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Narody ukarzą okrutnie

tych, którzy pragną wzniecić nową zawieruchę wojenną.
Przemówienie delegata radzieckiego A. Fadiejewa
Na. popołudniowym posiedzeniu drugie-

obrony k.:>bl::.~. i matek,
r.aszym synom i córkom.
Mamy obowiązek wznieść ter: głos w
obronie naszyrh synów i córt:k. ponieważ
od nas zależy ich życie i prz~szłość. Od
kierunku, jaki nadamy ie.O. ·1myslom i
uczuciom zalE-7.y„ czy będziemy mogli mówić o nich, :"ko o ludziach ruos3.cy:::h po
stęp, czy też zmuszeni będzi·~my opłakiwać ich duchowe ułomności.
Swiatowy Kongres Cbrońców Pokoju
wykazuje, jak nieprzewyciężona jest siła
s1ć koni~··zność

go dnia obrad Swiatowego Kongresu w które

Obronie Pokoju zabrał głos delegat radzie
cki Aleksander Fadiejew, sekretarz generalny Związku Pis;:trzy Radzieckich. Przemówienie jego przerywane było wielokrot
nie burzliwymi oklaskami. (przemówienie
t.o podajemy w nieznacznym skrócie}.
W ostatnich czasach - mówił delegat
· radziecki - pragnie się przerazić ludzi
pewnym słowem. Tym słowem jest propaganda. By uniknąć nieporozami-=nis
pragnę od ·razu powiedzieć, że będę prowadził propagandę w obronie pokoju i
p:n:eciwko podżegaczom wojennym.
Mówi się, że umiłowanie tradycji narodowej, własnej ziemi ojczystej, na której
powstała nowa kultura radziecka, przeszkadza ludziom radzieckim zrozumi<:?ć to.
·
co nazywa się kulturą zachodnią .
Ale czyż wszystko to, co jast wit!lki0150
w kulturze francuskiej, angielskiej, v:ło
skiej, amerykańskiej nie wvi:Mto z włas
nej gleby narodowej? CŻ,v autentyc7na
kultura całej ludzkości nie · jest piękna
właśnie dlatego-, że jest wvtworem rozwoju kultury setek narodow wiei.kich ł małych, kt6 ~ pn:e• 1tzały swój własny i or:-f
ginab1y wkład?
Miłość ziemi ojczys~ej i walka przeci\'1ko różnym teoriom kosmopolity~~11ym w
naszym kraju łączy się :i: poszanowaniem
ł miłością wszystkiego tego, co ie5t postę
powe w kulturze każdego nuod11.
Kończąc swe przemówienie Fadiejew
oświadcza:

Wzywam wszystkich

intel~ktualistów

nie.zależnie od ich nar:>dowości, lub rasv.

dają życie

Depesza włókniarzy polskich

do Prezydium Światowego Kongresu Pokoju
Ple<flaime posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Włókn:a
masy włókn i arzy pol.>k;ch

rzy w Polsce pozdrawia w imieniu trzystctvsięcznej
obradujący w Paryżu I w Pradze Kong res Pokoju.

Zapewniamy, że wraz z ca·łą p0lsk'ą !\lasą robotniczą, wraz z masami pracuPolsk•i i całego świata nie ust::ini emy w ~alce o ut;walenie pokoju ś-N ; a
tcwego ..
.
życzyimy uczestlfli1kom Kongresu ow c cnych obrad
Za.rząd Główny Związ.ku Zawodmr.,rego
Włókn i arzy w Po·lsce.

jącymi

Nauka w służbie pokoju
J.
Przemówienie delegata polskiego prof.
bowskiego na Kongresie w Paryżu

od ich przekonań politycznych, lub reli~
gijnych, by wystąpiH przeciwko podżega
Drugi dzień obrad Swiatowego Kongresu w
czom wojennym. Mamy obowiązek ~łc111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mmmn11111 Obronie Pokoju rOtŁPOC'Ząl się w czwartek pod
przewodnictwem delegata włoskiego Pietro
Nenni.
Po od()ll;yta.nlu przez Rektora U. W. odezGrecki rząd demokratyczny ogłosił rirzez wy, przesianej przez 380 delegatów, zebraradio Wolnej Grecji powszechną amnestię nych w Prad1,e, wygłosili przemówieni:t dl'polityczną. Z amnestii tej nie będą mogły ko legad: Polski - prof. J. Dembowski I Anglii
rzystać osoby, znajdujące się na liście zbrod- - Zilliacus.
„Jeśli zeszłoroczny Kongres we Wrorłnwiu
niarzy wo.fennych, która zawiera m. In. króprof. Dembowski - z ud:r.iałent
la' Pa.wła i królowę Frydt'rykę, monarebofa.- -46 oświadczył
narodów był pierwszą, poważną próbą. mo
szystowskiego premiera Sofuli~a oraz nalnlbilizacji sil pokoju l demokracji, to nasz Kon
strn sp1aw zagranlcznvch, Tsaldarlsa.
gres obecny reprezentuje ludność nleom.ll ca
*
*
lego globu •demsklego, reprezentuje Jej nieBiskUł' Ra.nnoweru. Liljen, za.Zadał w swowolę połO'Żenia raz na zawsze kresu
im wielkanocnym liście pasterskim zakońrze ,;fomną
nla denazyfł!{acji, powsuchneJ amnestłl dia wojnom I agresjom.
Na naszym Kongresie powinien rozbrzmieć
oraz skończenia z
'Wl!IZY5tkłcb hitlerowców
głos nauki, tego najpil)kniejszego wy·
także
rcmnyślanłam.l na temat „nieszczę.~liwe.f prze
tworu ducha ludzkiego. Przemysł, tran~port,
iułoścl",
robllctwo, medycyna nie mogą Istnieć be?. o·
*
Ponad 90 proc. pracowników ll~nY<'h ba- parcia o na ukr,. ·
czasie wojny kultnra ulegała brut'llnewa.rskich zakładów przeróbki dnewa zamanl muw·systematycznemu
niszczeniu w imię hatestowało chęć urządzenia strajku. jd~ .11 prze sł:\ istnienia tylko jednego nar0<lu panów.
mysłowcy wprowadzą w życie swo.Ją croihę.
kraju. .jak ucz~ni
mego
uczeni
Jednakże
40 pr<.>C.
odnośnie obniżenia płac o 211 Czechoslo'l'fiaeji, Bułgarii 1 innych krll.iii•v df'·
mokracji ludowej, nie założyli rąk. \Vlącz~·JI
*
*
Odddał partii komunistycznej w Oslo zaoni czynnie do wielkiego dzieła Olll>nllo!ię
proponował w llścle otwartym zwląir,kom za- w;v.
wodowym tego miasta nrządzł'n!e W51łn1.nych
StQpniowo goją si~ r2ny woJenn~. kraj
uroc1.ystośei pierwuomajow:vch.
sz:vbkimi krokami dąży do normali'Za<'jl !!to'
*
*
się ostatnio włellde de
W Panamie odbyły
mnnstracje przeciwko paktowi atlantyl!klemu
ł PTZY'Znaniu baz lotniczych Stanom Z.J ednoczonym. Policja zaatakowała tłumy demoqstrantów, uiyWa,f~c gazów ł'l'Awiących.

Depesze ze. świata

*

*

•

*

*

*

*

*

W Paryżu J>oda,no do wtadnmoścl, ł~ His?.panla zamówiła we Francji 100 wagonów kolejowych, które wykoo.aoe będą w Wlł..t:"Szta.
ta.cf'l 4-ch fab.ryk francuskich.
W~rto6ć zamówienia oceniana J~st na 18'10
milionów fra.nków francuskich.

* * *
Pod.czas ładowania na. okrety ·folnll!rz:v ho
Ienderskich, udających się do Indonezji, w
porr:ie Am11terda.mu mialY miejsce ltc-i••I! 'Zamieszki. Polic.la holenderska zaa~attnwała
brufalnle .demonstrantów. któny nosili plakaty z napisami: „Lud nasz pragnie ookoju''
va.z „Precz z wojną kolonlaln~ w lnclonH,h"·

I

intelektualistów, gdy jednoczą się oni z
masami pracującymi. Zjednoczenie te wyraża całkow:cie wolę wzmo:::nienia ookoju, ożywiającą 'VSzystkie narod~'·
Ci, którzy pragnęliby wzniecić nową za
_. nnro\vieruchę wojenną, niech wiedzą,
dy może ogarnąć gniew i fo ukarzą ich
okrutnie.
Obrona pokoju jed "prawą r :i.r0dów calego świata.
Niech żyje przvjałi1 miqdzy narodami
walczącymi na calym świecie o pok•>J'

Na uroczystej akademii w Warszawie w dn. 21 bm., w czwartą rocznicę zawarcia układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, - uchwalono tekst depeszy do Generalissimusa Stal!'!-.,
który podajemy poniże.i
„My, miesz·kańcy Warszawy, zebrani
dnia 21 kwietnia na uroczystej a·kademii, poświęconej czwartej rocznicy pod
pisainia uk'ładu o przyjaźni, współP · :icy i
wzajemnej pomocy między ZSRR .3 Pclską, przesyłamy hb·i e, Wielkiemu Wodzowi i kie•r owa1nym przez Ciebie bratnim narodom Związku Radzieck ie:..10,
serdeczine, gorące pozdrowienia
Naród na.sz zdaje sobie w pe'łni sprawę z roli i zna•czenia Związku Rad i'eckiego w dz.i ele oswobodzen'a ludzl<::iśd
od zmo1ry faszyzmu, oswobodzenia, k~6re w rezultacie przyniosło i nam Po ' ~
kom niezawisłość narodową i przvwr6d
ło niepodległy, suwerenny byt pańs•w:i
wy.
Wiemy wszyscy, jaką pomoc nkazywał i okazuje nam Zw:ązek RadziAcki
tak na arenie międzynarodowej, jak : w
odbudowie i przebudowie, kroczącej
do socjalizmu Polski Ludowej. Zn~cze
nie tej pomocy możemy ocenić w ·c:iłeJ
pemi, gdy porównamy ją z polityką lii<widacji suwerenności narodowej kra!ów
europejskich przeprowadzane J przf)z
amerykańsk'.ch impe1rialistów pod osi.oną planu Ma.rshalla.
Swiadomi tego, że wbrew wo·li podżegaczy wojennych rośnie s·i'ła św?:ito
wego obozu pokoju i po.stępu, świ~d:i
mi naszego miejsca w „dz1inie naro::ifw
demokratycznych, której przewodri i kt6
rei ostoją Jest Związek Radziecki - uwielokrotnimy nasze wysia•ki w dz ·e:e
odbudowy I przebudowy Polski i w11iasiemy w pełni swój wkład w dzie.lo z~
chowania i umocnienia po1koju świato
weao.
Niech żyje i trwa na wieki przyjaźń
naszego narodu i flarodów wiell< 1 e~o
Związku Radzieckiego!
Niech żyje awangarda świa.1ow~go
pokoju Związek Socjalistycuiych Republik Radzieckich I jego Wódz Gene r3i'ssimus Staliin!"

sunków dzięki wysiłkom narodu w ciągłej usilnej pracy, O'ŻyWlanej entuzjazmem od!Judowy oraz życzliwemu poparciu ze strony
innych państw zapnyjaźnionycb.
· nlatego cały nasz kraj walczy o po!..6J.
lstnieją Jednak na świecie wpływowe srt>ry, dła których nie są dostępne zwykle uczueh ludzklr,.
To wielcy bankierzy ł przemysłowcy. Są
to fabrykanci broni I t1·11cizn. Z chorobllwvm
maniackim uporem dążą do gromadzenia bo!;'!1Ct1\- i do władzy.
Genialne odkrycia naukowe. które mogłyby
przeobrazlć obl'cze świata, staja· się w ich ręku śrcmkiem masowego tep'enia- ludzi.
Srodki masowego morderstwa oznaczają tył
ko potworny szantaż. A wszystko robi się pod
fałszywym hasłem służenia sprawom wyiszej
kultury atlantyckiej. w imię te.i kultury p'elęgnuje się rasizm, oparty na anallabetyźmie nau
kowym. N'eludzkl ~tosunck do narodów kolon'alnych ma właśnie sluiyć ich dobru, gdy i, ja
ko niższe rasy są one rzekomo stworzone tylko do pracy foyczneJ, a człowiek jest najszczę
śliwszym wtedy, ~dy robi to, d»> czego jest
.
najbardz:ej uzdoln1ony.
Nauka, jako taka. nigdy n·e może . być kosmo
.
. b .
..
J
n
po' yczna. ej ro.zwoJ musi yc zwi ązany z ży
ciem i psychologią narodów.
Ale odrębne kultury narodowe w służb' e po
stepu i pokoju mogą i pow:nny w soólpra-cować
,
_ .
_
•

I

Dem·

ze sobą, gdy idzie o zagadnienie pokoju. I dlate
go drogie są nam ideały postępowe wszystk!ch
narodów. Będziemy walczyli o wolność robotni
ka amerykańskiego I o wolność mieszkańca Ma
daj?askaru czy Vietnamu (oklaski).
żyd, Hindus, Chińczyk, Indonezyjczyk, Arab
są nam równ'e bliscy, a pamiętamy, !e wlaśhie
te narody ju! posiadały wysoką kulturę w cza
sach, gdy dop'ero rodziła się kultura europejska (oklaski).
Uczeni nie mogą I n'e powinni izolować s'ę
od świata,. za.mkn~ęci w laboratońach i bi.bliote
~ac~. Pow.inni wziąć ~ywy, .aktywny. u~zi a_ł w
zyctu swoich sp?leczenstw, J~dnoczyc się 1 ze
spolić .z o~brzym ą .masą ludzi pracy.
Powmnls~y podJąć szer?ką. .P~pagandę na
rzecz p~kOJU. NeJ1epsze. mozgi sw1ata _powinny
pracowac nad. stworz_e~1e.m masowej llteratury
propagand~wej, wyjasn·a!ącej pra~dzlwe przy
~zyny wojen I demaskuiąceJ podzegaczy wo·
•
. .
Jennych.
Naszym obow1.ąz.k1em J.est stwor.zyc zdecyd.o
kt
bi
t
or~ pomoze
waną'. zwar ~ opm.ę pu 1czną,
wahałącym Się . k?legom. w do~onamu w.ybo~u;
~ska ze ~o czy Je~ st~on e musi . wypow1edz1ec
się czlow:ek nauki. Nie mogą hyc tolerowani w
rodz'nie uczon,Ych ludzie, świadom'e pomagają
cy przygotowaniom do agresji wojennej. Nie

I

: stnieją ta 'e spory międ·zynarodowe, które nie
d~lyby .się. roztstrzyg~ądć. dćrogąJ ~?kokjo'\dvą. Ucze
es 1 az y z nas
n1 powinni o ym wie zie .

1

tołn1·erzy Mao Tse Tunga ~r:'n~ędszfe~yo~i~~i:watt~t~~vla~poł:~ęzeń~~~ab
M1·1·1on maszeruje
.
na t-aank1n
I atomowych. Bomby atomowe

są oznaką sbbonie siły. Siła zaś jest po naszej stron·e
(oklaski).
•
który N>Z
1 Jestem uczonym jednego poz krajów,
raz p;erwszy w
• 1 wija się dzięki temu. że
•
•
•
•
• • •
Wedłu.g doą1e~ien z Chm .w o~en5yw Ie. wo3sk ludowych,. ?tor~ r~zpoczęfa su~ ; dz'ejach jego rozwój naukowy został umoż 1 j.
20 bm.,. bmrą udzt~ł trzy. armie, liczące ogołem ll.rzeszło I_ milwn :włruerzy. Czwa- , '"". · o~y przez zniszczenie kosmopolityczne go ka
j p:tal.zmu. Pamiętamy, co oznaczał „h~ rrc n
rta armia posuwa su~ 'Y kier_unku Yang - _Tse. - K1iing z połn.oc~··
Obserwatorzy WOJSkow1 przypuszcza.1ą. ze ofens;vwa obe;fm1e fron.t na Yang - , volk' H.t!cra i odrzucamy próby m ll~ k o w •n' a
Tse - Kiang długości 650 mil. Głównym celem ofensywy jest zdobycie Nankinu. i r3=i ~:.i dolarowych państw jak i mś nowym rz ą
h I dom światowym.
. „
d
t
.
z Nankinu donosi agencja France Pres- A. gencJa Reu. era. onos~, 1z . w tyc j Kraje, państwa i rządy n!!praw<lę post ~ po we
Sc, że w związku z natarciem Armii Lu- dmach odbył? si ę t~Jne posiedzeme Yuani: m~.ji! wspólny język I współpracu,ią bez pafre„
rządu 1 ~n'. dwa pio.któw wojennvch. Narodv te zm ·.1·
Usr::i w 0rlawczego)
(Zgromadzenrn
d owe]. N an k'm o d u b'1eg ł eJ. nocy s t rac1il k'
·
· •
· t a n~ow~ Jrn:.·.i.
· t wa pa~ t"11 K. uomm
wspó 1ny ,ięzyk. j ~ I< rnaleźl'śmy go w tej sali
1erowmc
„
·
•
·
kontakt z lokalnym dowod7twem armu na którym powzięta została uchwała w w rodz'nie narocl.;"'· oral!nącvch JH>koju! (Dłu
·
iotrwałe oklaski\
~rawie ewakuacji Nankinu.
kuomintangowsk.iqj

•

•
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Mlad2iet b11dzle wychaw,wana

w duchu postępu
Nowoobrane Komitety Rodzicielskie · przystępują do pracy

Wybory Komitetów Rodziciel11kich we wszystkich szkołach podstawowych
i średnich na terenie cąlecn kraj11 są w pełni. W myśl zarządzenia :\lin.
dobiegną one końca jeszcze w tym mie.
Oświaty należy spodziewoć się, że
siącu.

•

W niektórych szkołach wybrano już no
we ~omitety i ich skład osobowy uległ za
Mdn1czej zmianie. Zamiast zasiadaj arych
W nich dotąd często ludzi obcych mi'\som
pracującym, nie rozumieią ::ych zada.\ i
potrzeb nowoczesnej szkoły den·.okrat:"cznej , widzimy teraz :rodzir.ów-r.,botników,
m11łorolnych chłopów, lntl'tlgenrję

pracv-

i drobnych rz~mieś1Jlik6w.
W skład nowych komitetów w : szli ludzie, którym bliska jest spraw!l budowy
demokratycznej s~koły i ")•yr.:howrmia :zdro
wej, kształconej na n::iu~rn\vj·ch zr.sadaeh

jącą

młodzieży.

mają również

szerokie pole do
Ich udział nie powimen ogra
niczyć się do zorganizowania uroczystych
akademii, ale muszą starac się wdągnitć
statecznych postępów poszczegó1.n:rch dzie d'> współpracy w przygotowaniach ol>chodu 1-szo Majowego większość rodziców,
ci i organizują pomoc nau1<0wą.
Jednym z ważnych zadań jest równi~ż wyjaśniając znaczenie Swięta PrMV it„.
Niewątpliwie nowoobrane Komitety Ro
akcja uświadamiająca wśród rodzic"w o
zasadach postępoWCiO wychowania mło- dzicielskie, które repre7eri t11 i·' '"'•W pracu
jące, potrafią poprowadzić szkołę i zwiądzieży.
w zwi ązku ze zbliżającym s1~ świ ętem zać młodzież z twórczą pr'lr.:~ db Polski
1-go Maja nowoobrane KomitPtv ~ndzi- Ludowej.
cielskie

działania.

I

Mosk§ewsk~

wśród

Teatr Dramatyczny

robotników i artystów

n

IJ

ZAINTERESOWANA Z JAROCINA: Kilkakro
tnie ostrzegaliśmy Pan i ą , że moż\iwośe! urzą.
dzeo:e sobie życia w Lodz.i są nie:iwyilde tru·
dn.e, zwła~zcza jeśl ' chodzi o S'Pr«WY mieszka
adres Domu Matki
nfowt. Podaliśmy Pani
i Dzi ecka, polecając przed tym z.głosić się do
Wydz ' ału Opieki Sp<Jlłecznej . Niestety, okaza·
Io siię, że Opieka Społeczna nie mogła Pani ą
uznać za znajdującą s i ę w sytuacji bez wyj
ścia , nie przedstaw'la wi ęc nam Pani faktycz:
nego swego poloieniR. Teraz znów pyta Pam
o radę czy i w jaki sposób dostać się do Szcze
cina w poszuk'waniu pracy. Jesteśmy d1a Pil
ni z dużym wspókzuoiem, ale w tej IS'Prawie
nie m ożemy Pani nic pomóe, tymbardz.iej, że
n'e znamy jej prawd :zi:wej syt·uacjl. JeżeM ma
Pani gwaran c ję otrzyman.ia pracy w Szczed·
nie może Pani jeszrze raz zaryzykować Jeśli
chod7.i o dłu~ to naturnln'e, będz;e Pani mogla
dopiero ·po otrzymaniu
sprawę tę załatwić
pierws zych poborów. Nie jest to z.reszt~ suma
wysoka, i n'e ma podstawy do obaw.

•••

ŁODZIANKA: Stud~a na Wydziałe
nym trwają 5 lat. Po ukończeniu
r.jum radlimy kontynuowa~ naukę w

Medyct
~mna·

liceum

human istycznym, skoro jak Pan'. pisze,
sam wybór nowych komiteda Pani uzdolnien41 w tym kierunku.
tów nie wystarcza i powinnny one przystąpić natychmiast do pracv. })lateP,O też
L. J.: Jeteli r zecr:ywiście dos z l' ście do wnió
pierwszą czynnością jest dokh<lne zapozMosk'ewskl Teatr Drimatyczny oprócz przed 1chwili obecnej dla widza tylko rozrywka, Dziś ~ku, że dalsze pożycie małżeńskie pogłębia
nanie się członl<;ów komitetu z c:i.lok.57.hł
ważą s·ę na .świecie losy pokoju lub wojny, a tylko sta!t i stniejącą już m ' ędzy wąmi
stawień w Teatrze WP nawiązał bezpośredni
prtetern życia szkoły z stanem n:n1crnnia i kontakt
z masami robotniczymi nasze!Eo miasta. cały świat artystyczny stoi twardo za !de~ p1>· paść, pros z ę złożyć w Sądzie Okręgowym
wychowania. N;:ile ~-,r om.;--. ::. 1" snrnwy W my śl programu po występach w PZPS nr. 8 koju .
W wypadku berozietnośoi
prośbę o rozwód.
z kierownikiem lub dyrekt •rem szkoły, i w zakładach im. Strzelczyka w dniu wczoriijTeatr. aktor. dramaturg I w 011ó1e ludzie u:tu napotkacie na mniejs ze trudności, n'ż małżon.
który, jako dzialającv n"! m i r>i~cn. może z szym artyści odwiedzlłi PZPS nr I i w sali Do kł - pow'nnl stać się szermierzami tej walki, kowie obarczeni licznym potomstwem. Co do
łatwością poinformować komitet o działał mu Kultury im. Waryńskiegu, dali specjalny spe winni stać na uslu~ach mas ludowych, pragną al imentów n~ riect żony to Sprawa ta !ety wy
cych pukoJu. Zadąniem pracowników szituk•i lącmi e w kompet~ncji Sądu i nie m~żemy prze
ności darrnj placówki wrrhownwczcj.
ktakl dla robotników tej fabryki.
jest otworzenie widzowi oczu na świat I jego widr.ieć j11kie będz i e orzeczenie w tym wy•
pra
przodnwników
włókniar:r.y,
tysiąc
.
Ponad
Koniecznym również jest zapozMnie się
z zachwytem obserwowało pro- kon~tełacjr polityczną.
pad ku.
z dotychczasową dzisJalnc iid'l star c.!~O ko- cy, techników
Teatr powinien polca7.aĆ na scen'e zmagania
gram, na który skład·aly s'ę piosenki ludowe I
*
*
wszełkkh
niego
od
mitetu i przejęcie
recytacje. Każdy numer nagradzano n : emllkną narodu z faszyzmem, twórczy wys'lek spole•
DINA: Do pani Szaflarski!j proszę p'!aĆ na
środków materi'1nych, którymi dotąd dys cymi oklask ami i desz czem kwiatów.
zmaczeństwa dla odbudowy kraju, heroiczne
adres Teatr Domu żołn : erza w Lodzi, 1.14. Da.
panował. Rzecz j11sna, ie w okresie przej
W mowach. jakie wyg-łoszo no po przedsta wie gania na Jlepszych synów ojczyzny o świetlaną szyńsk i ego 34. Tylko tą drogi będz i e l'ani mo
m owa nia czynności nie moJ?a h;vć J'łl7.~nva n·u ~. arówno ~o s rtoclarie jak i goście manife- pr1vszlo~ć.
.
g'l~ za~pokoić swoją c'ekawość.
Na zakor1czenie Ochlopkow odpowiedział na
ne tak wnine prlłce, jak doi,ywiapir. d;de- sto wali uczuc'a pel11e przy jainł i braterstwa
*
•
*
Adwentuwicz
dyr.
czym
po
zebranych,
pytani.a
ci, pomoc materialną j nauk1i.,·;~ dla po- panującego wśród dwu bratnich narodów.
Jesteśc 'e jes zcze
STUDENT:
STROSKANY
prelekcj~
Po południu w sali teatru ,,OSA" odbyło się porb:'ękował wielkiemu artykie u
tr ;; ebująi:ych uczniów itd.
wszyscy w wieku, w którym często p-0pelnia
spotkan·e 11rtystów radzileckich z przedsb\wL podkreśłaJąc, że obecni 5kor1ysta!i z niej bar• .
Dla dokładniejszego poznania bolącu:k cle!amł filmu, sceny, l'teratami, działaczami dz.o wlele I cenne wskazówki zastosuj, bez- Soię duże błędy. Nie powinien Pan w'ęc rozża
j11k
lać się ~·Łtp0w11niem kolegów, którym,
i danej szkoły Komitet Rodzicielski pawi kultury I dz·lennlkarzam' naszego miasta.
wątpienia w praktyce.
przewróciła w głow ' e" . Z p!
,,rtauks
pisze
Pan
n ir-.1 nąwiąz<li: hlisld kontakt <. przedstaTe~trze
w
Po w ~·rorais:i:yrn fl'l'UÓ ~ hv.~er.'!u
W treściwej prel~kc .fl M. Och!o'>k'lw mówił
wicielami organizacji społec?:nych, dz i ała o lc!eoloq,icznym łcatr;r.e, który winirn stać ~·i; WP., ~rtyści radzieccy pode.knowani byli przez wności„. g-dy głębiej wnikną w zagadnienia Io
p'lrt'.1 połltycznych i gik'. dojdą do wniosku. te wlaśniie kh p o stę
jących na terenie szkoły oraz z komit.et.em awangardą post~pu, szczególn1e w tej chwl"łi, przedstaw«::'cli m'asta,
pow11n:, nie ma nic wspólnego z zasadami, któ
opiekui'l.czym i na podstawie ich relacji k'edy reakcja atakuje pozycje kultury porgresy społeczeństwa w s11II Malinowej, po eeym ser- re o~nie '!łou, w teorii na ka·idym kroku.
występy
dalsze
na
iechałl
rid
teirnani
decznle
.
wnej.
może przystąpić do określenia :Conkretnejeszcze troch~ a
PrMz~ poczekać e'erpliwie
(st)
Celem przedstaw' eń teatralnych n1e mote być w do innych miast l'olskł.
go planu pracy na najbliższy l"kres.
przekona się Pan. te przyjaciele ochłoną po
chwJfowyrn z11mrocz.,.niu dostojnościami akade
W tym celu nrezydiµm komitetu .musi
mickfm:, jakie iia n:ch spadły W'idoc:in~ e j e.~ z.
)::''Jwał!'lć wszy::tkie niezbędne komisje jak:
cze za wc ześn i e.
fh1"D:s OWl!. dożywianią, wczasów, naukokulturalno-rozrywkowo-wy chowawczą,
_D~partament Twórc~ości ~rt1styC7i1ej wydrukowane ~ przyczyn technicznych.
WJ\ itp. Od pracy tych komisji, od· ich ak. Utwory ocemą sądi .konk~:rsowe zor~a
tywności, będzie zależała dohrp nrgani"Za- Mmisterstw~ Kultu~y l ~ztuki i . Zarząd
rjl'I i OJ)it>lrn nad diiećmi, wpłvw i ogrun- G.łó"':'ny Związku Lit~ratow Po1sk1~h roz- mzowa_n e we wszystkich miastach wo3ew~brali •pożywcy polscy
tn~· c 11ie więzi między domem 8 s;r.koła itd. pISUJe w ramach Sw1ęta l~go MaJa kon- w6dzk1ch na tereme R. P.
W dniu wczorajszym odbyło się plenarNagrody: I-sza - 100.000 zł, II-ga 75 .000
· , 1 kurs otwarty na najlepszy utwór literacki
·
· . t
y
t ~ o~ w3e de ~pr~c~wuJą. P1an~ wczc>.sow I (wiersze, no,vele, opowiadania, wyjątek z zł , III-cia· - 50.000 zł, 5 nagród po 20.000 ne posiedzenie członków Zarządu Gł.
0
1 i:i 1c · .u ~s ęp~ 13 Jąc :ie. przf' e '~szy.- powieści , reportaż literacki), poś~ięcony zł, 10 nagród po ,l.0.000 zł.
Egzemplarze czasopism należy przesłać Związku Spożywców, oraz delegatów z
stlkltm k~zi.eclwbm 1 hrnłdodzle~y rodbntm.cze] , rewolucyjnej tematyce robotniczo-chłopdo Wydziałów Kultury i Sztuki Urzędów terenu kraju.
c.1 ops„ 1eJ. u . po~ o z~ceJ z ro zm mte- skiej.
Utwory oryginal11e, publikowane po raz Woiewódzkich do dnia 15 maja 1949 r.
Po referacie delegata KCZZ ob. Pirutib genc.ii piacuJąceJ .
Ocena utworów przez Wojewódzkie Są- na, oraz dłuższym omowieniu spraw orW porozumieniu z kierownictwem !;Zko pierwszy, winny być o~łoszone w prasie
ły sterają się o odpowiednie wyposażenie codziennej, lub w periodycznej w okresie dy Konkursovm uk~ńczona zostanie do
ganizacyjnych przystąpiono do wyboru 60
dnia 18 maja 1949 roku.
s:.: koły w pomoce naukowe oraz badc1ią od 20. IV do 10. V br.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi I delegatów na Kon"re.!; Związków Zawodo
Redakcje winny ponadto nad esłać mawarunki materialne ucznl':>w Komisje
(w)
wych.
om a w i a~ą z wychowawcami s1.1raw1~ nicdn teri ały zakw alifikowane do druku, a nie <l o dnia 1 czerwca 1949 roku.
Jednakże

Artysta Ludowy ZSRR M. Ochlopkow o roli
teatru w chwili obecnej

pos!a•

•

• •

•

Kookurs literacki z ·okazji .1-go Maja

60 dele2atów na Kongres ZZ··
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Gc•dz.i nę późn '. ej tramwaj przejeżdżał
która nie jest w iele warta! Po prostu
rozwiodę się z nią! Naturalnie Karolcia mowu przez ulicę Wspólną.
Malicki ~pełniał obowiązki czysto il,e
zostanie przy mn ie, bo inaczej być n~e
może , a ona niech sobie szuka szczę· chanicznie. ale mija.j~c swój dom spojrzał znowu w J'ego kierunku, albowiem
śda z kim innym!
.
Mijając kamienicę numer 56 znieruMotom 1czy Konrad Malicki przeJezTramwaj jechał przez ulice miasta, wydało mu S':ę, że w bram'e mignęła
d żając przez ulicę Wspólną, zamiast n:;. chamiał nagle, albow!em zobaczył, że
Zyta stoi właśn i e przed- bramą ze swo- zatrzymywał się jak zawsze na przy- mu dobrze znana sylwetka żony.
je zdn i ę spogląda w bok .
Zamip.st patrzeć nil jezdnię odwrócił
stankac-h i n'.komu wśród pasażerów, a
Teraz mija kam i enic~ oznaczoną nu- im kochankiem.
Motorniczy krzyknął coś dziko pod nawet konduktorowi nie mogło przyjść głowę I spojrzał w tamtą stronę„.
m erem 48 .„ Jeszcze kilka do!D-ÓW dalej
..-- Zyta? - pomyślał zdenerwowado głowy, że prowadzący wóz moto:rnia będ z ie numer 56 .. . Numer kamien:cy, :eh adresem l pogroził irn pięścią.
ny: a w t~j chwili powinien był raczej
Zyta zauważyła go. Zbladła i wb·e- czy przeżywa wewnętrzny dramat.
w której od s' edmiu lat mieszka z foną
Tramwaj zatrzymał się \J\7l'eszcie na zadzwonić albo zatrzymać wóz, bo prze
gła do bramy, a technik za nią.
i córeczka.
.
Tramwaj pojechał dalej, a przez gło· krańcowym przystanku. Malicki miał cież„.
Motorniczy tramwajowy Mal!ckl jeźprzeszył
dz;ecka
krzyk
straszny
Nagle
restaurado
'5zedł
W
C'zasu.
inut
m
kilka
sto
przelatywało
motorniczego
wę
·
dziś
ale
dz. tą trasą wiele razy dzlenn:e,
cji ii wypił dwa w elkie kiellszki wód- pow etrze„ ..
jes t wyraźnie zniecierpliwiony i zuener myśli .
_.:. Zatrzymać wagon! zawołał ktoś z
- Co robić dalej? Czy wyskoczyć z ki, po czym wrócił do wozu i zajął miej
w owany.
- Dziewcz.ynka dostała się
chodmka.
motorze.
przy
sce
;e
n
N:e,
nimi?
z
się
ć
rozprawi
i
wagonu
Od, p aru ty godni wydawało mu się
I znów wóz tramwajowy ruszył w pod koła!
ciqgle, że żona. jego, Zyta, spotyka sO: ę wolno mi opuścić wagonu, nie wolno
motorniczy zahamował
Przerażony
w tajemnicy przed nim z innym męż mi z;ejf.Ć' z posterunku, bo z całą pew- kierunku śródmieścia.
Pół godziny potem znalazł si~ znowu wóz, ale było już za późno.
czyzną i oto wczoraj wieczorem, wra- nością s~aciłbym posadę, a ja przecież
Minutę potem wydobyto spod wozu
na Wspólnej. Przed kam i enic~ ozna,
c ając z pracy, spotkał jednego ze swo- muszę pamo: ętać o Karolci!
Karolcia była jego sześcioletnią có· czoną numerem 56 stało klka osób, ale maleństwo. Dzi€wczynka żyła, ale ko'ch najserd eczniejszych przyjaciół, któ
ła obcięły jej jedną nóżkę.
r y powiedział mu, że Zyta Je.>t lrnchan- reczką. Malicki kochał ją ponad wszy Zyty nie było między nimi.
Motornr'. czy Malicki .spojrzał na nią f
Malicki nawet na chwilę nie zwolnił
dentystycznego, stko i marzył zawsze o tym, ażeby maką pewnego technika
biegu. Stojąc przy motorze myślał o cała krew zbi egła mu do serca.
leństwo było k'. edyś szczęśliwe.
m' cs zkajw~ ego przy sąsiedniej ulicy.
Ta dziewczynka to była„. jego Karol•
I teraz myśl o dziecku jal;c gdyby tym, że winna jest n'e tylko żona ale :
M alicki nie mógł się nawet z nią
jego postępowanie przyczyniło się do cia!
wczoraj rozpraw! ć, albowiem Zyta, uspokoi!a go trochę.
- Dlaczego tak bywa, że za vv(.ny
Mechanicznie prowadząc wóz, zasta- tej katastrofy! Dlaczego tak czesto chopr acująca jako telefonistka w urzędzie
t elegr aficznym pehda dyżur przez ca- ni.lwia! się trzeźwo nad ~·m jak ma te- dził z kolegami na kiE'liszek! Powinien swoich rodziców c,:erpieć muszą cz~o
domu, a mn iej ich dzieci? - zdruzgotała g0 straszna
był więcej p:lnować
łą noc i m :ala wrócić do domu dopiero raz postąpić .
myśl.
- Nie zab i ję jej, bo to przecież nie włóczyć się po knajpach!
o godzinie siódmej rano, podczas kiedy
Wziął na ręce swoje lekkie brzemię •,
winy!
bez
jestem
nie
też
ja
I
spojuż
myślał
sensu!
żadnego
ma
w
być
on już o godzinie szóstej musiał
kojn:ej. - Podobnych spraw nie za- zamyślił sie markotnie. - A może by o płacząc, zaniósł je do mieszkan~a,
rem!zie.
O tych sprawach myślał w tej chwili} ła~wia się -~ ten spo.sób! Nie mam. za-1 ty~ _ws7.vstkim porozmawiać z żoną spo gdzie minutę potem rozle~ł się str~·
t krzyk zrozpaczonej matki„,
mtaru zrm1c w krvm»nale orzez kob1ete, ko1n1e?
~otorniczv Maliel;i
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WACKA

I

WICEK: - Ach ty łamago! We łbie
No i gdzie to zaćmie
SĄSIEDZI: Co robisz, chłopie? Na
WICEK: O pieska :i zapachem! Co
zaćmienie, bo nie czytasz gazet!
masz
nic
jakoś
tu
a
alarmu,
pan
Narobił
n·'.e?
co?
czy
kształcisz,
się
magika
U diabła dz'.eje się w tym domu? NajZaćmienie będzie dopiero w przyszŁym
Zaraz będzie zaćmienie nie wid3ć!
WACEK: Musiał Wacek
~aźnlej czuję swąd!
·wACEK: ~ ·zvraz będzie wid;ić! Pro tygodn'u!
zaraz słońca! Okapcam szkło!. ..
mu
Natrę
zm.agi~czyć!
coś
WACEK: - A to wpadunek!
tylko uważać!. ..
szę
głowę!
sobie
Okopć
WICEK:
uszów! ...
WICEK: -

Ude/oruiemy

D.

bu~ynki Wzruszaiące pożegnanie

w dniu 1-ym Maja

Obchód Swi(.ta Pney w dniu I maja uśw'e·
tnl\ m'ędzy H1fty'ITi dekoncje frontonów do·
mów I wystaw sklepowych.
obchodów lat ubleNawi\zuj~c do tradycji
wzywa
Piierwszomajowy
K«>mitet
Jłych,
instytucje,
urzędy,
wszystk'ie zakłady pracy,
przedsiębiorstwa, organizacje społeczne oraz ad
m'nistratorilw nieruc~omości, aby w dniu I l1Ml
Jł udekorowali budynki i wystawy sklepowe.
Za najbardziej pomysłowe I efektowne deko
racje przewidziane są następujące nagrody:
J nagroda zł. 40.000, li nagroda zł. 20,000, 111
-IV nagrody po zł. 10,000
chcące
Zakłady, urzędy, instytucje I osoby
wziąć udział w Konkursie, winny przesłać igło
szenia do dnia 31 kwietn' a br. do Zarządu M:ej
łkiego w lodTi, Wydział Kultury I Sztuki, ul.
Próchn'ka I I.

pomogą

juna zek

podnieść się

Warszawie
*

Już przed siódmą rano poczęły się zbie-

łód z

*

"'

- Obywatelu majorze, melduję 35 junaciek-ochotniczek, goto~vych do odjazdu!
- brzmią słowa raportu, składanego szefowi sztabu Wojewódzkiej {{omendy SP.
Na obliczach wszystkich junaczek, tych
7 ł„•,1hi i tych z r!i.;.'1ych '""ii:>,i<;rowdci wo
jewództwa, wyraźnie maluje si~ uczucie
dumy, gdy słuchają skierowanego do nich
przemówienia majora.
Bo jakże tu nie myśleć z dum:'} I) t~ m,
uroczystość pożegnania.
Wszystkim udzielił się nastrój podnie- że jako qarstka wybranych bądą rq>recenia. Jednakże mamusie i ciocie daleki~ zentowały w Warszawie młodzie.l całego
Od wcl'!oraj do jutra wfacznic po.sladacze h'J były od niepokoju o los s'\\rych pociech. województwa łódzkiego, która z pewnoś
n6w tluuczowych mogą odbierać po pół kg. Wiedziały bowiem dobrze, że i.eh córki, cią będzie śledziła wyniki pracy I-ej żeń
dzisiaj „junaczki-ochotniczki", jadą j skiej brygady. Brygady, w której dziew'1fęsa na odc. 5 bonu tłuszc:i:owcgo kat. PR z: od
częta z okręgu łódzkiego będą chciały
!!łużyć dobrej sprawie...
kwietnia rb.

bony

Mięso na

Osoby

bonów

n· t11os' a<laj„ce

tłuszcrowych

mogą równ'ei zaopatrzyć się w m'ęrn po pól
kir na każdego kupującego w 20 wyznac1X>nych

skl<\pach.

odś

w Miejskiej Komendzie „Służby Polsce". Dla niektórych z tych młodych
dziewcząt dzisiejszy wyjazd do I-ej że1iskiej brygady SP, stacjonującej w Warszawie, miał być pierwszym, samodzielnym „odlotem" z rodzinnego gniazdka.
Nic więc dziwnego, że przy tak ważnym
dla nich wydarzeniu chciały również być
obecne ich rodziny, licznie przybyłe na
rać

wyrak
1 •
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chwali się przed przy jaclcle n:
Już wzl4łcm trzy lekcje francusk"ego!
No 1 jak?.„ Dobrze d ldz'e?„.

-

lfl'-~kon~le!.„

-

Bąhel~k

Już

mngę

!ię

porozumieć

z

Franwzem, który . wi:l:ił trzy lekcje polsi<legn .

• • •
Rzecz dzieje s f w .ł.meryce. Murzyn Bill 1.0
shł aresztowany za zwymyślane białe i kobiety.
W dz'eń rozprawy stawili s·ę przed sądem
w~r.rcy >lwiadkrw'e.
pnPro~<ę wprow1dz!ć oskarżonego„. w'•tl~

ni.'

ogrodnik

łm

II

·inna'

!(rewny jej zQiqdał procesu rehabilitacyjnego. - Rita
Gorgon ~~~ue~ywa z „,Kropellcqu '~ Jugosławii
1

Sprawa, w sądzie grodzk'.m. Przed stołem 'ę
dzi-0wsk :m staje jako świadek filuternie nastro
Jona kob:eta w zaawansowanym wieku.
- Ile pani ma lat?! - zapyh:je sędzia.
- Ja?.„ odrowiada nieco zmieszana. - Ja 11 .
Działo się to piętnaście
wigilię nocy sylwestrowej 1931 roku, w
czę 2!l lat. proszę wysok;ego sądu,
- Dobrze - odpow'ada sędzl11 - tylko nier.h Brzuchowicach pod Lwowem dokorano po
twornej zbrodni: nieznany sprawca zamol'
Dani i!czy pri:!lko, bo my nle mamy czasu.

P•n

szpilecz-

z PS1'P HI-

Y'

slę do~adujemy, pre.z~s Sądu Okręgo- !aus~ę Zaremb1anlię zabił

p'"'""'"" '"" '''"'Yi"'•" • Po

Helenka! Uważaj
... swoje rączki,
*, na
to nie pędzel, trochę cięższa od

łopata

?łown? ni.e może zaspokoić potrzeb Ł?- letnią Helenkę Podolak, uczennicę Lice·
dz1, gd,YZ miasteczko to samo bo~yka się um Sztuk Plastycznych, która wychylała
z .bra~1en: rą~ d? pra~y. Natomiast Ło- się już przez okno ,,, 3 ~Gnu II klasy.
I - O moje rączki -;ię nie martw! Ponic:i: 1 ~k,~rmewice .olnecały pomoc.
naJbl~zszych dmach przybędą do Ło- znasz ich siłQ, gdy tylko wrócę z Warsza·
·
~zi ,r~bob~c:; z tych miejscowości. Jeśli wy!„.
Zmieszany niespo:lziewaną repliką mło
ll;:iś:::. ich me wy1;tarczy - Urząd Zatrudniema "."';nwadd i<><;:>:7-r.:- PP-wnr1. ilość nie- dzieniec ukrył się za r:ilecami !'W;vch ko. legów, rezygnując z nowej „szpileczki".
wyOklwbahfik.owanych sblł z B~zezm.
.rzymie. zapotrze owanie na ~obotm- Tymczasem pocia~ rus:>:vł. '!wo7,~.c dziew.
kow Jest naJlepszym dowodem, ze tego- częta do stolicy. Junaczki łódzkie na pewnie Łodzi zostały już wyczerpane
Urząd Zatrudnienia zwrócił się do swych roczny se~on .budowlany rozpoczął się w no wywiążą się należycie z z.1dania, JlO•
instytucji za1;tępcz:vch w Skierniewicach, n~sz~m mieście pod znakiem dużego oży- m.agając podnieść z gnm'iw nrlbudowują(kl)
I rą sią Warszawę!
(k)
w1ema.
Łnwiezn i Głownie.

Jak
wego w todz; - Henryk C1esluk opuszcza swo
je dotychczasowe stanowisko I obejmuje sta· 1
&&:W.t&mw

innych

* *

ką poczęstował młody . junak

Firmy budowlane w dalszym ciągu·
zwracają si.ę o siłę roboczą do Urzędu Zatrudnienia. Placówka ta wyczerpała już
wszystkie rezerwy, jednakże popytu na
robotników budowlanych w 100 procen·
tach nie zaspokoiła. Nadal bowiem poszu
kuje się jeszcze 100 murarzy, dekarzy i.
cieśli oraz 400 sił nizwykwalifikowanych.
Ponieważ wszelkie możliwości na tere-

• , UK1_
p rezeS Cmes
1
wanv prok. Sądu Ap""·
'.
""DO
,
...
łacyjnego

*

koleżankom ~

dziarski.ego marsza orkiest·a
wojskowa wprawia wszystkich w wyśmie
nity humor. Postarały się o to również
dwa hufce honorowe, jeden z żeńskiego
Gimnazjum Handlowego a drugi z mę
skie] Państw. Szkoły Techn.-Przerr~ !:ło
wcj, które odprowacb;ały na.sze „w,1rszawianki". Toteż wspólny przemarsz ulicami miasta w kierunku dworca Kaliskiego sfał nr:d znaldem wca,..„ml',ie nrzes:vła
nych sobie uśmied.ów i we'.ołych uwag.
Humor dopis~ wał wszystkim nawet w
ostatnich chwilach przed odjazdem. Na.vet mamusie ł ciotunie śn1iały się na rów
ni z innymi ..•
-

Drugi. dzień procesu aferzystów skórzanych, odpowiadających przed Sądem Doraźnym upłynął na dalszym przełuchaniu
świadków. Zeznania ich całkowicie po·
twierdziły za:rzuty, objęte aktem oskarże
nia.
Wyrok zapadnie prawdopodobnie w
(p)
dniu dzisiejszym.

::::~::·

Grając

w pracy

~
· · 1·n,· c1,1·
·cy ·z· ·p·row
Robotni
będą pracowali na budowlach łódzkich nie.;:\~rtobliwą ł „uszczypliwą"

W :noc~s·e ~ f r?VStÓW S~OFZ3łł~C·~

m

przewodzić
okręgów!

bo

zanadn~e

z gr.9uzów!

~ędzia.

1
\ ht11y sądowy wyszedł na korytarz I po k'lku
ch•/hch wraca z kilku dozorcami w ' ęziennymi.
- /\ gdzie oskarżony? - pyta s~zia.
- Chc'eliśmy pana sędziego 11roslć o wyrn~ ·.
- t! 1 11n7::iy jeden z dol'orców - bo murzynr
tcśmv jut zl:nczowa.łi

ożenił się z Gorg?nową, podobno ta kn:y-1
czała często

na

mą„.

1 to wystarczyło. Mimo braku dowodów
dowal dżaganem młodą dziewczynkę, có:.-- winy sędziowie wydali wyrek smierci.
kę właściciela luksusowel· willi - Lusię Nie został on jednak wykonany, gdyż Gor
~onowa była w ciąży. Sprawa znalazła się
~
Zarembiankę.
rzed Sądem NaJ·wyższym, który uchylił
Podejrzenie padło na przyjłlciółkę inż. P
Zaremby _ Ritę Gorg!mową, kobietę od- wyrok śmierci, przekazując ją ponownie
znaczającą się nicprzedQtną urodą. ,Jed- r\o SHdu Przvsie(~łych w Krakowie. W
nakże dochodzenie, śledztwo ani też prze ,,,;-:cl:-~'r"""'ie RH"' Gorr{"n nowiła w wi~\'11·- ;o:ier1!u cór-::-czluh którą nai-:w~mo „I\r~pd,10\"1·e6c'
J'eJ' "'
wód sądowy ni'e potra"i'ł
•
k~"·
„
L
ny. Proces który się odbył przed Sądem
'Cru.:;i wyrok bvł już ła~odni0j~zv: GorPrzysięgłych we Lwowie - był typowym
procesem poszlakowym. Opierano s'ę je- ~onrn," ci r.lrnw'1.o na 8 lat wiezienia, jakdynie na zeznaniach inż. Z<ircmby. syn;i k<·h •id< i tym r?Zem nie udowndniono jej
iego Stasia oraz ogrodnika Kamińskiego 'Yiny.
Gargonm•1e; brrmiJi na,ilepsi w kraju
Nikt nie widzh.ił oskarżonej z nan:ęfi':i:fom
na c7~G".tti'nfler~.m
zbrodni w rc;ku, nikt nic wirl7.hł jeJ· kr~;- "'lw0 1rnci ,„~ s'i."nnum
~"
•c
•
"'
J
·'
tycmei n~r~ w to~"'l~"':;''St•.viP v.1si,. AlP le. Adw U.:ttiio<!er Rni n;i chwilę 11ie po}
_,
1
t
wszys cy oswia d c~y1i, ze s.0~1111.:1
~·~:1zy wątpiewa. że i"!'{<' klif"ntka jest niewinGorgonową. a. coreczk::i , J<.:~ prz7J 1"1"1<i n.a. Wiele lat po procesie mawi ał , że Rita
układały ~1ę. mek?rzystme. Pon~~to . T~u- Gnrg1m 11ie ~n:ncnlow:iła. Lecz tlopicrc
sia 1przec1w1ała się temu, aby J€J OJciec teraz słowa 1el!o miały sie Fnrawdzić.
v

I

Gorgonowa odbyła karę w więzieniu
kobiecym w Fordonie. Podczas okupacJ'i
przebywała w Łodzi. Była naw~t wersja,
że Niemcy stracili ją w naszym mieście.
d k
. t • .
W
rzeczywis osci je na wyjechała do Ju
d · przebywa ze swą córeczką
„
ł
gos awn, ~ zie
„lfrop-:ilką", utrzymując się z wyrobu kilin'ów.
Przed kilku dniami do znanego w Kra
k a t a d r. Róża1'1skiego zgłosił
-'
. auwo.
k owie
się jeden z krewnych Rity Gorgon, pro-

r.ząc 0 \.vznowi<>ni<" nrocesu. celem rchabilitacji slrnzanc.i. O~wiadczył bowiem, 1z
pcsiacla n .: ezbite dowody jej niewinn~ści.
ni·~dawno ogrodnik Ifamiń.;'d
,
·
• ·
że to nn zamordo<.eznl:\ 1, flTZ" d c;m1er<'rn.
wał dżvganem Lusi<; Zaremhinn:i:„,.:
Adwo 1nt przyjął propozycję.

Niedlugo
wic:c bi:;dziemy świadkami jednego z naj(x)
b?rdziej sensac_yjnych t'lrocesó"v

•

•
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Azia budzi sięL. Zadania organizatorów Biegów Narodowych
1
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Tegoroczne biegi będą ogniową próbą dla Zrzeszeń Sportowych

1

..Rok ubiegły był zapoczątkowaniem akc]1 masowych w upowszechnieniu w. f. i
sportu w Polsce. Próba zeszłoroczna wypadła nifdspodziewanie dobrze ponieważ
na starcie znalazło się w dniu 2 maja oko
ło 300.000 uczestników.
W tym roku cyfra ta powinna być dwu
krotnie wyższa. Doświadczenia zeszłoroczne nie poszły na marne. Jeszcze raz

.,.)

1

~/I
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Kadra najlepszych bokserów

l\!ao podszedł do Amerykanina i chwi-

•

potwierdziły one starą zasadę, że pow odzenia należy szukać w dobrym ujęciu
organizacyjn,ym. Do takiego ujęcia organizacyjnego aążymy. Utworzono \V tym
roku w ramach nowej struktury organizacyjnej sportu t. zw. Zrzeszenia Sport::>we, które powinny uchwycić najszersze
masy naszego społecze(1stwa, pracującego
zarówno w ośrodkach miejskich jak i

PZB wybrał po 4-ch zawodnikó'w w każdej wadze

lę później obaj zniknęli w pokoju. Black-

stone'a. Po godzinie stary Annamczyk pi>Zarząd PZB zatwierdził listę za.wodników
jawił się znowu, ale Krzycki poprosił go, do kadry reprezentacyjnej.
aby nie zwracał na niego uwagi, gdyż zaLista ta zawiera nazwiska 32 bokserów (po
mierza
wyśledzić
jakie zamiary ma 4-ch w każdej wadze).
W. mnsza. - Kasperczak (Wrocław), WO'T.Blackstone. Przyjaciele pożegnali się i w
kilka minut potem również i Amerykanin niak (Paznań), Liedtke (Poznai1), Gumowski
wyszedł z hotelu, a Krzycki podążył jego (Sląsk).
W. kogucia - Grzywocz (Sląsk), Kafiowśladem.
ski (Wrocław), Czajkowski (WTocła.w), Tyczyń
ski (Wa.r szawa).
W. piórkowa - Antkiewicz (Gdańsk), Mat
loch (Sląsk), Kruża. (Pomorze), Bazairnlk

mierczak

(Poznań),

Sznajder

(Sląsk),

Musiał

(Gdańsk).

W. średnia - Nowara (Sląsk), Kolczyń~ld
(Warsza.wa), Cebulak (Pomorze), Pa.liński (Po
morze).
W. półciężka - Szymura (Warszawa), Kołeczku (Poznai1). Flisikowski (Gdańsk). Gnat
(Pomon.e).
.,..,
W. ciężka. - . Ja.skóła. (Łódź). Klimecki (Wro
cła.w), Rutkowski (Szczedn), Stec (Ra.dom).
Lista nie jest stała ł ulegać będzie zmiancm w 7,a,leżności od farmy zawodników.
Dopuszcz1tno dodatkowo do mistrzostw fudywidua.lnych Polski zawodników: Gumowski (Sląsk), Czajkowski (Wrocław), C!'bulak
(Pomorze), n:olczy1i.ski (Warszawa), Kołeczko

(Sląsk).

W. lekka Czortek (Radom). Kudłacik
Wa.Juga (Wrocław), Ponanta. (SI.).
W. półśrednia - Chycbła (Gdańsk), Kaź-

(Gdańsk),

(Poznań).

Reprezentacia PZPN z Francji
przyb';'wa w maiu do Polski na siedem

W czwartek

tygodnia, przybę
c?zie pociągiem paryskim do Wa.rszawy repre
zentacja PZPN we Francji, która rozegra w
ramach swojego pobytu w Polsce, '7 spotkań.
Pierwszy mecz rozegrają polscy piłkarze z
Fran<':H clnia 3 maja w WARSZAWIE, a nastepni!' 8, maja w POZNANIU. 11 maja w ŁO
nzI. 14 maia w GDAŃSKU, 18 ma.ja w
SZCZECINIE, 21 ma.ja we WROCŁA WJU ł
:?6 maja w SOSNOWCU.
Przeciwnikami gości będą reprezentacje J)O
szczególnych miast, względnie okręgów pił
karskich.
Kapitan związkowy PZPN we Francji, Roszak wyznaczył na."wyjl!lld do Polski 17-tu za
wodników. Zespół składa się przewaini<> z
,orórników. Większość zawodników gra lub
grała w pclskich klubach piłka.rsldch l. repre
zentowała barwy swojego okręgu i PZPN-u.
Skład ekipy piłkarzy polskich z Francji
przedst.awia. sie następujqeo:
Władysław Na,jdek bra.mkarż.
Groch (rez. bramk.3,rz.
l\Ireczysła"\v d'O'idek (cbrl'ńclll.
Leon Gcłemski (obrońca) grał w drużynie
zawcclowciiw AC Le Havre.

W pewnym momencie Amerykanin zatrzymał się

pned jakąś bramą i rzuciwszy za siebie badawcze spojrzenie skierował kroki do wnętrza budynku. Porucznik zbliżył się powoli do drzwi i kiedy
zastanawiał się co począć
dalej, tuż za
nim zatrzymriło się wielkie, czarne auto.

Kr:i:ycki

z

zaciekawieniem

p1<ay"" acy n:ra.e
• proznuf
, • •ą
• d •
d
z ·
• .,_. ,

odwrócił

głowę i ujrzał ku swemu zdziwieniu
trzech zamaskowanych mężczyzn wysia··
dających z limuzyny. Podeszli szybko do

1

W Die

naszego przyjaciela i nim ten zdążył się
zorientować, rzucili się na niego. Młotly
lotnik bronił się rozpaczliwie, ale jeden z
napastników wyrżnął go w tył głowy

i Krzycki
liOll:tLliUW-

stracił przytomność.
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Jurfrram ZKS Chemia (Łódź) z.a pozdTOwie
n':i z Poznan·a z b!egu na przełaj im. śp. Br.
Szwarca i dowód pamięci serdecznie dziękujemy

spotkań

.Alfons Łuczldewicz (pomocnik) ldlkal<rotny
reprezcntimt okręgu Bruay.
F.dmund Pańc•zak (nomocnik).
.Stangret (pomoonik).
Czesław Lew11ndowskl lat 28. J_,ewy łą
cznik lnb lewoskrzydłowy, reurezentant okrę
gu i francuskiej Lhti dep. Oise.
Edwi.ud Lq.g - Id 25. Lewy lącrnik drn7,~rrw ,;Wicher" ,która w ubiegt:vm roku zdobyła mistrzo~two PZPN-11 we Fr:mc.ił i puchar ambasady RP w Paryżu.
Idczak - prawy łąrznlk. Kilkakrotny repr-e.zenta.nt okr<;gu.
Leon lVoźniC'zak - kilkakrotny reprezent:>.nt okrc;gu Brnay. Gra na. śrotlku n?.padu.
Doskomiły strzelec.
Jan Słorni?.ny - kilkakrotny reprezrmtl'.11
fr:rncuskiej Ligue du Nord. Z zawodu górnik.
Jan Ma.rcinłak - doskonały strzelec i tech
nik.
Edmund Jezuita - gra na prawym skn.ydle i na, prawym łączniku. Groźny strzelee.
Antoni Surdyk - prr.ed wcjną reprl'rentant PZPN-u.
·
Adam Maik.
Sta.nisław Scieszyk rt"preT.enł.2nt okręgu.

przyszłego

ł

Zie e zawo y W
W niedzielę, dnia ·24 hm. o godz. 11 odbę-,
dą się na pływalni miejskie.f w Zgierzu. zawody pl~ac~de J?i~dzy KS Bonita (Zgter;r.)
a ZKS c,1enua (Łodzl o na.gr.odę przech<:dnią
ufundowaną przez ZS Chemik. Spotkame to
adbęclz.ie i;ię w konkurencji junim·ów ł senii'rów. Biegł bęclą punktowane syskmem 5, 3,
2, 1 (w sztafetach pod~ój~ie).
.
Program meczu obeJmnJą następuJąee kon
kurencje:
50 i 100 m. stylem dowolnym, klasycznym
I grzbietowym, sztafeta 3 ra.zy 50 m. stylem

wiejskich i pchnąć je w akcje upowszech
nienia w. f. i sportu.
Każde z tych Zrzeszeń Sporto ych ma
oparcie o silne bazy społeczne jak np.:
wojsko i Zrzeszenie Sportowe W.K.S.
„Legia", organa bezpieczeństwa i W.O.P.:
Zrzeszenie Sportowe „Gwardia",
Zw.
Zawod.: Zrzeszenie Sportowe „Kolejarz",
Z.S. „Włókniarz", Z.S. „Górnik", Z.S.
„Metalowiec", Z.S. „Spójnia", Z.S. ;;Chemik", .Z.S Budowlani", Z.S. „Ogniwo",
Z.S. „Związkowiec", wyższe uczelnie: Aka
demickie Zrzeszenie Sportowe i samopomoc Chłopska: „Ludowe Zespoły Sportowe" itp.
Biegi tegoroczne będą pr6bą ogniową
dla tych świeżo powstałych form organi7acyjnych. Aby zdać ten egz<i.min muszą
zrzeszenia, przed zawodami Biegów Naro
dowych . w dniu 8 rnaja br. postawić sabie
i wykonać zadania:
Przeprowadzić
wstępne badania lekarskie;
Wyznaczyt. dokładnie trasy treningowe;
Dokc.inać pcd;'.ialu zbadailych na grupy
treningowe z wyznaczeniem im kierowników;
Przeprowadzić
zaprawę
1~odnJe
ze
wskaźnikami
zawartymi w broszurze
G.U.K.F. z 1948 roku p. t. „Bieg Na:rodowy w dniu Swięta Pracy";
Przeprowadzić ponownie badania grup
treningowych przed zawodami i ustalić
listy zgłoszeń;
Przeprowadzić
dla swojego zrzeszenia
- Bieg Narodowy w dniu H m'lia 194!J r.
Z chwilą wykonania dokładrn~;;o tych
podstawowych zadań zrzeszenie sportowe
może być spokojne
o wynik w dniu 8
maja.

W

Dzis'.aj o godz. 15,20 wy jeżt.lia z dworca
Iris kiego drużyna piłkarska ŁKS Wlókn· arza
mecz ligowy w Poznaniu z ZZK. Zawody
odbędą się w sobotę o gooz. 17,30

"'ł

Zlnl.·ennym,

sdafda 5 razy 50 m. st. dowolrovm on-,z mee.z piłki wodnej.
Zawody zapowiadają się ciekawie ze wzglę
du na start czoławych pływaltów łódzldch.
J·a.lc Przyboro·~·skiego, Durysa, Nurka, Strzał
kowEkiego i Milsy. Z juniorów ujrzymy Psą,o
nicldego, Chndrińskiego, Janasa, Bulę. Konnera ł wielu Innych. Pływacy KS Boruty bro
nić bcClą swych barw w następującym skhd7le: M<-lht~zewr.ki. że.,.ański. D1>br('sz. Soholewrki. Wisznicki, Szymań>l;I t Bujek.

- Zaraz, zaraz! - przerwał mu kapi-J du, który poszedł po zupełnie fa-łszyta·:l. - Niech pa,n pozwoli, że się zasta- \\lej 1:ni:i i, zamiast odrazu zwrócić u·wa:iow ' ę ... A zatem chce mi pan przez to gę na tak podejrzanego osobnika, ja1kim
PD"Vied ~ieć, że mogło się przydarz:rć, iż 1bezsprzeczn ie był 0orwicz, zaareszto·
Norbert Gorwicz
w poniedzialek o wał Bogu ducha winnego Strzelmirskieczwartej zjawił s·ę w mieszkaniu pań- go. P-oza tym oficer rozum!e, co nadaje
stwa Starsk ich z ta dr:.igą„ a trochę krót- osobliwy posmaczek sprawie - że j~kowzrnczna Waleria wz i ęła ją za pannę śli zagadka zostanie rozw'ązana, stan :e
Teresę.
się to nie dzi~~ki inwencji i bystrości wy
_ Co by.l·o tym bardziej możliwe, że w~ad~, ale dz_ięki t~mu właśni~ . Strzelpanna Starska ubierała się. o.d pe.wnego 1
j rn_:rsk1emu, ~~ory pierwszy _zwro~1\ uwaczasu w Domu Mody Ga·brieli Gren, a co g~.na G?rw1-;za 1 teraz tez ud7:.1e ,a r:1u
'
, 1·nformaci1 ktore prav·'"oipod·ob,n• e W'r1az tego wynika, sobowtór j2j móq; miec i·, .
, . ; • ,,v~ ·.
· :.
tB>k·i e same. toa.lety jak ona! _ podsunął Is,n~ą ostatecz,n,e .ę tai< pog,11atw. aną „pra
mu Strzelmirskl.
1v..,_.
• •
/ .
,. .
W i ęc też kapitan Toporsk1, nie patrząc
kap1tc:n To;::io 1si<1 rrnlczy. Je st na tyle Leszkowi w oczy, powiada pó'' głosem:
w g:ębi duszy sprawiedliwy, iż rozum ie,
_Dz i ękuję panu za te informacje - i
że cała ta afera jest wła§ciwie . znowu w tej chwili jadę tam, gdzie wła .śc;w'e
jednym w ielkim blamażem, jedną pas~u powinienen: ~yć od dawna: do Domu
dną kompromitacj ą woj!31<owego wyw1a ~k:>dy Gabr!el: Gren!

I
I

I

--;edakto;-;a7ze1~-~~--~~~[{RQNi-i~viCZ.-w-:-i'i2-6o Piotrkowska 55. tel. *111 50. - W.vdawca: .. E XPRF.S~

na

Dwie próby
przed spotkan :em z

Rumunią

Piłkarze kadry
reprezentacyjnej, z której
wyłonione będą dwie reprezentacje na mecze z Rumunią w dniu 8 maja w Bukareszcie i w Warszawie, rozegraią w <lniach 2 I 4

maja dwa me"ze spa.rringowe. W pierwszym
terminie drużymi. kadry rep-re7~nt.:•cy.inej
spotka się w Rzl'szo?.rie z reprcz!'ntac,ią fJkrę
gu, a w druirim grać hędrlt> w Tarnowie z
miejscową .. Tarnovlą".
w

iCil'llMWF

Do pośpiesznego pociągu Warszawa Berlin ws:edli w Kutnie wysoik1i mężczyzna w szarym, sportowym ubraniu i jasnowłosa panna, trz.yma i ąca w ręce wytworny neseser z żó:·tej skóry.
P:Jdczas gdy tragarz niósł za nimi
clwie walizki, elegancka para zajęła je·
cien z przedz;a,J.ów drugiej klasy.

Ka

b
·
Drużyna łódzka wyrusza
w komplecie, n1e
brak też będz'e w niej I Patkoło, który po me
czu z Bo/Jemiansem czuje s:ę naogól dobrze.
W Poznari.u zagra na swej pozycji, to jest na
lewyryi łączniku . . K;:ei:ownictwo zabiera 12 .p·ł
karzy, z których ostateczny skład ustali p~zed
meczem.
Szczurzytisk!I, Wlodari:zyk, Baran, Patkolo,
Janeczek, Łuć li, Soltyszewski, Lącz, Hogendr.-rf, Urban. Piekarski, Pietrzak.
Mecz z ZZK nie będz·e łatwy do wygran'aa.

g~erzu: •· 1em1a-t.~O!"Uta

Rozdz·ial p.i~tnilsty.
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pełnym skladzi~ ..
l.KS \Vłó~niarz do
Poznania

wyjechał

-

'™*'

drugiej klasy pośpieszriego pociągu i
Jechać gdz:es dale·k o
zwiedzać obce
k•aje!
- Tak, świat jest naprawdę niebrzyd·
ki. I miło jest z piękną panią jechać w
piękny świat! przyznał, ukradkie.n
spogiądając na nią Norbert Gorwicz.
Spoglądając machinalnie na mi•jają:y
ją pejzaż, nie zauważyła tego spojrzeni a. Zajęta wiasnymi myślami, zastan.'lwia(a s:ę g'ośno.

Wytworny dżentelmen za.jął miejsce o
-· Ale jak się właściwie to wszystk:J
bok okna i uśm ! echnął się do swojej to· zac:zę{o?
wa.rz-r,szki.
-· Za·raz odpow1em pani na to! Zaczę
- Pcdróż zaczyna si~ doskonale! l)C) ~o s ! ę to w pewne niedzielne popo!ujKutna jechaliśmy trochę mniej mHo, a:e 'nie. Na wiosenn~'m pokazie mód Dorn:.i
za to zdooyli$my teraz bardzo wygod„y Mody Gabrieli Gren wystą.Piła pani w
przedział! Wyglądamy jak µara now:J- :~! ! cznej ślubnej sukni. Ta s•.iki:iia bardz.:>
'<-eń.ców, którzy wyb;erają się w po51ubną mi s'ę podobała ... A i soosób, w jak :ą
oodróż! N:eprawda, panno Kryshi!
pani zcprezentowala również Spyta:em
Wieruszówna uśm : echnęła s i ę.
się GrenoweL kto skomponowa'ł tę to3- To wsrystko !est jak na o,braz ie li! !etę, a ona mi odpowiedzia.!a, że pa·n.
1
. rnowym. ies7.cze nie tak dawno był:;rn I v..ówczas to pos\a nowiłem wziąć panią
zwvkł-ą 1<rawc-'wą. w Domu Mody Gabrie za swo!ą „doradczynię artystyczną··.
. ., li Gren . Szyłam suknie dla pięknych pa11.
- Tak .. - Krystyna jest pe.Jir1a zadui nig::Jy nie przyszło mi do g \owy, że ró· mania. - Tak się zaczęła ta historia ..•
wnież i ja 11oqłeib~·m nosić podobne ko- Ale iaki będz;e jej koniec?
stiurnv, a d ;: :siaj ... Nie powiem, żebvm
W tym swoim zadumaniu jasnowłotęskniła za cuda 'Tl i wielkieqo świata, :i 1e sa, ri iebieskooka, wygląda naprawdę śli
przyznam s·ę. że jes1em w tej chwi!i czinie. Norbert eGorwicz nie odrywa od
szczęśliwa. To jest na,prawdę strasznie
/
1 ri iej oczu i odpowiada cicho.
m i~ a rzecz siedzieć sobie w przedz·i a e
(D.c.n.)
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