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Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Pol~kiego Komitetu Obrońców Pokoju, Delegat na Swi~towy Kongres
w Obronie Pokoju w Pa.rv ~u
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~gTe~ w u-ironie .f"OkOJU1
jaki się ma rozpocząć w Paryżu
20 kwietnia 1949 r. jest wyda
neniem olbrzymiej doniosłości.
Narody całego świata wyraż:lją
'swoją wolę p()koju i potępiają
wszelkie knowania wojenne.
J est to dalszv ciąg światowej
ekcji 1 której ideę wyraził dobi
tnie Kongres Wrocławski w u·
biegłym roku.
Ludzkość nie chce wojny.
I

W przededniu
otwarcia
l{onga-esu
Pokoju
Prawa rządzące dziejami na,rodów przestały być tajemn:cą
Wyroków bożych. Są przedrn,otern badań naukowych, dały '!lę
wykryć i ustafć. Odtąd jui
przyczyny wojen - n:ezależn;e
od zd'(}biących J·e haseł - (lie
stanowią sekretu.
dwu sił, przeciwstawia,ących się sobie, ta, która działa
na rzecz pokoju, stanowi olbuy
mią większość ludzkości.
Je>t
to lud pracujący wszystkich kra
jów, wydźwignięty dziś uświadcmien'em na wid1Jwnię hlstorii I biorący udział w kształ
towanlu doskonalszych form życia.
Jego to niezmiernym wys'łkom 1 ofiarom ludzkość zawdzięcza swe coraz w:ększe n·
panowanie przyrody, jego zaslu
gą jest. ie iy jemy dziś inaczej,
nii przed wiekami, ie myśl 1.1czonych l wynalazców oble1<a
się w ciało i zdolna jest przeo·
brazdć rzeczyw'stość:
ie powstają miasta i fabryki, ie pust
kowia z.mieniają s·ę w przestrze
nle uprawne, ie pływają statki,
biegną pociągi, fruwają
aeroplany, ie wciąi nowe cor:iz
b?.rdziej skomplikowane maszyny b 'orą coraz większy udział
w pracy człowieka i ujmują
mu jej clęhru, ie wdąi dosko
nalsze Instrumenty
pogłębiają
w:edzę człow!eka o przyrodzie
i rozszerzają zakres jego nad
nią władzy. A zorganizowany
i świadomie dziś planowany ze
spół tych prac zdąża do pomno
tenia tych zapasów dóbr iyc;o
wych w takiej mierze, by -010.
.
d t
gły stać się wszystkim
os ęp
ne.
Drugą siłę reprezentuje niewielka liczebnie wobec tych
mas pracujących warstwa społeczna, któ~ nie chce s!ę wyrzec wladarna cudzą pracą ł obracania jej owoców na swoją
ko~zyść. Warstwa, dla któr~j
zniszczenie I ru~y stanowią

z

ce

trzeoa się przeei,'Vstawić zawczasu tym wszystkim poczynaniom, które dzieląc świat na
wrogie obozy niosą niebezpicrzeństwo wojny. Kongres Poko
ju jest jrdn~· m tylko z rtnpów
wielkiej walki o pokój ill:t świii
·ta i prnwo każdego narodu do
swobodnego rozwoju.
Imperialiści krajów anglosas
kich pod pretekstem „krucjaty
przeciw komunizmowi'' i „obro
ny kultury zachod_n iej" przygo
towu.ią znów wojnę, by w jej
wyniku osiągnąć panowanie nad
światem i podporządkować
so·
bie wolne i waleząe.e o swoją
wolność ludy. świata.
Polskii
już raz taką krucjatę -przeżyła:
była to krucjata
niemiecka.
Wtedy to - również zasłania
jąc się hasłem „obrony kultury zachodnio . europejskiej'' fa
~zyści niemieccy
unicestwiali
miliony Polaków, mordowali mi
liony ·mężczyzn, kobiet i dzie
ei w obozach i , dymiących przez
kilka długich lat krematoriach.
Celem akcji pokoju jest bezwzględne odrzucenie wojny agresywnej jako narzędzia polityki międzynarodowej. Inaczej
mówią.c odrzucona być musi
nie tylko biologiczna teoria tra
ktująca wojnę jako konieczność
naturalną. Odrzucona musi być
także wszelka koncepcja świa·
towej polityl\i, która uznllje wo
jenną a.~resję jako metodę dzia
łania międzynarodowego.

Z odrzuceniem wojny 'agresy
wn.ej jako
narzędzia polityki
międzynarodowej idzie w parze
żąda.nie poddani& spraw wojny
i pokoju pod kontrolę publicznej opinii nl\l"Odów. Opinia świa
ta musi :tądać ograniczenia
zbrojeń, ujawnienia
wszelkich
tajnych broni, zakazu propagan
dy wojennej, za.ka.zu 11zerzenia.
nienawiści do innych krajów i
potęgowania na.rodowego szowi
nizmu.
-----·--------

Ostatnie przygotowan·a
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swój . przyjazd no Kongres Pokoju

PARYŻ (PAP) Komitet Organizacy jny Swiatowego Kongresu w Obronie Pokoju czyn'
ostatn"e przygotowania do przy
J"ęcia blisko 2 tys. delegatów.
Do Paryia napływaj' nieustannie dalsze zgłoszenia.
Henry Wallace nadesłał zgłoszenie indywidualne.
W skład delegacji amerykań
skiej we.idzie 27 osób, !11: in.
prof. DUBOIS, b. wicemin1~ter
· d'. • 1• JOHN ROGGE
sp~a're ;~~s~WELL KENT
:~r~s \LBERT KAHN. sekret
wi zku robotników prze-

Austriacki pisarz komunistycz
ny Ernest Fisher następujący
mi słowami rozpoczął swoje
T'rzemówienie na Kongresie In
tclektualistów we Wrocławiu.
„Ka podziwu godnrj pol~kirj
~ysta1vic ujrzeliśmy z nRjglęh
szym "·s trzą~em Chr~·stusa: upiorne fragmenty Krucyfiksu z
czasów terroru hitlerowskiego
- dwie ręce i nic poza tym.
Ani głowy, ani
twarzy, ani
ciała nic, tylko dwie ręce,
które wyciągają się w pustkę,
jnk gdyby pragnęły ratowa~ to
co ludzkie. Ilu mężczyzn, ile ko

biet, ilu ludzi mózgu we wszy
stkich krajach świata można by
porównać z tym fantastycznym
torsem człowieka! Ludzie, któ·
rzy stracili wszelki związek z
~obą, i są tylko fragment.ami,
tylko rękami, które sięgają w
tym wytrąconym z
zawiasów
świecie o
jakiekolwiek opar·
Dobrze jest pamiętać o tym
symbolu naszej epoki,
sobie uświadomić
sens Kongresu
koju.

ostrzeżeniem

Koneres Pokoju
dla

podżegaczy

Prezydent R. P. -

Bolesław Bierut obchodzi
bm. swoje urodziny.

.,i,

Pierwszy Prezydent Wyzwolonej Polski Ludowej urodził
18 kwietnia 1892 r. we wsi Rury Jezuickie, w woj. lubelskim, jako
syn małorolnego chłopa.
Od wczesnej młodości Bolesław Bierut bierze udział w walce
o narodowe i społeczne wyzrrnlenie narodu. Mając zaledwie lat
13, zostaje wydalony przez władze carskie ze szkoły powszechnej
za wzięcie udziału w strajku szko 1nym w 1905 r.
Po wydaleniu ze szkoły Bolesław Bierut pracuje nadal nacl
swym wykształceniem. Jednocześnie rozpoczyna dzictłalność społeczno-polityczną, biorąc czynny udział w pracy postępowej org~
nizacji niepodległościowej „Przyszło.~ć" i nawiązując, w roku 1911,
kontakt z lubelską organizacją PPS-l~wicy. W szeregach tej orgrrnizacji Bolesław Bierut pozostaje do chwili połączenia się jej
z SDKPiL w jedną partię re•volucyjną.
mchu robotnic:r:ego
KPRP, późniejszą Kom1mistyczną Partię Polski.
W okresie pierwszej wojny 3wiatowej Bolesław Bierut pr41ebywa w Lublinie, prowadząc ożywioną działalno.~ć w ruchu spół
d:r:ielczości robotniczej.
Od roku l1J21 zaczynają nań spadać represje policyjne. Po ki11rokrotnych aresztowaniach wyjeżdza w 1927 r. zagranicę i pobyt
na terenie Austrii i Bawarii wylcorzystuje na przeprowadzenie
studium nauk społecznych. W rolru 1931 Bolesław Bierut powraca
do kraju i natychmiast przy.,tępuje do czynnej pracy w partii.
Aresztowany ponownie w 1933 r. i skazany :a przynależno.~ć
do KPP, spędza szereg lat jako więzień reżimu fasz;.'Stow.~kiego.
a kiPdy w roku 1939 otwarły się bramy u•ięzienia - znajduje się
w pierw"zych szeregach obrońcó IV W ar sza wy.
W latach olcupacji Bolesław Bierut jest wspólorgnnizatorern
i członkiem władz centralnych Polslciej Partii Robotniczej, st
jąc na czele wielkiego ruchu narodowego,
jednoczącego ws::ys
kie siły narodu do walki przeciw najeźdźcy hitlerowskiemu o d

wojennych

Są tacy, którzy uważają o'Jec

Nasza delegacja i całą pewpowie to z trybuny KJn
za
A to, czego chcą robotni
n-0wala w Jatach 1938-1939, <> cy p-0lscy, jest
wpragnio:ie
więc w okresie po-przedzającym przez robotników całego świa
agresję hitlerows·ką .
Taki po- ta. J nie tylko przez robotn1głąd jest moim zdan:em - ków.
Na odbytym w sierpni~
z gruntu fałszywy. Sy·tua1!ja ubiegłego roku Kongres!e Int":różn! się nie ty!1
ko tym, że u. lektualistów we Wrocławiu pokład sił jest tera.z zupełnie
!n- wiedzieli swoje słowo - swoje
ny, nie tylko tym, że wtejy mocne słowo w obronie pokoju
Związek Radzfe<:1ki, jako jedy'.la najlepsi I.udzie
św:ata:
ucze:ii,
siła
antyimper'alistyczna.
oyl pisarze, artyści. Powiedzieli odosobniony, a obec:nie u boku i słusznie - że obrona pokoju
Związku Radzieckiego stoją ~1- jest kon!eczna d'la ol>rony ku 1 ~u
ły państw demokr::cji
h.Jdc:>Wcl.' ry ludz;kiej, dla obrony wieioSytuacja różn' się równ:ez wiekowego dorol>ku
lu-cf.zkośd
tym, że o wiele w'.ększa jest o- p.rzed naporem sił barbarzyń
becnle aktywność mas pracują- stwa.
cych całego świata, doceniająAle inłe!ektuanści nie potraf:
cych niebezpieczeństwo
woj•ty liby obronić pokoju, jeśliby bjii
i świadom'e z tym n:ebezpie- osamotmien:, jeś1i'by nie wys'. ę·
czeństwem walczących.
powall ws•pó!nie z robotni'kami i
chłop.ami. A z kolei robotniko::i
Swiatowy 'Ko11Jgres w Obm· '. chłopom jest drogi
dorobi!k
nie Pokoju, jaki wkróke odhę- ku'ltuiry hidz1kości i pragną jego
dzie się w Paryiu, będzie po- dalszego wzbogacenia. I d;atP.tężnym wyrazem tej aktywno go właśnie ju-ż w kiJika miesię
ści mas pracujących całe<{o cy po Wrocławiu wys·tępujemy
św'ata, będzie wyrazem ich wo razem _ my, robotnicy : pis:1mokrację ludową.
łi przeciwstaiwienia się ciem- rze, chłopi i malarze,
kobiety
Wysiłkom Partii i Bolesława Bierr•ta przypisać należy ::jedno·
nym ~ i lo'.11 imperia.J'zmu, .bę~~ · e pracujące i profesornwie uniwer
o~~T·zez\me:n c;>strzezeniem sytetów, młodzież robotnicza ·' czenie wszystldch ugrnpowań demokratycrnych i rewolucyjnych
6
mih onow ludzi. p~acy - młodzież s.tudencka. W Paryżu do walki o wyzwolenie krajtt. Nawiązując do najlepszych tradycji
robotniczym,
Bolesław
pod ~dresem_ garstki ~ądny;:h nasze siły okażą się silni-e scc· rewolucyjnego nurtu w polskim ruchu
zys~o;v, podz~gacz_y woiennyc~., mentowa~e i żadna wroga po 1ę Bierut opiera walkę wyzwoleńczą o sojusz z ZSRR. Przy jego
A iezel porow~111emy syt·ua~ ię ga nie potraf' naszego potęż :ie na.ic:z:ynniejszym współudziale powMaje Krajowa Rarla Narodorrn.
obecną z sytu_acJą. ':' r~ku 1,9~9. go frontu pokoju prze-rwać.
Tctórej pierwszemu posiedzeniu. w pamiętną sylwestrową noc rokll
to trz;b:i s1w1erdz1c. ze w .e Jy
Czł-0wiek pracy musi w chw1 1943 przewodniczy Bolesław Biernt.
tak s1,1nego g~osu protestu n!e !i obeeinej być wyjątkowo cz ij
W lipcu 1944 r. Bolesławowi Bierutowi zostaje powierzona
był?, a ob~cme. t~n pr_ot.es_t
ny, ale może również być spo- funkcja prezydenta KRN. Funkcję tę wykomije
do dnia pierw
wo.a walki wc1ąz potęzmeią.
kojny: na straży pokoju 5 t,1i
szego posiedzenia Seimu Ustawodawczego.
Towil:rzysze . p;acy, . są~iedz i , potężna, w:elosetmilionowa ar5 lutego 1947 r. Sejm Ustawodawczy R. P. wybiera Bolesława
pr_zy 1a~1ele fT!OJ ! z.na1om1 m5- mia, która tego pokoju praqnte
w1ą m1 C<Jdz'enme:
i która będzie go bronić. Kon- Biernta Prezydentem Rzeczypospolite; Polskiei.
W roku 1948 Bolesław Bierut powra.ca do czynnego iycia par- Pow' edz w Paryżu. że ~o gres Paryski będz:e niejak•1
tyjnego i przychylając się do prośby Plenum KC PPR obejmuje
bolnicy po:scy chcą pokoju, sztabem tej armii.
stanowisko Sekretarza Generalnego Partii.
chcą
zajmować
się
twórclą
Grzegorz Smi!!lelski
W grudniu tego samego rok" zostaje wybrany przewodniczq•
pracą i hud own iclwem, a nie gl
robotnik PMS
nąć TNJ franiach.
de!egat na Ko11Rres Poko?u c,·m Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicze;.
ną

syt·uację
podobną do

międzynarodową nośc'ą
sytuacji, jaka p~ gresu.

p rzyiazn
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pl
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sp1ewa
z
cze k. ra1ac sprawująca . rza.
BERSON I p'sarz HOWARD
I m~nca do rozporządzerua hcz FAST.
ne S'.?dki propaga~dy.
w ostatn'ej chwili donostą,
SWIO
Dz·s lu_d pracuią~y domaga ie członek parlamentu brytyjsi~ P_oko1u, b~ moc sprostać skiego ZILLIACUS zapowie- PARYŻ (PAP.). ~orespo~- , wiad z~ słynnym . uczonym
wtelk!m zadamom, które nakla- dział na sobotę przyjazd do pa. dent PAP w Paryzu M. B1- francuskim prof. Johot - Cuda nań epoka odbudowr. Doma-1 r ·a
browskl przeprowadził wy- rie, stawiając mu trzy pytaga się pokoju, uczestnicząc w yz ·
_
.
nia, pierwsze - jako przewod
1
tworzeniu świata, któremu woj
J.r,
k'
C t l .k
1niczącemu Biura Organizacyjna nie będz'e potrzebna.
ł'Y szyst zm naSZNm
ZN e n l om,
nego Swiatowego Kongresu w
Nierówny jest układ tych
Pr
atorom 7 owarz11szom i Prz11„
Obronie Pokoju, drugie - jailwóch sił przeciwstawnych.
enumer
I
Cl
·o
iko prezesowi Towarzystwa
nierówna jest ich wartość moT'aciołom serdeczne Żl)CT. enia
! Przyjaźni
Francusko - Polralna. Totei myśliciele, uczeni
Ś
sklej, tr7..ecie - jako autoryteI twórcy wszystkich n~rodów
towi śwfato~ej sławy ~ spraopowiadają s'ę po strome mas I
I w11ch ener1m atomoweJ.
pracujących I wraz ~ ?imi sta-1
składa
_PYTANIE ~IE~W~ZE: Pają w szeregach obronc.ow poko\ n :e prezesie, Jakie _Jest _zda·u
Redakc;a „Głosu"
\mem pana, znaczeme Sw1atoJ ·
ZOFIA NAŁKOWSKA
wego Kongresu w Obronie Po

Q. .

,41

wesolych

wiqt

dczen1e
. prof. Jo /'1ot- C
urie

,
odbyć w to. że odniosą oni zwycię·
Paryżu?
stwo.
ODPOWIEDZ:
Ci, którzy
Precyzuiąc zadania Kongrezmierzają do wywołania nowe su prof. Joliot oświadczył:
go konflikt.u,. a_by zachować
Będziemy musieli podkreślić
swe przyw1leJe 1 chwilowo o- konieczność
uregulowania
słabić zgubne dla nich skutki 's pornych kwestli w drodze ro
anarchicznego ustroju gospo- kowań. Kto nie chce rokowań,
darczego, są w gruncie rzeczy
(Dalszy ciąg na str. 2.ej)
nieliczni, ale dzierżą w swych
dłoniach potężne dźwignie.
Ale z drugiej strony jest r7.e
czą ogromnie pokn:epiają.cą, że
setki milionów ludzi, którzy
Komitet Obchodu 1 Maja po
7ffłOsilł akces do Swiatowego daje do wiad1Jmości, że rozpoKongresu w Obronie Pokoju, czął urzędowa'lie w lokalu.
Rady
Narodo\vcj,
{'osi~dają.świadomość te.go ni~ J\fiejtikiej
bezpteczenstwa, jak rowniez pI"Zy ul. Nowotki Nr 16. Godz.
<;tanowozą wolę utrwalenia po urzęd: ou 10 do 13 i od 15
koju. Wszystko v1skazuje na do 18, telefon Nr 117-08.
koju, który ma się

Komunikat

alka o wyzwolenie Grecji-trwa zHniesłabnącą
silą ~~~;!~~z~~:V!~~,T~:!~~!~c~ifz~~sby
S
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(od
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Iosnego kOrespon den t O „ GłOSU

Ofensywa Armil Demokratycznej w masywie VoeioorammOIS-Smolikaa i strajk generalny urzędników pańowych - oto wypadki, które wstrząsnęły nie tylko Greale poruszyły też opinię publiczną świata. Tym, którzy
ypuszczali, że nastąpiło osłabienie ruchu wolnościowego
Grecji, wypadki te przysporzyły wiele rozczarowania.
Aby móc na.leżycie ocenić znaczenie strajku generalnego
<;dników państwowych na całym terytorium Grecji okuvanej przez monarcho - faszy stów, należy przede wrzystl zdać sobie sprawę z warunków, w jakich ten strajk wy•hl. Krwawy terror, który panoszy silę w Grecji, opano1e.i arzez pachołków amerykańskich, nabrał w ostatnich
!>dniach takiej mocy, że porównać ro tylko można do ter1 hltlcr&wsklego. Wyroki śmierci, egzekucje, morderstwa
1a porządlm dziennym. W ciągu pierwszego tygodnia ble"go miesiąca w cderecb tylko miastach (w Atenach, Sakach, Argostolii Serres) spośród 40, w których czynne sa
- -·_,, ~:vczajne trybunały woj3kowe. oglos-i&no 68 wyroków
śmierci, oraz HIO wyroków ska.zująrych nr. dGiywocie i inne
cl(żkie kary. W td sytua.rji rozpasa.T?ego, rnzwvdrzoncgo terroni faszystowskiego wybuchł strajk urzędników państwo'WYt'~.t .1
raJ mjący nie dali si~ zastraszyć widmem kar i repree.JI. iMimo masowychI are.sztowań, ..m.lmo
tortur, jakim pooda,
wa.n są. aresztowan · mimo. ż~ stra.ikuJąe:vm grozi nad;r,wyezajny trybunał wojslwwy, mimo. że są. oni przymusowo brani do wojski. strajk trwa z nłesłabn"-C"' sil„.
-. ...
...
Cz:vm wytlumaczvć ten stra}k, który wnvolał w obO"r,l.e
rządowym panikę, spotęiow:iną jeszcze zwycl<:stwa.ml Armil
Demokratyrme.i w masywie Voelon-Gramm-Smolil<M?
Tłumaczy się 011 przede wszystkim przyczyna.ml natury
ekonomicznej. Rządy amerykańskie w Grecji obniżyły porfom życiowy urzędników do poziomu kulisa chlń~klego.
Otrzymują oni jedną trzecia przedwojennych poborów. Nie
~
małą rnlę jednakże ode„rał również
bezpośredni wpływ zwy„
dęst.w Armil Dem~kratyCfl;Jlej.
Strajk wybuchł w 2• godz'my
•
po ogłf>'iZeniu w prasie ateńskiej cl"Żk1'ńh poraz'ek monarcho
_
.., ~ -Smo!ikas.
faszystów w masywie Voeion-Grammos

'I
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·

GICZNE. KTORE ODEGRAJA DECYDUJĄCĄ ROLĘ W
WIELKICH WALKACH W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH.
W obliCIZ'U tych faktów nastroje panują.ce w Atena.eh 112'
paniczne.
HARIS SPYROPOULOS
OD REDAKCJI:
Niniejszy artykuł na.płsany 705tał pnea naszego korespondenta przed dymisją. rząd.11 SofuHsa.,

miałaby

decydui"qce znaczenie dla powszechnego dobrobytu .
(Oświ4dczenie

(D ok oń cz e n i e ze s~r. i-ej)
demaskuje się, jako wróg pokoju. Będziemy musieli przeciwstawić się szaleńczemu wy
ścigowi zbrojeń, którego meta
jest dobrze znana .
Trzeba będzie podkreślić do

niosłość pojęcia suwerenności

i niepodległości. Zasadę suwereności
narodoweJ·
pragną
przekreślić jedynie imperialiści, którzy działają w imie supremacji jednego państwa nad
wszystkimi innymi.
PYTANIE DRUGIE: Jakie
jest w chwili obecne.i znaczenie i potrzeba solidarności pol
sko - francuskiej dla umocn.ie
nia pokoju?
ODPOWIEDZ:
Solidarność
tak a
·
t · ·
mewą P1l\v1e
s t anowi·
g warancJę
· po k OJU
· w E urop1e,
·
'
a prze d e wszys tk-im
gwaran·
bezpieczens
·
· t wa obu nac.ię
szych krajów.
·
Niemcy
Zachodnie dźwigaJ'

""3

pod presjq

USA

Odbudowa przemysłu i floty niemiecki ej
Awanturn;cv woje •
•
, h. I
k. h
•
,
ODI pragną WCiągnąc
Ił erows IC
sprz~ m1erzeDCOW do agresywnego paktu atJantyckie~o
czołowych miejscach

w!ado- wciągnięcia Niemiec Zachodmość o t. zw. „porozumien;u" nieb do pa.kiu atlantyckiego.
trzech mocarstw zachodnich
Znaczny wzrost niemiec
w sprawie odbudowy przemy
kiej produkcji przemysłu niemieckiego, prasa b~y- słowej utrudni niewątpliwie
tyjska informuje, że niekthe sytuację na rynkach kapitallfabryki zachodnio - niemiec- stycznych. ~dz: e odczuwa się
kie otrzyr;1aJ.ą „w ramach tego coraz bardziej brak nabyw„poro~um1ema nowy sprzęt ców.
techniczny.
p
1 1 „
Suzególne wrażenie WYWa.rł
~ti~~~m :~ałce~l~ac~
w Londynie ustęp „porO'LUmle kładu poczdamskiego I późnła", dotyczący budowy wlel nł j
h
.
d
klej niemieckiej floty mor- e S2YC umow m 1ę zynaroskiej.
~owych. Zmlerza o-no do odj ł
z ogłoszonego komunikatu budowy Potenca
u Ni em Iee.
można wyciągnąć m. in. nastę
pujące ogólne wnioski:
z.astrzeże ń Francji l W.
!\·
u
Brytanii n i e uwzg1ędn IobOO kOWCÓW
We WtOSZeC h
no.
RZY~f (PAP), Wohec odmo·
Dowodzi tego
zwłaszcza WY :iilrnrni~trarji Banra rl'It nH11
fakt ponownego uruchom'enia
.
.
przemysłu ciężkiego i cheml- w~7.c zęc1a !'€'rtraktarji ze ~tra.i·
cznego wbrew zastrzeżeniom !.ujnr:nni prarowni1'ami tl'~o
natury politycmel, jakle zl:(lo h11nkn. KomitPt. Wvkonnwnv
sił Schuman i mimo zastrze- 7.w i ą r.ku Pra"n"nikó~ R:in'k~ ·
żeń' natury ,:(ospodarczei ze w~r? pow~inł u<'h;vAł-;- T'.11po·
strony Bevina.
rze<'1P. "tr11.ik11 ~ol1darno~r1nwr·
Ił „Porm;umłN·fe" pmosta- )!O pra<'owników h!l1koiv:»ch ni1
* • *
'- Jl' niewątpliwie w ·zwia-1 nh~zar7.<'. <'ał~;ro kr11j11. Rtrnjk
Londyn (PAP). Podając na 7')tu 'Z przygotowaniami do rozponnie ~ię rn hm.

Waszyngton (PAP). Wiadomości o tzw. „porozumieniu"
trzech mocarstw zachodnfoh
w spra-~vie ust~lenia listy ~a'" bryk niemieckich, podlegaJących r?z.biórc~, . potwierdzają
całkowicie op1mę obserwatorów konfere~cji tr~e.ch mocarstw w teJ spra~e. I ty!"
r:i7,em Francja i Wielka Bry:.a
ll!a zrezygnowały ~e, swych
p~erwotnych zastrzezen i skap1tulowaly przed USA.
Zamiast planowe.i rozbiórki
w Niemczech Zachodnich. ma
nastąp ić odbudowa przemysłu
' w my§l życzeń Stanów Z.Jedno
czonych.
. k'ieh k oł ac·1:t
W ameryk ans
. d
.
Ś w1a
rzą d owyc h
o
czono, ' ze
""t
z 'ed
t
0
any J noczone są zam e
resowane w odbudowie przemysłu niemieckiego z dwóch
powodów:
1) Pragną one, by Niemcy
ttały ~ię !lamowystarczalne i
2) Odbudowa Niem ee łęczyla
!'ę z odbudową zachodniej
Europy w myśl planu Marshalla.
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•
~zatew

Daleko od
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Moskw~,

Pnie i gałęzie drzew trzaskały zlekka pod wpływem
mrozu. Nagłe spotkanie na zakręcie przekonało Beridzego i Kowsowa, że nie są samotni w milczącej tajdze.
Zza rozłożystych krzaków wyskoczyła kozica. Ujrzawszy ludzi przestraszyła się i zrobiła ogromny, pełen gracji skok BeridzP ~ęgnął z podnieceniem po pistolet,
ll'cz nie zdą7.ył nawet chwycić za futerał, jak kozica
skryła się. Potem jakieś małe. nieznane im zwierzątko
czmychnęło obok i uciekło. pozostawiwszy na śniegu
dwa wyraźne ślady.
- Dobrze jest, kiedy człowiek ma oczy skierowane
jedynie na swój cel. - powiedział Beridze.
- O kim mówisz? - zapytał Beridze.
- Wciąż o Batmanowie. Na trasie napotkał tysiące
ludzi i mnóstwo wszelkich spraw Jednakże nie zapomniał i o nas. Na każdym kroku. jak gdyby słvszę go:
Obserwuję was. kochani, proszę się nie lenić! Spieszcie
się, gdyż musicie wykończyć projekt!... „A prawdę powiedziawszy, gdyby nas nikt. nie wyprzec;lził na punktach, to może w tei chwili siedzielibvśrnv 2dzieś obok
Jlo11:owa!"„.

m~zench i gablotkach pała.co·
wych bibliotek" - stwierdził
na Wrocł..'\wskim Kongresie Intelektualistów Ilia Erenburg,
czołowy pisarz radziecki. Kult 1ra bowiem jest żywym dziełem
narodów i nie można. jej za.m.
knąć pod kloszem, ani hodować
w sztucznym. klimacie.

Energ"1a atomowa dla celo' w poko1"owych

. Jednym z Prz. ejawów zamieszania. jakle wywołuJ'ą. w ohoą
211e faszystowskim sukcesy Armil Demokra.tyCQ:neJ, sa oflc.j?.lne wiadomości w gazetach, pełne sprzeczności i nled.omo· - ce się szybko z upadku przy
~\'ień., które ma.ją. na celu ukr.Ycie faktycznego stanu -eczy. wydatnei· pomocy amerykań·~
skich kół imperialistycznych.
Np. naz.'.J ,futrz po opublikowa.niu triumfalnych komunikatów
o rzl'kC!'mv h
ł t
h
p 1
·
przekształcając się w arsenał
•
• • .<' zw:ve ęs wac na
e oponez1e. w momencie gdl' wojenny, podniosły już swój
prasa gło~no krzyc.zała o poskromienitt „bandytyzmu", na- głos pełen gróźb.
i;t„pił nai;lv odwrót. Pra!a musiała przymać się do porażele. W c1ąt>:u in.ech dni Armia Demakratyczna odbiła ~ryJest to głos skrajnego nacjo
toria, które wo1'ska ateńsk'e
zdobywały w cl~....u 4 miasł-y nalizmu. szukającego odwetu.
-.a
~ ..,~
Gdzież wi"'c w takiej sytt1n biegi ego roku kosztem 30.000 zabitych i rannych.
Ter••
...,, acji s~ll<<1ć " sollda.rn&§cl, ,i~łi
znów podczas ofensywy Armii Demokratycznej 0 odbicie ma- nie na Wsch~zie,
a zwła~cza
sywu Voefon-Grammos-Smolik"•, str"·ńili monarcho _ fa~
n
drugiego
są.siada
Nlf'miec,
!-7.:Vścl 5.000 w zabitych. ranny.eh t je6ca.ch. ARMIA DEMOKRATYCZNA ZAJMUJE OBECNIE POZYCJE STRATE· naszel':o
Polski? sta.rego !l()jusznłka.
--"':"'.:----------~...;;;...:.;;;;,;;.:.;;;~:..;;;,:.::;;;.:;,:,::_...:,,::::,:,:__ _ _ _ _ _ _ _ _

Kapitu Iac ja Francji i W. Bryta n ii

sit te kultur9 możnr. zamknąć w downictwa nowego ustroju, pro-

OSO

prof. Joliot- Curie)

ta.Iem więc dawiadujemy
si$, że w takiej właśnie chwili
stosunki między obu naszYJni
państwa.mi pogal'!l'T.ają się ł to
bynajmniej nie z winy Polaków.
Dowiedziałem się z Jll'7A?mówlen'a
polsk'ego
Ministra
Spraw Zagra.nlcrmych Modzetr
łewskiego, że to s ona francuska ~mawia repa.triae,łi Po
laków na podetawie dotychczasowych porozumie6, te toJeruje się u nas knowania. reakcy.jnych emigrantów. zagrażające pokojowi. te pr':l'Wad 7J
się w11.Jne wizową i odmawia
odnowienia star„.-o soju9Zu
polsko - francuskiego.
Jasne jest, :ie postępowanie
takie stanowi :i:achętę dla ży\viołów nę.pastniczych w Niem
czech i co za tym idzie ugra7.a zbiorowemu
bezpieczeństwu. a ~~"łaszcza
be"Tnieczeń~
-„
t
F
j'
s wu ranc 1.
N:e 1'est więc ono z<>odne
„ pokoz
interesem u!!:runtowania
ju.
.
,
Ale moze nan za.pewnie
t 1 lk.
P 0 1 ki h że przy
rzy e n ow
~ c '
·
.iaiń dla Polski jest w !!ICrcach
lucfu francusklei;?o równie tywa ' jak jel'o '"""Ol'ące p-.łą.UJ'
?:anie do pokoju
'
·
Chcemy działać i będziemy
d z Iaia
• ć w t en spos ób • a b Y za
mys ł y po d'zegaczy wo,l ennyc h
zostały pokrzyżowane, aby w
stosunkach polsko - kancu-

z

.„

~

.;c,_.

Ciszej! -

Aleksy

ścle ł wolnM~.

bm. pod przewodn;ctwem Alek tow. Aleksandrow! Bursk:emu .
sandra Burskiego odbyło się ple
Uczes.tnicy
b d
.r
narne pos•edzenie Komisji Cen- wniosek gor,c~·~t
ktr~Yrn.
0
trnlnej Związ..ków Zawodowych.
.
. as aili.
Na posied.zenilll zaiiw!erdzono
.P1enl\J'!ll ~wahlo
Jed:nogfouchwalę prezydium KCZZ 0 ś.n.1e wy.sianie hS>hl do w1cepre.
zmianach p~rsonalnych w S<kła· m1era r~ądu R. P. Aleksand;a
dz 'e prezydium.
Zawadzkiego, w którym pros
Biorąe · pod uwagę wzg~ędy g.o ? wyrażenie zg.ody na wys u
natury
państwowej
plenum męcie na Kongresie Zw. Zaw.
przy ·mu] do w·ad omości rezy. kandydatury jego do naczelgn~clję t~w. Ochaba ze stanl}· 1nych władz zwi ązkowych.
w·ska przewodniczącego KCZZ
List przyj~ty został burzą
.
.
, . ·
"- 1· z 0 kl kó
1 powierza pe . ni~nie
ouvw ą •
as w.

,
• Al eksan drowa
Ponczoszn1cy
Ś

Specjalną uwagę poświęcimy

sprawie rozwoju czytelnictwa
na wsi, zwłaszczr. wśród chłopów mało i średniorolnych. Sojusz robotniczo-chłopski b•dzi&'"
my realizow~ równiez na. odcinku kulturalnym, wzmacniaJ·;u,
-.robotnicze ekipy, udaj•ce sia
"'
~
na. wieł, aktywem oświatowym
i prasoWYin, który wraz z człon
k
MP
· 11kim

-·---ln--

nlctwa. gospodarki socjall11tycznej. Z uznaniem mówimy o bohaterskich czyna.ch Armii Czer·
wonej, która uwolniła świat od
ba.rbarzyflstwr. hitlerowskiego,
rozpoczynającego . swój pochód
właśnie od palenia książek na
etosie. Podziwia.my nowoczesny
przemysł, jaki powstał w ZSRR
i · postęp gospodarki rolnej.
Lecz, podziwiając te sukce3y,
musimy pamiętać, że warunkiem wszechstronnego rozwoju
r.arodów ZSRR, było zwycięstwo
kulturalne, odniesione w walce

.,

z analfabetyzmem i ciemnot"-.
Uma.sawiajłc kultttrę i pleniąc
c!emnot~ usuwamy fundamenty,
na których zawsze wspierały sill!
rządy 1 polityk& W}'lllierzona.
przeciw interesom wła.snego n~
rodu. Przed na.rodem otwiemmy
perspektywy pomyślnej przy-

zw;ększają produkcje na cześć więta Pracy
W Centralnej· Swietlicy w 1/2 proc. oraz nndnieść wyd·1·a
A'.e·ks·--'~~'' e odbyło si" zebra ność prodwkcil . . -r 112 na 115
n!JU• V~
>"
J'
n;e przodown!ków pracy
proc .". Podobne z-c'.lmviąuin'e
PZZPDz. w celu podjęci;:i zobo składa Nadorowska Zof'a, przo
wiazań d!a ucz-ezenia „Swi<>ta downic:a pracy lk'I ma~zynach
~
„
szło„ci.
Pracv".
s.toJ)kO'Wych. Ob. Cichecki Ze·
, ~.ow. M~chalak Jan, phrzodhoo~ noo . (f_ormiarz) z~b~:ązuje si(' =--------·----~\\ rn k rrac~ na mR~zynac c
1'()W 1 ek „zyć wydaJftO!:C ze 140
lewk?wy_ch. oświad-::za : ··I?:a :.icz na 150 J)r?c .. ob. Cebula Jadwt I Następny numer •Głosu•
czen·a. sw:ęta . 1-~zo .m~_ioweg-o ga, pracu}ąca 1111 maszvnie lą· ukaże srę dnia 19 IV b. r·
mbow· ąrn1e się p0dmesc pro· c--.:arkoweJ 134 n.ii 140 proc.
o zwykłe/ porze.
duk~j~ I. g2tun~u o 2 proc., ob. Kowalska Jan'"a - t 24 na
zmn•e1szyc ilośc odpadkow o 1127 proc.

I

- Zuch. Tania, cóż za pa:j,eczynę utkała! - zachwycał się głównv inżynier. Co za cudną przędzę pozostawiła w tajdze! Zdaje się, że ju7. słyr:hać srlos:v wzdłuż
drutów. Zapewne Szmelew nadaje jej jakieś nlotki
O nB.S.
podniósł rękę.

Zaczęli nadsłuchiwać.

wywołujl\ psychozę woje.on~

że broń a.tomowa będzie środ
klem szybkiego zwycl.,..wa w
błyskawicznej wojnie...,...
Jest wielce prawdopodobne,
że podżegaere wojenni zdają
s 0 b'
t g 0 d 0 sk
1
ona
e sprawę
· · ie f az kte t en pows
t rzyma i ch
1 ze
przed szaleńczym aktem, któ
· ob r óCl'ć
ry ł at wo m ógłb Y s1ę
· k o nim
· samym w dł u
przeciw
glei i wyczerpującej wojnie.
z drugiej strony zastosowr.
.
nie ent'rgll &tomowej dla cełów pokojowych miałoby decyduJące m&C"Zenie dla podnle
si I
en a pow~h nego d ob rob Y
tu w
k f
1• t
·
yzys an e energ 1 a. omo
wej w tych cela.eh mogłoby
• I w cl ąru
:r.apewn lć l u d zk osc
,..,.
1 „ d w.,.,
~-h dzi I t
.~ne~o, uo
es ~co
lecł nłebywab dobrobyt, SZCZI)

.
P~R zzorga.~:~! od~r;:
Posiedzenie plenum KCZZ !."::..:"
Tow.
A. Burski-przewodnlcząc\lm llj~~:!:::w ';8!~~~~zi~~~~!:
WARSZAWA (PAP) Dnia 14 ków przewodniczącego KCZZ go. na różnych odcinka.eh budow

Przewody cią<:męły się od drzewa do drzewa cienką,
połyskującą na słońcu pajęczyną. Jak radośnie i dziwnie było · oglądać w sercu tajgi druty i białe izolatory.
Okryte szronem wąsy Beridze~o porusz:ił:v się w uśmie
chu za każc:lvm razem, gdy podnosił głowę.

-

skich zapanował klimat przy
jaźni i współpracy _ jalr J>Gwiedział minUter Mod.zelewski _ albowiem będzie to wy
siłkiem w kierunku wzmocnie
nia pokoju w Europie i na ca
łym świecie.
PYTANIE TRZECIE: Jakle
jest istotne :maczenie energii
a t omoweJ· w p rz ygotowywaniu napastniczej wojny? Jakie
ż b ć
·
gi'
mo e Y znaczenie ener i atomowej dla umocnienia poko
ju?
,
ODPOWIEDZ:
Fał!l'Zywym
niewątpliwie Jest pogl\d, roz
pows:zecbnia,ny
świadomie
przez łych, którey rcnmyślnie

blemy kulturalne wysuwają się
- obok problematyki socjalnej
i ekonomicznej - na czoło na.szych zaintcresowafl. Wymo~nym tego świadectwem będzie
„Tydziefl Oświaty, Książki i
Prasy'', zorganizowany w dn.
od 1 do 8 maja br. na obsza·
rze całego kraju.
Sąm fakt te protektorat nad
„Tygodniem'' objął Prezydent
RP Bolesław Bierut, wskazuje
jak wielką wagę przywiązują do
tych zaga.dniefl na.jwyższe czyn
niki w paflstwie, udzielają.c swo
jego popa.rei& dla szeroko za.kro
jonych akcji komitetów obywa
telskich w kraju.
Hula.mi „Tygodni&" jest wal
ka o likwidacjf a.na.l!abetyzmu,
0 upowszechnia.nie książki i pra
sy, wzrnoże:1ie czytelnictwa., rozbudowa sieci bibliotek gminnych
l gromadzkich. Dla realizacji
tych h4•el
zmob"'-ujemy
szer~~
.u.u.
ki aktyw partyjny, oświatowy
1 kulturalny, któ....,.
.„ ustali, ja"'...
dzia.łu w warunka.ch lokalnyclr,
a.by o5 iągnłć zamierzone cele.
Dla każdego zroziunU!.łym jest,
że „Tydziefl Oświaty, Książki 1
Prasy" ma. sit przyczynić do
upowszechnienia kultury w naj
szerszych ma.sach spolecze'dstwa.
w zaklad a.ch pracy za jmiemy
si fil urzą dz eni em bibli otek 1 czy
teln.i Pi sm. stworzymy rob otnicze kluby k siąz'ki•
Organizacje partyjne PZPR,
wespół z rada.mi zakładowymi 1
reda.keja.mi gazet partyjnych za.j
m!I.... •ię
rozszerzeniem siect wła"
snych korespondentów robotni•
czych i chłopskich.

W ciszy lasu brzęczały przewody telegraficzne - był to głos wzbudzający trwogę,
tęskny i stłumiony.
- Jak gdyby skarżył się komuś. Mo?e nadaje niewesołą wiadomość lub smutny komunikat.
- Nie strasz mnie smutnymi przepowiedniami. Przewody są tylko przewodami, metalowymi drutami powiedział żartobliwie Beridze, ale też się zamyślił. Coraz częściej natrafiał na ślady ognisk i miejsca, w których śnieg był wydeptany: jeszcze bardzo niedawno
pracowały tutaj brygady Tani Wasylczenko. Wreszcie
ukazała się przenośna baza pracowników łączności, cztery namioty na sztywnych rusztowaniach. W jednym
z nich, koło kwadratowego żeliwnego piecyka, uwijał
.sie iakiś wyrostek i dziewczvna o ciemnych, odmroż~

nvch policzkach. Gotowali coś w kociołkach i rozmawiali. w namiocie stały lekkie, składane tapczany, mię
dzy nimi zaś i pod nimi leżały zwoje przewodów, haki
oraz izolatory.
Inżynierowie dowiedzieli się, i:?dzie znajduje się Tania i natychmiast ruszyli dalej. Wkrótce usłyszeli głosy
ludzkie, tak dziwnie brzmiące w tajdze i napotkali bcyitadę zawieszającą na drzewach przewodv. Aleksy i Beri<'lze obserwowali ich. Jeden wysokimi drąi;tami podn~
sił nrzewód rozcią~iety na setki metrów. Drugi zawieszał f!O siedząc na drzewie. gdzie już druga brygada
ustawiła wsporniki i izolatory.
Aleksy nie poznał w pierwszej chwili, że młodzieniec,
który wydawał rozkazy tele~rafistom, jest technikiem
Czernowvm z oddziału Filimonowa. Ujrzawszy inżynie
rów, komsomolec zmiPszał się. Odpowiadał pośpiesznie
na ich pytania. a jednocześniP. uważnie przyglądał si~
rozwieszaniu drutów. Czernow przerwał opowiadanie
i zapytał:
r
- Czy nie znacie ostatnich komunikatów? Na na~
szych drutach od trzech dni słyszymy wciąż to samo.
Odpowiedzi jednak?:e nie otrzymał. Przewody ostatniej pary tele,!!rafistów uoadł:v z łoskotem na foieg.
Czernow pobie!!ł w tę stronę. Aleksy chciał zaczekać na
niego. ale .Terzv Dawidowicz śoiesz:vł sie i ciągnął towarzvsza nanrzód.
.
• 1
rn .... al

•

Po naszej stronie prawda i siła

ta__~adą b~ by. rytiei:dzić, te 'f!/We si!011Va odlpowfedzia'llnym. wa do ż~ bez brwogi hiepe.lze srore15~ iaw~~ił uje.
da przeoiiw1ko koogresowli prasa
vwunast~ panow mLmstrow, ~ió- I my nie mamy powodu powąt wooścd..
l'Z~ z wi~ką. pompą pol~ż~: w piewać o tym, lecz nie sąd~my, P!l'zeciwko ludobójcom i graba ameryikańska, JcamJion.a z hojdriiu 4 kwieiima swe podpisy p.xl by zacytowane tu ośwdadczen·e rzom knującym poOOtępine '/hro. nej ręd<i Hears'iów, Mac Comlitzlw: pa}Qtem .atloot~dkim, to je- wywołało diziś zachwyt wśród d:nicze plany w cieniu róroych oków, Grippsów i Howardów.
dym

ziwol~oo1cy t~J

agresywnej wyborców Trumana.

paktów :

wkładów alllltyludztld~h.

~?:VY· Nie chodu nam, oczy- Na parę lat przed wybuchem powsfają nieprze!rozone i nie·
W sc1e, ~ sek:reUirzy,_ tfomaczy, drugiej wojny świafowej, Mak zwyciężone zastępy twórców i
budowniczych przyszłości, przy.
.
;.~k.Sipertow" 1 .kolegow n:1i~iste. sym Gorki pisał:
„Ugrupowania bankierów szlości lepS<Zej ~ }aśllliejszej bo
.,;01nych dOS11:01mych gosc1 D.

Ach~~a,

lecz o tych..

.}Qt~~ą

podp:,,u,Jącym pakt włozyli p10"0

do ręki.

Każdy rozum;e, gdzie sz;ukać
lrzeba prawdziwycli insp:rator5-w
aitlarrly::!fiego spisku i mocodJw
ców 12 mi111istrów, którzy w uczestniczyli. „200 rodzin" we
rodzin we
czesibniczyli. „200
Frac~, ty!eż mniej więcej w An
glii oraz 60 m lionerskich „dfoto zes~l'5l
nastii" w USA
grup wie:kokapifalistyc,z,nych za·
chodniego świata, które s<tały 11
kolebk sław~nego pa·kbu i swą
bez.apelacy jną wo!ę w Waszyrig

kiaie dyktowały.

ł

fabrykantów broni oraz 1n
ne typy pasożytów przygoto
wują się do· nowej walki o
władzę nad Europą, o nieogran.iczoną swobodę grabie
ży kolon'alnych, grabieży lu
du pracującego w ogóle.
Ta walka ma na celu wynisz
czenie ludów".
Proote i zrommia!e si~
wielk~~ płsa•rza radi;.'L;ckfi;go
nie straciły do dziś na aktualności. Oto jest program polityczny, oto sens zam'arów ludobójców i grabarzy ludzkości.

* * *

Ale wobec ich pla·nów „zape-

wolnej od krwawej g>roźby rze;i
i pożogi wojelllJnej. Kongres paryski jeS'! mobilizacją sił pokojo
wych całego świata, sfojących
murem n:eprzeby!ym na zawiłych drogach aiwa!llbuornn•ków kapifaHstycZ111ych i podżegaczy wo·
jen111ych. Jesi be:z?rzykładnym
pod względem siły i wymowy
przeglądem sił demokracji, postę
pu i pokoju, jeSlt h:Sltorycz;ną de
mons1rącją nieugiętej woH seleJ(•
milionów uczciwych ludzi d':a
których nie sttasz:ny będz:e żade·n wysiłek w obronie życia r
szczęścia wolnych 111arodów śwla
ta.
Tej woli nie złamią Ż<ldne pa·k
ty podp;sywane przez tuzin czy
choćby dwa tuziny ludzi z ministerialnymi tekami pod pachą, rej
woli nie skruszą woźne grymasy
władców Portugal'li i Luiksemburga, tej woli n;e uśpią obłu.
dne „pokojowe" mowy Acheso.
nów, Bevinów, Schumanów i de
Gasiperich. Za daleko j!\lż zaszła
d:rod.ze polityczludz:kość na
nego i S'pOłecznego uświadom· e
nia, za doborze zdaje sobie sp:a
wę z istoty przemian historycz•nych, by się cofnąć miała przed
palką pol'cyjrną, lu<b przed polokiem fałszywych komunałów pJy
nących z ust ludobójczych min:
strów reakcji.

N!e danno wrzeszczą srodze fal
s.zywe „Głosy Ameryki" i ich
europejskie filie. Nie darmo „go
śdrrmY'.' rząd panów Queille'a t
Mocha poci się z wysiłku nad
rozrwi•ązaniem problemu, jak !:>y
tu ogira1lllicizyć do min:mum drogą pali.tytki wirowej __,lfozbę
delegatów ziagraniCZITTych, jakby
zgilotynować obrady lrongr~su,
utrudatić jego ·pracę i porrnn~e)szyć jego zinaczeilllie.
Próżne są jednak te st<3Jl'an1a
i zabiegi atlantyddch spiskowców, uibranych w dyplomatyczne fraki : garJJdltuiry z wełny
fi.rSIŁ-cilass. Przeoiwko krz.ątają
cym się podpaliaczom świata po
wsi!ają ludy • olbrzymy, ludy
brabrucz'l.ldem
związane
siwa i mifośd. pokoju. Po ich
stronile jest nie tylko •prawda,
lecz i s\ła, po ich stronie będzie
zwyc'ęstwo. Nie d• grabarzy na
leży przyszłość, lecz do tw5rców.
Mamy więc pewność nie~
chwianą, że gdyby w szaleń·
czych mózgach Ludobójców we
frakach i generalskich munJ11.
rach wylęgła się ootatecm:e i
do uraeczywi\Slbn~enia parła nikczemna myśl o now~h wo jnac'1,
0 nowych rzeziach o unowoCJe
pomyśl
śnionym "zapewnia•niiU
przy pomocy
świata"
ności
bomb atomowych -zbrodniarzy
! szaleńców spo!tka haniebne fla
sko, tak jak przepowiiediział tow
Sta,Hn w swym głośnym i puekonywującym oświadczeniu., Ta
ka jest dziś bowiem wola na;·o
du, ta.k właśnie brzm'ą wyroi\!
historii nam współczesnej a nie
ma i nie będ7'ie nigdy s'ły, która by d'la tych wyroków mala·
Uchwały
zła s.posób apelacji.
I<ongresu
Międzyna.rooowego
Obrony Pokoju dadzą tym pra.
wdom wyraz jaSlfly i nie drwuznaczny.

•
T~ .......
Rekolekcje dla niektórych
Na BIUROKRACJĘ psioczy mężnie
- a sam w papierków bagnie grzęźnie.
Gdy komuś brak jal9-egoś świstka
- traktuje z góry go jak chłystka.
Więc zamiast psioczyć tak zajadle,
Wpierw sam przeglądnij się w zwierciadle!

*

Wyklina często STYL LOKAJSKI
- a sam jest mistrzem podlizajskim.
Gdy ujrzy swego naczelnika
- już wazeliną z dala strzyka„.
nie klnij typku tak zawzięcie,
gdy sam z mydliną włazisz wszędzie!

.Więc

Do ALKOHOLU

*

popęd łaje

- a sam przepada za ochlaj em.
Lecz dla opinii - pokryjomu
- z kompanią goli wódkę w domu ..•.

świata"
Zespól nieliczny w sitosunku w:nienła prunyś'.mości
do wielomiliooowych 1'zesz pr.1- przy pomocy woje.n i bomb ato
Iść z podniesionym trudno czołem,
ludzkość n'e je5!
cujących - to prawda, ale waz- mowych kiedy się leży wciąż pod stołem!
ny ·dzi~ jeszcze i wpływowy w dziś b:ern.a ani bezsilna. Wokół
poli•tyce m'ędzynarodowej. t3o potężnego Związku Radzieckieriie wolno zapominać, że Mor~a go i stoj;icych wespół z nim 'la
Bardzo mu WYSCIG się podoba
11y i Rockefelery, Schne!dery i straży pokoj.u państw demokra- a sam przykładem jest nieroba.
Creuzoty, Armstrongi i v:ckersy cjó ludowej jednoczą się dziś
To tylko czyni (wbrew naturzel)
nie ty'ko d1ziesiątki i sei'ki m:r.•:onów ludzi
mają do dyspqzycj'.
pancer'lle kasy, lecz i auita p:rn- wszyc;bkkh. k•:ajów : narodów,
- że zamiast w domu - sypia w biurze!
cerne, że dyrygują oni nie ty\'ko ludzi uczc1wych i s?Jlach2tnych,
Gdy jesteś notorycznym leniem,
1trmią. po!icy jnych palek , i ża:i- czystego serca i dobrych inteno pracy nie ględź z zachwyceniem!
darmskich ba,gneiów, lecz i ga- cji, którzy nie chcą wi~ej mor
ministeria!nych, du, pożogi, rzezi i zniszczenia,
binetam' figur
że na pos:edzenfach rad nadzor- nie chcą rozpaczy maitek, łez
czych trustów i karteli decydu wdów, S'iernt. nie chcą nawrotu
Gromi brak WIĘZI Z ŻYCIEM groźny
zni5zczenia
i
ją nie tylb o kapitalistyczmyc11 barbarzyństwa
- a sam się skrył za plecy woźnych.
zyskach i dyw'dendach, lecz i o wszystkich dól>r kui!rtmalnych..
Jednoczą się : zwierają szere
kierlllllku polityki pań-stw, wspar
A z życiem masy kontakt wszystek
* * *
gi obrońców pokoju i wolności
tych o władzę pieniądza.
- że z masą żył... stenotypistek„.
Nie dziwimy się wcale, że za
~ie sądź.my jednak, że prze1- czlowieka, jednoczą się w armie
Skoroś już taki jest społecznik
stawiciele ~ mandatariusze wiei nńeprze}rzane, złączone potęgą pmviedź I<ongresu parysikiego i
k!ch spółek akcyjnych, karteli ; wspóJ.nej świaidomośd, woli i imponujący przebieg przygo~onie bądź lubieżnik ·i wszetecznik!
tirus-tów są ludźmi, pozbawiony- zdecydowania . Na we.zwanie I<~- wań orgainqzacy jny-ch wywołują
M!ę- nie ty!•ko wkeklość, lecz i lęk
mi z1upelnie zasad „'deologic:.:- mitetu Organ'zacyjnego,
Pyskuje ciągle na PROTEKCJPi
ny-::h", poglądów ,,mora·lnych", dizynarod'owy I<ong<res Obrony po tamtej s1rnnie barykady, w
loncepcji uszc·zęśliwdania i zbił- Pokoju, który za parę dni rozpo obozde reakcji, kapitału, wyzy
- a sam jej skutki waży lekce.
wiania św'ata. oto osobistość cz.nie swe obrady w Paryżu, sku i ucisku, zaabsorbowanym
tylko władzy jakiejś dosiadł
Gdy
tak w tym razie miarodaj;na, jak odpowiedz'alo głosem e!ll!uzjasty realizacją amerykańsk;ego pano
wtrynił kilka posad„.
rodzince
1
darmo
Nie
światem.
nad
prezydent Truman, przemaw;a. cmej aprobaty 600 m41Honów lu wa1n'a
Bolesław Dudzińsk •
jąc w tych dnia-eh na konferen- dzi, tj. czwarfa część mieS'Zkań 1-10011·11·111·11·11-111_11_11_11_111_11_11_111_11_11_111_11_11_11_111_11_11_111_11_11_11-111_11_11-111_11_11_111_11_11_11_111_11_11_111_11_11„111_11_11_11_111_11_11_111_1111
A więc przynajmniej buzię stul pan.
cji prasowej oświad-czył, że „o ców globu. Akces do l<Ot!llg'res•u
i w pierś się uderz: mea culpa!
ł!e za3złaby potrzeba dla zac:10 zgłosiły najwię.ksze masowe or A. BIAŁOKOŃ
wain a pokoju· i pomyślności św:a ganizacje krajowe i m!ędzy-na- ""'"""'""'"""'"""
ta - użycia bomby atomowe;<'.) rodowe, a wśród jego l.bCJZestnl
Narzeka na SATYRY ZANIK
tak jak w r. 1945 podjąłby tę ków znajdą się !·udzie najrozmaa sam się zganić nie da za nic.
lu~ecyzję"„. Prez. Trumain wolny itszej kondycji społecz,nej,
no pośmiać się z trumniarza
Spróbuj
rozprawy
krwawej
tej
rzy"
roubiegłiego
lsistopadzie.,
W
narodowo
ras,
wszysitkich
dzie
.ilwahań,
i
jest od wątpliwości
bowiem „dwie wojmy światowe śo:, wyimań i przekooań, działa- ku, cały świat zelektryzowała nie zostali ukarani.
- śmiertelnie zaraz się obraża„.
zmusiły (!) Stany Zjedno·cizone cze komu.nis•tycZl11·i i księża kato wstrzę,sająca wiadomośc o zwie· W mieście Edvarda (stan MiNa humor nie zrzędź tak zażarcie,
do wzięc;a na swe ba•rki kierow liccy, robot:ntlcy i uczeni, chłopi rzęcym zabójstwie murzyna - ssisipi) policjant aresztowal: mu
r:i1'dwa światem(!), co Ameryka i pisarze, na,uc-zydede i muzycy, Roberta Mallarda. Banda Ku- rzyna. - weterana wojennego kiedy się nie znasz sam na żarcie!
mu1Si zaakcepfować, rieza!eźnie poMycy i artyści, b;ali i „kolo. Klux-Klan zlinczowała. Mallarda. Palmera, zarzucając mu „na.rupublicznego".
porządku
szenie
wzią.ść
się
„ośmielił"
że
to,
za
i
od tego, czy się jej to podo!>a, rowi", ra<lykałO'W'ie sinleczinii
Kto innych KARCIC chce, rodacy,
ilbetra!OW1ie rnies•azańscy typu udział w głosowaniu. Zabójcy, W drodze do więzienia murzyn
czy też nie"„.
W świetle tego h'storyc.zmego \JaTd:oo um;arkowanego. Lecz którzy napadli Mallarda w bia· został zabity.
ten musi sam być CACY-CACY.
Amerykańska propaganda. u·
oświadczenia wszystko staje c;lę wS1Zyshkie różt1ice indywidualne ły dzień, dotychczas nie zostali
Patrz by żelazna nasza miotła.
jasne i z;rozumiale. Przeszło 20 i światopoglądowe, jakie isfo1e ~chwyta.ni. Biuro wywiadowcze, trzymuje zwykle, że jeśli podomilionów Amerykanów, któn;y ją wśród wyjeżdżających na ~tanu Georgia. „nie zdołało ze- bne fakty mają. miejsce, to tylprzypadkiem CIEBIE nie wymiotła!...
w dniu 2 l'stopada 1948 r. odda. K:ooigres de.J.ega•tów, p!l"Zesi!aJą bn:.ć dostatecznej ilości materia- ko :w zapadłych, południowych
Stąd morał w każdej bierz potrzebie:
częściach lu'aju. Na „liberalnej"
li swe głosy za k2J11dyd.atuq m'eć z·naczenJe gdy chodzi o Il- łów dowodowych".
Na kilka dni przed zlinczowa- północr ja.koby sprawa miała się
Trumana, _nie n:falo z. pewno· bron~ .tego,,co da liud~k?ści naj.
porządek również rób u siebie!
ŚC!ą :Vą'~1JhwoŚ<:t, ~e iesi . on cei:ime]Sze 1 najbardiz1~J upra- niem Mallarda, w sąsiednim 0 _ ma.czeJ. Fakty przeczę, temu obłu
LEON PASTERNAK
C'Złow1ekiem poczyita„nym : za gmone, o obronę, jJO'kOJU I pra- kręgu tegoż Georgia, sąd przysię dnemu kłamstwu.
mlllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll głych rozpatrywał sprawę białe 10 stycz~a br. w mieście Al
go, który zabil murzyna Nickso bany (stolica stanu New-York) krew, jest przestępstwem kara.uę. Zabity, podÓbnie jak Mallard policja wdarła się do mieszk?'nia nym Bą.downie. Są.d uznał win·
był oskarżony z powodu urzeczy murzyna - John Ferrela. Mimo, 1,~m. N~ght i skazał go na 5 lat
wistnienia .l!Wego prawa, uroczyś ii: Ferrel ni_e stawiał oporu, :pr~y więzienia.
•raka jest oto moralność lyn·
rie . zapewnionego. p~zez ~onsty- are~ztowamu, został .dotkhm~
Słuchając
t1:1cJę US.A - wzięci_a udziału w pobityt. W ciągu 2tg~·dzin kr~wdni chu, wspartego literą. prawa.
"Głosu Ameryki„
„Republikańska.'' i „demokra
ar.esz. o~a;ego tos a i. )i'W:a opierwszym g1osowamu.
Ciotka Goebelsa:
t' nigdy nie zerwa
'1
W petycji złożonej w senacie mi em, ze err~ ··• powies 81 ę ~a t
pasku w 10 minut po wtrącemu yczna par ia
......:
'
·
Ono zaw'\ze
niewolnictwem.
z
ły
D
t
b
G
.
d
St. ZJednoczonych przez „~,aro·
Przysięgłabym, że
evey,
k"' · · go o ce 1l. u erna or
d owy K omi'te t M ur ~
. ć ' d e1ega l; y ło wygodnym
. przyJą
d ł ł" me
.
~Jus 1 ' JeJ
„ biznesem''.
słyszę głos mego
stwierdzają. że w czasie „me z o a
autorzy
ostatnich wyborCw' prezydenc· cji 20? przeds~a"'.icieli post~po- ~iewol~ctwo mu~zynów w USA
ukochanego siokich, tylko w 5-ciu stanach (Ala Wich i m11rz.ynskich orga11iza.· me moze by? zruszczone zapo_ino
.strzeńca.„
bama, Missi'llipi, Louisiana, Ge- CJi, k!óra za.zą.dała ślE1.d~~wa w r,ą. krasomowczych wystąpień
O'"gia i południowa. Karolinn) sprawie bestialstw policJi w Al- ani obietnic.
„'ro choroba, która przeniknęła
.
.
dwa miliony murzynów było po bany. .
Obecme. ca.ła prasa burzuazyJ- głęhoko w ciało państwa. Jego
zbawionych prawa wyborczego.
. .
na przemi cza proces 5 murzyOto wyborcz:i. praktyka „de· nów w Trenton (stan New·Yer- ropieJą.ce rany - getto Harlemokracji" lynchu. Za Ku-Klux- sey), kłamliwie oskarżonych o mu (murzyńska dzielnica New Klanem nie pozostają. w tyle ofi zabójstwo białego kupca. Zain~· Yorku), i południowa dzielnica
cjalni stróże porządku publiczne cenizowany są.d , w którym ław- Chicago, a. także tysię,ce miast
ffO· Policja i jej agenci strżel~- nicy byli b.iałymi, skazał murzy i miasteczek rozrzuconych po
Ją.. do ~~rzynów„. „przy próbie nów na śmierć na elektrycznym calym kraju, gdzie murzyni nie
. mogą. wejś~ do restauracji, no.
krześle. , ,
ucieczki •
~urzyn - weteran mi.nionej . „Pr.awa lynchu rozpo§cieraJ!ł cować w hotelach pójść do kina
.
.'
.
„pełnokrw1·
na
tylko
WOJny, George Serell, wsiadł z się me
żoną. do pociągu. W czasie jaz- stych" murzynów. Amery~ańsc;y leczyć się w. sz.pitalach, gdzie na
dy, starszy kontroler zapropono rasiści, nie gorzej od swoich hi~ wet w ~zi_ecięcych ~abawach
są. oddzielone od
wał mu pr~jście do specjalnego tlerowskich probratymców, obh czarne dzieci
procenty „nieczystej'' białych''.
wagonu przaznarizonego wyłącz- czają.
Te słowa zostały wypowiedzia
nie dla „czarnych". Wzburzony krwi u niewygodnych im biap.e przez murzyna Charles H<>weteran zdecydowanie odmówił. łych.
Niedawno mieszkanier. miasta. ward, jednego z działaczy Partii
W maleńkim mia.steczka Senendou Joungsen (Zachodnia. Wirgi Elliswill (stan Missisipi) Davis Postępowej.
Znajdujemy w nich najlepszą
nia), Serella i jego żoną. siłą. wy Night który ożenil się w 1946r.,
przewartościo
prowadzono z pociągu i areszto- oska.rżon zo&tał o naruszenie „pra charakterystykę
wano. W ancie policyjnym Se· wa o czystości rasy''. Według te wanego „amerykańskiego przerell został i, hity trzema wystrza go prawa, związek małżeński bia kroju życia'', którego niezaciełami w plcl'y. Agent Capbell i łych z osobami mającymi w so- mnionQ. stron' __ jest „demokra· Ci, co pragnęliby zga'
Gwiazdę Pokoju
o.Q.cer policji Brown - „bohate bie ;murzyński} lub mongolski) cja.'' lp.c hu. ·

• lynchu
Demo krac1a

*

*

*

*

*

-~-

'

1

Dlaczego zwycięża Chińska Armia Ludowa?

Przeciwko hegemonii USA
narodów A mery
Głos

ki Łacińskiej

Odezwa „Swiatowego Komitetu Łączności Intelektua
listów w Obronie Pokoju" i
„Międzynarodowej Demokra
tycznej Federacji Kobiet" w
sprawie zwołania Swiatowe.
.
go Kongresu PokOJU odbiła
się głośnym echem na całym
świecie

'

o:;~va. ~a. wyw~ała go{!

Wl\v 1

~ki j
~ k e~yce a
~ b" e • U
e .sy ~ na
u Je! W • ru~aJu,. eue-

w krajach Ameryki Południo
wej i Srodkowej.
W
.
.
po.łowie grudru~ ub. r.
odbył s1ę w Montewideo .1 a..
ruodowy . zjazd
inteligencji
rugwa]u U cżestnicy zjazd
. dal.. d
d
u zazą i o rzą u zaprze
stania propagandy wojennej
w prasie, w kinie i przez radio oraz wyrazili solidarność
z ruchem wyzwoleńczym ludó:v Paragwaju, Brazylii i
Chile, walczacych z reżimem

I

Chińska

feodalno-obszami· tywę, przejawiającq się zar6wno
w życiu politycznym, jak i gospoda.rczym. Dzięki temu gospodarPolityka Komunistycznej Partii ka oswobodzonych, Chin szybko
Chiny reprezentującej w swoim
kraju interesy wszystkich praClt• si"• odbudowuje. Wzrasta pro~ak·
jących,
apowodowala stworzenie cja zaróu:no rolnictwa, jak i prze
mysli.i. Upaństwowiony przemysl,
w Chinach - jednolitego fron· , •
. d ,
l . l d .
,
1ctory meę: ys na eza
o 1apon·
tu
narodawo· d emo k ratycznego. siric
, . h gra b"1ezcow
. • ~. d o zd ra]COW
· •
Front ten
utworzony ...-::.p
został na
.
.
l
•
•• li" -01czyzny, pracu1e pe nq parą.
podstawie programlł
artu ... o.
munistycznej, która jako podsta· 1 Sukcesy oswobodzonych, Chm
wowe zadanie proklamowc;la prze zagrze1rnją do wdki z reakcją

armia ludowa rozpo- przywilejów

c::ęla jui na jesieni 1947 r. pod czych.
przewodnictwem Partii Komunio
stycznej Chin ueroką ofensywę
11rzeciwko wojskom kuomintan·
gowskim. Z początkiPm lata 1948
ro lai armia ta oswobodziła pra·
wie całą Mnndiurię oraz znaczną
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.

.

ś

czę~c Polnocnych i rodkorvych
.Clnn.
Jednakże szereg wielkich ośrod
ków przemy.~lowycli i admini·
stracyjnych, jak Mukden, Czangc:mng, Tsi-nań, Pehin i inne,
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W odpowiedzi na to, wyrażająe
calego ludr~ chimkiego,
Mao Tse-tung oświadczyl, ie ar-~'
b
mia ludou:a jest tfuść 11U.na,
1
d efinitywnie
·
ć
'bl"·
muzcsy w na1 121szej przyszłości wszyst k"ie Sl'lY
.
.
.
zbro1ne kuomintangowskiego r:z:q·
dlł reakcyjnego. Jednakże dla
szybszego zakończenia wojny , sa
warcia sprawiedliwego pokoju i
ulżenia cierpieniom mas ludowol~

wych, Komunistyczna Partia Chin
gotowość prowadzenia
pertraktacji pokojowych,
pod
pewnymi warunkami. Warunki te
- to przede wszystkim reforma
rolna, ukaranie przestępców wojennych, miesienie fikcyjnej ko11
stytucji 1.-uomintangowskiej i zwo
ląnie politycznej rady konsului..
tywnej - bez udziału w niej elementów realu:y jn.ych - w celu
utUior:::enia jedynego, demQkra.
tycznego rządu koalicyjnego złożonego :i przedstawicieU wszystkich demokratycznych organi~
cji partyjnych i ludowych.
oświadcza

·"

dniem rośnie i krzepnie ruch cznymi listami i depeszarui
We u:rze§niri 1948 roku rozpona rzecz pokoju, przeciwko zgłaszającymi akces do mani c:ęla się u:iell.-a ofensywa wyzwo · '"" '·, "'c•
anglo-amerykańskim
podże festu w sprawie zwołania le1lczej nrmii ludou:ej, a już w
../
gaczom wojennym.
Viszechświatowego Kongresu polonie listopada tegoż roku, te- r~;·c</~
- Występując w obronie po- Zwolenników Pokoju, komi- rytorium Mandżurii zostało cal· i""'
koju, narody Ameryki Laciń- tet organizacyjny otrzymał kowicie wyzwolone spocl władzy
skiej walczą przede. wszy.:it- również depeszę od byłego Kuomintangu. Koniec 19ił8 roku
kim z ekąpansją USA, któ- pre,zy~ei;ita republiki meksy- i początek 1949 r. byly okresem
ra w ciągu ost!1 tniego dzie- ka~sk1e~J . Lt>saro C·udenasa, nowych su1cccsów a.r mii l11dowej,
sięciolecia przybrała ogrom- kt?rY, Jest jednym z pr->;y- Taóra zajęła wielhie ośrodki Pół·
ne rozmiary. Wykorzystu- wo?cow ruchu na rzecz no- 11ocnych i Srodkowych Cliin, jak
jąc słabość. ekonomiczną sivo ~OJU i de~oi_{racji na Póllm- Pel.in, Tien·tsin, Kal-hań, Tsi
ich połudmowych sąsiadów h ZachndmeJ.
11a1'i, lls11·czow, Kai·fong i inne.
mo~opoliśc! ~ółnocno-~ery~ Partie komunistyczne Ar- Oswobodzone rejony Chin obe'
lranscy UJęh w SWOJe ręce gentyny, Urugwaju i Kolum nmją ogromną przestrzeń Kuomintangowcy nie podjęli
\lrszystkie _prawie gałęzie ich bii zwróciły się z wezwaniem 2.600 kilometrów 1cwadratowych.
jednak pertraktacii usiłując usygoSI_>Odark1. W Wenezueli - do wszystkich nar 0 dów Arne Tereny te są najbardziej uprze·
·'
·
• · k raJlt.
·
L u d·
żoł111'crze Ch1'n'sl·1·D.J'
przy nauce
skać swło1"ę w działaniach wojkraJU·' na któ
. ry przyp.a d ~ bl. 1. ry k'1 Ł acmskie.
i, by umacnia mysl owwną
częscrą
, " Arm1'1' Ludo•"eJ·
„
ska Jedna s1ódmi: częsć swia ły one jedność postępowych. no:ić oswobodzonych Chin rvyno- prowadzenie demokratycznych re masy pracujące rejonów kuomin· s1wwych. Nadal stosują terror na
towe~o wydo?yc1a nafty sił dC'TJ1okratycznych. jed- .~i obecnie ponad 200 milionów form i wyzwolenie kraj".
tangowshich. Rozlegle obwody podległych im terenach i organirządz1 o~ecme.. „Petroleum ność stanowi~cą rękojmię ludzi, czyli przeszło 40 procent Dzięki przeprowadzonej refor· na pol11dni11 Chin opanowane są zują armię dla dalszego prowa~~pany . - filia „S~an?:irt oddalenia groźby nowej woj ludno.;ci całego państwa.
mie rolnej, masy chłopskie o- przez ruch partyzancki. W rę· dzenia wojny z chimkimi wojska
Oil ·
Do amerykanskicgo. ny i ...:ap.obieżenia ae-reSJ i im Na czym polega ta1"emnica sllk· swobodzonych Chin zostały uwol kach powstf!ńców chłopskich i
~
f
··
k" h
"d · mi ludowymi. Prowadzn równid
kan
. cemu " B r ad„en Copper Mi perialistów anglo-amerykań ce~ów armii ludowej?
nione od wyzysku obszarników i ormaCJi partyzanc ic sna1 uią
"
rung Company
nal_eży. 9~ skich. wymierzonej przeciwlichwiarzy. Już ponad 100 milio- się snaczne obszary prowincji zakulisowe pertraktacje s realeproc. _całej produkcj~ m~edzi ko wszystkim mifojącym po Zrt-ycięża ona przede ws:i:yst· nów chlop6 w otrzymalo siemię Ku·an·Tung, Hunatse, Fui-sian, cją międzynarodową.
w Chile, która ZaJmUJe w kój narodom Ś'.viata
kim dlatego, że ma za sobq po- od władz demokratycznych. Chiń Siczuan, Hu-nań i wyspy Haj-nań.
świecie kapi"tali"stycznym dru
.
·
. parcie caleg. o narodu. Chi1isk.ie skie u·ładze d emo k ratycme przy· Reżim kuomintangowski prze Rozpoczęta niedawno ofensywa
M
1
gie miejsce w wytopieniu te_asy pracuJące Ameryki masy prac11Jące p!łZekonały się, niosły
robotnikom 8-godzinny żywa krytyczne dni. Jego przy· chińskich wojsk ludowych ~
go metalu. Prawie cała pro- Łt ac1ńskiej . przyjęły gorą.co że realu:yjna klika Kuomintangu dzień pracy i uerokie prawa poli wódcy, czując zbliżającą się kata czy o tym, że naród chiński nie
dukcja Brazylii _
główne o wezwanie i w odpowiedzi jest wrogiem ludu i z11przcdo,ie tyczne i obywatelskie.
strofę, uciekaj11 się do wszelkiego da s~ ztdeść wybiegom :i:bankmgo dostawcy miedzi na rynek wyraziły. niez~om;i~ wolę
n!ezależno!ć ~raj14. ~rzekona~y
. .
.
•
• rodzaju. wybiegów, byleby syskać tou·anych przywódców Kuominświatowy, :iest całkowicie itza bro.ny n;ezawisł?,SCJ narado- szę one, ze fclth~ ~ me pra~ie
Lik~1dac1a re~kcyi~ego wtroiu ~ czasi~. Zadeklarowali oni obec
leżniona od amerykańskiego weJ sw01ch kraJOW oraz pow polepszyć polozema uerokzch k11omuitangowskiego i prseprowa nur swoią rzekomą chęć rozwią· tangu i że godzina wolnołci tego
towarzvstwa „American Co- sze~hneg 0 pokoju i bezpie- mas i że ~qży. tylko do i•Jlasnc~o dzeni: reform demo~ratyc~y~h,,zan~ wewnętrznych problemów wielkiego 500-milionowego naropper Corporation". Kapitał czenstwa.
1wzbogacenia się, do zachowania I zbudziły w masach wielką imc1a· politycznych drogą pokojoicq.
/du inż wkrótce wybije.
amerykański kontroluje 80
proc. produkcji górniczej i
6Q; -proc. czarilej metalurgii
Meksyku.
Pragnąe ostatecznie zamie
Na porządku dziennym ostat· z ludu Udo, plemienia, należące Na krańcach Mongolii żyje nym, postępowym prądem litera· riszą, czytają i studiują., lee.z
kż
nić kraje Ameryki Łacińs- n:cgo zebranfa Związku Litc>ra· go do grupy obejmują.cej Czuk· do&cS liczny lud Chu.kassów. tury światowej.
.
ta 0 tworzą. A tworzą nie tyl·
tów Radzieckich znalazla. się czów, Eskimosów i Koriaków, Trzej jego przedstawiciele 11ą
kie.i w swoje lcolonie, mono- spraw:i. wyboru nowych człon· ~amieszkujących p6łnorno-ws~ho obecnie członkami Związku Pi· W ten sposób plemię Kabar· :ko dla siebie. Wzbogacają rów·
poliści USA sztucznie hamu- ków
spośród
anto·nornicwych dnie granice Związku Radziec· sarzy. Mikołaj Domozako\V nro- din6w z Północnego Kaukazu, i::ie± oi::ńlną literaturę radziecką..
•ją rozwój mie.iseowego prze- obszarów i
republik Związku kiego, najbardziej przybliżone dził się w roku 1916 w wiosce, które nie posiada nawet pi~ane·
mysłu i usiłują utrzymać w Radzieckiego, rozciągającPgo się do kontynentu północno·amery· składają.cej się z 7 chałup i na- go alfabetu, może obecnie czy·
Za. caratu grupy et11iczne roz·
tych krajach jednostronny od Karpat do Oceanu Spokoj- kańskiego. Kilinko urodził cię n.iotów koczowników, gdlie żył tncS Turgieniewa. l\fordwinianie członkowywano i dzielono dowol
jako syn myśliwego · koczowni jako dziecko w tak skrajnej nę· czytają dzieła Puszkina, Gor· ·
D · . .
T k
.
U
cha.rakter gospodar1rl.
nego.
ka w chrskiej tajdze, Pr~z pi?r· dzy, iż oślepł po przebytej tra· ki'cgo i Nekrasow' a..
m~.. ZlSIOJ~~~. . ur m_er.Ja,
~l\fagnaci ze sfer finanso- Wybór DjanRi Kilinko piszą.· wsze 23 lat sweg 44-lctmego zy· ll'hemie. Mimo to jednak on
b~11.istan, 'l'awakistan l Rtipuhli·
wych i przemysłowych USA cego w Udo, Mikołaja Domcza· wota polował i łowił ryby wspól właśnie je11t twórcą liternckiego Przed rewolucją. zalE>dwie 26
t
umacniają swe ekonomiczne konowa
z plemienia Chakass, nie ze swą rodziną.. Następnie u· języka ludu Cbakassów. Ułożył proc. Jakutów uczęszczało do ka Kirgizka podzielone były na
i polityczne panowanie w kra Z~inaba Bl.iszewa, DaRzkira i .Dy
szkól. Nie mieli. oni własnego okręgi, które w sposób dowolny
jach Ameryki Łacińskiej róż mitra Koruukowa - t~ _na p1er·
abecadła. :Między nowymi czł•m· oddzierały grupy etniczne od
.
. kl' W!zy rzut oka całkowicie nor·
ke.ini Zwią.zku Pisarzy Ra.dziec· .
.
neg~ rodz aJU ~owami Z r 1 malna, lecz jakiż triumf oświc·
kich znajdują. się tłumaczenia ich trndycyJny.!h centrów. Obce..
J;ranu rządzącyn:.n . tych kra- conego rzą.du, jaki hołd oddany
Gorkiego na język jakucki.
na autonomiczna republika TA.·
JÓW. NajbardzieJ charakte- ludowej polityce Lenina i Stalita.rska na przykład le!ała w
rystyczne pod tym względem na oznacza ta ceremonia wybo·
Tłumaczenia nie
ograniczaj!ł sześciu różnych okręga.ch,
opa.jest porozumienie wojskowe, rów :V- D~mu Literatów Związku
się do literatury rosyjskiej. Ro- nowanych przez Rosjan. z tym
podpisane pod naci,skiem De Hadzieck1ego.
~Lą. już cale tomy literatury,
rt
rozczłonkowaniem
kt6rą. wymieniaj;i. mięóT.y sobą pe• 1 .yczn~m
. .
parta.mentu Stanu w Rio de Stare azjatyckie plemię, Udo,
nie
rosyjskie
ludy
Związki:
łączyło
się
roz!_)ro~zeme
l o1ni•
Janeiro - przez kraje Arne- Jalrnci, mówiący ro turr~ku 'Pad?.ieekiego. •"n przykł!1d roe· fonie narodowej kultury.
ryki Północnej i Południo- mieszkańcy Knukazu. budJyści,
zja ludu Udmurtów pr:tettuma·
wej. Porozumienie to. pod mońgoli, muzułmań~cy DaRzki·
Władze radziMkie
natomiast
ezonn zostnla wierszem na język
pretekstem „Obrony Półkuli rzy, mieRzkaficy pusty11i Kuma
C:ouwaszów. 11orwinowie zn:tj,! 1jednoczyły ~.'!'je te pod WZ6lę
Zachodniej", pozbawia samowszystkie te „znpqmni:i.nc
1.eż epos gruziński Rustswclliego.
clc,m politycznym i kultaralnyt11
dzielności siły zbrojne wszy ludy'' Eura1ji mają obecnie
swych pnedRtawieicli
pośr6·i
Izba
dla
ce~ów Kultnralno- i stworzyły kulLurę tam, gdzio
stkich 20 państw Ameryki radzieckich
bratnich piRarzy.
Oświatowych ujawnia,
że epos j!'j dawniej nie było. Kazak.sta.11
Łacińskiej i zamienia je w Przed 30 laty wiele z tych lu·
Rustaweli' ego, rrzet.l:umaczony posiada. obecnie 8.700 szkół pojednostki wchodzące w i:<kład aów nic posiadało nawet abcca·
został na 7 języków, epos armcń
„jedynej armii kontynental- dla.
ski Dawida Sassunskiego na 7 wi;zechnych. Do ezkół 7-klasonej" pod dowództwem sztabu Centralne inRtylucje kuH·iralne
języMw, poema.+y rybulta Ka.za- wych i średnich uczi;:szcza iogłównego USA.
ZSRit skoncentrowały najpi'nv
ków, Dżambula - na 21, a. poc· :iad milion dzie~.
zje Sulejmana Stalskiego z Da·
Wciągając kraje Ameryki swoją uwagę ua dokładnym pr:!'!
gosta.nu na 12 języków.
Uz1't-kbtan posiada. 4.500 ezkół,
Łacińskiej w przygotowania studiow~niu obyczajów i mó'l'I'.
.
St
Z. d wspomruanych ludów, aby na teJ
Stud~nci Ta.!IZkien!.u na wczasach
•
da
t
w których uczy 1ię 1.100.000
0 o nowej WOJnY:
. any Je podstawie utworzy6 abec.ndła,
W ro k u 19 ""7 wy ne zos a 1y , . :
.
.
•
'k'
119 r ó'znych Języ
·
k ach ozieci,
90 gunnazjów
i 83 instr
noczon.e ~us~aJą Je do wy- i;ramatyki, słowniki itp. Do tej dał się do Leningradzkiego In· słownik, gra.ma.tykę oraz spisał i.-:
""'ąz ·i w
·
•
.
.
. . .
tntów na.. poziomie ez.kół uruwer•
dawama wielkich sum na ce- chwili bowiem, żaden z tych na· ~ty tutu Ludów Północnych · - lf'gendy i podania ludowe, prze· Związku
Radziecłtiego,
podczas
.
le wojskowe, definitywnie rodów ne posiadał własnej pi· tej wybitnej instytucji, odgrywa kazywane w formie ustnej z po gdy w roku
191 7 _ tylko 49 . !\~:eckich - z 56.000 studenta,.o
ograbiając ich i tak dość mi sowni. WysłanG przeto różnyc~ ją.cej tak wielką rolę w. krze· kolenia na pokolenie.
W
roku
1913
wydano 6 i pół !Ul.
wieniu
kultury
wśród
zacofa·
M' d
·
· · ·
·
zerne budżety. W Brazylii, badacz~ lingwisty~znych w naJ·
h l dó
ZSRR Gd
ó ·1
ię zy mnynu pionierami z
nanrzykład sumy prelimino- odlegleJs:i:e zakątk~ ZS;tlR, ~elom ~yc
~ ~ k" ' ·d . Y • wrb cił JjRtv nowych członków Związku miliona książek w językach niefJyfry t6 są. nagim zsumowa•
ra p· ·
•
',
R d · ki b
·
,
utworzcma odpow1cdmch pisow· c10 sweJ wios i ro zinneJ
· ·
czymiy udział
w miejscowej isarzy . .a ziec . !l , ~a pierw:· rosyJsk1ch. W roku 1937 wydano 11 iem bezcennych darów wiedzy,
wane na ce1e WOJS1rnwe V.."J- ni.
administracji. Zaczął też znowu s~ym =:eJSCu. fignruJą. ~oeci, nE ten cel - ilość dwudzieato· zanil'c!Lanym i gnębionym lu·
noszą 5 miliardów kruzeirów,
Pierwszym zadaniem przyby· polować, teraz już jako członek pisząc;v Językiem ludu ~al'i.
podczas gdy wydatki na 0ś
Na krotną Dla Buriat • Mongołów dom. Te same dobrodziejstwa
łych lingwistów było zaop:i.trzc·
kolektywu myśliwskiego.
wiatę wynoszą zaledwie 700
~tępme grupa trzech pisarzy z lwydano w roku 1913 sto ksią· · k"
· ł
· lk R
1
rJe ludności w skrypty i alfa·
.
pustyni nad :Morzem K:i.spijskim .
. .
. . . Jn ie przyn1os a. wie a ewo u·
niilionów kruzeirów, a krajo het i skontaktowanie ich ze szko
Ki~inko )est autorem dzieła kt 6rzy pierwsi przyswoili swemu zek, dwadzieścia la.t pćźnieJ me cia I'af.dziernikowa. poprzednio
wi, jeżeli nie liczyć samych lamL
au~ob!ograficznego, w któT}'Ill ludowi podania . o 1ohaterach mniej niź 435 tysięcy.
rrzypadły
w udziale także
amerykańskich
.obrońcóv;"
c-p1suJc wnlkę swego ludu prZ3·
•. .
.
. .
.
.
.
.
Dokonane o.~t.ntnio w Zwi::ur.ku r,iw ' konceRjonaTiu11zom japoń· ost~~meJ .w~Jny. Oczywiście ze
W ten &po.~ób ludy Związku mnym ludom Związku. Radzie~"'
- nikt nie zagraża.
Pisarzy wybory rcprezcntant6w
w radzieckiej AzJ~
Narody Ameryki Łaciń ~pośród tych ludów - stanowią skim, chińskim kupcom .i lokal· naJi~totnie~szą. cz~ść tego dorob· Radzieckiego zbierają. plony li· kiej:!o tego ku literackiego piRany „zaporo· k . , ..
lf b t
I •h 'J'ranskaulmzJ"i
na Dalekim:
skiej nie chcą się jednak po drugi etap w tym procesie oś nym hersztom, oraz udział
·
·
·
h
1
dó
"
t
· tł
w1c1aCJ1
ana
a
e
yzmu.
ludu w wojnie przeciwko rnter·, ianyc
u w
s anowią ·u·
.
.
Wrol.-'·•e
godzić z losem, jaki dla nich wiecenia..
·
l"is t om Japons
·
' l nm
· i· J,,..
·~cr.o.lmaczen1·a rosn"skich kia.syków' dolrnnama
w do
wenrJona
.
.są. mespotykane
. .
przygotowi...ją magnaci pół
vkład
w
•JZyskanie wolności db które ~azna~ami~ją. '.uil z ~isto· 1110 obel!m:iJ .. ~wolmen~. od. aual·
~alnh Parker
nocno-amery':ańscy
przy Djansi Batowicz Kilinko jost
wszystki<'.h ludów ZSRR.
rią. świata. Jak l z ·unamstycz fabet.vz.rou , rnnoran<1J1, nietylko
t'fS.J>ółpraC',.Y reakcyjnych k~ik rzeczywiście Pier vszym pisa!zem
·~:::»> - ~: ;:.
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Z\ĄJiqzek Radziecki opiekuje się językiem i kulturq ;.zcipomnianVcH" 'ludów

v
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Kobiety polskie, kobiety kraju najwięcej spustoszonego przez wojnę obecnie wspólnym wysiłkiem
mas ludowych prowadzącego dtielo odbudowy
i rozbudow'f., stajq w pierwszych szeregach bojowni·
ków o utrwalenie pokoju.
11' nr.zedednlu obrad Parqskleąo "onąresu
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Podżegacze wo1enn1 otrzymają należytq odprawę
I

JUŻ WKRÓTCE rozp0cznie
swe obrady w Paryżu Konsres w sprawie pokoju. Wezmą w nim udział · przedstawiciele wszystkich krajów. W
skład delegacji reprezentującej Polskę wchodzą ludzie
wszystkich warstw i zawodów. Obok uczonych i artystów widzimy nazwiska przodowników pracy. Pisarz i pro
fesor uniwersytetu - prządka i małorolny chłop; wszyscy oni w imieniu mas !udowych naszego kraju głosić bę
dą światu wolę utrzymania
pokoju przez nasz naród. Nie
tylko Polska wysyła na Kon
gres P3:ryski przedstawicieli
wszystkich grup społecznych.
DELEGACJE wszystkich in
nych krajó;.v, uczestn.i.czących
w. Kongresie, obrazuJą pr~ekroj społsczny tych narodow.
W. Paryżu manifestow3:ć będ~e na rze~z .utrwalema pokoJu na świecie szary wyTob
r.ik obok uczonego. Idea walki o pokój jednoczy bowiem
pokojowo nastrojone masy ca
łego świat~. ~ongre~ pokoju.
to przekresleme baner, kto.~e
między ludami usiłują zakr~ślić imperialiści ano'lo - ame-

I

I

śno przeciwko agresywnej po sowej przedstawiciele zrze-1rych obrona idei pokoju zjelityce ludzi, którzy władzę za szeń religijnych, obok dojrza dnoczyła i zmusiła do wspólłych wiekiem mężczyzn i ko- nego działania.
garnęli w swe ręce.
KONGRES POKOJU - to
NA KONGRESIE POKOJU biet, re.prezentowana będzie
reprezentowane będą nie tyl- tu i młodzież. Swiadczy to o potężny odpór dany ofensyko organizacje najbardziej po tym, że ruch ~alczących o ~- wie imperialistów amerykańobjął me skich, którzy wyobrażają sostępowe i demokratyczne. We trzymanie pokoju
zmą w nim masowy udział tylko wszystkie narody świa- bie, że w imię swych jednoprzedstawiciele zrzeszeń i sto ta, ale stał się platformą, na stkowych interesów potrafią
spotkaj<! się ludzie o rozpętać nową wojnę. Oblizupełnie której
watzyszeń, którym
obcą jest działalność politycz różnych światopoglądach po- czenie to oparte zostało na fał
nie wzięli
róż- szywych danych.
na, zmierzająca do budowy litycznych. wyznawcy
socjalizmu na całym świecie. lnych religii, ludzie pochodzą- oni bowiem w rachubę woli
Obok dz;ałaczy komuhistycz- cy z różnych środowisk. róż- ludności kra.jów, którymi rząnych zasiądą na sali kongre- nych warstw społecznych, któ dzą.

Koło

Ligi Kobiet

•
na p a pi•e r ze
nie m oze ISt ntec

.

•

•

•
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To rehabilituje częściowo
W grudniu ub. roku we W grupie tej znajdowała się
wsi Leśnica Wielka (pow. Łę- też instruktorka Ligi Kobi~t: organizację LK w oczach koczyca) instruktorka powiato- 1tow. Brzeziakowa i na meJ biet wiejskich. Pozostanie jewej organizacji Ligi Kobiet skupiły się wszystkie żale i dnak faktem, że Powiatowy
zorganizowała zawiedzione nadzieje mieszka- Zarz d Ligi Kobiet W Ł cz Łęczycy
w
doęc ru~a
i
ą 'ed t t
miejscowe Koło. Mieszkanki nek wsi. Mocno musiała się
P. •
i cy . m os a eczn e
ZP •
.
.
wsi przystąpiły chętnie do or
ganizacji wierząc, że w jej ra v.:stydzi~ za medopatr ._me L swoJe obowiązki. Zakładanie
kół po to tylko, aby figurowa
mach korzystać będą z kur- gi Kobiet z Łęczycy.
Tow. Brzeziakowa posta::a ły one w wykazach statystysów, odczytów, pogadanek itp.
uzyskując pomoc w tych ak- się jednak naprawić błędy cznych nie jest właściwą pra
cjach ze strony personelu fa- swych koleżanek. Opiekę nad cą organizacyjną nie jest o~·
'
kobietą ze wsi Leźnica Wiel- . · . d
chowego Ligi Kobiet.
b . . koł Li . K b'Pt s1ągruę em, a wręcz prze.-1w
k
.
nie, może podważyć zaufanie
o
gi
rykańscy boć prze~ież płyną kOd tego. c~asu upłynęło bbli-0 ap~p~rrue 3 o
nr. · c? rzecz ~rvs a mas kobiecych do tej oritani;: z .
cych z t~j trybuny głosów słu s 0 4 :n:iesiące: Koło
"
Za
zwalma
me
chwilę
na
am
chać będzie cały świat. Prze- "'.'Pra;.vdzi~ zał?zone, ale mkt
mawiać będą nie tylko obroń slę mr:i- me ~amteres?wał. ~- rządu Powiatowego z jego o- zacji.
Bel.
cy i rzecznicy pokoju, skupia kr~s zi:n:y, ki~d~ k~b1 e'?' wiej bowiązków.
jący się wokół Zwfązku R:•- sk1e maJą naJwięceJ czasu, zo
dzieckiego, ale i reprezentam:i stał zmarnowany.
W niedzielę 3 kwietnia br.,
narodów, których rządy i:ą
uczestnikami paktu atlantyc- przyjechała do wsi grupa r.okiego, a których, narody nie botników z PZPW nr. S, któchcą wojny, manifestując gło ra objęła patronat nad wsią.
Istniejące we wszystkich zakładach pracy koła Li
na rzecz
działalność
gł Kobiet rozwijają ożyw ioną
współzawodnictwa 1-szo Majowego. Członklnie Ligi Ko
biet wYSUwają się na czolo współzawodniczących porogi awansu spo ecznego
dejmując zobowiązania indywidualne oraz zespołowe.
'l
W PZPB N.r. 2 ~astępuj1!ce produkcję V: :"'ysokd~ci ~~l
Częstochowa ma pierwszą denburg. Po wyzvtoleniu pod
kobiet,#l na stanowisku dyrek jęła pracę w fabryce czekola- pracov.:ruce ruciarn.1 zobowią- proc. podniel!le Ją do 1.10 P tora fabryki. Jest nią ob. zo- dy w Gdańsku. Dzięki wyka- zał_Y .!nę v:e współzawodm~~ cent: Szczyg_Ielska Jan1~a zofia Bergander, która objęła zanej energii or.az poświęceniu twiie indywidualnym .pod~es ... bowiązała się . wyk-0??-ac ll)O
kierowndctwo fabryki cukrów dla sprawy odbudowy fabry- dotychczasową wydaJnośc pra proc. produkcJi zamiast dotychczasowej s7,1 proc. ~t~j
.
.
ld i roziwoju produkcji, awan cy.
„Społem".
sowała na stanowisko wicedy Ob: Trajs Zofia podJęł~ się c~k S~1!1;51awa podeJ:nuł~
.
podrueść swą produkcJę z się podmesc swą wydaJnosc
. Nowomianowana. kobiet!!- - rektora.
130,2 proc. do. 150 proc. ~b. do 125 proc. (do!ychczasowa
dyrektor pochodzi z rodziny
po~Jęła 114 proc.). Ob. Janska Helena
malorolny~h chłopów.. Do wy . Obecnie <?b· Berga~der ob- Swi~tka St~ISława
buchu . WOJ1:Y była _działaczką Jęła- ~tanow1~ko dyrekt01;; fa- wspolzawodn~ctwo in~yw1du- dotychczas wy~onY"'.ała 110
. w a~e: zobowiązując się pod- pro?ent, zobo'Y1ązantie 1-szo
.ro.bo~mczą i .członkiei:i KPP, bryki cuk:ow „Spo~em
pow1ę~z.a~ąc m~c .~ą dotychczasową wy MaJowe podno~_i ten procent
wię21onym kil~akrotme prz;z/Często~how~e,
władze „san~cyJne. W <?k7es1e sze7egi kobiet - rob~tmr.,. p•.a- daJnosc, wynoszącą .93,3 proc. do. 120. Ob. WISniewska J. od
okupac11 Niemcy ~esłali Ją do stu~ących w p:zemysle k19':-o- do 100 proc. ~b. Mikołajczyk IdaJąca dotyc~czas .112 proc.
He~ena, oddaJąca dotychczas produkcji, podJęła się w !';iobozu koncentracyJnego Wal- wru<:ze stanowiska.

lt

Czyn 1-szo Majowy

D

I

•

Kohl.eta dyrektorem fabryki wCZPStochowie
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Nawiązujemy

Miły gość

nici

zbliżenia

z Czechosłowacji

W ubiegłym tygodniu łódz
ka organizacja "'Ligi Kobiet
wiceprezwodniczącą
gościła ·
Towarzystwa Przyjaźni Czesko _ Polskiej z Brna, _ ob.
Leskovą. Przywiozła nam 0 _
na pozdrowienia od Rady Ko
biet Czeskich oraz dary w po
staci ludowych piosenek czeskich, utrwalonych na pły
tach, album z fotografiaini,
kobiet
obrazującymi udział
czeskich w odbudowie kraju,
zdjęć Brna i jego okolic i wie
le innych upominków. Delegatka kobiet czeskich opowie
działa nam 0 tym, jak organizują się kobiety Czech, jak
żyją, pracują i jakie zadan~a
postawiły przed sobą
Celem wizyty ob. Leskovej
w Łodzi było zapoznanie się
z f~rmą . i systez;iem pracy or
gamzacyJn~j . Ligi Kobiet w
naszym rrueście, aby na tym
wzorze stwox:zyć dei:nokratycz
n~ organiza~Ję kob1e.t ~zeskj icth dw Brnd ie. ~el teJ wizyty
es . owo em, ze n~sza ~rga
n!z~cJa zdobyła sobie juz. op1ruę W2'.orowej pud wi~u
względar:i-1. ~apawa ??-as to d~
mą,, gdyz . świadczy, ze org;m1
zacJe ~ob1ece w Po.lsce. pos~z!c1 ć .się ~o.gą juz dziś takirm os1ągruęC1ami w pracy,
które stają się przykład~m
dla naszych sąsiadów.
Liga Kobiet w Łodzi dolożyła wszelkich starań, aby ob.
Leskovej umożliwić gruntow
0

ne zaznajomienie

się

z dzia-

łalnością łódzkiej organiza~ji
Ligi Ko_biet oraz zbliżyć ją do
ws~ystlnch naszych najżywot
nieJszych zagadnień. Nawiąza

łyśmy trwałą więź, opartą na
serdeczny~h uczucia.eh ~zajenu_iych mlędzy kob1etam1 Pol
ski i Czechosłowacji. Wizyta
ta zapoczątkuje ścisłą wspólpra~ę organizacji kobiecej w
Brn~e z Ligą Kobiet w Łodzi,
Zarowno kobiety Czech, jak i
kobiety Polski mają wspólne
cele. Utrwalenie pokoju va
świecie oraz budowanie w
·
swych kr~Ja~h drogi, wiodącej do SOCJalizmu.
I. Torbeezko

I

pracujących

kobiet

mach współzawodnic!twa 1-ma,w PZPB nr 1 uruchomiony zo
jowego wykonać ją w 125 stanie ogródek jordanowski.
Równocześnie Ponadto otwarta zostanie sta
procentach.
uczestnicz.ki cja Opieki nad Matką i Dziec
te
wszystkie
współzawodnictwa indywidua! kiem. Stacja ta umieszczona
nego zobowiązały się zmnlej- zostanie w specjalnie na ten
lokalu
s7:Yć do minimum procent bra cel przeznaczonym
przy ul. Przędzalnianej.
kow.
• * •
Ponadto V: P~B nr 2 w
Okres współzawodnictwa 1współzawodructw1e 1-szo Ma
wykorzystany
jowym zorganizowano 80 ~o- szomajowego
zespolow został również c:Ha akcji prokobi~ycb
wych
pagandowej na rzecz zwiększa
współzawodnictwa.
nia szeregów organizacji Ligi
• • •
W PZPB nr 1 zorganizowa- Kobiet. w PZPB nr 2 w okre
ne w Lidze Kobiet robotnice sie ostatnich kilku dni przy:po~tanowiły wpłynąć na przy stąpiło do organizacji nowych
spieszenie remontów prowa- 400 członkiń. w PZPB nr 1
dz~mych w świetlicy dziecię- szeregi Ligi Kobiet wzrosły
ceJ. Kobieca organizacja fab- także poważnie. w PZPB nr 7
ryczna postanowiła na ten cel akcja ta nabrała specjalnego
ofiarować ze swej kasy pew- rozmachu. Do 1 maja wszystne fundusze. Jest rzeczą oczy kie zatrudnione tu r<ibotnice
wistą, ~e główny. ci~żai: budo przystąpią do Ligi Kobiet. W
wy świetlicy dz1eclęceJ spo- PZPB nr 9 akcja umasowieczywa na wyd:1ale socjalnym, nia szeregów organizacji koale kobiety usiłują w mii-lrę biecej nie słabnie na sile. w
sv:ych s~ł i możliwości ?kc)i ubiegłym tygodniu podawaliteJ prZYJŚĆ z pomocą. Swieth- śmy, że na tym terenie LK li
na czy już 600 członkiń. Według
ca. b_ędzie ;iruchomfona
meldunków
napływających
dzien 1 maJa.
Poza tym w ramach współ- ilość ta została już poważni~
zawodnictwa 1-szo l\b.fowego przekroczona.

„ ......„ .............-.......„ ...„ „...._.

...

kostiumów widzimy na 2-ch
pierwszych rysunkach.
sporządzona
Sukienka,
kraciastej wełny, stanowić bę
dzie odpowiedni strój na pier
wsze ciepłe dni. Użyta na jej

~~,~~~Z~;~j~~~!~i\~~l\~~ij~[~~f

dwukierunkowo.
jest w sukni
zestawiana
tkanina
uszycie
Suknia wyposażona jest w re
glanowo krojone rękawy, poszerzona dołem serią plis. 3-ci
nam
przedstawia
rysunek
wzory modnych tej wiosny
.
..........................".
bluzek i swetrów. Bluzeczkę
'
.
Tej wi~sny~ obok klasycz.ne- uszyjemy z białej zorżety. Jej
go angielskiego, sportowego ozdobą jest duży kołnierz wy ·
kostiumu nosić będziemy luz kończony kokardą wiązaną
ne, a nawet kloszowo krojone pod szyją. Sweter sporządzo
krótkie żakieciki. Te ostatnie ny ręcznie opada aż do b1oprzedstawiamy nas'!:ym sporządzane będą bądż z gład der i stanowi dość luźną bluCzytelniczkom wzory mod- kich tkanin, bądź też z tkanin zę. Zrobiony jest z szarej włó
nych kostiumów, sukien, blu- deseniowych o wzorze kraty czki, wzdłuż której biegną po
, 1ąb oasów. _~ ie&o b'P.~ ~· ~ :w: kolo~ i1'Ł.O!_ata obuwia.
•

list do

Pąsionarii

Jale podaje „Mundo obrero" Dolores lbarmri (Pasiona·
rlaJ oirzymala • racji swych urodzin list pisany przez kilku
portysantów hiszpańskich. List ten pisany był w więzieniu
w Barcelonie przez patriotów sl;azanych przez frankistów na
śmierć a treść jego jest zbyt wymowna, by u•ymagala komentarzy,

•

W spolllnienia z "\Valk
p.t.

CONSTANCJA de la MORA.

(fragment z pamiętników

5 listopada 1936 roku.
Walka o Madryt rozpoczęła się. Wiedzieliśmy, że
„Do Dolores lbarrurl, sekre-1 szyzmu, 002 yska.Tie wolności była to śmiertelna walka.
.
tarza generalnego l(omunlstyC'r.- dla wszystkich ludów H'.szpan·i
Na~z~ kolom~. dzieclę~e
aby mogły one ustanow·ć rząd;
·
nej Partit Hiszpanii.
na demokratyczno • ludowe - 1JtrJ były JUZ całkow1c1e zorga:i1Skazani
Towarzyszko:
tmlerć, a zmajdujący się w wię cel wszystkich, którzy walczą zowane, skorzystałam więc
z'en;u w Barcelooie bojown.icy z faszystoVl'.~k!ml pacholkam.1. z okazji, by pojechać samoJ.S.U. I P.S.U. de C„ zmyliw- My, komu~iscl. i członkow:e chodem do Albacete, gdzie
•~y szujność faszystowskich lbi J. S. ~ ~ za1m:.iJ)C w tej w~ke przeniesiono właśnie sztab
ro'!' I pokonaws.zy trudno~cl wysunięte placowkii jestesmy i dowództwo lotnictwa. Gdy
sp1ęti::rone P_rz.ez 0 eh, by une- przekonani, z~ zwycięstwo hę- przybyliśmy, zapadła JUZ
b
.
· t
.
odpowiednicałkowitym
możhwlć więznlom kontakt ze dzle
śwatem zewnętrznym, pragna k"em sil demokracji, że nie za· noc 1 mias 0 pogrązo!-le yzłoiyć Cl swe najbardziej en: istnieją skłonności do oportu- ło. w zupełnych ciemnotuzjastycme iyczen'a z powodu n zmu i d'<l kapitulancklch kon· ściach. U dałam się do hotelu. Ignacy jeszcze nie wró
Twych uro4zin. w dniu tym ,, cesji.
~owarzyszlco Dolores: Mimo cił. Poczekałam na niego.
którym pamiętają wszyscy ~al·
s~ykan ze strony Pokój, w którym mieszkał,
czący I oczekujący szybkiego naJgo~sz~ch
przede fa!angi ~to\~, m mo ich stałego był bardzo ubogo urządzo
wyzwolenia oj.:zyzny,
wszystklm zaś wszyscy komun! męca.n. a s : ę I . prześladowan:a ny, źle umeblowany. Stało
śc1, łączymy wyrazy naszej ml- radośmc ob~horlz·my Two_je Uro w nim małe, żelazne łóżko,
ł
jd
ś . .
loścJ z wyrazami szacunku I dzlny. Twoje imlę, Two.ra os•>·
przesyłamy je Toble z tych cel, bowość, Twoje iyc·e, całkowi- a. przy ciame zna owa a
jeszcze cieple cle poświęcone Partii, kJ:n·c się popękana u~ywalka z
czuć
gdzie
wspomnienie tylu towarzyszy robotniczej I rałemu społeczeti· dwo~a k;trka.mi, <;>patr~o
którzy zachowali dzielną posta- stw.u ta~ bar.dzo. umęczonych nymi ~~pisami: „zimna i
wę w stosunku d-0 faszystow- ludow Hiszpanii n·e mogą być „gorąca . Lecz tylko z jedskich kat6.w. Przyjm'.j również przez nas ~aJ>omn · ane. W d_n'u nego z nich sączyła sir: wą
zapewnienia naszej callilowltej ~ym ponawian:iy naszą obietnicę, ska strużka lodowatej wody.
soHdarnoścf ! wierności. Wiemy ze '?le upadniemy w walce, że
bowłem jaką wartość ma Twe będz emy godni Ciebie, dopóki
tycie, . będące przykładem 1 u· tylko jedna kropla krwi krąży
cech w naszych źylach.
cieleśn!en.iem najlepszych
Pragniemy poza tym pozdrowalczącego z
naszego ludu,
krwawym despotyzmem franki- wić w T?bie, towarzyszko Dolo
stowsklm, w;emy też, t.e je~t res, drog'. ch naszy.ch towarzy·
ono gwarancją, Iż Partia pod szy ~ Biura Politycznego I z
Twym mądrym kiecunk:em w Komitetu Centralnego, których
dalszym ciągu będz"e najlepszą jeszcze raz, zapewn'amy o na·
I interesów szym przywiązaniu, uczuciu i
obrończynl4 woli
bezgra:1icznym 2 aufaniu
naszego kraju.
skazani na śmierć
. Prowadzenie walid d do wy
z wlęz:enla w Barcelonle
łęplcnl11 wszelkich śladów fa·

Lud

hiszpański

zmaga

się

o Madryt
.

„Dumna Hiszpania'")

ci, pisarze, robotnicy. Anty- sionych przez. lud bary~a- listopa~a>, je?liśmY: obiad lł
faszyści wygn~ni ze swej dach. ~ałe miasto chwyciło r~SYJS~rm pilotami. Lotni~)'.'
wy~h~zili
hiszpanscy
ojczyzny, przybyli tu, poko za bron.
Szóstego listopada, gdy wprost ze ~kóry z wielkiego
nawszy tysiące kilometrów,
by walczyć w obozie demo- nad Madrytem przelatywa- zadowolenia. Pracując bez
kracji.
1 ły nieprzyjac~elskie sarnolo- chwili przerw~ Ignacy stwo
Następnego dnia, na proś- ty, dokonał się cud. Szybka rzył nasze lotnictwo, szkoląc
warunkach
w
bę Ignacego, odwiedziłam jak strzała, zwinna i śmier- pilotów
szpital, w którym znajdo-i c~onośna pojawił.a. się na nie wprost niewiarogodnych. I
wało się kilku rannych lot- bie eskadra myshwców, es- oto nadeszły samoloty!... A
Stwierdziłam, że kadra złożona :.i. błyszczą- Irazem z nim piloci oraz me
ników.

nieugięcie

1 bohatersko z krwawym, faszystowskim
reżimem

gen. Fraqco.

p ows t a

c y

Pozostali więc tam, oblani idziem~, Rosi~? - d zap[Jał se !if~edo t Ser~~wystąpił
zbrodni l hniercl
Jar~~h ~am _: powi(
ow ca
Jeden z rozdziałów walki światłebm ~ęż!c8:, be~ gro- g~~~~pokoJony
To jedni z najba1'.
dział • '
1;1PY 0
z faszyzmem w Hiszpanii bu ~ ez . irmen~a:
- Tak jest, panie .kamen- dziej niebezpiecznych. Najnosi tytuł: Terrafels. Terra- s~eścm rnęz.czyzn 1 JedneJ .ko
fels jest małą wioską w oko- biet:r. Ko~1eta b>'ła ta~ pięk dancie. IdzieJ:?y w.kierunku lepiej rozstrzelać ich.
i na1późmej
me byśmierć
. Walen CJ'i' . Na skraJ·u wsi· , na, ze nawet
Iicy
musi1i. o b u rannyc h do
.
b za pół
tk
d .
. Alcanizu
ć . .
.
.
na pagórku znajduje się ła V: ~tanie. zniszczy JeJ. pię go zmy spo amy 0 ozowi- podniesienia się i ustawili ich
twarzą do wschodzącego słoń
.
cmentarz, mały, ukwiecony, knos? 1•• Odziana b!ł!1 'ł! cien- sko.
W obozoWISku szkolenio- ca. Kapral Serrano stanął
podobny do ogrodu wiejski k~ b.ieh~~ a n~ JeJ ciez:in°i
cmentarz. Pewnej nocy, pod mebieskie1 su~i.en?e "Y'':i kw wym Powstańczego Zgrupo- na czele plutoriu egzekucyjtym samym czakoniec marca 1947 roku za- tła na :vysokosci pie~i k~~ wania L~vantu pobudką b~ły nego.
trzymał się przed jego bra- wa róza. W połot artfat- ~ego. dm~.---:- st:zały..Pohc- sie co odgłos salwy, o zbo
]anci zbhzah się, biegnąc cza gór uderzyły dwa krzymą wóz konwojowany przez o~zach zach~wało się, os
kilku policjantów. Jeden z me spojrz:me, ostatnie sen- jak do szturmu. Broniąca o- ki:
- Niech żyje Republika!
n~ marzem~. Jak.a była astat bozowiska garstka powstańnich poszedł po wójta.
Cisza. Potem od.głos maców nie dała się jednak zła- Mamy tu siedmiu tru- ma my~l teJ k?~ie:y?
Ludzie mówili, ze. ~yły to ~ać; ~okazali .on!, że ~mi~ szerującego odziału i głos
pów - -powiedział do niego - Wystawcie świadect- tr~pY partyzantów i ich naj Ją się bić, rozłozyh na z1em1 zdrajcy zwracającego się do
większą liczbę policjantów, a kaprala:
bhzszych k;ewnyc:h..
wo pochowania.
- Słyszałeś, Serano? ... Po
Zanim przerażony chłop Przypomnisz 8?~1 e Jeszcze potem ~naleźli ~rogę odwr°:"
tu. • Juz za dma rozpoznali wiedzieli mi, że przypomnę
ten dz~e~I
był w stanie wydobyć głos
wś~od dębów skó;zaną kurt- sobie dzisiejszy dzień. Któ
J?V:U:Stu. p.ohc1antów
z gardła, policjanci ściągnę•
li trupy z wozu i rzucili je dwiesc1e ciem - szło po zbo kę 1 czapę: Nalezał~ one do rego dziś mamy?
- Czternastego marca. Ta
na miękką ziemię cmenta- czu góry. Zostawili już za Rosa, stróza z Aguav1va. Zna
sobą brzegi rzeki Guadalupe li go doskonale: Na chwilę ki dzień jak każdy inny.
rza.
Ros zainkasował swoje
d . przed rozpoczęciem odwrotu
r1 k k
- ś .
- Co to za trupy? Jaki .
r? u, · g ~z dowódca powstańców prze- pięć tysięcy peset. Kapral
był powód śmierci? Jak się i przy p:esza
Serrano awansował na siernoc zawierała juz w sobie krzyczał strzały:
nazywają? - pytał wójt.
„Przypomnisz sobie jesz- żanta. Lecz po 14 marca
- Nie wiemy i mało nas przeczucie świtu. Na czele
ich, skacząc jak kot, z ka- cze ten dzień, Rosie! Przy- przyszedł 15. Potem 16, 17 l
to obchodzi.
18... Osiemnastego marca po
Nie mogę wystawić mienia na kamień posuwał pomnisz go sobie!".
zaatakowali Las
wstańcv
obozowis
opustoszałego
Do
k
h
k
bł
. . k"ś
świadectwa.
się Ja 1 c ope ' c er1a u- ka wpadli policjanci. Ostat- Parras: Serrano z siedmioZadzwonił do Walencji.
- Nie mogę tego uczynić. brany w skórzaną kurtkę, w nia ich seria zraniła dwu po ma policjantami dostał się
Nie chcę brać na siebie od- czapie pasterza, z zardzewia wstańców. J;>ostali się do nie do niewoli.
- A teraz 'Vymierzymy
. łą strzelbą na ramieniu. Ju- woli. Dowódca policjantów
powiedzialno~cil .
• ••
•
•
•
- My takze me! Róbcieldasz, jak zwykle, ws' ..lZywał zapytał się, czy ktoś z jego sl"tawiedliwość - zapowieTeror falangistów, prowokacJe faszystowsld~J pohcJ1, la
ludzi zna jeńców i kapral z •hJał dowódca powstańców,
panki uliczne - oto codzienny obrazek z eyCla męczonej tsobie, co chcecie - rzucili im drogę.
'
- ......CZY, tylką dobrze 1Las Parra.s d~ .C astellote.. Jo ·
mu :w odoowied?-'
oąe-z Fra.neo~ IDszp.~n?i-

Niewesoło płynie życie w Madrycie.

Piętno

pr:_
z

.

w

Lucl•n

lłudnlc.1'1

-

lwtp Wielka.nocne zbiega

śpiewają wędrując od domu
z pnebudzeniem wio- Ido domu i składając życze
IDY, ze zmartwychwstaniem nia. W innych stronach oprzyrody z dłuż&zego snu zi. , zdabiają zieloną gałąź wstąż
mowero. Obrzędy i obyczaje kami umieszc.zają na wierz-

1' si~

Chłopcy chodzą· z „kogutkiem"

Nasza Gazetka
Koclt,a;ny 'l'r<»nyku! I
drużyna harcerska, to wszystko morowi ch:toptrzymamy się mzem i nie ma między nami sporów.
Aż tu nagle wszystko 81,ę zmieniło. I przez co - zapytasz,
kochany Promyku, - przez malą karteczkę. N~z druży
nowy przypiął na tablicy ogłoszeń, wycięty ze „świata
Mlodyc~i" - .naszego tygodnika harcerskiego, artykuł
o prawidlowe3 grze w siatkówki;. Clllopcy przystawali,
oglądali i czytali artykUl. Wszystko bylo w pMządku. Aż
któregoś dmia k<ilo artykulu na tablicy Heniek z drugiego zastępu przypiął parę swoich rysunków humorystycznych. Heniek jest najlepszym rysownikiem w całej IV-ej
klasie. Ale to się nie podobało trzeci.emu zastępowi. Zaczę
ły się bardzo glo§ne spory. Jedni chcieli, by rysunki pozostaly, a ~szem, nawet t1J0.leżałoby jeszc.ze coś więcej
przypiąć na tablicy, która i tak pusta wisi. Drudzy krzyczeli, że to nie ma sensu, takie przytykamie ni w pięć, ni
w dziesięć, artykulótc, wycinków, rysunków i in. do sie~
bie bez żadnej myśli. Wreszcie Witek rozsądził. Zaloty.
my wla.mą gazetkę ścienną i tam będziemy wszystko zamieszczać. Projekt podobał się nam. Widzieliśmy w huf-

Nasza

cy,

jajków, placków nie
wszystkich hojnie

tałujcie, Wstańcie

poczęstujcie.

NIMlll kogut.ek

głośno

pieje,

dziewki od
kądzieli,

a wy, starzy, jedźcie, pijcie,
bo się dosyć narobicie.

cu

taką pięlcną ścienną gazetkę

i

podobną postanowiliśmy

8ąmi zredagować. Gdybyś przyszed}, teraz do nas, kocha·
'f!Y Promyku, to ujrzał byś na ścianie świetlicy piękną,
ilu.str01.~ą gazetkę ścienną „Ogniwo" - Dlatego tak .ią
na.zwalismy że z'łączyla znów skłócone zastępy naszej
drużyny. Teraz każdy z nas stara się coś dać do naszego „Ogniwa". Ci, którzy mają zdolności pisarskie piszą

arty kuty, drudzy zbierają aktualne wycinki z prasy'i jesz~ i~ni układają zebrany materiał tak, aby wszystkał
'[J'łękm.e wygląda.la. Dumni jesteśmy z naszej gazetkil
Pra~iem_Y, abyś, naszą pracę kochany „Promyku" sam
oceni.l, więc -przyslemy Ci nasze „Ogniwo" do oceny.
Stasiek z 14-ki

DROGI STASKU!

ludowe wszystkie mają jeden
cel i sens: powitać i uczcić
zieleń nowego życia.
Po dziś dzień po wsiach
dawnym obyczajem zanoszą
chłopcy i dziewczęta uplecio;.
nego ze słomy chochoła Marzarmę" wyobrażającą 'rimę
- do rzeki i topią go, poczem witają radosnymi pie§niami wiosnę. Chłopcy prze
brani za cyganów, baby,
niedźwiedzie chodzą z „kogutkiem" zrobionym z piór
kapłonich i osadzonym na
ooi o dwóch kółkach.
A. mr • kurkiem ra.no Wlłttsli
Pt6f"Wnq ttNtkł; 00-zą.sali.

Wasza gazetka ścieima „Ogniwo" pięknie

chu la.Ikę „królowę wiosny".
Gaicuk zielony,
przystrojony,
W Czerwone wstążeczki
P·ięlonie

Przez śliczne dzieweczki.
A ta zima ciężka byla,

Jak ·P?w: ...::.ła Was~~ gazetka, a „Promyk" ze swej strony ob1ecuJe urządzic konkurs na ua.jlepszą gazetkę ścien
ną redagowanę _PPZe?. drużynę harcerską, lub klasę szkolną. ~~edy będrl1emy mogli ocenić i porównać wiele gaze-

Do najdawniejszych a zarazem najpiękniejszych obyczajów
należy malowanie
„kraszanek" czyli „pisanek".
A czyście słyszeli kiedyś
śpiewaną u nas często „Lo-

tek s_mennyc'!t, a redaktO'T'zy gazetek będą mieli wspaniałą

?kazJę ~any ~~eh .doświadczeń i pomysłów. Sądzę,
ze będziecie . d_aleJ p1ę~e redagować swoje „Ogniwo" i
tym zachęcac mne druzyny do organizowania u r.iebie gazetek ściennych.
,

wicką śpiewkę dyngusową"?

Przyszliśmy tu po Dyngusie,
ale nas tyt nie opuście,

REDAKTOR
j
i co porabia Zosia Korońska. Joasi gdy przyjedzie
przypomnijcie, że jest mi dłużna odpowiedź na list.
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam.
REDAKTOR.

DROGI ,,PROMYKU"
Wiesz fo tym dobrze, że czytamy Cię co wtorek i Zi!"'
zdrość po prostu nas chwyta za serce, że tyle nowych,
d.ziewczynek i tylu chłopców przyjmujesz do swego grona. Obawiamy się, iż dla nas już może nie starczy miejsca w Twym dobrym serduszku. Więc chcemy chociaż podzielić się swymi wrażeniami ze szkoły z Tobą. Otóż wiedz
o tym, że i my, dziewczynki z klasy V-ej szkoły powszechnej Nr 4, im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy 8red·
nej Nr. 30 w OzMlwwie, należymy do TPPR, PCK i TPż.
~ szkole. bardzo. dobrze i mile spędzamy lekcje, a to dzię
ki. _nasze3 dobreJ wychowawczyni która się nazywa pani
FiJalkowska. Zawsze umiemy odrobw lekcje zadane do domu poniew:iż tak wszystko dobrze wytłumaczy że nawet
małe d.ziecko ją zrozumie. Uczymy się teraz ~ szkole o
Armii Czerwone;,. Miałyśmy z tego wypracowanie i Jużo
dzieci dostało piątki - co oznacza, że i my interesujemy ·
się tym, co się dzieje na. świecie. Kończąc ten list pozdrawiamy Cię serdecznie i prosimy o prędką odpowiedź.

DROGI „PROMYKU" !
Kochany ,,Promyku"

Joasia. Ciemniewska
UNrlóówna J<JhtiiM, Chaber6wna Zofia, Korońs'Joa Zofia
H&a, Janek, Zygmunt, Stwnisław Bialczak<>wie, Gorct:y·
CU108ka Basia, Jedliński Adam, Irka Wasiakówna, Ka~<>rowska Władzia, Stefam Czubiak, Czu~k Tadeusz.

swój

s~oi~h świetlicach gazetek ściennych. Ale nie wszyscy widzieli Waszą gazetkę,. nie wiedzą też, jak zorganizować
P?dobną. Kłop~t~ ~kie '!11a „Wesoły Lotnik" - prrz:yja'?1el ,,Pror;i-yka i wielu innych. Dobrze, że nam opisałeś,

Co nain zioła wymrooila;,
Ale my 81,ę tak staraly,
żeśmy ziółek nazbierały I

Jfy dzieoi z państwowego majątku Psary, gmina BieloeoiJ, powiatu lowickiego przesyłamy Redakcji życzenia
~~ i najserdeczniej tkiękujemy za zeszyty i ol6w1oi ~nom 81,ę bardzo przydaly.

zdola

Osiągnęliście za jednym zamachem dwa zwycięstwa: Pogodził~ się zastępy i drużyna zdobyła słuszny
powód do dumy, ze swej gar.:etki - kiedy zainteresowała
całą szkołę i zachęciła inne drużyny do redagowania w

egzamin.

Mam wielką prośbę do Ciebie ,,Promyczku", abyś
mnie przyjął do swej gromadki. Będę do Ciebie często
pisać. Niezależnie od tego chciałabym
korespondować
z jakimś kolegą lub koleżanką z Gdyni (lub Szczecina),
Warszawy, Krokowa albo Wrocławia. Proszę Cię Promyczku, ogłoś to w swaim piśmie i wierz, że będę pisała często i długie li.sty. Może też znajdzie się ktoś chętny
z Lcdzi, lub w ogóle z jakiejś okolicy Polski. Taka wymiana listów, to będzie doprawdy bardzo zajmujące.
Tymczasem kończę i zasyłam, pozdrowienia dla wszystkich, którzy z Tobą wspótpracują i Ciebie czytają.
Zosia Piechulska.

„Smieszne dziewczynki":

Drog„ Zosiu! Twoja odpowiedź na konkurs ,,Promywyróżnia się dowcipem i wykazuje duże oczytanie.
Chętnie Cię „Promyk" przyjmuje do swej gromadki. Za·
mieszczam Twoje wezwanie do korespondentów „Promyka", aby nawiązali z Tobą listowny kontakt.

Różalska Ja.a.wiga, Pałczyńska Barbara, Raj Tereska.

ka"

D!:'Ogie „Smieszki" ! Sprawiłyście „Promykowi" radość
swoim Iiścikieµi i miłymi wier~ykami. Proszę Was, przyślij · ~ mi swe ·\l;rypracowania o Czerwonej Armii. Chociaż
same nazywacie się śmieszkami, redaktor „Promyka''
traktuje Was poważnie.
REDAKTOR

REDAKTOR.
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lni. W.Starnowski i S-ka
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Łódź. ul. Wólczańska Nr 212. Telefon 153-95
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Fabryka

Trykotaży

„„wz ó

R'~

pod Tymczasowym Zarzqdem
ł K·•·, k.
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IRENA NOWACKA
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FABRYKA PRZETW. CHEMICZNYCH ; LAKIEROW

FABRYKA WYROBOW WŁOKIEHNICZYCH

Inż. St. Bułka i S-ka

Stefan Bronikowski
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~ PRODUKUJE:Częstochowa, ulica Mirowska 75179 ~ !'!

Lódź,

==
=
=

Gdańska

ul.

Nr 45

Telefo'n 125-55 i 176-75

=

=
=

Konto Bankowe Nr 1903. Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w lodzi

+----------------~ --------------------------------------------------.
Meblowych
Fabryka
Pokryć

-----------------------------------

Wyrób Materiałow Włókienniczych
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· 99~ASZIHIR••
Łódź,

•P· z. o. odp.

'114-u

Lódź, Wólczańska 127, nr. tel. 168-42
____________________
_______________________________
,

ulica Strz. Kaniowskich 41

Kulisiewicz Józef- Spadkobiercy

Stefan Przybylski

Spółka

712-u

691

Zakład ślusarsko

Jawna

budowlany konstrukcyjny

Łódź, ul. Strzelców Kaniowskich 45-41, tel. 1:!6-20

WARSZTAT MECHANICZNY
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffilłllllllllllllllllllllllllllllllllfilllUlnt!HIHllllllllllllRlllllllHfilllllUI

Inż. B. WIZE

Firmy

Fabryka Wyrobów Jedwabn·ych
BOLES~AW

698-•

Łódź,

Łódź,

ul Strz. Kaniowskich 38
.

Zarządca

Tymczasowy

DOBRZANSKI

Limanowskiego 111 a

687

a...--------------------------------------------------~1~----~----------------------------

-------~,---------------------------------------1--------------------------TKALNIA MECHANICZNA

Mechan:czna Tkalnia

L. ROGOZIŃSKI i S-ka

-..i

CEN~ALNY ZARZĄD PRfEMYSŁU

Ł6dz, ul. Lipowa .54

~

PAPIERNICZEGO

Antoni Giernat

poszukuje

ŁÓDŹ,

Rok

~

---------------------------------~o;;.:

CHEMICZNYCH
FABRYKA WYROBÓW
.
„POLICHEMIA"
,

.

ŁODZ,

.
ul. Zeromskiego

Nr 125

Tel. 135-32

Łódź,

zał.

Zgłaszać się

1911

Centralnego

ul. Piotrkowska 181

pierniczego

700-u

Tel. 128-41.

TYMCZASOWY

~
.....

ZARZĄDCA

EMKA
Łódź,

ul. 11-go Listopada 103

ul. Limanowskiego Nr 17
Telefon 116-89.

704-u

.

,
I

A. WANDELT
Łódź, ul. Więckowskieeo 54
Telefon: 141-49.

703-u

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRACOWNIA OBUWIA
1
MECHANICZNA
JOZEF LEWANDOWSKI
~
QTKALNIA
Łódź, ul. Piotrkowska 79
sztain Mordka - Łódź, Dworska 6 •
Poleca wykwintne obuwie damskie i męsk':.e,
Najnowsze modele na sezon letni. Firma została
przeniesiona z Piotrkowskiej Nr. 83.
a Mechaniczna - STEFAN SYSIAK . ._1
696-u
Rok założenie 1933.
S5
92
182
f
I
102
k
D
.
_
i::
_:_
, te e .
d z, rewnow s a

--~-wmwm

-

WŁOKIENNICZA

Łódz, Wólczańska 125

Więckowskiego

Pa-

33.

Sprzedaż

~c-. i'

-

I

RĘCZNA

Łódź,

ul. Gdańska 133.

706-u

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

713-u

,-

===

Farbiarnia i Drukarnia Tkanin
,,POMORZANKA"
wł. Cz. i H. B-cia SZADKOWSCY
Łódź, ul. Żeromskiego 148
71(J:u
Tel. 201-83.

I

J

:=======~=======

Wytwórnia Pończoch i Trykotaży
J. POJtADECKI

Łódź, ul. :VWorska Nr 10
,-

TKALNIA
H. AUERBACH i H. SZAPIRO

Włókien.

Z. LEMANOWICZ i S-ka
Łódź, ul. Andrzeja Strugr. 6
Tel. 138-01.

. __ _ _ _ _ _ _ _ _....__ _ _.....,_ _ _ _ _ _ ___.. 1: - . - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DRUKARNIA

Przemysłu

1;::::====,========================
l\'{at.
Wyrób i

;:::==-================~
DZIEWIARNIA

Wytw6rnia
ostrzy do golenia i wyrobów stalowych
,,POLONUS - ZAWISZA"
Łódi, Więckowskiego 43-45

w·. DOLIWA

Zarządu

Personalngeo

Tkalnia R~czna
J. BARTOSIAK i ł ·. GABRYOŃCZYK
Łódź, ul. Gdańska 158
Tel. 141-36.
Produkuie szale wełniane, pledy podróżne ~
Chustki odzieniowe i samodziały. 705-u ~

FIRMY

MECHANICZNA FABRYKA PONCZOCH

c:

ZBIGNIEW KOLASZYNSKI
INZ
!
,__________________________
_______

-

Wydziału

717-u

RĘCZNA,

R

do

'1....--------------------------------~====:=--============================
„S A M O D Z I b. Ł"
,.....------------------------------~

'------------------------------Jl
, TKALNIA
Ł6dź,

MECHANIKOW i CHEMIKOW.

AGENTURA SUROWCOWA

ul. Więckowskiego 54 =
Tel. 219-23

INŻYNIEROW ENERGETYKOW,

JOZEF A. MAJER _

_707-u
_

POŃC~CH

MECHANICZNA FABRYKA
„-EL-.TO-"
D. FREIDKIN i L. SZAR
Łótłź, Wó'cza ńsk? 1.27, tel. 204-29

----

715-u

I
•

~-----------------------------------------·-....--------------------------------.....-.„·-- ....-C~"="-----------------------------------·
Zakład Wyrobów Metalowych

Wytwórn!ia Trykotaży

Lódź

ul. Gdańska Nr. 131
Wytwórnia Bielizny

Ul
I

EMILIAN BOBKOWICZ

i:;

Łódź,

•,E D A"
676-u

Tkalnia Mechaniczna
L. ROGOZIŃSKI i S-ka
Łódź, ul. Lipowa 54

692-u

ul. Piotrkowska Nr. 129
Tel. 128-53

ŁOD2,

Drukarnia Chustek

•

.

UL. PIOTRKOWSKA 100 -

Łódź,

ul. Andrzeja Struga 62
Tel. 177-93

688-u
Materjały ·

FABRYKA MYDŁA
TECHNICZNEGO I DOMOWEGO

R. STEBELSKI
Łódź,

i.łódź,

ul. Lipowa Nr. 80 - Żeromskiego 97
Tel. 149-53
685-u

•,

Bielnik i Farbiarnia

Z. BEDNAREK

Pabianice, Warszawska 117a
Telefon 424.

684-u

DRUKARNIA TKANIN

,,MA-BE''
Łódź,

Gdańska

ul.

44.

683-u

ZRZESZENIE
Prywatnego

t

Przemysłu Włókienniczego

w Pabianicach
Majdany 8, tel. 273.

681-u

Wytwórnia Bielizny i Trykotaży
„SYRENKA"
MIROSŁAWY STAWSKIEJ
Łódź, Al. Koś~iuszki 93, m. 27a w bramie
Telefon: 189-18.
680-u
I'·

znak

Owoce I cukier
to zdrowie i siła

doskonałości

Kompoty, owoce mrożone
Marmolady, Soki

W

ŁODZI

678-u
EO:A'SKIE
KUTNO

„METAL UT"
do elektr. autogen. spawania.
Wytwórnia i skład.
ul. Włodzimierska Nr. 20
1
Tel. 260-79.
679-u

ł.OWICZ

OPOCZNO
OZOllKÓW
PABIANICE
PIOTRKÓW T1tYB.
PRZYSUCHA
RADOMSKO
SIERADZ
SKIERNIEWICJI
TOMASZÓW MAZ.

arfykały

82:

Czyściwa

,

żqdaj

tylko ze znakiem

Sklep Nr

do
, Maszyn z odpadków

ł.ódź,

M. KAPUSCINSKI, S. SAKWA i S-KA
Spółka

ŁODZ,

z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. TAMKA Nr 3 -

telefon 256-48

Rachunki czekowe:
N. B. P. Łódź Nr. 1346
B. Z. Sp. Zarob. Nr 2847. P. K. O. VII-998
•----------------------------------------------------

wości,

2) INSPEKTOROW socjalnych,

Materiałów
-Włókienniczych

Wyrób

ze znajomością przebiegu
produkcji konfekcyjnej,
KSIĘGOWYCH samodzielnych,
INŻYNIEROW lub TECHNIKOW budowlanych,
TECHNIKOW-MECHANIKOW,
TECHNIKOW konfekcyjnych,
REFERENTA oszczędnościowego,
REFERENTA planowania,
KIEROWNIKA sarnod.Delnej sekcji „Służba
Polsce",
Wykwalifikowanego ARCIIlWISTĘ i
Wykwalifikowane MASZYNISTKI.

3) INSPEKTOROW

4)
6)

7)
8)
9)
1

10)
11)

„BŁYSKAWICA"

12)

'Y-

WOJDYSŁAWSKI i--S:KA
Łód1, ul. Da~skiego Nr. 6
poleca zamki błyskawicme
wszelkich rozmiarów

MECHANICZNA WYTWÓRNIA
WYROBÓW DZIANYCH
„KAZET"
WŁ. JAN KIECEL I S-KA

43-45

Piotrkowska 175

zatrudni natychmiast:
1) INSPEKTOROW produkcji i INSPEKTOROW
ze zn.a~cią polityki finansowej i księgo

tkaniny b..

l•-Ł-ód-ź, Więckowskiego

al. Piotrkowska Nr 220

l.ódź,

5)

•

kierować

CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU OOZIEZOWEGO

WYTWÓRNIA ZAMKÓW ut"ł'D:.

WŁ

-

PRZYJMUJEMY SUROWIEC DO SNUCIA

ul.
ul.

Bawełnianych

-

Franciszek Sobierajski i S-ka

ul. Zamenhoffa 11; konfekcja

ni;ane, jedwabne i pasmanteria.

ul.
ul. Kościuszki 1
ul. Reymonta 15
ul. 11.ynek 12
ul.Gałecldego 2
ul. Tkacka 2
ul. Sieradzka 2
ul. PUsudsklego 4
ul. Długa 16
ul. Narutowicza 40

TKALNIA MECHANICZNA

tkaniny ba-

·Kilińskiego 135: konfekcja.
Przędzalniana 96: tkanillly bawełniane, jedwabne i pasmanteria.
23 - ul. Sanocka 29: tkooiny baweł-

-

osobiste z życiorysem
do Działu Personalnego

Sklep Nr 15 - ul. Piotrkowska 8'7: dywany,
chodniki, fh-anki i tkaniny dekoracyjne.
Sklep Nr 16 - ul. Jaracza 9: pasmanteria, nici
i guziki.
Sklep Nr 17 - ul. Próchnika 11:
tkaniny ba-

Sklep Nr 20 Sklep Nr 22 -

ul.
ul.

Zgłoszenia

wełniane.

Konserwowy

ul.

-

1) Techników budowlanych
2) Księgowego bilansistę
3) Sekretarkę ze znajomością
języków obcych

wełniane.

ul. Piotrkowska 294:

-

664-u
w Łodzi ul. Potrkowska 8.5
Zatrudni natychmiast:

wielobranżowa..

Kilińskiego

Piotrkowska 4
Piotrkowska 73
Piotrkowska 287
,
Audrzeja Struga 18-20
Bałucki Rynek 1
Nowotki 10
Pl. Reymonta 5-G
Piotrkowska 19
Królewska 7
Zdudska 4
Sobieskiego t4
11.ynełt 17
Zamkowa 30
Pl. Trybunalski 7

----------------------------------------1
CEITRALA HAllDLOIA PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO

cja.

ul.

ul. Kościelna 6

ul.
ul.
ul.
ul.

-

ZDUiłSKA WOLA
ZGIERZ
ZYCHLIN

Sklep Nr 12 - ul. Legionów 43: tkaniny baweł
niane.
Sklep Nr 13 - ul. Marsz. Stalina 33 sprzedaż
Sklep Nr 14 -

DETALICZNEJ

-

-

WIELUl'ł

DOM WŁÓKIENNICZY ul. Piotrkowska 87:
towary wszystkich branż.
Sklep Nr 2 - ul. Piotrkowska 228: duży wybór
tkanin wełnianych i dodatków krawieckich.
Sklep Nr 3 - ul. Piotrkowska 228: tkani111y jedwabne i galanteria.
Sklep Nr 4 - ul. Kościelna 6: tkaniny wehiane
i dodatki krawieckie.
Sklep Nr 5 - ul. Kościelna 6: tkaniny lniane
i nici w dużym wyborze.
Sklep Nr 6 - ul. Kościelna 6: tkaniny baweł
niane, jedwabne i galant.eria..
Sklep Nr 7 - ul. Kościelna 6:
artykuły dzie·
wiarskie i pońcrosznicze.
Sklep Nr 8 - ul. Kościelna 6: pasmanteria i firanki.
Sklep Nr 9 - ul. Kościelna 6: konfekcja damska i dziecięca.
Sklep Nr 10 - ul. Legionów 5/7: tkaniny jedwabne i pasmanteria.
Sklep Nr 11 - ul. Piotrkowska 30:
artykuły
dziewiarsko-pończosznicze i konfek-

Sklep Nr 19 -

do nabycia we wszystkich
sklepach spożywczych
651

-

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

różna.

produkuje wysokie/ Jakości

Fabryka

ul. Żwirki Nr. 17.

SWIAT PRACY
zaopatruje się w
w sklepach detalicznych

Sklep Nr 18 -

mięsne

Państwowy Przemysł

SIECI

- 320 sklepów detalicznych
Na terenie województwa łódzkiego sprzedaż
odbywa się w następujących sklepach:

świąt.

Wesolych

SIECI HURTOWEJ

16 wojewódzkich hurtowni

WŁASNEJ

TEL. 156-63.

wełniane.

Konserwy warzywne
i

-

CENTRALI TEKSTYLNEJ w Łodzi

„DĄBROWA"
właśc.

WŁASNEJ

K U J A T

M. KWINKOWSKI i S-ka

Sp. z ogr. odpow.
Łódź,

pośrednictwem:

za

TKALNIA MECHANICZNA

JEDWABIU

I

i zagranicznej

_: KONFEKCJA i GALANTERIA

życzy

Ręczna

w Lodzi, ul. Czackiego 16 Tei. 280-10
Prowadzi sprzedaż:

' PASOW TRANSMISYJNYCH skórzanych
'
GALANTERII SKORZANEJ
oraz SKOREK FUTERKOWYCH

701-u

689-u

TELEFON 257-34. ~

CEllTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU SKÓRZAllEGO

Przedstawicielstwo firm zagranicznych.

-

GIERBICH .,.,=

UL. I'IO '.i.':U:OWSKA NR. 100 -

OBUWIA SKORZANEGO, GUMOWEGO
I TEKSTYLNEGO - produkcji krajowej

Piotrkowska 181 •

:.-----------------------------------------·
Manufaktura i Galanteria
~K A R O L
ST. MARCINIAK i S-ka

„E S P L A N A D A ' 1

WAWRZYNIEC
Z.OD~

~

EDWARD CHOJNACKI i S-ka
Łódź, ul. Nowomiejska 10.

Łódź,

PRACOWNIA CUKIERNICZA

0>1-----------------------------------------1

Tel. 135-99.

swoimi Klientom

przesyła.

„S Z A R O T K A"
Sp. z ogr. odp.
Łódź, ul. Sierakowskiego 25a
Przyjmuje do druku tkaniny jedwabne,
• gwarantując solidne wykonanie.
708-u

HENRYK GROBELNY i S-ka
Łódź, ul. Nawrot Nr. 34.
Produkuje aparaty kreślarskie typu „Issis" oraz
części do maszyn włókienniczych.
674-k

FR. KINDALSKI,

Wesołych Swiąt

I DRUKARNIA TKANIN WZORZYSTYCH

••TECHNO MET AL"

Zgłoszenia

wraz z
rysem i odpisami

muje

osobiście Dział

TKALNIA R~CZNA „Er-K.a-Ge"
Int. R. Rozenbaum l !i-ka
Łódź, ul. Piotrkowska 177
697-u

dokładnym życio·
świadectw przyjPersonalny CZPO

I

MECHANICZN.A PON'CZOSZARNIA
LESNICZAK FELIKS
ł.ódż, ul. Łagtewnlcka 39
109-u

1

PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY

,,ZEFIR''
,
K. CIECHANSKI
CHRZANOH'SKI
i S-ka ff.
,,
, i S·ka ,.,
,._______________________________________
_________________
__________
...,_______________,_______________________
l.ódź, Wólczańska 125
t;
ŁODZ, AL. KOSCIUSlKI NR 90-92
-

;::-,_

Nr.

lO":t

Dodatkowe pociągi
na okres

.

„N;e pozwolimy

świąteczny

. Na okres świą.t~czny Dyrek-1 dzinir 21 20. Pociągi te kurslleła PKP ~rucho~a szereg po •\·nć h~dr~ w dniatb 14 -lf i
c1ą.gów. Między innymi: pocią.g 18-19 bra.
Wars~:wa - Legnica przez Ko S. Pociąg Przemyśl - Gdynia,
lu~tk~ i Wrocław, który wycho który je&t w Łodzi . Kaliskiej
dzi z Warszawy o godz 17.15, o godz. ~.!..41 i powrotny, przy
5.45. jt>żdżają,cy do Lodzi o godz. li
& d? Legnicy prz;yjeżdża
Pociąg ten jest w Koluszkach o min. 15.
4. Pociąg do Kudowy, który
godz. 19:14.
2. Pociąg powrotny, który wy wychodzi z Łodzi - Kalisk~ej u
ehodzi z Legnicy o godz. 23.26 godz. 17.00 i povrrotny, vrycJi-i
w Koluszkach jest o godz. 8.50 ll -:ący z Kudowy o godz. 7.3.i.
1.'lkC
'i. Por. •i,f Wara~i":i a w We.rnawie o godz. 11.0S.
Olia. pocią.~i kur:-ują w r.tniach ri;,ne prtez Łoclź . Kaliską i pr;
wrotny. W k11 ·r.1:.ku iCl Zakop.1
od li\ --. ló hm.
2. Pociąg Z.ódł - Warsza.wa .ic~o poC;'f" C1<'rhodz1 t Łodzi o
godz. ;.r,; ,1z. ~l. :::;, 11 do v:o rEz~wy n
Łodzi o
wychodzą.cy z
'i.54, a przyjeżdżający do celii godz. 8.16.
Pociągi te kur su1q. ~ będą od
poWTotily
• godz. 10.58, oraz
wychoc: 7 i:ry z 'War~zawy o i;o- 13 - 16 oraz 18 i- 19 bm.
~

Samorzutne ognisko

Rabo1n~czy

Zespól

powstał
Raźnie i

Zbliżające się „wielkimi kro·
kami" święto Pracy, dzieli 1
i\Jaja jest tematem rozmów we
WS7.ystkich fabrykach . . Wszę·
dzie na pierwszy plan wysuwa
s ię cliQć indywidualnego i zb10
rowego przycz~·nienia się do
•;czczenia śl'Vięta robotniczego
osiągniędami
pracą, realnymi
w dzi<>dzinie produkcji.

Pierwszomajowy jest
wszystkich.
na ustach
"·ięc
W spółza,>odnictwc zatacza co·
"a7 szer•ze kr~(!"i i daje co• az
wsp:mialne wyniki.
Czyn

Z :i ło~a

piękno i

PZPW Nr 2 biorąc ży·

wają słowa piosenki - ,,Budujemy nowy Ojczyzny dom!"
W świetlicy Zarządu Miejskie
go Związku Młodzieży Polskiej śpiewa młodzieżowy zespół chóralny przy akompama
mencie fortepianu.
Jest to jeden z fragmentów
nowozorganfaowanego
pracy
Ze~polu Muzyki, Pieśni I Taf1ca - pierwszego tego rou7.a:iu
Eespołu w Polsce.
• • •
- Robotniczy Zespół Pie~ni
i Tańca przy ZMP w Ło::lzi
- mówi tow. Bujak. t'Nórca
:zespolu - postawił sob!e za
zadani~ zwią.z~ć pieśń i taniec
z codziennym zyciem ludzi pr;\
cy, z ich radością i smutki<'!m,
pierw1tnego
nav.>iązując do
c~_arak'.eru ~ztu~i, i"lk? tu;1kCJl socJalneJ. Nie ?:am·.erzamy
urządzać imprezy -:zysto p0ka
zowej, obliczonej 11;i efekt.
Chcemy utwon:yc'\ bemr„tenplacówkę, ;gn1sk(J
sjonalną
&ztuki, promienlu1ąc'! na Ilc·z··
lcoła<'h,
Df' nasze śwl,,.tH·"" .•,

sztuki

~uzyki, Pieśn J

Chcemy
11nczystow
uczestniczyć
ściach, Z'.viązanych z ,H ! ągnięciami w pracy. Prat:niemy
przyczyniać się do urozmaiceodpoczynku i zabaw y.
nia
Chcemv Jtieśl? w masy pO<'zurfc WsPólnoty, braterstwa i sity.

chowski, Rzgowska 1'47 - Kowal·
11ti, Sródmiejska 21 - Malczewski,
Karolewska 48 - Sanfcki, Limanow
ekiego 80 - Stokł-0wsiki, Napiórkowskiego 41 - Bartoszek.
W dniu 17 b. m. dyżurują naapteki : Piotrkowska 95 Bartoszewski, Rokdcińska 53 Czyilslti, Zgierska 63 - Dancerowa, Pl. Wolności 2 - Rowińska·
Koprowska , Nowotkii 91 - Stanielewlcz, Rzgowska 51 - Sinicka.
stępujące

Tańca

dę wyszkolić, aby każdy z nas

pałem cały oddział. Przędzalnia

n

zgłasza się „jak jeden mąż'' .
zapamiętać
wprost
Trudno
wszystkie zgłoszenia, sypiąr. e się
u11 ręre sekretarza koła PZPa.
A więc zespoły Feliks:> Kra"1Czyka., Franciszka Suwary i
Jakuba Lipińskiego zobowiązują
się osiągnąć 120 proc. wyk1>nania planu.
Dwie młode prakt~·kantkl na
z:r-.n,,
czfonkinie
mujstrów,
tow. Zarzycka Zenobia. i Jędry
ka. Janina podejmują. się dopilhy jakoM produkcji
nować,
wzrosła do 96 proc. a ilość od·
padków i ilość post-0.j6w uległa
wydatnemu zmniejszeniu.
tow. Br?.ezińskiego
Zespół
Julia.na. przędzalni II - to sa·
mi młodzi chłopcy. Z uśmiechem
Z!!pałem, przakrzykując się nawzajem ustalają. 125 procent wy
kouania planu oraz obiecują. pra
cować bez brakćw.
Wysoki młody chłopak, prz"l·
wodniczący kola ZMP, tow. Ku-

Już 1•ozpocz~to
domów

• • •

pracuje podczas

Można by sprawozdanie rozpo

'z

pnyslów: „Jak bylo do przewi

kład
dzenia,

zarówno program,

:życia muzycznego Łodzi
-

Mozart

ia-k

-

Czai'kows·k1•

. „
koncertów symfonicz.nych zd )ł.i
li :uiinteresować ba1rdzo liczne swą operę ,,faigeniusz Onegm · różnorod;niejsze efekty dyna- go ucznia bardzo żywo się za.
rzucały się ... interesował i to do teg ') &top.
Trzecia symfonia mało przypo· mic.zne oiikiestry
sfery miłośników miuzyki w aa m;na taką np. „Patetyczną", a.e w ucho. Ten wyb;tny
kap'!!- nia, że jego „tańc~ galicyjskie"
bo też dz ieli je dystans niemal mista:z dyryguje świetnie, swo- napisane n.a fortepian na 4 rę
e.zym mieście :td. itd.
Tym razem I pi~kny konce"'l 20 lat. Czajkoiwski, jak wiemy, iśc ' e ! zarazem orygina!.nie u<pla ce, sam za : asobrumentował na

Wiectzorny, i niedzielny (8 i 10
bm.) były calkow'cie identyc;:;ne. Nawet niektóre „bisy" SO·
Całość
się.
tlstki powtaiuly
programu obejmowała trzy kom
pozycje: pierwszą część koncer
tu w:rpelnHa symfon;a, druc,;ą
zaś koncert insŁTumenfalny
utwór mu~yczny (mniejszy).
Kapelrnisbrz koncertu, ustala·
}ęcy jego program przede ws1.y
&tkim dla zespoł·u orkiestrowe.
go (a tym raiem był nim goś·
cimiie na es~radzie nasuj wy#tępujący Zdzisłai; Górzy1isk1J,
dwie kompozycje na
wybrał
ogól mało znane, ale za to naP ierwszą z nich
der ciekawe.
była Ili Symfonia D-dur op. 29
Piotra Czajkowskiego. Została
ooa s·kompon0<wana w roku
en
1875. tzn. wówczas, gdy
Jll:t
wielk' kompozytor myślał
o tzw. „Scenach lirycznych we
Pusz kina". J3K
dłu•g poematu
Cza ikOIW'>ki
1kromnie nazywał

okr::.
w pierwszym zwlaszc.za
sie swej twórczości ulegał pew
nym wpływom Schumanna : !o
do tego stopnia, że jeśH cho:lzi
właśnie 0 trzecią symfonię, ,o
pod wzg'ędem nawet samej buaa
dowy wzorowana jest ona
Schumannie.
Posiada też, jak : Sdrumannowska - pięć części.
tego
c;zęściami
Na~epszymi
dzieła wydają się być: dirugac.zwarta Scherzo
alla Tedesca
Ż!
o którym pow'edziano,
jest prawd zi wym dźwiękowym
uwieńciz:>
mobile.
perpetuum
nym nawet udz iałem fanfar. Nie
rów·
pozostaie bez znaczenia
n i eż i finał symfoni' -szc z egół
nie <:ma nas. Po!a ków - na1ywa się bowiem „Tempo di. Po
lacca", a jest po pros tu p1ęk·
nym polonezem . Górzyński wydobył z ork iestry wszyskko, co
po k'lku próbach wydobyć fTI '.)Ż
na. Subteine cieniOl\Vanie I aa j.

I

•

pl'imy.
J erlnak nie tylko odd:tfa.l:y pro
1luk cyjne ch c ą. wziąć udział w
Czyn~tl Pierwszom11jowym. Zgła
;za ~ię r0wnież ki erowriik ~to·
hiwki fabrycznej i zarazem kie
rownik działu gospodar<'zl?go, •
tow. Bartosik Stanisław.
- Chcemy do 1 Maja przygotować wszystko, co trzeba, dla.
uruchcmienia kolonii dziecię·
rych. Postaramy !ię żeby w
tym roku kolonie zostały zaopa
trzone we wszystk•.
Kazdv drinł. cała nieomal
r.nłoga PZPW Nr S, za.st.anawia
się nad tym co czynić, by w
sposób jak ujba.rdziej godny
uczcić zbliżają.cy się dzień. 1-go
B. Drzew.
Maja..

Wyrok na kiernwników firmy ,,Lesz"
wy·r?!<
Sąd Doraźny ogłosił
w procesie kierO\V'n ików fab r ywspółoskarżo
ki „Lesz'' oraz
nych.
Pnc'\\lód sądowy potwierdził
zarzuty aktu osif<arżenia w caMocą wyrol<U
łej rozciągłośc '. .
skazani zostali:
Koło

Dawid Wajsman

na

12 lat

więoZ ienia, Zygmoot Dres.ler na
10 lat wi ęzien'a, Edward 01ejnt
czak na 7 lat w'ęz i eni a i Euge
niusz Rydzyński na ł lata w!~

z'enia.

--------

Godziny urządpwania
Poczty w Sw~ęta

Pocztowe

Tow Przy1' aźni Polsko - Radzieckie(,.

Dyrekcja Okręgu Pocz.t 1 Telegrafów w Łodzi podaje do wiado·
mości, Iż w związku ze Swiętaml
Wielkiej Nocy obowiązują nastę•
pujące godz:iny urzędowe w pocztowej służbie zewnętrznej .
1) w sobotę dn. 16 kwietnia br.
w działach nadawczych i oddaw·
czych do godz. 16-tej,
21 w pierwszy dzień świąt Wiel
kiej Nocy dn. 17 kwietnia rb . słu· .
iba zewnętrzna ustaje w rupeł·
ności, wyjątke stanowJ doręczanie

w Lodzi
w miesiącu kwietniu r.b . zorganizowano na terenie Łodzi 3 nowe
Kola Pocztowe T-wa Przyjaźni Polska-Radzieckiej przy nas tępujących
Rej. Urząd Tt. Tg.,
urzędach:
Urząd poczt.-telekom. Łódź 2 l
Urząd p. t. Łódź 9. Kola te posiadają ogółem około 300 członków.
W najstarszym Kole przy Dy:rek
cji Okr. P. I T. zgrupowanych jest
około 150 członków.

przesyłek pośpiesznych,

3) w drugi dzień świąt Wielkiej
Nocy dn. 18 kwietnia br. obow! ą·
zuje służba zewnętrzna od godz.
9 - 11-ej oraz jednorazowe do·
ręcz a nie wszystkich przesyłek po cz
!owych,
sezon budowlany już Rię rozpo·
'4) godziny urzędowe w służbie ,
cz11ł i czas nagli.
telekomunikacyjnej i eks~dycyj
Komitet FGM powinien bliżej nej nie ulegn11 zmianie.
zainteresować się tą. sprawą. i
w porozumieniu z komitetami
Wypadł
domowymi poseRji, należących
do prywatnych właścicieli, spoNa rogu ulicy Gdańskiej i 11-ge
plany najbliższych re· Listopada wypadł z tramwaju 67·
rządzić
n1ontów. Robotnicy, zamieRzku· letni Szmalislcki Bolesław, zam . w
nie powinni lodz.I przy ul. li-go Listopada, do·
~~cy te posesje,
że są znając ciężkiego uszkodzenia podu
cierpie~ z tego powodu,
prywatnych dzia . Szmalisicki był w stanie nie·
własnoś;:ią.
one

!ub
każdy n.as1Tój
styczn•aiąc
charakter fragmentu prowadwTo
nego pra;ez s-iebie utworu.
też po skończonef symfonii zl"{o
!owano mu zasłużoną owację .
Drug~ część koncertu roz.1)()..
częto koncertem fortepianowym
A·dur Mozarta, który wykonała
Hal'na Czerny-Stesoi}istika łańska.

Uzdolniona ta pia,nistka wyka
zala w oditiwor.zeniu koncertu
dużą l'llJUIZykalność i ,,zrozumi?·
mozaf'toW'S'k!ego.
stylu
nie"
WY'Pad 1a
Szczególnie pięknie
andante. Na spe
część druga zgsfużyła
wyróżn i en i e
rjalne
wykonawczyni za brawurow~
wykonanie trudnego poloneza
Juliusza Zarębsk !ego,
Dis-dur
kompozytora dziś prawie zap<>111
zmarłego w 31 roku
nianego,
życia, a rokTUjącego wie1i\1'! nadzieje. Był on .ie<lnym z naju:u
bieńszych uczn ;ów Lis71~ . 1([6ry

pełną

symfoniczną.

orkiestrę

Czernypokonuj'!c
techniczne
ra(llitwór napisany na modlę
Chopim),
aniżel'
czej Liszfa,
wywołując burzę oklasków. 0prócz tego poloneza wśród n:id
rówm'!z
datków malazło się
ki.!if<a wtworów Chopina, które
artystka odegirała sulbtelnie
wzorowo.
!>t'ZeśHczKończyła progrnm
Ge.
na ,,Rapsod;a rumuńska"
orge'a Enesou, bodaj d'Zisiaj naj
wybitniejszego kompozytora •u
muńsk1ego. Enescu zresztą pe>·
Ws.pomniany

pofonez

Stefań&ka odegrała,
nie małe trudności

dz.ii.
dzielił swą wielostronną
łalność na kzy rodzaje: s.krz YP

ka • w'. rtuoza , kapehnistrza i
kompozytora. Urodzony w 18Sl
roku, już jako ?-letnie pacholę
stud i ował w wi edeńskim kon-;er
watorium. W 13 roku jego iy
do Paryża,
eta zawieziono
nim 11:orłiw i e
twórczościa młodocian!go swe. Edzie zajął s:e

I

go

z tramwaju

o~ób.

(m.z.).

trzeiżwym .

Czyn Pierwszomajowy
robotników Miejskich
Pracownicy majątków „Księży
Młyn" I „Brus'" wysunęli projekt
odpowiedniego urządzenia l urucho
mienia na dzień 1-y Maja lokalów
swych świetlic . Z pomoc11 finansową pospi eszyła im dyrekcja Majątków Rolnych. Dzięki temu robot
ndcy rolni b ędą mogli wolne od za·
jęć wieczory spędzać w poT'l:ądnie

Majątków

Rolnych

lokalach, przy głośn!•
ku radiowym. Pierwszy taki wieczór postanowili w ten sposób wykorzystać w dniu Swięta Robotniczego.
Robotnicy rolni WS?;ystk.ich ma.jątków miejskich wysunęli Inicjatywę narprawy na dzień l·y Ma1a
- dróg polnych przejazdowych,
znajdujących się na terenie ma j ąt
(es)
sam Jule~ Massenet. W 16 ro'rn ków·.
---oskomponował: · „Poema
życia
Romana '", lctórym to utworem
uwa~ę.
siebie
na
zwrócił
w dni świąteczne
1912-go roku po kilku lata:h
kariery skrzY'Pka ufundował s;ie
W piątek, dnia 15 kwietnia rl:i,
cjalne stypend ium dla młodych, praca w Wydziałach, Obwodach,
utalenfotwanych muzyków r·u- i ambulatoriach lek. oraz Innych
muńskich. Jako kapetm 'strz pra Zakładach Ube:;ipieczala.1 kończy
w charakterze się o godz. 13-ej, zaś w sobotę,
cowal zawsze
dyrektora Filharmomi Bu.kare;z dnia 16 kwietnia rb. o godz. 12-ej.
Z kompozycji jego Apte~I Ubezpiecz-alni czynne bę
teńskiej.
wymienić należy przede wszyqt dą w dniu 15 I 16 .bm. do wykokim sonaty, kwartety. symfo. nania • bieżącej pracy, jednak n.la
n;e, suity i jedną operę: .,K :·6J mogą być zamknięte przed godz.
Edyp". Wykonana na ostatnicfi 17-tą.
„Rapsodia
dwóch koncertach
W dniach 15 ł 16 bm. oraz w
należy do późnie ;  pierwszy i drugi dz.leń świ11t, pO:.
Rumuńska"
szych kompozycji Enes<:u. Plvn gotowle położnicze J chorobowa,
na melodyjność, błyskotliwa 1n czynne będ:ziie, jak zwykle.
sitr>umentacja - oto główne za.
W dniach 17 I 18 bm, wszystkie
!ety „Rapsodii".
agendy Ubezpieczalni będ• me·
s.pecjal- czynne (oprócz pogotowia).
Zdzisław Górzyń~k'.
nie bez reszty mógł się w n1 ~j
wypowied'Zieć, dając ujście swe
mu temperamentowi. K t oś ;ioxnów przejechał dziecko
prowawiedz ' ał, że Górzyński
Na ulicy Daszyńskiego pn:ed dod.zi OI"k i estrę tak żywo i ph.
potrącona
stycznie, że obserwujący !lO, mem Nr. 35 została
przez przejeżdzający samochód cię
a pozbawiony nawet słuchu ż.arcwy 6-cioletnia Marla Zieliń
bez trudności wyobrazić sol)!e ska. (zam. przy ul. !Ms zyńskiego
utwor :i. 62) , Dziewczynka ulecrla złamaniu
może rodzaj granego
M'eliśmy przed laty tak iego dy - podstawy czaszki oraz uszkodzeniu ·
rygenta, był nim imiennik Gó- obu ud . N ieszczęśliwe dziecko w
rzyńskiego, niezapomniany Zd zi stanie ciężkim przewieziono do
WUZET
sław Birnbaum,
szn!ta!a Annv Marii •
urządzonych

Praca Ubezpieczalni

Enesch

Dwa ostatnie koncerty symfoniczne Miejskie/ Fi/harmonii

i wykonawcy obydwu os.fatn' :fi

deklara'lj!J, że
w tym mi.e·
90 procent

Zarządu Nieruchomości

Pogotowie Ratunkowe PCK

cząć śmiało od takich na

:'\irś m 1 ~ ło skła .fa
oddział odda
" i :~cu ro11njmmej

j<'.i

relllonty

18 bm. dyżuruj11 naapteki: 11-go Listopada
świąt
1.'i - Groszkowski, Pabianicka 212 '1źw!P.C?.V W świetlicy.
- Jarzębowski, Jaracza 32 - Krainne placówki
Wszystklte
padków.
P.C.K.I
Ratunkowe
Pogotowie
- DobrrE' siP. stało - mówi
Łuszczewska, Krystyn" P.awłowska,
łlińsk-a, Stalina 50 te będzie czynne pIZe1: dwa dni świąt P.C.K. rozpoczną 1w11 normaln11
K4tna 5-4 - Krych, Ko~rnika 26 zori;ranizowano n?sz zespól. In Karetkl będą
przewo zi ły cho- dzi-ałal.ność po dwudniowej świ11- Rytel, Pi'Otrkowska 61 - Wa· stri1ktorzy wkładaią wiele wy
teczne1 przerwie, we wtorek, 19
do nagłych wy· b.m.
eię
zgłaszały
i
rych
gner.
siłku l tnidu , bv nąs naprawW dniu

1tępujące

c.iot y chc zas
Wyrabiałem
US proc. normy, obf'enic> po:;tn·
Mi.wiaro wykon11ć 13;3 pro•: cnt.
Wzywam równocześnie do współ
zawodni e vra im1ych mła<iocia
uych towarzyszy.
W odpowiedzi na to Z.:\lP-o·
~Yiec Wyrwicki Wiesław zgła·
swego ze~polu
~za w nme1\iu
z tkalni drugiej, że odsetek T
g9tuuku podniosą. du 96 pro<c·ut a. plan micsięn:ny wyko·
nnją. de. f:S kwietnia.
Tkacze t-0w. Wawrzko BroniNiewola. Stefan i Kubik
sław,
J6?.e! postana~viają. oddawać wy
gatunek to ·
łąc z nic pierwszy
waru.
:~Ii~dzy ma,z;vnami tkalni 2-ej
prz!'rnwa się żwawo zręczna po·
~tać k,1hieca w roboczym kombinezonie>, w barwnej chus1.1Jczce
r.a głowi!'!. To tow. Wa.wrzko
Zofia, prakt,rka,1t na majbtra.

wy ndział w tych wielkich przy
aotowamach.
- Nie pozwolimy się wyprze
zapewnia gorąco
dzić innym brakarz pr z ędzalni lI tow. An·
toni Rosiak.
Tow. Ro8iak człowiek już nierohotnik
wieloletni
rulody,
I'ZPW Nr 2 porwał awym za-

mógł w pełni wykorzystać
; we zdolności. _Już z góry ci~
wyJazdy na wsie,
~ zą mnie
które nie ma j ą, niestety, takich mo żliwości, jak my. Przy
puszczamy, że nie tylko pokażerny naszym wiejskim kolegam, jak organizuje się zes~ły świetlicowe, ale i zachęcih
od b
d
Na Znspól 7.loiy się s1.ere g.
~~rup operacyjnych. W każdej my ic:1 o P o nyc poczy- źmic\ti oświt-dcza, Ż'l młodzież
* * •
grupie będzie 10-osobowy ze- nań.
Czynu
iabryczna w ramach
spół chóralny, muzyczny I ba: Zarząd przyjmuje jescze no Pierwszomajowego postanawia
letowy. Grupy te b_ęda .d~ał~c we zapisy, jak również i zgło uporządkować świetlicę fabryZapał czną.. Koło ZMP łącznie zo
zamiejscowe.
nie tylko ~a tereme s;vie~ll~ szenia
naszego _miasta. ale _rowniet tych, którzy już uczestniczą w Rluźhą Polscs poświęci prócz te·
przy w:y,Jazdach do wsi nasz7- pracach zespołu, jest ogrom- go najbliższą. niedzielę na usuP.CI wo1ewód~wa - wys~ap'.ą ny. Ambitne i dumne są za- nięcie gruzów po zburzonym bu
7. _'POkazow_y~1 przed51:a';'l' 1e.ma mierzenia zespołu, który chce dynku fabrycznym i na oczyml w świetlicach wte1 sk tch. stworzyć ognisko sztuki. pro- szcz•mie terenu zakładów.
W chwili obecnej jednak. na mieniują.ce nie tylko na nasze
Tow. Kuźmiński potrzą~a japienvszym etapie organizacji miasto, ale i na cały kraJ.
~no-blond czupryną. i oh~iadcza,
Wierzymy, że zapał młodych że to nie wszystko.
zesoolu. is.tnie.le jedna tn.I~Chciałby
no~ć: patriotyzm lokalny kał pozwoli urzeczywistnić te za- ;1•~z< ze we własnym imieniu doZMP w zakładach pracy. Koła mierzenia.
dać coś do Czynu Pierwszoma-,
te niechętnie delegują swych
··
jow~gQ.
M. Za.I.
członków do nowego zespoh1
miejskiego, obav.riając się, że
Impreza ta rozbi.ie ich zespoty świetlicowe. Tymczasem za
łożenia nowego zespołu mię
dzy Innymi ma.Ją właśnie na
celu podniesienie .poziomu .lo!
W tych dniach Miejskie Przed- line.
i Składowej, Gdańskiej
istnl<'!iącvch nom:czeJ?ó1nych ze
rozpoczę i Kilińskiego, oraz na Stokach.
~PQłów. Młodrleż. szkoląca 11lę siębiorstwo Budowlane
w do- W domuch tych przeprowadzone
ło remonty kapitalne
tutal. bedzie mo!!ła ju7. nie7.aNiernchoZarządem
pod
mach
zostaną. remonty wewnętrzne i
cHugo stnnowić grupę instrukdla swych macierzy- mo!lci. Pre.ce te przekazał Miej ułożone nowe dachy.
cyjną
Ne.leży zaznaczy~, ze zrzesza
Rkiemu Przedsiębiorstwu Komisłych ze~'POłów. którym C7.ęsto
brak odrxrnrlednlell'.o kierunku , tet Funduszu Gospodarki Miesz- 11io właścicieli prywatnych nie·
przy
choć nie brak dobrej woli i kaniowej, który dy~ponuje sn- ruchomości do tej pory nie
u.ami, pocbodzą,cymi z wpływów slało do Komitetu FGM wyka·
chęci.
ze. komorne od „prywatnej ini- zów remo11tiw, jakie powinny
być przeprowadzone w ich pose- Chcemy koniecznie na I r jntywy' ' .
W ciągu pierwszego kwartału sja<'h.
J\faja W:V!'fąplć już 7: gotowYm
Tak więc w domach prywat·
"""IO'&m..,m - mówią prawie bieżąceg-o roku Zarząd Nieru<'ho
równ'icż
zamieszkałych
uC'Ze>t- mośri ~· yremontuje 64 domy w 11.yeh
iE>clnooze~ni„ wceyscy
rohotniczych
w znacznej części przez iudność
nlr,y or:r:<:polu. Teraz wiec pil- dzielnicach
nie ćwic1a piosenki. tańce i nR. Chojnach, Bałutach, przy robotniczą, jeszcze nie przy·
Kątnej, :Marsz:iłka. Sta- stą.piono do remontów, chociaż
muzvkę. Już w te.i chwili wy- ulicy
r-67.ni::t sie nrawcl7.'IWVM falentem R:i.rlmirl'11 C:vwk6wn11. robotnica mt0d7ieżowa . któt'e1
srebrzyście
sopran
ni..,,kny

/

W dniu 16 bm. dyżurują następu·
jące aptek1: Piotrkowska 165 _
Chąd;.yńska, Narutowicza 6 _ Głu

i

ł.odze

przy ZMP w

wesoło rozbrzmie- (11.bryltach. wioskll.ch.

innym«
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się wyprzedzić

Samochód
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Str. l i

Nr.
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~Tl:ATR
PANSTWOWV TEATR

WOJSKA POLSKIEGO
W m:we.rtek, plittelt, sobotę nieTeatr nieczynny. W poniedzie.d:ek jedn.o przedstawienie o
go<b. 19.15.
dzielę

„PIES OGRODNIKA"

TEATR KAMERALNY

DOMU %0LNIERZA
Daszyńskiego

SpOrt a systeml ,,O''

34
Drugiego dnia łłw!11t w poniedz111.
rozumienie systemu „o• • do wieclzi" wszystkich
nezestni- cit i za.ko:6.czenie imprezy, przez
lek 18 kwietnie. dwa przedstawnenia
tarło do WRzystkich lud zj ków; marnujemy bezproduktyw zorganizowanie doś6 11ilnej i li
o godz. 16-ej i 19.15 sztuki Stewarta „GWIAZDA STEVENSONA" P;M~. . Sp~rt powinien wzią 6 nie ty~iące godzin oraz wielki cnej obsługi porzą.dkowej, przez
r vwn iez ud 7:iał w tej akc,ji.
zabezpieczenie
kapi tał sił działaczv i zawodni przemyślane
Tl!ATR „OSA"
. Czy tamy i słyszymy zewsząd, k6w przez brak pu{iktualno!l<..i. 11przętu i urządzeń od zniszczeń,
Traugutt• I tel. 272-70
ze w pr z em yślanej i zaplanowa
W pracy instruktor~ki ej, za.gubienia. i „poszukiwań" w
przez planowe jej prowa- oftatniej chwili nieprzygotowaNiedziela 1!1.30, poniedzi ał ek 16 nej akcji dziatwa szkolna mł o
za· d7..enie i punktualnoM oraz przez nych a potrzebnych w
czasie
ł 19.30 „Rycerz Szalony" z A. Dym d zież, robotnicy, urz~dnicy:
klad! .pracy, biura przyspo .-z ą pod c iągnięcie wartoś ci pracy i:nprezy przyborów, a wre&zcie
•Z(\ .
w bic~ii-cym. roku Pań ~ twu. na- in strvktorów i zawodników.
przez oszczędne wydn.wanie 11po
PA:Q°STWOWY TEATII
rodom, a więc ~amvm ~obi e mi
W trenin gach pr:i:ez pun- łeczuego gro!za tylko w wypad
POWSZECHNY
złotych. Oszczędza nie
ku wyratnej i koniecznej potrze
ktualnośr..
w ł.odzl ul. 11 ·go Listopada 21 liardy
przyśpieszy odbudowę i rozbudo
W organizacji imprez przez by.
14, 15, 16, ł 17 kwietnie. br. Tewę kraju, a także podniesie sto .
W goepoda.ree materiałodobre przygotowanie boatr nieczynny.
pień zamożności i stopę życio · 1r·k, sprzętu, punktualne ZMZ~
wej związków i klubów
Dnia 18 kw.le.tnia br. I w dnie
każdego obywatela..
r:astc;pne o godz. 19.15 „Dwa TeSport. ma również możliwoś·
11.try„ J. 'Szaniawskiego.
ei współudziału w tej d o n i o słt>j
akcji.
TEATR „MELODRAM"
Zastanówmy się na czym ta
ul. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)
. W czwartek, pi11tek, sobotę nie- oszcz~dność powinna pole gać f
łE!oelę Teatr nieczynny. W ponie- A więc przede wszystkim:
W pracy organiz11.eyjnej
dzie.:tek jeqno przedstawienie o
przez zwalczanie marnob~ziemy świadkami
godz. 19.15 i we wtorek jedno
drugi dzieli Awitt Wiei kiejnocy
traw!enia czasu na pr zeciągają
przedstawienie 19.15.
. dalszych spotka.ii o milltrzo stwo kl. A. W dniu tym odbęce inę zebrauia, obrady, konfe- dą się mecze, które nie mogły dojść do skutku w dniu 'J:T
TEA Tli KOMEDII
MUZYC7NEJ unc,je i odprawy. Każd .v kwa· marca. br. 1 powodu złych warunków atmosteryeimych.
„LUTNIA"
drans zaoszczędzonego w ten spo
spotkanta..
W Łodzi na godz. 11-ą prz ewidzia..ne s~ dw&
Piotrkowska 243
przez Na boisku ŁKS Włókniarza, gospodarze zmierzą się ze Spójn1f.
pomnożony
sób cza8u
Dn ia 14, 15, 16, 17 teatr nie- ilo ś ć U<'zestników zebrań daje Faworytem t~cll za.wodtSw jest bezwzględnie ta. ostatnia., która
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.
Trag edIa

upływa dz1eń

Jak

naszym kolarzom w Polanie

8

Orga.niutorzy, dz.ialaeze, płat
ni funkejonariu~:ro, preze11i, sekretarze, 11ka.rbnicy, gMpodarze,
Za.dajcie sobie
zawodnicy ! tego ealego
trud pr:reliezenia
pienitdzel
marnotrawstwa na
Miliony złotych, prawda ł

piłkarzy ład2kich
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dzień świąt
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wykigiem
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przez należytę. koiaerwa.cję urzą.
dzeń i sprzętu (butów, piłek, r~
kawie, ubiorów itp).
W każdej pracy 11portowej
punktualne,
!umienne,
odpowiedzialne jej wykonywanie.

wynlków tabela łódzkiej A kl.
wyg\\da obecnie nu~puję.co:
1. ConcoPdi& Piotrków
2. Spójni& Z.ódź
3. Włókniarz Zgien
4. Boruta Zgierz
5. ZZK Z.ód~
6. Lechia TomuztSw
7. ZZK Koluszki
8. Związkowiec Tomaszów
9. ŁKS Wlokniarz Lódt
gier
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9
9
9
9
8
9
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Przed

1t. br.
29:11
18:10
25:13
22:14
21:15
11:1!1
13:23

st. pkt.
15:3
U:4
13:5
12:6
8:10
~:10

6:12

;;i:

16:24
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.Węerzy nie

Trener naszych kolany
Napierała. nie zapomina

e

przyjeidza1ą

piłkarski

ligowego

drugi
mecz

zespołu

ŁKS Włókniarz z drużyl!lą wę

gi&ską nie dojdzie do skutku,
ponieważ G<>ście nie -przyjadą
do Polski.
natojest
Projektowane
miast spotkanie towarzyskie
ŁKS Włókniarza z Widzewem,
które odbędzie się na stadionie przy ul. Karolewskiej w
poniedziałek o godz. 16-tej.

łre.nlngu

• „ •

w drugi dzień świąt
Mający się odbyć w
dicień świąt towarzyski

I

l'inmasł:vce

Po

grają Włókniarz-Widzew

.I

Włsznlckl

Przed zbli!ają.eym lit! mit
~cigiem
dzynarodowym
kolarskim Praga - Wa.r11z&
wa ~lita nasl!:ego kolarstwa
11zosowego od kilku tygodni
przebywa na obozie przygo
towawezym w okolicy 'Wi·
sły, w Polanie.
Jak upływa dzień roboczy
naszym kolarzom najlepiej
Czytelnikom
oilzwierciedli
nasz fotomontaż z ohozlL

• k"10 imprezy sportowe
Na JO
póidziemy

W

drugi dzjeń świąt~

Kalendarzyk imprez sporto·
wych w drugi dzień świąt prze·
.
. imprezy
. dyme
. JC
pił k arw1'd UJe
skie i to o mistrzostwo okr~gu.
Drużyny A klasowl' rozegrają
.
mc!!ze: !\ta d'JOD ł.~
nas t ępuJące
Włókn'
1
- iarz, godz. l-ta: LKSWłókniarz I R - Spojnia, bo·
i>-ko Wimy: ZZK l.ódź - Boru.
. b 01s. k o w "„gierzu
go·
ta z.gierz,
dzina. 17-ta: Wl6kniarz - z,\-ią
zkowiec (dawniej Toma.~zowian
ka ) , boisko w 'l'omaszowie: Le-

I

chia -

Concordia Piotrk ów.

Drużyny B-kl!t8owe ma,ig ta-

"" bok.·ie zestawiPnie: godz„ 11-ta
P a rk Lud owy :
1sko Zryw u
Związkowi~ c Zryw - Baw eł na,
b oisko Zjed noczone : Ognisko -

Ogniwo. boisko Legia, godz. 11
Huta
Gwar di a min. 30:
flkirrni ewi ce. Godz. 17-ta: b oisko Aleksandrów - J.Pgin , boisko ZduńRka. Wola: 'Włóknia rz
Zduń l:a Wola - PKS.
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W tym miejscu wzruszony, zmęczony, lecz zadowolony z
,siebie Mason zawołał:
- Przerwa!
Naraz na sali rozległ się okrzyk i łoskot padającego
ciała. To Aldenowa zemdlała, wyczerpana nie tylko długo
trwałym siedzieniem, lecz i wzruszeniem doznanym przy czy
taniu listów.
Clyde, słysząc jej krzyk, zerwał się, lecz silna ręka Jeph
sona powstrzymała go natychmiast, woźni zaś pomagali Aldenowi podnieść żonę. Całe audytorium, oburzone na Clyda,
szemrało gfośno, jak gdyby Clyde popełnił teraz nową zbrodnie.
·Gdy sala się uspokoiła, było już zupentie ciemno, a że
ze~ar wskazywa_ł już piątą, przewodniczący dalszy c i ąg posiedzenia odroczył do dnia następnego.
Dziennikarze i artyści rozmawiali ze sobą o obronie,
która miała prawdopodobnie rozpocząć się nazajutrz: byii
ciekawi, czy pozwolą Clydowi przemówić za sobą, czy też
adwokaci wezmą cały trud na siebie. Wszyscy byli przekonani, że oskarżonego czekało co najmniej dożywotnie wię
z 'enie.
Clyde, słysząc klątwy I gwizdania pod swoim adresem,
nie byl pewien, czy jutro będzie miał dosyć odwagi, by
1tanąć w. swej obronie, jak to ju!': od dawna było w projek·

cie. Może lepiej było by„. gclynikt na niego patrzeć nie będzie - a nie miał dotychczas na rękach kajdanów - może
jutro rano, jak tłumy zaczną się zbierać„. W chwili, gdy po
licjanci zbliżać się będą do niego„. uciec„. Może by się udało.„ Albo lepiej zwolna, spokojnie pójść ku schodom, a potem na dół„. tak ..• a potem za bramę ... tymi małymi, bocznymi drzwiami na głóv.:ne schody... Gdyby się tylko mógł
dostać do lasów, a potem iść, iść, a nawet biec, bez ustanku, bez zatrzymywania się, dopóki nie dostałby się„. dokąd bądź! Jakież to byłoby szczęście! Mógłby go kto po r:lro
dze zastrzelic, albo poszczuto by go psami. goniliby za nim,
ale może by się udało? Bo tu, w tym sądzie, nic dobrego
go nie spotka. Czyż jest choć jeden człowiE'k na sali. który
wysłuchawszy wszystkich świadków uważał go za n'ewin~
nego? A on wcale nie ma ochoty umierać w ten sposób„.
Nie! nie w ten sposób„.
Idzie już czarna, ponura noc„. Zbliża się szary, wietrzny
poranek.
Rozdział

XXIII.

Następnego

dnia wszystkie wielkomiejskie dzienniki wY
opatrzone wielkimi tytularni, ciągnącymi się przez
wszystkie szpalty.
szły

W SPRAWIE GRIFFITHSA SKON„OSKARŻENIE
CZONE, PRZY NIEZMIERNEJ ILOŚCI ŚWIADKÓW". „MO
TYWY l PLANY ZABÓJSTWA WYJAŚNIONE". „ZNAKI
NA TWARZY PASUJĄ no KANTÓW APĄRĄTU FOTODZIEWCZYNY
GRAFICZNEGO". „MATKA ZMARŁEJ

MDLEJE PODCZAS SŁUCHANIA LISTÓW NIEBOSZCZ·
KI".
Bardzo kunsztownie zbudował Mason całe oskarżenie 1

prokuratorską mowę. a obrońcy Clyda mogli łatwo przewidzieć swoją porażkę
konać, że Clyde nie
~IIason. odbierał

i czuli, jak trudno będzie sędziów prze
jest urodzonym zbrodniarzem.

pov<,finszowania, a Clyd~, zgnębio n y zu-

pełme, myslał tylko o tym, co matka powie. i:!dy przec?.yta.
to wszystko. Prosił nawet Jephscma, żeby zatelegrafował do
niej, by nie wierzyła gazetom A Frank, a Julia„. Esta.. I
Sondra bez wątpienia też czyta o nim wszystko.„ bierze co

dzień z zaciekawieniem dziennik do ręki... Od tylu dni. od
tylu strasmych nocy - ani słówka od niej.„ ani słówka!
Pisma ciągle wspominają o tajemniczej pannie X lecz żadne
nie odważyło się podać jej portretu„. Oto, co r~b'ą pienią
dze!

Dziś rozpocznie się obrona. Clyde wie, że jest on jedyną osobą, przemawiającą na korzyść oskarżonego. Czy po•
trafi jednak? Takie tłumy.„ ich wrogie uczucia„. Przekona•
nie, źe mu nie uwierzą i że go nienawidzą„. A przy nim tyl•
ko Belknap i Jephson. Im dobrze. Nie czują nad sobą tego
strasznego niebezpieczeństwa, nie czekają ich cierpienia.„
na jakie on musi... tak, musi być przygotowany.
Całą godzinę przed posiedzeniem przesiedział Clyde ze
ohrońr:nni. wreszcie przeprowadzl')DO go do sali są•

swoimi
dowej.

~
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