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o ONZ

B~dziemy walczyć
opartą

ŁJ.CZCIB

na zasadach równości i zaufania

Henry Wallace

potępia politykę rządu

St. Zjednoczonych

Ja. mocno wierzt - powie- rał na. przemocy tak, jak to
że ONZ win. ma miejsce z paktem atlantycdział Wallace PodżegaLzy wojennych czeka haniebna pordka
na i może funkcjonować, i mc>c kim.
Z punktu widzenia woj~ko·
::io wierzt że nie ma. ża.dnej ro.
zmnnej przyczyny, dla której wego, pakt ten jest szalellZakończenie X Zjazdu
by Stany Zjednoczone i Zwią. stwem. Narody Europy nigdy
zek Radziecki nie mogły wspól- nie będą walczyły za. nas, cho.
1
wzajemneLIST DO ST ALINA
MOSKWA (PAP). W Pal&<:u
W dalszym ciągu przemówie- nie ll1ożna. wygrać wojny tylko
przy pomocy bom?y atomowej. Kremlowskim odbyło się końco
ni& Wallace stwierdził:
Na wn;osek przewodni<:zące·
Wallace we posiedzenie X zjazdu Związ
z:ik?ńc:-eme.
N.a.
„.Test rzeczą bard7.lej ni~
go Kuzniecowa, delega<:i n1
h ZSRR
smutną, jest hańbą, że w na- oświadczył, ze Jest Jeszcze ci!I~ lkó z od
Zjazd uchwalili jednomyślnie
.
·
w. aw. owyc • .
szym kraju stworzono atmosfe- ty zmienić politykę przygotorę, w której wiara w możliwość wań wojennych na politykę ~Jazd Jedno~ysln·e zat:wier· wysłać list z pozdrowieniem do
w~półżycia z Rosją uwa7.ana. zrozitmienia i współpracy, J'est dz_ił .. sprawoz~an'.a WCSPS ' ko· Stalina.
jest za. zdradę. Wszelkie próby jeszcze czas, by zamiast planu m1s11 rewlzy}neJ oraz nowy sta
List stw:erdza m. in„ ie rr.iznalezienia bazy porozumienia Marshalla wznowić wymianę tut Radzieckich Związków Za•
liony robotnioków i pracowni·
.
wodowych..
nie.
a.
Wschodem,
ze
handlową
są
ze Związkiem Radzieckim
Jednoczesme dokona.no wybo· ków umy.slowych, zrzeszonych
międzynarorlowe
porozumienia
oczerniane i fałszowane.
zw:ązkowych w Związ.kac'ti Zawodowych, pro
nowych
Wallace podkreślił, „Stany regulować w łonie Organizacji rów
Zjednoczone stają się krajem Narodów Zjednoczonych. za- władz naczelnych - WCSPS i wadzą mobilizację mas w celu
najbardziej znienawidzonym na miast paktu atlantyckiego bę- komisji rewizyjnej. WCSPS. W wypełnienia stal!nowsk•iego pla
powie. dziemy walczyć o ONZ, opartą skład WCSPS weszly 232 osoby, nu uprzemysłowienia kraju I
świecie. Popieramy komisji rewizyjnej kolektywizacji rolniciwa.
dział Wallace - gni,lą.ce sprze- na zasadach równości, na. zasa. w skład
part·!!
Idąeo za wskaz6wkam1
WCSPS - 17 osób.
dajne rdimy dlatego, że wy. dach zrozumienia i zaufania.
bolszewickiej zw:ąz.ki Zawodostępujlł one przeciwko komuniz
mowi. I wszfdzie polityka. tar
i
NO'WY JORK (PAP). -H~nl „Utrzyme.nie pokoju Awiato- ka. oka.zala. si~ fa.łszywa.
ralnego pracujących.
•
•
•
Mówiąe o ogromnych wydat·
ry Walia.ce wygłMil przemówie wego zależy dziś od 2-ch specy.
nie na. posiedzeliiu Partii Pra.- ficznych swiąza.nych z sobą !ak ka.eh na przy~otowania wojen. Nowy, wspan1ały darw1elk1ego malarza
w ·imieniu milionów robot11icy stanu Nowy JoTlc, w którym tów - dalszej działalności Or- ne, uspraw:iedliwianych pragnie
I pracowników umysloków
WrocławKongresu
czas·ie.
w.
Delegacja
(PA~).
PARYZ
ostro po~pił polityk~ Stanów ga.nizacji Na.rodów Zjednoczo- niem utrzymania pokoju, Wa.Ila.
zwta.szcza. nych i możllw<>aci współżycia re oświadczył, iż propagan,da polsk~ na Sw;atowy_ Kong~e.s sk1eg? 1 przekazał delegatom wych X Zjazd przy-rzeka, ie
a
Zjednoczonych,
ft-4...:
Poko;u zlozyla wizy Polski dar · dla Muzeum Narodo Z .. , k' Z od .
klam- Obronców
„ohydnym
między Stanami Zjednoczonymi tak& jest
pa.kt atlantycki.
aw owe l'Vo>w,ęcą
wiąz :
· p bi
]
· lk'
.
.
stwem". Program przygotowań t ę wie· ('!emu ma arzow1 . a o wego w Warszawie złołony z
Walla.ce oświadczył m. in.: i Związkiem Radzieckim.
dal•
n wszy6tk1e .swe . siły
h •t gr f~
1
Picasso w 1'ego pracowni.
•
ftM
· sprawie
.
32 oryg1na1nyc 11o a n, os u szego wzmocnienia
""'ęg1 OJ·
fia..
jest naZjedskazany
W toku serdeczne i rozmowy.
wojennych
i w Stanach
sko wszedzie
Picasso ze wzruszen'em wspomltych. przewafofe na motywach czyz~y radzie<:kiej oraz dziełu
poniewat
r6wniet,
noczonyeh
zwyc:ęstwa komunizmu.
·
może on uzdrowić życia go. nial 0 .swym pobycie w Polsce polskich.
nie
spodarczego. Najlepszym tego
A
I
dowodem jest ni&ustanny wzrost
...
NIE JESTESMY w TEJ bezrobocia..
na.s od 1-1'0
Dwa dni
Pierwszy w Polsce farbiarz - pracuje na trzech dżiorach
OSAMOTNIENI. Pakt atlantycki ....:.. powied:dRł
MAJA - DNIA MIĘD:lYNA- WALCE
eWallace - jest nowym wyda.S
ForyS, cziJ:'.rY zamiast dotychcza.so- pojedyńczej maszyny utrzymu·
51-letni Stanis.ław
RODOWEJ SOLIDARNO CI P~ygnia.ta.jąca większoś6 ludz niem paktu antykominternow
kosci stoi po naszej stronie. skiego. Jej!'() inicjatorzy usiłują farb. iarz . P.r~ 0,downi1:- .."Pierw· wych dwóch. noś~ prntlukdi "· je nadal i nadal pomimo zwięk
MAS PRACUJĄCYCH.
we
1
J lid k 1
· · 'k 0·usz
Co roku tego dJllia wyrusza- Naszym soju5'13likdem Jest po·
~:~owląz:n~!J ~aj~~;~u~b~ł:,;u- wysokości 14 sztnk towaru, sz?ne~ obsłu~ pozostaje niedoją na. :uuce miast ca.łegq świa- tężny Zwi~zek Radziecki - ~~ .Jr 7i~~~ta.;:; ~\: jse~~cze
k . ktlrvby się opie- ·e z najlop 5 zym wyui k'rm trzy kt<fre uzyski wal przed tym z śc1gmonym mistrzem pod wzglę
ta mllumy prostych ludzi., ma- pogromca. h1tleryzmu, - na.szy . J '
gem jakości. Poruszeni przykła.J
•
nifestując swe ża.rllwe pn;y- mi sojusznikami są kraje de- JU&ZU po OJl1'
1
Jego z ob·
Forysiaprzeszli
tow. l)l'acy
dem
fr
c· !!!lll
towarzysze
tli
ij;,'j1 &
•
.µ
'
łl
swą gotow<iść wa.Ud o lepsze sko walczące z imperiallsta.mi
0
f,łu,::i .i Juego na. dwa dbgry,
na cześć delegatów polsk: eh
.
anglo - &meryka.ńskdmf.
jutro, o pokój.
Borowski,
Tow. Kazimierz
Naszymi przyja.ciólml są
W roku bieżącym obchodzifarbiarz z PZPJG Nr. I, pod0
rODCOW
Z
my 1-go Maja. w suzególne,f również narody Stanów Zje- Wracającyc
Swięcimy dzień 1-go dnoczonych Ameryki Północ1ytuacjl.
WARSZAW A (PAP). Dnia nych t llcznie zebrani miesz· kój, na cześć wodza śwlato- niósł wykoMnie swej bazy pro
Ma.ja w chwili, gdy na całym nej i Wielkiej Bryła.nil, które
. wych sił pokoju Generalisslmu- dukcyjnoj ze 108 pr. na 12P i
• . .
świecie toczy się walka 0 u- tak sa.mo, jak my, wojny nie 28 bm. o godz. 9.40 przyby~a kańc~ ~tolicy.
Krotkie pr~emowieme powi· sa Stalina i na cześć przy jaźni p.Sł proc, czyli o przeszło 14 pro
trzyma.nie pokoju, w chwili, pragną, naszymi przyjaciółmi a. stolicy delegacja polska, bio
rent przekroczyl :pod wzgli;>ilem
d i k' ·
gdy Związek Radziecki i kra.- są wszystkie inne narody, ml- rąca udział w obradac'rl Kongre talne wygłosiła Ewa Szelburg· p 1 k0
• ra z ee ieJ.
s'\J Praskiego, stanowiącego '.n· Zarembina, która m. in. ośw:ad c s
Je demokracji ludowej lamnie łu.fące pokój.
ilości swe zobowiązRnie majo.
Na.ród polski wniósł Już f na tegralną część Kongresu Poko- czyła:
z masami praeującymi kNJów
we, jako§ć zaś z 90 proc. pod·
- Przez wszystk'e dni obiad
zwycięsko dal wnosi swój udział w świa ju w Paryżu.
ka.pita.listycm1ych
walczą o udaremnienie zło- towe dzieło walki o pokój. Ma Delegac j ę na Dworcu Głów- Sw1atowego Kongresu w Obro LUD KOLUMBII uiósł na pełne 100 oc. -- za•
mia ~t obiecanych 92.
k
b
wrogich zakusów anglosaskich. sy pracujące Ł~. podobnie nym witali: przedstawiciele Ko nie Pokoju byliśmy z Wami ser
imperia.listów zmierzających ,la.le kla111a. robotnicza. całej Pol mitetu Obrońców Pokoju, przed cem i myślami. Towarzyszyła W O ozie po oju
NOWY JORK, (PAP). Koski, odpowit'dzlała j1li na pla- stawldele Kom'tetu Centralne· Wam nasza zdecydowana wola
do wywołania nowej wojny.
podżegaczy wojen· muni~tyczna Robotr.icza Partia
wojennych go I Kom:tetu Warszawskieito potępienia
podżegaczy
na. ny
Manlfestować bnAziemy
h
'<"
ullcaeh . na.szych miast i wsi w w.mnożoną produke.Ją maszyn, PZPR, przedstawiciele i de lega- nyc ·
W im'eniu delegacji, wracają Kolumbii opul:likowała oświo.d·
chwili, gdy ofensywa Chiń- tkanin, prz~zy I wielu innych je Zwiazków Zawodowych. po
Zesp61 zgrzeblaczki - :przodow
stolecz- cej z Kongresu przemówi! na· czenie, w kt-Srym określa swe
szczególnych fabryk
sklej Armii Ludowej odnosi towarów.
czelny dyrektor muzeów w Pol stanowisko w razie wybuchu nicy tow. Ja..niny Stasiak z
zwYclęstwo za zwYeięstwem.; Klasa robotnicza. Łod~I zazbrojnego tychże PZPJ.G nr. 1, który pod
sce, prof. Stanisław Lorentz, nowego koniliktu
przynosząc wolność. 500-milio- oszczęd7.iła. mlliardy złotycb
.
'
który stwierdził, że Kongres
nowemu ludowi Chm, w chW! przyczyniając się w f/ n spoRadziec- ;pi.ł się podnieM swój procent
Związkowi
przeciwko
wolę
tylko
nie
zadokumentował
k
Ił, gdy walczą, o swą wolno~c sób do wzmożenia. siły naszeprimy z 89 na. 92, dotrzymał
pokoju, ale wolę walkt o pokój. kiemu.
obniż a cen
I nlepodległośc narody GrecJi, go Państwa. a tym samym i
Oświadczenie stwierdza m. swej obietnicy i to na.wtt z
pr1ez
okrzyk
Wzn;esiony
W
Hiszpanii, „ Indonezji, Vietna- całego oboz:i pokoju.
crają,c f-4 "roc.
osią 0
nadwyżką.,
mu, MalaJOW I Burmy,
r
\- J in.:
WARSZAWA (PAP.). Mini- zgromadzonych ,,N'ech Ityją
Czerwona. Łódź wnosi swój
NAROD POLSKI WRAZ z wkład
f'l"oriukcji pierwszego gatunku.
b h k
dk
W
. 5l
w dzieło pokoju, wykoz nim ze·
wypa ·u wy uc ·u ·on· w~n'.łzawodnieza_ev.
sterstwo Handlu Wewnętrzne- jownlcy o pokój!" zam enił ę
CAŁYM OBOZEM ANTYIM1
· w manifestację na cześć wraca· fliktu zbrojnego part:a nasza i spół • towarzyszki Koluszki przed terminem plan go, wobec zbliżaiącego się
trzyletni.
AK- nujl\(l
PERIALIS TYCZNYM
Kolumbii niewie.le pozostał_ w t.yle za
pracu;'ące
i- J·~ceJ· dele"acJ'i z Kongresu Po· masy
pop::>rło
Maja.
I-go
Swieta
WALEPOIKO()FJI.ARNIE
TYCZYWNIO
d
lk
•l\
„
i zrze s zeń .,
Łódź robotnicza zademon- nicjatywę central
rywa ~mi, po noszą<'
sojusznikami Armii Ra· ' ·~procent
l koJ·u. Wznoszono okrzyki na będą.
·
struje w dniu t-ga Maja. na handlowych.
"d
primy z 89 na 92
~WOJ
„
.
. .
aby tamq
N aro polski przywiązany
jest do swej kosztem ta.k wiel ulicach Łodzi swą zdecydowa- sprawnie zaopatrzyć w tym cześć Związku Radzieck•ego - nzieckiej i armu krajów demo. ·- ściśle tak, jak to 'J)rzyrukły
w zobowiązaniu prze1lmajowym.
przodującej sily w walce o po- kracji ludowej.
kich ofiar odzyskanej niepo- ną wolę sparaliżowania pla.- dniu ludm pracy.
Dyrekcja PDT. CSS ..Spodległoścl. Na.ród polski nie do· miw awanturników wojenIem". Centrala Zrzeszeń Przepuścl, a.by a.nglosascy imperia nych.
I dlatego każdy, komu drogi my$łu Gastronomicznego pollścł, a.by ha.ndla.rze arma.t i.
bomb atomowych zamienili jest ,1ego dom rod7!lnny. kto stanowiły obniżyć ceny ponasz piękny kraj, nasze kwi- nie chce sl~•szeć na.d swą gło- traw i artykułów konsumowa
tnące pola. I odbudowująf'e 'łie wą świstu bomb. komu droga n:veh na miejscu w zakładarh
'\vywolały zaniepokojenie władz partyjnych
fort nasza. krwią najlepszych 1rn.stronomieznych o 211 proc.
miasta w poligon wojenny.
nla propagandy labourzystow·
Przebieg manifestacj.i 1-Ma- Polak~~ oku~iona - nicpo- Obniżka. ta hPr'łz!P ohowi:-~·:,··a 1 LONDYN (PAP) Jak donosi jborami parlamentarnymi.
k' j
ed · t
ta b 1
s
d M ;
h
D .1 T 1
jawych w nas 71 ym kra.Ju mant nl~głosc, kto me chce, by nad ła w dnm 1 M:l.ia oil cłlw1h
ie w o~ręgach wyborczych,
s
em
mi~
prz_
a
Y.
pr~wa
orn.~g
~n
majowa. · w 'naszej światem zawl!'ła. groźba amery twiircia loka.lu do p·od7.iny 18. '' a? e eg.rap
festacja.
Gospody ludowe PDT prr.y- Post ostatnie wyniki wyborow specjalnego pos1edzema biura ze szczegolnym uwz.gJędnieniem
Czerwonej Robotnicze.i Łodzi k 2 ń~klego „nowego por1ądlrn"
wyka.że całemu świa~•1. przy!a wlnl;n wzi~ć· uiłzi~ł w naszej g~towują w ty~ dn~u na tere sam1"Jrządowych wywołały po- wyk~nawczego part:i. W wyni· tych rejonów, w których kandy
jak pisze daci Labour Party ponieśli kl~wśród ku posiedzenia etolom i wrogom, ze na.rod mamfPsfac.i1 1-MaJo-we.i, w na me całego kraJu ob1 ady popu ważne zan'epokojenie
h do
b
na.sz zdtfCydowany .iest uż:vć ~ze.i J\'fANIFESTAC.JJ WALIClilarne i klubowe w więksr.ych rzyw 0·dców Labour Party w d:iienn1'k - postanowiono przy· •·'-' w ostatn1'ch
wy orac
"""
lilo~ciach. ooleoszając ich ja- P
wszy~tkl~h sił. l'źebv do woj- o POKOJ.
miejskie
Ir.ad
zwicksze
do
.oatvchmiast
zwJazku ze zbliżajacyro.i sie wy sta111ć.
w. Lemiesz kość
~ me dopuścić.
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Prości

ludzie Anglii nie chcą w-ojny

Związek

Harcerstwa P~lski ego
w dniu 1 · Ma1a

Delegacja kobiet radzieckich wszędzie serdecznie przyjmowana przez ludnośt robotniczą

W związku ze zb!iiżającym
Na zaproszenie Angielskiego Komitetu do Spraw Mię- przyjazne stosunki z narodem w Anglii wzrasta I krzepnie się Sw:ętem Pracy, Naczeln'dzynarodowego Dnia Kąbiet zwiedziła Anglię delegacja radzieckim.
szeroki ruch demokratyczny 11 ctwo Związku Harcerstwa Polkob:et radzieckich. W cza~ie swej podróży delegacja bawi
Kola reakcyjne, zaniepokojo· obronie pokoju. Ruch ten wyra skie~o wydało Rozkaz Specjał·
ła w 20 miastacb i wielkich centrach przemysfowych Angli.i. ne faktem, że naród angie!~k1 ża się we wzroście orga~iz.a~j' ny, który zostanie odczytany
zamieszczonym na larna<:h
W liczny<:h wystąpieniach na przyjął serdeczn'.e radziecką de ~ef!l~kra!y~nych, V: . w1elk1ej przed fronte~ wszystkich dPt„Izwiesitii" artykule pt.
legację kobiet, staraly się za 11osc1 .. wiecow, ze~ran 1 demon- żyn harcers\(lch.
.
„Prości ludzfo Angl:i nie chcą wiecach i zebran'ach oraz w w.szelką cenę pr:r.0s?kodzić człon slrac]' mas pracuiących, w rezo Rozkaz podkreś'.a na ws lęp:e
wojny·',
jedna z µcze.stnicz~l< prywatnych rozmowach - pi- kiniom delegacji radzieckiej w lucjach
prote.stacyjnych prze- olbrzymie
os"ągn ęcia naroci.u
delegacji kobiet radzieck'ch, Zu sze dalej Zujewa - kobiety an nawiązan'u kontaktu z angiel· ciwlw bu<l·żetowi wojskowemu polskiego, odbudowującego swoi
jewa, pisze co następuje:
gielskie dały wyraz pokojowych skiimi masami F~cującymi. .Ale kraju, przeci\vko paidowi
pól- kraj i walczącego pod k:erowDelega<:ja S'P<>!kala się wszę- dążeń angielskich prostych lu· przekonałyśmy się
mimo nocno-atlantyckiemu. przeciwko nictwem
klasy
robotniczc,i o
dzie z ~erdecznym
przy jęciem dzi i oświadczyły, ie naród an· 1wszelkiego rodzaju wstrętów i I rozlamow' w ruchu związków utrwalenie. ~koju, ze zw1ąz·
angilelsklej ludnośq pracującej. g2elski
pragnie
utrzymywać przeszkód ze strony reakcj:, że zawodowych itd.
k:em Radz·ecktm na czele.
l\a.e wys·tąpienie kobiet
ra·
dzieckich na w'ecach wywołało
Szpleq UJ kardqnal.skiej purpurze
niezmiennie
entuzjastyczne owacje na cześć narodu radzieckiego I pokojowej polityki jego

W

Najlepszą odpowie9z'ą
~rog1m
siłom imperialistycznym iest bu

dowanie świata
na nowyci1,
sprawiedliwych zasadach. Budu·
je s·ę ono zwycięsko w. Związ·
ku Radzieckim i w kraiach de·
mokracji ludowej.
.
„Najważniejszymi
zadama!111
Czego dowiadujemy się z broszury Małcuż)lńskiego i Wiernika
harcerzy w tej walce - stw1er
Proces Mindszenty'ego należy by miało się to clokonać za cenę sób zwykłym szpiegiem amery· szury demaskują całą klaml'wą dza dalej rozkaz - to podnos·ć
już do przeszłości, ale aktualne przekształcenia naszego kraju w kańskim,
który zdradził swój i osz:zerczą kampanię propa· poziom nauczania, strzec i osz·
są przesłanki, które doprowa· pole bitwy." W tej wypowied:r.i lud.
gandowo . poli-tyczną imperia· cz~dzać wspólną wlasność całe
dzily .Mindszenty'ego na ławę zawarte zostało całe credo teg·o
W służbie obcego wywiadu li.stów. dla których proces stal l!o narodu, zdobywać
nowe
oskarzonych.
podżegacza do nowej wojny.
pozostawał on w stałej łączno· s·:ę okazją do ataku na Węgry i ;topnie harcerskie i swoją po. ~Vy~ana przez . Karola !\\ał~uMindszenty walczył z demo- ści z szefami misji brytyjskiej demokrację.
. stawą zachęC?.ć kolegów ~o
zynsk1ego 1 Br~nisława W1er~1ka kratycznym pańs.twem węgier· i amerykańskiej, z przedstawi,,Miliony ludzi pracy - kon- wspólnej pracy przy budow:e
broswra pt. '!Jozef Pehm Mn~d~
cielami tajnego wywiadu ame· czą broszurę autorzy - wypo- nowego ustroju w Polsce".
szenty -;: szp1e~ w kardynalskt~J skim od pierwszych
dni jego rykańskiego w C.I.C., z tajem- wiadających się za prawdą, za
„W dniu I Maja brzmią
purpurz.e .' d~Je nam ""'. formie istnienia . Właściwy S>pisek zo- niczymi wysłannikami wv. wiadu. demokracJ·ą, ,za pokoi· em, a ta· ostatn'e słowa rozkazu - obie·
w
c1u
ma stal jednak uknuty przez M'.nd1
J
zy~vei
iasne •
opar
o ·
Zorganizował sztab p<>mocni- kich jest większość na świede, cujemy pracrwać całym sercem
tenały. pro.ceso:.ve. ~e!nv ohraz szenty'ego dopiero po jego po- ków rekruh1jący<:h się spośród powtórzy 7.3 prokuratorem na dla Polski, ludu pracującego,
zbrodmczei dz1alaln?sc1 węg1er· wr~ie z ~izyty
w (lmeryce, kleru W'adomośe"
i 1·nformaci·e procesie Mindszenty'ego:
N'e· dla świata bez wojen i krzyw· ·
skiego kardynała i iego duchow- adz1e nawiazał szerokie
kon·
· " 1
l
•'
. .
·
· Habsburgiem,
.
natury
politycznej; gospodarczej
chaj. wyrok trybunału
nych pomocmkow
Autorzy wv· ~t.:ikty z Ottonem
.
. .
,
' d. prokla-, dy".
Rozka7. Specjalny podpisali:
kazali dobitnie, ż~ walka Mind· kardynałem
Spellmanem i in- 1 ?ane . o przemysle, 1ak1ch za mu1ącego bra;e~slwo lu ow„wa~
szenty'ego z demokracją, postę- nymi agentami .:imerykańskimi, posredmc\wem mego sekretarza c~ących: ws·p~lnie o. Wi;>ln.osc 1 przewodn'czący ZHP - Jerzy
pem i wolnością była ściśle zwhi od których <>trzymał instrukcje dosta·r.cza.em.
Amerykano~ -:: mepodz1e,~osc pokoi.u ~w1ato~e Berek, zastępcy przewodniczą
zana z jego .g.orącymi sympa1ia· działania.
·
f zezna1e Mmdszenty -:- zb;era go . bydz.~ o~trzezen1em . d1a cego - W. Kleniewski hm. '
mi faszystowskimi przed wojną,
,
,
Iem p,rzy pomocy węg1ersk.ego zdrai.~ow 1 podzegaczy woien- Pelagia Lewińska hm.
po:lczas wojny i z oddaniem się
Kard) ~ł M.nds~enty ks. pry kleru ·
.
nych •
na usługi amerykańskiego impe· mas Węgier stał się w ten spoW dalszym ciągu autorzy bro
B. T.
rializmu po wojnie.
„f1indszenty nie spad! z nif'ba"
- piszą autorzy broszury, kreśląc jego życiową drogę.
Jeszcze przed wojną uważano
go za prowokatora, którego fa-.
szystowska działalność po!ilycz·
Apel. partii komunistycznej do narodu niemieckiego
na
spotykała
się z niechęcią
wśród wiernych. W 1919 r. popiera on kontrrewolucyjny terror

Józef Pehm-M·indszenty-1ażarty wróg ludu i pokoju

rządu.

Mimo woli - pisze Zu!ewa
deiegatk1i zestaw:ały fakty,
świadczące o niewesołym życiu
ang:elskich kobiet µra~uj~cych
z sytuacją w kraju radziec·kim.
Do tej pory w Angl'i istnieją
kartki na artykuły żywnośc', a
dopiero na początku
marca
zniesiono kartki na towary prz~
myslowe. Ceny detał:czne stale
rosną. I<ob'ety angielskie otrzy
mują
za wykonywan'e tąkieJ
samej pracy, co mężczyźni o
30-50 ptocent mniej niż męż
-

czyźni.

Na wiecu jedna 'L kobiet ~n
gielsh:h j)Owiedziala z gory·
czą: -„W kraju naszym istnieje
tylko jedna wolność - wolność
umierania -z głodu. Chciałabym,
aby moje córki żyły w ZSRR".
Radzie-oka delegacja
kobieca
przekonała s'ę na własne oczy
o wszystkkh „rozkoszach" faoryki kapita.Jistycznej.
W fabryce juty w Dandy
czytamy w artyku!e - zdumia
ły nas okropne warunki pracy.
W rejonie East-Flve widz'ałyś·
my starą. przedpotopową kopal
nię węgla, jakic'11 wiele spotyka
6ię do,ąd w Anglii. O panują·
cych tam warunkach pracy da·
je nam pojęc:e fakt, że nie ma
tam nawet natrysków ! po pra
cy górnicy nie mogą zmyć z
siebie pyłu węglowego. Kombi
nezony robotnicze i nawet lampy górnicze robotn'cy muszą ku
pować na własny rachunek. Ko
rzystają o.ni
jedynie z 7-dniowego urlopu.

Kantata

tali nie
WARSZAWA (PAP). W niedzielę, dnia 1 maja br. w ramac'i1 koncertu, transmitowane·
go z Katowic o godz. 19 usły
szymy kantatę o Stalinie kom·
pozytora radzieckiego
Arama
Chaczaturiana. W utworze tym
kompozytor wyrazH ideę ~rzy
jaźni narodów, miłość ojczyzny
hold dla jej wielk'ego wodza.

1

KP Niemiec

Zachodnicłł

nie

zan~echa

ąrmii

admirała

Horthy'ęgo.

kanaście !a't później

Kil·

blogoslawi
oddzialy faszystowskie, prowadzące dywersję na Słowacji. Wy
głasza pochwalne przemówienia
na cześć Mussoliniego, Hitlera
oraz gwarantuje faszystowskiej
organizacji „Strzelistych Kpyży" przychylność kościoła kato·
lickiego. W 1944 r. udziela on
czynnej pomocy Sza!asiemu, późniejszemu szefowi
faszystow·
skiego rządu.
„Ułatwiliśmy rozszerzenie id~i
hitlerowskiej na Węgrzech" przyznaje się Mindszenly na Illo
cesie.
Cała
powojeima działalnoś ·
Mindszenty'ego była dalszym ci:t
giem jego faszystowskich anty- · PARYZ (PAP). W wybora~h
ludowych i antydemokratycznych do rad zakładowych w okrę~u
poglądów.
górniczym Auvergne CGT od·
„Wstępnym warunkiem wszys niosła decydujące
zwycięstwo,
tkich naszych zamierzeń - po· zdobywając 2.198 głosów. Force
wiedział kardynał Mindszenty Ouniere uzyskała t.189 głosów,
było doprowadzenie do klęsk! de· 1a związki chrześcijańskie - 68
mokracji węgierskiej, nawet gdy głosów.

SZTOKHDLM (PAP). Zapowiedziano tu występ na I-Majo·
wej akademii Szwedzkiej l>arlii
Komunistycznej słynnego śpie
waka murzyńskiego Paula Robesona.
~
KOPENHAGA (PAP.). Sła
wny śpiewak murzyński Rdf.
beson wys~pił na koncercie,
na który przybyło ponad 7 ty
Uczestnik pierwszomaj<Jwego
sięcy osób.
Po zakończeniu
·.iroc., centrum 36,84 proc. koncertu, Robeson złożył krót wsipółzawodnictwa socjalistycznrawica I!ł'l.Ttyjna - 9,52 proc., kie oświadczenie, w którym nego,
najstarszy
maszynista
Pizza: lewica uzyskała 57 proc., zapewnił. że postępowe siły kolei wschodniQ • syberyjskiej,
r-entrum - 33 proc., prawica amerykańskie będą kontynu- Szymon A.siejew, w ciągu
I4
partyjna - 10 proc„ Livorno: owały walkę o pokój i o przy- lat pracy przeJechał na swej Iolewica uzyskała 51 proc., cen- jaźń ze Zwiazkiem Radziec- komotywie 1.5 miliona kilometrum 31,2 proc., prawica - kim i krajami demokracji lu- trów, przy czym maszyna ani
17,8 proc.
dowej.
r11zu nie była remontowana.

---=----------------------

RZYM (PAP.). - Dalsze wy
niki .rybQf6w delegatów prowincjonalnych
na majiicy się
cdbyć Kongres włoskiej partii
&ocjalistycznej są następujące:
Palermo: lewica. uzysk~ła 70
proc., r,eutrum -30 ptoc., Bergamo: lewica. - 62,5 proc., cen-

A.żaiew

walkr

przeciwko utworzeniu państwa separatystycznego

Zwycięs~wo lewicowych socjalistów włoskich

W.

„Do tych zad~ń. - brzmi da
lej rozkaz - S•aJeIDY razem z
całą m!odzieią, pod przewodem
naszego starszego brata ZMP.
Pod czerwonym sztandarem
znakiem walki i pracy jednocz~
s ę dz : ś miliony".
.
Słowa rozkazu przekazują k.o
leżeńskie i braterskie pozdr~w.1e
n:a mężnie walczące] mlodz1ezy
Ch'n, Indonezji, H'sz.panii, ~r.e·
cii i Vietnamu oraz młodz1e:i:y
i narodom państw kolonial11y~h.

trmn - 30 proc., prawica par·
tyjna - 7,5 proc., .A~ti lewica
68 proc., centrum 15,2 proc.,
prawica partyjne. -- 16,8 proc..
Ro.gg-io Emilia: lewica - 63
rroc., centrum - 30 proc., prawica partyjna. - 7 proc., Parma: l~wica uzyskała - 53,54
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Daleko od Moskwy
To, co powiedziałem, niechaj będzie rodzajem
- zakończył Greczkin, obrzucając obecnych b,ystrym spojrzeniem swoich okrągłych i przenikliwych
oczu. - Towarzysze, którzy zwiedzili oddziały, niechaj
sami opowiedzą, co tam znaleźU!
Załkind
zagaił
dyskusję,
wypowiedziawszy kilka
-

wstępu

słów:

- Wypowiadajcie otwarcie i szczerze wszystko, co
wam leży na sercu Proszfl krytykować, bez obawy urazenia ,s ympatycznego naczelnika lub też dobrego przyjaciela. Wszyscy razem jesteśmy dość silni i od. krytyki
nie zachorujemy, przeciwnie, będziemy mieli z niej tylko pożytek. Kaidemu daję dziesięć minut, a to dlatego, ażeby nikt nie prowadzil czczych rozmów. Nie mamy
prawa urządza~ sobie posiedzeń trwających po dziesięć
godzin. Starajcie się po~jać wszelkie drob,nostki, skargi i szczegóły.
I wszyscy mówili, krótko, czasem nie bardzo składn(e
i ładnie, ale z przejęciem i. z wyraźnym przekonaniem
o swojej racji. Wszyscy poruszali sprawę Topolowa, który wiedział, że przemawiający są -przeważnie młodymi.
jeszcze bardzo młodymi ludźmi. Jedna z Pierwszych

przemawiała Żenia Kozłowa.

Dziewczyna stanąwszy przed stołem, zaczęła mówić.
z początku niepewnie, opuściwszy oczy, cała w pąsach.·
Dotychczas nie występowała jeszcze na takich zebra·
niach i ze strachem myślała, że będzie musiała powiedzieć nieprzyjemne i surowe słowa o naczelnikach
dwóch dużych oddziałów. Przez krótką chwilę zawahała
się, z niemałym wysiłkiem przemogła się, by nie przerwać i uciec, jak to kiedyś zrobiła na koncercie amatorskim.
Greczkin zmarszczył się z nie20dowolenia i odwrócił
się. Oczekiwał z nadzieją jej przemówienia i był wyraź
nie rozczarowany. Gderliwy i kłótliwy Greczkin odnosił się do Żeni z sympatią i zawsze starał się wciągnąć ją
w sprawy oddziału. Powiedział kiedyś z dumą Aleksemu,
żt uważa Kozłową za najlepszą swoją pracownicę. Greczkinowi spodobała się propozycja Aleksego dotycząca
wciągnięcia Żeni do spraw komsomolskiej organizacji.
Wtedy to zawezwali dziewczynę i długo rozmawiali
z nią na ten temat.
Żenia zauważyła, że Greczkin jest niezadowolony, że
on na pewno opowie Aleksemu, o tym, iż nie potrafiła
właściwie powiedzieć tego, co_zamierzała. To pomogło
jej opanować niepewność i niepokój. Zaczęła mówić nieco śmielej i spojrzawszy na Greczkina ujrzała na jego
twarzy zachęcający uśmiech.
"
Brygada Żeni spostrzegła szczególny nieporządek
w oddziałach zaopatrzenia. U wsoółnracowników Fedo-

Półtora miliona kilometrów
bez remontu kapitalnego
Maszynista,
Sergiusz Stepa·
now, mający za sobą 50 lat pra
cy w transporcie, przebył na
swej lokomotywie
l.145 tys.
km bez kapitalneĘO remontu.
Na samym tylkQ remonc'e S.
Asiejew i S. Stepanow zaosz·

czędz1li około

1.400.000

rtibli.

-<>--

sowa znaleziono niezałatwione t~rminowe zapotrzebowania z trasy, niewysłane depesze, zapomniane papiery.
Fedosow ustosunkował się niepoważnie do kontroli oddziału. z poczuciem wyższości. PróbQW<>ł żartami zbyć
wszystkie zarzuty, usprawiedliwiał się dużym nawałem
pracy, w którym giną czasem poszczególne pomyłki
i przeoczenia.
- Przecież to jest nieprawidłowy i szkodliwy punkt
widzenia! - zawGłała Żenia. - On sobie znajduje wyjście, aby w ten sposób ukryć k?żde świństwo.
Potem zaczęła mówić o i..ibermanie, który starając się
wszystko ozdobić i zamaskować zajmuje się mydleniem
oczu.
Oskarżenia okazały się bardzo ciężkie. Naczelnicy nie
bacząc na uprzedzenia Załkinda nie spodziewali się tego.
Lecz Żenia powiedziała jeszcze nie wszystko. Czas
jej przemówienia już się skończył, więc przerwałą w połowie. Ale Załkind zachęcają~o kiwnął jej głową.
- Krążą pomiędzy nami ucieszne historyjki o niepr~yja~i pomiędzy Libermanem i Fedoscwem, - pośpiesznie kontynuowała Żenia. Brałam to za żart
i nie wierzyłam, ±e dorosłym i solidnym ludziom może
sprawić przyjemność taka ząbawa. Obecnie przekonałam się, że pomiędzy obydwoma oddziałami toczy $ię
prawdziwa wojna.„ Mc?j nieboszczyk ojciec długo .mieszkał na Adunie i opowiadał o nienawiści. iaka panowała
pomiędzy rodami nanajskimi.
·
(c. d. n.)
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Wojenna i pow;Ien~~ współpraca amervkań
skich i niemieckich fabrykantów broni

Marek Adam Jaworski

Pierwszomajowa widokówu
Czerwień wybiegła z fabryk na ulicę,

Dlaczego tak skrupulatnie oszczędzano zakłady I. G. Farb en I n du str ie

zieleń z zielonych zjechała wsi,
I czerwień zieleń ujęła pod rękę

tOd specjalnego lcoresoondenta „Głosu")
nów zagranicznych, a jeszcz.e Industrie zostały w znacmej
·
1948 ro k u z11aczną czę ś~i· s k reslone
•
z listy demonw k oncu
część pozostałego po:-tfeiu ak- tażoweJ·: zarówno ich istniecji IG Farben takupiło towa- nie, jak i obecna produkcja łą
1 d
s d
t
rzys wo tan art Oi • z!nła- czą się z: programem szału. wo
'jąc przez podstawiony )V tyn'l jennego, który usiłudą narzucelu Bom Bankowy Ste;n;i w cić własnemu narodowi ci sami ludzie, którzy wymieniali
Kolonii.
·wpływ, .Jaki zaraz p'.> woj- korespondencje handlowe o· k i k a- raz inkasowali ··,..._}acone przez
· uzys k a ł amerykan~
me
VY'ł"
su
p1'ta ł ~Pemys·1 e niemi~c- IG do banków neutralnych
k'1m,
rozszerzony na- my, w tym czasie kiedy na.
stępnie dzięki . ułatwieniom, ród ten ginął od bomb lub
poczynionym prze-z ameryk'ló.- walczył na froncie.
Dobrze jest te rzeczy ujawHugh Davis. dyrektor „Stan- ski zarząd wojskowy, znalazł
dart Oil of California" bawił swe odbicie w rodzaju pro- niać i przypominać. Dobrze t,o
w Berlinie, gdzie przeprowa- dukcji byłych niemieckich !a- czynić zwłaszcza teraz, kiedy
dzał „niezmiernie ważne roz- bryk: w dokumentach mówi. przeciwko użytkownikom woj
mowy" z przedstawicielami się o tym, że w strefie am~- ny - bankierom amunicji. aobecnie 20 tomowej IG Farben -Industrie.
fabryk sbrojentowych, w stre- wiełomillonowy froot, wypo. .
.
W
men spomnian.e wyz471 do~u- fie angielskiej - 15, a wszyst sażony w jedną. ale umiłowaprzez wszystkich
IG.
o liczty
W świetle tych faktów, ła- ludzi broń, którą jest - POnych związkach finansowych,
łączących przemysł niemiecki, two jest zrozumieć, dleczegojKóJ.
Leopold Marscba.k
w tym_ wypadku IG z towarzy zakłady koncernu IG Farben

razem będziemy· w pochodzie

Berlin - w kwietniu
N"
"""'
. 1e .Po raz pierwszy l za.pewne nie po raz o~·tn1·
niemieckich
koncernu
WYlll;le~ę na~ę olbrzymiego
zbro.)t'n
Ni chem1cznyc.I): IG FARBEN INDUSTRIE.
e PO raz P 1erwszy, bo już od 19ł5 roku mówi si„
•
bez ustanku (ale tylko - mówi!) w Niemczech Zach od~
'lich ~ potrzebie likwidacji tt"go ośrodka potencji wo·
jenneJ, zawartej w 429 za.kła.dach przemysłowych na tel t f
ren es re : 11-n:ierykańs~iej, angielskiej i francuskieJ. Nie
~
~ i raz~ ostatni, bo własnie stało się wiadome, ie na Il„c _e 1 a 9 przemaezony-ch pierwotnie do rozb·1o'rki fab-k
.„ .
kt-0r_ym _A ng_l os. asi udzielili ostatnio ,,amnestii", -ajdu~„
j ą się ~owmcz f~.b ryki, na leżące do IG Farben, a ntem
fabryki produkCJ1 zdecydowanie wojennej.

~ adaj.ąc źródła .tej, niezwy-

lit }tłeJ, n;iwet iak na. st?tunk1 ~n~lo - amerykans~1e,
ła~ka~osc1 dla olbrzyma me-

m1eckiego p~zcl!lysl.u chemiczmedawno w
pras1e mem1eck.iej na pewne
dokumenty. Zestawienie ich
rzuca niezmiernie charakterystyczne światło na stosunki,
panujące w świecie międzyna
rodowej finansjery. której nawet wojna nie zdolna jest Powstrzymać od współpracy z
wrogiem i od wspólnych zarobków na dwóch różnych liniach frontu.
Dokumenty, o któ:ych mowa, przynoszą m. m. wykaz
·
wielkich światowych f'
mn 1
koncernów, związanych przez
umowy kartelowe oraz ta.'ne
porozumienia z niemieckim
koncernem IG. Są to: Aluminium Co of America. General
Aniline and Film Corpor. Arne
rkan Cynamide Co GoOOyear
Tide and Rubber co Sta~dart
Oil, Centra.le Ma.tieres Coloran
tes, Imperial f:hemical Industrles, Swiss IG Union Chemique Belge, Norsk Nyrdo Elektrisk i wiele innych.
O rodzaju układów kartelowych, jakie istniały między
tymi firmami znalazłem interesującą wzmiankę w dzien
niku „Tagliche Rundschau":
okazuje się, że między IG
Farbcn w Niemczech, ameryka11skim Standart Oil oraz angielsklm Royal Dutch Shell ist
niało porozumienie w sprawie
podziału rynków zbytu benzyny syntetycznej. Na podstawie
tee;o porozumienia ," amerykr.Jń
scy i angielscy akcjonarbsze
otrzymywali l'WÓj proc~ntowy
udział od ka.żdego litra. benzy.
ny synt~łycznej, którą w czasie wojny IG Fa.rben sprzP-dawa.la. niemieckiemu Wehrmachtowi. Wynika z tego, że
amerykańscy i angielscy monopcliści byli osobiście (bo finansowo) zainteresowani w
tym. aby i podczas wojny IG
produkowały jak najwięceJ
be~zyny, jak najwięcej mater:iałów P<:d~ych dla czołgów,
ktore w ogruu walki mu,:;ieli
zdobywać żołnierze amerykań
sc:v i an~icl~cy,
Ni~ zdziwi nas już potem uja~ienie faktu, że we wrześmu 1939 roku, kiedy hordy hi
tle.rowskie paliły miasta p0lki~dy wojna między
s~1e,
N1emcam1 a Anglią i Francją
Mr.
wypowiedziana,
była
nego!

na~ra~1łe~

•

W'Y~Sze

Zieleń czerwieni najlepszą jest siostrq.
traktor rotiocza wykuła dłoń,
Traktor wykroi ziellli skiby ostre,
chłop z robotnikiem podzieli plon.

1949.
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stv.~mt zag~anicznyml. dr0g~ -•!lM!!llml!•~=~·"'"'' .... ,"·''!ll!IM!l:ii:~~-ill!!l!ł!li""

'"'.za1ernnego i.nwestowania. kap~tałów. ~ap1tały IG .znaJduJ. ~~ w firmach takich, jak
Bnb~h Breda Sllk Ltd., Ma~~!'f~:~ Jileetriconl, MLondon,
a.ncheem a
ster, Ba:ver Products, Ltd., Lon
M
Lond
don Agf Fot
•·
Oft,
o .
a
'.
Corpor.
tmesmm Devofopment
~~ran Corpor. of America t w
ych. •
Łącznosć materialna nmacniala się P~ez łącmość perso
nafną: dygnitarze z IG Farben
Industrie zasiadali w radach
n~dzorczy~h t.owarzystw zagra
mczn~ch a te.mu tylko należy
przypisać talne paradoksy, jRk
ten, że Hermann Schmidt,
Pr_zewodn.fczący zarząd.u IG na
lezał od 1932 do 1945 roku (a
więc Przez cały ct:a.s wo.tn~)
do rady nll;dzorc„,eJ towp-"~'
stwa Amencan IG orali Cheml
cal Col"pOł'atlon New Yor~
Z chwilą rozpoczęcia ':lme•
rykańskiej i angielskiej okupacji w Zachodnich Nicmczech, napłynęli wraz ~ ·wojskiem, amerykańscy byzne.~
mani w mundurach I po cvwilnemu. Dokonano ple't'.vszej
insp"ekcji ocalałych (do1ć li.cznie) z. pożogi wojennej fabr~·k
IG, nawiązano dawne kontakty, odszukano dawnych kontrahentów i przyjaclół I zaczęto, dla dobra anglo - amerykańs~ich kapitałów,

odpu~

' i ogródek iordanowski
99.7 procent „primy'·
swe
Nr 4
PZPW

P.Z.P.W. Nr 4 stanowią w na·
szym przemyśle wełnianym bardzo poważn• pozytję.
za·
N.!ljwi~ksz~ przed wojną
kłady przemysłu czesankowego
zniszczone przez okupao~a. któ·
ry stw01 zyl tu wielkie warsztaty
lotnicze, zdemontowane i wywie
Armii
zion~ p~zed nadejściem
Cz.e~onej, powoli dźwigają się
z gruzów i system&tytznie dążą
do osiągnięcia dawnej świetno·
ści.

P.Z.P.W. Nr 4 piorą we!·
dla olbrzymiej większości
nę
przędzalń i iaopatrują w czesan
wiele zakładów prtemyslu
kę
c.zes1mkowtogo, któte nie posiada
Ją własnych czesalni.
W dniu 4 kwietnia na o~óln'.,lm
zebraniu załoga post1inowiła, że
plan roczny wykona do dnia 5
gorudnia br.
Ponad plan załoga zobowiązała
się wykonać 50 tysięcy kg prze·
dzv czesankowej.
Plan oszczędnościowy podnie·
siono ze 120 milionów zł. do 154
milion6w zł. że zobowiązania te
~ostaną wykonane, o tym świadDziś

lnterp~laC#A

l •

nze

t •

zobowiązania

wyko·naią

czą

dotychczasowe wyniki. W
styczniu przędzalnia wykonała
99,9 proc. planu, w lutym osiąg
a w mar;:u
nięto 110,9 proc„
ł 28 proc. Pięciodniowe raporty
które skwapliwie
na kwiecieil,
podsuwa mi pod nos przewodni·
czący Rady Zakładowej i sekre·
tarz organizacji partyjnej, św i ad
czą, ze na tyl\1 odcinku żadne
niespodzianki nie
poważniejsze
grożą.

- A jak z jakością? - Styczeń - 99 proc„ luty
96 proc„ marzec - 99,7 proc.
- To niby co te procenty mają ozna,ctać? - pytam niezdecy·
do wanie.
- Jakto co? Tyle mamy pier·
wszego gatunku.
- A gdzie drugi gatunek?
braki?
- Tego się u nas nie wyrahia
towarzyszu. Ten ułamek procentu to właściwie pojedyńcz.o ni<;zczone lub uszkodzone kopki, cos
przecież zawsze si~ zepsuje, ale
jeszcze i to
postaramy się
zmniejszyf.
Wykaz jest wykazem i w za·

OOSZQCh

.;adzie powinno się mieć do nie·
go zautanie, ale jeżeli wykazuje
takie niespotykane rzeczy, to mi
mowoli ogarniają człowieka wą
tpliwości co do jego ścisłości.
Powiedziałem to towarzyszom
z „czwórki" wręcz i h zeba by·
Io widzieć ich wtedy.
- Towatzyszul 1 o żadna „li,ia", to są dane z laboratorium.
Nasza przędza to iloto - aż po·
czerwienieli z zacietrzewienia.
W toku dalszej rozmowy znaj
dujemy rozwiązanie zagadki ja·
ką s1anowiły dla mnie te nieczę·
sto spotykane sukcesy.
PZPW Nr 4 zatrudniają niespełna 1.800 ludzi. Ponieważ fa·
bryka wciąż się rozbudowuje robotnicy nieprodukcyjni stanowią
t konieczności dość poważny od·
;etek, a we współzawodnictwie
bierze udział 78fi osób w I I I 1espołach, oraz 134 osoby indywi·
dual nie.
Jest to ponad 47 proc. Of.iÓlu
zatrudnionych i prawie trzy
r.z,farte robotników prod ukey jnych. Tak rozwiniele i dobru
prowadzone współzawodnictwo

Czątel nih ów

Pragniemy wypoczynku!

~zczać winy wojenne tym nieprzemysłowcom i
mieckim
wirtschaftsfiihrerom, których
Tow. Redaktorze!
Międzynarodowa Komisja uNiedawno na placyk przy
mieściła na liście zbł'.'odl"!erzy
ul. Nowozarz.ewskiej koło ul.
wojennych.
Równocześnie odbyw:ila się Kruczej zawitało t. zw. „We,vytężona penetracja w kie· sołe miasteczko". Od tej chwi
runku zbadania mot.Hwoki li mieszkańcom te.1 dzielnicy
wykupu niemieckich fabryk rzeczywiście jest wesoło. Od
przez amerykański ka!'J-itl\ł. Od godz. 18-tej do godz. 22-giej
połowy czerwca 1945 rui<u, w ' ryczy bez przerwy głośnik pawyniku tych starań, w stre- tefonowy, grając kilka płyt na
fach brytyjskiej i amerykat\· przemian.
I właśnie ta muzyka. W
sklej 35 zakładów IG Farbrn
Industrie zostało, wb::Oe\V po- takt jej spcżywam kolację wy
poczdamsk'm, machując łyżką, czytam ksiaż
stanowieniom
sprzedanych w ręce k"lncer- kę przytupując nogą i w takt

JANA KUBIAKA, pracownika ~owiem jest znan11 sportsmenką
falbrykl vm. Strzt'Jlczyka. 'f.ak, odnosi sukces~ w kraju I zagra
ma trzy córki I wszystkie trzy nic11 -.. jako koszykarka w KS
kształci. Czy mógłby na to so- „Chemia". Kończy jcdnocześnle
ble pozwolić dawniej, gdy tył- gimnazjum og6łnokszb.łcitce I
ko pleni11dz oraz protekcja gwa ma zamiar zapisać si~ do CIF-u.
Dlaczego właśnie do CIF-u?
rantowały dostęp do szk6ł śred
Bo chce zos.tać lnslbruktorką
!.'ich I ~yższych? .
Nie,. slusarz Kubiak nie mógł wy~howanla fizyczne~<!· Będzie
by wowczas zapewnić swym ćwiczyć kadry rnłod.z1dy ro~ot
przyszłości. niczej i chłopskiej, aby wzralepszej
córkom
Przede wszystklm nie pozwoll- stała w zdrowiu I tęiyźnte fiły by mu na to jego nędzne ro zyc:mej.
Trzecia „pociecha" ob. Kubła
botnlcze zarobki. Dziś dlliccl
KSZTĄLCĄ s1e NA ka uczęszcza do szkoly"Technlk
jego
Młode Plastycznych, gdzie komponuje
PAl'ilSTWA.
KOSZT
swe wzory na tkaniiny
zdolności, zdobywać zawód ta· Marzy o ukończeniu Wydziału
Ir'. jaki Im odpowiada. Najstar· Włókienniczego na Politechnice,
pa studiuje chemię na Politech L6dzkttj.
Przed wojną Lódź nie posłanice Lódzklej. Dostała się tam
bez trudności. Złożyła dobrze dala uniwersytetu. Fabrykanegzamin, wykazała się doskona- tom nie był on potrzebny, mogn
lym świadectwem maturalnym, przecid swe dzieci wysyłać na
I to wystarczyłl1, aby została studia nawet za granic~: Nie
przy Jęta. Studiuje z wielkim dla robotników były wtedy wył
sze studia. ,
zam · łowaniem t pilnością.
Prócz tego „naukowca''! Dziś Lódz posiada wszystkie
uczelnie,
wyhze
an~m w domu sportowca, oraz ootrzebne

J

1• MaJ•a

~,.·e

6

.J...„ 1

lej od siedzib ludzkich a zwła
szcza od osiedli, w których
cha noc w Zakopanem". „Ko- mieszkają ludzie potr7.ebujący
chaj mnie„.", „Przybądź do wypoczynku? Za jakie winy
musimy cierpięć słuchając tej
mnie„." i t. p.
Wszystko jednak ma swoje potwornej m,uzyki?
granice i na":'iet mo ja 1. mieszAmatorzy tych rozrywek i
kających wo1«>ło ludzi. - cier tak
je, a. wszyscy
znajdą
pliwość. G:zy władze kontroluludzie pracy,
mieszkańcy jące podobne imprezy nie zeodetchną z ulgą.
chciałyby przenieść tego „WeMazurek Mieczysław
sołęgo miasteczka" gdzieś dakładę się do łóżka wybębnfa
jąc palcami na poduszce: „Ci-

Autobusy kursują-robotnicy idą pieszo
Tow. Redakton:el

n\eważ

Sikawa leży

między

S OJ tł Oi worem ur~c~~~:na\:~s! ;~t~~~:!~ ~~~~ą p:d:z~~:Olną,w tr7~
UCZC
wa Łódź-Brz~ziny. My. miesz wypadku 60 złotych. Na tak.i
dla dzieci robotników i chlopÓW
Wyraz prawdziwej ojcowskiej 8 ,tystkę _ odpowiada z uśml•·!STOJĄ ONE OTWOREM OLĄ kańcy Sikawy, przyjęliśmy to wydatek nikt z ludzi pracy
I z wielkim entp7.jazmcm,' tym nie może sobie pozwolić, przeROBOTNIKOW
dumy widnieje na twarzy ob. t'hem ob Kubiak. Druga c6rka DZIECI

dz'ewczęta mogą rozwijać

-'

n11.

Nasza. jest Polska. Niesiemy ją w oe-zacb,
Polskę ja}{ uśmiech, jak Odry brzeg.
Nasza jest Polska, od nas samych młodsze.
Polska jak słońce, jak biały chleb.

powstał potęiny,

ry~ańsk>iej działa

-

srm

m=*

włókiennicze.

9

GHLOPOW. Dziś Państwo udzieli ja.k najdalej idącej porno
cy młorlzieiy studiującej, mło·
dzidy, z której wyjdą kadry
nowych ludzi nauki, literatury
I sztuki.
Jan Kubiak ma rację. gdy mó
wf, ie to jest właśnie _A WĄNS
SPOLECZNY. Jan Kub•ak wte,
łe dziś w Polsce Ludowe.I do
zdolnych 1 prac-0witych „należy
świaf 1 , ie nie ma przeszkód
przyszłość.
łch
hamujących
Jego trzy c6rkl.
Przykład? Jan Kubiak, sluorr, znany racjonal!ntor, awansował . obecnie
na kierownicze stanowisko w
swoje.I fabryce, ponlewd okazal &ię zdolnym I sumiennym
pracownik;em. AWANS SPOLECZNY OBJĄL WltC CĄLĄ
RODZIN!;, kt6ra sw~ pracę,
zdoloości, energi~ I wiedz~ po
śwl~ca OLĄ DOBRĄ OJC7.VZNV, OLA DOBRĄ C..\LECiO
SPOLECZE!llSTWA!
H. Sam.

f

bardziej, ie Dyrekcja Auto- to auta te chqdzą prawie pubusów postawiła słup z napi- ste, wioząc .i edyn1e pasażerów
~em· przystanek na żądanie" prywatnej inicjatywy.
· •
.
. "
'.
'
Mamy nadzieję, że za poW niedługim Je~nak czasie .ra
dość naszą rozwiały ceny bile średnictwem „Głosu" Dyr~któw. Oto okazało się , że chcąc cja PKS-u przych.yli się do na
dostać się na Sikawę. trzeba szych potrzeb i zrobi nam ulv.rykuplć bilet do wsi Nowosol g~ s rzedaj bilet d 0 SikaY
P . ąc
.
.
.
na. czyh najbltt.sze.l stacJi, do\ wy, a me do Nowosolnej.
Hlldebrand Wladysław
której kasa pcsiada bilety. Po

tłumaczy

wiele, a hodaj czy nie
wszystko.
- Tam gdzi.e istniały jakieś
zniktłly one na·
niedociągnięcia
tychmiast po przystąpieniu danej
grupy do współzawodnictwa ze·
spolowego. - twierdzą towarży
sze z głębokim przekonaniem.
- Jest dobrze, ale musi być
jeszcze lepiej - to jest nasze ra
sio. - Musimy znaletć i znai·
dziemy nawet najbardziej ukryte
źródła oszczędności.

Od dwóch lat towarzyszom w
PZPW Nr 4 nie pozwala spt.ć
sprawa wykorzystania tluszcw·
ootów otrzymywanych przy pra·
niu wełny.
Można otrzymać z tego masę
cennych proouktów,
róznych
które wędrują do kanałów. Niby
coś obiecują, coś ma się zacząć
robi.'.-~ ale na razie powairte ;u·
my giną bezpowrot.nie.

•

Chlubną karlą
stanowią

w PZPW Nr . 4

urządzenia

socjalne,
które same byłyby tematem do
obszernego reportażu.
W tej właśnie dziedzinie pow·
staje jeszcze jedna placówka, z
której korzystać będą nie tylko
pracownicy zakładów, ale wszys·
cy okoliczni micszkańay.
· · W pięknym parku przy daw·
niejszym pałacu francuskiego ka·
pilalisly All~rta powstaje ogró·
dek Jordanowski. Już się robi
plany, już Związki Zawodo\\'e
mają odpowiednie fundusze i 1a
kilka tygodni, gdy letnie słoń c e
rozpali mury kamienic i niezbyt
przyjemne zapachy wypełnią da
sne podwórka robotniczych dó·
dziatwa robotnicza tej
mów.
d7.ielniry lu 1na idzie właśnie
miejsce do zabawy i nauki.
Wprawdzi"" na omawianym te·
re~ie kilkunastu robotników urzą
dz1ło sobie ogródki działkowe i
ponieważ wiosna nie czeka, każ·
rly wło~ył już . sporo pracy w
swoją działkę, 11le kiedy dowie·
dzieli się, że ma tu powstać og-r6
dek Jordanowski. solidarni!' ma·
chn~li r ę ką na wszystko i ohie·
cah pomóc przy przeprowad11>nlu
konierinych robót ziemnych.
- To będ z ie nasz „Czyn Majo
wy" powiedział jeden z dzialkuw
ców, 'kiedy gó zapytałem, czy nie
up_rawionych
żal mu star!lnnie
•
zagonków.
Tak, poczucie tego, że przyczy
nili się do szczęścia kilkudzie<>ię
ciu małych istot, więcej jest
warte niż kilka kilogramów pon'll
dorów czy pęczków marchwi,

em-em

Na.11 1'oresoondenci labrucznl Dl.IZQł.
•

Podarunek maiowy PZPB Nr ·4
Ob. We,j man Franci8zek, maj
et!'r salowy tkalni PZPB Nr. 4
zastosc.~ał w tkalni przy kro~nut•łi Mt·Ji;, ntycznych przyrzą.r!,
zrobiony ZI' ~prężyny, który za·
st~pi l1tpa.cze skórzane.
- Już dawno radziliśmv. z
kier?'lfnikiem t~alni, ob . . No·
wnk1em. -· · moWl o~. W~Jman,
co zrobi•\ '1.et,y nu1 żuzyWa6 .
tylu ~k6ry na lapa.ćze, kt6re b.

~i'.~!<to t~zeba było zmienia6
.
z p~wodu ich słabości.
Kilka. pr6b, które zrobiłem,
nie dtl.ło zadow:ilający<•h wy.iików. S~raciłcm całkiem nadzie·
ję. Dopiero w ostatnich tygo<lniach, kiedy to prai;a zacz~la
pis116 o czynach i zohowiąza·
niach klasy robotniczej, zn6w
zabrałem 5ię d() pracy.
I tym razem wyniki wvriadhr

Pr6ba wykazała,
znakomicie.
te przyrząd zft.Stępujot-cy łapl·
' cze sk6rzane jest dufo t~alSr.1"
tań~zy i da' ~owe miliony zł~~
tych oszczędno~ri, Cel ~w6j
wynal1tze~
Q~iągnąłem i swój
or!daję j~ ko podarunek 1-~zo
majowy dla naszego przemy:;:łu.

Korespond~nt łabry. „Głosu'"

ltłOd.a.waki Zdzisła.w. 1

'
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Niech żyje ZMP-młoda gwardia budowniczy ch Polski Socjalistycz ngj!
9 wozów odpadków

7ebrała młod7-ież XX-go Państ~. G1 mn~n urn. w Rua?.ie Pabian'icłdej
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Kolo szkolne dzielnicy Ruda Pabianicka i:.1rganizowało
23 bm. zbiórkę odpadków 1
zgromadziło je w lokalu dziel
·
nicy, gdzie cze k ają na przeJęcie IJ{'zez Centrale OdP.adkńw.
A oto, jak wyglądała ta akcja. Przed i po południu uczennice i uczniow:e XXPań
stwowej Szkoły wyruszyli w
teren na zbiól"kę. Cała 'Ruda
została podzielona na 11 rejonów, które przydzielono _pos7.czególnym klasom szkoł:v. Na
terenie dzielnic:>' rozplakatowano ogłosze'1 ' ;. n „.:.i :órce, t.:>-

odf)'lclkr.w T)n·1 ·Rt a łn wspńłza- t ym . że zbiórka dała d nbre wy
wodro"irt w n P ' prWPE' miPisce niki, wyniki , jakich n ie SP•''.."doh::l~ X! 1< 1::1 ~ ::1 matpfl";itvcz dziewali się sam i org;i n intono - fi7.y·~i:na , 7Pbr::1tn odpad- r zy. ·
1
kńw rni•vier P.i . .Tak 0 'lail~p , i
W zbiórce wzięła udz'.a c ala mł6dzicż: ZMP- owcy, h a rindyw in m1lni 7.hirracz" wyróż cerze i mtod": i e ż n iPz~rga n i zo
nili s'. c kol. kol. Mazurek .ió- wana
zef, Drzewoszewska Irena. J{a
Również społeczeń s_tw? RuOl
k dy wykazało zrozum1em e dl a
czorowskił Jadwiga t
C'Z&
,
·
.. k"
B y ły n awet
.
.,
. 1,prawy z b 10r
1.
:
.
Stanisław. Sprnwnosc przepro wypadki, że poszczegolm ,1b ywadzenia akcji i całe jej prz:v- w.atele ""'.ypożyczali sarr~orzu t
gotowanie je$t zasługą pr7e- me taczki do pr ~eno~zema ze_0 .dpadkbowK, i e~ekn. za se,
wodnkzaceE!0
. - 'lan:ąrlu . Szkol- abranych
m anowicie
osms 1 .5 1
0 .
negn ZMP kol. '.R"rto~1ka .T<'- fan dał konia i wóz n a p ól
rzego.
dnia do z wożenia odpadków.
I ·
"
· 0d
Trudno w leJ' chwili dokład
To.· że a {CJa z b ierama
· · nie określić wyniki akcji ze e~~k~~~a w ~~~~;,~~ni:a~~~~~
względu na to. że Central<i nal e ży przyp · sać zarówno do
Odpadków nie przejęła ir.h je brt>j organizacji, jak i zrozuszcze. Jednakże fakt, że ze- mieniu jej celu przez c a łą m ' o
d 1·ez· bi"or·ącą w n1·ei· ud zi ał
branych
odpadków
z poszC7ez •
·
,
,
. .
życzymy
innym szkołom.
aby·
golnych punktow prz.yw1ez10- zorganizowane p rzez n '<:' akno 8 wozów konnych i 1 samu 1 cje 7.biórki były równie udachód ciężarowy, świadczy o ne!

· ·

I

.' W
·
· t ro na u rice wa Iczy o t resc
„
i wyniki
·
·
. YJ"d ziemy
JU
nau- aby sprawa treści i wym·k ow
miasta, aby wraz z całą klasą ki, coraz bardziej potrafi wią mMtki, sprav;a udziału w pial'<>botniczą manifestować swą I 1.a'C swą pracę z życiem szko· nie oszczędnościowym stała
wolę budowy rszego świata, ły. Mamy olbrzym·e osiagnie- sie. sprawą dnia codziennego
· · t a sprawi liwości społe cia
· ZMP-owców w szkole.
swia
w pracy nad wychowaczn.ej. R~ te~-~„ szl~my ~~~.? niem nowego. człowieka dla : W dniu l Maja poślemy go- też zbierając::- "' wielu wypad
dUJ'.J<_c „Jednosc. , „Jednosc .. now~go ustroJu.
.
.
. I rą.ce. braterskie pozdrowienia kach przycho1'izi :i ,.ttn gotoweByltsm! wtedy jeszcze ZWM_-j Tt ~eh~ ..aby te wie~kte
mł<Hlz"eźy wszystkich krajów, . go". Akcja ~-=hl wyjątkowo
o~~c~mi, .oM TUR-ow~anu, I wa, :1 a~im.1. są „orgamzac.ja 1 1 stojących w jednym szeregu z s,prawnie i chyba niewiele
,,,, 1C1arzam1, Zl\ID-owca..m1 .. _\V 1 „socJahzm 11owt.arz.ane przez n~mi·. ManifestoV1•ac· b<>dzi~my
t sm ro k u po r:i-_z pier~szy
· i nas ta<
t _często, ~azde z n:i· 1 wic;i
~
"
- q , pozostało w Rudzie domów,
łączącą nas z hohatersl.
~vs~yscy obcl~odzic będz.emy 1 szy~h kol potrafiło
dostoso- młodzieżą rad;o:iecką. młod-r.ie których by zbierający nie odSY"Ylęto 1-MaJowe jako ~MP-! wac do svi:c~o ~erenu. 1'rz·~- żą krajów demokra.cji lurlD- wiedzili. Między poszczególny
o~vcy. Ma.my za .~obą naJwspa ~ ba. 7 rozumtec. ze. od prary wych i walczącą młodzie.żą kra mi klasami w czasie zbierania
mal~ze w bistoru ~uc~u mło- j kazdeg~ z n.as. zal.ezy, .b~ gie~- jów kapitalistycznych i kolo. ~lezowego dni, dm. z~edn~cze I s1,ej I pu:kme!s.zeJ tresc1 nab1e nialnych. Złożymy im pnyrze
i:ia. ~llt?1Y za sobą JUZ d~1ze o . r~lo ~Iowo · pierwsze -. orga- czenie aktywnej pomocy w ich
rhłoplm
siągm~c~a w pr~cy Zwią·'.lm 111zac:1a :-. i, by stało su~. rze- walce i pracy, która jest i na~krzyńska
1
l\1łodz1ezy Polskiej.
szą w:ilką i pracą. przyrzek1 rzy~, i~tosc1ą słowo drug e Na całej kuli ziemskiej to· ~oc1ah 7 m.
niem~·. ŻP j~7CZt' ofiiirnid n'.:7.
czy się wa.łka o trwały pokój.! Trzt-ha · .- aby wszys~ld · ~a- dotad hedzit-my pracować dla
rcdż~gacze wojenni układają sze
og-?iwa
orgamzac~· J~e Polski. by wzmocnić obó>: i•o- ,
'iWoje spiski przeciwko luclzlrn 1 przcanahzc•w~ły
gruntownie k(),jn. Dołączymy się w dniu 1
! ci, a ICongres Paryski
prze- dorobek. z k.torym przyr.h<>d?'.~ ma.ia do płynlłC'e<ro ze wPLYciwstawił t~·m spiskom garst-1 na. 1-i.:o m'1.Ja. W!" w~zystklrh stldch stron świata okrzyku ,
ki
przesti:pców
wole
se-'. dzi~{łz!na~h swej . prac! -;- .pro mironow:vch mas:
tek. milio?ii:'.'. !udzi. Chcą we~ ~li:~':YJne,J, im:-an zac:nneJ 1 o·
.. PTIF.CZ z PODŻEGACZA-,
ny 1mpermhsci anglosasC'y. m, · Vl.i..bwej, Trzeba. a.by Mło- i\11 \VO.TENNYMU" „NIECR
lianerzy, dla których ·nic nie ~ztezowy •Cz~·n Majowy prze· żY .TF ~WIATOWY FRONT
znaczą istnienia ludzkie. zbu- istoc.zył się w stały ruc?. ~by POSTĘPU
I
POKOJU Z 1
rzone miiasta, zniszczone za- co.~ziennym hasłem dm::i. dla ZSRR NA CZELF.!".
bytki kulturalne. Chcą wojny, kazdego ZJ\~P-owca w fabr.Y:
·
.
aby napełniła ich kasy pan- ce było: „więcej. lepiC'j, hmt'.J
Jerzy Feliksiak
cerne szelcszczacymi bankno- i. oszczędniej · produkować",
Przew~dniczą.cy ZŁ ZMP.
tami i brzęczą.cym zlotem. Nie
chcą i nie dopuszczą do wQjny wszyscy ludzie pracy, ro- .~ . ·~
~ · --.·~
botnicy, uczeni, chłopi. Nie
chcą, bo wiedzą, "że wojna,
to zniszczenie. mord i zagła
da: Nie c?c~ w?juy .młod.zież:
Koło .ZMP przy Pat'1:;:-·?- Piotrkowie
w ramach akcji
kfora naJv11ęceJ mozc c1erp1 wym Liceum 1 Gim:l. 1\1, . rn- Czynu I-Majowego zradiofoni
w \Yyniku dz:ałań wojennych. n ; czn~·m w Skirrni„winad• w
b d
z
l'ltiędzy tymi dwoma oboza I ramach Czynu 1-Maiowcge wy zowa 1 u_ yne 1t swego
arząrni właśnie toczy sil) walka o jechało do stacji mas~\·no·.'!ej ..du, z ktorego przez głośn ki
pekbj. W walce tej młodzież w Makowie pow. ski ~ rniE'wic radiowęzła nadawane
polska za.jęła jasne i zdecyrlo ki, gdzie młodzi mech„:cy audycje ZMP-owskie.
wane stanowisko: za pokojem ZMP-owcy wyremontowali 2
i postępem, przeciw wojn:e. siewniki, 1 kopiarkę. 1 wialW dniu 24 kwietnia
Cwnem odpowiedzieli na nię, I kul!ywator. 1. młynek i ZMP-owców z Gimnazjum
zakusy po<lżel!'ac7.y wojennych I l sortowmk d.o zboza.
im. Chrobrego w Piotrlrnwie
Wieś Skrzyńsko w powiecie dzy Wacław Zd7-ierzy11sk i. Ta
riiwnil':i; mło.11zi rc-ho.tn;„y i uDru((a, 5 o-c;o osobowa gru- wzic; ło udz:ał w pracach droopoczyńskim otrzyma 100 głoś- deusz Bigos i Włodzimi erz Or
cn1iowie f, c<lzi. :=:wiadczv 0 . pa ZMP-owcow z tego same.
.
,
tym pimad 150 tobowląz;ń w 1 go Gimnazjum i Lic<-um za- gow~~h na trasie Piotrkow ników radiowych dzięk' ZMP- towski . by przec ·ągnać Im i ę
ramDl'h Czynu
M:i.iowcgo, ! ::'s iła na terenie ws ' Gr.;ib-1 Suleiow. prostuj ą c
„zakręt owcom Central i Tck <ty;n :.! j z do zabudowań gospodarski::h.
3). U gospodarza Piotra Tvt:ip_rzyj~tych
r.rzcz
?1łodzit"ż s.k"e Budy 3 morgi terenu.
śmierci " przyczynę w ielH Łcdzi, którzy przys tąp!li do
radiofon-izacji grcmady. To r eckiego ruch. Kol. kol. Z d ~i
lorb:k1ch .rab~yk i szkol.
. .
zarząd ZMP w Zduńskb 1· wypadków samochodowych.
jest naprawdę piękny .;zyn sław Paśczak i ZdZJisław KarOrln~w1rdnała
młodzi ez
·
PZl"B Nr 2 wyprc<lukowanir m ' Woli melduje o zebraniu 7
Zwieziono na nasyp ok. 200 1;.s-zomajowy.
czewski zakładają instalac.1ę.
Podplsy pod klisze:
4). Jesi:cze chwilę i pra-:a
v1 l;wif•tnin pon:Hl vl:m 4~0•10 ton złomu. który przezna .~za m. sześć. ziemi. W pracy wy1). Po dobrym obiedzie p r zy będzie skoi'lczona, a tym sa- i
rntr. tkanin. Odpowierh: i:ała na budowe Centralnego Do- różnili się szczególnie kol. kul.
gotowanym przez
chłopów, mym jeszcze jedna chata chlo :
mł1Hlzież PZPB nr 17 zobowią miJ Młodzieży.
Koczwarsk·i Jer1y i Lasota Ru ZMP-owcy ruszają do pracy. pska w przeddzień Swięta Pra
wniem zaoszczędzenia do dnia
H grudnia 15 mH;onów zła2). Na słup drapią się kole- cy usłyszy głos, ze świata.
Z~rząd
Miejski ZMP w dol!.
'
t vrh. Odpowiedziała młodzież
llllli:m._i=-„„.-.Slllc;;i. . .
PZPB nr 6 (od.dz. 2) zobowi.1•
zio,niem zao..~zczi:dzenia 9 mllia
nów złotych do dnia 20 rstn)Jacla. Odnuwiedzida młodzież msm:11...1n11SW1:om11111S1m::ima„llllł"1l„„.........
„mm...............
mm......- ....
clziesi:i.tk:tmi podG!mych :wbo
Grupki robotników zbierały Z
arzedaojenngc
h
UJ~fJODłnleri
nia pol'.cyjnych patek;: i karawiazań. Ty~iące metrów mat"ri<> łu. tysiace kilogramów 1:ię obok bram leżącej tuż za
ri-zl'dzy, wybudowane i upo- wsią fabryki, której czerwony
''
k1em wys trza low ka! ::i.o · nor·1ądkowane boiska. 1radiofo- komin wysoko wystrzelał
w
.- i.·im\~ane ~'l!~e. - . oto. odpo· me bo Nie wchodzili jednak chłopaków z czerwonym tran zwykłej „procesji" b.~z księ-1 regów. Wezwanie do rozejśc ia ~~Jht i "rew~lw~~o_W)C- . 1. /\ J~O
1
•v1e<lz młoozwzy lodzk1e.i t!a ·
. sparentem.
dza. ·
się zostało powtórzone. Roz-1 nieJ· rym c~sz!~ im_
;!. ,, 1
1
pakt atlantycki, na wszelkie do hal .zakładu, nie dy~;ł
... Towarzysze! w dniu mię . Kiedy czoło pochodu dbtar- brzmiało bez skutku. 1'rzez l
.
az
.
z.e:1
...'.:_zm;
; rk:~:o"
ł
d
b d k
· ·
7a.kusy podżegaczy wojennych. tego a.ma
· "'ł .
.
h d
dł
ucyJna p1esn
fabryczny kotn:n. dzynarodowego
„... .1 01 r
święta prvie-1 o
o
u yn u .mieJSC•?WeJ
ug1 wąz poc o u prl~sze
jego jest czerwony, 'tv.i na ~1'.m
o_ to dowód głębokieirn patrio- <?rupk1 stale rosł;y. Przyb~wa
tariatu ..." - gromk'm głosem! szkoł;i: ~owsze~h~eJ,. z m1~SZ- pomruk,, ~t?ry stawa} się c~- robotnicza krew ... " tyrmu młodzieży łódzkiej, .ie.i l,1 . cor~z to nowi r?botn·cy, rozpoczął ten, którego po5tać czą~e_J s,1ę tu sw1et11cy K0ła
raz gł?smeJszy. Roz"'.gł ". się 1
głębokiego przywłą 7 ania do s~:ąga1ąc ze. wszystk1ch okowyraźnie i ostro rysvw'lła ;ię „W1c1" ;vys~ła g.rura -.nt.:idychl o~rzyk1: Pre~z z ka?;tahs~a~
C'Lerwonych sztandarów Socja- licznych ws1.
ponad zebraną masą. p.1 d1iio- chłopa·~ow 1 dz1e ."r:":rc z z:e- m1! Pre.cz z .1ch: słuza,l;:~m1 1
<;::zęść manifestantów schrnIizmu.
Wśród robotników było spo- sły się w górę dziesiątki : set !onymi chorąęv:1am1 i
tra;i~;:ia pomocn;kam~! Nl~c~ zyJe ~-: niła się do pobliskich chah.tp,
Wyjdą w dniu 1 maja na u· ro młodych chłopaków wi~j ki zaciśniętych pięści. Potężne
ren~em, n~ ktorym
':" 'an .al szy MaJa! Ni~ch ~YJe. robotr.1- częEć uszła w n ·ewiadomym
lice miash młodzi rnbotnicy skich. Czę3ć z nich stała tuż okrzyki raz po raz wstrząsały napis: „Pierwszy M3Ja
czo - chłopski SOJ'.HZ!
kierunku. Reszta
otoczona
i uczniowie, inanifestujac swe przy fabrycznej bramie, ra- ttuJT1em.
Swięto ludu pracu jąc':!go miast
Ostrza policyjnych bsgnl!- zwartym szpal e n~m
policji
dotychczasowe osiągnięcia.
dząc coś m:ędzy sobą. Do stoszczelnie zapełniała wnę t rz~
Dzień 1 Ma.ja stanie się dla jących podeszło
trzech no- ni:dy
posterunku.
mlc·dz:eży łódzkiej, jak co r9- wych, w robotniczych kombip
r~ ·sparentem, mes1onym przez chodu. Cofnęli się :i krok al':!
im, przeglądem slł, podsum!>- nezonach, na których widniały b ezł~dna dfotyc h czas grupa
; młodych robotników ~>!!:lrvrz- rozfalowany
i
wzburzony
Przed wejścierr. postaó .l'. 'Jwaniem rocznego dorobku i czerwone kokardki. Pocięli botmcza u 0 .rmowana , te,raz w nych, załopotał na w:etrze tłum ludzki napierał Nraz botnika z czołówki pc chcd:.i
wytyczeniem zadań na przy- zwoływać będących na ubo- zwar{ą cz~o~kową . Ko.u~n: z..ielony transparent wiciowy. bardziej. Gromko pop·ł~ęły przewieszała się bez•.vładnie
___
znów słowa robotniczej pie~nl. przez ramię kolegi · - „wic;a
szfość.
•
czu i wkrótce z luźnych roz sunę a poc o e~ ~lze~ Wleb. .
0 J
Osiągnięcia ma.my wielkie. rzuconych grup utworzyła się P~pły~ęły nad m':l "~ 1 v.:i. 1 ? ··
Pochód nie doszedł do końca Zakołysały się sztand-1 ry i rza", współtowarzysza maniJest osiągnięciem przede wmy wielka zbita gromada. Nad tnaczeJ, rewolucyJnei piesn_i. I wsi. Na środku dr.o~i u.;;tawił transparenty. Czoło po.:noju festacji. Przy nich z ptlsto1estkim nasza jedność. Od zjed- lłią wyrosła nagle z tłumu po -. „Wyklęty powstań !u·fo ze się nagle szpaler poli-.:;;mtów pod napore.m masy hd,ldei tern w ręku stał groźnie konoczenia wzrośliśmy liczebnie stać jednego z trzech najpóź ;ni..." ~ a czerwone ;z.tandary j w stalowych hełmach na gło- runęło na najeżony bagnet:imi mendant posteru?~u. Tuż .~
l okrzepliśmy ldeołoglc7.nie. niej przybyłych robotników. i. transparent trzymany krzep wach, z wysuniętymi do przo kordon policji. Komendant po bo~ na. zd.ep~ane.i 1 str.atn_~~ d
ZMP-owa organizacja fabrycz Z szarej , robotniczej masy wy ko przez. spracow.ane .dłon;e du karabinami, lśn-\1cymi na- sterunku z wyciągniętym re- ne_J konskimi kopytam~ Zl! mi
na coraz lepiej spełnia rolę płynęły ponad tłum czerwone coraz wyzej wznosiły się nad oliwionymi ostrzami bagnc- wolwerem w n~ku pocz4ł strze lezały dw~ s~rzępy płotna kierownika młodzieży w wal- sztandary. Zakołysały się i ża maszerującą kolumnę...
tów. Komendant posterunku lać w górę. Zza zakrętu dro-1 czerwony 1 Zlelony.
ce o produkcję, o przeclterml- trzepotały w porannych proZ chałup wioski powycho- dał znak do zatrzvmania ~·ę gi ukazał się liczny ad'i7.iat . Bo całych. sztandarów P'lnowe wykonanie ułanów. w mieniach majowego słońca. dzili na drogę mężczyźni, ko- manifestant{>w. a następn : e pollicji konnej, który wm1dł
llCJ~ntom me ~dało się wy:walce o ,Jak;l}ść produlrnji. Or- Z bramy f?.bryki od strony sto biiety i dzieci, które z zark1n ' wezwał tłum do rozejścia się. I bezładną już grom'l:J,~ m,mife wac z rąk mamfestantów.
ganh:a.cja szkolna coraz lepiej larni ruszyła grupa młodych wieniem przyglądałv ~ię n'e-1 Nikt jednak nie' opus zczał sze stantów. Załomotały ud2rzc,
Oracz.
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ZMP owiec przoduje w procy i nauce!

Zobowiązania wykonaliśmy
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Nasza odpowiedź podżegaczom wojennym
Walka, Nauka
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Pozdrawiamv walczoca o wolność młodzież GrecjL Hiszpanii. Chin. Vietnamu. Indonezji i Malajów
'
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Z

złotych

120 milionów

zaoszczędzą. Spółdzielnie Gminne
w województwie łódzkim
Na zebraniu odbytym w
Centrali Rolniczej w dniu
22 _kw~etn~a pr~edstawiciele
~połdzielm Gmmnych uchwalili zaoszczędzić w bież1cym roku 120 milionów złoiych- N a sumę tę złożą się
zaoszczędzone kwoty z tytułu oszczędności w obrotach,
w magazynowaniu i przewo-

żeniu towarów, oraz sumy
uzyskane z racjonalizacJi pra
cy zakładów pr-dukcyJnvd
G ·
h S 'łd .„1 · p 0 .
mmnyc
~o ZL ru. d
~a. tym pow~ne oszczę n~sci uzyska -~ntrala Rol n;,cza przez rac)or'.'l'.
rc_~odarkę we wszystkich sw01ch
agendach.
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siewnei w naszym woiew6dztwie

nawolJ lei~ wma1aiyna[~, ~rn~JIY w~an~n, al~ło~i ue~ait.

Przed kilkoma dniami poOkazuje się jednak, że nie Gminne w Borkowicach, Chlejfoktu, że wi~ksza czę~ć chłodawaliśmy artykuł, inform.u- tylko w rawskim i skiernie- wiskach, Czermnie, Gowar- p~w już obsiał.a swoJe pola,

j~cy czytelników o niedociąg wickim a~cja siewna kule~e.
na W tym niechlubnym „wspołterenie powiatów skierniewic rzawodnictwie",
o
palmę
kiego i rawskiego. Zwrócili-i pierwszeństwa „ubiegają się"
śmy wówczas uwagę na bra- i'Ównież powiaty: konecki i
ki przy rorzprowadzeniu na- opoczyński które do .tej powozów nasion siewnych i ry (24 kwietnia) nie rczprokredytÓw.
wadziły posiadanych nawozów sztucznych. W koneckim
PZGS-ie do 'tej pory leży na
.~kładzie 19 ton nawozów aprzeddzień
zotowych. Nawozy te nie zostały rozprowadzone wskutek złej pracy Sp.óldzielni w
Chlewiskach, Górach Mok
„
•
•
rych, Skotnik::>,ch, i Qzermnie,
C
SWOJe zohow:iązan«a
które do dnia 24 kwietnia nie
_
.
·
„zdążyły" odebrać przydzieIł' Opoczn•e
/Samopo~o~y, partyjn1a~y i Opocznie była jednym z frag lonych im nawozów azoto
Dnia 22 kwietnia do Opocz bezpartyJm. Ale pr. zy pra- mentów tego sojuszu, który wych mimo, że jak powna przyjechali chło i ze •ivsi cach v.,rspólnie W:ykony~a- jes~ P?dstawą trwałego po- szech~ie wiadomo, są one
b
. • d . ł p
. ' 1 nych dla uczczema święta koJu, 1 dobrobytu mas P::"3.- bardzo poszukiwane.
! wziąc ~. zia · czy 11.e pracujących mas chłopskich cujących. Józef Pawlik
Poza nawozami azotowymi
pierwszo~aJo_wym. Wespol i robotniczych okazało się. że
z Opoczna
w PZGS-ie w Końskich do tej
:& robotmkam1 fabryk
opo- pomiędzy nimi i robotni1;aoory znajduje się na skłaczyńskich nap~awili oni ~U~ , ~i nie.m'.1 ~óżnic·
nic ich IW Brzezinach dzie prze~zło 17 ton saletrza~ę Part~zantow.
Choc1az me dzieli, Jak to się stanno
ku 12 superfosfatu 80 soli
~est to uh~a boczna, _ma on~ w P?ls.~e sanacyji;ej. chłopu Gospodarze z powiatu brze potasowej,
12
siarcizanu
Jednak d~ze znac~em~, gdyz wmo"'.'1c, a raczeJ, ze wrzy- zińskiego uczcili święto Pra- amonu, i. 48 ton kainitu.
r~k rocznie na. te] ulicy o~- stko ~eh łączy. ~~czy nas cy przez założenie 5 nowv:.:h Podane wyżej fakty nie wy
bie::ane są defilady w dmu ~hłopow ~ r.obotmk1em so- K 'l ~
d • w· . k' h 'p czerpują jeszcze listy grzeSwięta ~racy..
. .
JUSZ, wspolme wylany pot 0
-ispo yn ieJ~ ;c. · 0 chów „czynnikó_w odpowie~hłop1 wsi ?poczynsk1ch, prz~ pracy_ nad odbudową za tym w gm. Popie:'! 1 Je- dzialnych" za akcję siewną w
~tor~y .przy~yh do Opo~zna 1 kraJU, w~polna walka z .?ku- żow chłopi uczcili dzień 1-go koneckim.
1 kto~zy dah swą .prac~ 1 po pantero i r~ądem sanacJ_i.
Maja przez obsad·lenie ulicy
w związku z planami udzie
mogli furmankami wozić po- Węzłv SOJUSZU. robotmczo- .. k' . d
. w
lania pomocy chłopom mało
trzebny do remontowania chłopskiego będą stale się wie1s ie3 rzewami.
gm. i średniorolnYJll , w rodzaju
drogi kamień, to członkowie zacieśniać. Wspólna praca w Biała i w Brzezinach obsa- hodowli, Państwo zakupiło
dzono również stadiony spor znaczne ilości nasion roślin
będzie
towe drzewami·
.
pastewnych. Nasiona te prz~. p rzecł aw karzano
do
rozprowadzenia
P
·
W
działu
K
W
.
.
.
.
oza
tym
we
wsi
. 1moro
.
. . k'im. R.ow
Stararuem
y
u1im1eruu w1asnym 1
sp ółd zie
w1eJs
turalno - Oświatowego przy uczestników kursu wyrażam gm. Mrnga Doln~ przeszk.0 - nież powiat konecki otrzymał
Zarząclzie Gminnym Związ- Rządowi
Polski Ludowej lono 30 Przodownic Zdrcw1a. znaczną ilość tych nasion.
ku Samopomocy Chłopskiej serdeczną wdzięczność za
(BJ)
Tymczasem
Spółdzielnie
w Bogumiłowie zorganizowa zorganizowanie dla nas chło
no kurs dla analfabetów. Na pów nauki pisania i czytakurs uczęszczało 23. osoby, nia. Wiemy teraz, że tylko
0
Z
OWa przO Ują
wtym 16 kobiet.
Rząd Chłopsko _Robotniczy
dba o oświatę .szerokich
W dniu 24 kwietnia odby' Kuźnica Grabowska
pow.
Jak wiele uczestnicy kur- mas chłopów i robotników ły się zebrania · pózjazdowe wieluńskiego, gdzie na obec~1;~~~~. ~~Wlyw.ąat~~~ Pamiętamy czasy przedwo~ nczałsonkgów Z~Chód nta terenie nych 196 osób, było 170 ko·enne, 'a le n.ie panu'ętamy,
ze 0 WOJeW z wa.
biet.
.
.
.
Ożegowa ze wsi Monica po- J
wiedziała. _
Mam już 45 aby ówczesny rząd sanacyjNa zebraniach tych deleJako zobowiązama PierwJat Ale ter do .
ot
ny zakładał dla chłopów gaci na trzeci Zjazd ZSCh szoma~owe zebrani uchwali·
az
piero wo- k
·
h ł · h .:i
dzielili się swymi wrażenia- li·
rzyły mi się oczy i zaczy- k~rsóy l z~c. ęca le „o n~u.
nam patrzeć na ś · t Nie ·1. wczesni panowie chcieli mi i zapoznawali zebranych
Uporządkować plac przed
mam słó
d~ka ·
. widzieć chłopa tkwiącego w z deklaracją, uchwaloną na Pomnikiem Poległych" upo zięsięowania
f · · ·
·
zjeździe. Na tychże zebra.. porządko:va
"
ć drogę: ;yiodącą
'
dla tych, w którzy
zajęli zaco amu i ciemnocie.
walką z ciemnotą na wsi.
Dziś jest odwrotnie Dziś niach podejmowano zobowią przez Głowny CzaJkow na
dz' k'1
d .
kr ' zania w związku ze Swiętem przestrzeni 700 mtr. otoObywatel Józef Gołąb naię r~k owi d:m? atycz 1-szoma.iowym.
czyć troskliwą opieką'wszyst
·
· nemu
. drzewka posadzone ··w
P isał wałsnoręczme
po d z1ęt zm
. a. ze
. wsi
. . ciemnota
. . '
Na szczególne pod- kie
kowanie, w którym czyta- ~as ępuJe JeJ mieJSCe oswia- kreślenie zasługuje zebranie roku ubiegły'm na terenie
my.
a.
Wiktor Wiśniewsld. w gromadzie Czajków gm. gminy.
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Nie

na wsi analfabetów

szowi~, G?rac1! ~okr_ych,
Skotnikach i Konskich me uważały za potrzebne odebrać
przeznaczonych dla nich nasion, zostawiając je w magazynach PZGS-u. W ten sposób chłopi,
którzy
chcą
pmejść na uprawę roślin paste\•a1ych, muszą kupować
nasiona na wolnym rynku,
płacąc odpowiednio wysokie
ceny, gdy tymczasem w magazynach spółdzielczych leżą
nasiona koniczyny, wyki, czy
seradeli niewykorzystane.
Również
nieszczególnie
przedstawia się sprawa rozprowadzenia nawozów w powiecie opoczyńskim, gdzie na
drz;ień 23 kwietnia stwierdzano istnienie remru;entów oko
lo 154 ton nawozow fosforowych, 200 ton soli potasowej
i 23 ton kainitu. Trzeba przy
tym dodać że również kredy
ty nawozo{ve nie zostały rozprowadzone w 100 procentach i poważne sumy znajdu
ją się do tej pory w KKO w
Opocznie.
Należy wątpić, czy uda się
jeszcze naprawić niedopatrze
nia, popełnione w wymienionych wyżei nowiataeh. wobec

Nie znaqz;y to Jednak, że. ~oż
na nad tą sp:awą przejsc d_o
r,orządku dziennego: Sądz1-

~Y, że słuszne ~ędz1e zyrró·
cić uwagę czynmkom miar<>-'
dajnym, PY tak ~. stos~ku
do aparatu aąmims~rącl:'JD&o
go, spółdzielczego, J~k 1. samopomocowego wyciągruę~o
odpowiednie kons~kwencJe•
Nie można przecie! do~uścić, aby kredyty leżały niewykorzystane, a chłop mało
i średniorolny 21adlużał si~ !'
lichwiarza i spekulanta Wl~J~
skiego. Nie można rówruez
dopuścić, aby w magaz~na~h
ni:orz;czały nawozy, a ziem~a
dawała niskie plony właśnie
z powodu braku a.zotniaku,
czy superfos~att': ,lub. soli potasowych. RowDleż niedopusi
czalne jest, by pozostawały
remanenty nasion pastew• ,
nych w czasie gdy chłopi po
stanowili przeJś~ do nowych,
lepszych sposobow gospodarowania, zwiększając upraw~
roślin pastewnych i podnosząc hodowlę.
Za te zaniedbania graniczą
ce ze szkodnićtwem gospodarozym winien 'ktoś odpowiadać!
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odmiany
z1emn1·aków
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. Pos~cz~goln?. .
<>?nua!1y me :'1a me~o po~hewk1 z ceziemruakow rozruą się zruę- lulo1du. Kiedy JUŻ narriądY,
dzy s?bą bar~zo liczn~ ~e- żeńskie doj,r~eją, przei:o~i się
chanu, a więc: plennosc1ą, pyłek z rosimy drug1eJ na
sz~bkości~ wzrostu, Cl1:8;Se~ kwiat ~ierwszy. i zapyla się
doJrzewarua,
wymagarualll.l sztucznie. Kwiat tak zapyco do gleby, procentem skro- lony (zwykle robi się takich
bi, smakiem, wielko.~cią kłę· ·krzyżówek kilka tysięcy) da
bów, itp. Cechy te, nazywa- nasiona które następnie piej~ce s!ę ogól?le cec~~mi ~i- czołowi~ie wysiewa się w roZJOlog1cznym1, ś . (f1zJolog1a k.u następ. nym. Niektóre na·
nauka o czynne ciach orga- s10na daJą w przyszłych ponizmu) znajdują także swój koleniach rośliny, zawierają·
oddźwięk w wyglądzie roślin·
b·
h Tw
·
o
są to znowu
ech
o f 1 , ce oh iedce: y.d k or~ru~ n
c Y m r o o- wyc o mian o onuJe się u
giczne. Jedne krzaki ziemnia nas obecnie głównie w Stakówb są .ciemno
· h P ans
· t ~~wł'~h Za kl a·
d zielone
b
. , duże. , ~J_ac
u e, młne r~ dne, .h1asknłorzb1e ow Hodo~li os~m.
.
one, ma e, u Je nyc
ę Y W-szystkie odmiany ziemzebrane są razem (osadzenie niaków podzielić można na
kł ębów gmaz
· d owat e ) , u m· pewne grupy. I tak rozr ó"znych
rozrzucone
szeroko niamy odmiany wczesne, śred
(osadzenie rozpierzchłe).
niowczesne,
średniopóźne,
Ilo5ć odmian ziemniaków późne. Wszystkie odmiany
sięga wielu tysięcy. W miarę wczesne są j?dno9ześnie i j~
lat zostają wytwamane nowe dalne gdyż ich głównym
odmiany na miejsce starych, prrzez~aczeniem jest właśnie
wyrodzonycn. Rolnik współ- spożycie. Te odmiany dają
czesny dbać powinien, aby się podkiełkowywać
aby
piiał w swoim gospodarstwie jeszcze bardziej przyŚpieszyć
. Czyn Pierwszomajowy Koła Z~IP przy Centrali Tekstylnej z Łodzi
odmiany jaknajlepsze, zdro- ich sprzęt. Przeznaczenie taDwaj młodzi, na brąz opa czynem powitać Swięto Pra
_ I wiele się przy tym kiej Warszawy czy Lodzi, w
dające wys~ki plon, do- kich ziemniaków ~prawia, że
leni chłopcy w zielony::h cy i czynem mocniej zwią- człowiek nauczy. Paru chło- życie Skrzyńska zacznie się ~tos~v.:an~ do klimatu. gleby będ~ ~ne upri:wian~ tam,
kombinezonach, wspięli się zać sojusz robotnika z chło- pów, jak zelektryfikowano wkradać
wiele
nowych i połozerua gosp.odarstwa. . gdzie Jest. na me. duze ~api:ina słupy od przewodów elek pem.
u nas wies, założyło sobie zmian.
Przez głośniki boZapyta ~toś, Ja~ po:vst~Ją trzebow~me, a więc .g~ov.:rue
trycznych i coś zawzięcie
Oh, to będzie dopiero radio. Wszyscy do nich przy wiem będzie płynąć nie tyl- nowe. ~miany ziemruakow. w . o.kobeach po~m1_eJskich:
majstrują.
radość. To będzie naprawdę chodzili słuchać. Teraz nie ko pieśń, rozjaśniająca sza.. Sposob Jest . bardzo pro.sty, M?IeJS~y plon, ,Jaki .me.wątpi!
- Co wy tam robicie, ko „przy sobocie po robocie"- trzeba będzie latać po chału ry dzień rolnika lecz także al~ .wym~~a~ący pewneJ u- wie daJą, wyr.ownuJe Jednak
ledzy? - pytam, ·zadarłszy oświadcza z uśmiechem je- paclł,. Człowiek se sięrlzie, popłyną słowa. •które będą mieJętnosc1 i wprawy. Pole- \VY~oka cena Jednos~kow~ zą
głowę do góry.
den z gospodarzy.
przekręci kontakt i grą ci uczyć i uświadamiać W ?a on. na ta~ zwanym Jt:zy- kwmtal. W ~fekc1e k01.1c.o·
- Przyłączamy do sieci
A, tak... dodaje ob. S::cze pięknie, że aż hej ... Oj, dziel Skrzyńsku są jeszcze a~alfa zo~amu odmian. W~obrazi:iy w~ ~płaca . się znakozruc1e,
głośniki. Czyn Pierwszoffia\ pan Machniewski. - Musi- ne te nasze chłopaki ZMP- beci którzy wielu rzeczy po sobie, że mamy dwie od~a- ewazyc bowiem t~zeba, że
jowy ! - odkrzykują jedno- my jednak pamiętać 0 tym owcy
da~anych
d" ·. h ny, z których każda posiada schodzą one wcześnie z pola,
cześnie w odpowiedzi.
że radość naszą zawdzieeza~ A ·ZMP-owcy tymczasem d" rozum· pćrzelzdrlatio. me,'~ po jednej ważnej gospodar- co~ozwala na uprawę roślin
· k u roi· się
· od my Z MP -owcom i to z mia- uwijają się po wsi· Kole..,a
' scow
~
(np . Jedna J·est t a lnc
W Sk rzyns
· ll Ja
· k pszenica,
·
K łle ZMP a egot m -eJ. czo C"""ze
~" .
rzepa k
zielonych kombinezonów. To sta.
Madry Edmund
~ bi:i, ło e ZoMPo
pcs a?o~ nlenna, a druga odporna na i inne. Tu należą odmiany:
1
R a d osc
• • tych dwoch
•
· bo pracuje
· w" Centrali- :r:adiof
- " . . -owcv
mias..,.
ZMP-owcy z C en t rai
1 R ose ( zvi.rane u nas
l . T ergoapo ka".
· z .eś
. r<>ka)
.._ . · Chodzi· o to , ab
. y t ~ E ary
~tyln~j. z Lodzi radi<?fonizu- d?-rzy pod.ziela.ią i inni. chło- jako urzędnik. wisi teraz do viś z~;~~~ n~~ :;i ~r~:. d"".:1~ ~echy połączyć w J~dn:J a!llerykanami) EerstelID:~" Ju
Ją Wles. Tam, przy bielonym p1. Ob. Mirecki asystuJe bez słownie na ścianie gminne"o nizujemy k ; dl
lf · rosll.me. Wtedy postępuJe się 11, Cesarska Korona, Frubete,
domku instalują. pz:;ew?d_Y. pri~rwy ~akladającym insta budvnku i załącza orzewod~v. betów".
ur Y
a ana a- ~ sposób. nastę~ujący: . ~a Frligol~ i inne.
.
Tu znowu przec1ą,gaJą hntę. lacJę w .iego gospodarstwie w Gminie też bedzie głoś.
Jęszcze ?Imupełme rozwmtęOdmiany średruowczesne
Przy gminie ZMP-owiec u- młodym Zl\łP-owcom. Zdzi~ nik. Koledzv Jan Kapłoniak
Wszyscy. c~łopcy ws.1, czy tYll! ~~'łlatku je?nej z roślin, reprezentuje głównie od.mia·
czepiony gzymsu wbija haki sławowi P~czakowi i Zdzi Ryszard Wilczopolski i Fra~ ~ ~ndrzeJ Mar~owski, . czr rob~ się .op_eracJę,. polegając.ą na Mittelfruhe, zwana dzisiaj
do izolatorów. Robota wre sławowi
Karczewskiemu. ciszek Zalewski wdrapują arian Gµ~owski . cz~ ~nm, 11~ usumęcm z _meg? p:ylm- Bem. Zaletami tych jest ich
w pełni.
Jest tak zadowolony, że co się na słupy by podłączyć w_7zzną udział ~ ~elJ?eł ak kov.:. Każdy k~1at ziemmak2 wczesne zejście z . pola. Po!ak Skrzyńsko, Skrzyń- chwilę zaprasza chłopców na linię. Każdy ~ nich st!\ra się C.ll U?OWSzechnien:a oswiaty. p~iada zar.ow?o . ~a:zą~y zwala to na uprawy żyta ozi·
sk1em, nie pamięta ono ta- mleko. Ale chłopcy są upi.ir- jak najprędzej skończyć ro- ?ędzie to ~~ Pi.ei:ws~o_ma- o,łc1owe n_ięskie .i.ak i zensk1e. mego po aaemniakach, szero~iego ~ajazdu. Nie pamięta- ci. - Jak skończymy robo- \><>tę, bo przecież chodzi 0 JOwy młodziezy wieJ~k1eJ. . Usuwa się. pylmk, ~yli i:a- ko prakty~owaną przez naJą takze gospodarze. by w tę! - odpowiadają na za.. czyn pierwszomajowy KażPracą,
zapałem i -wys1ł- rzą~ męski .. Następ~1e kwiat szego rolnika. Odmiana Bem
kartac~ hist?rii ich wsi p~- proszeni.a.
.
da nowa instala~ja, ·każdy kiem
młodzi
ZMP-owcy t~k1 .zabezpiecza, się prz~d jest przy tym rak~o?porna.
sano, iz ktos '!' poza gramc
W m1eszkaruu gospodyni orzewód założony, to o krok wsi i miasta scementowani nvłk1em obc:vrn. orzez nałoze
mz. E. G.
~o-nady. przyJechał i coś _ro ~uzanny Szyszki instalację bliżej
od wykonania zobo- 'sojuszem ro,ootniczo-chłop. U{Uł'h.al'.lm1·a
Spo'łdz1·ern1a
bil ~la mch. A teraz przyJe- JUŻ zaprowadzono.
wiąz<inia. Zobowiązania, któ
.
. .
.
I'
I.I
chali ZMP-owcy z Łodzi i
- Będzie teraz raźniej re chłopcy chcą wykon:lć sk1m, witaJą Sw1ęto mas pra
W
"'"i·ą k
b1·· •
r a· f · ·
d
B
.
.
'
·
·
eh
C
,, , z 11 ?:e z 1za1ącym
~d10 ~hmzutJą ~roNm~ktę.. h ez .d1akl kc.złoWJekś ~słyszy głos z prz2dtcrminowo.
CUJ~cy. czynem. zynern u się dniem 1 Maja Żarząd jako Czyn PierwszoJI].ajowy
n:y
s a;an. . i
i.c o ~ e iego
wiata. po- . Kiedy w sobotę po raz trwalaJą pOtęgę Polski De- Gminnej Spółdzi~lni „Samo- postanowił uruchomić trzy
~ ~e ~rosił, n~e za~iegał. w;iada sympatyczna gosp...,dy pierwszy ze 100-tu głośni- mokr'atycznej.
pomoc Chłopska" w Kruszo nowe sklepy_ w Tu.szynie
Jednak przyJechali b.Y ro..
ków po1)łyną. słowa z dale..1'. Srr.ewera:. .wie z siedziba. w Tuszvnie - Poddębinie, Wodzinku gm:
Kruszów oraz w Tuszynią..
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PAN'STWOWY TEATR

WOJSKA POLSKIEGO
w Łodzi ul. Jaracz& 'l:1
Dziś o godz. 19,15
komedia
najwybitniejszego dramat-0pisarza. hiszpańskiego Lope
de
Vegi pt.: „PIES OGRODNI-

XA".

~~~~~~~~~ .~~~~!~.~~~:m:~~~odzi~~~a~o!~~' ~L Td: :;i1;! ;~~
0

1

TEATR „OSA~
Traugutta I tel. 272· 70
Codzienni<!! godz. 19.30 „Rycen
Szalony" 'I A. Dymsz~.
Jowe,
Miasto
nasze przybiera już odświętny wygląd;
na twarzach przechodniów maluje się radomy nastró,J. ZbMPAill'STWOWY TEATR
ża się 1 1'11aja. dzień Swięta pracy i międzyna.rodowe,J soliPOWSZECHNY
w todzl ul. U-go Ltstopa.da 21 da.mości klasy robotniczej, a wlec święta które dla Łodzi ma
'
'
Dziś I dni następne o godz. 19.15 szczególny wydźwięk.
„Dwa Teatry'" J. Szaniawskiego.
Uroczystości
I-Majowe w ta 1 36 chłopców z Między
TEATR KAMERALNY
tym. roku zapowiadają się im- szkolnego Klubu Sportowego,
DOMU tOŁNIERZA
ponująco.
Imponującym bę 120 dziewcząt i 240 chłopców
DaszyID;kiego 34.
dzie również pochód, w któ- ze Szkolnych Klubów SportoDziś i codziennie o godz. Hl,15 rym po raz pierwszy, jako o- wych,
240 dziewcząt i 900
sztuka Stewirta ,,GWIAZDA sobna gTupa, wezmą udział na chłopców ze Szkól Podstawosi sportowcy. Nic też dziwne- wych oraz 12 nauczycieli wySTEVENSONA". '
go, że nasze władze sportowe chowania fizycznego.
TEATR „MELODRAM' •
z Wbjewódzk·i m\ Urzędem Kul
ul. Traugutta 18
tury Fizycznej na czele wycho
PO 300 ZAWODNIKOW
(Gmach OKZZ.)
dzą ze skóry, aby udział łódz
WYSTAWIAJĄ
Dzi~ o godzinie 19.15 doskokich sportowców w pochodzie
ZWIĄZl{OWIEC - ZRYW
nała komedia
E. Augier i J. I-Majowym wypadł j;:ik najI SPOJNIA
Sandeau pt.: „ZIĘĆ PANA bard7.iej okazale.
Pion akademicki reprezento
Poirier' '.
wany będ:r;ie przez 48 akadeTEATR KOMEDII
MUZYC7.NEJ
SPORTOWCY
miczek
i 96 akademików
„LUTNIA"
POMASZERUJ A
członk&w AZS-u, pion GwarPiotrkowska 243
WEDŁUG PIONOW
dii przez 24 zawodników, pion
Codziennie o godz. 19.15 „BA·
PATRONALNYCH
WKS Legia przez 96_.zawodni'RON CYGANSKl'" operetka w 3-ch
Sportowcy łódzcy będą ma- ków, piion Związków ·zawodo-aktach.
szerowali w pochodzJe grupa- wych przez 960 zawodnikóVll
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
mi według pionów patronal- Zrzeszenia Sp')rtowcgo .,Włó
PRZY JA CI Ot DZIECI • TEATR
nych w kostiumach sporto- kniarz".
120
zawodników
LALEK „PINOKIO"
wych i ze sprzętem właści Zrzeszenia Sportowego „Budo
Nawrot 27
wym każdej gałęzi sportu. wlani", 360 zawodników Zrze
Codziennie oprócz ponJedi.1alków Miejscem zbiórki będzńe odci- szenia Sportowego „Związko
o godz. 9.30 „Czarodziejski kalosz" nek
ulicy
Żeromskiego wiec-Zryw",
120 zawodni(przed gmachem Państwowej ków Zrzeszenia Sportowei;o
TEATR LALEK .,ARLEKIN"
16dt, ul. Piotrkowska 150 tel. 258-99 Szkoły Przemysłowo - Tech- ,.Ogniwo",
120 zawodników
Codziennie prócz poniedziałków nicznej) gdzie wszyscy mu- 7.rzeszenia Sportowego „Stal",
o godzinie 17-tej „KOLOROWE szą sdę już stawić o godzinie 120 zawodników Zrzeszenia
Sportowego „Unia", 120 zaPIOSENKI" Franta
W niedzielę 7,30 rano.
Jak
JUz
wspomnieliśmy, wodników Zrzeszenia Sportol święta dwa wi<;lowiska o 15-tej
I 17-tej. Kasa czynna od godziny w pochodzie reprezentowan~ wego ,.Kolejarz" i 360 zawodbędą wszystkie piony.
Pion ników Zrzeszenia Sportowego
10-tej.
szkolny zgrupuje 24 driewczę- „Spójnia''.
CYRK
NR. 2
codziennie o godz. 19.15 soboty
2 przedstawienia nledziele 3 Dział oficja/ny ŁOZPN
przedstawienia.
WielkJe widowisko strekC'!l

„ZMOTORYZOWANA"
Dodatkowe grupy tworzyć
będą w pochodzie kol.lrze i
motocykliści. Jedni jak d dru-

dzy defilować będą z udekoro
wanymi magzynami i w pełnej gali.
Grupa sportowa kroczyć bę
dzie w pochodzie dwunastkami (kolarze i
motocykli ś ci
czwórkami) według następują
ce.l kolejności: pierwsze będą
s z ły poczty sztandarowe klubów, za nimi działacze i instruktorzy Związków Sportowych, zrzeszeń i klubów, oraz
pracowndcy
Wojewódzkiego
Urzędu Kultury Fizycznej. W
dalszej kolejności kroczyć bę
dą: pion
szkolny, pion akademick:i, pion „Gwardii". pion
Wojska, pion ZVlriązków Zawo
dowych i wreszcie grupa ,.zmo
toryzowana" kolarzy i motocy
klistów.
Jeżeli dodamy, że cała
ta
wielka kolumna mienić s i ę

Poza ekipą polską do Pragi przybyła wczoraj samolotem
częsć ekivy francuskiej - 8 zawodników, z sekretarzem FSGT
na czele. Pcnostalych IO-du kolarzy przybędzie jutro'. J>onadto
do Pragi razem z drużynami polskimi przybyl.t c7ltereJ zawodnicy węgierscy, którzy brali udział w w~cigu w Warszawie.
Inne drużyny spodziewane są jeszcze dzisiaj.
--o--

w czwartek rano wyj echa la z Warszawy do Pragi grupa lekarsko - sanitarna pod kie runkiem po~ła dr. Z. Zaj11czkow·
skiego, z udziałem dr. S1doro wicza i dr Łukasik.a. . Lekarze po.I·
scy w czasie wyścigu prowadzić będą doświadczenia badawczo
naukowe. m. inn. badania nad wysokością ciśnienia krwi u :zawodników.
-o-

Ekipa filmowców polskich, ~ znanym operatorem filmowym
Sz czecińskim na czele, wyje chała w środę do Pragi, w celu
nalm~cenia filmu o wyscigu.
Polscy filmowcy współpracować
będą z filmowcami czechoslo wackimi.

w

--o-·środę

dn. 27 bm ., wy jec.hała z Warszawy ekipa techniczna „Motozbytu" pod kierownictwem dl"l'. Flickera, która
zajmie się obsługą techniczną kolarzy polskich na 'tl'as\e wyś·
cigu Praga - Warszawa. Ekipa składa się z wysokokwali.fi.kowanych mechamków i dysponuje dobrze urządzonym warsztalem, umieszci;onym na samach od.tie. Samochód ten posuwać się
hędzie wraz z kolarzami wzd luż trasy wyscigu, posiadaj~c za·
pas c1ęści zamiennych do rowerów
wyścigowych
produkcji
polskiej „Bałtyk'', na których jadą polscy kolarze, biorący ubędzie różnokolorową
barwą
dz i ał w wyścigu .
swych kostiumów sportowych
Zaznaczyć należy, iż dwie drużyny polskiie jadą na rowei transparentami z najróżno
rach, zaofiarowanych bezpłatnie na ten cel przez „Motozbyt".
rodniejszymi hasłami i sloganami, ud:ciał naszych s p o r t o w l . ; . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ców powinien wypaść barwnie Uwaaa członkowie KS Widzew/
i zebrać wiele braw wśród wi
----~------~-----dzów.
PO POŁUDNIU
NA WS7._YSTIUCH
Zarząd Wł. Zw. Kl. Sp: „Wi- wonej 82-4, dawnej Wimy, ce•
BOISKACH
ODBĘDĄ SIĘ CIEKAWE
dzew·' wzywa wszystkich dzia- Iem
pobrania
odpowiedniego
ZA WODY SPORTOWE
łaczy i członków Klubu do bez sprzętu sportowego.
Po południu, na wszystkich
I d
t · ·t
W myśl zarządzenia LOZLA
boiskach łódzlkich rozegTane wzg> ę nego s aw1en01c wa w
zostaną zawody sportowe 0 dn. 1 maja br. o g-odz. b rano i Związków Zawodowych, s·por
bardzo urozmaiconych progra w lokalu własnym przy ul. !owcy pracujący w poszczegól·
mach i z udziałem wszystkich Arm'i Czerwonej 77.
nyc'n zakłada-eh pracy, zwolnien!
naszych czołowych zawodników.
Zawodnicy czynni wszystkich są od udziału w szeregach Za·
Dokładny p_rogTam tych im-1se·kcj' zgłoszą się w przeddzień. kla<lr11 z tym, że biorą udział .w
I. Na zawody w dniu 1. V. 49 stawią się o godz. 17 w szatni prez, znajdą Czytelnicy w nutj. dn. 30 kwietnia o godz. · 18 ogólnym marszu sportowców.
r godz. 17.30 między reprez. Okrę u Kapitana Sportowego, winni za- merze 1-Majowym.
na boisku własnym Armi: Czer
gu i ŁKS Włókniarz wyznacza się brać ze sobą buty, skarpetki i oni-3'Stępujących zawodników:
chraniacze.
------~-~-----------~-------------...;..~---------~-------------------Komar z Tomasio"'tankl, Musiał -Za stawiennictw<> wy>żej wymiez Wldz~wa, Rzeszutek z Unii Skier nionych zawodników odpowiedzial
nlewłce, Gałązka z Boruty, Jach ni są kierownicy
sekcji piłk.:ir ·
z Resursy, Miller z ZZK tódt, Ma-- skich poszczegÓJnych klubów.
tlorh z PTC, Szaliński z ZZK Kol,
2. W związku z komunikatem !+-'~lll/''t='fł--"""111f--\bt
Dudka . z Włókniarz Zgierz, Micha- WG 1 D Nr. 14 wyznaczającym w
lak z ZZK Kol„ Matynla z Boruty, dniu 1. 5. 49 r. zawody Zrzeszestoczy li wczoraj najładniejszą walkę
Koczewskl z ZZK tódt, Smullk z nie Kolejarzy - Wł. Zw. KS WiSpójni, Galązka r. Ogniska, Lasz- dzew należy pominąć zaw. wyW dniu
wczornj~zym ro l pO· wclna).
('Yidzew) pokonał nn punkty
czyk z ZZK Kol.
zn3czonych do reprezentacj i Okrę
c :-ęły
~ię
zawody w ramach
Wag:\ kogncia: R~·mkiewi~z ( 'lbrn<kiego 1LKS ".lókniarz).
Wyżej
wymienieni zawodnicy gu P.rzy us\alaniu składu.
pierwszego
wioRennego kro„ (LKS "lókniarz) poddał si{' w
W driiu dlis1e.jszym w dru.
ku bok8erskicgo. Z 98 zglo· pierwszym starciu Danicleckie- gim dniu pierw~zego wio•enneszonycb weptów pięściarstwa rnu (ZZK KnrAznice).
gn kroku bok~erskiego.
usłyszymy
clopuszczono do walki 82, resz.
Waga piórkowa:
Pietrzak
Początek o godz. 18·ej w bali
tP.
natomiast
lekarz
uznał
za
(P.awcłna\ przi>grał do Dymigz. Wimy.
11.40 Audycja szkolna, 11.57 Sy- zyczna", IR 40 „Daleko od Mosniezdolnych
do
występów w rin ki ewie za
(:;\fctnlowiec)
na
gnał cz.asu i Hejnał. 12.04 WIA· kwy",
M. in. lrnlczą:
19.00 Audycja sł9wno DOMOSCJ POŁUDN 12.20 Muzy- muzyczna pt. „Swięto Pracy", 19.15 gu. PierwzzeJo dnia turnieju punkty.
.Mu~za:
Sohczak (Wi•lzew)
. Waga lekka: Ro sół (ŁK~ Pawlak (Ognhrn).
ka popularna, 12.30 Au<lycja dla Koncert symfoniczny. 20.00 DZlEN rozegrnno 14 spotkań.
wsi, 13.00 PRZERW A, 14.30 (Ł) NIK WIECZORNY, 20.45 Muzyka , Poziom w pienvszym dniu za- .Włókniarz) ulc>gł na pnnkt.v
.larzmanow:;ki
(Ogniwo) Muzyka obiadowa (plytyt, 14.50 lekka, 21.00 (Ł) „Lud"l\ie z Horten- wodów był clobry. Ładną wal- Kwuśnie wskiemu (U11ia Skier- Pizy by8zewski
(ŁKS
WMk„muchy'' Lam- niewice).
niarz).
(X) Aktualności łódzkie, 15.00 (Ł) sji nie zapomną", 21.30 „Ni.ech się kę rozegrały
br<"rl1t
z
Piechowskim.
Waga półśrednia.: śmigielAki
Wiadomości sport. 15.05 (Ł) Utwo- zbudzi drwal'" montaż słuchowisko
Nowak (LKS Włókniarz) Poniżej
p0ihi.jem:v
wyniki \Unia Skiernie"·ice)
wygrał 8il'..llecki (Bawrłna).
ry skrzypcowe i wiolonczelowe. wy wg. poematu Pahle Nerudy.
15.15 (Ł) „Spiewamy pieśni robot- 22.00 „Na de>branoc", 22 45 (Łl pierwszych o:imiu walk, rc~ z tę przez tc1•hniczne k. o. w pierwBogdański
(Związkowiec
starciu z Widaw5~im Zryw) - Wal•1siński (Kar5znicze", 15.30 Koncert solistów, Piesni chóralne i masowe kompo- podarty w n-rnerze 11iątkow~·m. ~zym
\~laga rausza: Lamhrt>eht <O::! (!l1rniwo).
16.00 DZIENNIK POPOŁUDN. 16.15 zytorów polskich, 22.58 (Ł) Omów
r.ice).
Waga. lekki.: Wolf (Zwil)zkJ
„0 zawodach", 16. 25 Skrzynk6 progr. lok. na jutro. 23 .00 Ostat- uiwo) w~· grał przez tce1111i~z111'
Wofoiak (Związkowil:!c Zr:p;)
ogólna, 16.35 Muzyka lekka. 16.45 n;e wiadomosci, 23.10 Koncert k o. w drugim ~tarciu z Pi'- w:ec Zn·w) przPgrał na p1rnkty - "1odarczyk (ŁKS lnók·
cho~~kim.
(LKR
Włókniarz).
„Poezja pra·cy i walki", 17.00 Kon- dawnej muzyki włoskiej. 23.50
<lo Komikzyka (Ogniwo).
niarz).
2) Brzoznw~ki (R:>:koła Poli·
cert dla przodowników pracy. Program na jutro, 24.00 Zakończe
Pietrzak (MPr.alornf'c) zwy·
Wypiorek
(Związl:owier
t:r!t.ficzna) zwyrii;-7..1ł w drugi n• f'i ę żył Antczak11 (J',K8 Włók Zryw) - Włodarczyk
17.45 DRUGI DZIENNIK POPO- nie audycji i Hvrnn.
(ŁKS
~tarciu
.Adamczewskiego (I.la· niarz) na punkty. ZnkrzewAki Włókniarz).
ŁUDNIOWY, 18.00 „Mozaika muD-036632

..............

--
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Komunikat Kapitana Sportowego Nr 3

ADRIA me".
BAŁTYK

„Dzworutik z Notre Da-

- Kino nieczynne z po·
wodu remontu
BAJKA - „Ca~ablanka'".
GDYNIA - Program Aktualnokl
Kraj. I Zagr. Nr. 17"
HEL (dla młodz.) - „Dżulbars"
MUZA - „Timur i Jego Drużyna"
POLONIA - „Cezar I Kleopatra"
PRZEDWIOSNIE - „Wielka tia·
gro da"
ROBOTNIK - „Cztery Serca'".
ROMA
„SLUBY KAWALER·
SKIE".
REKORD - „Nikt nic nie wie"
dła młodzieży
godz. 16. n1edz
14 OO •
STYLOWY - 1-szy seans dla mło·
d2lieży „Aleksander Matrosow"
dla dorosłych „Niecierpliwość
Serca"
SWIT - „Daleka Droga"
TATRY
„Gilda"
TĘCZA „Rzym Miasto Otwar·
te"
WISŁA „Cezar I Kleopatra".
WŁÓKNIARZ ,.Krwawa Wen
delta''.
WOLNOSC - „Opowieść o Praw·
dziwym Człowieku".
ZACHĘTA
„Czwarty Perys·
kop"

Lambrecht i Piechowski

przez radio

Co

I

Teodor Drei!ier

107'

Tragedia Ąmerykańska
- O, nie, teraz jej n1e mogłem powiedzieć. Miałem
jednak nadzieję, że uda się jej pozbyć„. kłopotu.
- Rozumiem. Czy jednak widząc jej ciężkie położenie,
nie uważał oskarżony, że można uprościć całą tę sytuację i
wyrzec się panny X, a ożenić się z panną Alden?
- Nie, proszę pana„. to nie wtedy„. to nie w tym czasie.„
- Co to znaczy „nie w tym czasie"?
- Zrozumiałem to dopiero później, jak to już panu mówiłem, ale nie w tym czasie„. tylko później.„ jak wyjechaliśmy na wycieczkę do Adirondacks.
- A dlaczego nie wtedy?
- Wtedy„. byłem zanadto pod świeżym urok.i.em panny
X, abym mógł myśleć o czym innym.
- Oskarżonyt'nie mógł się opanować?
- Nie, nie mogłem. Byłem tym zmartwiony, ale nie mo
gł em.
- Rozumiem. Mniejsza o to zresztą. Poruszę tę kwestię
jesz.cze raz. Chciałbym teraz, żeby oskarżony wytłumaczył
się przed sądem , jak to było z panną X. Czyż tak bardzo
różniła się od panny Alden, że stała się bardziej od niej pożądana? Co ją charakteryzowało:
czy sposób zachowania,
czy uroda, czy jej pozycja w świecie, czy też było jes~cze
coś innego, co WYWierało taki urok na oskarżone.Em?

Było to pytanie, które Belknap i Jephson zadawali Rilkak.rotl1!ie Clydowi, starając się dociec prawdy ze stanowiska psychologicznego, prawnego, a nawet osobistego i za
każdym razem otrzymywali inną odpowiedż.
Z początku
Clyde nie chciał wcale o tym mówić z obawy, że cokolwiek
bądź powie, będzie użyte w procesie, a dzienniki gotowe
podać jej nazwisko. Później, gdy pisma wszakże zachowywały milczenie w te.i kwestii i kiedy nabrał pewności, że
nikt Sondry nie będzie niepokoić, zaczął nieco swobodniej o
n1ej mówić. Dziś jednak w sądzie zdenerwowało go to pyta
nie i nie miał wielkiej ochoty rozwodzić się nad n1m.
- To trudno dokładnie określić. Uwciżałem. że p'1nna X
była bardzo piękna, o wiele piękniejsza od Roberty. Nie tylko to jednak.„ różniła się pod każdym względem od wszystkich kobiet. Była bardziej niezależna, każdy musiał zwracać uwagę na to, co robiła lub mówiła. Wydawało m1 się,
że była rozumniejsza od innych kobiet. Ubierała się wspaniale, była bardzo bogata, a jej nazwisko i portrety były
stale w dziennńkach. Kiedy jej nie znałem jeszcze bliżej,
czytywałem pisma tylko z powodu niej i zdawało
mi się
wtedy, że widzę ją przed sobą.
Była
bardzo dobra ...
może nie taka prostodusma i ufna jak panna Alden i dlatego trudno mi było wprost u"11ierzyć, że zwróciła na mnie
uwagę. Byłem tym zachwycony, oczarowany, nie mogłem
o czym innym myśleć i ·nie chciałem już mieć nic wspólnego z Robertą. Nie mogłem„. Panna X stała mi ciągle
przed oczami.
- Widzę z tego, ~e miłość przyszła od pierwszego spojrzenia, prawie oczarowanie zakonkludował
Jephson,
zerkajac z boku na sędziowski zespół. - Jeżeli nie jest to

obraz zbyt p'ęknymi. malowany kolo.rami, nie zdaje mi się,
żeb:vm kiedy widział taką osobę.
Publiczność i sąd zachowały kamienny wyraz twarzy.
Jenhson pr7.yśpieszył b;i.danie i zaczął dopytywać się o
szc7.egóły wypadku, które go zaprowadziły na ławę oskarżo
nych.
- Proszę teraz opowiedzieć nam, co się dalej stało.
Niech oskarżony opowie nam wszystko, co tylko pamięta,
nie stara się nic ukryć lub wydać się lepszym czy gorszym.
Roberta Alden nie żyje i ty, Clydzie Griffithsie, możesz rychło życie zakończyć, jeżeli tych dwunastu panów tak za,
decyduje.
.
Chłodny dreszcz przebiegł nie tylko po plecach Clyda,
Każdy na sali odczuł powiew śmierci.
- Zawsze jednak prawda. chociażby dla uspokojenia
własnego sumienia, jest najlepsza kończył Jephson. (Niech mi teraz podstawi nogę, jeżeli potrafi) - pomyślał
o Masonie.
- Dobrze - odrzekł Clyde.
- Co się więc dale.i działo, gdy ona znalazła się w odmiennym st::i.nie. a oskarżony nie umiał jej pomóc, co si~
wtedy stało? Co o~karżon:v robił? Co przedsięwziął? A jaką wte<iy otrzymywał pensję?
- Dwadzieścia pięć dolarów tygodniowo
odrzekł
Clyde.
- Czy żadnych innych źródeł dochodu nie t>yło?
- Nie rozumiem.
- Czy nie zarabiał oskarżony w inny jeszcze sposób.
żeby mieć nieco więcej pieniędzy?
- Nie, nie zarabiałem.
(c. d. n.l

