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1.

Niech żyje l-Maja - Dzień Międzynal!'OdOW9"j Solidarności Mas Pracujących.
•. Niech żyje potężny światowy front pokoju i p«l8tępu
ze Zwią7Jkiem Radzieckim na czele!
3. Precz z anglosaskimi podżegaczami wojennymi - po
plecznikami :tiemieckiego imperiailizmul
4. Niech żyje Zwiąrek Radzi~ki ostoja pokoju I wolności narodów!
I. Niech żyje i krzepnie sojusz Po15ki II ZSRR i krajami demokracji lud01Wej!
t. Niech żyje WKP(h) czołowy odchtał międzynarodowego proletaria,tu!
•
T. Niech żyje wódz światowego obozu pOkoju i postę
powej ludz.lrości - Towarzysz Stalin!
8. Precz z paktelD atlantyckiim, spisłGem podżegaczy
vrojentnych pneeiw pokojowi świata l wolnośei narodów!
ł. Nasza odpowiedź na pakt Ilttantycld: produkcja ponad plan, sojusz z ZSRR!
10. Niech żyje ws.półprae.a gospodarcza ł pomoc wzajemna ZSRR i krajów demokracji ludowej!
11. Niech żyją ma_y ludowe Włoch i Francji, walczące
o pokój i suwerenność narodową!
12. Niech żyją - Czechosłowacja, Węgry, Rumunia.
Bułgaria, Albania bratnie kraje. demokracji ludowej - budujące fundamenty socjaliZDlu!
13. Chwała zwycięskiej Chińsk:ej Armii Ludowej l
14. Chwała bohaterskiej Greckiej Armii Demokratycznej!
15. Niech żyje bohaterska walka ludu hiszpańskiego
przeciw faszystowskiej dykta.tu~ze Franco!
16. Niech żyją narody Vietnamu, Indonezji, Korei wałczące z iD1per;aIi~em o wyzwolenie nMOdowe
i społec~ne!
11. Precz z BIumem, Bevinem, Saragatem, SchuDUlcherem - zdrajcami proletariatu, agentami imperializmu!
18. Haniebna klęska czeka plany podżegaczy wojennych!
19. Precz z dyktaturą nacj()iDal~stY'cznych titO'wskich renegatów w Jugosławii!
20. Bojownicy o pokój wszystkich krajów łąC7!Cie s;ę!
21. Niech żyje 1 Maja święto ItIasy robotniczej - świ~
to Polski Ludowej!
.
22. Niech żyje władza ludowa - rękojmia naszej niepodległości, wolności i zwycięstwa socjalizmu l
23. Niech żyje i krzepnie sojusz
robotniczo-chłopskI.
granitowy fundament Polski Ludowej!
24. Niech żyje Odrodzone Wojsko Polskie - straż pokoju, niepodległości i zdobyczy demokracji ludowej!
25. Nie pozwolimy nadużywać wiary i kościoła do walki z Polską Ludową. Oświadczenie rządu - podstawą uregulowania stosunków między Kościołem i PaIlstwem!
M, Bądźmy czujni wobec wroga klasowego! Zdusimy
wszelką próbę dywersji i szkodnictwa!
27, Wszyscy do współzawodnictwa pracy o przedłerminowe wykonanie Planu Trzyletniego!
.
2& . W yp l emmy
marnotrawstwo czasu, maszyn l surowców!
.
"
t i j l .• l
d i łt
29 . P rod u k uJmy
WIęceJ, an e., epleJ
oszczę n e,
30. Rozwijajmy wynalazczość i ruch ra'Cj~nalizatorów
robotniczych!
in. Niech żyją przodownicy pracy, bohaterowie budownictwa socjalistycznego!
32. Cześć ofiarnej pracy polskich inżynierów, techników!

..

Nominacje na stanowiskach

33. Więcej robotników l robotnie na kierownicze stanowiska w gospodarce, w samorządzie, w, administracji!
34. Robotnicy - twórzcie brygady łączności fabryk ze
wsią!

WARSZA WA (P AP) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
na wniosek prezesa Rady Min:istrów mianował tow. Hila'rezesem
rego
,c~ -: wlcep
,
Rady Mimstrow, przewodntczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i przeWQdrui.czącym Państwowe,j Komis:)! Planowania GosipodaX'czego, tow. dl['. stefana Jędrychowskiego i tow, EugeniuSJZa Szyra zastępcami

rządowych

Prezydent RP na wn;i.osek
Prezesa Rady lVlinistrów, I?ianował tow" ,Ryszard;; ~lesz
porka - ~mstrem gormctwa
l energetyk l tow, Józ€fa Salcewicza _ podsekretarzem sta
nu w Mirusterstwie Górnictwa i Energetyki, ob, inż. Kiej
stuta Zemajtisa i ob, inż, Romana FidelsY...iego - podsekretarzami stanu w ministerstwie przemysłu ciężkiego, po

35. Związki Zawodowe - organizacją obrony interesów
robotniczych - szkolą walki o socjalizm!
36. Przez krytykę i samokrytykę zwalczamy b iurokratyzm i usuwamy błędy!
,
37. Rozwijajmy handel państwowy I spółdzielczy
zwalczajmy spekulantów i paskarzy!
38. Niech żyje Związek Samopomocy Chłopskiej - szkoła pracy społecznej chłopów obrońca wsi przed
w~ zyskiwaczami!
wierzając
rów110cześrue
inż.
39. Rozwijajmy ośrodki maszynowe na wsi - ogniska po
Kiejstutowi Zemajtisowi kiestępu i pomocy małoTolnym i średnioro,lnym chło
przewodniczącego Państwowej rownictwo Ministerstwa Przepom!
Komisji Planowania Gospodar mysłu Ciężkiego do czasu mia
40. Więcej zboła IE hektara, więcej bydła, nierogacizny czego.
nawania ministra.
i drobiu w każdym gospodarstwie.
41. Niech żyje walka biednych i średniorolnych chłopów
połska
Paryżu
o zniesienie wyzysku na wsi, o postęp, o oświatę i dobrobyt!
42. Rozwijajmy spółdzielczość wiejską w służbIe bIednych i średniorolnych chłopów!
43. Uczynimy z Państwowych Gospodarstw Rolnych ~
rodki wzorowej go:onodarki i postępu w rolnictwie.
44. Spółdzielczość produkcyjna drogą do trwałego
dobrobytu i kultury na wsi polskiej!
45. Więcej kobiet na ltierownicze stanowiska!
46. Niech żyją matki polskie, wychowujące młode pokolenie przyszłych budowniczych socjalizmu!
47. Niech żyje młodzież polska, niech żyje ZMP - mło
da gwardia budowniczych Polski Socjalistycznej!
48. Więcej synów robotników i chłopów na wyższe uczelnie!
49. Wszyscy do walki z analfabetyzmem!
50. Niech ż;vjlP inteligencja 1)olska w służbie ludu, postę
pu i socjalizmu!
51. Nauka i sztuka dla mas!
52. lII"ii.echżyje de~"1. okratyczna szkoła! Wychowujmy
młodzież na patriotów i budowniczych socjalizmu!
53. N\ech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza!
54. Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska Ludowa!
Przybyła do Paryża na Kongres P~}u
delega,cja pol55. Niech żyje socjalizm!
ska spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, Szczególnie
56. Pod sztandarem Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina do oblegano g6rni'ka Józefa Kociubę i rolniczkę C zesławę KunPolsld Socjalistycznej!
I kowską, którrch stroje w1!budzi!y podziw Francuzów.
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armia ludowa sforsowała rzekę Y ang-Tse-Kiang. Powstanie
. k K uomintangu
na ty łac b WOJS

PA.,RYZ (PAP) - Jak podaje w 3 punk tach na południowym
agencja France Olrzeg>u Yang-Ts.e.I(langu. us ti3
Presse, r01.głośnia nowych Chfn nawiając pr zyczółk: mostowe w
doniooła o przekroczeni'll przez Chin'Kiang (100 km, na wschód
armie ludową o sOle 300 tysięcy on Nankin-u), Tiang-Czen (1 30
km na pOiludniowy zachód) i w
loozl, rzeki Ya=.."" T~e pomiędzy
Nankinem i Wu·Hu,
Chińskie Sia'ng-Czou
(360 km, na poW?jska ~u?owe pr~e/ama2' w łudn 'ow~ za'chód), Ataki wojsk
w'elu miejscach opor armil kuo nacjonahsiycznyc\t na te przymintangowskiej i kontynuują czółki zostały ooparte z wielswój marsz naprzód,
,
,kim! stratami dla nieprzyja,ciela,
WOjska ludowe umocmły Elę WOjska ludowe zdobyły tez wy

z Nankinu
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Oświadczenie Trumana: My członkowie paktu atlantyckiego mamy tylko jeden cel - a tym celem jest pokój.
-:';-1
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Przemówienie sekretarza Światowe; Federacji Młodzieży Demokratyczne; _
·
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Yang-Czung, położoną na dowyc'n ogłosiły do wszystkich
rzece Yang-Tse - 90 km, na partyzantów apel, wzywając ich
wochód od Nank:nu,
do rozpoczęcia działań wojenW
tku..
d
d
I nych na szeroką skalę·
"szys '" agen! rzą owe
"Tymczasowy
prezyde.nt"
mtDlsterstwi3
kuommtangu
opu
Ct..:
k
'
t
"j
" N Ik' .-"
'd
mn
uomw angows'k'JC h L'I'set Y JUZ an 1n, uuaJąc Się o Tsun-Jen udał się samolotem
SzanghajU lub. Kant~nu, A1?ba do siedziby Czang-I(ai-Szeka _
s.ady, am,erykanska '- bryiyjsk~ Hang-Czou, by odbyć z nOm na
~l3wlado~tł~ swy~~ oby:vateh, radę, Panuje !}owszechne prze'
ze powlllnj OpUSCIC NankIn,
konanie, że mimo pozornego
Ponieważ dz:alania wojenne .. wycofania
się" Czang-KaizĄ)!iż ają
się także do Szan,g- Szeka z życia politycznego haj'll, ogłoszono w mieście go· jego wskazówki przyczyn'ły !Się
dzinę policyjną od'll w'eczo- przede wszystkim do odrzucerem do 5 rano, Wsze!'ka żee-Iu- \lia przez rząd kuomintangu
ga na rzece Jang-Tse pomiędzy propozycji pokojowych, wysuNankinem a Szanghajem zosta- niętych przez władze Chin ludo
ła zabroniona,
wych,
Agencja France Presse stwier
* •
dza, że na tereooe'h, na które
NOWY JORK (PAP) - Ko~
wkraczają wojska ludowe, przy resj)Ondenci dz'e.nrrików amery/ączają s:~ do nich wszędz:e od 'kańskich donoszą z Nankinu r
działy partyzanckie. Oddziały Szang"H3ju, że ludność tych
te działają zresztą także na miast, w przeciwieństwie do pa
obszarach położonych bardziej n'cznych nastrojów, paruują
na południe, Partyzanc: mieli cych wśród urzędników kuom in
opan<l'Wać
miasto Yang-Kong, tangu oczekuje wkroczenia
położÓne w rejonie Kantonu, wojsk ludowych z zupełnym
Jak wiadomo, władze Chin lu- spokojem,
- - - - - - - - - - - - . . ; . - . ; . . - - - - - - -__
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PARYZ (PAP) Na plenar- Iczyni maluje sytuacje mlodzleJtalistycznych wzmaga się ter-I paktem atlantyckim. P.rzeciwnym posiedzeniu Swiatowego ży krajów uoiskanych przez fa ror, stosuje się represje wo- ko temu paktowi demonstroKongresu Obrońców Pokoju w szyzm i cierpienia mlodzidy bec młod2'lieży pragnącej de- wała młodzież we Francji, WIo
dniu 22 bm, wygłosiła prze- krajów kolonialnych. Młlldme mokra.cji, prawa do pracy l szech, Norwegii i Szwecji.
mówienie pand Kitty Hookham żowe komisje śledcze wysła- wolności.
Obecnie przywódca młodzieży
Mówiąc o Kongresie Swiato kanadyjskiej Norman Noron(Anglia) - sekrcłr.l.rz Swiato- ne w 1948 r. do krajów Amewej Federacji Młodzieży De- ryki Porudniowej i do Afryki, wej Federacji Młodzieży De- berg odpowiada przed sądem
mokratycmej. Mówczyni po- stwierdziły nieludzki wyzysk mokratycznej odbytym w War za udział w manifestacji pozdrowillI. Kongres w imieniu i ucisk mł()(blcży, walcząeej szawle w sierpniu 1948 r .• pa- kojowej,
50 milionów młodych chłop- o wyzwolenie z pod .Ja.t"llIIla ni Hookham oświadClZa, iż
Musimy wa.lczyć ramię
ców i dzi~wcząt; zrz~szonych lwlonialnego.
.
~odzie'i: wyraziła ~ówczas prz; ramieniu z robotnikami
li
w FederacJi i przypOJlWla przy
W dals-zym CIągu przem6- mezmienną wolę walki w obro
.,
!łłI
~ J
słęgę, złożoną przez delegaJtów wienia pani Hookham mówi o nie pokoju, demokracji i wol- zrzeszonymI w zwlązkach ~afUj'n'
tejże FederaCji na. Kongresie odradzaniu .!Iię militaryzmu w noścl. Kongres Warszawski ~ wodowych, _z ruchem _ k~ble:
OW
O'IJS le
Londyńsldm w 1945 r., że "mlo ZachodIliich Niemczech, nieu- tępił politykę imperializmu 1 cym. Będziemy wspoldzUl.łac BnUI(SELA (PAP)
t ,oi:)
"
dzież wszystItich ras i narodo- stannym wzroście budżetów ekspansji, inspirowaną przez i współpracować z młodzieżą"
,- Ogło- 5~ proc., i prodUKCja materIa·
woścł wytępi resztki faszyzmu wojennych stanów Zjednoczo wielkie monopole ameryka~- krajów demokracji ludowej bu s~?no tu sprawozdam,e f~era- łow wełntanych - 71 proc,
i ugrod7li drogę nowej woj- nych i krajów zachodmo - e- skie, Na. ca.łym świecie rOZWl- dującej nowe, wolne demokra c]I ~rzemys!u
włókle~ntcze~o
Federacja s!wi~rdza, że kryble".
uropejskil.h. Podczas gdy w ja. się kampania pokojowa., w tyczne życie. Wierzymy w na- Belgi:, ~ ktoreĘo ,wY~l~a, ze zys w belgijskim przemyśle
Pani Hookham stwierdza, że Związku RadzieClkim i kra- której aktywny udział bie~ sze zwycięstwo, wspólnym wy produk<~ja w, teJ, dZHodzmle prze włókienniczym został wywolany
zawiedzione zostały nadzle- jach demokracji ludowej mło- młodzież. W Danii młodZlez silkiem ocalimy pokó,j i de- mysłu ustawlczme spada. Tak masowym :mportem towarów
Je narodów, oczekują.cych po- dzież k~rzysta z wszelkich manifeEtowała przed parla- mokrację - zakończyła dele- np, produkcja przędzy w 1948 włókienniczych z innych krakojo ł wolności, ponieważ mo praw, przed młod7lietą otwie- mentem w momencie, gdy m:i- gatka Swiatowej
FederaCji r, wyniosła u]edwle 64 proc. j6w, przeee wszystkim zaś Ze
bopoliki amerykańscy dątl\ do raj_ glę rrleogra.ni.czone per- rrlster 8pra'W zag!l'anieznych Młodzieży Demokratyczne.i
w stosunku do 1947 r., pro- Staoów Zjednoczonych i WieI..
J'OZlPetanła aowed wojny. Mów s.pekt~ = .. ):QJach ka.p!- RafJmussen ~adał się za Kitty Hookham.
dukcja maŁer:ał6w Iniaoych - Ikiej BtYtam;_
.
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Przemówienie ministra Spraw Zagranicznych tow. Z. Modzelewskiego, wygłoszone
na akademii w IV-tq rocznicę sojuszu Polski z ZSRR

go przez faae 8tale
świadomości
niezależ.nie

~

pr~

ludrd..

od lrolona ~ M6ry. Dla nas, za.gadrrlenie utrwa
Na uroczystej akademii, zcxr la nieznanych światu ka.pitaJis wynikiem, stanowi poproSJtu o-rro wykarruje KocngTes ;PaTY~, Hony, te nie o utz,waleme polenia pokoju jest %JW1iĄzane ze
ean1zowanej w IV-tą rocz.ni- tycznemu.
rzeźw1iający wzór, który daje Id i Praski setiki milionów 1u- koju chodzi autorom p aktu
c~ Sojuseu Polsko - Radz.iecW świet~e ~szyngtońskich prostym ludziom podstawy do dz.i - o tym wszyscy wiedzą. p6łnoono - atlalIllt}'l:kiego, lecz sprawą postępu, ze sprawą le
kiego tow. mln. Z. Modzelew- dyrektyw l zannar6w, za kt6- optymirz:mu, ze w przeciwień- Ze me brak gł09U polskiego chodzi im o panO'Wanie nad pszego świata. I dlatego me
ski wygłosił przem6wienie, w rych ~ealizację mogą gorzko stwie do stosunk6w kapitalis wsz.ędzie tam, gdzie chodzi o światem, nawet kosztem woj- dziwnego, że myśl o UJtTwaleniu pokoju d1lProwa.dtLa co si.
którym powiedział m. trun.
~łacrć narody Europy Za- tyc:zmych, są na tym świecie pokojowe poczynanie, o tym ny.
bsze mÓ7,g;i reakcyjnego świa
Rok temu w tej samej sali chodniej siłą dolara. spycha- ~ał~iem i.nn~ I?~liwości wsp6ł równ'ież ws~y w1Ied.zą. W
Ale wiemy jednocześnde, że ta do sz8lleństwa, do szaleń
miałem okazję om6wić szc.ze- ne przez. ~oich. n:oznowł~d- zycIa,. wspołzyc!a w. którym jednym szeregu /te Zwi~em czas ""'aouje na naszą korzyść. czych pomysłów, gIOtowych dla
gólowo treść układu o p:rzyjaź ców do roll panasow, zamIa- człowIek człoWlekoWl, pań- Ra.daJI.eckim
występowaJ.iśmY.
'"':
.
ni i wsp6łp['acy między Polską r6w, kt6re w istocie spa'owa- stwo państwu nie musi być w spr3lwie za.kazu używan4a ze każdy dłu~y okres, wy- r3ltowa.n.ia swyoh pooycjl wtrIt
a ZwiąZiki.em Socjalistycznych dzają się do wybudowania no wilkiem, może być i jest szcze broni masoweg>O mds7JCzema. git'arrJ.! dla pokoJu, jest: wzmoc- cić w odmęt oałą ludzkość.
Republik Radzieckich, a-Ie w ;Vych. l~ru:lskne~htów agresji rym przyjacielem.
poparliśmy
smS7!Jle iądania niern~m !pokojowego ~bozu, a Tatk, tym panom pokóJ nie słu
mia·rę, jak 1iWiększa się oues Impenah styczneJ , układ polNowy ty\P stosunków między rozb.rojenia, wspólnym jętzY- osłabieniem bloku wOJennego. Ży, nie wychodzi im Da zdrod.z'l.ałama tego układu, cztery sok?-radziecki dla, narodu pol- państwowych, w kt6rym na- kłem mówimy, gdy chodzi o Nie. dlatego, że wydarliśmy wie.
JESZCZE BARDZIEJ
lata temu podpisanego w Mo- sklego w szczegolności, ale i wzajem idea prawdziwej su- pokój w Indon~ VietDamie, ~odż~g~ woje!IDym !DooZACIESNTIKY SOJUSZ
skwiie. rośnie jego znaczenie w dla dobra ogólnego pokoju na werenności narodowej pit'zepla czy w Grecji.
liwosć zbroJenia. SIę, podżegaAżeby zdać sobie sprawę jd
tyciu naszych zaprzyjaźnio- biera wprost nieocenionej war ta się z wielką !ideą proletaC
.
t
l
u- cze wojenni podwyisz3lją z ro
nych narodów, a każda jego li tości. Jest on dla wszystkich riackiego
internacjonalizmu, ci z~m~ o z.: ~:: i ku na rok. budżety woje_e, w tym wypadku ważna jest
tera n8Jbiera coraz bogatszej, prostych ludzi, zwolenników O'Partego na wspólnych dąże- ~m
. paWl Zl
rozpracowuJą w szt&baeh no- rola naszej szczerej, ~o
coraz pełniejszej treści. Oczy- pokoju, w tym i pokojowych niach do lepszego jutra do po wuelkości zagadnienia. Nie je- we plany podboju, ale dlate- pojętej prz.yjaźnli /Ze Zwdąz
Wiście nie sam czas decydu- Niemc6w, mocną ostoją.
wszechnego pokoju l v.:zajem- steśmy biernymi pacyfistami. go, że każdy rok pokoju odsła kiem Radzieckim, wyst8I"C7.7
je o bujnym rozwoju przyjaźWeźmy inny przykład. Warnego poszanowan.ia nrurodów i Wiemy, komu zależy na roz- ma coraz bardziej lich słabe wspolJ11l'ieć o latach przygotonil wspóŁpracy polsko-Iradziec ganizacjach fu.nkcjonuiących ich narodowych właściwości, pętaniu trzeciej wojny świato strony, ich wewnętrzne prze- wywania dru.g!ej wojny świe.~
lt1ej. Decydują o tym pl'"Lede w ramach Narodów Zjedlnoczo - oto czego wyrazem jest na- wej, a komu zaleri:y na utrz.y- clW1leńS"twa, rozsadzające łch towej, krl.edy bezpośrednia zawszystkim te ogólne warunki, nych, dużo się mówi i dysku- sza przyjaźl'i. ze ZwiąZlkiem Ra maniu pokoju. Zdajemy sobie od wewnątt:z. Sklecony millM leżność rządów poma,j owych
w któryoch żyją nasze narody; tuje na temat k<miecz.ności dzieckim,
przY1pięczęrowana sprawę, że dla pewnych k6ł daml dolarow front paittu a- od interes6w
imperializmu,
O wa.rloścl. ukł3ldu
decydują wsp6łpracy i wymiany go~o- fOTmalnym aktem w po5taci wojna jest doskonałym bussi- tlantyckiego przy 'IlaChowaniu uczyniła z naszego kraju wyrównież wyda.rzenia o charak- darczej między 1mw. Wschodem układu, a wclelana
w życie nessem, ale dla szeroklich maS pokoju już nie długo obnaży godne nMZędzie w rOZlgil'YWkapitalistycmych. . me
eerze międzynarodowym.
i tzw. Zachodem. Jednocześnie W'Sp6lnie przelaną krwią na jest okropnym nieszczęściem. wielłde sp:rzecZJUlści zmonto- kach
Jakież to były te ogólne wa jednak wzmagają się wysiłki polach
bitew z hitler~mem., Rozumiemy właśc:liwe cele, po wanego bloku, które są" które mających nik wsp6Lnego ani. "
punki i wydarz.enda?
amerykańskiej oligarchii, aby dziś zaś w szlachetnej wym.a- żal się Boże pacyfistów z Wa- rosn~ ktwe właśnie za.decy- sprawą narodową, arrl z obroU nas w kraju zamykamy zasadę dyskryrn:iJnacji gospo- gającej wytrwałości walce o tykanu, kt6rzy dla podżegaczy dują, że system rodzący pakty, ną niepodległości, a.n1 tei •
,
etap odbudowy, etap wyd2:wi- darczej ze względ6w politycz- utrwalenie pokoju. (oklaski). wojennych mają słowa błogo~ jak atla.ntyckl, musi ujawnić sprawą pokoju.
gnięcia kraju z ruin 1 znisz- nych
roz.powszechn.ić
przez
sławieństwa na ustach. Wie- nllituraJny wynik osta.teclJny Toteż z dumą mogę oIw1ad..
czeń
wojny, i hitlerowskiej państwa marshallowskie na
WSPOLNA WALKA
my, że walka o UJtrwalenJie po swoje sta.rc.ze ~chorzenie, swój czyć, że inna, że zasadniczo
okupaCji. Wkraczamy w etap ogtrOmną dziedzinę wymiany
O POKOJ
koju musi być walką z pod- starczy uwiąd.
inna jest dziś rola PolskJi, te
rozbudowy naszej gospodar- z pańs·twami demokracji luW walce tej, dzięki układo- żegacz.ami wojennymi, musi W planach bankierów Wall zdecydowarrle ~talmy w 0boki. i mimo, że jeszcze nie za- dowej i Związkiem Rad~c- wi ze ZwiąZikiem Radz.ieckJim, opie:rać się na mi'lionach prOS Stret'u - właśnie wojna ma zie pokoju, któremu przewokończyliśmy naszego 3-letnie- klim.
kt6ry zdecydowanie kroczy na tych ludzi, ale nie odTzuca ()[l3 być zbawieniem dla ich sY\S'te- dzi Związek Radziecki, te spr.
go planu, przekraczamy poNasz układ o przyjaźni ze czele, Polska zajmuje poczes- żadnego ~rzymderz.eńca, kt6- mu, obalonego w wielu kra- wę pokoju wńążemy ze spraziom przedwojenny. Tej _na- Związkiem
Radzieckim
i ne miejsce. Ze Wrocław stał ry szczerze pragnie przYCZyn1 ćj jach Europy. walącego się na wą naszego nie[)Odległego bYszej konsolidacji gospodarczej wszystkie umowy o wsp6łpra- się początkiem ruchu pokojo- się do zwycięstwa pokoju. WIe ogromnych połaciach konty!1en tu, narodowego roe.woju i że
towarzyszy niemniej w)"raŹDa cy, które są jego natU'ralnym wego, obejmującego dziś, jak my, a z nami wiedzą już mi- tu ujaJf;yCJlciego, podmywane- dlatego w miarę naszych sił
konsolidacja polityczna, łatwo
i możliwości, będziemy i na.dostrzegalna w osiągr,l'ąciach
dal podejmowali większe wyna każdym polu naszego życia
sdł1d dla utrwalenia
pokojo.s.połecznego.
Nie wiele czasu
Drodzy Przyjaciele!
demokra.tycznej Polski - gwa- soczewiey planu Marshalla., leez ty, domy kultury, biblioteki, wych warunków.
Jestemn1
upłynęło od daty politycznego
Cieszę się, :te mogę przywi- rancją jej potęgi i rozkwitu' '. tro!zczy mę o to, aby w pełni i szpitale, SZkOły, wznosi nowe fa. Pewni. te na. tej drodze małe
zjednoczenia ruchu robot!Ili- ta6 i pozdrowi~ Was - a wraz Dawna P()lska po pierwszej woj wszeehstronme rozwiną~ talen· bryki i przedsitbiorstwa.. Zakł~ my zawsze liczyć na popa.reie
czego, a przeciet główne proz Wami naród polski - z oka· nie światowej nie była w stanie ty i zdolności swego narodu i da. nowe sady, instytuty nauko- naszeg~ wdellrlego sojusmlka
cesy scalania tego ruchu w jed
zji czwartej rOGznicy Polsko - wydobyć się z kryzysu w cią.gu jego nieogranicz~ne siły i mo- we, wciąga. w dziedzinę nauki i - z ktorym pmyjatń Jest na.Jn!l zwartą partię robotniczą, o
tycia kulturalnego nowe tysiące lepszym gwa.ramtem naMej . Radzieckiego Układu o Przy- 20 lat swego istnienia.. O tym żliwoacL
wielkim poC?JUclu odpowienajlepiej wiedzą polscy robotni·
Z· k R d' ki i Po'-ka 1 d.zi-I~tk1 tysięcy ludzi. Taka werennoścL .(o~laski). Będ1niejatni,
Wza.jemnej
POrnoty
i
W1ę,ze
a ZlM
""
~.
.
my tę przyJazń wzmaenła6.
azia!ności za losy narodu, ma
cy i chłopi, na których barki są. tego przykładem.
była Jego dZlMalnoM wczoraJ, Zacleśn.łm.y j~ ba.rdzfeJ na
my właściwie już poza sobą. Współpracy Powojennej.
Podpisując układ w dniu 21 spadały
-mzystlde
ciężary
wytak&
jest
1
dz1§
1
taka.
będzie
ju
sze
kontakty kulturalne -Pl"
K01lSoHduje się W1leś polska w
kwietnia 1945 r. nasz Wielki nikająee z kl'ytYGznej sytuacji NAR6D RADZIECKI .JEST tro. Dz1ałalno~ć ta oparta jest Związkiem Radzieckim, ta:~
wałce o podźwignięcie gospoPEWNY SWEJ PRZYSZŁOśCI na. przekona.l'..iu o pewności dnia a.by cale nasze spolecozeństwlCJ'"
da.roze podstawowej masy Stalin powiedzial, H: znaczenie kraju.
Nowa. demOkratyczna. Polska. I W TYM PRZEJAWIA SIĘ jutrzejszegG.
przekonało się o niewyc:rerpachłopsIqeJ,
przystępuJ~
do tegC) układu polega. przede
przebutlowy od podstaw ustro wszystkim na tym, że oznacza w czwartym roku swego powoJEGO POTĘGA
BUDUJCIE SOCJALISTYCZNA nych m6Żliwośclach rm:wo~u
on zasadniczy zwrot w stosun· jennego rozwoju przekroczyła.
W Związku Radzieeldm !!pO"
- kultury, tworzonej na podstaJu rolnego.
Rzecz jasna, te tak· wysokie kach między Związkiem Ra· przedwojenny poziom prOduk- kojnie, z przekon~niem i z poOJCZYZNlil
wach socjalistycznych. Postai
Polską.
w
kierunku
dziC'ckim
rezultaty zyskane jut w awal'
ej! przemysłowej da.wnej Pol· wod~eni~m. realizuje ~ię pla:n (5.
Tak samo postępuj~ i n!Ll!i ramy się jeszcze lepiej pm;:n~
tym roku po zakończeniu d7Ja sojuszu i przrjaźni. Zwrot ten ski i obecnie przystępuje do wy le~Dl. :VlecIe dobrze, ze kraJ r~- bracia. - narody krajów nowej naszych przyjaciół radz1ecłań wojennych, są rezultata- nastąpił w toku walki wyzwo- konania. tego samego zadania w dZIeckIlbPrzep:owadza
0zbeC.nl:e demokracji. Nar6d polski - mi· kich. Ostatnie wycieczki nami ogromnych wysiłków całe leńc zej przeciw hitlerowskim
.
.
nowe o rzymIe prace.
lm· mo gr6źb imperialistów i pod, szych delegacjł chłopskich do
dziedzinIe gospodarki rOlnej .. W cjatywy Towarzysza Stalina żegaczy wojennych _ z wyją.t. bratniej Ukra.iny Rad.raeckieJ.
go społeczeIlstwa, a przede Niemcom.
szystkim klasy robotniczej,
czwartym roku swego powoJen- naród nasz postawił sobie za kową energią. po§więca swoje si. przyj3!ld delegacji kołehoźnł
GWARANCJA
ale powiedzmy to sobie szczenego rozwoju naród polski mógł zadanie stworzenie wielkich pa· ły dla zapewnienia ojczyźnie go ków radzieckich do nas, odbiPOTĘGI już postawić przed sobą. zada· sów le§nych dla zabezpieczenia spodarczego i kulturalnego roz- ły się szerokim echem wśród
rze, ze byłyby one nieosiągal NIEPODLEGŁOśOI,
I ROZKWITU
ne, gdybyśmy nie mieli obok
nie przystą.pienia. do budowy racjonalnej uprawy roli. Planu- kwitu, dla przekształcenia jej naszego całego społeczeństwa..
siebie potężnego sojusznika w DEMOKRATYOZNEJ POLSKI fundamentu socjalizmu w BWo- je się wykonanie tego w cią.gu z kraju rolnictwa w wielkie Nie były one ostatnie. Bo
osta.ci Związku Radzieckiego,
ft]o.,.
•
•
I slu· wzmacnianie
"rzyjaźni
ze
Układ radziecltO - polski z jej ojczyźnie. Takich politycz- 15 1a t. P r:r~ce zos t =J JUz rozpo· mocarstwo przemysłowe.
..
skąd przychod7Jiła i przychote
:N k ń
t
Związkiem Rad?zńeckim, tak ja;k
dnia 21 kwietnia 1945 r. poło· ny~h i gospodarczych osiągnięć c~ę.
les
.0 ezone prOO5 r~e: szuie postępuje.
to
słusznie
zrozumieli
robotnid!rl nadal pomoc i poparcie - żył kres dawnym nieprzyjaznym
.
ż
me
połudmowo - wschodmeJ
Wrogowie pragnęliby widzie6
O() więcej skąd przychodzi
stosunkom między naszymi kra moze pozazdroś~ić ka dy kraj Rosji i Ukrainy zostaną. pokry. Polskę słabą. i pokorną. Nic z cy naszych fabryk, jest rów(Ylywcza atmosfera twórczego
Europy
Zachodntej.
Tak
może
te
ochronnymi
paafIJlli
leśnymi.
nież walką o utrwalenie p~
jami i stworzył realną. podsta'
wysiłku i ufnoścl w lepsze juehcieliby wid.zie6 ju.
wę dla ich sojuszu i przyjaźni. kroczy~ naprz6d tyllw naród pe Spowoduje to wyją.tkowy wzroet te~rOgOwie
tro. Korzystając z ogromu do- Raz na zawsze położono kres len wiary w swoje siły, nar6d, urodzajności naszych p6l i po-- Polskę zastraszpną. i nieśmiałą.. Walka ta trwa. Niedawno
świadczeń i wielkiego dorobl:t óry z n{n oŚcifj. patrzy w swo- cią.gnie za sobą. eałkowity prze..
Nie z tego nie będzie!
wita.liśmy kongres w obronIe
ku nas·zego sojUSznika, potra- dawnym stosunkom, które o~łn ' ,ją przyszłoM. W naszych ezn· wr6t w gospodarsce rolnej tych
Niech straszą!
pokoju na ziemia.clt polsk~ch.
biały oba nasze kraje w in t ere·
filiśmy uniknąć wielu błędów,
sach ten jest mIny, kto posiada rejonów.
A Wy, DrOdzy Przyja.clele, W tym roku czwarta. rocznica
sach
niemieckiego
i
nie
tylko
El jak wiadomo za błędy te mu
Wiecie, te w ehwili obecnej budujcie swoją. nową socjali- układu polsko - ra.dzieckoiego
niemieckiego imperiaILmlU. $wia własny wielki przemysł, kto jest
Sielibyśmy drogo zapłacić. Z
silny w 'dziedzinie swej gospo- Moskwa, równolegle z innymi styczną. ojczyznę, walczcie o zbiega się z obradami ta.kichże
drugiej zaś strony
trzeba domoM tego jest oczywiście ra· darki rolneJ'.
rodzaJ'ami budownictwa, przy'
kongresów w pa.ryżu ł Pradze.
szczęście swego narodu, o jego Powitajmy te kongresy l życz
stwierdz.ić, te ta pomoc i to dosna dla narodów radzieckich
dla
narodu
polsldego.
Nie
i
W
naszych
ezasach
tam
jest
si
st~piła.
do
wzniesienia
szeregu
wielką
przyszłość
i
nie
pozwólmy im powodzenia, gdyt są
poparcie mogły się stać tak
efektywne, dlatego, że Zwią można jednak powiedzie~, aby ła, gdzie naród jest moralnie WleloPlętroWJch .gmaehów, w cie obra-żać go różnego rodzaju one dodatkowyini ogniwami
w łańcuchu tych samych po..
zek Raddecki nieustannie roś fakt ten był przyjemny dla zwarty wokół wielkiej idei sfu- szcz<'gÓl?-O§CI 26-plętrow~go ~a wujaszkom zza ocea.nu.
I zwyciężycie!
czynań pokojowych, którycłi
nie na silach l znaczeniu jako tych, którzy liczą. na wskrzesze żenia swojej oj czy tnie w()kół chu Umwersytetu MoskiewskIe·
Gwarancją tego jest przyjdń wyrazem jest l nasz układ.
potęga gospodarcza i politycz- nie starych nieprzyjazn)"ch sto- swego rządu ludowego: W na· go na Leninowskich Górach.
NarM radziecki jest pewny
wzajemna pomoc między nar (okla~ki),
na., która opiera swój rozwój sunków mi ę dz.y naszYmi kraja· szych czasach cieszy się pomyśl.
no§cią. lub na pewno zabezpie- swojej przyszłości i w tym prze- szymi krajami.
Wloozna przyjaźń ł braterJako też swoje stosunki z za- mi.
Podpisują.c l!kłnd Towarzysz cza sobie pomyślnoś6
pt"ZYjaźndonymł
krajami, a
ten, kto jawia si~ m. in. jego sila. i poGwarancją tego jest, że w wal stwo polsko - ra.tbJieclde niech'
"jest on jest niezal eżny, kto nie sprzeda tęga.. Jest spokojny i nie da się ce tej naszym światłem prze- się ciągle wzmacnia l rozwi.więc z Polską, na nowych, na Stalin oświad czył, że
całkiem nowych zasada.c h, zgo gwarancją niepodległości nowej, je IIwego pierworodztwa za misę zastraszyć. Buduje uniwersyte- wodnim jest Wielki Stalin.
ja! (oklaski).
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Daleko od Moskwy
- On widzi mój stosunek! Psycholog l - z rozdraźnie
niem krzyknął Beridze i gniewnie spojrzał na Kowszo-

:wa.

- Nie jestem psychologiem, ale widzę. I jako prawClziwy przyjaciel twój i jej mówię ci: jesteś w stanie
już w zarodku zniszczyć to wszystko dobre, co może
być między wami.
- Morały te pozostaw dla siebiel - zawołał Beridze
[ szybko pognał naprzód.
Aleksy także przyspieszył kroku. W lesie szumiał silby wicher. Pod jego naporem zaskrzypiały drzewa, za~źwięczał obsypany lodem krzak, zakołował w powieItrzu śnieg i igły.
Beridze przystanął czekając na Aleksego.
!
Dziwaku, czy nie widzisz, że ją kocham? Bez przerlfNY tkwi u mnie tu - uderzył siebie rękawicą w pierś
l po czapce. - Pokochałem ją od pierwszej chwili, jak
/tylkO ją zobaczyłem, czy pamiętasz? Jechała na nartach
~dłuz Adunu. Czy :wierzysz w miłość, która spada na
"",'ł~''';~''A'
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cia znalazł się nowy człowiek i dziś czujesz, że stałeś
się inny, że wszystko raduje się w tobie.
Wiem, zrozumiałem czym jest Tania. Ta dziewczyna PQ.dobna jest
do świątecznego dnia!".

"Ci teraźniejsi ludzie nie umieją kO.chać naprawdę". To.
nieprawda, my umiemy kochać! Tylko., że nia umiera'my z miłości l Przewracamy i poruszamy g6ry w imię
miłości! Czy twoja miłość do Ziny nie jest taka sama?
W miłości stajemy się bardziej czyści i lepsi.
Aleksy zdał sobie sprawę, że miłość do Ziny r6wnie~
spadła na niego. nagle, jak uderzenie. Uwierzył Wl'eszcie, że Beridze pokochał Tanię naprawdę, że inaczej nie
potrafi on kochać!
- Jerzy, kochany mój ... 2yczę ci duźO. szczęścia, --

Kow~zow szeroko otwartymi oczami patrzył na Beridzego. Jeszcze nigdy nie widział go w takim stanie.
Aleksy ze zdziwieniem pomyślał: nigdy nie poznasz czło
wieka do końca, nawet jeśli znasz go od dawna i jesteś
mu bliski.
- Rozumiem cię Aleksy - z żarem powiedział Beridze. - Obawiasz się o Tanię, a mnie życzysz jak naj- powiedział.
lepiej. Dlatego też wątpisz w szczerość moich uczuć
Szara mgła zasnuła niebo, zaczął padać gęsty śnieg.
i przypisujesz wszystko mojemu temperamentowi. Lecz Pęd wiatru wzmagał się z każdą chwilą. Inżynierowie
my znamy się już trzy lata, jesteśmy przyjaciółmi, więc
nie zdążyli ujść nawet p6ł kilometra, jak rozszalała siq
przypomnij sobie, czy kiedykolwiek m6wiłem, że kośnieżna burza.
goś kocham? Czy ci się kiedy zwierzałem?
Beridze i AleKsy przystanęli zakłopotani.
- Nie - przyznał się Aleksy.
Dookoła huczało, gwizdało, wyło..
- To znaczy, że dopiero teraz pokochałem! I zgadzam
Wicher łamał grube gałęzie i unosił je w powietrze.
się na wszystko, tylko żeby i ona mnie pokochała. MoOgromne modrzewie kołysały się na wszystkie strony.
gę czekać, mogę milczeć, mogę znieść życie z dala od
niej, jeśli tego zażąda, chociaż jest dla mnie niemożliwe Poprzez białą zasłonę trudno było. rozpoznać konturY,
najbliższych drzew. Tajga jęczała i szlochała, jak gdyby
istnieć bez niej! Niemożliwe! Z trudem się zmusiłem do
żaliła się przed kimś:
.
odejścia od niej, a teraz jak mały chłopiec gotów jestem
powrócić!...
Beridze pociągnął Kowszowa pod grube drzew9
Beridze uważnie spojrzał na AleKsego.
I
i kz:z~kną.ł mu dą uch~;
, _ Ó!"'!! Zapewne pie raz ~załeś :iAk .~ ~00q:

str. •

obowi~z~niami wzmożone:
witaJą

pracy i produkc"i

robotnicy Widzewa Kongres Pokoju

I Za słowami niech idą czynyJ

się podnieś~ jakość

~fttI

produkcji naj trudniejszego asorty_ ....._c...=-'Imentu towaru naszej tkalni.
czącego się dla utrzymania satyny - z 75 na 80 pro
P?~oju, postanawiam umoc- cent primy. Pragnę, aby mo
mc_na~zą broń pokojową, po je współtowarzyszki uczciły
lepszy c swą p.racę.
W ten sam sposób wielką ak
Dla uczczema Kongresu w cję narodów świata w walce
Paryżu i Pradze zobowiązuję lo utrzymanie pckoju.

.... ;

[Na~ą b~oniq

jest

nią są

nasze ręce, nasza praca. I dlatego oświadczam:
. Szlachetną walkę narodów
o pokój pragnę uczcić wzmo

•

A,...

I
I

żoną pracą. Zobowiązuję toię

wraz z całą swoją 16-to osobową brygadą podnieść produkcję wałków wyciągowych
z 800 sztuk miesięcznie (do
których zobowiązałem się dla
uczczenia Sv.ięta 1 Maja)
do 834 to znaczy o jeden
komplet więcej.

Ii

p~ca I

gi jest pokój - tak samo kU
ka kapitalistów nie potrafi
odebrać pokoju, nl~ potrafi
narzucić nam wojny.
Naszą najpewniejszą bro-

I

Mój syn - jedynak _
był w czasie wojny w Daehau - mówi bezpartyjna,
towarzyszka Maria Woźniak
przodownica tkalni PZPB
Nr 5. - Przeżyłam 4 i pół
roku strasznej trwogi i lęku
o syna. O, każda matka każ
da kobieta rozumie najl~piej,
tak straszne były te dni. Czy
Jeszcze żyje, czy go jeszcze.
Dość już wojny, dość
zobaczę? Każdy, kto przecier Sierot, kalek, łez, i krwi. piał takie chwile obawy o C~ce~y stworzyć naszym
swych naj droższych rozumie, dZ1ecIOm szczęśliwe dzieciń
co znaczy wojna, ile przyno- stwo i młodość. Nie pożału
sI ona łez i rozpaczy i woła jemy rąk i sił, będziemy pra
dziś razem ze mną:
c~wać lepiej i więcej. A im
- Chcę pokoju, chcę żyć, W1ększy będzie rezultat napracow~ć i budować.
szych wysiłków, tym śmie- Wiem, że ten okrzyj!: lej i pewniej będziemy mowydziera się nie tylko z gli poVliedzieć: Zrobiliśmy
moich ust, tak samo wołają wszystko dla naszych dzieci,
wszyscy Polacy. O to samo aby nie wiedziały, co to zna
walczy 600 milionów ludzi czy wojna.
świ~ta, k!órzy zadeklarowali
W walce o pokój, my, PoswóJ udZ1ał w Kongresie Po lacy, nie jesteśmy osamotkoju. Lecz sam okrzyk, sa- nieni. Delegaci, reprezentumą chęć pokoju nie wystar jący 600 milionów ludzi złą
cp.. O pokój, szczęśliwe ży- czonych wspólnym celem, ra
Cle, trzeba walczyć, pokój dzą dziś w Paryżu i Pradze.
trzeba umacniać i budować. Tak, jak szykany rządu iran
Obok słów muszą iść czyny. cuskiego który działa z ra• tym czynem jest nasza pra mienia amerykańskich moca. I ~lat~go dla zadokumen codawców, nie przeszkodziły
towarua, Jak bardzo pragnę w porozumieniu delegatów i
pokoju, jak drogi mi jest wy \dZiś obok Paryża również w
sitek całego świata jedno- Pradze radzą ci, którym dro

~

wiadomości:

"Polska na ogól wypadła na tej wystawie (wiedeńskiej
WY8tawie plakatów, październik, 1948 - przyp. red.) bardzo
dobrze. Na bezsporne wyróżnienie zasługują: Karolak Jerzy,
H
Lipiń,~ki Ervk, Tomruzewski Henryk, Trepkow!ki Tadeluz •
Albo: "W Pradze zo.~tala ottvarta (kwiecień, br. - przyp.
red.), cieuąca się wielkim powodzeniem wystawa polskiego
afisza. Wystawa trwać będzie do końca bT. i obejmuje prace
wybitnych polskich grafików, m. innymi Gronowskiego, Lipińskiego, Tomaszewskiego, Trepkowskiego i Zamecznika."
Tu właśnie leży pies pogrzebany. Dzieła wybitnych pol·
skich qafików wiszą na lcianach zagranicznych muzeów, a na
murach naszych miast wiszq kicze produkcji Jana MlIchaT.~kie·
go czy Etvalda Grzyskiego. Dlaczego, pytam, dlaczego? Sprawa przecież wcale nie jest błaha. Plakat stanowi wnak, jeśli
się taTo można wyrazić, wykładnik plastyki najbardziej poPldarny i masowy. - i w tym charakterze .~"ełnia ważne za·
danie kulturalno-wychowawcze. Stąd wydaje mi się. iż nazwi
skarni Gronowskie{!o, Lipińskiego, KaTolaka. Tomaszewskielfo.
Tre:pkowskiego i Zameczni1ro należy "gospodarotvać" nie tylko
"na wynos", lecz przede wszystkim - "na miejscu".

Wszyscy ludzie pracy pragną pokoju - mówi Tadeu!lz
Wajdner - technik budowla
ny. Tylko dzięki światowe
mu pokojowi masy pracują
ce osi~ą takie warunki by
tu, o które walczyły cale pokolenia.
Pracownicy budowlani w
codziennym życiu dają prak
tyczne dowody wysiłków dla
pokoju i pokojowej idei.
Nie chcemy wojny. Budujemy spokojnie nasze miasta
i wsie, wznosImy nowoczesne osiedla robotnicze - i to
jest nasza 'lP :hp,,·-, odpowiedź na propagandę wojen
ną imperialishlw i podżega'
czy wojennych.

XXII

E. Tam.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

zostaną urocz.yście

Poznań

Wyuedłem pewnego razu ze swoją nuliq córką na higienicmy !pacerel:. Dzieciak lubi się rozglqdać po mieście, za.
trzymywać przed wystatłJami !klepowymi itp.
- Patrz, tato - powiada - jaka brzydka kózka - i cią
gnie mnie za Tę/tę w stronę parkanu, oklejonego niechlujnie
obwieszczeniami i plakatami.
Spoglądam: Faktycznie, łeb j"ki/łgoŚ dziwnego zwierzęcia
z afisza wyziera. Ni to, w rzeczy samej, koza ni to szakal.
Na ~zczęście, na łbie tabliczka orientacyjna jest wymalowana:

J

il

-

•

w~e

- To, widzisz - mówię do córki - reklama filmu, który
niedawno oglqdaliśmy. No, wie.'z, o tym pięknym i mądrym
wilczurze, Dżulbarsie ..•
- Wiem - przerywa d:decR:o ~ był bardzo ładny
obraz, tylko dlaczego ten afisz je!t taki paskudny?
Trudno mi na to odpowiedzieć. Tymbardziej, że coraz
więcej ostatnio
bardzo paskudnych afiszów reklamowych
"Filmu Polskiego" ogląd"my. Aż do kina się nie chce iść,
gdy się na taki plakaciTc, jeden z dmgim, popatrzy. Czyżby
tak źk było u na! z plastyką, jak to się mówi, plakatową?
Ej, c.h yba nie. Bo inaczej skądbyśmy np. czytali takie oto

r{azimierz Pikała
brygadzista instruktor
Widzewskiej Fabryki
Maszyn

I~________________~_____

s r

"Dżulbars".

I
BU d ujemy po kÓI.al ____

Tow.Woźnia.k

w

przeżywa

już

swe
Wielkie dni, jakimi co roku jest
okres Mię{)zynarodowych Targów Pozn.ańskc'.l . Wszysbkie ho
tele i prywatne kwatery są już
zarezerwowane dla gości, zapro
szonych na uroczyste otwarcie,
które odbędzie się dzIś, dnia
23 bm., jak również zajęte przez
zagran'cznych wystawców oraz
liczne wycieczki handlowców z

otwarte w dniu dzisiejszym

~łego świata.

M. in. na uroczy
ste otwarcie XXII Międzynarodowych Targów Poznańskich
przybywa wyc'eczka kores.pondenŁów zagranicznych,
akredytowanych w WarsUIwie, w licz
bie 20 osób.
W celu koordynacji .wszysrkich
spraw, związanych z ostateczną
organ:zacjąl otwarciem
XXII Międzynarodowych Tar-

'Mikołaj Ochłopkow ozadaniach teatru

Poznańskict.l, do POz.nania
przybył Komisarz
Rządu
do

gów

spraw Wystaw i Targów dyr.
Marian Kalita..
Tegoroczne M:ędzynarodowe
Targi Poznańskie przedstaWiają
się imp<:>nująco_ Teren Targów
obejmuje 225 tys mbr. kw. powierzchni otwartej oraz 50 tys.
mtr. kw. powierzchn: krytej.
W stosunku do roku ubIegłego

,w··

Swiadczą

I

~{~;}tl~:~k:;~:;;f~~:;~

są szanowani przez wszystkich. nie mogł{) się udać w owym J'
Naród patrzy na nich, jak na kresie. Dopiero Rewolucja Llswych nauczycieli, choć - jak stopadowa wyzwoliła te siły. któ
mówi tow. Ochłopkow - na- re pozwol.ły aktorowi zająć wła
ród więcej daje artystom, niż ściwe miejsce, zbliżyć się z luci dają na-rodowi: artysta ra- dem.
Pomógł nam w tym · wybitnie
d7Jiecki czerpie swoje natchnierepertuar naszych teatrów. Stan;e z narodu.
NIe wyobrabm sobie artysty ry repertuar trzeba było Ulstąradzieckiego - mówi tow. 0- pić nowym - takim, by naród
chłopk{)w który stawiał by waliq do teatru drzwiami i okna
siebie wy2eJ od narodu. Jeśli mi, by podcUlS spektaklu ludzi~
taki nawet 1 znajdzie sIę, to żyli tym, co się na scen ie dz:e
dajemy mu zImną kąpIel, by je. Bywa bowiem nieraz tak:
czym prędzej przyszedł od rozu aktorzy gnają bardzo dobrze,
ze skóry po prostu wyłażą, a
mu.
Niemniej artysta radziecki mu publiczność siedzi i nie reaguje
wcale
si odkrywać przed narodem noWlókn'a-rze i metalowcy - to
we hory:ronty, musi g{) uczyć
patrzeć dalej i głębiej. musi być zu·pełnie nowa publiczność
artystą-sP<lłecznikiem.
To nie trzeba um i eć ją zdobyć. Oni
Jest nasze odkryc:e. Koryfeusze przychodzą do teatru nie po to,
czas, a po to. by
sceny ro-syJskiej - Martynow, by sp...Azić
FU
Danczenko, Sadowski, Mocza- się czegoś nauczyć. I sztuka,
łow, Stanisławski
pragnęli która nIe potrafi chwycić ich za
stworzyć taki właśnie typ akt{) serca
nie uzyska uznania
ra. Nie udało ~rm si~ to, bo i w ich oczzch.
Byliśmy
na przedstawieniach
w waszych teatrac'n. Uder7.yło
mnie J·edno. Repertuar was7.ych
teatrów n:czym nie przypomina
tego, cO przeżywaliście podczas
mI ni one.l' wOJ·ny. Gdzież s~.., po'I stac·ie
waszych
bohaterów?
Gdzie J'est bohaterska walka. Ja
ką toczył naród polski z okupantern? My również szanuJ'emy
7agran;czną,
post~pow~
twórczość artyslyczn~~
ale nie
pozwalamy, by przpslonila 011<1

o tym :ch liezne wypowie<lzi i serdeczność z jaką
podejmowano gości_
Trzeciego dnia pobytu, z in!cjatywy dyrektora
Mookiew'
skiego Teatru DnamatycznegQ,
tow. Ck'nłopkowa, odbyła się w
sali teatru "Osa" dyskusja na
temat zadań stojących przed te
atrem współczesnym. Podstawą
do dyskusji była prelekcja wygłoozona przez tow. Ochłopkowa.
'
Na wstęp:e tow. Ochlopkow
uwypuklił różnicę, jaka jstnieje
między aktorem
radzieckim, a
I aktorem przedrewolucyjnej RoPodcvas, gdy przed Rewolu
Clą
Vstopadow~ aktor
był
SZTRAUCH w roli ka.pitana czymś, czym można było pogar
Kryłowa.
dzac, aktor radzieclct jest cenPobyt artystów radzieck'ch w nym obywatelem i pracowniIdem państwowym, otrzymują
robotniczej Łodzi był w:elką ma cym
za dobrą proacę nawet najni<festacją
na cześć przyjaźni wyższe
ooznaczenla państwo
polsko-radzieckiej, na cześć łącz we.
ności kulturalnej między obu
Rzeżb:arze, malarZE, aktorzy
kra jam:. Był jednocześnie poka
zem dorobku teatru socjalIstycznego, teatru, slult ącego naro
dowi i opiewającego naród.
Mogli ten dorobek ocenić ci
wszyscy którzy widzieli "Sąd
Honoru", .,Tanię" lub ,;Wiosnę w 111 skwie". Mogli go rów
nież ocenić rohotricy PZPB nr
l, PZPB nr 8 oraz robotnky
Zakładów Mechanicznych im. J.
Strzelczyka. Dla n'ich najIstotniejsze było społeczne i pol: tyczne oblicze teatru radzieck;ego
teatru związanego jak najbardziej bezpośrednio zmasam'.
Z drugiej znóW strony robotnicy polscy potra,ktowali wyst~py
fabryczne, jako nam~calny dowód zacieśniającej się przy jaźn' polsko-radzieckie j.
W ten
sposób podchodzili do sprawy I Nadia (Altowska) t Misza (Ch anow) w sztuce "WJcsna w
LlrIosk.wie".
party Jni i tezparty jni robotniCY.

stanowi to wzrost o ok. 30
procent. Również udział państw
zagranicznych jest o wiele w;ęk
szy, albow;em zobaczymy teraz eksponaty t 9 pallstw. Na
terenach targowych przez 24
godziny bez przerwy, dniem I
nocą trwa ożywi ony ruch.
ZajelfdżaJii samoC'.lody ciężarowe,
wyładowane skrzyni-('mi z eksponatami. W pośp ·e sznym . tempie wykończane są stoiska w
poozczególnych paw.iqonach. Ro

dzj~, że prace przy urządzaniu
pawilonów w roku bieżącym
są zaawansowane bardziej, iilk
w tym samym czas:e w roku
ubiegłym. Sprawiło to n lewą tpliwie współzawodnictwo pracy.
jakie podjęte wstało
przez
wszystkkh pracown;·ków. zatru
dnionych na MTP. Właściwie
większość
eksponatów,
które
znajdować się bądą na powierzchn; otwartej. jE>st już ustaw'o
na.
Ilością eksponatów t ~~e!kością stoiska
imponuje przede

wszystkim Związek Radz'eck',
który pokaźe niezwykle bogaty
T. M. Kar·uwa w .roli Kat!. asortyment wszelkiego rodzaju
maszyn rolniczych. sal1Wcho.
rzami pierwszej linii. Nosimy dów, traktorów, cfoźw'gów, kowprawdz;e białe kolniel zyki i
paczek itp.
krawaty, aie niemniej znajduje
W
ewnątrz pawilonu radziecmy się na fronde - na froncie
ideologicznym. Walczymy o te k'ego który mieści się w WiewS~Y6tk:e ideały, które bliskI ży Górnośląskiej, w przyspJesą sercu każdr.go postępowego szonym tempie rozpak ""'ywane
człoWieka.

Występowaliśmy

w

łódzkich

fabrykach. Nasze w"ste_
py spoI
J
kały się z bardzo gorącym
P rzYl·ęciem. Uważam, że powin
n:ście więcej
czasu pośw ięcić
d
dla z obYCia takieJ' publiczności.
aką ~ą polscy robotnicy.
Za·
PraszaJ'cie ich na próby !lene~
ralne.
Pozwólcie krytykować
s·ę . Oni was wiele nauczą.'
s.
wy kn wiele nauczycie.
naszę wł<lsną twórczość. A. t~
Zyczę wam. byście teg-o celu
ogromne zmiany społeczne, ktć dopięli w swojej dalszej proacy
re się u was dokoriywują? (Idzi!' - kończy swoją prelekcję tow.
:valk~ o pokój? P~zecież rozwi- <X;łopko~v. c i '
.
Ja Się feraz po!!,zna ofensywa
.e~n31nt ser e~znt~ prze: m e
poko jowa _ czyżbY teatr stał I~zkanco~ robotmc;e J. ŁodZl. !;:Gs~e ;~d7'e~c'y ud~1; s'.\!. w ?al~zą
z daleka od tych spnn'/?
\PvdrQZ. M cJmy nadZIeJę. ze
. . • . .
. :leszcze me
. raz.
Tea t ~ mus' zyc. O1ml.
,
, . baczymy sle
My, aktorzy jestesm:v zołrueS. K.

l

"

zol

są skrzynie, zawierajace obra"I'arkl
maszy ny wolennicze,
łOk"
u
,
eiektryczne or az duze
- '1
"
j
IOSCI na
różnorodniejszych eksponatów.
Nal~ży ro'wn'l •
l ~
oj
48 -"metr
. ez' . wspomn
wl er t ne"
i
owej w'ezy
cze ,
zmont
,..
j
. ku ra dz'ee
.
'
Il •• ane
na st OlS
kim ' kto'ra dom'n
j
I U e swą wyso.
kos'cią nad całym t
erenem Targów
.
W., powstałych
2-ch wielkIch
h
paWlonac, zajmowanych przez
wystawców zagranicznych, pra.
ce, deko.ratorskie są JUl na Ił
konczell'u, a skrzynie z eksponatami zwożone są bez przerwy
cięż?rówkami i wozami konnyml.
W nowowybudowanym
D8W1iome Polskiep,o Przemysłu
\1et~loweO'o wszystkie ma~zyn'l
. bs;ę
.
•
.
,
znaj'd UJą
JUż
na SWyCh
miejscach.
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Setki milionów kobiet wszystkich narodów
wita w Światowym Kongresie Pokoju potę'"
żny wyraz niezłomne; ; zwycięskie; woli mas
ludowych zażegnania raz na zawsze kOił
szmernej groźby wojen.
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oE.~!,~go~:~kst~!'dri~O~g~~~g,!O~~!~
Czyn 1-Majowy łódzkiej organizacl~ W~y~~i':~h~l
s
P~koJu I najważniejszym
poważ-\
.vlatowego Kongresu.
na Jest
wydarzeniem
Czyn PrzedmaJowy organizacji kobiecych w
. d
nej mierze został już ,
zrealizowany .
Zarówno w'
ł"odz.l
. d'
. l k b' t
mt~ zyn.arodowyrn okresu powos ę wYPowIe Zl ~Ie u o le przy
jak i w miastaeh powiatowych naszego województwa.
~Y:YCh ~o paK?za w czhara~terze jennego.
oraz na wsi terenowe organizacje Ligi Kobiet sklerowa
e egate n.a ongre5. namtenna
Przedstawicielka Belgii, przeły cały swój wysiłek ku wykonaniu następujących zatlest. wypo:vied~ przedstawici~lki wodn;(;ząca belgijskiej demokraty
mierzeń. Rozwija się silna akcja propaga.ndowa na rzecz
Ito~let an~lels~tch. Beat~ce Km~. cznej organizacji kohiet. członkini
umasowienia organizacji.
ktora st"łlerdZ1ła, z naCIskiem ze partii socjalistycznej mówi, "wo"Związek Radzrlecki tlest jedyną bec bOjowej postawy którą w obro
Łodzi do dnia 1 Maja sze kursy, szkolące aktyw koblew tej chwili ostoją pokoju, jako nie pokoju przyjęły wszystkie lupr:o:yjacie1 w.szystkich narodów dy świata. niebezpieczeństwo woJreg! Lig! Kobiet zostaną cy.
świata", Zapewniła ona dzienm- oy br,dzle zażegnane. Istnieją pomnożone o blisko 50 tysię- Na wsl Czyn Pierwszomakarz om te kobiety angielskie wje- wszelkie mOlŻlliwośct pokojowej cy członkiń.
jowy objął szerokie rzesze go
lZą ruezłomnie w mIę obozu pokoju współpracy międ-ry narodami. KoRównocześnie 'komórki orga spodyń wiejskich, które wciąPnedstaw1cielka kobiet kub ań- biaty B~lgii - niena:vidzą wojny nizacyjne zakrzątnęły się dco- gnięte zostały do akcji "H". U
ekich. Mista Agulrre. podkreśliła I gotowe 81\ walczyc wsz-elkleml.
"
. j
ze kobiety Jt>j kraju WH." z całym środkami z tymi, którzy chcieli- kola akcJi. szko~eni~wej. Na ca I ak~ywmono szereg k,oblet Wle
narodem solidaryzują ci~ z akcją lu by sprowokować nową tragedię łym tererue wOJewództwa łódz ISklCh w pracy społdzielczel,
dów walczących o pokój na świecie. ludzkości."
ldego i w Łodzi uruchomiono powstało wiele Gminnych Rad
,~----_•..-.- ,~.
. - - _ . -.-...-.
~
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ICobiecych.
. . .' .
W zakładach przemysło- botniczych, '
wYJczdzaJących na
.
b'
wych w akcji Czynu Przedma wieś, biorą udział ko lety, 'owe<1o zorganizowano szereg członkin'le L. K., niosąc po_
l
<,
" . . .
•
kobiecych ekip wspołzawodm moc kobl~tom WICJS~m.
ctwa pracy, a na wsiach i w
Czyn Pierwszomajowy or~a
j tk h
't
ych L'Iga nizacji kobiecej nie obraca Slę
ma ą ac pans wow
.
h
d
Kobiet zmobilizowała robotn!- ,?,ł,ączme . W r~mac . zag.~ ce rolne do wyścigu pracy w men organlZacYJnych l polh)'pr..cach gospodarczych I rol-' cznych. Równocześnie W1lIDOŻO
h
na zostala akcja walid z anal
nylc_.
M'
to święto fabetyzmem w mieście 1 na
szy
ala
wszystkich kobiet pracują- wsi, intensywniej potoczyły
cych miasta i wsi. Toteż orga się prace, związane z rozbudo
nizacja kobieca rozwija oży- wą placówek Opieki nad Mat
wioną działalność uświadamia ką i Dzieckiem.
Na dzień l Maja Liga Kojącą, zmierzającą do zacieśnie biet w Łodzi wykaże 'lię ponia stosunków między mie-sz- ważnym dorobkiem we wszykankami
woje stkich dziedzinach swej pra-

.
łamach prasy francuskIe] ukaz.alY
i

I
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fil ci -to, j
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małych
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dzieci zdziwienie jest częstują JUZ przygotowanymi
los
jeszcze większe. Jak to, więc - matki oraz dzieci. Smakuz tych samych produktów, któ je.
Świadomość, że jedno bodaj
d
k t
I.
C
\V z':ennf u urec om .' . umre zawsze używamy, można Pół godziny wykładu VI for dziecko zyskało dzięki temu
dobre
podstawy
rozwoju
i
że
huoriyet"
zn.ajdujemy
Ciekawą
przyrządzić potrawę smaczną, mie przyjemnej pogawędki uzdrową ,którą
dziecko chęt- płynęło szybko. Niektóre po- zdrowie jego jest racjonalnie rozmowę, którą pracownik tego
nie spożyje i po której nie dróżne zbierają się do dalszej ochraniane, już jest dostatecz pisma przeporO'W,adził w StamhuJe
grymasi i dobrze się czuje? I podróży. Jeszcze padają zapy- ną zapłatą za trudy organiza- z kobietą-robotnicą.
nie wymaga to żadnych spe- tania, jeszcze dzielą się wra- torek tak pożytecznej akcji,
_ Co robi c': e, gdy wy lub
cjalnych kosztów, a nawet nie żeniami z niespodziewanej a- jak uświadamianie matek o ktoś z waszych domQl\vnioków
jednokrotnie kosztuje mniej? trakcji - bo jakże to - za- właściwym pielęgnowaniu il
h
"
Zebrane z prawdziwym zaintel,miast denerwującego wyczek I odżywianiu dz:eci.
zac or!.lJ,e:
.
resowaniem przysłuchują się wania na peronie - spokojny
-Jt'sh ~horob~ ,Jesi. ,I.ekka,
objaśnieniom. Niektóre po raz wypoczynek w czystym lokalu
J, S.
cz~amy IIIZ prze;d'Z'e, Jesh cho
pierwszy słyszą, że potrawy Ligi Kobiet i ponadto wykoIlak zwykłe, jak marchew czy rzystanie dawniej bezużytecz
,chrzan, są n i e7.będne dla zdro nie marnowanego czasu
::I
I wia.
DOwiadują sIę, jakie to zdobycie nowych tak niezbęd
moje dziecko źle za'wierają v/itaminy ,kiedy nie nych wiadomości.
przeciw paktowi atlant'Yc~demu
wygląda? Czemu nie ch.:e należy podawać w nadmiarze
Wyk ady takie i pokazy uAmerykańs·ka sekcja M'ędzy·1 ryki u'\Va<żają,
że
wSllól-praca
jeść? Lekarz ze Stacji Opieki mleka itp.
Instruktorki Ligi rządzać będzie Liga Kobiet
nad Matką i Dzieckiem mówi, rozdają przepisy na racjonal- w Kołach i Dzie1nicach dla narodowej Federacji Kob' et D~ m' ędzy~arcdo\,;a wi,nna ?yć zgo
na la- dna z Kartą NarodQw ZJe<lnoczo
że jest zupełnie zdrowe, a je- nil>
n~7vrzarl7.0np
()ntrfl\VV l <;zersze; oubliC7.noRc i ale war mokralycznych ocrłosila
mach New York Times" list nych oraz że mu.szą zostać z~e
dnak widać, że mu coś dole"
.
.
•
I
alizowane wszelkIe propozycJe
ga?" - narzeka młoda matk:l,
otwarty, stwlerdz.aJący, ze. pa-~I zm'erzaJąc~ do
powszechnego
na próżno zastanawiajac się
atantycki p?dwaza OrganlZaC!ę r()zbrojen'a. Rezolucja podkrenad powodami grymaszenia
Narodów Zje<lnotzonych, opo- ś!a, że -kob:e!y Ameryki - włą
dziecka.
źnia pokojową odbudOlWę Euro-. czają s:ę IV sZl."regi tych, którzy
A powód wcale nie jest tapy i zw'ększa możliwości wybu I wa'czą o demokratyzację Sla·
ki nieuchwytny: dziecko je&t
C'IlU nowej wojny. Kobiety Ame nów Zjednoczonych.
źle odżywiane.
Z pewnością
niejedna matka owuszy się na
(OJ
to: "jak to, przeCIeż daję m,)im dziedom potrawy świeże i
~ar.zyny
cobre, Sama sobie odmówię,
a dzieciakowi kupię". Rozmon-;~m;~or~g ~J
wy takie słyszałam kilka d:li
temu w Izbie Dworcowej Ligi
Spożywanie pomido!'6w jest,zabraknąć ani w ośrodkach
Kobiet na Dworcu Kaliskim,
nadzwyczaj zdrowe zarówno· na psi, ani na naszych zagogdzie zebrały się w przejeź
dla dzieci, jak i dla dorosłych. lnach w ogródkr.ch działkoIDlatego też nie powinno icr. v.rych.
dzie podróżujące kobiety z

~~o~fćkż~lata~jk~01;f:~!a~r{~

Posępny

ie!

er

dziećmi.

Liga Kobiet w swojej uświa
damiaiącej akCji. jak
należy
obchodzić się z dziećmi, jak ~e
pielęgnować, jak chronić ich
zdrowie i jak je odżywiać,
wykorzystuje wszystkie możli
wości i każdą okazję. W loka
lu Izby Dworcowej jestem
świadkiem pokazu, urządzooe
go przez członkinie koła LiGi
przy Państwowej Szkole Picię
gniarskiej. Instruktorka, tow.
Dąbrowska,
daje dokła~lne
wskazówki jak należy dZlecko kąpać, 'jakie stosować :ie-:
zbędne i najprostsze
zab,egl
higieniczne. Wydawałoby się,
że każda matka zna te sprawy, a przecież z ró~nych .za<:la
wanych pytań wymkało, ze te

w.c~le

~V~Y!6ię. ~U.kie.n

żak.ec~ku.

proste
sprawy
nie.
z.
..k. i. i pOWlnny Tego
takie zrozumiałe,
ze WYJa'>!l1e
rodzaJU
toalety
ponie ich było konieczne,
wstać z nicnoszone] już ooz.e"Teraz widzę, że źle trzyma ży ~tarszvch (,71,,,' '" ·,"!7 nv.
łam dziecko przy myciu i mo- .;.
... ';.;':: <
. . ...'"
głam mu skrzywić kręgo~łu'p" I': . '
:...
powiada podróżna urzędmcz«a I
z Krakowa. "Ja tam wcale mo
jego chłopaka nie kąpię, bo
myślałam,
że jak rok skoń
czył to się bez kąpania obejdzie'. A teraz rozumiem, że to
właśnie z tej przyczyny miał!
takie liszaje i oparzeliny" - \
stwierdza młoda chłopka z to • .
wickiego. "Pani - a to przecież kilkoro wychowałam" mówi babka jadąca z wnukiem - i d~piero teraz widzę
że byłam ciemna i
nic nie
wiedziałam, dlatego też mam
jednego syna chorego od dzieciństwa",

Przy pokazie
dla

DOŻYWienia

sporządzania

niemowiat i

Główna

I pomidorów

I
i
I

i

IIi

I

l'!a rysunku :lU
knia uszyta jest z jasnej, m'ęk
kiej wełny. Suk:enka jest wą"
ka przybrana kolorowym pas
kiem skórzanym. EfektO'Wny.,
przybraniem jest szal sporząd~
ny z tegoż materiału co i 511
knia. Na końcach szala umie~7
czone są dwie głębokie kie'3ze
nie. Fason lej sukni nada ie się
idealnie na pr:z;eróbk:.
ł

pr21cy
"~

?lh

wartość

odżywc~a

polega na obfitości witamin. Będzie to przede
wszystkim witamina A, zwana
witalruną wzrostu i wzroku, a
stanowiąca równocześnie pojstawowy czynnik przeciwinfekcY.iny, przeciwszkorbutowa
witamina C oraz witamina B.
Pomidory część swych witemin zaChC\"'lują nawet po ugo
towaniu. Ponadto są one obficie wyposażone w so!~ Wfll pienne, głóv-mie fosfor, wapień
Ii żelazo.
Chcąc posadzić pomidory 1
otrzymać dobre plony naJe~y
: ziemię odpowiednio przygotoi wać pod rozsadę. Konieczne
jest zasilenie grzęd oborni,kiem lub kompostem, a na
dwa tygodnie przed wysadzeniem rozsaay dobrze jest zaI stosować nawozy sztuczne w
I ilości 4 kg. 20 procentowe i SO
potasowej oraz 1,5 kg. siarczanu amonu i półtora kiloIgrama superfosfatu (na 100 m.
'kwadratowych). Czal' wyS:ldzania pom~dorów Ulcz."na śię
w drugiej p3łowie maia. Sadzimv je w odstepach 60 x 60
cm. Naiwcześnieisze Domidory uZYSktlje się. prowadzac je
w jednym pędzie, a usu~;ajqe
wszystkie boczne. PalU. wbija
! się
od strony pÓłnocnej, by
'młodej roślinie
nie zashnbł
słońca. Polewanie rozci<;ńczo
rią gnojówką w <!ni pochmurne na dobrze mokrej ziom· pa
rę razy w czasie sezonu zane.
.
, wnia piękny zbiór.
ast\;pny bshum powstac Pomido
powin'en z tkaniny niezbyt c:en..
ry mogą nam zastąkiej. Zak'et bardzo dopasowany plC latem owoce, a zakonserzap!nany na 4 skórzane guz:ki, wowane na zimę stanowI,
Do le.go żakietu n~ić ~ędziemy świetną i zdrowa przypra'Nł
sp6dmcę układaną w plisy,
:wielu Dotraw..

-..--.. . . .,. ".. . . . -=-

Na dwóch ostatn'ch
kach w.dzimy sportowe
my. P:erwszy z n:{;h uszyty
jest z lkan:ny o wzorze drobilej
kratki b:aio-czarnej. Do tego ko
s1iumu nJS'ć ~dzie:ny gład:'- ..
b;ałą b:UZKę a w dni cb!c<ln:c,sze włotymy pod żak:el czerWelCl!<lną karn:7e:k

Dzi~ przedstawamy
wzory uo;orow
dz:ewczęcych kost;umów
skich i suk n'.
Sukienki dla dz:ewcząt w wie
ku 9-12 lat odznaczać s'ę powinny dużą prostotą krOJU. Na
załączonych rysunkach przedsta
wamy
modele dziewczę{'ych
wi.osennych. u'bioró;v odp~w:e'l
dnlch na ulicę. 5troJ ten s.dada:
czytell1iiczk~)m

y

b . t .. k
.
..
ro a J~s .C1ęZ a. u~J1Ieramy
odpowledz!.ała robotmea.
- A dlaczego nie idz:ecie do
doktora?
- Gdy już idziemy do lekarza, to ~ało kio ~ mego wrasa.. I,dzl~my l~owczas.. gdy
smlerc s·ę zb.lza. Umieramy,
bądź w drodze, a c·zęsto i prźed
przy jęciem jakiegokolwiek leku.
Przy naszych porodach nie było
nigdy i do dzolś ~nill nie bywa
~,kuszerkj Nie ma dla nas lekarzy, n:e ma dła OlS akus1erek, a
gdy umieramy, nie ma d!a rus ...
i trumien.
1<1
. Ta r{)zmowa nie wymaga 1(()!.ll
mentarly. Widać 'l niej jasno,
że feudalna Turcja, pupilka Anglo-amerykan i planu Marshalla,
nie robi n'c, aby ulżyć doli ludu
pracującego. PieniądZE' płyną na
zbrojenia. O popra,wie waTunków bytu na;szerszych mas lud
ności 'v tym kraju rządów O'bsza-rników i kapila;islów mkt nie
myŚ:i.
•
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~ikam~RadOmSka'"Wierzymy Wpokójl Pracujemy dla ,pokojul" Odprawa

,L:::::U:a

Cały świat pracy

korespondent6w
G łosu"

"
i redaktorów
gazetek ściennych

m6wią robotnicy "Jedynki"

w na- bryki Mebli Giętych Nr 1 morderstwie dzieci - jest \ się co to jest wojna" P?dczas
1949 r.
.. t o zroz~mleme po Dnia 'Gł
26-go kwietnia
br.
Dziś: :Wojciecha
szym mieście z uwagą śledzi pierwsi lZabierają .głos na ła- straszna dla każdej kobiety, ok uI?acJl,
Radomobrady Swiatowego Kongre- mach naszego pisma w spra- Gdy liczę szereg wrog6w no- głęblło Slę we mm~, , .
Reda~c~~ 'i, osu, , Qd
--osu obrońcSw Pokoju w pary- wie Kongresu
wej wojny - te nieIZliczone
Uważam, że najlePlej wal- szczans ~ego or~an~u]e fa
:~A!NIEJ'SZE TELEFONY żu. W fabrykach radomWIERZĘ ~E POTRAFI- miliony robotników, kobiet, czę o trwały pOk?j podejmu- brawę ~resp.o~~? ~w tere:
'10 _ straż Po~arna
szczańskich odbywa się od
TEN POK6J NARZU- ludzi uczciwych na całym j~c co raz to, wlękslZe, za~a- rycznlc, mle~ ~~o;ów ga
~~..."""" 'Urząd Bezp. Publlcznego dnia 2~-~o kwietnia ~r" tj, Cle MNIEJSZOśCI" MóWI świecie i przeciwst~wiam t~n n~a produkcYJne, znaJduJll:~ ~~:t ~~i~~~e c~ robotni..
~.- "Głos Ra.domszczatUJk1" od chwili, gdy w praSle uka- TOW, KIPIGROCH WIKTO- ogrom karłowatej ~uple Sly w szeregach przodowm c ch' młOdzIeżowych.
~la;- Bo S. W. "Prasa"
~ały się pierwsze wiadomości
RIA,
właścicieli fabryk brom, trus kow pracy,
,
,zy
l
, '
b _
'~,t- Pow1a.towa Komenda MO z obrad Kongresu, zbiorowe
,Nie ma siły na świecie tów, wierzę i powiadam ,Wzywam, wszystkich kole~dprawa p~swHicona ~:_
'O~~ Miejski Komisa.riat MO. czytanie prasy, połączone z _' powiada dalej która by wojny nie będzie!"
g?W, by zWlęk~z?ną p~oduk- dZle wyt~CZ~?lU p :nu p.
S~stwo Powiatowe
dyskusją.
potrafiła przekon~ć masy że BRAT M6J WALCZYŁ O CJą, oszczęd~OSCIą zw~ększa- cy na na]bllzszy o res,
,
?,A.,!- SZpItal Powiatowy
, "
" ,
,
,."
AL li bogactwo l znaczeme PolNa odprawę wzywa SH~
'?:,'(,"'I"'
Mysli wszystkich towarzy- WOjna lezy w Ich mteresIe, POK6J - DZ!Ś JA W - l '
, t
'l ' ego korespondentów
Metalur":.',::
szą obradom delegacji prze- że agresywna wojna leży w CZĘ OPOKOJ" POWIA- s n -:-:. pans wa mI ~Jąc u- O'ii"
Jedynki"" Dwójki"
l :Ai!mt n1straeja - ~lefon nr. szło 650 milionów ludzi, któ- interesie ludzi pracy', Nie wie DA PRZODOWN1K PRACY pOkOi I,~~lczącego o Jego
~dbyd;u hut szkla~ych, Pań
,.. czynna eodz1enm.e od godz rzy zebrali się w Paryżu, - rzę, by znalazła się taka koBŁASZCZYK J6ZEF.
trwa eme .
stwowej Fabryki Wyrobów
'&:ej do 16-e).
jak powiedział - Joliot Cu- bieta, która nie podejmie Brat mój w pierwsz~ dZIeń "I MY POZNALIśMY CO Metalowych i Papy, oraz
;- •
......o-.
ne "nie po to, aby prosić o wraz z klasą robotniczą całe- wojny 1939 roku ,zgmął od TO WOJNA" POWIADA Państwowej Fabryki Ma~ ,Beda.keji 1 Ad:in1nistracji pokój, lecz, aby go narzu- go świata akcji, zmierzają- bomby hitlerowskiego
naPRZEDSTAWICIEL
szyn Młynarskich i Odleli" "Głosu Badomszczalisk1ego"
cić"!
cej do utrwalenia pokoju.
pastnika, Wtedy po raz pierw
MŁODZIgży
w6w.'
~o, uL Beymonta nr. 39. Robotnicy Państwowej Fa.! Myśl o nowym' zbiorowym szy namacalnie przekonałem Kol. Koćwin Zenon z ZMP
W odprawie udział wezmą
DIii
W
mówi: ,I
co korespondenci
miejscy i
, my poznaliśmy,
, ,
to wojna". Jest wsrod nas chłopscy oraz redaktorzy ga
wielu takich, którzy w trzy- zetek ściennych "Metalur"
nastym i dwunastym roku gii", Państwowej Fabryki
życia wysłani zostali na głód Maszyn Młyńskich i Odlei poniewierkę do Niemiec.
wów oraz "Jedynki".
Wszystkie zebrania naszej
Odprawa odbędzie się w
Dzień 21-g0 kwietnia br. wielkie trudności, na jakie warzystwa Przyjaźni Polsko Odlewów, w hutach szkla- organizacji i młodzieży nie- lokalu Kom, Pow, PZPR
...... dzień rocznicy dwóch hi natrafiliśmy przy organizo- -Radzieckiej.
nych.
ilorganizowanej odbywają się punktualnie o godzinie 17etorycznych wydarzeń - waniu zrębów naszej pańPragniemy w ten sposób
I w tych zakładach pracy u nas pod znakiem Kongresu ej,
zawarcia radziecko-polskiej stwowości i odbudowie go- krzewić przyjaźń między po przemówieniach przed- Pokoju, Nigdy dotąd nie by- ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
umowy o przyjaźni, wzajem spodarczej, Niespos6b było narodem polskim i naroda- stawicie li TPPR ca~e załogi ło takiego ruchu i życia w
nej pomocy i powojennej by je pokonać bez pomocy mi Związku Radzieckiego, fabryczne przystąpIły do To świetlicy fabrycznej jak obec
omUR. a
współpracy oraz wstąpienia Związku Radzieckiego,
pragniemy we współpracy warzystwa.
nie. Młodzi omawiają wypoWy d zia ł
Propagandy,
radzieckich wojsk do przed
Na zakończenie zebrania, ze Zwiazkiem Radzieckim i
Również w szkołach i w wieOzi
przedstawicieli na Oświaty i Kultury KW PZPR
mieścia Berlina - Radom- załoga przyjęła rezolucję, w demokracjami ludowymi pra po~iecie,
we w~zystkich Kungresie PDkoju w Paryżu, w Łodzi zawiadamia, że w so
sko i cały powiat świętowa- której stwierdza: "Dając cować na rzecz pokoju".
gI?mach,. ~dbyły Się zeb~a~
Budujemy i tworzymy z botę dn. 23 kwietnia 1949 r.
Iy niezwykle uroczyście.
wyraz
wdzięczności
dla
R6wnież w innych zakła- ma,
POswlęcone. ro~znlCY myślą o pokoju, uczymy się o godz. 10 odbędzie się w
Z własnej inicjatywy zało Związku Radzieckiego, do- dach pracy i szkołach, koła paktu polsko-radZIeckiego. z myślą o pokoju, nierozer- świetlic"
KW
Piotrkowgi fabryczne przybrały swe kumentując oburzenie prze- Tow,
Przyjaźni
PolskoWedług meldunków. jakie walnie z każdym naszym ma ska 55 ~dprawa'instruktorÓw
zakłady pracy transparenta- ciw autorom paktu atlantyc Radzieckiej
zorganizowały napłynęły do tej pory z te- rzeniem i planem na przysz- propagand) przy Komitetach
mi: głoszącymi wieczną przy kiego i mącicielom pokoju zebrania, Między innymi od renu powiatu radomszczań- łość łączy się pokój - ten Powiatowych i
Miejskich.
jaźń między narodem. po~- - cała załoga "Metalurgii" były się one w "Jedynce", ski ego, w uroczystościach w pokój, który pOiZwala nam Obecność obowiązkowa.
skim i narodami radzlecki- w liczbie ponad 1800 człon-t "Dwój ce" Państwowej Fa- powiecie, szczególnie liczny pracować, uczyć się i awanW d . ł P
d
mi.
,
. ków wstępuje w szeregi To- bryce Maszyn Młyńskich i udział wzięły kobiety.
sować w pracy. W swoim i
b,Zl~ t r,ok1~n y,
Udekorowane zostały W1ę::'
m~~~~ .
młodzieży naszego zakładu
s~~ ~~PRu
d •

MY

eIr

•

Radomsko w cz

rłą ocznicę
po dpisania paktu polsko _radzieckiego

I

I

K

~~~~ ~:chIzc';;aa;~70:J~ StanoW; skoR ady

m ~zkal1\Ych pOWlewały fia
gi o barwach narodowych i

czerwonych.

.
b h
aJ:~gd~ak~~:o m:nio ~af;
nasz kraj tak uroczyście i
tak masowo tej rocznicy.
Bo też nigdy nie odbywa
ła się on~ w ~arunkach tak
niezwykłych Jak tego rok?,
kiedy w .Paryżu toczą SlE:
lObrady ŚV:latowego Kongre
su, ,obraduJą~ego nad utrwalem~m .pokoJu.
.
'.
. NIe Jest przypad~lem, ze
pI~rwsza ~o uczczema czwar
teJ :OCZl:11cy paktu pols~o-

radzleckie?~.

przystąpIła

"Me:alurgIa: .
.
, GISerzy, hn~~;ze, druClar.z~ "Metalu:gll n;aszerowa,
li 1 maszeruJą w pierwszych
szeregach miłujących pokój
i świadomych swych zadań
~łonk6w klasy robotniczej.
Podczas zebrania w Metalurgii" zabierali głos" robotnicy.
Przypominają oni sobie
demny okres okupacji, z
kt6rego wyzwoliła nas Ar:mia Czerwona. Wskazują na

W

W latach ubiegłych w naszym mieście lZakładanie 0gródków działko~ych następowało w żółwim tempie. Do
piero przykład Powiatowej
Rady Związków Zawodowych
i Zarządu Miejskiego, które
przeznaczyły pod ogródki
działkowe dla robotników i
pracowników
fabrycznych
olbrżymie place, pobudził nie
które zakłady pracy do zorganizowania więksrz;ej ilości
ogródków działkowych. Do
zakładów tych należy przede
wszystkim Metalurgia".
", "
.
,,~etalurgla, pOSIada 15
tYSIęcy. ~etrow kwadratoWf'ch ZIemI. Przed 1949 rokiem
gospodarstwo rolne
"Metalurgii" niewielkie
~resztą - było tra~towa?e,
J~o pewn.ego rodzaJ~ ~asllen;e ~uchru fabrycznej l stołowki. ,
Jednak w 1949 roku sto-

OENNIK OGŁOS~
w dziennUm "GŁOS RADOMSZCZMSKI"
Za jednostkę obUczeniową dla ogłosze~ wymiarowych przyjęto 1 mm przez ' szeroko M 1 łamu (szpalty),
W tekście ł ~ tekstem - 6 łamów po ~5 mm.
Ogłoszeni'a droone Uczy się za słowo.
od 1 do 100 mm
od 101 do 200 mm
()d 201 do 300 mm
~owyżej 800 mm

Za tekstem NeKrologi

Drobne

30 U.
70
110
160
160
200,
200
tabelaryczne, bilanse I Itombin,owane o

70
110

~:t!~~~Uw~~;~a~~~: t~kN:~J-

ni~ ~awidzi ja~ kobiet~ i
młodzlCZ,
rwąca SIę do zy' '"

"

sprawie ogródków działkowych
I
winno znaleźć naś adowców
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Wielkość ogłoszeń

Zak ł adowe,· Meta'u r6aii"

11y

Cia .

łówka w "Metalurgii" zosta-/ duszu socjalnego "Metalurła skasowana na życzenie ro- gii" zostaną zorganizowane

botników i w ten sposób nanowy problem,
mianowicie jak najsłuscmiej
wykorzystać te 15 tys. metrów kwadratowych ziemi,
Zdaniem naszym i zdaniem
załogi Rada Zakładowa "Metalurgii" znalazła najwłaściw
sze rozwiązanie, przeznaczając większość ziemi na diZiał
ki robotnicze, a część na mspekty.
Jeszcze w tym roku z funstręczył się

NIE DOPUŚCIMY
NOWEJ WOJNY"
_ powiada tow, Otoliński.
Zdaje sobie z tego sprawę, że
takich ludzi jak w "Jedynce", którzy tak gorąco pragną pokoju _ jest na świece miliony, setki milionów,
I stąd wypływa moja wiara
w pokój. Pracujemy dziś spo
kojnie, bo wiemy, że głosy,
wypowiedziane na Kongresie
Paryskim w imieniu setek
milionów ludzi - takich jak
ludzie z "Jedynki" - zade-

DO

działki robotnicze w liczbie
100 każda po 200 metrów
kwadratowych,
Jak nas informują w Radzie
Zakładowej "Metalurgii" należało by prrzypomnieć, że i
inne zakłady pracy w naszym mieście posiadają własne dotychczas niewykorzystane place. Place te powinny znaleźć się czym prędzej
w posiadaniu przodowników
pracy,
cydują".

WI asne s rawy ·I b I
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winny wysuwać się na czoło ściennej' gazetki fabrycznej'
"Torowcy" w Wieluniu
nie redagują stałych gazetek ściennych. Uczynili jednak wyjątek, wydając gaz~
tkę w rocznicę powstama
A rmn
.. Czerwone],. Mówiąc o
tym numerze okolicznościowym użyliśmy słowa "gazetka" chyba tylko dlatego,
aby dostosować się do przy
]'ęteJ' przez "Torowców" wie
ł
luńskich terminologii. W aśeiwie bowiem ładnie wyko
nany plakat niczym nie
przypomina gazetki. Dlacze
go?
Fotografie wielkich mę-

ż6w Związku Radziec~iego,
pomysłowy fotomontaz ze

zdjęć r6żnych czasopism, za
opatrzony napisami orient acyjnymi, ilustruje zwycięsOgłoszenia
ki marsz Armii Radzieckiej
od Lublina aż po Berlin,
100 proc. drożej.
fotografia pomnika żołnieOgłoszenia w numeracli medzfelnycli ł świątecznych
rzy radzieckich, dwa wycię
o 50 proc. drożej.
te z prasy artykuły okoliczOgłoszerua w numerach specjalnych 1 okoUcznoŚc.io nościowe, trzy napisy "Tor"
dwa - "Wielun" - oto cawycb o 100 proc~ drożej,
la gazeta.
Gdybyśmy mieli
oceruc
Od celi powy.źsZYCD bdnycli raoo.Ł6w nie udziela się.
Ogłoszenia: drukuje się w m·iarę wolnego miejsca i za plakat TOR-u wieluńskiego
powiedzielibyśmy,
że jest
terminoWj' druK ogłoszeń nie nonosi si~ żadnej odpo- wykonany starannie, pomyWiedzi1tlnoścL
słowo,
choć zosta( nieco

Iznajmiającymi.

przeładowany napisami, 0- czytalibyśmy artykuł, pokto jest je- sWlęcony
wspomnieniom
go twórcą (TOR - Wieluń), wspólnych walk Armii Czer
I gdyby nie owe napisy, wone; i odrodzonego Wojplakat ten z równym powo- ska Polskiego. - a napewd
'
zemem
m 6g łb'
y SIę zna]'d o no niejeden z pracowni'k'ow
wać na ścianie jakiegokol- TOR-u w Wieluniu brał w
wiek innego zakładu pracy, nich udział. Na łamach tej
organizacji społeczne.i czy ~azetki winny też odżyć niE'
szkoły,
zapomniane chwile wkrocz€'
Zaś ocena gazetki okolic? nia Armi" C erwone]' rów
.. t
l Z K ł · "T'
nosclOwej jest zgoła inna, mez erenowe. . o. o owa Twórcy jej, opr6cz czynno- rzy.c;~wa, ~rzY.1azm Polsko
ści natury czysto technicz- Radzlecloe] zapewne mogłonej, jak przyklejanie foto- by się podzielić z czy tel.
f{rafii, rysowanie ramek oraz nikami swymi planami prakilku napisów, nie dali nic cy. lub ciekawszymi komt'
własnego, Może jeszcze układ nikatami o swej działalnosamych fotografii - zresztą ści.
udany - i napisów - gorWszystkie podane wyzej
szy i przeładowany - sta- tematy niewątpliwie ożywinowi wyraz pewnej samo- łyby gazetkę, a przede wszydzielnej pracy wykonaw- stkim uczyniłyby ją rzeczyców. Cały jednak wysiłek wiście Gazetką "Torowca"
własny zespołu w porówna wieluńskiego nie na podstaniu z pracą innych. fotogra- wie licznie na to wskazująfie i artykuły z prasy, je.st cych napisów, lecz - treści,
nieco zbyt mały na to, aby
I ten brak terenowego
wydanie "Torowca" wieluń charakteru gazetki jest
skiego można było uwahć najpoważniejszym jej nieza gazetkę ścienną, A prze- dociągnięciem, Właśnie na
Clez jej wykonawcy mieli tę "terenowość" ściennej ga
bardzo wdzięczny temat do zetki fabrycznej muszą szcze
opracowania.
gólniej zwrócić uwagę nie
Z zainteresowaniem orze tylko wydawcy "T~t'owc3,"

I
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Komitet WojewódiZki Pol~
skiej' ZJ'ednoczoneJ' Partii Ro
botniczej w Łodzi zwołuje na
dzień 26 kwietnia 1949 r. na
godz. 10 rano w świetlicy
wł~s,nej przy ul. Piotrk~VlskieJ 55 ,odprawę wszys.t~Jch
redaktorow gaze!ek, S~lel1llych z terenu. wOJ: ło~z~le~o.
N~ kon~erencJę wm~ll ~lę s.ta
~llC opr~c~ redaktor~",:, lstn~e~
Jących JU~ 9'azetek sClenny.ch
p:zedsta:"lC~ele • pflZedslę~
blOrst~ l osr~dkow rolnyc~
- gdzIe nalezałoby zorgam.
zować nowe zespoły gazet,ek
ściennych
wytypowanych
przez KP PZPR.
Wydział Propagandy,
Oświaty i Kultury

I

przy WK PZPR w Łodzi
--o-

Wędro' wka

po wo',. ewództwie
SKIERNIEWICE
Mieszkańcy SkiernieWIC
zawierają coraz więcej mał
żeństw. I tak ' w roku 1946
zawartych zostało 69 malżeństw, 1947 _ 199, a w ro
ku 1948 _
256, Podobnie
przedstawia się przyrost na
turalny. W roku 1946 urodziło sie w Skierniewicach
.
296 dzieci, w 1947 490,
1948 _ 614, a QO 1 kwietnia br. 239, dzieci. Zważyw
,
.
kwarszy, ze w pierwszym
ta~e br, .zmarło 94 osoby wi
dZl~Y. ze, pr,zyrost n~tural
ny Jest duzy l w okreSie tym
wyraża się liczbą 145. (h)
PIOTRKÓW
Miejski ZMP w
Piotrkowie w najbliższych
tygodniach organizuje wycie
ezkę ZMP-owców do Pozna
nia w związku z mającymi
się tam zacząć Międzynaro
dowi Targami.
.
1II!~~~~E~.~A:!"~i!~4!~i"~4i~M~~
;;
w WieJuniu, lecz wszyscy
redaktorzy, przygotovvują~
nowy okolicznościowy nu"!
mer,
poświęcony
Święt~
l-!w Maj~
, Sit ~
Zarząd

'-

PANSTWOWk' rEATR

WOJSKA POLSKIEGO
Jaracza
27
!)zdj'" Łodzi
gocb.ul.19.15
komedia
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drematopinna hl- 1da Vegi p. t.

Lope

Niedziela na boiskach pIłkarskich

.,PIea ogrodnika".

TEA TR KAMERALNY
DOMU tOł:.NIERZA
uL Daszyńskiego 34
,

Dziś

!j'Od:I. 19.15 sztum l'>łe

CI

WaRa pl.

"Gwiazde

Ste~nsolła".

TJlATa ,;OSA"
,'l'rauguttll 1 tel. 272-\10
Cod2lienme go da. 19.30 .,Rycerz

halony" s A.

Dym8~Il,

PA1łSTWOWY TBATa

POWSZECHNY

I.'

Kto

.'

'"

lodzt ul. H-go LIstopada 2\
: J)z\lł i dni u~pne o godz. 19.15
..'Dwa Te1!łl"T" J. SEAIllawskJego.

TEATR MELODRAM"
ul. Traugutta" t8 (Gmach OK ZZ)
Dzi>ś ILieczynny z powodu odby-

~~.*~.

p •

Z

kilD i eodzie Y

gra w mistrzostwach pierwszej ligi

przerwie świątecznej, drużyny ligowe powracaJą w n-iedzielę do swej normalnej "pracy", rm;g-rywa.jąe mecze jedni u siebie, drudzy na wyjazdach.
ŁKS Wł6kniarz jak wiadomo zamiast w Łodzi spotyka się z kolejll!rza.m.i w Poznaniu już w sobotę dnia
23 bm. z okaaJji otwarciaTarg6w Poznafłslclch.
Pirzegrana łodzian z AKS-em
Warta w niedzielę podejmuzepchnęła ich na 7-me miej- je beniaminka Lechię. Po dowe w tabeli. W .Poznaniu mu- brym stalI"cle tej o~tatniel coś
~w~~ru~ wyg~~Ć, a- się popsuło w zespole gdyń~
OW
l , kzeI w
b °łrzo - skim, tak, że w tym wypadku
WIe przyczyną
ęs ki
y is- naleiy się liczyć z wygraną
totnie słaby sędzia, a rri~ spa- gospodarzy.
dek formy, o~az ~by Je.dyny
Cracovia natra:f.i. u siebie na
klub ~~ęgu. łodzklego ple:w- silny opór ze strony Ruchu,

:14

AK8 będz!.e mial niezwykle
trudne zadanie chcąc pokonać
leadera tabeli _ Wisłę. Sąd2.imy, te do tego nie dojdzie,
tym bardziej, że gospodaa:ze
~~tąpią w osłabionym składzie, !l krakowianie niezbyt
łatwo dadzą się przekonać.

Wreszcie Polonia bytomska
zmierzy się z Legią stołeC1JIJą.
Ta ootatnla f.ostaJ:a
wzmocnlona niedawno dwoma dobrymi zawodnikami, ma wd~
szanse uzyskania w Bytomiu

Sportowcy Polski Ludowej
z

wielką sympatią śledzą
Kongres Pokoju

w dalszych wypowiedziach na temat obraduJ,
cego w Paryżu Kongresu Pokoju przytaczamy
głos popularnego działacza sportowego
wiceprzewodniczącego Związkowca - Zrywu Tow.
Saganowskiego.
pm-t jest jednym z czynnik6w zbliżenia i wsp6łżycia narod6w, a więc przez to samo jest największym sprzymierzeńcem pokoJu. W dążeniu do doskonałości fizycznej sportowcy ani na chwilę nie zapominają.
że tylko pol{6j może lm r:apewnić pożądane wyniki i
zabezpieC2Yć młod"Eieł całego świata. przed nieszczęściem
wojny.
Sportowcy Pol!>ki Lodowej z wielką sympatia, śledzą
obrady Kongresu Pokoju wParyżu, dą.rzą.c go swoom cał
kowitym zaufaniem.
Niech żyje Kongres Pokoju w Paryżu!

S

~~~~~~n:i~~~~~~w~~~~~~dw~~a~~==~~.~·
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nJeco
lokatę w tabeli.
ca do swej dobrej formy. Li- MUZYCZNEJ
'Th"en"Lng ŁKS
Włókniaa:z czymy na wynik remi'iowy...
Dział olicjalny ŁOZPN
miał dobry zarówno z WidzePolonia stołeczna gości dru"LUTNIA"
Płotrkowska 243
wem jak i z czeskim zespo- giego beniaminka ligi - GórSędzl·o'
"Bohemians". Czekamy nika, dawniej Szombierki. MiI
CodrlenJ1!l.. e godz. 19.1$ "BA- łem
Obsada sędziowska niedzielnych
lON CYGAN!lKl" operetka w 3-ch więc na pomyślną wiadomość nimalną różnicą bramek win1.) 9 boisko: Zjednoczone z.z.K'1
2. W dniu l mcija wszyscy CZ!OIl
z Porz.naJllia.
nl zwycię;;'yć gospodarze.
meczy o mi,strrostwo kl. A.
III Ł.K.S. III Golańskd. 11 Boruty kowie O.K.S. stawią się o godz,
aktach.
Boruta III W1dzew III Tomczak 7.45 przed gmachem Szkoły Prz&ROBOTNt(!I1! TOWARZYSTWO
11 Zgierz (miej.) Wł6knłam III myslowo-Techn!c:mej,
ul. ZeromSlIJort UJ ZSRIIł
PRZY JACIOł. DZIECI • Tl!A TJl
P.T.C. II CieJepa. 11 Tomasz6w skiego 115 (od ul. Zerom5kd~)
LAU!K "PlNOKlO"
Tomasz6w Tur Stępień· 17 Boruty
3.) Wzywa sLę kol. Dębskdego,
1Nllwrot %7
Boruta Concordia Gryniewski. 11 Turskiego, KowaiJsklego Stanis!...
Codziennie oprócz pOllJ.e<bialkÓ'W
yniosła l· uź
Zjednoczone Z.Z.K. (Ł) Lechia Wal wa i MIkego do oddania spraw~
• godz. 9.38 .. C:zarodziejskl kalosz"
czak. 17 Koluszki Z.Z.K. (K.) Włók r:dań.
lerwsza rund.a XI·tych miot kie "Torpedo" pokonało "Dy- kow.ski ,,Lokemetiv', uemioo· niarz Andrzejczak. 15 KoJuszki
ł.) Di-eta :z Kolu1!IZek «lo Skiier.
TEA Tlt LAIl.-1!1C "ARLEKIN"
strzostw "ilk<2rskich Związ namo" z Mińska 1:0; "Dyna· wal ze ',Spartalciem" (M06kwa) Z.ZX. (k) II Włókniarz II Galyga. niewic wy<>osi U. 850.-.
l1Sdł, ul. PIotrkowskIl 150 tel. 258-99
•
* •
Cod%ien.n.ie pr6cz poniedziałk6w ku Radzieckiego przyn:osla na· mo" (Kijów) wygralo z "Dy- 0:0; ,.Dynamo" (Tyflis) uzyska· 15 Bormy Boruta II Widre\.... I b
• godzinie t7-teJ "KOLOROWE stępują{;e wYll'iki: staJingradz- namem" (Len:ngrad) 2: I, char· lo również wyn'k remisowy z Sikorski Miecz. 15 ł..K.S. Ł.K.S. II
"Torpedo" (M()j!ikwa) 2:2; "Ze- P.T.C. I b Kowalslti Jan. 11 P.K.S. KOMUNIKAT W. G. D. Nr 12.
PIOSENKI" Pranta. W niedzielę
nit" (Le ni n gl\l<ll) pokonał "Dy_ P.K.S. Zw. Zryw Kaźmierczak. 9
l święta dwa widowiska olS-teJ
Z uwagi na zdekompletowanamo z Jerewan!ia l :0; startu· P.K.S. P.K.S. II Zw. Zryw II Par
l 17-tej. KMa czynna od godziny
nie grup 1, 2, 3, 4 i 6 - klMa a
jące po raz p<ie~szy
w mi. procIti. 11 Wimy Resursa Wł6k
lO-tej.
na. podstawie uchwały W. G. D.
strzostwach IlrużyIla "N:eftia niarz Banasiak. 9 Wimy Resursa
ukonstytuował się
eT.K
NR. J
powziętej w obecności przedstlI.
nik" z Baku eellioola zwycięstwo II Wł6kniarz II Szymański 17 Ale
wicieli zainteresowanych klu·
codziennie o godz. \9.15 ItOboty
Na Walnym ZebrllJ1iu czlon- III-Ci WiceprzewedJ!.icz=łCY, Lis nad WWS "
5t05unku 1:0, a ksan.drów D. K. S. Gwardia Szy2 przedstawden.ie - niedziele 3 ków Klubu Sportowego "Związ Zbigniew
Sekretarz., Ber·
tesz.helm. 15 Aleksandr6w D.K.S.II bów postanowiono umeważni6
przedstawienia.
r~!:grywek
mi- Gwardia II Kola~ińslti. 16.30 Skier dotychcza~ prowadzone rozgryw
kowiec - Zryw" Lódt w dniu nard Kolr.si ński - ~ca Sekre- beniam~nek
·on'skl·~\.
, ...
· ··chter.. (Stali. niewice Unia Ogisko Olejnik.14.30 ki w tych grupach w rundzie
str u
Wielkie widowIsko IItrllltcll.
W
."
V~
9 bm. wstali WJ"brani do ZarUj. tarza, Roman :Pipcz~'ński du Klubu niżej podani członko· Skarbnik, Jan Welniak - go- no) uJeg'l we.sk;ewskiemu "Dy· Skierniewice Unia II Ognisko II jesiennej, oraz wyznaczyć roz·
GóreckI Stanisław. 16 Łowicz Le- losowane rozgrywki w 2 gru·
wie, którzy uko!lstytuowali się Rpooarz, Jaowilrfl. Głnżew8ka - namo" 0:2.
Pierwsze Nlzgrywki O mi- gia Ogniwo Górecki Jan. 14 Ło pach jak następuje:
IV następującym sKładzie: Zyg- Kron il,A rz, Rugani u~z Ka1Pow
Grupa 1·11. termin 24. 4. 49 "\łI!
munt Ka ~mierczak - Przewod - Członek Zar~du, Durka Stli. strzostwo H~R w plike noż- wicz Legia II Ogniwo II ~lłnod
dowski. 16 Łask Łoskowiak 'Włók- isko - Arko.
Członek
Zarządu,
niczący, Jer~ ~liksiak - I-szy niRlaw
nej
byly~,,,
roku
\936;
t
yniarz
Marcinkowski.
11
P.K.S.
11
ADRlA Guramis7wih"
TOIll8.!!';ewski, Jan
Wiceprzewodniczący, Zenon Sa- Eugeni.usz
Godz. 11-a Arko Znicz
BAŁTYK Kino trleczynne z po- ganowskt II·gi Wiceprzewodni- Dąbrowsld, KOl!.ikow~i, Stefa- tul zdobyła ~wczas drużyna Chemiczna Metalowiec Ka1'czyńslti Skierniewice.
"Dynamo".
Ol'r6cz
"Dynamo"
16
Sieradz
Drukarz
Włókruiarz
II
wodu relllontu
Czonkowie Zarządu.
czący, Stanisław Moroszk1ewicz niak Boisko Tur godz. 11-1&, Toga
BAJKA - "Szary Lord"
m:strzl3ml m.RR były tylko du- Trawkowskll. 16 Kazónice Z.Z.K. - Gwiazda; boisko DKS godz.
MechaILik
MichalskI.
11
Arko
GDYNIA - Program Aktualności
żyny "Spal'tskll" i CDKA.
IV Arko Znicz Spychalski. 11 Tur ]1-a, Czyn - Bzura (Ozorków).
Kraj. i Zagr. ~r. 11"
tegoroczn~.
rozgrywkach
uPark Toga Gw~azda Krys!ak. 11
HEL - (dla. młodzie.ty) "Znak
Grupa druga..
Pn.KA RĘCZNA: ula. YMCA PKS, Widzew - Boruta, Włók
Zorro" .
czestni'czy
18
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Tra gedio Amery~ońsko
- Niech mi oskarżony powie - dopytyw~ się Jephson
- czy rrie wiedział o tym, że mógł pov.rrócić do Kansas City, bo przecież w niczym nie zawinił. Mógłby się przecie
wytłumaczyć, !JJlbo rodzice poręczyliby ...
- Zgłaszam sprzeciwI - zawołał Mason. - Nie mamy
~e dowodu, że mógł wrócić do domu, lub że rodzice mogliby poręczyć.
Sprzeciw uwzględniam - zadecydował przewodniC'Zą
ey. - Obrona niech treściwiej redaguje swe pytania.
- Wyjątek. .. - zauważył Belknap ze swej strony.
- Nic o tym nie wiedziałem - od~wiedział Clyde jednak na to pytanie.
- I dla tej samej przyczyny zmieniłeś swe nazwisko na
l'enet, jak mi to mówiłeś? - zapytał Jephson.
- Tak.
- A skąd wziąłeś sobie to nazwisko?
- Tak się nazyw~ jeden chłopiec w Quincy.
- Czy to był dobry chłopiec?
_ Wnoszę sprzeciw! - zawołał Mason. - Niewłaściwe,
nieodpowiedrrie, niepotrzebne!
- Dlaczego? wolał może wziąć sobie nazwisko porząd
nego chłopca wbrew temu, co sąd mu insynuuje. i dlatego
~anie może być bardzo pvtTz.ebne_

-

Sprzeciw uwzględniam - ogłosił
'A. czy nie pomyślałeś sobie, że

przewodniczący.

narażasz

tym tego

chłopca?

- Nie,
Tenetów.

proszę

pana.

Pomyślałem

tylko,

że

jest

dużo

Można się było spodziewać w tym miejscu poblażEwe
uśmiechu, tak wrogo jednak publiczność odnosiła się do
oskarżonego, że taka lekkomyślność lepiej jej nie usposobiła .
- Niech rn:i oskarżony powie - pytał znów Jephson -

go

który sam widział, że niechęć słuchaczy trudno będzie prze
łamać czy kochał swą matkę?
Znowu sprzeciwy, znowu tłumaczenia, wreszcie dopuszczono pytanie.
- Tak, kochałem - odrzekł elyde, po krótkim wahaniu jednak, co rrie uszło uwagi. Miał ściśnięte gardło i z tru
dem oddychał.
- Bardzo?
- Tak, proszę pana, bardzo.
- Czy była dla oskarżonego d&bra? Czy robiła wszystko, co było w jej możności?
-.0, tak.
- Jakże więc oskarżony m6gł, nawet po tak dla rriego
strasznym wypadku, uciekać od niej i tak długo zostawiać
ją bez wiadomości, nie tłumacząc się nawet z braku winy,
tym bardziej, że oskarżony zajął się zaraz pracą i był przyzwoitym człowiekiem?
Ależ pisałem do niej, tylko nie pod swoim nazwi-

- Aha. Czy oskarżony tylko pis~?
- Posłałem jej trochę pieniędzy - dziesięć dolarów.
- Nie zamyślał oskarżony jednak powracać?
- Nie. Bałem się, że gdybym powrócił, m6głbym być
aresztowany.
, - Oto widać z tego - z patosem zakończył Jephson że oskarżony był prawdziwym tchórzem, jak to już pow~e
dział mój kolega Belknap.
- Sprzeciwiam się takiej interpretacji zeznania Jskarżonego wołał Mason.
- Zeznanie oskarżonego nie wymaga interpretacji. Jest
rupelnie szczere i uczciwe, j~ to każdy mógł zauważyć szybko wtrącił Jephson.
- Sprzeciw uwzględniol'ty! - zawołał przewodniczący.
Dale;, dalej!
- Ponieważ uskarżony jest tchórzem, j~ ze wszystkie
go zauważyć mogę, nie mam prawa go potępić, bo każdy
czyn oskarżonego był rezultatem tchórzostwa.
Było to już za wiele i teraz sam przewodniczący ost~'zegł
Jephsuna, by lepiej opracowywał swe pytania,
- Oskarżony więc wędrował z Altony do Peortl, do
Bloomi.ngton, Milwaukee, do Chicago, ukrywając się w ma
łych pokoikach na bocznych uliczkach, t pracował jako pomywacz w restauracji... jako posługacz w fabrykach wody
sodowej lub jako wożnica, zmieniwszy swe nazwisko na Tenet wówczas, gdy mógł zupełnie swobodnie wrócić do Kansas City i zająć swe dawne miejsce.
•
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