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Nowe czasy rodzą w nas noWe słowa
t nowe ucr..ucia. Ludz.fe starsi, którzy długie
lata przeżywali boleśnie fakt rozbkia polskiego ruchu robotniczego, przyjmą nie bez
wzruszenia po-zdrow'ienła dla Polskiej Parrtld
Robotniczej, uchwalone w dniu wczorajszym
przez Radę Naczelną Polskiej Partii Socjalistycznej.
W ten sposób wyrażone i zadokumentowan e
uznanie ze strony PPS dla Pfrlskiej Partii Robotniczej, jako dla bojownika 0 sprawę niepodległości 1 wielkości narodu polskiego świadczy dob:tnie o zanikaniu istniejących dotąd uprzedzeń J różnic. Co więcej, potwierdza
fakt psychoiogiczn~o i uczuciowego zbliżenia.
A tego rodzaju zbltżenle jest czynnikiem dułej wagi; wyzwoli frno nowe siły t nowy zapał budowniczych Pols·ki Ludowej.
Szerokie masy członkowskie Polskiej Partii
Robotniczej powi1ają również ze szczerym
uzniilliem rezolucję polityczną Rady Naczelnej
PPS z dnia 23 kwietnia br .. solidaryzując się
z wyrażonymi w niej poglądami.
Słusznym jest to, ie wspólność ocen polłtycz
Jtych i zbliżenia ideologicznego PPS i PPR
dojrzewało w praktyce Jednolltego frontu, w
praktyce jedn<>śCi działania. Zgodność naszvch
poglądów wyrosła z prutykl wspólnej walki
o odbudowę kraju i utrwalenie demokraclt ludowej. wspólnej walki z naporem wewnętrznej
i zagranicznej reakcji, wspólnej pracy organizacyjnej w zjednoczonym ruchu zawodowym,
wspólnej pracy kuturaln<>-wycho wawczej.
Nie mniej słuszn"1a jest wyrażone w rt!1.olucji prześwia.dczenie, że ofensywa mlędzy
Jlarodfrwego kapitalizmu przeciwko Z"\\·lązkowi
i krajom demokracji ludowej
Radz~eckiemu
polprzyśpieszyła dojrzewanie świadomości
skich mas robotnl~h do Jedności organir.znej. Ofensywie tej - Jak stwierdza rezolucja Rady Naczelnej PPS - która wprz~gła

Uroczyste otwarc·e

POZNAŃ PAP. -

W auli Uniwer.sytetu Poz·
udekorowanej flagamJ i
nańskiego
kwiataml i flagami wszystkich pań&tw biorą·
cych udział w Targach, odbyła 11ię uroczy&to§ć otwarcia MiędzynModowych Targów Po
pięknie

znańskich.

Na uroczystość otwa.rcia Targów pn:ybyili :

mlnister Przemysłu i Handlu tow. H.Jlary Minc,
min.J.ster skarbu Dąbrowski, minister Aprowi!UJ.
c/i Lechowicz, mini-ster Rolnictwa Dqb - Kociol, minister Komunikacji Rabanowskl, w/cem1inister Szyr, wiceminister Kościński, wlce-,
minister GolańskJ, prezes Bonku Narodowego Dróżniak, o:raz przedstawiciele Ko11pusu

Dyiplotnatyc'll!lego wraz ż dziekanem Korpusu, · amb~sadorem ZSRR Lebiediewem.
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Międzynarodowych

Targów w Pozna mu

lecz tworzy nowe warto§cf w !mię poprawy
naszego bytu. Targi stają s i ę widomym znakiem pokojowej zorganizowal!lej pracy narodowej, będącej fu,ndamentem ni epodległości ,
powszechnego dobrobytu i rozwoju narodowego.
Mi ędzynarodowe Targi Poznańskie _ m6mkmie gospadarczej, krajowej 1 ~ędzynarodowe/, ma1ą one ':"skazywa~ kra1owemu za: wi dalej mgr. Sroka _ są rówinocześni.e podpot:zebowa:niu mie1s~a kr.a 1owej . produkcji.' k reśleniem ze stro1J1y Polskri go<tiowości i chę
MaJą one mfoirmowac ry;nk1 zagramcZl!le o na- d oparcia odbudowy calobztaMu naszego ży·
szym potencjale produkcyjnym a naiS'Z krajo- cia państwowego 0 po kojową współpracę z illl.
nymi narodami. Dlatego też witamy na dru·
wy rynek o produkcji zagranicznej.
Rzesze zwiedzających ze wszystldc h warstw gich }>OWojennych Targach Poznańsk ich z C'anarodu i ze wszystkich okolic kraju przeko- łą · życzliwością udz i ał wyst111Wców zagrankznali i;ię naocznie, że codzienna twarda praca nych.
Prezydent Pomania kończy W}'lfazami porąk 1 mózgów polskich nie idzie na marne,
dziękowan i a dla wystawców i słowami: „TlozWÓJ Targów jest w i domym wyrazem pott;żne
go żywiołowego tempa odbudowy naszego

Na trybunę wchodzi prezydent mia5ta Poz·
nMlia magi6•t er Sroka, który w przemówieniu
swym daje obraz ogromnych os i ągnięć gosp<>darc zych na,rodu pol'5ikego w okresie po od·
zyis kaniu niep odl egłości .
Targi mają odegrać rolę po§rednika w wy-
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ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA BYNAJLEPSZYCH
SPADKOBIERCZYNIĄ
ŁA
TRADYCJI CAŁEGO POLSKIEGO RUCHU
ROBOTNICZEGO , WOLNA OD BŁĘDOW I I
OBCIĄŻE8, KTORE KIEDYS BYŁY PRZYCZY-ł
NĄ ROZBICIA I ROZŁAMU".
Podkreślona przez rezolucję Rady "laa:elnej
PPS konieczność wzmożenia wysitku organizacyjnego. zadeśnienla dyscypliny partyjnej,
przyspieszenia i pogłębienia pracy nad szko0
1

j

udane kontrataki

Zmiany w Radzie Naczelne1' PPS

• •a wspo• OJ•OWO •
pozdrow1en1
1• dl I • • • s • 1•IZm
O 18PO eg OSC I OCJ3
!;:!e:ad !i'f~:igi;;;:nrrza~r::~ 1akie ~;~~~~
a PPS do PPR
Rada Nac•eln

<l.ti~oś nraó.:enjiezp· ~~~zi.ed PPR-owcami

k!erownlc""'
Z radości~ powitają szerokie ma~v członkow
skie bratnich parlli zapowiedź utworzenia
wspólnych kpmlsJt KC PPR 1 CKW PPS techniczno-organ izacyjnej, 1 deklastatutowej,
racji Ideowej - celem praktyczu•?ł'fo wzygo!owania zjednoczenia PPR ł PPS. SĄ TO JUZ
KONKRETNE POCZYNANIA NA DRODZE KU
ZJEDNOCZENIU .
Przytoczymy jeszcze następnfące wskazania
Rady Naczelnej PPS:
„OBOWIĄZKIEM PARTII W TYM OKRESIE
JEST DOKONANIE PRZEGLĄDU SZEREGOW
I USUNIĘCIE Z NICH TYCH, KTORZY
UTRUDNIAJĄ REALIZACJĘ HISTORYCZNEGO ZADANIA, JAKIE STOI PRZED PARTrĄ,
ORAZ USWIADOMIEN IE I ZAKTYWIZOWA NIE TYCH, KTORZY NIEDOSTATECZNIE
SWE ZADANIA ROZUMIEJĄ".
Troska 0 czystość szeregów partyjnych, o
moralne oblicze PPR~owca, podn1eslenie poziomu pracy zawodowej I społecznej - oto,
co dziś bardziej, niż kiedykolwiek, przyśw1eca
~

Przedmaiowy

Rada Naczelna PPS śle pozdrowienia brat•
niej Polskiej Partii Robotniczej, nieugiętej
współbojowniczce o sprawę nlepodległo~cl I
· lk o ś c i N aro d u Po fs k'iego, o odb u d owę I
Wie
przebudowę społeczną Polski, o jedno§ć przodującej klasy robotniczej.
Rada Naczelna wyraża przekonanie, te masy robotnicze obu partii kierowane 1 tą samą świadomością klasową l tą samą ideą re-

I
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raz tow. tow. Maitui;.z.ewski, Żaruk-Michalski,
Elczesk,i, Lech, Werbiam, Rąbalski i POtkors.ki.
; Na stanowiska za5tępców powołano tow. tow.
' Augustyna, Pośnika, Riuszowslkiego, Kubeckiego, Ryńcę, Sołtallla, Szani·a wskiego, Wudla,
1 Draba rka i Zuko'W'Skiego.
Na Wakujące stano'Wi6iko trzeciego wiceI
p.rze~odni~z~ce~o Rady wyibrany został tow.
Teofil WoJenski.

Marsl1all

wyr.·echał
_

BOGOTA PAP. -

I czając

'

Ra j

z Bonoty
6

_Sekireta,r z stanu Marshall

przed opU61ZCze.1iem

Srto!ky Kolumbii,

że i tak zbyt długo uczestniczył w obrndach
· konferencji panamerykańskiej 1 po2ostawał
jedynie ze względu na krytyczni\ sytuację.
Marshall s'twierdził ogólnikowo, że konfereni

cja zakończyła watimiejsze prace.

agent6 w

łańcuch

PZPB Nr 5 przyjmuje wezwanie
PZPB Nr 2 i wzywa jednocześnie załogę
PZPB w Rudzie Pabianickiej do wykonania
planu na rok 1948 pJzed terminem.
Również załoga PZPB Nr 8 zobowiązała
się do wykonania planu na rok 1948 DO
DNIA 10 GRUDNIA. PZPB Nr 8 wzywaiq
do przedterminoweg o wykonania planu
PZPB Nr 4.

wolucyjnego marksizmu, zdobędą we wspólnej partii umiłowaną I bojową organizację
polityczną, że osiągną w niej wielokrotne
"rawzmoz'en1'e siły i skutecznos'ci działania. ...
terstwo klasowe, braterstwo wspólnej walki
i brater•wo wspólnej pracy dla Socjalizmu,
niepodległości I rozwoju narodowego, scementuje nierozerwalnie jedność polskiej klasy ro·
botniczej.

k~~~1::,;,.z:~.\~~~:~:~0iwk:1~~ęklau~~ 1~~

wyjechał 2 Bogoty do Waszyngtonu, oświdd·

~DlilJiDJ[~

wsnółzawo~nictwa

Załoga

kra/u.

Proszę Pana Ministra Przemysłu i Handlu
o otwarcie w imieniu Najjaśniejszej Rzeczy·
przeprowadza~ą
wo~ska
poSJ>01l.i<tej Pol'Sldej drugkh powojeI!lllych M ę
dzyr.arodowych Targów Powańs.kich".
pisać
zaczyna
I
tonu
optymistycznego
od
piła
podEllada
Elafieri
Agencja
(PAP.).
RZYM
•
•
•
•
•
kreśla, że sztab wojsk reżimowych zacho- o w1elk1ch trudnosciach, podkreslając, ze odwuje dużą rezerwę na temat nowej ofen- działy gen. Markosa trzymają nadal silne pozycje, z których raz po raz kontratakują, za.
.
.
Rada Naczelna PPS przyjęła do wiadomości
sywy w Rumehl. Jakkolwiek działarua W'oj- grażając przede wszystkim rządowym ośrodtow. tow.
skowe trwają już od szeregu dni, komunikaty kom rozdziału żywności I uzbrojenia oraz li- złożenie mandatu c-z:ł'OOllka R<1idy przez
WoPrzetaczmika,
Ajinenkiela,
,
o
s!ldeg,
w
Łasko·
.
komunikacyjnym
nlom
odstąPrasa
akcji.
przebiegu
o
nie mówią nic
jewodę, Bromboszcza, Kaczmairil!:a, Malinowskiego i Lisowskiego. Rada skireśliła równołb
cześnie z listy swych członków Feliksa ManłCZCe
tla, wydaloin.e go z Partii za czyny hańbiące.
Na wakujące miejsca w Radzie Naczelinej

Markosa

silniejsze

ta.ki samo jatkJPol·1
PoplskrtaiaParti~al~otbotnlcza,
cy u f'llIY
OCJ is ycz:na pragn e s a a
rezolucję Rady Naczelnej PPS-„ABY NOWA

k

l llllhl .11:1. I

szym rzędzie szeroko zakrojonej wspólnej dyskusjl ideologlcznej na wszystkkh szczeblach
bratnlch partii.
W zakończeniu chcemy stwierdzić, ze szerokle masy robotników polskich - zarówno
PPR-owców, PPS-owców jak l bezpartyjnych
- wyrażają. dziś zgodnie przeświadczenie, :ie
NIGDY JESZCZE SWIĘTO 1-MAJOWE NIE
CZERWONY
PODNIOSŁE, .
TAK
BYŁO
SZTANDAR ROBOTNICZY NIE BYŁ TAK
DROGIM I REALNYM SYMBOLEM JEDNOSCI, W WALCE O ZWYCIĘSTWO, a slły kiaśy robotniczej tak widoczne - jak to będzie
miało miejsce w dniu 1 Maja 1948 r.

a·1eudana ofensywa Sophu11·sa

w ruchu robotniczym Europy Zachodniej, ruch robotniczy krajów demokracji
ła rozłam

przez

dzieży

Rewia dorobku poi kiej pracy

~:::~o:a~it~ai:ylm::r~~tt!~j~~~a:::ł~br
~~::~~ s::~!~~~awla się

dąienla całej derno•k ratycznej młopolskiej i czynny udział mlodzleżowych
Oll'!Janizacjl socjalstycznych OM TUR i ZNMS
w twfrrzeniu Zjedn(}Czonej Demokratycznej orgił!llizacji Młodzieży Polskiej.
Przed Wspólną Komisją Deklaracji Ideowej,
lctórej przypadnie w udziale przedyskutowanie i opracowanie plaHormy zjednoczeniowej
PPR i PPS - stoi zadanie wyjątkowo odpowie
dzialne I doniosłe. Prace tej Komisji powinny
być udostępnione n.ajszerszym masom partyjnym. Konieczność przezwyc!ężenla błędów I
słusmie
obciążeń Jdeol~cznych, na którą
wskazuje Rada Naczelna PPS wymaga w pierw
nośclowe
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I naszej Partii.
W rezolucjach Ratly Nacz lnej PPS przyple
cz~towany został fakt całkowitej degeneracji
politycznej socjailstycznej prawicy. A~ceptując wycofanie się PPS z udt'iału w mlędzynarodowych konferencjach socjalistycznych, zwo
Rada NaCLelna
ływanych przez COMISCO,
stwfordza między innymi, że PARTIE SOCJALISTYCZNE EUROPY ZACHODNIEJ ODDAŁY
SIĘ BEZ ZJ\STRZEZEN NA USŁUGI MIĘDZY
NARODOWEGO KAPITALIZMU, A W SZCZE
GOLNOSCI IMPERIALIZM'tJ AMERYKANSKIE
GO, DĄŻĄCEGO DO OPANOWANIA EUROPY. Inna rezolucja wita z zadowoleniem Jed-

zł.

Agenci policyjni w USA nie. mogą narzekać na brak pracy. Z rozkazu władz wszyscy
sq stałej inwigilacji. Policja śledzi bezustannie za „wrogami" Ameryki (czytaj: wrogami Trumana).

urzędnicy państwowi poddawani

Arabowie

ewakuują Haifę

JEROZOLIMA (PAP.). Rzecznik Agencji ży
dowskiej w Jerozolimie zakomunikował, że
około 40 tysiecy Arabów przygof.owuje się do
opuszczenia Baify, oddziały Haganah gwarantują swobodny wyjazd wszystkim Arabom,
opuszczającym miasto, drogą morską.
Rzecznik dodał, że broń, złożona przez Arabów, którzy poddali się po czwartkowej bitwie, przekazano brytyjskim władzom woj•
skowym.
Po 15 maja t. j. po zakończeniu mandatu,
broń ta przejdzie w ręce władz Z:vdowsklch.

. _ tr.

Nr 113

Realizacja
.

jedności podstawą działania

Doniosła

Apel 1-maiowv
świata

„Roik l!M8 jest dla Polskiej Pairtii Socjalistycznej i dla całej poMtiej klasy roooit.nkze:r
roJtiem historyicznym. W sto lat po u!kazaniu
się Manif;:,stu KoinJUnilS!tycz.nego, po 56 latach
waJikn, wysiłków organizacyjnych i pracy ide·
01wo-wychoiwawcz:-ej PPS, po tylu 7lrywach rewolucyJnych i wielu zbor.zen.iach ·z praw'Jldło
WeJ drogi, po wielu ro.złamacli 1 walk~ wewnętrznych, polska lćasa robotnicza, dążąc uparce do swego w"elk>iego celu - Socja.Ji2lmU, do j.rzala do tego, aby W siwym mar&U
historycznym· zewrzeć sz-eregi jedności.
Rada Naczelna. PPS stwierd2a, że połącze
nie PPS i PPR w j-edną partię polskiej klasy

lkonselkwencją doświadczeń

rnbotnic.zej
mlędzvna.rodowego .i pol-slkieg~
h istoryc:rnych jest
ruchu .robotnicze.g.o, wynikiem świadOIIllych tlą
teń przodujących oddzialów tego ruclru, rnzu.lta;tem pirawidłowej, sru1Sznej ~ twórczej polityki tprowa.dwnej przez obie Partie od cliwili
:z:wycięstwa nad taszyzmem, udzys.kainia nispoprzez
władzy w Połsce
dległości Q ;przeJęcia
lud pracujący„.
„Orgam:.Czne zjednoc~e klasy .roootniczej
w ramach jednej partii jest naua.Jną i przewidz:aną kons.ekwe:ncją .koncepcji jednoliitego
frontu wprowa.dwnej w życie przez PPR i PFS
Umowa 0 Jedmości działem.i.a z dn. 28 listol?ilda
1946 roku stanowi, że: „obie :partie Zllilierzają
!Przez coraz ściś.!ej~zą wspó1'pracę i ideowe
zbliżenie do osiągnięcia pełnej jedności organiemej pa~·tii .robotniczych". XXVII Kongres
PPS we Wrocła1wiu ratyfilmjąc jednomyślnie
tę umoJWę, 'Potwierdził jak.o ceJ poliityki jedno.Etego frontu - Jedność oirganicz.ną.
Jedność organiczna ruchu robotniczego była więc o·d samego początlku pods>tawą naswj
!koncepcji jednolitego frontu. Była ona pe.rspektywą jednolitego frontu, wyzmaczala jego
cel i !kiemnek.- rnzwo ju. Bez niej praktyka jednolitego 'fronlbu byłaiby po.lityką czys.to koni'Ull.kitura.lną bez myśli pu:zewodniej".

Rada Nacze1ln<1 wskazuje, że okres przygowan1a do jedności o,rganicwej wymaga od całej Pairili wz-możenia wysil!J..'"'1.1 organizacyjnego,
zaci eśnienia dyscypliny par·t yjnej, przyśp i esze
nie 1 pogłębieni a pracy ;nad szkole,niem ideologKz.nym członik6w. Obowią7.ik i em Partii w tym
okresie jest dokonani-a przeg·lądu szeregów i
usuni ęcie z nich tych, łtÓJ:ly ut.rudn i a j ą realizacię łlisto.rycznego zadalllia, ja:kie sitoi przed
Partią , ornz uświadomien i e i zaktywizowani-a
tych, którzy lllie<lostatecznie swe zadan.ia ro-

w tykan
zum i eją.

amerv
rJJ

1tracv

RZYM (RAP.). Generalna Konfederacjs we
Włoszech zaapelowała do wszystkich robotników, aby podczas manifestacji 1-majowych
wysunęli żądania przeprowadzenia reformy
rolnej, reformy przemysłu, ubezpieczeń społecznych i przeprowadzenia planu rob6t, gwarantującego pracę 2 milionom bezrobotnych.
Apel wzywa również do zachowania jedności
ruchu związkowego r damaga się, aby Włochy
przyłączyły się do polityki pokojowej, de
walki przeciw podżegaczom wojennym.

rezoluci• Rady Naczelnej PPS

pO·
Od.było się pf)~ie dzenie Flady Naczelne/ PPS, no którym
""': tlfliu 23 kWletnta
ruchu robotniczego w Polsce.
wzięto donlosłq rezolucję polityczną w sprawJe jedności
i'olskJ
Uchwały te w peł/I.i oceni i doceni cała poi ska klasa robotnicza 1 na.st... ·parth.
Parti_a Robotnicza z energią I żywiołowym t-n tuzja1mem przygotowująca się obec.;nje do
wspołrealizacji dzieła organicznego zil'dnocze ni-O obu p11!ItN robotnir7vch.
Rezolucję tę cytujemy w jej najcelniej szych ustępach:

włoskiego

Nowa 1:jednoczooa partia k.lasy roho•t.nicz.ej
przez masy robotnicze
osiągnięciem
skupione w PPS i PPR wy;iszego poziomu organizacyjl!lego i rozmachu ideowego.
Rada Naczelna PPS oczelmje oti wszys.tkich
czło 0nków Polskiej Partii Socjali1StyczineJ vrozumierua naka.ru dz·iejowego tej hi&to.ryCZl!lej
drw'.Ji. Rada Nacz~lna wzywa wszystkich wcjaJistów, aby n.ie szczędzili wysiłków, by okry.te chwalą szta.ndary Po1lskiej Partii Socjalistycznej znalazły się w prwdujących szereHepres~e
gach zjednoczenia po;J.sikiego ruchu robotnilłzi·ł2cinm
czego.
W Lizbonie policja
LIZBONA (RAP.).
Po.lsika ikla~a rnbotnkze radooo.ie święcić
będz1.e dzień 1-go Maja, dzień międzyna.rodo- areszt.owała 44 działaczy robotniczych, oskarwej solida.mości proletariatu i święto jedności żonych o przynależność do partii komunistycz
•ruchu robo1niczego w Polsce w histo•r)"C'Z.llym ncj i do antyfaszystowskiego ruchu jedności
narodowej.
•
.
rom 1948".
będue

nnec w

w Portugilli

lewicowym

I

so·1~szn1k·1e· m

fensywie

w

n-sk·ego kap„ta11·zmu na

Rezo'ucja

Radą

Nnczelne1- p
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Wobec ostatniego hstu papiee.kiego do bi- spol-ecz:ną, o wyipJenienie nędzy, która poniia
llJ.iemiedkk:h ubo,Jewającego nad fak-1 J demoraJizuj-e człoiwieka. Toczy s-ię walka o
tean wysiedlenia ludności llliemieckiej z pol- równość między ludźmi i narodami, o wyzwo6kicli z·iem UJ'L.bodnich oil;.reślanych jako wscho Jenie 1udów ikoJonia1nych i uciskanycll, o bradnie terytori.a niemieckie i wyisławiającego teMt-.vo narodów i o :pokój powsz-echny. Tym!!>TZedwojemu:! uroczystości ka~olicymm :nie- cz115em ohrońcy ustroju kapitaliist1-cznego starają się sfałszować zasady moralności chrzemieckiego we Wrocławiu,
wobec zaangażowdllia s i ę przez Waitykan ścij<lńsldej, aby użyć ich w obrOillie SIWojej
złej sprawy. Nies.tety, znajdują p-0pa.rcie ze
po s·tr„.nie .reakcji w wybo,rach włoskich,
wobec co.raz bardziej jawnej wspólipracy strony oficj,alnej polityki watykaiiskiej.
N;gdy chyba jeszcze tak ja.k we włos.kie.
dyplomacji watyk-0ńsk.iej. z amerylkań&kim
akcji wyborczej, dla doraźnych cedów poJ.ityc~'
sztabem ofensywy kap1tal1zmu na Eu.ropę Rada Naczelna PPS z.wraca uwagę na wzma nych ofensywy ka,pitalistycmej, nie nadużyto
gaj<1ce się niebezpieczeństwo na.cl.używania u- taik bardzo ambOdly, !kościołów, przedmiotów
cruć religijnych <l•la celów obcych reli~ii, a k.uhu l'Nigijnego i autorytetów najwy7szyoh
W1Tog1cli '51praw1edliwości społecznej i godzą- pu:zeds.tawicieli kościoła.
W czasach najbardziej barbanyńsk.iego ucy~h w najżywotniejsze int€>Tesy na.rodu polcisku i bestiailstw faszyzmu i hitleryzmu w
Slk1ego.
Toczy się walka o wy-iwo.Ie.nie czło-wie.ka czasach doszczętnego wymord01Wania całych
z jarzma bezdusznego i bezosobowego ustroju na.rodów, Watykan nie zdobył się na protest
kaipitaili<stycznego, walka o ?.!niesienie wy1:ys!kiu godny wysokich obowiązków obrońcy moral„W piraktyce jed1T1ości dz.iałania dojrzewała człowieka przez człow.ieka, o sprl!IW'iedliwość ności, jalkie wziął 111a sielbi-e.
~~~~~~~i~h~~- -~~~~
· ~ ·· ·
·
fogicme PPS i PPR. Wspó1n-0ść ocen poJLtya- '''•

Watykan walazł za to drogę do W51PÓł:pracy z rządami faszyst-O•Wskimi i znajduje t~raz
dość 6łów na to, a.by przeciwstawiać się SpJ"a.wiedlhvośri dziejowej i S'łusmym prawom na·
rodu straszliwie wyinisoczonego prze.z Niemcy i dziś powracającego na zi-emie wydaJI'lte
mu kiedyś siłą.
.
.
.
Nie. s'.'1zy sp>r.awie polkoju ten list, J.c,tóty
s.~wap!Jwie pod.eJmą wszyscy i!ll/Periali.ści niem1eccy, aby zno':" z ?asłem „~1tt mit =~" n~
ust.a.eh, t~ z:aoe3!:1eJ pracowac d~a odwetu I
dla nowej wojny.
P-OJska Partia S<icjalistyana uzna.wała i bę
d'Zie uz:nruwać prawo każdego do. swobodnego
życia religijnego, z głębokim sz.11.oumkiem odnosi się do bohaterslKioh ofiar i do męczeństwa licmych :księży, którzy życie złożyłi w
obronie Polskii 1 zasad monmości chrześcijańskiej, iktórych śmierć b~a po.tężnym pirotestem przeciw hitlero-1ciemu deptaniu godności ludzlkiej.
~b~~~~~~~~ęz
pclny_m u.znaniem ~ WSZJ>51klich wierzących

zaJd e1 Wła d ys1aw z Ubezp1eczalni Spoki z naporem wewnętrznej i zagranic.mej .re- ~
akcji, w-sp61nej :pracy organizacyjnej w zjed- i:
Łodzi na
tecznej
.ruchu zawoou.... owym, w~po' lnei· pracy
noczonvm
d wezwanie tow. tow.rl Buk" w Ed
,
ga3s tego ' mun a i Orłowskiego Ma ana
g05'podarc.zej w s;półdzielczości, wspólnej piraw Kurierze Popularnym wpłaca zł llOOO.
cy kulburaJno-iwychowaiwczej w Towarzystwie
Związek Zawodowy Prac. PocŻt. I TełeUniwe.rsyteitu Robotniczego. Wspólność ocen
komunikacji: Zarząd Główny Warszawa
wyrastała .również z praktyki WlSpólnego uwpłaca zł 500.000, Koło Miejscowe przy
działu w Odbudowie kraju i wsipólnej O<lipoU. P. Łódź 1 zł 10.000 Rej, Urz. Tf. Tg.
za <pań5<two'".
wied z.ialności
d
· ·
~k p ti s j 1· t
Po l ~· a ar · a oc a 1is· ycvna wme&1e
Łodzi IO.OOO zł.
w
o
"
t
·
b tn •
t•· kl
·
·
'ZJ 00 noezo.n.ei !Pal' u · asy ro o · iczeJ ws:zys. - ,. ,
Tow. dyr. Chrapkiewicz na wezwanie
lkie najłepsz.e swoje siły, wartości i wa.dycje ;?j

demokratycznych, do 'Mizyst!kich członlk6w
kle'I'U, !którzy wra:.r: z całym narodem 'PO·ls.kim
. 11113!d odb u d ową i .......
vu'<iową Ieps-zej Pollipraou)ą

sk.UipÓW
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Bu_duiemy Wspólny Dom I.• !a~;:~;:ch~~~Yl~t~mi~~~g~sz~::ir~
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pa.rtia robo1nicza była 51Pa<ikobierczynią naj- ','
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PPR i PPS Załoga Państw. ZakL Przem. łf.
Dziew. Nr 2 wpłaca zł 15.600.
't%,'l
Na wezwanie tow. Machczyńskiego Wł- fl.i
tolda tow. Siepak Elżbieta wpłaca zł I.OOO fil!
I wzywa tow. mgr Sarnowskiego Emanuela z PPS w CZPWł. i Szmidta. Franciszka. ~i~
Tow. Prokulewicz wezwana przez tow.1·.j.·.
Machczyńskiego wpłaca zł 1.000 I WZYW& ·••·.
do WJ1łacenła tow. tow. Grzesiak Danut•.,, ?~
Kucharka Leona, Ambrożewicza. Włady- ;&
~;f
sława Kujawiaka Leona.
1

N1

~~~

W dniu 13.4. 48 r. na posiedzeniu Ko;:·
sklego, tow. dyr. Doradzińskiego, 1 tow. miteta Współpracy obu partii przy PZPW l~
3 pchwalono przeprowadzić zbiórkę pie- ~
Nr
ki
Jcpszych tradycji ca.lego pl:»lskiego ruchu ro1
niężną na budo":ę Domu _Robo~iczego Zjebotniczego, wolina od błędów i obciążeń, które ~,i.·· ;.1·• dyr. Chm clews ego.
Na. wezwanie tow. Zapendowsldego Ste- «J_noczonych Partlf. Dora~a zbiorka na po- \J
lk i e<lyś były przyczyną rnzbicia i rozł1lllllu.
siedzeniu Komitetu Wspołpracy dała 3.100 . ~
W łym ce'lu .p olski ruch robotniczy mu-si ·.~ fana Vl'Płaca zł 2.000 Brandt Jan I
<przezwyciężyć iresz,bki praw!cowego o'Portumi- ~. tow. tow. Kruczkowskiego, Tomalska. ey- d dalsza. przeprowadzona wśród członków / ;
zm~. i reformistyczne) . u~odow?ści _wobec r~· l·i:' monta, Mora.wskleito Zenona I Kołodziej- obu Partii oraz załogi fabrycznej wynosi ·'
ił
zł 19.202.
ak.cJl, musi przezwyc:ęzyc sekctaTStwo party]· iW skiego Ryszarda.
Łącznie zebrano zł 22.302.
Z inicjatywy szóstki porozumiewawczej
ne, musi wytępić elem&lty ka.rierowiczow61kie ffi
l ~~75iN~f&Wmmtt~l:Wf.f~~~~~,o/fMf:f~~*~~~:~mt~J.lW.~fo;s.t4:JW%(t:•~~T:~11f~~~~
t koniurukturalne.
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gęsie krzaki i zarośla. Wreszcie usłyszał czyjś
głos, który zawołał do niego łamanym niemieckim językiem.
I.
- Nie obawiaj się! My tylko tobie oczy
... Gdy czyjeś ręce mocno chwyciły Launitza, major zrozumiał, iź jest to prawdopo- na chwilę zaw i ążemy. A zaraz z to,b1 p ·) twodobnie koniec Będąc żołnierzem, który nie- jemu nasz naczelnik gadać będzie!
I te właśnie słowa, wypowiedziane suroraz zagląda śmierci w oczy, Launitz nie tyle
się przestraszył, ile wyczuł, iż jest to ostatnia wym lecz spokojnym tonem wpłynęły przew jego życiu przygoda. Nie starał się by- rażająco na Launitza. W brzmieniu tego głonajmniej zwolnić z tych stalowych objęć. Wie- su wyczuł groźne nutki „mściciela ludowego'",
dział, że nie uda mu się tego zrobić. Nie bez który nie będzie zbytnio się cackał z tym, kto
gorzkiej ironii pomyślał. „Scherwitz będzie rabował i niszczył jego ojczyznę, zabijał jego rodaków. "Zwierzęcy strach sparaliżował
musiał szukać czwartego komendanta".
Przed oczyma skrępowanego mocnymi s:mu wolę i ciało Launitza. Niemiecki major czuł
rami majora mignęły brodate twarze party- in~lynktownie , że zbliża się nieunikniona ROza11tów, słabo oŚ'\vietlone żarzącym się ogniem dzina sprawiedliwej zapłaty za to wnystko,
co popelniał na przestrzeni swoje1 kariery
2.a.palan vch w c' emnośd TJfl[liero.,, '>w.
nitz był nieco zdziwiony tym, że nie odrazu agenta wywiadu niemieckiego...
Popychany przez czyj e ś ręce, Launitz przezostał zabity. Tak, przyaajmniej przypusz-1
czal... Nieraz już słyszał opowiadania o lo- stąpił przez jakiś próg Nagle z oczu jego
sie, który podobno spotkał Niemców, mają- zerwano opa skę. Zmrużył na sekundę oczy.
cych nieszczęcie trafić do rąk partyzantów qdyz wprost na niego pl'l.dło światło l<1mpy
Nie rozumiał dlaczego oszctędzono mu życie naftowej, ustawionej na drewnianym stole
Nieśli go ostrożnie na rękach poprzez lei'- Znajliował sif" w j~kiej~ le~nej chatce. St::il
ne wertepy, z trudem przedzierając SiE: przez przy drewnianym stole, zawa.l onym paplera.

1.in1-1

I

Umiemy pirz-eprowadzit granicę mięctry
szoerit wiarit r:eligijlll!\ i świe<:kimi celami
polityki w.at~a.ńskiej. Wierzymy, że widz~ te
graru<:e htohcy po.Jscy i że odmówią swej
. !tyce służ...,.e1' c.eloan ...-.._ i
WlSpółpracy po!
na.rodu
siprzeczmym ze słusznymi„-l!!lJteresami v~„„
0 15 ki
_P__ _ _€9_0_·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

WybUC h bom by
• _

na wystay1re ruwostow ańskie J • Rlymi
RZYM (RAP.).

Wczoraj wieczorem wystaw
ę
wy
'

buchła bomba w lokalu mieszczącym

R h
Jugosławii, zorg'tn1zowaną
Qpo.ru
ur u
przez Poselstwo Jugosłowiańskie w Rzymie.
Ofiar żadnych nie było.

kawałkami razowego chleba i tytoniem. ność swego zamiaru, nigdy już nie będę miał
Przy stole siedział wysoki blondyn w mundu- po raz drugi podobnej okazji. Launitza tu
rze radzieckiego oficera. Przerażony wzrok prawie nikt nie zna, dokumennty mam wszyst
Launitza skrzyżował się z surowym spojrze- kie przy sobie. Dowództwo ma specjalne peł
niem part-yzanta. Niemiec nie mógł wytrzy- nomoctnictwo w stosunku do tego majora, mać spojrzenia tych metalowych oczu i opuś
w oczach Jakowlewa mignęły wesołe iskierki,
cU wzrok ku ziemi, Rozpoczęło się badanie.
- ::i uon;i~to nowego komendanta będzie dziś
Jakowlew prawie już kończył badanie La- witać w Nartogradzie sam naczelnik gestape>.
unitza, gdy nagle jakaś myśl błysnęła mu w Chyba dobrze rozumiesz, że po prostu nie
Pod wrażeniem tej myśli popatrzył wolno przeoczyć takiej okazji!
głowie.
badawczo na Niemca, powstał z miejsca i ru.
Mniej więcej za godzinę z zakonspirowachem ręki kazał zbliżyć się cto siebie swemu
nego l zamaskowanego w lesie sztabu partypomocnikowi.
zanckiego wyślizgnął się człowiek, ubrany w
- Słuchaj, Andrzeju, - rzekł Jakowlew
mundur niemieckiego oficera. Miał obandacichym głosem, wskazując na Launitza, żowane lewe ucho. Gdy przeszedł kilkaset
czy nie uważasz, że jesteśmy jednego z nim metrów, wyszedł na szosę. Tam czekała na
wzrostu? Ja blondyn, i on blondyn.... Po nie- niego niewielka maszyna. przy kierownicy
miecku mówię nieźle... A z dokumentów te- której siedział szofer. Był również ubrany
go szpicbube, widzę, że jest to niebylejaki pta- w niemiecki mundur. Kilka spojrzeń, rzucoszek. Wychowywał się w Rosji, no, I prawdo- nych na wszystkie strony i maszyna ruszyła
podobnie, ma zlekka rosyjską wymowę, jak z miejsca szybko mknąc w kierunku pobli,
każdy bałtycki Niemiec...
skiego Naft.ogradu.
Andrzej słuchał Jakowlewa, nie rozumieLaunitza zamknięto w komórce leśnej chat
jąc do czego zdąża. Nagle Jakowlew się u.
ki. Przez siedem dni nie widział nikogo,
śmiechnął i powiedział.
- Wiesz przyjacielu, zdecydoW11łem się ze- prócz dwóch barczystych partyzantów, kt~
stać niemieckim komendantem w Naftogra- rzy stanowili jego jedyny konwój. Życie 11
dziel To nie żart! Mówię zupełnie poważ- leśnym obozie partyzantów zupełnie zamarło
nie. Musisz o tym zameldować 11aszemu ko- leżacy nieTILIChomo w ciemnościach lromórk•
Launitz domyślał się, iż prawdopodobnie parmitetowi !...
Tu Jakowlew zaczął coś szeptać mocno tyzanci opuścili las Ale nie było to dla nie.>:dziwionemu Andrzejowi, który próbował z go zbytnim pocieszeniem, gdyż nie mógł poooczątku odwieść go od tego szaleńczego za- ruszać ani nogą, ani ręką. Leżał wciąż skrę
·niaru. Ale daremnie, .Jakowlew był uparty powany . mocnymi sznurami na ziemi. Kar; co raz postanowił, to już koniecznie musiał miono go jalk dziecko.
1
.wprow:.idzić w czyn.
(D. c. n.)
- Zrozum, Andrzeju, - udawadniał słusz.
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Lasu i Ochrony Przyrody

Lasy wymagajq opieki

całego sp~leczeństwa

· Po raz czwarty w odrodzonej Polsce 1 Wiei~st>ronne znaczenie gospodarcze, kliobchodzono „Dzień Lasu'- i ochrony ptzy- matyczne, zdrowotne, obronne i estetyczne
rody. We wszystkich miastach i wsiach za- lasów zasluguje, by w okresie akcji „Dnia
wiązały się Komitety Dnia Lasu. W odróż- Lasu i Ochrony Przyrody", akcją tą obją~
nieniu od lat ubiegłych prace tych komite- jaknajwiększą ilość młodzieży i spoleczen
tów trwać będą od 24 kwietnia do 31-go stwa s.tarszego przez czynny udział w pramaja.
·
cach Komitetów powiatowych i gmini:ych,
·wojewódzki Komitet ·„Dnia Lasu i gdyż lasy nasze i zabytki przyrody wymaOchrony Przyrody" V Łodzi przy wyda- -~mw= • '
a-=-"

ogo.no
, kra1owy
I

tnej pomocy Rad Narodowych, Kuratorium

~:~e~~d~oj!~~~~~!a~z!~~!~~!fą~ąa ~e~~~~=

.

:!jY~ścIZ~~e~~~ó~~lesienia jaknajwięk-

Na terenie Województwa rozdano z górą 1000 broszur „Leśnik -Nauczycielowi''
oraz 1000 biążek p. t. „Jak może młodzież
chronić przyrodę". Książki te zostały rozdane jako dar Wojewódzkiego Komitetu
„Dnia Lasu" w Łodzi dla bibliotek szkolnych. Dnia 19 b.m. młodzież zrzeszona w
organizacjach ZWM, TUR, „Wici" i ZHP
wzięła Lzynny udział w zalesieniach w Lućmierzu, zalesiając 2 ha poweirzchni.
We wszystkich szkołach całego Województwa odbędzie się konkurs na najlepsze
wypracowanie na tematy leśne.
W roku ubiegłym rozdano w wyniku
konkursu 320 wartościowych książek nagród z dedykacją ob. Ministra Leśnictwa.
Wraku bieżącym książki zostaną wręczo
ne młodzieży pay okazji rozdania świa
dectw szkolnych. Młodzież wiejska ma ponadto możność zdobycia nagrody przechodniej za największą ilość posadzony<:h
drzew. Akcja propagandowa zmierza do
tego, by jaknajwiększa ilość dzieci wzięła
czynny udział w realnym zalesieniu powierzchni leśnych i nieużytków, wycho·
dząc z założenia, że kto posadzi drzewka,
nie będzie ich w przyszłości niszczył.
Za pracę swą młodzież otrzymuje wy·
nagrodzenie w ramach umowy zbiorowej
dla robotników leśnych z tym, że za zarobione pieniądze zostaną zakupione podręczniki i pomoce naukowe.
Do ciekawych imprez tegorocznej akcji
„Dnia Lasu { Ochrony Przyrody" należy
zorganizowanie współzawodnictwa w zbio
tze szynek sosnowych i w zalesieniu.
W okresie od 24 kwietnia do 30 maja
są organizowane rrzez Woj. Komitet „Dni
Lasu" w Łodzi wycieczki zbiorowe szkół
m. Łodzi do okolicznych lasów.
Część młodzieży bierze udział w zalesieniach gruntów Zarządu Miejskiego w
Łagiewnikach. Na cele zalesieniowe nie·
użytków
prywatnych i samorządowych
Komitet wydał bezpłatnie z górą 800 tysięcy si.dzonek oraz 300 kg. nasion sosny
pospolitej.

••••••••••••••••••••••••••••••

Ceny warzyw

Na Centralnym Targowisku warzyw i
owoców w Łodzi dnia 24 b.m. notowano na
stępujące ceny hurtowe:
.
Buraki ćwikłowe 22 - 25 zł. kg., cebula
,twarda 120-150 zł. kg„ cebula zielona 20
- 25 zł. kg., ltapusta biała 35 - 40 zł.
kg„ kartofle 8 - 10 zł. kg., marchew 35
zł. kg., ogórki szklarniowe 400 500 zł.
kg., pietruszka 80 zł. kg„pory 20 - 25 zł.
kg„ rzodkiewka 15 - 30 zł. pęczek, rabarbar polny 3,5 - 100 zł. kg„ selery 80 zł.
kg., szclaw świeży 80 zł. kg., sałata 15 35 zł. sztuka, szpinak 100 zł. kg„ szczypiorek 10 zł. pęczek, jabłka od 50 - 300 zl.
kilogram.

„

otbedz~e się

tr.:isld i opieki nie tylko ze strony lelecz całego spo~eczeństwa.
Komitet Woiewódzki żywi gorącą nadzieję, że organizacje młodzieżowe i związ
ki zawodowe na wszystkich szczeblach
poprą jego akcję i zorganizują krótkie
świetlicowe pogadanki na tematy lasu i
::,,._.,.;:..
__.
ochrony przyrody.

________ ______

z·aJ zd Plantatoro'w

28 kw.etnia w Warszaw e

w dniu 28 kwietnia b.r. 0 godzinie 10 r&no rozpocznie swe obrady
w Warszawie, w g-machu Zarządu
Głównego związku Samopomocy
Chłol])skiej, ul. Starynkiewi.cz.a 3 _
Ogólnokrajowy Zjazd Zrzeszeń Plan
tatorów Roślin Włóknistych i Olci·
stych.

6 tysięcy

• W zjeździe tym wezmą. udział de·
Jegaci z całego kraju. Na zjeździe
tym m. in. omawi~ma będzie sprawa
kultywowania rofilin przemysłowych,
akcja „Przemysł Ludowy", sprawa
rzeipaku oraz omawia1ne będą sprawozdania ze Zjazdów Oddziałów Wo
jewódzkich.

spółdzielni

gminnych

dojarski, wszelkie konwie lub
w których transportowane jest mle·
ko, muszą być nienagannie czyste. Od stanu czystości naczyń, zależy czystość mleka, zdolijc..ść jego przerobu oraz długotrwa
łość przechowywania i użycia produktów
mleczarskich (masła, sera itp.).
Niekorzystne dla nas zmiany produktów mlt<'rnych, a niekiedy - poważne
schorzenia organizmu - wywołuią dro·
bnoustroie (bakterie). Rozmaite gatunki
bakterii znaidują się w powietrzu, w wodzie i ziemi. Ilość ich ie~t ogromna. I tak
np. 1 cm3 czystego powietrz:i zawiera 900
tysięcy bakterii.
Naogół nie zdajemy sobie sprawy z te·
go olbrzymiego świata bakterii, żyjącego
w nas i wokół nas. A przecież świat ten
często daje nam :;.rać o sobie, gdy zapadamy na ~nniej lub więcej poważne choroby,
gdy przeziębimy się, skaleczymy rękę itp.
Wlaśnie drobne żviątka niewidoczne gołym okiem, a dostrze~alne przy użyciu
mikroskopu - powodują psucie si~ naszych zapasów spożywczych.

czę:

--=-- E,1, ty glupia, dlaczego od r~zu o
zle rzeczy rnnie podejrzewasz, a n~e zaprzeszło
pytasz: Ji'elek, coś do te.i pory r?bil?
Została już zakończon~ w całej Polsce I 6.135 g~\nnych ~póldzielni ''.S.amopomoc
N a te slowa Pelasia zas1nutmala ca.lakcja łączenia spółdzielni wiejskich i rol- C?łopska_ zr.zes~aiąc~c~ 2.'5 m1hona człoi:i- kiem i pyta:
1
.
h dl
h
'łd · · · ·
· S
kow. Społdz1elme w1e1sk1e rozporządzaią
- Felelc. coś do tej pory ro bil? Tylmczo- an owyc. ~e spo zie1manu amo- ll.400 sklepami.
·
·
ko
nie łżyj; bo ci trzepaczką po makówie
pomoc:v Chłopsk1e1.
Oprócz tego istnieje szeroka sieć spół-

11 tys'.ecv sklepów jest w Polsce

i

przejadę!

Po przeprowadzeniu akcji konsolidacyj dzielni specjalnych jak mleczarskie, ogranej na terenie gmin i powiatów istnieje dnicze, p<;zczelarskie itp.
~"ląlelnicu .-.;szą

Trzeba

być

upllejmym, panie wójcie I

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że wa- miejscowości - odmówili oni zabrania
runki komunikacyjne wsi w wielu poła- ich na podv.odę twierdząc, że większa liciach naszego województwa nie należą do czba jadących naraziłaby wyżej wymienajłatwiejszych.
Trudność przerzucania nionych dygnitarzy gminnych na niewysię z miejsca na mieisce daje się specjal- godę w tej podróży. To aspołeczne pode.inie we znaki pracownikom agronomii spo- ście ob. ob. Czarcińskiego i Kopytki tymłecznej, ins·.ruktorom i instruktorkom bardziej ;;asługuje na potępienie, że znaZwiązku Samopomocy Chłopskiej. Praca lazł się we wsi gospodarz, który dowieich Oparta jest na żywym kontakcie z każ dziawszy się, że instruktorki nie mają
tlą gromadą wiejską, w której pr_zeprowa· .~rodka lokomocji przysłał po nie swą códzają robotę instrukcyjno-lustracyjną. To reczkę, komuniku;ąc im, że je w kieruntE:ż dla tycli pracowników jest sprawą du- ku Szydłowa przewiezie. Gospodarz ten
żej wag( sz71 bkie przenoszenie się z miei· oderwał się 'od swych prac w gospodarsca na miej>:ce i wykorzystywanie wszel- stwie i podwiózr obie instruktorki 8 kilokich nadarzających się środków loko- metrów. Resztę drogi - 10 kilomterów
mocji.
.
przebyły one do Szydłowa pieszo. Mamy
W tej chwili mamy do odnotowania fakt, nadzieję, że podobna postawa jaką ujawktóry świadczy o tyr.1, że praca i czas in· nił w „tosunku do pracowników społeczstruktora nie jest należycie oceniany ~a- nych v.ójt gminy Wadlew będzie wyjątwet przez przodujących z tytułu pełmo- kiem. Czas i praca rracowników agrononych funkcji mieszkańców wsi. Gdy kilka mii społecznej są cenne. Im więcej zmard ni temi.; instruktorki Związku Samopo· nują oni czasu na przerzucanie się z miejmocy Chłopskiej przebywające na terenie sca na miejsce w warunkach niedogodnych
wsi Wadlew po zakończeniu swej pracy i męczących tym mniej czasu poświęcić
zwróciły i;ię z prośbą do udających się będą mogli tak ważnej dla wsi polskiej
gminną podwodą do Szydłowa obywateli .pracy podniesienia rolnictwa i uaktywnie
wójta Czardńskiego i sekretarza gminy nia świadomości społecznej mas wiejob. Kopytko o dowiezienie ich do tejże f skich.
M. B.

Na to ja znowu w śniiech ·i zaqaduję:
- A wiesz ty, stara, co za dzień za
tydzie;~ przypada?
Policzyła Pelasia szyblw na palcach i
powiada.: 1-s::;y Maj. Każdy pętak o tym
wie.
- Z!Jadza się - kiwnąlem potaku_jqco glotcą - 1 Maj faktycznie przypada.
Ale co to, pytam, znaczy? Znaczy, że się.
trzeba do niego przygotować, bo to świę
to ludzi pracy i uroczystego obchodu wy
· t
zy1i - przerywa mo3a s ara chcesz powiedzieć przez to, żeś przygo·
tową,nia do obchodu pierwszomajowego

maga.C
-

robił?
- A pewnie -

odparlem. - Właśnie
transparenty z haslam.i i
wiedenki oraz dekorację bram i portierni się planowało.
Kiedym to powiedzial, moja stara bar
dzo się zadumała.

szylwwaliśmy

- Dobrze - oświadczyla po chwili.Jakżeś fakt·11cznie to robił, to dobrze,

ale uważaj. bo ja wszystko na .1-go Ma..ja
i .iak się okaże, że twoja fabryka wzqlf;dem dekoracyjnego wyqlą·
du od innych gorsza, to. proszę ja ciebie,
ręka, noga, mózg na ścianie.
No, to ja. Macieju, bardzo sip, staram,
żeby Pelasia była z naszej budy 1 Maja
zadowolona i caluJ·P. CiP. serdec:mie

sprawd.zę

"'

"'

I»CHŁOPSKA
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~ tygodmk WSI

11 O~rodowej,
0

1 przewidziane
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od_będzie się zjazd Woje-

polskleJ, osiągnąła 250.000 egzemplarzy nakładu ja c~~fi ;~~~1.sk~;0 p~~~a;:~st~~e~~i~

Sprzęt

bańki,

Kochany Macie1u!
U cieszylem się z t-wego listu, .,.~ to
wyraźny dowócl, że na.sze star~, krotlcą
painircia się odznaczaJ<h ale nie. ii:zglQdarii teg~, co istotę naszej rnęskieJ pracy stanoi!: i.
.
Ot, na przyklad wrócilem ja wczoraJ
do domu, a tu Pelasia naburrnu~zona ~e
drzwiach stoi i zaniiast grzeczn~e pov..nedzieć: dzieli dobry, kochany męzu - rze
cze: chnchnij!
.
.
. Więc ja na to: k?bito. na3drozsza~ po
jaką cholerę !Y mnie ka~esz chuch~c?
- Bo piles - odpov.:iada Pelasia. Wiadomo, ie jak chłop ~drazu do d~mu
nie przychodzi, to na v.:odkę poszeql.
No, to ja chuchnąlem (bo co. niial~m
robić?), a żona brwi marszczy i ila Jak
chrzan.
- v17ódlci - rzecze - nie czuję, ale
to znaczy jeszcze gorzej. Za spódniczka·
mi żeś latal.
Roześndalem się na caly glos i tluma·

gają

śników,

nannia

~o~noni

Na :;zcz.;ście wiemy dziś jakie maią upe
docania po~polite bakterie, wiemy, co
wpływa na zahamowanie ich w korzystnych warunkach gwałtownego r\)zmnaża
nia się. Otu sprzyja rozwo;owi bakterii:
brud, brak świa~ła i wilgoć,-przeciwnie
hamuje rv3mnażanie: światło i czystość.
Mleko, w momencie wydajania z wymienia w lasadzie jest wolne od bakterii;
~dybyśmv ;e mogli w tJkim danie utrzv'Tlać aż do chwili produkcii masła lub serów pełnotlustych; - produkty (w chło
dzie) przechowywać dałyby się wiele ty5odni.
Niestety. już przy zetknięciu się wydaianego mleka z atmosferą obory, - zależnie od stanu tej oborv t. ;. je i oświetlenia,
lrzewietrzc1iia i o~ólnej czystości, - na"- tępuje osiedlenie się tysięcy, a nawet milionów b'.łkterii.
I tak, w oborze o dobrym przewietrze-

wartoU

mle~~

niu (wentvlacji), dobrym oświetleniu i dubakterii jaką znajdziemy w 1 cma mleka ~est mała: około 266
tysięcy sztuk. Natomiast w mleku wydajanym w oborze niechluinie utrzymane; nieomal bez okien, a ze.tym bez światła, zupełnie nieprzewietrzanej . jak to jest
zresztą niestety w wi~kszości naszvch gospodarstw, - stwierdzamy ponad 17 milio·
nów ba'rtcrii w 1 cm 3 mleka. Jest to, iak widzimy nievma~ wvłącznie mieszani·
na drobno11strojów z mlekiem, - inaczej
- gnoiówki z mlekiem.
Czyż uzyskany produkt z takiego mle·
ka może Lyć smacznv i zdrowy i czyż da
że ; czysto~ci, ilość

się dłu;,;o przechować?
Podobnie i sprzęt dojarski, - a więc
skopki, sita, bańki względnie konwie, stanem swei czystości mogą zwiększyć ilość
szkodliwych żyjątek w mleku. Prze-

prowadzone obserwa..:je

wykazały, że

znaj

jest uchwalenie statutu.

dawano w 1 cm 3 wody pochodzącej
płukania źle oczy~zczonych naczyń

z po- aż
442 tys. sztvk bakterii 1 cma wody z dobrze oczyszczonych naczyń zawierał zaledwie 880 sztuk.
Utrzymanie zatyl': w czvstości naczyń
mleczarskich będ: ie najważniejszą zasadą przy dążeniu do uzyskania pełnowar
tościowego mleka.
Po ka~dym użyciu, skopek czy bańkę,
należy natvchmiast splukać zimną wodą
i przeparzyć wrzącą wodą z dodatkiem sody, poddaiąc naczynie czyszczone działa
niu wrzątl--u przez conaimniej :=> minut i
czyszcząc w międzyczasie odpowiednio wy
gic:tą szczotką wszystkie wewnętrzne za·
łamania ścian oraz dna. Po tvm zabiegu
należy skopki (bańki) postawić dnem de
góry na cdpowiednim stojaku z daszkiem
chroniącyrr. naczynia od zbytniego nasło
necznienia. Stojak winien zna1aować sit
poza budynkiem oborowym, w miejscu mv
żliwie przewiewnym i z dala od gnojowni,
usteoów itp.
Tak czyszczony i osu.szOIJY sprzęt mleczarski ondniesie r.iewątp'liwie wartość
mleka.

ptr. ł

Nr ur

.

,

Anna 1'an1ie(i1ha
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de pokoleni e pisarzy

. W dyskusji o literatune jaka toczy eię w
p1sm11ch społeczn-0-hterackich k•rytycy wytoczyli doś~ ostre .zarzuty przeciwko twórcz.ości
hterackieJ powo1enneJ. W „Odrodzen;u" Jan
K.ott -stwierdził fakt &połcczmego rozczarowarua wobec hter.a.tury, od której oczekiwano, że
wyra:zi. zbiorowe przeży-::ia wojny, a potem upora się ze. społecz11ą świadomością przemian
ustro1owych. Oskarżono l1teral't1Tę o l<J, że zna
la~łd ~ię ~łaściwi·~ na margii;.esie rzeczyw.stoŚ<:I ZO.J'.11UJąc &ę ciągle człow1ek1em wewnętrznym, ze pozostała w tyle. Wielka li tera-tura
rui.rodowa, na którą czekaliśmy .-- nie powsta·
ła. Należałoby więc zaJąć 6'ię tw&rcrością małej i średniej m:ary, zwłaszcza, że ona właśnie
najszerzej .i najlepiej oddzialywuje społecznie.
Tak twierdził znowu Aleksander Wat.
Jeden tylko głos Stefana Zól:kiewskiego w
„Kużnicy" nawoływał do rozsądku, do oceny
~ gospodarowarua tym, co się ma. a nie czego
braikuje. Bo lak można by w uproszczeniu stre
ścić tezę jego wywodów. Książki o wojnie,
powstały,
książki o reformach s;po.!ecznych zostały wydane i odczytane. Tu jednak problem: jakie środowiska wyraziły się po.prze.z
kh autorów, do jakach środowisk dotarły. Nie
można z.aipominać 0 tym, że życie kulturalne
ulega prrzemianom w powolniejszym przebiegu, niż i:Ime dziedziny, np. życie gospodarcze,
czy nawet społeczne. Literaturę twoną Jud.zie
ze wszystk~m1 obc·'lżeniaID.J śr>JO:.Owi-skowym;,
z ogra.niczortym do.~wiadczeniem s.połec.z.nymdla Judzi o świadomości także jakoś ukształtowanej nie poddającej się lekko wpływom.
I na tym tle decydujący jest fakt, że łiteratu
INI nasza je.st two=na ciągle przez mieszczań-·
etwo !i drobnomiesz.czaństwo i do tychże sfer
ikull\1ralnych przeważnie apeluje. Oczywiście,
· pisarz czerpie ma,teriał pisanski z bradycji literackiej, umysłowej, narodowej i europejskiej ,ale z drugiej strony i z wła~ych do·
świadczeń s.połecznych. Im będą o.ne bogat52e,
szarsze, ty:lll większa wiedza o życiu, tym
większa i lep~-d literatura.

( Artv•ul dqshusqjnqJ

Iznowu

ka grup społecznych, czlowieka w okrlłilonej
-społecz.nej roli. Wzory takiego ujęcia me.my w
powieści francuskiej 19-go w., w polskiej lli·
leraturze 110zytywistyanej. Kryitycy i!la:twali
t,o po swojemu: żądają od literatury .6-0CjOlogi
c:mej koncepcji los.u ludzkiego. To żądanie
przeciwstawia się prtede ·w.szystkil1l ~ycho
logizm01Wi, grzeba.n.iu 6ię w Mmych ni~bj'!k·
tywizowanych przeliy<:iach, z dru9iej stzt>.ny
formalizmowi. Poe'Zj~
zwłas1.cza w poezji awangardowa wniosła. pewne warto.ści do lite·
język poetycki,
ra•tury: uściś'liła, uzwięźliia
w wie.-r~u.
1Słow.a
')>Odn<iosła wagę każdego
W treści natomiut pozo~l.ała błaha, naduży·
Ront l'ID Br"' tnu
wala motywu krajobrazowe-go.
znajduje się paru
Młodzi, wśród iktórych
zdolnych poetów pocho<lvm.ia bezpoMednio
pr'aną odświechłops•kiego i rnbotni<:tze90 Ile tu innych ziem mieszkało w kom6rkach
Uderzenia serca
strony tre·
2yć poezję prz.e<le ws.zy.stki:rn r
[źrenicy śct, akcesoriów pMtycitich.
do 111iej
Ch-cą
z czterech stron świata zbijalem. kołyskę
nim oczy ku mnie polnym chabrem otworzył
treści humani·
·wprowadzić zam:a.st pejuiru
dla dzieci wieku, który po mnie przyjdrie,
[świat. styczne, ludzkie i 11kl1tH1.lne, a nawet p<>lltyct·
gdy mnie ostatni jut grom z ziemi zegna.
Mówi/em:
ne. Trzeb„ stWierdtić, że tradycje t1wanga·tdo·
wsiędzie ojczyzna gdzie :Zie,
we nie wychod.z~ mł-Odej po~ji na. zdrowie,
Myślałem:
gdzie nienawii:lzieć trzeba, bó to.k każe miłość. że poeci z trudem pokonują nawyki fo,rmaJiz·
z ostatnim zejdę gromem, zniknę
mu, układanie moujek słownych i ku.nsztow·
o. przyjdzie słońce i oczy uśmiechem zapali, A teraz tu stoję, gdzie powszedni chleb
a:\ych metafor. kh wiersze są na ogół trudne,
- taką mieć chci<Jłem nad grobem gromnicę. o człowieka się modli zbyt dojrzałym żytem
a jest to trudność nie koniN:z.na. Gdy 'ta.ś pra
i gdzie słońce czeka
gną wfnowadzić do poezji sprawy ludzkie i po
by się w oczarh za.palić radoŚ"Iie człowieko..
Stoję na czarnej ziemi i postarzały -wiatr
Htyczne - często poprzestają na opi!!ie, n~
Tu stoję. W ojczyźnie, której ·dotyłem.
czoło mi wichrzy.
re-port.atu po~tyokim. I z.nów wiedzy 6>pOłecz
nej bra.kuje, aby zaobserwowane fa.kty :prze.
tworzyć arty.stycznie, zmieścić w jaik1mś okr&·
Tadeusz Róźeufcz
ślonym systemie ideologicz·nym. Bez tego Jednak trudno będz.ie spełnić młodym po~tom
ich cele i ambicje: być czytanymi pr'!ez chło
pów i robo•tni'k6w, być pisa,rwmi narodowy:ll'li,
wpływać na. świ.adomość &t>OłeC'Z.!lą.
Sytuacja najmłodM~go pokolenia pi6Mzy
Jej twarz fest jak wielka, mętn11 łza,
Ale kto zobaczy moją matk~
ni~ jest łatwa, droga nie pro&ta. Tym bairdz\ej
tółte ręce skład!! jak przestraszon<l.
w siwym kitlu w białym szpitalu
można i trzeba oczekiwać o.cl nich z.aMdn1czej
dziewczyn.ka
która trzę8ie się
przemia.ny w charakterze naszej - dotych·
a wargi ma granatowe,
która sztywnieje
czae elitarnej lite.ratury, oczekiwać literatury,
ale kto zobaczy moją matfrr:
z drewnianym uśmiechem
:która. byłaby -pełn~ wa.rtościowe. e.rt'{6~cmie
zaszczute zwierzątko
z bialymi dziąsłami.
i &łu~z.na ideologicznie a któr.a p<>nadto nadarz wytrzeszczonym okiem
walaby 6ię do upowszechnienia.
ten
Która wierzyła przez pi~ćdziesląt lat
Ale to już jest zadanie nie tylk<> Jla ,ń·
ach, chciałbym jq nosić na sercu
a teraz płacze i mówi:
urzy. J~ t<> zada.nie ta.kż.e dla e.zk6l, dz.iała.·
i karmić słodyczą.
„nie wiem... nie wiem" .. ,
c:zy oświatowo·k.uHurM.nycll, partii pclitya,.
nych 1 w~zystkich, którzy doceniaj~ watność
Anna Han1leńsko
t l>O>trzebę k:ultu.ry.
w głąb wewnętr:mych, subiektywnych świata, a ten możliwy jest dla na!; tylk<> w u·
przeżyć, świat ukazał s.ię im wykrzywiony, zde jęciu społecznym życia. „Pokolenie na.sze ska
focr-mowany, zwątpili w jego poznawalność i zane Je6t na myślenie socjologicz.ne" - pisze
sens. Takie są opow1adan1a 1 oipowieści o wni- prof. J. Chałasi11ski w swej nowej książce.
Istotnie, zainteresowanie czfowiekiem, janie młodych prozaików warszawskich. Ta.i.:e
tltwiące w formalistycz· kie ce<:howalo w;ększą część literatury przedsą często i wiersze
wojen.n ej i t!'j, która powstała w ci:a.sie okunym nurcie przedwoje.nnej awangardy.
Lecz odbudo·wują-::e się rzeczywis.tość po- pacji, zwraieało się do człowieka pozahi.story·
wojenna zażądała i od intelektualistów odbu- c:roego, do psychologii. Tendencją nowej 1Hedowy ich optymizmu i moralb.ości '5'Połecznej. ratury, a w każdym razie .postulat-em krytyczZażądała od łi>teratury objektywnego obravu nym jest przedstawienie człowieka ja.k<J czl>0n
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Ale kto zobacz y„.

Praktycznie staje przed politykami kvlwq
problem rekrutaicjd młodych pi<Sarzy ze wszystkich środowisk, nie tylko z inteligencji, iecz
i w większym, niż dotychczas &topniu ze W5l
i z proletariatu miejskiego, robotniczego. Przez
normalny, dobrze rnzbudowany system śred·
niego w:·ksztakenia, pr.zez s1ype.ndium i po·
:radnie llteracltie wejść powi.nien do literatury
element o rozleglejis."!:ym i głębszym do-ś1viad
cz:eniu społecznym, niż to, jakie może zdobyć
na ławie gimnazjalnej młody iDJteligent. Dztś W lustrzanych teatrach,
jak Borcwski. Womszyl&ki- w wystaw jedwabnych szkle
młodzi pisarze chcieliby posiąść autentycz.ną wiedzę o życi:u, przejrzyj się wieśniaczko, matko.
bezipośredni kontakt z ludźmi pracy
zyskać
:różnej: fizycz.nej i soołecznej. Bez tej wiedzy Obok pań z papierosem w karminie
nie mogą oni wypelnić .programu, j.aki sami ujrzyj swą postać macierzyństwem starganą,
wysuwają dla Jite.ratury. Od litera•ury bowiem stopy, co już nie wejdą w lakierki,
dziś oczekuje się nie tylko rzemiosła pisar- stopy, którymi chyba w chmurach chodr.ić
6kieg:i, ro.zrywki, wzru-szenia, ale przede wszy[lekko,
stkim wiedzy i to wiedzy o konkretnym przed- stopy pochmurne.
miocie - o sprJłeczeńS<twie, o o:łowieku jako
Twoje miejsce przy igle,
·
członku społeczności.
Młodych pisarzy współczesnych wychowa· przy cebrzyku dla świń -·
ła cieżka szkoła wo i:iy i koT151piracjl. Wielu kulturę nie dla takich zbudowano.
,
nie pi-zeżyło jej, ,.,,. '1dło przy egzaminach.!
Ale nad tymi, ktor·v zo.;;tali, zawisła groza Otocz się mrocznq godziną,
tamtych czasów. P:l';-M· o wojnie, interpret1;1jąc kieqy słychać ~aró.wno bulgotanie kociołka,
r·J•"dzi popadli przewazn1e /ok szelest śm1erc1 w badylach za ogrodem.
historię tych Jait
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Strajk
I

Zamarł dym z komiID-a ko.palni. Zamarł w
bezruchu pucołowaty dyrektor chodzący dostojme po pusżys.tym dywanie swego gabme„
.
.
·
tu.
„Mortime.r" przyjął wyzwan11'!. '.'!11ort•mer.
nie ugiął się .. „Mortim!'r" postanowił wakzyc.
w dwie godziny potem, ter.en ko.p~l~!
„Mortimera" obsadziły silne oddziały po!IC]~
konnej i pieszej. Przybył zaperzony, czarniutki
Francuzik z centrali.
Dól milczał. Przed bramą fabryczną kopalni
wmieral się tymczasem i siumiał nie&pokojnymi g1risa:ui tłum zame·pokojonych kob: et i
-dzieci. Gniew i nienawiść co chwila wybuchaly z tłum11. Po południu kobiety zdolaly rlotrzeć dn szybu : spuś<'ir :m żvwnnść. Jerl;i.)c~:-śn:e przyszła pierwsza wiadomość 1 dołu,
n~bazgrana niezdarnie z trudem na wyrwa.nej
,
z zeszytu kart<'e.
Byly na niej tylkn dwa słowa:
- Do zwy<'.';ęstwo!
Tłum dalej h11nal ql<>hnkn w nnr h"t- przer
wy klnąc i pomstukJ.<'· Pr1pd brnma fabrynna
tańczył już na ciężki!'i 1.;n'arei ktarzy pnsterunek konnei policji. Koń -sunąc w lansadach
napierał na tłoczących się lud1i. słychać było
przeraźliwy krłyk przewracany<"h mękzyzn i
kobiet, !kwilił dz.i••derv pł~r 7 .

„Mortimer" strajkował ,
Na dole ludzie chodzili zgarbieni. r~oć
światło coraz silniej paliło s•ę w oczach, Sciskali sobie twardo ręce. N'.e mówili o tyńl,
1ż głód skręca 1m ciała, że wilgoć przeorywuje ple<'y ciągłym dreszczem. Chciwie sp:Jal:
n!eśm1alo ciurka 1ą'ą wodę ze ścian. Coraz silmej, coraz goręcej tylk" drża-1 krzyk świa<l<:>·
mych'. nawołujących do proletariackiej soli·
darnosn.
A przecież mięśnie wiotczały, a _Pr?eC'!'.z
oota siniały zagto<lzone, rzucone w c1emrro5r
'.'Mort1me(' stra ikował. Każdego rankd l)ę
czmal na nowo tłum kobiet i mężczyzn ·qzPr'I
fabry<'Zna bramą. Konie 1 jeźdźcami w )ra,„
towvch mundnre<'h coraz niecierpliw:ej 1 i"
n.ioślei

odrskały.

Koh'etv przychodziły z di:iećmi nłilczą<'ym
Il'
drżało
Przekleństwo
i n'rdns'Panym1.
usta'h
- Dajcie jeść naszym dzieciom - rh1y
Oddajcie im of<"ÓW. Or!
pi3.ł głos z tłumu . d'ljc1e ..
Tutaj znów nad fabryn::i11 bramą 1 11·v:~'
tkanie.
Przechodzący obok człow!ek 1 rlvrek<'ji z,
p's1r7~I śm;Piąc si~ złośl'w'" do t.łumu:
1
!\ '~" '" w m ie Mb:ł? - i i 0 m:Cn- ~·
0
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Słowiańska
w

Kronika Kulturalna

W Skoplie, .stolicy Maced-O'l'lii, z.alożO<M o[młodego cinła, sta tnio 12 bibliotek w poszczególnych dzielni·
wiesz dobrze, te ku staro.ki bystry odtąd spad, cach miasta. Należy wziąć Rod uwag~, ż8
przed wojną Macedoń<;zycy nie posdiadałi wla
wszystko rozlewa sit: w mieliznę, w grunt
.;mego języka literackiego i że wszelkie przeja
/wsią.lca.
wy narodowego życia kuJtura•lnego bY'ły tępio
ne przez 6erbskich ce.n.traJistów - fag-y6tów.
Ciesz się, jeśli syn w wielkich mfastorli
Obecnie wielka Biblioteka Narodowa pooiada
powtarza swą twarz po lustrach,
130 tys. to.mów. W Skoplie pracuje 70 biblio·
i po otwartych ~rcnicach kobiet.
te>k założoaiych po wojnie.
Jeśli

I tobie

wezbrał

kiMy c:o.s

krwi

• * •

Jeśli

mozesz, wierz:
Serbskie Minisier.s·two Oś.wiaty łącznie ~
inne on wybuduje teatry dla ciebie, inne
Zw. Malarzy i R'Łeźbda.rzy orgaf!l'ituje wyistawę
[mi:Jsta. ruchomą, która odwi·edzl wszyst.kie m!.a·Ma w
Serbii. Wystawa &kładać ~ię będzie :z 80 pr.a<:
Do nich wprowadzi aię sędziwą pod rękę
mala111.kich i graficznych, akiwariel ( oJ>raz6w
i obracając się do mężczyzn I dziewczyn
oJejnych. Artyśd b~d4 w}'9ła~ać odczyty
To matka moja. informująt -rwi-edzających o nowf!<j 6.%Łuce.
stojących wokoło, powie -

bramę wśród ryku rozpaczy i gniewu.
Ostygły komi.ny, patrząc tęsknie wyl<>tami
na nie-bo i na chmury zwisające nad strajkującym

„Mortimerem".
płynęły dni.
ziemią, w głębinach ciemnO·iici, wśród
kirętaniny korytarzy, Judzie słaniali 6ię już z
wyczerpania, głodu, dusznośd. - Oczy odpły
wały coraz dalej i miały już tylko jede.n bla.sk
I jedną barwę jak priekrwione różowiutkie
Spalone z pragnienia usta
ślę.pia królików
linią, pełną
s.pękaną
były tylko granatową,
gniewu. •
„Murtimer" sta.wał się już sławny. O strajkuiących górni.kach wiedział już -cały Slitsk.
,
Cal· kraj.
Kapitalizm i reżym musiał sprawę na gwałt
tuszować. Przyiechal pan wojewoda w miękko
kołvszącym się samochodzie, a z nim jedno·
rzp4n:e przyszły delegacje górnicze z zachętq
rłn cialszej walki ! obietnką pomocy.
Tak
Pod

Z;inęłv się qroźby

i

prośby.

w

prywatne sprawy właścicieli kopalń.
Znów wzrus:zająco rozkładał .ręce.
- Nie mogę.· - I patrzył niespokoj.rue w
ciężkie oczy górników &Łojących przed nim,
a wyełanych w de'le{Jacji od 6"1:aj'k.ujl\Cej kopalni.
Wyszli gęsiego z powrotMn. Nie mówili nic.
Na 'placu prt.ed kopalnią miarowo przecha
dzały się posterunki policji. Przed bramą krfł
ciły się policyjne konie tańcząc bez przerwy,
- baletnice dla proletariatu.
N11 dole pełno było cliorych zagłodzonych,
n.atychm.i.0.·
wymagaj~cych
wpółobłąkanych,
stowej opieki le.ka.rskiej. Po ścianach kopal.n.i
zaczęła paZ11uami drapać ś-mierć. Strajkujący
byli u kres.u s ił.
Wyjechali. Tłum patrzył na to ponury i mi•l
czący. Policjanci oddychali z ulgą i byli Ul·
dowoleni z .siebie I ze 61pełnionej służby.
Winda miarowo wyrrucaJ.11 tzieleniałe szkle
!ety. Pr1y świetle dziennym mrużyli oczy Jak
szczeniaki. Wielu z nkh niesiono na ramló·
nach. Wielu z nich od.noswno na noszach do
s7oitala. Pol'cian<:i mieli po dawnemu głupie
· hezmyś1ne twarze. Kobiety chlipały w głos.
Gdy pierw~! ze Mra ikującej kooalni wys-tli
f')r~<>rl bramę, w 8Zarych tumanach kurzu nikły
'n'Pirlżające aut.a dyrekcji i wojewody.
~clsn~li IT'Mniej pi!)ści.
- Nie doczek<!ttiet - krtyknął wy~chni!l·
rować

l>.hy wyjechać z powrot~m na pow1erz<:h
nie . Mówllo się gładko i potoczyśc:e o pa·trlo
·v?m:e o dobre; woli o miloki...
O m!łnści.. o milościl
Pan wojewnda gdy go delegat stra 'kują
· v<h zapytał twardo: - .. A fabryki nie zamk
''"'"'!'?" - mus·al herradn'e rozłożyć ręre
P'in woiewod11 m'lv. osiwiały oan mnwil
•y qło$.
v~rn~·, 'ąrn, k!w~ł ie wspntcwdem głową
- N'P mriqę. w;ecie. n!e mogę obcv ka
FnHJment t blążki: „tyciory., wykuty kl·
iitdl m'edzvnarndrw'I 'nterwen<'ja. żylemv w
...,.1„_..., .... :'"'
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Nie

" · Ciocia mojego przyjaciela Ka.z.ia jest koble~ą sanacyjnej daty j rochodiniej oroientac1'J. Po!Wyższe okoJilc2moś<:i sprawiły; iż, je§li np. cho<b;i o ostaJfnie wyibOLry we Włoswch, był.a tzw.
eercem 1 duszą po stronie de GaspeJJfego.
De Gasperi zwycięży o.śmadczył<1

aam_ z

pon1oąą szilkaną•••

••Jesleśm.y

ia wszelka cene

Polakdoam„i!
OJczy~!!:Y

(Horesponden cja u;la1na .,.,Glo.1u""J

I

.

całą stanow-oz,o§cJą.

Na czym cJiocta opiera to przekonmtfe?
~ pytał Kartio.
r· - N.a czym? - dziwiła się ciocia. - Oczy.wJśak, i11a programie: de GasperJ to chrześci
jańs.'w demokracja, a chneścijańska demokracja to wolność, .równ-ość i braterstwo.
Hm, hm - mruknął powątp-ieiwająoo
Kazio - hasła te są ,rzeczywiście bardzo ła<l
llle, ale ftak one w praktyce wyglądają? „Wolność" de Goopel'i'ego zna~y, że wolno ws,zystko rOOić we Włoszech.„ Amerykanom; prneiz
,,rówJJIOŚć" de Gaspeci rozumie jedttakową pozycję kCJJpitalistów Malskich i bankierów WaJ17
Street'u, a je§Ji chodzi o „brateirstwo" w
Jnter.pretacji w101łkiej chadecji
tłumaczy się
0tno: każdy faszysta i pod.żegccz wafe.rmy jest
bratem de Gwrperi' ego.
Nie bOl!'<fao się ciocia chciała zgodrić z tym
wyj-aśn·ieru'em, ale sprawozd'lllll!ia z p11zeb.fegu
włos.kiich wyborów wprawiły ją w stan aJternacji, czyli zakłopotani-g. Bo kkdy mianowJo0Je
lli1'zyknęla z tu.rumlem: a nie mówiłam? De Gasperi zwyciężył! rze. kliśmy jej natychmiast
w od,powJ·~: a lufy armat mazynarki wojen·
n.e,j USA w portach wlo.skich? a wizyta bombowców ame.rykańskkh nad Rzymem w dniu
wyborów? a zapowiedź ra:iliowa Stanów zagłodzenia kraju w razie zwycięstwa
Frontu
Demokratycznego? a groźba użycia broJŁi atomowej p:I'zeci\v miastom i prowJncjom, w któ·
ryr;h demokraci ludowi mieliby przevmgę? a
„cudy" nad umq, dokonywane prz~ wyskmników WaJtykanu i b. służalców Mussoliil1!i'ego?
a łapówki i kupowanie wyborców? czy to
wszystko są włacioiwJe przyzrwoi•te środki na
„porost głosów"r
- Zresztą mimo tego - oświadczył Kazio
mimo terroru i świństw wyborczych F.ro.nt
l>emokratyc21no·Ludowy zdobył we Włoszech
po.nad 8 milionów głosów, wzmacniając w ten
sposób swój stan posJ-adania w stosunku do
wyborów .r; r. 1946.
- VV'laśnie tego nie rozumiem - westchnę
ła z talem ciocia przecie1. de GasperJ zrobił
chyba wszyŚtko, aby wygrać za wszelką cenę.
Oc:zywiście, że zrobił.
Nie mógł jednak
wszczepić politycznie uśwJa<lomJonym masom
przekonania, aby poszły za rum za „wszelką
cenę". Za cenę utraty niepodległości, nie'\\'"0-li
gospodarczej l krzywdy społeczne/.
E. Tom.

.k:ro:tn~e C2)eikaić musi~

na iwjaz:d do miasta.
Wyrwią'Zyiwaiy się rorz.mowy z przygodnymi
Niemoami. To 'Ziaji!<'Zał do iwa.~ j.alkiś lkolejair•z, ito mów przecho 1ch!i.eń, zatrzymamy przez
hari.ett· ę Oip'UJS.'ZCWMlgo ;ptrejazdu.
'"
Ciekawość braqa górę. !Po lkilllw zd111W'k.owych ipyitaruaoh orż:yiwiala się cr-O>ZIIIlo:wia. [ !Wte·
d~ WYiJ>ływai JPOltok . memiedkiaj go·~czy.,.l' ~Wlllla lbuty., pewności sl>eble, c.horoiblitwe} ' za.
wzumi:alo.ści'. Doiwi·rudywailiśmy .siię! te ni~«
ika gwiazda 3esmcze me z.ga'3ola, z·e ies;zicze Ntem
cy ;polkialhą czym s·ą.
Jedynie, co dcidera do ich lllllilysru, to św1a
domOiŚĆ prz,e:gr.anej, a'1e rue rwi!l'ly, :Prz.egcramej,

OHARY HAKATY
D7lialo się ;to w o:k,resie nądó:w „żelaznego
kain.derza". - Bismardk ipor;;.tainowH :z 'Zachoid- !
nich terenów· PoJ.sk'i iuczyThić ikraj niemiecki. l
Na Sląis.kiu OpoJsk-im i Wielkopotlu z.aczęto wy- i
właszc.zać Polaków. Akcję .tę !Prowadził ibez:
sikiruipułóiw HaTlllleman, Kenema.n i Tie.deman
- mót „Ha!kata.". Wy;wł.aszc.zem w większoś- !
ci wypadików wędrowali do o:śll"O'dików przemy- j
sł-01Wych zachodniej Europy, WestfaJ.ii, Nadre- i
;n:ii i Frill!lcji. NoiWi przybyscze,, OO?lkodwiek sta-\
;nowi11i poiżądaną siłę roooczą, ~po.tyka.I~ się z
IP'r'Zyjęciem lbardzo ni.epr::zychyJnym. Bytły tł) la
•ta 1880, a Wii·ęc IW 10 łait ;po zwydęMiwie nad
Francją i b.utni Niemcy srożyli się.
PQ[acy
sta.Ji się obiektem wyjątiko1wych szyikan. N.ikt 1·
jprZ-eśl<1dowanych nie broo:lli.ł. Pulk!lerzem ioh sta,
ły siię har.t i s.amo,poczuicie, dią:i:enie du osią
gnięci.a moiW:wJe najwyi.s.zych k.wai-i411kacji iza.wodowy<'ll.. PoO ui~ugiim czasie pn~ta'łcili.
snę oni rw wylkwall.i!fikowa.nydi górn!!ików i ro~

iktóll"ą

n i.a.I

SO-lecie pracy naukowe i
J.
•

swej ulk.ochanej Uczeilni, Jdórej był o.rga·
ltiejszym piękną i n1-epo'WISzednią urocrys~ość nizato·rea.n„ 1P1aetunem od kooebilti jej hstnien.ia
50-Jecia ipracy ri.auikowej swego zasłufol!lego i Jes'I: głów.nym promotorem jej dz•isiejszego
R>ekitora Jego Magn.iri<oern::jli prof. d·ra Tade111- rozwoj~1.
ISM KMar1b~.fa;.kiego.
Uroczys.to§ć ła g·romadzi
Ceniony i <p0.ważuny przez W6JPÓłtowall'%y-Ooik'Jła osoby dois.tojnego JubHata serca i U· szy !PJaiCy, ukod1amy przez. młodzietl:, któ.r ej
czuci.a n.ie 1y~o Sen.altu Akademiocikiego nie jest mądrym prze·wod·n-i kiem i tros;kliwym otyJko tysięcmy>eh rzeisz stude111tów naszej Al- JPie:kunem, Rektor Tadeu6Z Ko•tarhiń~ zdobytł
maie M<i.triis, iaile irówni-elŻ: i cal.ego 5;p0ł>ec.zeń· so1bie za.słuŻlOfile uz.nanie oraz wdz.ięcm.ość ca·
stiwa łód'llk.iego. Rekto.r Kot.arbiń~i bow:iem, łej Łodzi.
uczony emropej;;kiej isłaiwy. oddał całą swą
Życzymy Mu jaik najdłuższej i n.a]pomyśl-,
'Wieiiką wiedzą, wiebletnie ·aośwladc~a, o- niejsz.ej dallszej pracy dla dobra po.Jsk!iej Il.fil!·
grom . pełny>eh poo•więcenia ~iQików ;na usłu· ki i po'1skiej młodzieży.

.MOCZAR

WWAltI
O_ NIEJPODl.EG~
BRYGADY AL - ZIEMI

KIELECKIEJ -

BOJOWEJ ·

„Następne m. p. naszej jednostki po·
damy w najbliższym radiogramie. Dzięku
jemy za ·pozdrowienia i życzymy owocnej
pracy".
Dziś już nie pamiętam, ile otrzymaliśmy
broni, przypominam sobie jedynie, że trotylu było 3 worki, t.i. około 600 kg.
Do godz. 9-ej rano broń była wyłado·
wana, przeczyszczona, jednym słowem zda
.t:na do użytku. Kompania gospodarcza koń
czyła przygotowanie śniadania. Wygotowaną wołowinę kraiano na porcje i dzielono batalionami. Była trochę za twarda, a może nam się tak zdawało, lecz
istniał już taki zwyczaj wśród żołnierzy,
że każdy swoją · porcję brał na wystrugany
kołek i przypiekał ją troszkę nad ogniem,
by skruszała.
Teraz wszyscy byli uzbrojeni w automaty, R-K-M-y, zaopatrzeni w koldry,
każdy :>: nas dźvvigał jeden lub dwa granaty. Karabi:-:.y, z 1·t6rych nikt jeszcze nie
strzelał, ponieważ zdobyiiśmy je w czasie
ostatniej bitwy, zosta~y teraz złożone z pogardą na wóz i czekały na nowe zastępy.

Ściągnięto

Chcemy

wracał,

do.ść

111a1s'Lego IWTIJllil•

iR'Ząd <p0G!Silci ruej-edn.oikrotn!e występorwał o
to d-0, rząidóiw a.p;g1os&51kkh, dliurilsrzy czas bez·
sk'llite.cznie. Obecnie rządy dos'llły do cz:~o
wego iporo.zumienia. ·Nie 1W1SZJ1'51tk.im jeclm.aJk
Po!Jaikom dMJie jest Wirócić. ł'o·WJSt.ają :tragedie
rozdaircia rod'liin. Jednego lbira1ta umają Anglicy, drugiego 111fo, gdy-i: JPraooje w iko;paln!i,
gdyż jest fachowicem. A•l e my się n.ie ugniemy twiend'Zą WE!Slbfa!la,cy.
Jesteśmy P-Ola·
kOJinJ.
St. MarcM.fCJJJt

Mnożą

'GEŃ. ;MIECZVSŁAW

. i.·~·i:::

W 1tym morau złym~ wmgim ds~ieje me.Ja
wysap-ka pol·sk-oścJ Westfalii a, s!kąd nieustMllllie pł}'lTlęły f6lPeJ.e do kraj;u i n~ cały śwlait:

ich corM wi~ej w miarę, jak
ha.katy na ziemiach po-iski.eh.
Wyrwami, 111ićzym drzewa, z glelby ojczystej za
1Puśdi korzenie w Wes.tfałii.
WJecmelli, te
;pil'Zed wyn.-airo<l.Q>Wieniem och.ronić kh mori:e j-ePoOda'liśmy wczoraj, iże PZIP.B Nr 2 wezwały/
dymie silna orqa.n.izacj.a. wewnęltrzna. W niej
WIMĘ do wyikoman!a rocz:nego 1P'.lanru ip.roduil<.wytrwali do tej po.ry, pn.ochodząc n:ie'7l1iC'Z<Jne
cji do dnia 15..go .gmdnia.
iprześladowania i IMjrozmai:tsi:e kolej.e.
Co na to odpowiada Wl!MA?
„We'ZWan.ie pnyijmiemy, [ee.z skracamy terNIEMiIECKI „Gł.ÓD i POKORA"
mln 0 5 dnJ - my plan roczny zabowiązujemy
Jedziemy 01b ocnie p.rzez Niemcy, ipr.zez :za- SJ!ę wykom.ać
l!lie do lS~go, !lecz do 10-go gmchodnie strefy oOOujpacyjne. iDymy ikominórw fa.- dinia i ze swej strony iwzywamy do W1Spółzabrycz:nyoh, wielkkh zaiJclad6w ip.ra;emysłołwycll wodniatwa :załogę d dyirekcję PZPB w Ru:dzie".
są doiwo.dem farsy demilUaryzac/1 I ograniczeTaką uchwałę i!)OfWZ.ięto ;na ;nad'ZWYczaj:nym
nip. wojoo.nego potencjału Niemiec. Pracujący posiedzeini.u Rady Zakładowej WIMY
'Z u.dzi·aw polru ~ll'd'Zie :złym spojrzeniem śledzą dług.i łem !PI%edstaw.idell partii politycmyoh,
dyrelkwą:ż w.ago:n6w.
cji, organizacji młod7iież-oiwych, Ligi Kobiet
oraz cziJ.o'!lftOOow Falbry>emego Keoiil'l·itetiu Pi&W6'.ZOmajoiwego.
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!POWRÓT

Łańcuch współzawodnictwa 1-szomajowego

Przyibyiw.a.ło
l!larastała fala

M. Rektora dr. T. Kotarbińskiego

melba :porwet>ow.ać. Dymiiące ikomtny(~

te lch I!OOzl>e ja.

j

ihot'.11...ilkóiw IP·nemysło~h.
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~;.-_

PDcląg ,ten, jadąic po.za il'Oilkładern., nie;eldM

I
.• .
.
Czerwona. ściaina C1ągme się jaildby 'W meslk.ończonośc, ale w T.Zeczywistości ma 6~ m
d.Ługości. To IPOiciąg., kitóry za ohwiaę wyruszy
po · PoJaków do WestfaJM. Piel"W'&ZV pocpiąg z
.
·
oiwycli c;;:te1rech, lldore będą teraz sta1e kun:o- .
wały, !Prz.yworżąc w itym roku _12 tys. Polakow I
z WestfaJii. Tril-e ha s.połecczens1bwu przy]p'omrueć ich dtieje:

I

W AKCJI

11

Westfalacy przełamują trudności i wracaJą

-

Uniwersytet l6dZiki przeżywa w dniu

i

pluton zwiadowczy, który pa-

trolował teren, by móc spokojnie przygotować się do odjazdu. Dowódca brygady
składa meldunek, że wszystko jest gotowe

do wymarszu. I znów jak zwykle: - ubezpieczenie przednie; tylne - maszerujemy.
Kierunek marszruty - w okolice Kielcprzez tam•ejsze lasy biegną linie kolejowe:
Kielce - Radom - Częstochowa - Koń
skie--Starachowire. I·.1:usimy linie te unieruchomić. Niemcy tymi drogami nie mogą jeździć bezkarnie. Będziemy podminowywać szosy.
Na pierwszym kilometrze ~otkaliśmy
oddział „świtu", który maszerował w naszym kierunku.
Był to oddział, składający się z 322 ludzi pod dowództwem „Łokie_tka'' i z-cy
„Orkana". Zarządzono odpoczynek. Dowódca oddziału melduje swoje przybycie,
->tan oddziału i uzbrojenie.
Z oddziałem przybyli kierownicy „Świt",
, Wiślicz" i „Róg". Organizacja „Świt" została stworzona na terenie pow. Iłża. Kcmtakt z nią nawią2Jał sekretarz okręgu Pol-

s ę wezwania zbiorowe i indywidualne

ską, Stanisławę Dulas, Razalię Pękalę OI•tm: oP,.
Jasińską.
Od tej ostalbniej grnl(ly wezwanie

<p0suo da1ej li jllllŻ llllie tyliko do kolbie.t, focz
i do mężczym, ~rudnion~ na .susz.a.nnL Ci
w osotach Bro~1s/0Jwa Ruba}a, Hieron.Jma Ja·
kutowlcza, Bronisława Kr~laka, Stanisława Sok-0lows!t1ego,. Jooa Jan.fck.1ego, - Stan:tislm:va Kreden.su a Stanisława Gabera -zaaip-e.lowa1h do oddziału mani!?l;1laicJi i 15z.nurowni, iwzywając do
weipółzaiwoOOi.ątwa.: Jaina •owaJczyka, AJeiksandra Orlowski:go, Mar~ana ~ooJora, Czesła
wa S~agę, St<l!ldsława Pi.J-ar-~kie.go, Jana S'2Uk;:eiskJego, Hell!JTyka Podkow.rd~klego, Jana PJl1•chowskfego, Mal'la•1i.c1 Ps~emo.Mego,
Józefa
~zme-jdę, J(ID(J. Tk<JC12yka, St·an.lsława Olczyka
Q Czesława PiUIS'ozyika. A wi·ęc 32 ogniwa liazy
w itej chiw:ili ~ańcuch Poierwszomajowego ;wsipół
WSPóŁZA WODNICTWEM WEVVNĄ11RZ·
"ttABRYCZNYM CHCĄ ZAPEWNIC ZWYCIĘ· zaiwodn.iobwa. lndyiwidua.1ln1!90 WJMY. W imieSTWO SWEJ FIRMIE. INICJATOREM - 111oiru ~towarzyszek i W5[JÓ.!itowanyszy pra.~
cy podał;a lk.rótlro przyczyny i c:eJe IWIS«JÓłza
KOBIETY.
wodnictwa itow. Czaj~.
Na zeibramu !kół l'IPIR i PPSona: akit)'\WQI
lbezipartyjnego uohwalilli ,;wumoiwcy" [lllJSzyć
RóWNI:EZ WIFAMA
sz·emką ławą do Wll!półz.arwod!nictwa ,PierWIS'ZOma.joowe.go. A więc mo1t.aczki - przodolWillke,
Pra~xrwnky fhyczinl ! umysłowi
WitlzewtOJW. tow. Sabina Nowak, Janina Czaja i Ja- slkiej F.abryilci Masz}'lTl „Wl!FAMA" w ŁC'dzi
nina Poselt weziwały do w.spó'łzawodnktwa zo1Tganizo1wani w !PPR i P,PS o•ŚJWli.adcunją,, że w
Włady8'/awę
Z.iółkowską,
Bron~sfowę
Kopę zwiiąz:kru z>e zbfliiającym .się Międzyina.ro.dowyim
li Helenę Żyłkę z dubilamni. Wezwanie zos.taiło SwJęt~m Pracy 1-go Maja l[JOISlta'!liawiają 1W5iPó'l
przyjęte i dn.Iblarki z ikO<Lei wywoiłały następu nym wys,il!kiem wykoo.ać roczny plan !Produkj!}ce iJirO!ąidki z „amery~a.Thskiej": Zoli~ Sl·a&.ze- cji w 10 mJ.esięcy, a ploo w asortym~ncie wy·
\Wcz, Ma-rię Krawozewską, Walerię Krzywań· konać w 150 procentach.

-

skiej Partii Robotniczej tow. „Antek" jeszcze w styczniu 44 roku. „świt wyłonił
się z byłych członków AK, którzy przeszli
do AL.
Następnego dnia w godzinach popołud
niowych dobiliśmy do szosy Ostrowiec Ra..ołom.
Las się kończył na wzgórku, a
dalej rozpościerała się otwarta dolina,
przez którą wiła się jak wstęga szosa, a
dalej znów rozpoczynał się las, do którego
zdążaliśmy.
Powstało

zagadnienie, czy zaczekać do
wieczora, czy przechod~ić teraz. Logika
wskazywała, że przechodzić w czasie dnia
jest niebezpiecznie, bo może nadjechać kolumna hitlerowców i „złapać nas" na obstrzał. Leżąc na skraju lasu liczymy samochody, które przejeżdżają szosą w obu
kierunkach.
W ciągu trzech godzin minęło nas zdaje się nie więcej, jak 5 samochodów i to
osobowych, a za każdym razem chłopcy na
rzekali, że szkoda, iż nas nie ma teraz na
szosie. W końcu zdecydowaliśmy się
przejść.

Na 300 mtr. w obydwu kierunkach wyubezpieczenie bo

ruszyły plutony, tworząc
czne i oddział ruszył.

W czasie przemarszu nadjechały dwa
samochody, które ·ostrzelaliśmy ogniem
maszynowym. Przeszliśmy bez ż~nych
strat.
Samochody niemiec'.kie

stanęły

na szo.sie.

W chłonął nas stary las, który miał stać się
dla nas bazą ruchu partyzanckiego do koń
ca wojny.
Czekało nas jeszcze przejście toru kolejowego. Mając sporo furmanek naładowa
nych cennym materiałem musieliśmy prze
;echa.ć koło budki dróżnika. Podjechaliśmy
pod sam dom. Wysłany oddział zwiadow·

czy znalazł dogodne miejsce przejazdu.
Pierwsze przeszły furmanki, które powinny zatrzymać się z kompanią gospodarczą
w odległości dwóch km. Reszta natomiast
pozostała.

Za,pytuję

dróżnika,

jak

często

chodzą pociągi.

Odpowiada: „czasem i 5
na godzinę''. Świetnie się składa. Natych·
miast wyf'fałem minerów po dwie porcje
trotylu. Zaraz też zaminowano dwa torylewy i prawy. Rozłożyliśmy się w tyralierę po jednej i drugiej stronie przejazdu
i czekamy.
·
Minerzy sprawili się cicho Jak koty.
Zasypali piaskiem ładunek, przeciągnęli
lont „bikforda" i · czekamy. Pbciąg musi·
my wykoleić i zni3zczyć go.
W zasadzce brało udziaI ponad 250-ciu
ludzi. Czekamy. Nareszcie sapie. Gdzieś z
daleka wiatr - soiusznik partyzantów przyniósł nam h sapanie. Maszyna sapie
ciężko, coraz wyraźniej. Nagle wyłania się
ciężki,
czarny smok. Tuż„. tuż„. iskra
„bikforda" pobiegła mu na spotkanie, by
go powalić. Wybuch. Czarna maszyna za·
ryła się i stoczyła na bok. Wagony prąc
naprzód powłaziły jeden na drugi tworząc
nowoczesną, wojenną piramidę. Pada komenda: „Ognia!"
Jak lawina sypnął się ołów w stron~
bydlęcych wagonów, w których znajdowała się t. zw. ,,żywa siła'- hitlerowskich
Niemiec.
Pociąg wiózł samochody pancerne, benzynę, kilka cystern i obsługę załogi samochodowej. Do cystern z benzyną oddaliśmy kilka strzal.ów z naszej nowo otrzymanej broni przeciwpancernej - P. T.
R.-ów, które bez żadnej trudności przebiiały wagony. Benzyna ciekła, tworząc wiel
kie kałuże.

l!). c. n.J
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.Kobiety pracujqce 11czczq Święto I .Maic;s
wzmoieniem wspólzawodniclwa pr_c:zł3'
i wielokrolnym wkładem swym w d a eIo odbudowy kraja
I

r

iedności
Wydzialy ke•:ece Płll I PPS

Pod znakiem

•~rdlj- wspilłl'.e

W dniu 19-wo bm. odbyło się w Warsza
wie wspólne zebranie wydziałów kobiecych
KC PPR i CKW PPS, na którym omawiano
sprawę dalsz.ego zacieśnienia współpracy
między wydziałami kobiecymi obu Partii ro
botnlczych w dziedzinie realizacji uchwał
Komitetów Centralnych obu Partii dla przy
gotowania jedności organicznej. Szczególną
uwagę uczestnłczki konferencji poświęciły
opracowanłu tematyki kobiecej dla odbyWaJl\cych słę obecnie wspólnych terenowych szkól partyjnych. Poza tym omówiono sprawę wspólnego szkolenia kobiet.
Na zebraniu uchwalono następują~ rezolucję.

„Wydziały kobiece KC PPR I CKW PPS
r:ebrane na kolejnym wspólnym posiedzeniu w głębokim zrozumieniu roli, Jaką ode
gra połączenie się obu Partii robotniczych
na fundamencle ideologii makslstowskiej,
podkreślają szczególne znaczenie łej JedDuży wkład
ności dla ruchu kobiecego.
kobiet w dzieło odbudowy kraJu i cqraz
Uczniejszy ich udział we współzawodnic
twie pracy Jest dowodem wirostu świado
mości i ofiamoci szerokich mas kobiecych". Rezolucja dalej stwierdza, że w
przygotowaniu Swięta 1-go Maja oba wydziały kobiece zobowiązują się do ścisłego
współdziałania l wzywają kobiety do naJUcznleJszego udziału w zebraniach omawia
Jących przygotowanie do jedności oi'ganlcz
nej obu Partit. W re,;olucjl podkreślono
konieczność wykorzystania wspólnych posiedze6 i zebrań wydziałów kobiecych dla
podniesienia marksistowskiej świadomo
ści wśród członkiń obu Partii. Następnie
rezolucja stwierdza, te kobiety, członkinie
PPR I PPS, wezmą najczynniejszy udział
w masowej akcji zbórld na rzecz budowy
Wspólnego Domu przyszłej ZJednoczoneJ
Partii Robotniczej.

Kobiety

ko&:l.Uli , nastęip.na

~

nef welni.ai!ej 61Ukfonk1.
~ Na u&Zycie blru:zJk!i deseniowej p~
my któ:rą.ś z 111aszych S'tairych zn.iszaz:o-nycll letni.dl jedwalbnych 61Uikdenclc..

Maja Jeszcze szersze masy kobiet wh\czyć do
współzawodnictwa, mnożyć szeregi przodownic pracy, dołożyć wszelkich starań, by codzień realłzować ba.sio, więcej, lepiej, oszczęd
niej.
zdobycze, omągnięte we
imienia 8 Marca?

Apel tkaczek - Szajblerówek - podjęty
w końcu stycznia br wzywający do uczczenia
8 marca wzmożoną wydajnośc!ą pracy - s~
rokim echem odbił się w pierwszym rzędzie
wśród kobiet przemysłu bawełnianego i konfekcyjnego.
Przemysł bawełniany, w roku ub. nie wykonał w pełni rocznego planu produkcyjnego
a w lutym przędzalnie cienkoprzędne wykonały plan w 117,3 proc., przędzalnie odpadkowe w 122,7, tkalnie w 104,9 proc. Jest to w
poważnym stopniu zasługą współzawodniczą
cych kobiet.
Jeszcze lepsze wyniki dał żywiolowy ruch
współzawodnictwa pracy w przemyśle konfekcyjnym, gdzie produkcja w miesiącu lutym br. osiągnęła nienotowa.ną dotychczas wy
sokość 2.488.923 sztuk wszelkiego rodzaju wyrobów konfekcyjnych. Stanowi to 154 proc.

12

miesięcy

w ciąeu 1~ i

pół

rg1 Ko~;et P!PJG llr 8
arzysviesza wykonanle olano

Członk·n~e

Oto. co uchwaliły. członkinie Ligi Kobiet
PZPJG Nr 8 (d. Buble)!
My, robotnice PZPBJG Nr 8 w Łodzi. w
obtfczu święta 1-szo Majowego zobowiązuje
my się w ramach Planu Trzyletniego. plan na
rok 1948 wykonać w ciągu 10 I p6ł miesięcy .
Trzyletni plan, to droga do dobrobytu l pogospodarczej Kraju! Cześć Przodownikom Pracy! Wszyscy na front współzawodnic
twa pracy!
Cześć kobiecie-Polce, ofiarnej . pracownicy
w odbudowie kraju!

tęgi

~nie

z ·lliemodnej, przybóitikiej, a znosrro-

SPORTOWY ŻAKIET

mtslć b~ Cło

l!§>ÓdniC gładklc'h bądź ~ydl.

Na
d1.:1'ś

załąc zonych

ry&unk.ach

s-t<>S<>wać

przedstawiamy

ruiszym Czytclnix:zkom modele modnej

w tym faisonie krótki

rękaw.

Chcą<:

być po6ia.daC2lką tej mOO!lej 8Ukienli, musimy
na jej 1\16Z~ prrewaczyć więk574 lllliQ; no~
malnie ilość ma.teridu - gdyti ~ k,illl()o
l[],()Wo krojony rękatW, }ant i w głębokie plisy
ukta&Dll. eipódniozka poohłonlł dużo tka.niny.

Na. jego

ipr:zie:maozyć możemy eta.ry dem b!\'dt
jesienny płasu::zyk. Płas?JCZ ibaJk,i musi byd ioał

'IISzycie

ko'Wticie s,pruty i wyiprany. gdył z m.eśwł.er!eJ
kienki, bluzek, .i sportowego 2lanciecikl!L
i :przy1brudzo111ej ifbm·iny nie n.a!leity eporzitd'zać
nO'W'ej ~e:!y.
SUKIENKA uszyta być powinna 'I mię'k:kiej
<ńen.kiej wełny 1ulb też z mięsistego, grubego
jedwabiu.
niemowląt
Na sporz!łd7.e:ode bhttelc użyjemy tych illlft·
Najodpo'Wiiedniejszymł na Jej sponll&erid•
Społeczaa
wyda(e
uuyje- ter1816w, którymi dygponujemy w d<>mn. Pier
były.by tkani.n y jaene. Jeśli 61U.knię
my z m1'!teri<ał.u wełni<1nego, dobm.e byłoby ziv wsz~ z nich ~tać może ze ~j m~j
Czytelniczki nasze zapewne wiedz,, !$ ~
stycznia bieżącego roku zostało pnerwane wy
dawanie wyprawek dla niemowląt. Przerwa
ta była spowodowaM. trudnośdaml technicznymi, bowiem Zakład Ubezpiecze:A Społecz.
nyeh przejmował tę funkcję od Związków Zaplanu ł 872.523 IJztuk dodatkowej pąnadpla- pesłojów. Teraz my gonimy ma}stra, a nie wodowych.
Qbeenie, jak słę dowiadujemy, jut od juon nas. Na podwórzu fabryki Gajera - atonowej produkcji.
Tow. Gołygowska - słynna wielowarszta- ją wielkie honorowe tablice „Niżej wymlenie- tra rozdawnictwem wyprawek dla niemowląt
tówka łódzka, obecnie tnstrukt.orka, przeka- ni pracą swą zasłużyli się dobr:l'Je w wyko- zajmować się będzie Ubezpieczalnia Społecz
zująe swe doświadczenia młodzieży - nie mo- naniu planu". Następują namsk_a. Wśród na. Dla dzieci, które urodziły się przed 19
kwietnia Ubezpieczalnia będzie wypłacała
Przed nich 17 kobiet l 7 mężczyzn.
że się wychwalić swoich uczennic.
Przeprowadzona akcja współzawodnictwa równowartość wyprawki w gotówce w 11t1nie wywspółzawodnictwem im. Ił marca Gdy 30 pracy wśród kobiet robotnic z okazji dn. 8 mie 3800 zł. Pieniądze te będą wypłacane storabiały one nawet 70 proc. normy.
młodocianych przystąpiło do wspó:tzawodnic- marea dały w efekcie - wzmożenie produkcji pniowo - według kalendarzyka, który zostatwa - zrobiły one w lutym do 140 proc. nor- i poprawienie jej jakości. W wyścigu pracy nie ogłoszony, i według którego kolejno zos okazji Swięta pierwszomajowego wezm1' stanl\ wywołane pierwsze litery nazwisk.
my przy dobrej jakości produkcji.
Dzieci urodzone po 19 kwietnia br. będ~
Wzrosło poczucie odpowiedzłalnoścł za WY• nleWJ1,łpUwie masowy udział kobiety, aby pod
konanie planu. Tow. Adamusikowa - prząd- kreśli6 l za.akcentowa6 swój równorzędny z już normalnie otrzymywały wyprawki, o które mogą starać się matki już od 7go miesiąca
ka od Sztajnerta, która pierwsza przeszła na mężczrznaml wkład w odbudowę kraju.
Edwarda Orlowska. cląty. (m.)
obsługę trze_ch stron - mówi: Nte ścierpimy
6U

Wyprawki dla

Ubezpieczaln:a

t•

przygotowują się

Zebranie aktywu ko)>i~ego PPR w Łodzi z
udztałem przodownic pracy w podjętej uchwale zaznaczyło: Stwierdzając nasze zdobycze, osiągnięte we współzawodnictwie imienia 8-go
Marca - zmobilizujemy siły, ateby do 1

Jakież to były
współzawodnictwie

(oroo1b iona ha.ftemf osz,ła

J

do

święta

pracy

l

Ni.e zaniedbujcie zdrowia swego i swego potomstwa
Walka z chorobami wenerycznymi

wśród

W wielu wypadkach lekarz ambulatorium
Przed paroma tygodniami donosiliśmy naszym Czytelnikom o akcji specjalnej, zorga- kieruje chorą matkę do szpitala, gdzie przenizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Akcja chodzi całkowitą kurację aż do wyleczenia,
ta ma na <:elu przyspieszone leczenie chorób a później jest pod długotrwałą obserwacją
ambulatoryjną.
wenerycznych dziedzicznych I nabytych.
Ambulatorium przeciwweneryczne przy ul.
W mleśC1e naszym powstało ambulatorium
Tramwajowej poS;f\da jednak zbyt szczupłe
przy szpitalu Marii Magdaleny przy ul. Tram
pomieszczenie.
wajowej 15, gdzie leczeni są mężczyźni, oraz
Wydaje się nam, że w akcji przyspieszow określonych godzinach codziennie między
nego lecznictwa o tak ogromnym znaczeniu
12-14 - kobiety ciężarne l dzieci. Ambuspołecznym, Zarząd Miejski powinien przylatorium tym kieruje profesor UŁ dr Kapuznać ambulatorium cały gmach szpitala Marii
ściński - lekarz chorób skórnych l wenerycz
Magdaleny, a szpital, który dysponuje zalenych.
Każda matka I dzieci do lat 14-tu są tutaj
leczone na własne Żl\danie, lub przychodząe
ze skierowaniem· Ubezpieczalni całkowicie be-i
Państwem, w którym opieka nad Matq
przy użyciu penicyliny l Innych
płatnie Dzieckiem stoi na niezwykle wysokim ponajnowocześniejszych środków.
ziomie jest, jak wiemy, Zw. Radziecki. Wśród
Stosuje się w ambulatorium najskuteczniej wielu wzorowych urządzeń działu opieki nad
sze metody leczenia ~ przede wszystkim pe- Matką i Dzieckiem w Moskwie istnieje tzw.
nicylinę. Ponieważ syfills przenosi s"ię na po- Kuchnia Mleczna. Jest to fabryka nowoczetomstwo. leczenie kobiet w ciąży jest szcze- śnie pomyślana I urządzona, w której przygogólnie ważne, jeżeli matka · pragnie, by uro- towuje się posiłki dla niemowląt. Dzień w
dziło się zdrowe dziecko. W okresie ciąży naj dzień przygotowuje się tutaj dziesiątki tysięcy
lepie; jest rozpocząć leczenie mniej więcej w porcji tzw. „mieszanek", przeznaczonych dla
5-ym miesiącu, bowiem w tym cza- dzieci, znajdujących się w klinikach położni
ł-ym ~te syfilis przechodzi na płód . W ambulato· czych. żłobkach, domach dziecka, szpitalach
rium stosuje się ;edno intensywne leczenie w itp. Mieszanki te stanowią pożywienie peł
r)kre~le ciaźy I ieżelł ~11fill!! nie ;est w sta - nowartościowe dla ty~ niemowląt, których
dium już zbyt p6źnym w olbrzymiej większo matki z tych czy innych względów same karmić nie mogą. Cały przerób dostarczonego
ści wypadków dziecko rodzi się zdrowe.

Tam, gdzie

kobiet i dzieci

dwie 75 łóżkami, przenieść do Innego gmachu. Takie posunięcie wpłynęłoby· bezsprzecznie dodatnio na szybsze i lepsze skutki
akcji.
Niezbędnym jednak warunkiem ifobrych
rezultatów akcji jest wzbudzenie świadomości
wśród matek, które kiedykolwiek przechodziły kiłę ł mają dzieci, lub są obecnłe w cią
by same w imię dobra swego i dzieci
ży, Unikną wówzgłaszały się na obserwację.
czas zgubnych skutków syfilisu, a dzieci
uchronią od ślepoty, głuchoty i innych skutków tej strasznej choroby. (m.z.).

niemowlęce

menu

do „Kuchni Mlecznej" mleka odbywa się w
warunkach wysoce higienicznych. Produkcja
została tu całkowicie zmechanizowana., Fabry
ka robi wrażenie nie tyle kuchni-wytwórni,
ile laboratorium. Personel, obsługujący maszyny, jest specjalnie dobierany t
Na czele kuchni-fabryki stoi dr Berd~ej.
Sama kontroluje zawartość tłuszczu w dostarczonym do przerobu mleku. Moskiewska
Kuchnia Mlecz~a. nowoczesna placówka fywieniowa wypełnia bardzo doniosłą rolę, gdyż
dostarczenie maleńkiemu dziecku właściwego
i w higienicznych warunkach grzygotowanego posiłku, jest gwarancją jego zdrowia i wła
ściwego rozwoju.

Stelan Stelań§"I

„N akry cie'' Krzysztof a Ko I umba:

.
Z(darzyło się, iż wskutel~ zagubienia kaZendarza, znakomity podróżnik, Krzysztof
Kolumb (ten, .co to, wiecie, odkrył AmerykęJ zabląkal się w czasie i fatalnie pomyHl daty. Oto zamiast udać si"'"' na swą w•„
~
prawę, z!Jód~iie z dałtymi z podręcznikóu;
historycrmych, Anno Domitii 149,?,J niszyl
dopiero w roku 1948.
OmyZka te& dala się Kolumbowi we znaki już na samym początku podróży: marynarze bowiem z miejsca zgłosili swoje wąt·
pliwości.
~ Wodzu wi-elce szanowny! - rzekli. Po jalcą właściwie c?iolerę mamy się telepać do tej Ameryki na szlcoltiym żaglowcu?
Nie można to wsiąść po prostu na któryś z
okrętów transatlantyckich'!
- Wykluczone - odparl surowo Kolumb. - Nie można historii tudzież geogra
fii obełgiwać: wszyscy wiedzą, że odkryłem
Amerykę po długiej i ciężkiej podróży na
statku żaglowym, dl.atego te~, cho Ć moźe t o
musimy 3·echaó tró3"trudne ,;• n""'wynodne,
""'
!J
masztowcem.
Podróż trwala przepisaną ilość miesięcy,
poczem - w myśl przekazanych przez historię informacji _ majtek tła t. zw. bo• 1
cianim gnieździe krzyknąl: ziemia, ziemia.
Na ten o1crzy1~ Kolumb poprawił dumnie
swój pię1Gny kapelusz ze str1.Wi1n piórem i
oświadczył uroczyści~ swoim towarzyszom:
. Panowie) jesteśmy w Ameryce!
Słowa te jednak, wymów·il widocznie w t.
zw. zlą godzinę, gdyż do żagloioca wnet
podjechały zmotoryzowane pirogi, z których wysiadła czereda um unduroioanych
tubylców. Wdrapawszy się n.a pokład, przy
byli zlustrowali podejrzliwym spojrzeniem
wszystkich pMażerów żaglowca, przybrcJ.nych w pi~kne kostiumy historyczne.
- Fiu, fiu - gwizdnął przez zęby przywódca tuziemców. - To jakieś lepsze ptasz
ki! Aktorów filmowych uda}ą i my~lą, że
my, stare' wróble policyjne U.S.A., na taki
kawal się nabierzemy!
•
.
Spojrzal ostro na Kolumba, ktory powttal go machnięciem S'lfego pięknego kapelusza i ryknąl glośno:
- A ty tu, w New-Yor7•u, wla.śoiwie
czego'! Szpiegować przyJechaleś?
- Szpiegowa6' - odparz z godnością
Kolumb. - Nic podobnegó. Ja wylącznie
w misji histórycznej: p~yjechalem odkryć
Amerykę. Właśnie zaraz zejdę na ląd i iatknę sztandar...
- Ha,, ha, ha - ryknąl ntt cale grtrd1o
szef po1ticjantów 1u;w-yorsldch. - A tó się
facet zasypali „Sztandar zatknie!" .A jaki,
pytam, sztandad OczywiBcie czerwony.„.
- Czerwony'! _ precrwa-l %~ zdziwieniem znalcomity podróżnik. _ .A kto panu
powied.zial, że sztandar tno}ej 1~rólowej,
Izabelli hiszpafiski.ej, jest c:-:arwony? Pan
historii zupełnie nie zna„.
_ Z'nam czy nie znani - ivarknąl poU-

_
- O, o ~ dały się slyszeć liczne glosy
- aktorów filmowych zaaresztowali, bo w
kostiumach tit przybyli. Hallo, panowie, wy
z jakieg~ filmu?
- Z żadnego - odparl ponuro znakamity podróżnik.
~ TO slćąd to dziwne przebranie?.
--=- Wcale nie dziwne- zirytował się
wielki. odkrywca. ~ Po prostu historyczne
Przeciez w innym nie mogę chodzić, skoro
Kolumb jestem.
~ A, a, a_- zawołali chórem zebrani.
- Kolumb„ .. Może ten słynny Krzysztof Ko
lurnb? .
~ We własnej osobie - odparł szarmaneka podróżnik - Amerykę przyjechałem
odkryć.

- O, to się panu nie itda - westchnęli
zebrani. - Nie te czasy, aby d-ziś .Amerykę
odkrywać. Zresztą sarn pan za;--f],z :::obaczy.
Reeczywiście, kiedy wnet Ko~Hmba po11·0
lano przed oblicze ,,Iiomitetu", ,,oblicze" to
by
· ło tak niept~yJ·emi•e, t'z' podro'z·n,;1,
z·a1
"'
•
• •
drżał, myśląc z trwogą: Santa Hermandad,
.
inkwizycja! Ledwie to pomyślał,: gdy jeden
z inkwi~ytorów przystąpil od razu do badania.

- Czy jest pan członkiem partii komunistycznej/J - zapytał ostro.
- N - nie - odparł zmieszany Kolumb. - Jestem ozlonlGiem dworu królowej
Izabelli.
>,Struga wariata" zapiśa.l sędzia, poczem
zadał drugie pytanie:
_Hm, a co sądzi pan 0 ustroju Związku
Radzieckiego r
- liwiązkit Radzieckiego? - zdziwił się
wielki odkrywca. _ Nie znam takiego. Czy
to może b-;dzie Związek Miast Bałtyckich?
- Wykręca się pan od odpowiedzi - zaUtoażyl surowo inlcwizytor, notując na kar~ce:· ,.symulant" - wobec czego proszę mi
powiedzieć, co pan wlaściwie chce tutaj
robić w Ameryce?
· .
.
- Jakto - co robić? - wykrzyknął Ko
lumb. - Wiadomo: odkryć ją i zatknąć
sztana,ar....
W imieniu Związku Radziedkiego, co'!
- uśmiechnął się ironicznie sędzia.
Podróżnik wzrytszyl ramionami.
- Doprawdy - oświadczył - prawdziwa z was lnkwizyc.fa, wmawiacie czlowieko
wi, co wam ślina na ję„yk przyniesie. Prze-

I-

Takiemu zaproszeniu trudno bylo ,odmó-

wić, to też Kolumb bez oporu dal się propolicjantom,

którzy go
zawiedli do wielkiego budynlcu, znajrtuJącego się na wyspłe Ellis • Island
w pomieszczeniach tego budynku Ko„ zu dz.,
, na 1.tó
lum b zastal większą iloso
K. rycli ukaza,nie się jego zro bto potęzne wra-

·z

źenie.

.

w·

ł.udUJik. Jerzą "e.-n

cjant - to się okaże we wlaściwyrn cżasie, ,
a tei·az cale towarzystwo proszę ~ nanii, bo
palą w leb i kolbami żebra policzymy!

wad;ić gościnnym

.

„..... wz"e

s~ n r..A
'I-'
.

cież

chyba

powinni:ście

wiedzieć

ze szkoly·.

Przed wieiu, wielu wiekami
nikt pończoch nie nosił jeszcze.
Chodzono z gołymi nogami
i w mróz i w jesienne deszcze.
w zawieJ·e i w niepogody,
bez pończoch, mili, aż podzhf,
Jednako stary czy młod,y,
z piętami brudnymi choC:zil.

ln'pekto' C'y"ynkiewi", wy'"dl"y z
hotelu, spojrzał na zegarek.

że je~tem poddar.ym hiszpafiskim...

-

Jeszcze czas -

pomyślał -

przejdę

Członkowie „Komitetu" poszeptali coś ze się po mieście, a potem wstąpię do fryijesobą na ucho, poczem głos zabrał sam prze ta.
·
wo d niczą
y:
- Jaki jest w takim ra.zie
sunek do generała F1'anco?

pański

stosu•

Po półgodzinnym wałęsaniu, spo~trzegł
na jednym z domów szyld: ANTONI SZTOS, ·
f
·
. •
ryz;et mę-s 7ci i damski.
- To tu · - mruknął inspektor. Osti;zygę się i ogolę. ·Na inspekcję ttzeba
wyglądać elegancko.
Po chwili siedział w fotelu, z serwetką
pod brodą, a wysoki mężczyzna w brudnobiałym kitlu oporządzał mu nożyczkami resztki owłositnia.
_ A ta _ ak _ usłyszał odpowiedź. _
Pogoda, tego, ładna, ale pan dobrodziej
chyba nietutejszy.
_ Nie, przejazdem. Na inspekcji.
_ Aha _ przytaknął fryzjer _ uśmie::hając się porozumiewawczo. _ Na inspek

- Nie znam go- ·i znać nie cheę - oświad
czył z iry~acją Itolitmb.
- O, to nied.obrze - stwierdził przewod,niczący, kreśląc na mtldecie: „wyjątkowo
niebezpieczny((. - Zt1acsy się, utrzymuje
pan kontakt z lewicą?
- I z lewicą i z vraivicą - wy[crłyknąl
Kolumb - .przecież mam dwie ręce!
- Niech pan nie uda.fe głupiego! oful~nął pre.zes „Ifomitctu''. - Nie chodzi
o „lewicę'" w 111naczenfa „lewa 1•ęlw, a o „le•
w-icę" w 111tiac~eniu „stronniclwo lwmunistyczne". Rozumie pmt?
•
„
CJl.
_ Ńic nie rozitmiBm _ odparl podr·óżCzyczynldewiczowi zrobiło się .nieswojo.
nik. - w ogole to chyba zlożę raport krq- c
t
d b ł , · · h ? 'r 1 b
zego en ra w ·.\'.'C1w1e c ce.
rze Ja Y
lowej Jzabelli, że .Ameryka jest zamieszka- zapuścić się w bardziej szczegółową rozla obecnie przez Jakichś pomylonych wariatów.
mowę.
--:- Przyjechałem - zaczął wyjaśniać Slowa te wywołały wielkie poruszenie w skontrolo"'ac' tuta3· to i· owo Zresz·t" n1"e
"
·
"''
całym „Komitecie".
pierwszy raz. Byłem już w waszym mie- „Zloży raport!" - ucieszył się prze- ście„.
wodniczący. - No, to Już jest wyraźni'! _ - Właśnie! - ucieszył się n.iesatnowiprzyznanie się do winy, znaczy się, przyfą· cie fryzjer. - Był pan.
chał do Atneryki w celach wywiadowczych.
Inspektor podskoczył ze zdziwienia na
- Wyraźne szpiegoiłtwo! ~ wylcrzyknąl fotelu, ale Sztol!l tego nie widział, zabrał
jeden z sędziów.
fię bowiem do przygotowywania mydła do
- A ,,Izabellą" - wrzasnął drugi - nie golenia i wecowania brzytwy.
dam'} sobie mydlić oczu. Wiemy dobl"ze, śe
- Skąd pan wie, że byłem? - zapytał
to szyfr!
ż niepokojem Czyczynkiewicz, kiedy fryZłowrogie te krzyki dopro1radzily znako- zjer zbliżył się znowu do fotela.
.
mitego podróżttilea do omdlenia. Gdy się
- No, sam pan mówił...
ocknąl, znajdował się już w więzieniu •na
- A tak, rzeczywiście, byłem: ml~szkaEllis-lsland. Tam tez otrzy1nal od strażni- łem nawet parę tygodni. Na ulicy... Zapomka p"lik gazet new-y&~kich. Wszystkie one niałem. Wiem tylko, że u jakiejś wdowy.
zairiierały sensacyjne doniesienia o nastę- Córkę miała. Marysia, pamiętam było jej
pujących tytułach:
„ARESZTOWANIE na imię. Zgrabna dziewczyna i w ogóle pyNIEBEZPIECZNltGO SZPIEGA", AGENT cha. Do zabawy doskonała. .•
MOSKWY W PRZEBRANIU AKTORA
- Zgadza się - potwierdził fryzjer,
FILMOWEGO", „KOMITET DO BADANIA szczerząc zęby.
Marysia Kompianka.
DZIAŁ .AL N Oś CI ANTYAMERYKA1V Bardzo zgrabna i do zabawy faktycznie
SKIEJ CZUWA", „MISTER COLUMB. WY bardzo tego.
SŁANNIK KOMINTERNU - POD KLIJ_ Zna ją pan? _ ucieszył się inspekGZEM", TEN, KToRY CHCIAl.i „OD-, t
KRYó" - ZOSTAŁ NAKRYTY„."
or.
- Owszem - odparł wesoło golibroda,
mydląc brodę Czyczyilkiewict:a. To mo•
l
h żona. Oze11iłem
się z nią dwa a.ta temu.„

wl·~s'ci'w.ego
~

UŻJ'WćJnŹćJ. pończom
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Sumienie

1

Aż wreszcie znalazł się człowiek.

tęga,

jak sądzę, głowa,
co dbając 0 s.woje zdrowie,
pończochy wykombinował.

I odtąd . - p~wda -

ten ubiór,
w powszechne wszedł już użycie~
Szczególnie kobiety to lubią
i śnią, o pończochach wciąż skrycie,

- Pańska żo-na?
Inspektor otworzył szeroko oczy i nie
czekając aż. fryzjer podniesie brzytwę, rykkm!,ł głośno z przestrachu, poczem odepchnąwszy gwałtownie Sztosa wyskoczył z narr.ydloną twarzą na ulicę.
- Panie - wybiegł za nim fryzjer stój pan! Nie bądź pan wariat! Czego pan
ucieka? Man:i. coś dla pana!

Ale Czyczynkiewiez nie słuchcił. Biegł
jak szalony w stronę hotelu.
Sztos wzruszył ramionami i stanął -r:·
drzwiach rezury, przy której zgromadziło
się od razu grono gapiów.
- Co się stało? - pytali zaciekawieni.
- A tu jeden fac.e t kiedyś mieszkał u
teściowej. - Wyjechał zostawiwszy teczke
z papierami i fotografią. Pożnałem go i był
IJym o'f
rtd a,ł a t en wana
· t w nogi.· W'd
·
i oczme
-

tu pokazał

znacząco

na czoło.
ARTUR ROMAtrSKI

Lecz nie w tym fakcie bynajmniej
orzyczyna zła się ukry\va,
lecz . w tym, że często fatalnie
się w Polsce pończoch używa,
. Zamiast je nosić na nogach,
dla osłonięcia nagości,
forsę do pończoch się chowa,
i to mnie drażni i złości.
Jakimż hyr trzeba idiotą
i jalde we łbie mieć manco,
by pienią.dz poWierzać pończocJ1om.
zamiast zbiornicom i bankom?
Jaki!'goż trzeba mieć bysia,
(ja bardzo ludzióm się dziwię)
by pończoch, szczególnie dzisiaj,
używać tak niewłaściwie t

....,,.
.. .... „.

. .'

I

-
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Gdy Naród buduje i tworzy,
·
- Wiesz, najdroższa, wiosną cała natura
Tak, moja droga. Czasy są. ciężki~, J· ~ Lich. ł.eby k~ężyc mó,g:ł zdradzić, cey jak hasło więc okrzyk wznoszę~
„PO~CJZOCHY
NA
NOGI
WLOżYC?
odnawia
się i odmładza! Może ma!z jakąś
musimy zrezygnować z lfielu rzeczy: Ja Jesteś mi wierną?
PRE,CZ ZE SKARBONKĄ
11rzyjaciółke, któTI1i jest młodsza i ładniej•
np. postai. owtłem Zfe:l'Jygnowa6 z małżeń·
w ro:ięczoSZE·!" sza. o.d ciebie r.
stwa z tobą?

-
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TYDZIEN
W ILUSTRACJI

19.4. b.r., tj. w piątą rocznicę bohaterskiego czynu powstańców łydowskich na straszliwym cmentarzysku getta. warszawskiego stanął granitowy pomnik
ku czci poległych członków Zydowsklej Organizacji Bojowej

N:l(,dawno obchodzona . rocznica walk Wojska Polskiego nad Nysą Łużycką I pod
BudzlS'Zynem wiąże się ze wspomnieniami o wielkim patńocle i bohaterskim
łołnierzu, gen. Walterze • Swiertzewskim. (Na zdjęciu wśród pamiętek po Generale
- faszystowska. kula, która go zabiła pod Baligrodem)

„

Niedlvgo I w · PolS(:e będzie się wyra.biało „oodcwne lekarstwo na. wszystkie cho.
roby
penicylinę. Pawilon penfoylłny &tanie w Tarchominie pod Warszawą
już za trzy miesiące

„Łatwiej wielbłądowi przejść

przez ucho Igielne, niż bogaczowi wnijść do Kr61eełwa
chodzi jednak o wejście do Watykanu, to wstęp dl& bo&'aczJ'
(zwłaszcza amerykańskich) jest szeroko otwarty: otwiera go oficjalnie 1lDH>'Wa
o wymianie usług, jaką ostatnio zawarł Ojciec św. z bankiera.ml ameryka6skbnl.
Celem ściślejszego kontaktu z kapitalistami i pocliegaezaml wojennymi na mini·
stra spraw zagranicznych Watykanu wyznaczył prez. Truman kardynała z U.S.A„
Spelmana (na zdjęciu - Truman, a obok niego kard. Spelman).
Niebiukiego",

jeśli

Miasteczko obwla się bardzo w dzień targowy . .Rynek I pn:y1egające doń ulice
zapełniają liczne szosy i ludzie z „towarem". Chłop polski sprzedaje i kupuje.

„CZY ABY SWIEZE"?
Na.pewno, moja pani, napewno. Chłopki łowickie innego towaru na targ • nie
przynoszą, tylko dobry I świeży

Codzienna podróż do pracy w zatłoczonych wozach ŁWEKD czy PKP nie na.Jeb'
do przyjemn;>ści. Wie o tym sędziwy akC>rdeoni~ta i grą, na harmonii
amila czas podróżnym

Polityka Anglosasów sprawia, iż w ·Niemcz'ech nie ma pra.wie normalnego targu,
za to kwitnie wszędzie t. zw. czary rynek. Widcy czarnogiełdziarze dysponują
nawet 700 radiowymi stacjami nadawczymi, które ~ ~wych audycjach nadaj:\
cennik czarnego rynku oraz oferty kupna i spr:i:cdaży towarów, których brak
w normalnym obrocie handlowym. (Na zdjeciu fraitment cza.rnei"o rynku w Berlinie).
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Ozorców

'o je

P wiato y Ośro ek idr N a
rozbu • wute się snb~o
Po zlikwidowamu szpitala miejskiego, który ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia i zł~ ·arunki higieniczne nie mógł dłużej istnieć, Zarząd
Miejski w Ozorko°\\'ie przystąpił do roz
szerzenia Powiatowego Ośrodka Zdrowia. Ośrodek ten jest jednym z n~jlep
szych na terenie województwa. Na uwagę zasługuje zwłaszcza specjalna stacja
opieki nad matką i dzieckiem.
Nowością w ozorkowskim Ośrodku
Zdrowia będzie aparat rentgenowski,
przyrządy do stosowania odmy oraz stacja porodowa. Ośrodek Zdrowia zajmie
część dawnego budynku szpitalnego,
która jest zasadniczo przeznaczona na
Dom Starców.
Powiatowy Ośrodek Zdrowia w Ozorkowie ma przed sobą widoki dalszego
poważnego rozwoju.
(ar)

zwo ódzkie czvn· rz _et wa ia

do uroczys ego obchodu 1-szoma~olłva c

Dnia 21 kwietnia br. odbyło się w sali kon- do uroczystych obchodów 1-szo majowych w
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego posiedze- 'cren.ie woj. łódzkiego.
ni'e WoJ'ewódzkiego Komitetu Obchodu uroZe sprawozdania prze>vodniczącego sekcji
Czyst OŚCl. 1-go MaJ·a.
organizacyjnej tow. Domagały wyn:ka, że na
·
Konferencję zagaił tow. Marian Mmor.
terenie woj. łódzkiego zostały powołane w mia
Tematem obrad były sprawy przygotowań stach powiatowych i wydzielonych Komitety

Obchodu 1-go Maja, które przystąpiły do prac
Jak
wynika ze sp:·awozdcinia tow. Domagały tego· d
roczn:' obchód 1-go Maja będzie pos1a a1 wyk
jątkowo ma.sowy i uroczysty chara ·ter, szczególnie w ośrodkach wiejskich.

związanych z organizacją uroczystości.
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ski

Przewodniczący sekcji propagandy tow. Sa I

spruwy związane z pracą proW tegorocznych obchodach 1-t:zo
majowych - mówił referent, zarówno na
akademiach, juk i w dniu 1-go Maja wezmą
udział w ośrodkach naszego woj. jjczne zespoły artystyczne i świetlicowe. Uwzględnio
ny jest także udział brygad filmowych, które
Istniejąca przy Wydziale Powiat~- fstale nadd\odzą zamówienia na przesy- wyświetlać będą w teren.ie filmy dla ludności
\i\l'ym biblioteka jest bezsprzecznie naJ-1 łanie książek. Wśród czytelników prze miast i osiedli wiPiskich. Udział w akcji 1-go
poważniejszą placówką kultural~ą. na waża młodzież, która najchętniej czyta Maja zaDowedziala także Wyże.za Szkoła Teterenie miasta oraz powiatu. B1bliote- dzieła, związane z lotnictwem oraz po- atralna i Muzyczna w Łodzi. Przez ekioy ar. d ·
tystyczne obsłużonych zostanie w te~orocznym
ka stale powiększa swój stan posia a;i1a 'I v·ieści historyczne. Wielką popularnoś- obchodzie l-szo majowym ponad 100 ośrod- liczy obecnie około 4 tys. tomow. cż.ą cieszą się utwory Kraszewskiego ków gminnych. w powiatach woj. łódzkiego
Korzysta z niej 430 stałych czytelników oraz reportaże Meissnera.
w rezultacie obrad Komitet przyjął szereg
• * •
rekrutujących się nie tylko z miasta.
W najbliższym czasie lokal biblioteki uchwał zmierzaiących do uaktywnienia prac
i
ale również z powiatu.
będzie znacznie rozszerzony, co umoż- przygotowawczych do święta 1-go Ma.ia ze
Dnia 17 kwietnia br. odbyło się uroczyste
Na terenie po~atu biblioteka posia- l;;.wi założenie czytelni jeszcze przed 1 strony powiatowych i miejskich Komitetów
,..,twarcie wspólnego kursu szkoleniowego dla da 33 punkty czytelnicze, od których l września.
(P) Obchodu uroczystości.
St.
aktywu fabrycznego PPR i PPS w Państwoa1:1111111!1111111:1:1:::1111=-i_IRl:_ _ _ _ _mm:_ __

Kurs szkolen'OWJ PPR

Biblioteka powiatowa wlas u
staie zwieksza swó; stan posiadana

PP3

~:k;~~~dach
Przemysłu Bawełnianego w
otwarcia kursu dokonał tow. 1:..uC?.ak

Pow1·a1 brzez1·n· ski· prze d·

w imieniu Komitetów Wojewódzkich obydwu Partii wygłosili przemówienia: tow. Biernack.i (PPR), tow. Brodowicz (PPS).
KurS otwarty został referatem na temat:
:redność klasy robotniczej", który wygłosił
Ceglarz (PPS).
Wśród kursantów panował nastrój pełnego
zrozumienia dla spraw wspólnego szkolenia
ideologicznego ektywu obu bratnich partii roh.

Powiato\\ry Komitet obchodu święta\wań do obchodu. Wyjeżdżają oni coPracy w Brzezinach opracował już do- d7jennie do innych gmin i na miejscu okładny plan uroczystości. Wchodzący pracowują przebieg uroczystości według
w skład komitetu przedstawiciele wszyst przygotowanego z góry programu rakich partii politycznych, Związków Za- mowego.
wodowych, organizacji społecznych i
Centralna uroczystość Swięta Pracy
młodzieżowych wyłcnili spośród siebie odbędzie się w Brzezinach, Oprócz tego
.
•
b
k.
.
delegatów, których o owią.z iem Jest pochody będą miały miejsce w Strykoskoordynowanie w terminie prz 'goto- \Vie, Koluszkach, Będkowie, Ujeździe,

(PPs>.

w

obecności

40 aktywistów obydwu Partii.

tow.

"botni~acI-,ns-:, ym

D

referował

pagandową.

1111-snn plllł-a""

8wll!l1ęt
i)

m racy

Jeżowie, Rogowie i Gałkówku. W po-

zastałych gminach urządzone

zostaną

tylko akademie. Ludność gmin, polożo
nych bliżej miasta, jak Lipiny, Niesu_ł:
ków i Długie przyjedzie na uroczystosc
do Brzezin. We wszystkich miastach i
gminach odbędą się 2abawy ludowe z
bezpłatnym wstępem.

Poza. tym Komitet planuje szereg in-

d ~ k-"'~-;"';" ';'alll-lflb""i a ;-u" Ei:io~~r~::~~;a~~~~::~~

ców zadeklarował już na ten cel 3000 zł.
Powstała również Komisja Kontroli,
która ma za zadanie przygotować miaN t
ia wolnorynkowych cen ar-1 kształtowały się na pozio~e 600 zł. Białymstoku, Lublinte i Rzeszowie. w sto pod względem c~1 stości i estetycz~
ty~ 0.?wan pożywczych
prowadzone t i wyżej. Obecnie masło doszło do 550 innych zaś ośrodkach miejskich nie nego wyglądu. Trasa pochodu wysypaprzez iiuros Cen, wykazują ~ły spa- zł. w Poznaniu, Olsztynie, Bydgoszczy, przekracza 550 zł.
na będzie piaskiem i przybrana zielenią.
dek cen nabiału w całym kraJU. Doty-

6

noto an 1·e5t
V
Jl

kt~re

czy
to przede
Y"
okresie
od 20 wszystkim
marca do jaj,
20 kwietnia
spadły w cenie w Łodzi z 19 do 1O zł..
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ze

•
iem

w Katowicach z 16,5 do 9.5 zł. ::. t. ~·
ł
ceny jaj noto~ane ~ą obecme
łódzkiego
w Białymstoku - 8 zł. 1 w Kielca~h Wojna pozostawiła nam w spadku na 300 osób). Oprócz Domów Matki rywczej dla osób, znajdujących cie
8,5 zł., najwyższe zaś we Vfrocławm - wtele dzieci bez rodziców, wiele matek i Dziecka na terenie naszego wojewódz chwilowo z najrozmaitszych powodów,
12 zł.
Jeszcze przed mie~ątem ceny mle- samotnych i nie mogących się utrzy- twa znajdują się 4 Domy Dziecka, a w ciężk:ch warunkach.
ka w poszczególnych dużych ośrodkach mać. Tymi to najbiedniejszymi i po- mianowicie w Głownie, Dziepołciu, PaPunktów Opieki nad l\fatką i Dziecmiejskich wahały się w granicach 40- krzywdzonym'.: zajmuje się państwo bianicach i Piotrko\Vie..
·
kiem mamy w województwie łódzkim
50 zł. za ltr. Obecnie ceny te spadły udzielając im poparcia, pomagając
· O tej pomocy niechaj świadczą cyfry.
d
·
. "t in
przeważnie do poziomu 30-40 zł. Naj- zdobywaniu zawodu i usamodzielnieniu1 v.5ż państwo nie licząc samorządów 93 pr.owa. zone .są przez ~ozma.. e
tańsze jest mleko w R:.ałymstoku - s.':.ę.
przeznaczyło dla domów Matki i Dziec stytucJe, .iednakz!.., wszystki~~e .~0 22,5 zł. i w Bydgoszczy 31,5 zł„
Na terenie naszegó województwa ka w 3-cir;i. k~artale ub':.egłego roku rzystają głównie z funduszów Wojenajdroższe w Łodzi 45 zł.
znajdują się 4 Domy Matki i Dziecka. olo:oło 65 m:lto~ow zł?tycł:;
. .
j wódzkiej Opieki Społecznej.
Obserwuje się ponadto nienotowany a mianowicie: w Żeraniu (pow. SkierObok op1ek1 stałe], ktorą obJęc1 sa
Na punktach udziela siE;> pomocy leod dawna spadek cen masła mleczar-,niewicki), Pabiani eh, Franciszkowie, naj~iedi:i~js:: w domach Matki i Dziec:- karsk':.ei, wvdaje się żywność i tp.
skiego, które przez cały okres Z:.mowy i Kolumnie( (największy, bo obl.:.czony l·a istmeJe druga forma pomocy do- p kt ·
. ·k· •
d M ti . D . , .
un y 0 pie I na
a .<ą i z1eclnem
zajmują. s.':.ę 32 tys. 880 dziećmi i 8 tys.
!130 matkami. Budżet mil'sieczny punktów wynosi 13 miln. zł. Należy przy-okazj'.: podkreślić brak sił fachowych
dla obo;;ługi punktów (lekarzy, pielęgnadeszły
niarek) głównie na terenie \v';ejskim.
Do Krakowa nadeszły maszyny do woj. krakowskim - na odcinku ~e powstanie laboratorium, które będzie
Ale i tu - choć powol': - następuje
robót drogowych, zakupione przez Mi- liczka - Łapżyce i Nowy Targ - sprawdzać materiały I:. opracowywać
odpowiednie
normy
poprawa
i
warunki
i dzięki kursom pielęgniarek
technicz
Zakopane.
nisterswo Komunikacji w Szwecji i Sta
Przy Centrali Maszyn Drogowych ne robót drogowych.
usunięte zostaną najdotkliws~e bra~.
nach Zjednoczonych. Są to maszyny do
robót ziemnych, -wykonywujące prace
Z\1-of:"l.Zane z v.--ykopami, oraz do rob6t
beto1;.owych nawierzchniowych. Jeden
zespół maszyn może w ciągu roku wykonać około 20 km. jezdni betonowej
7-metrowej szerokości. Prócz tego sprowadzono narzędzia poruszane przy uży
ct.u powietrza sprężonego lub prądu
elektrycznego - narzędzia te służą do
rob6t w skale, ziemi, betonie i t. p.
Otrzymano też maszyny do wykonywania konstrukcf.. małych most6w stalowych i do robót pod wodą. Wykorzystantem tego sprzętu przy pracach
drogowych na terenie cał~go kraju zajmować się będzie
Centrala Maszyn
Drogowycn w Krakowie. Centrala rozD-02608'1
W Afryce._ na polowaniu.
pocznie swoją działalność od prac w
Trzęsienie złetn.I?
To gmnk!

Najniższe
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Skład drużyn

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Wczoraj odbyła się n.a scenie Teatru W P.
premiera „Otella" szekspirowskiego. Sizt~ka
ma ~apewnione długotrwałe J?Owodzenie. Dyrek.CJa zwraca..u"."~gę na. go~zinę rozpoczynania. 19-ta. SpozniaJący się nie są wpuszczani
na salę.
TEATR POWSZECHNY
~ziś o godz. 16 i l!l.15 sztuka R. Matus'Z'ewsk1ego i J. Rojewskiego „Gospoda pod We-

sołą

Kukułką".

Jugosławii, Bułgarii

rumuńscy wyjeldl:aią

dzisiaj do Warszawy

poda- mi czeskimi.
Bułgarię reprezentować będzie w wysc1• waliśmy, wczoraj
wyjechało z Bel- gu 16 kolarzy; 10 z nich startować będzie
gradu 17 kolarzy w dwóch zespołach narodowych, 6 natojugosłowiańskich miast pojedzie indywidualnie. W drużynach
którzy startować będą startowali:
Na trasie Praga· Warszawa: Dichev, Di·
będą w międzyna
rodowym v yścigu Warszawa - Praga - War mov, Kriste·,r, Anguelov i Borano.
Z Albanii przyjedzie tylko 4-ch kolarzy:
szawa. Oto ich nazwiska: Tńfunovic, Varga
Palik, Zoric, Jesic, Misie, Todorovic, Srsa, Piro Angjeli, Gani Lacej, Niko Kote i Koco
Celesnik, Solman, Bakic, Strain, Chorvatic, Kerreku.
OSTRA SELEKCJA RUMUNÓW
Prosinek, Eat, Cesaro, Poredcki.
Organ rumuńskiej parti; robotniczej „SoKolarze jugosłowiańscy przybyli w sobotę do Pragi, skąd grupa, startująca na tra anteia", zorganizował w dniach 17 i 18 bm.
sie Warszawa - Praga, przybędzie do War- wyścig kolarski, jako eliminacje wyścigu
szawy w poniedziałek wraz z 15 zawodnika- Warszawa - Praga - Warszawa. Wyścig odJak

i Albanii

już

był się w dwóch etapach, każdy po blisko
150 km„ Dziesięciu kolarzy, którzy zajęli
najlepsze miejsca w tym biegu, zostało umieszczonych na obozie treningowym, w
miejscowości górskiej, gdzie pozostaną. aż
do niedzieli 25 bm., kiedy to opuszczri, .Ru·
munię, udając się do Warszawy.
Drużynie kolarzy towarzyszyć będą: tre·
ner drużyn:· i kierownik techniczny. Zespół
rumuński składa się z rutynowanych kolarzy zdolnych do wytrzymania wielkiego wysiłku, jakiego wymagać będzie wyścig Wfłr
szawa - Praga - Warszawa. Selekcja była
tak ostra, iż dwóch zawodników nie wyje·
dzie ze względu na młody wiek i brak ru·
tyny.

TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś dwa przedstawienia: o godz. 16-tej i
19,15, farsy Noela Cowarda „SEANS". Udział
biorą: Hanna Bielicka, Helena Buczyńska Halina Głuszkówna, Wanda Jakubińska, Michał
Melina, Danuta Szaflarska i Ludwik Tatarski. Reżyseria Michała Meliny. Dekoracje Jana Rybkowskiego.
Kasa czynna od 12-tęj. Tel. 123-02.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA''
Piotrkowska 243
Ostatnie dni „ZEMSTA NIETOPERZA",
c;;ieretka w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obsadzie, codziennie; a. w niedzielę
dwa przedstawienia o godz. 15,30 I 19,15. Bilef:; wcz~śniej do nabycia - ul. Piotrkowska
nr 102, a od godz. 17-tej w kasie teatru. W
niedzielę kasa teatru czynna od godz. 11-tej.
W próba-::h „ROSE-MARIE".
Teatr „SYRENA'', Traugutta 1
Dziś dwa przedstawienia o godz. 16-tej i
19,30 ... AMBASADOR", Z. Gozdawy i W. StepNA BOISKACH PIŁKARSKICH
Mecz ir;~powiada się 1Ilie2WY'kle ł:nteresu
Dzisiaj w Łodzi odOprócz wyżej wy·
nla. Udział b ierze cały zespó~ „SYRENY", ba- . ~
0rednictwem
pierwtrzy
będą się
poś
naszym
za
Organdzatorzy
jąco.
1
imprez
mienionych
~~
let i orkiestra.
imprezy powiadamiają ziwo:l enni•k ów boksu, że biJe•ty
szorzędne
odbędzie się cały sze. flifi.~llt
sportowe: zawody o
K:i.sa czynna od ;;odz. 10-13 i od 16-tej. I1
reg spotkań piłkar
·
mistrzostwo P0lski w wstępu na tę imprezę zostały obniżone, talk, irż
Tel. 272-70.
skich o mis.trzos<two
boksie, ~..'.!karskie spa bilet najtańszy kos:z..toiw.a.ć będzie z! 50.-. za.Wkrótce premiera komedii „Dobrze skro.
kl. A, B i C.
tkanie ligowe AKS- wody odbędą się w sa1i Wimy o godz. ll·teJ.
jony frak".
Zawody o mistrzo·
ŁKS o.raz zawody rr.0
Teatr „OSA". Zachqdnła 43. tel. 140-09
stwo klasy A: godz.
• NA TORZE ZUZLÓWYM
· tocykJo,w e n.a torze
Dziś i codz>iennie o godz. 19,30; w niedziele
bo.isk.o ŁKS:
11-ta:
o tej samej porze
żużlowym.
l święta o godz. 16,30 i 19,30 „WIOSENNY
ŁKS -TUR Łódź, bo·
na torze żużlowym
BIEG''.
Zjednoczonycli.:
i~ko
przy placu 9-go Maja
NA. RINGU WIMY
TeałT Kukiełek RTPO Nawrot 27,
Wd·
Zjednoczone zawody
odbędą się
Spotkanie piE;~darsikie Tęcza - Wa.rta ma
W każlą niedzielę I święto o godz. 12-tej dla łodzi.a.n kolo.salne :z.naczenie, bowiem przy
dzew, boisiko PKS-0
motocy1dowe o mi-1
widowisko kukiełkowe P. t, „Dr Doolittle w uzyskamiu wygra!I1ej Tęcza zamieni się miejstrzostwo Polski. Star w Pabianicach: PTC - Boruta Zgierz, godz.
Afryce". codziennie widowisko dla dzieci scami w tabeli z Wal!'tą, a gdy ta ostatnia u16-tu. 17-ta, boisko w Piotrko wie: Concoirdi.a. -ZZK
będzie
tow.a.ć
szkół powszechnvch
zawodników, z każ· bi;>isko w Tomaszowie: TUR - Lechiia.
Jegme w tydzień potem MKS-owi, ło•dzianie
Repr. CYRK Nr 1, Plac Leonarda
·z~wody. o mistrzost~o klasy B: godzt. 11-.ta
dego kilubu, po jed"
trzecią pozycję utrzymają w tabeli drużyno·
Codziennie o g. 19,15 wielki progr;im atrak„ wych mis•t rzostw Polslki. · Tęcza przygoto'W'Uje
nym. Eliminacje tego bo1sK.o Wimy: Przebój - ~SP Gł0Wa,10, b-01e·
cyjny pod dyr. Din-Dona.
się do meczu z Wartą bardzo sta.rannie. W wa rodzaju przewidziane są równied: w Pudlm i ~o TUR Park Ludowy: Płomień.- _KMSS,. bodze muszej nie ujrzymy Bedna.r.k a, który bę- Pou.an.iu, gcme udział wewią już inni zawod- isk.o DKS: Tr.a.mwajarze - Włokmaa Zg1en:,
bardzo nky. W Łodzi zobaczy.my między iiililymi Wi- boisiko PKS II: L,_ryw P~biainice - DKS Łódź,
dąc jedm.oc.ześnie zalPaŚoIIikiem, nie
mógł pogodzić te dwa 151POrty ze sobą. w ko- l.ca.ry_iczyka, Żymtirskiego, Pierchałę, Smigla z god~. 17-ta: .boisk? Z_J~OczO!ll.ych: nrR ADRIA - ,,Skarb Tarzana'', godz. 16,30, 18,30, gudej wystąpi Matedki, w · piórikowej Jur&, Bydgoszczy. Łódzik:ie kluby !l'epreze.ntowa'!le Cho3ny - Uma Skitim1e1W1ce, boisko Zduńska
w lekikiej Gry.min, w pólśrediniej Maz'UJI', w b_ędą przez Krakowiaka i Kołeczka. Wy-6tą,pią Wola: TIJR Zd~ńsika Wo•la - Centra.laia S.ziko·
20.30: w niedz. 14,30.
,.Du$ze Czarnych", godz. 17, 19, średniej Trzęso.wsk:i, w pó!cięż!kiej Mar.kie- rnwnież repatrianci Wikliński t Chlebik któ- ła Oficerów, boisko PKS - Klub Sportowy 6
BAŁTYK wicz lub któryś z nowycll zawodników, wresz ny uchodzą za jed'D.ych 'l faworytów ni~ziel· ze Zduńskiej Woli.
21 ; w niedz. 15.
Zawody o mistrzostwo kla.sy C: godz. 11-<ta
BA.TKA - „Dziewczę z P.ółnocy'', godz. 16,30, cie w cięikiej Ja6kuła, nowy mistrz Pot!s.'k.i tej nych wyścigów. Jak z tego wynika, impre"Za
-Zryw Pa:rk Ludowy Zryw - Hura.gallli,
boisko
ę:.,:c:.;iek::;a:,:w:,:i,:e;_.
·ad::.;;a;,.;;;61:.;'
ł_o_wym...:.,.;_.;,za;;;po~'W'l~
n_a_t_o_rz_e_i'UZI_.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
k_a_t_e_go_r_i_i.
18,30, 20,30; w niedz. 14,30.
boisko Podgórze: Konfelkcyjny - O~o, bo
GDYNIA - „Program Aktualno§cl Kraj. I
dsko ognisko: Włókni<!4"Z - Metailowiiec, bopięściarze
Zagr. Nr 8, godz. 12, 13, 14, 15; w niedz. 12,
!isko Ar.ko: Anko - Ka;rpaity, bo·isko Tęcza:
13 i 14.
Zrywu wzywa
Zarząd sekcji boks~ej
Skóra - Zryw Nowe Złotno, boisko Zduńska
A. P.
Cfekawa
GDYNIA - „Mściwy Jastrząb'', godz. 16, 18, wszysitk.ich zawodników wyz.naczonych na du
Wola: Metalowiec - Papiennia, godrz. 17-ta:
Łodzi
uJ.icach
na
r.
1948
maja
6-go
diniu
W
18,30, 21; w niedz. 14,30.
boisko TUR Parit Ludowy: Slk.ra - ŁodzJ.aDJka.,
6 iejszy mecz z ,,.Korabem" w Pio·trlkowie, do
.HEL - „Zielona Dolina", godz. 16, 18,30, 21; stawiennictwa na Placu Reymonta 0 crodzi- odbędzie się bardzo cie.kawa t celOJWa im,p re- boisko Podgórze: Poogórze - Jutrzenka, bo·
za organizowana prr.ez Automobillkilub Polsk.i isko Zryw Park Ludowy: 'l1ryw Koziny - Vicnie 8-ej rano.
w niedz. 13,30.
to-rla, boiSlk.o ·Arko: Poc:z·towiec - Czółenko.
Oddział Łódrz.ikl.
łk
MUZA - „Mr. Smith jedzie do Waszyngtoboisko Tęcza: En~rgia - Orzeł, boisko Ognl·
ć
l
I
węg
.
nu'', godz. 17,30, 20: w niedz. 15.
m.preza ta po ega będzie na przejechaniu sko: Błysk - Marysin., bois'k:o Zelów: Zelów
Poranek „Przygody Nasredina" - godz. 16.
1
przez samochód jak największej trasy, przy - Łaskowi.a.k, boisko ZZK KoJusziki: ZZK 11zwvcfdaią Szwa carf11
POLONIA - „Ostatni etap'', godz. . 16, 18,30,
HKS Ski·erniewice, boisko Brzeziny: Zryw
zużyciu jak najmniejszej ilości benzyny.
BUDAPESZT. (obsł. wł.) . ~ I':::. ~
21: w niedz. 13,30.
Udział brać mogą samochody osobowe I Brzeziny - Unia II, boiSlk.o Skierniewice: TUR
~-.„" W Bud_apeszci~ rozegrane zo„Na tropie zbrodni„
PRZEDWIOSNIE - ZZK Rogów.
- stało międzypaD.6ltwowe spa.tka- ciężarowe WSQ:elilcich kategoril.
-~
godz. 17 19 21 · w niedz. 15.
nie pił'k:arskie między repre~ ''
16 od
ROBOTNIK '..._ ' Guwernantka''
Informacje i zapisy w lokalu klubu przy
>entacją Węgierr i Szwajcarii
.
·.
' g z.
1
\1ecz zaikończył się zdecydo- ul, Kilińskiego 61, w godzinach od 18-tej do
rn, 3o. 21 • w me z. 15 ·. • „
,„ _,..._,, wanym zwycię.s~wem goopoda- 20-1ej, tel. 272-81.
ROMA - „U: progu taJemmcy , 16,30, 18,30, 1
~zy w stosl.lln!kiu 7.4 (5·3)
20,30; w rnedz. 14,30.
· ·
·
REKORD - „Pani Miniver", godz. 15,30, 18,
___
_
~~~~~d~~~z.~.1-----S
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18,15, 20,15; w niedz. 14.15.
· Poranek „Czapajew", godz. 14,15.
SWIT - „Niebo czy piekło", godz. 16,30, 18,30,
20 ,30; w niedz. 14.30.
TĘCZA - „Mall detektywi", godz. 17, 19, 21:
w nledz. 15.
Poranek „Nauczycielka wiejska", godz. 13.
TATRY - „Dwulicowa kobieta'', godz. 17,
19, 21; w niedz. 15.
„Moje Uniwersytety'', godz. 16,
WISŁA 18,30, 21; w ' nledz. 13,30.
P0ranek o godz. 13.
„Wśród ludzi", godz. 17,
WŁÓKNIARZ 19, 21; w niedz. 15.
WOLNOSC - „Ostatni etap'", ~odz. 15,30. 18,
20.30: w niedz. 13,
„Bitwa o szyny'', godz. 16,30,
ZACHĘTA 18.30, 20,30: w niedz. 14.30.
Poranek „Goa!", ~odz. 14,30.
20; w niedz. 14,30.
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Program radiowy na

I

dziś

wygłosi Dyr. Okr. P. R. A Smlejan. 12.04 Poranek symfoniczny. W przerwie - RadioJeszcze nie tak dawno tycz.ka:rze z trudem
kronika. 13.30 Audycja literacka. 13.40 „Niedzlela dla wsi". 14.24 „Ile mamy lat" - za- przechodzili wywkość 4 metrów. Dzisi.a.j wy·
sokość tę przechodzi wielu tyczikarzy, a mię.
.. D .
lllill
gadka radiowa. 14.35 Przegląd najciek. ·aud. d
ymi 1 unczyik lvor V.irul.
przyszłego tygodnia. 14.40 „Miłostki ułańskie" zy
- wodewil. 15.40 Muiz;yka. 15.45 „Uroczystości
w Książu". 15.55 Koncert muzyki polskiej.
16.40 Audycja dla dz:eci. 17.00 „Zagadnienie
matek samotnych". 17.05 „Podwieczorek przyj
Dzisiaj rozegrane zostarut d.a.il·
mikrofonie". 18.20 ..Wieczór autorski Leopol- .
sze mecze ligowe w piłce · nożda Staffa". 19.20 „Wielkanoc i wiosnd". 19.40 '. ·
nej. Grać będą następujące dru
(ŁJ Utwory fortepianowe. 20.00 Dziennik. 20.50 1
(gospoda.rze wym!en.!eni
żyny:
20.58 (Łl 11
(Ł) Wiadomości sportowe lokalne.
na pierwszym mlejecu): w ChoOmówienie programu look. na jutro. 21.00
Dziś nasfą11i r.oworan'e wltłdz
rzowie Ruch - ZZK (POIZ'll..a.ń),
„Z życia Związku Radzieckiego". 21.30 .,Na
W dniu dzislejsz~m w sali TUR-u w He- żywców w Rudzie Pabi an;..,ldej. eraz ze Spół muzycznej fali". 22.00 Muzyka t!lneczna. 22.45
w Łodzi ŁKS - AKS (Cho.rzów),
lenowie rozpoczynają swe obrady Pełnomoc dzielnią „Samopomoc Chłopska" w Ło<ltl Wiadomości sportowe. 23.00 Ostatnie wiado- w Rybn iku Rymer - Oracovia, w Tamowia
nicy Powszechnej Spółdziplni Spożywców w Ponadto Walne Zgrrm~dzenie Pełnomocników mości. 23.30 Muzyka taneriz;na. 24.00 (Łl Kon- Tamovia - Legia (Warszawa), w Poznaniu
ureguluje sprawę podziału nadwyżek I po- rert życzeń. 0.40 (Ł) Zakończenie audycji Wą.rta - Garba.mia (Kraków), w Warszawie
Łodzi. Na porządku obrad poza ~..irawozda
Polonia - Widzew (Łódź).
Hymn.
niami ustępujących władz spółdzielni za dejmie wnioski w sprawie udziału członków
okres 3-letni omawiane będą sprawy połą przedwojennych. oraz oznaczy najwyższą suczenia PSS-1' z Fabryczna Spółdzielnią Spo- mę zobowiązań. Uchwalone zostaną zmiaze Spółdzielnia „Przy- ny statutowe. Zostaną też przeprow~dzone
żywców w fJodzi.
wybory do Rady Nadzorczej Spółdzieloi
szłość" w Łodzi, ze Spółdzielnią Spożywców
„l'!aprzód" w Żabieńcu, ze Spółdzielnią Spo-

7.05 „Zegarynka muzyczna". 8.00 Dziennik .
8.20 Program dnia. 8.30 Muzyka po.pularna.
9 .Oo .(Ł) T ransmlsja Nabożeństwa z Kościoła
Garn1zonowego w Łodzi. Kazanie wygłosi Ks.
.
Płk . Wł . Ł awrynow1cz.
10.00 „Toruń w przekroju". 11.00 (Ł) Program n.a dziś. 11.05 (Ł)
„Na widowni tygodnia". 11.15 (Ł) „Pieśni
plerw?zomajowe" (płyty). 11.30 (Łl Roiz;mowa
z rad1osl.11chaczami. 11.40 (Ł) Muzyka ludowa
z płyt. 11.50 (Ł) Wiadomości dla R-węzłów

I Dz1·s·1e·1sza

n"1edz"1ela 1·1gowa

OBRADY PSS

,.Stań

do walki z analfabetyzmem"

