szczegóło1ry program imprez
sportowych w dniu jutrzęjsr;ynr.

STADION ŁKS WŁOKNIABZA
Godz. 10.30- 13.0Q: _Woj!ry'.Vófizkie
Biegi Karo-dowe - org. WKKF .
Godz. 15.00-18.00: Dziecięca impra
za ze ~stawkami sportow~mi:·~ org.
ZHP,
Godz. 15.00-18.00: Te!lłs dl~:-'l'!'s.~,.,,st·
org, ŁK8
kich, na kortach ŁKS . ·
Włókniarz.
WllltA SPADQCHRONOWA
Godz, 10.00-20.00: Sk!>h."i spadoeli.ro
nowe ~ .Grg, Liga. Lotnicza.

Sportowcy Bułga:.:ii
SOFIA. przygotowania do świę
ta Kultury Ii'izyc,zncj, które oqbęALEJA EETKiilSKA
.d zie się 11 bm. na w~iacn oraz 23
bm. w miastach. W dniach tych ' Godz. 11.00-18.0(}: Pókitzy :siatKów
odbędą się w całym kra,iu masowe ki i gra dla. -wszystkich - org. .AZS.
Godz; _12.00- -13.00: P-Okazy zręez_
gałęziach
_imprezy we wszystkich
ności jazdy sam9cqodo~ej; - org. Zw.
sportu.
rozpoczęli

j

Mo~oeykli~tów,

Dzisiejsze imprezy"
Dzisiaj o godzinie 17.30 n a boisku ŁKS Włókniarza, pitkar s!Ya re
prezentacja Torunia gra w r amach
::potkań o Puchar Miast z reprezen

tacją Łodzi.

Godz. 11.oo.:...:1s.oo: P okazy teni11a
i gra dla wszystkich - . org.
Związek Tenisa. $torowego.
•
.ST.AJ;>ION ZltYWU~ZWIĄŹKóW'CA
Godl!\. 12.00- 13.00: ,p~kazv. r ZA W O
dy .kajakowe - org. AZS i Uńia.
stołowego

O godz. 16 na bo\sk.u Widzewa
mistrzostwa lekkoatleSTA.PION WKS LEGIA.
·
·na P l acu 9 ·Hojo
.'7!.- łO
Tiiłng u tta ! · ·
1yq;ne juniorek i juniorów okręgu
Godz. 19,30 „Romans z wodewilu" .
Godz. 16.00- 19,00: Zawody moto.
·
Miłośnikom sportu motocyklowego dzi i inni. Łącznie startować będzie łódzkiego.
Dla rnężGzyzn przewidziane sa cyklowe ua, żużlu - t>rg, ZS „Ogni~
pudajemy do wiadQmości, że jutro 15 zawodników po 5 z każdego mia
• następujące ~0111}4rencje: bie gi n a wo". .~ , " l'\1 - • 1 • , ..,
• •· •
·" " , • -' -. , "
o godzinie 16 odbędą. sta.
Na nrnrgin.e sie nalei.y wspomnieć, 100, 300, 1500, 200 mtr. przez płotki,
się na no,yoprzebu-:dcwanyn1 torze żu- że dzień zawodów jest świętem ZKS ~ztafeta 4 x 100, sztafeta szwedzka
TOlt KOLAuB'.! „HtL~óW''
kulą.
pchnięcie
żlowym WKS. „Le..! „Ogniwo" z racji otwarcia toru iu- 400x300x200x100,
16.00-19.00: Zawody torowe
Godz.
gia" (Plac 9 Maja, ż!()wego i ukończenia. pierwszego- O- rzut dyskiem, oszczepem, skoki w
(Sfenkicw11;:oa 40, w t>gro·
o mistr_zosf:l!ro CRZZ - org, LOZKol.
framwajem bozu Ti·eningowego dla żużlowców, dal i wzwyż.
.dojazd
dzie) - „Nieodrodna córka"
Dla kobiet: biegi 60, 200, skoki w i ORKJ!'.
„7") w:115cigi żużlow o którym napiszemy innym razem.
,
godz. 15,30, 18, 20,30
W jutrzejszych zawodach weźmie dal, wzwyż, pchnięcie kulą, rzut
organizowane
ców,
godz. 16.30, 18.30, 20.30
Ze znanych
:SOISXO ~ SP6.1NI"
przez ZKS.. „Ogni- ponadto udział brat populamego żu dyskiem, oszczepem.
WISŁA (Daszyńskiego · 1)
:Howea Kołeczka Witold, który w ro zawodników udział biorą w dzisiej
wo'".
„Program składany" („Szara szyj·
Piłka. n~ua, dJ
ll.00-1S,1l0:
Godz.
z
i do t.ej ~2.ych mistrzostwach: Gajewski
k~'',. „Sie_dei:n czarod~~~jskic? płat.
org. ZS Sp5,,·
Wyścigi odb1idą 'się w ramach l'-n ku ubiegłym złamał nog~
stępna. dla w!zy!tkich kow', „Brn~tem Wołgi - filmy w grywek I Ligi żużliowej pomiędzy• po1·y nie brał udziału w zawoda~h . Włókniarza i Swi ątczak z U n ii.
. .
są już w
Parku Poniatow - nia.
w
kortach
warszawscy
Na
Zawodnicy
naturalnych kolorach).
ZKS. „Ogniwo" - Warszawa i SM. Łodzi, zawodnicy Grudziądza przy- skiego rozpoczyna się dzisiaj m ecz
"Godz, "16.00-18.00: LekkoatltityK'a20.30.
18.30,
16.30,
godz.
. Olympia" Grudziądz i
„Unia
tenist>wy o mistrzostwo okręgu .łódz org, Spójnia. Zawody dostępne dfit
jeżdżają. dziś wieczorem.
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
ZKS „Ogniwo" - Lódi.
kiego pomiędzy łódzkim „Ogni- wsz:ystkich.
h
komtm\kujemy,
zakończenie
Na
„Dziś. o wpół do jedenastej"
W
się
de
odbywa
przedsprze<laż biletów
Impreza zapowiada się bardzo
~m" a pio1rkowsk,ą „Concorcli~"·
odz. •16.30 18.30 20.30
BOISKO „OGNIWA'"
kawie wobec przebudowania i do<sto sklepie PSS przy ul. Pfotrko,vskiej
W zespole gości zobaczymy dobrze
.
'
„
'
g
\.VOLNOś~ (~ap:orko,;vsk1ego 16)
sowania toru do nowoczesnych po· 1-_52, a nie jak podano mylnie na. ufi zapowiadających się braci Sikor - . Godz.. 11.00-18.00: Piłka noPia dla
trzeb, tym bardziej, że startować bę szach przy Piotrkowskiej. 158. Dru- skich. Hellwigową i Krysia. W b ar w11-zystkich - o~g. ~S „Ogni,,.o-".
„Zdradz;E:ck1e skały
reprezenta11ci ga pirzedsprzedaż uruchomiona zo- wach · „Ogniwa" wystąpią: Dowbodą znani zawodnicy,
godz. lv0.30, 18, 20,30
Polski jak Suchecki i Chlebicz z War stała w klubie „Ogniwo" przy ttl. l'OWa, Zawadzka, bracia N owlccy,
ZACHĘTA (Zgierska 26)
szawy, Najdrowski i Szatkowshi z Obrońców Stalingradu 30, telefon: Próchniewicz oraz' juniorzy z Kop_ · BOISKO ZJt.YWU-ZWIĄZ:K-0-WCA:
„Zakochani są sami na świecie"
Godz. 11,00-12.00: Pol<az.y '!zermior
Grudziądza . bracia Kołeczek z Ło- 119-47••
czyńskim na czele.
godz. 18, 20
cze ~ org. Zw, Szermierzy. '
Godz. 16.00-17.00: 'Pokazy zapii~:11 .
Niedawno nakładem wydawnic- dzi aspiranturę przy wyżseych u - orii z praktyką. Ma to ·istotne z.na- WOjU n a uki r adzieckiej, Artykuł ten <?,Ze i podnoszenie ciężarów - • . org.
_,_
ideoll'>gicm.e Zw. Atlet.
twa Akademii Nauk ZSRR ukazała · czclniach i instytutach n aukowo - czeni.e nie tylko dlatego, że przyczy- uwypukla p odsta.wy
Godz. 17.00-18.00: Poka1>:y bok!er_
prezydenta Akademii badaw czych. Liczba. osób pracują- nia się do sukcesów w dziedzinie ~auk·i ra~e.c~ieł i rolę. Józefa St&·
;,ię książka
skie - org. Zw. Bokserski.
Nauk ZSRR, prof. S. Wawiłowa, pt. cych nl"ukowo przekroczyła już 100 rozwoju gospodarki narodowej li kul hna. w os1ągin1ęc1a-0h ł~J nauk!.
„Nau ka epok i stalinowskiej". Jest· tys., pódczas gdy jeszcze w roku tury ZSRR, lecz również dlatego. że
Godz. l!!.00:-13.00': ·P~kazy. gi'r,ma.:
Autor porUS!Za równieiż zagadnie·
i>prawd:i:enie odkryć naukowych w nie r oli uezt>nych i n au ki· w walce o styezne - org. Zw. Gimn:
to zbiór artykułów i przemówień 1938 sięgała 5S tys.
Prof. Wawiłow podkreśla fakt, że p raktyce oraz doświadczenia produk pokój, dając nale:iy1ą odpta.wę oprof. Wawiłowa, jednego z najwybi
Godz. 13.0'0-16.00 : Piłka nążna <jla.
tniejszych . uczonych raaz.ieckich, kie podczas gdy przed' rewolucją prace cyjne praktyków wzbcg.acają naukę szezerccm z obozu podżegaczy wn~n wszystkich - .org. ZS Zwią.zko~ec. ,
jej
do
się
rownika najważniejszej radzieckiej naukowo - badawcz.e koncetrowały radziecką i przyczyniają
. -·.
nycb , którzy powtarz~ją wyśw:lecbta
instytucji naukowej, w k~órych o- się głównie w 2 - 3 największych postępu. Coraz rzadziej sipotyika się ne osz~rstwa, jakoby w Związku POKAZY SAMOLOTOWE I ~QW
mawia on sytuację i rolę nauki w miastach rosyjskich, obecnie prowa zasklepionych w sobie b'adaczy. c-o-. Radzieckim nie istniała swoboda
„ . .
CJOWE
ZSRR oraz U\yypukla fakty, sp1·.1::r .:!JJlnllllllllllllllłllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllłllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllHlllllffllllllłllUllh twórczoścL naukowej. W rze~ywb-to
=
org. Liga Lo~nieh w· godz. 12-18.
=
jające jej ogromnemu rozwojowi.
ści w~lność nauki nie istni.e1e właś
§ nie w USA, W. Brytanii i innych
#IL
~ ~
„Specyficzną cechą. n a.uki i·adzjec- a
§ krajach, ~addujących się we władcy
kiej jest to, że służy ona I pomaga. §
§ monopolistów. Nalezy pnzypuszczać,
nar odowi i państwu w r ealizacji §
a1to1
że większość uczonych t ych kra.jów
wszystkich jego 1><1ceynań" - czy
··
~,
~
'-' ,
1~
tamy w jednym z artykułów. · Roz
chęttłie pracowała.by nad zagadniewój sp.ołeczeństwa w warunkach
niami, których · rozstrzy~ęcie przysocjalizmu opiera się n a świadomej,
= czynifob y się do ;podniesienia stopy
planowej działalności narodu, ~tó ~ln111111111111111111111111HlllHl1łUllllllłllllllllllllllllllllllllllntUllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllnlmn111111111f.? życiowe 1 ich narodów ; wska.zują na
tej k ierunek wytycza partia k omu· dzi się je n a. całym obszarze ZSRR; ra:z rzadilli.ej widzi się prace, k<tóre to <'hoćby oświadczenia wielu uczonistyczna. W tych warunkach· nau- wyjątkowo szybko rozwija się przy świadczą jedynie o „uczoności" au- nych k r a.jów kapita:l ist yc.zn;ych. Ale
ka przekształca się w ważne ' narzę tym kultura i nauka w republi- tora i nie mają żadnego wpływu na imporialiści a.n gfo - ameryka.ńscy i
dzie służące przebudowie społecz kach narodowych ZSRR; liczne waż życie gospodarcze czy kultuxe!ne ich sługusi asygnuj~ coraz większe·
fundusze na. pracę naukowo - bada.w
nej oraz przeobrażeniu przyroay.
ne odkrycia są owocem pracy no- kraju.
ezą w celach wojny, redukµiąe jeToteż państwo i cały naród, są ży
Robotni.cy i kołchoźnicy, now ato· dnocześnie fu:q.d,usze na.~badania o
które wyrouczonych,
kadn
wych
wo zainteresowane w postępach na
sły w tych republikach po rewolu rzy przemysłu i rolnictwa współpra
ulti, a uczeni radzieccy cieszą się cji. W okresie władzy radzieckiej cują z działacza.mi na polu n auki. ch arak.terze pokojowym.
stałym poparciem i opieka pań~lwa.
Nauka. radziecka, służąc narooowi,
stworzon o ak adem ie nauk na tere Pozio-m kultur a.lno - t-ecbniczny pr zo
Swiadczy o tym m . in. (akt, że w nie 10 republik.
dujących robotników i chłopów osią służy tym samym sprawie p'okaju i
1949l 3.524 u
ciągu 10 lat (1939 · „Od chwili, gdy nauka służy cal gną.I tak wysoki szczebel, że cz-:sto p ostępu. Na t ym polega właśnie
czonym przyznano nagrodę stalinow
kowicic i wyłącznie narodowi i pań dokonują oni sami cennych odkryć i pr a;wd·ziwa . wolność .dzia.łalności nau
•
~ką.
stwu, planowanie jej stało się ko· doniosłYch wyna.lazków. Wsród tau - kowej.
aedakejl!! llOCD:l
W ZSRR obserwujemy stały roz nieeznościi\,... przy czym planować reatów nagród stałinowsld<ih, znacz
w imieniu uozonych radzieck!.cb,
So lportaa.
in
tj.
wój instytucji naukowych i wzrost .tr zeba zarówno zakres nauki,
ny odsetek stanowią rpboinicy i kol · pr-0f. Wawiłow piętnuje podżegaczy
t.6dt. Plotrkowska 70, · teL m-22
• · HO· ł~
Administracja ·
kadr pracowników naukowych. Dzie stytucje, ~adry, urządzenia, jak i jej choźnicy.
w-0Jennycb, wzywadąc uaon ycb W'
*
Dztal ~: i.od!, PSOtt•owje się tak m . in dlatego, że pań treść, tzn. pr zedmiot badań na ukokrajach kapitaliśtycmycb, a.b y odJ">* *
. aa· lOła, teL Ut-IO I Uł-'11
stwo asygnuje znaczne funclusze na wych. w państwie socjalistycznym
0 wysokim pozioinie nauki ra- wiedzieli kategorycznym „Nie!" t ym
W)'dawca uw ,.Preu"
plan rozwcju nau ki· powinien być dzleckie{ decyduje fakt. że uczen i ra wszystkim, którzy Pl'l1łrlll\ ich :miu1>race na.ukowo • badawcze.
A.dr. aett.s t.6dt, PłoP'kowstra ft.
nao.wych
n
przygotowywania
do
sić
S'Vl'YCh
do
ie
nien
natch
czerpią
dzieccy
.
. · W •dt piętro.
W okresie władzy radzieckiej bu - rzecz oczywista. - uzgodniony 'Z
diet naukowych pl acówek roln i państwowym planem gospodarczym badań z w:miosłych, postępowych rz~t"!zi wojny.
Drak. bill. orat. asw ..,.,us„
pierwpoświec•a
'.
Wdł, ~ ~wtr1rł 1', fAIL rot-~.
Jednocześnie nauka. powinn'l. pra· idei. Prof. Wawiłow
czycb wzrósł przeszło 250 • krotnie.
„J ecln ym z najwamiejszycb środ
. . l'felll!Q1111'8f4 ~JÓlUJe . '
.
Rozwój instytucji naukowych pozo eować dla przyszłości, pracować „n a szy· -r. 2amieszczonycb w książce pt.
prof.
pisze
1· !:!l~ ~.RUjih" Dll konto ·P-#.0„ ..
stąje również w ścisłym związku z wyi-ost". Tyllto pod t ym warunkiem „Na uka epoki stalinowskie.;" arty,• ków t>olityki pokoju
rozwojem szkolnictwa wyższego. odegra ona wyznaczoną jej rolę -;- kułów omówien iU działaln ości J óze- Wawiłow - jest zjednocunie uczoPrzed rewolucją (w r. 1914) studio będzie oświetlać drogę 1li'aktyce" - fa Stalina w dziedzinie naukowej, nych dla wielkiego sżła.cbetnego ce,
jak również omówieni~ znaczenia f~- 1 lu, jak.im jest: slrońc~ć raz na ~aw
studentów. pil•ze prof. Wawiłow.
wało w Rosji 112 tys.
Ważną· cechą nauki radziro.~~ej lozofii Len ina. • St a lina oraz st all- S'Ze i wYkorzystywan iem nau)'1 do
Obecnie ZSR:ą liczy 1.132 tys. stu·
D J,-1J358
llentów. 20 tvs. naukowców orzech a .ie.st ścisła wieź z ur odukda. wieź te- nowskic~ro kiernwnictw:ł. - d la r o21- vrzya-otOWYWania n oWYcb wojen".

I

odbędą się
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r··rATRY

A.l.>IUA - dla młodzieiy (Stalina 1)
. Kino nieczynne z powodu remontu.
·BAŁTYK (Narutowicza 20)
„Zwycięski powrót"
godz. 16.30, ~8.30,. <!0.3~
BAJ_KA (~'ran~1sotkanska„ ;:n)
.C.::arodz:eJąi{l kryształ.

,.
. .
~o~lz.-, 18. 26
GlJ'Y N lA (Daszynsk1ego 2J „ł'i:ogtam
aktualnojci krajowych i zagrankz
nycll Nr .22"
godz. 15 16. 17, _IB_. 19, 20~ 21,
BEL - dla młodz1ezy (Leg1onow 2)·
„Koncert Beethovena".
tiodz. 16 .. 18 20
:ilt!ZA (Pabianicka 173)
„Hrabia Monte-Christo' l seria
godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67)
Kino nieczym1e z powodu remontu.
<Żeromskiego 76)
PRZEDWfOśNIE
,,Za siedmioma górami"
ąodz 18. 20
RO P.P'f N lK l Kilińs kiego l 781
„Program składany" (Dziejc.; jednej obr<!tzk1", „Sł01i i Mrówka",
„Noc Noworoczna". „Mistrz Narciarski", „Kim zostanę?") .
e;odz. 18, 20.
RO~ I A 1.Rzgowslrn 84)
;,Hrabia Monte-Christo" II seria.
.
godz. l8, 20.
REKOP. IJ <Rzgowska 2)
„O szóstej wieczorem po wo}nie"
<
qodz. 18, 20 .. , .
S'l y L?,~Y ( K111.~1sk1ego f23)
„Sti OJ galowy ·
godz. 18, 20.
<Ba~ckt .-Rynek..,2)
ś!IT
„n Habe~m odcho_dz1 godz. 18, 20
„.
TĘCZA (P1otrkows~a .1~8~ . "
„Urodzony IV oazdzieimku

I

~~l

Progi-am· audycji na dzień 3 maja
.
1950 r. (sobota ) .
12.04 Dziennik, 13.30 Progr., 13.35
And. szk. dla klas X- XI, 14.10 Najciekawsze aua. przyszł. tyg., 14.45
(Ł) Reportaż· pt. „PZPB w Rud.zie
Pa,bianickiej oti•z:,'11mje nową naz-wę" , 14.55 Koncert solistów, 15.30
Koncert dla świetlic dziecięc., 16.00
Diiiennik, 16.30 (Ł) Reportaż dźwię ·
kowy .z przedszkola w PZPB \9 Rudzie Pabianickiej, 17.00 Przy sobocie po robode, 18.40 Wszechnica,
19.15 (Ł) Koncert roz ~·ywk. w wyic
Ork. Łódz. Rozgł. PR., 2b.oo Dziennik, 20.40 Na muzycznej fali, 21.10
'(Ł) Koncert w wyk. ork. mandolini tów p. k. E.Ciukszy, Zenon Hodor
.- skrzypce, E . Przyłecki - akompaniament, 21.10 Opowieść o A. M~c
kiewiczu, 22.20 (Ł) Skrzydlaty mikrofon, 22.40 (Ł ) Muzyka taneczna,
23.00 Ostatnie wiadomości, 213.15 M:f
zyka ta11ec·zna'. 24.00 7,akońezeni11 :m
dyc.ii.
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