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walce pokói

Przewodniczącego KC PZPR wygłoszony na Plenum KC PZPR

tow. Bolesława Bjeruta
w dniu 20 b. m.

zobowiązań ekonomicznych,
ale i dyskryminacyjnej zależności politycznej.
W systemie kapitalistycznym nie ma takiej chwili, w
której podżegacze wojenni,
producenci i handlarze bro

nych, które w odpowiednich okolicznościach mogą
awanturnicy wojenni przeDoblrazić w pożar światowy,
. atego właśnie konieczna
Jest nieustanna ostra walka
z knowaniami podżegaczy
wojennych.
i krajów dem<lkracji lUdO-\ nych przeciwieństw międzyOd Kongresu Zjcdnocze-I współzawodnictwa socjali- n, :wyk?lejeńc,y, awanturni- Swiatowy kapitał finanso wej, ich zwartości i pręż- imperialistycznych ~an~ago},iowego upłynęły 4 mie- stycznego najszerszych mas cy 1 naJ rozmaItsze katego- y usiłuje ponownie wystą ności politycznej, jak ::ów: nizm anglo-aI?-erykanskI, an
Slące. Był to okres bardzo i~ robotniczych. Narada ta, rie l,udzi, którb~c~ by:t oPie - ;ić jako jednolita i zorgani- nie,ż w obliczu narastającej g~o - ~ran.c~kl, fr~nc~sko.
t~nsywnej pracy w naszej jak również odbyty przed r~ SIę na, gra le~y l ~,wa - zowana siła w walce z no- falt walk narodowo-wyzwo memleckl l anglo-memlecln,
artii, która scalała SWe sze dwoma tygodniami Kongres c~e (<;t taklch ludzI, u,stroJ ~a- wym syste:mem gospodarki leńczych w koloniach i pół- włosko-a.ngi~lski, i włos~o
P
regi i swe organizacje tere Zw:ązku Samopomocy Chł.op ~~tahs~ycz?y ~odz~ l wypla- społecz;le' _
w walce ze koloniach,
fr~nc~s~l, J,aponsko-an~~el:
J
d t
h
2) w na, c, isku m,as, ludo- SkI l Ja.ponsk,o-australl~sk1
e ckiej były dobItnym potwJer '" owuJe meus anme w coraz 'vI'ązkl'em SocJ'all'stycznych
nowe na pGpZspaRwack; no:v "d-z-ellł'enl "'I'''lkl'cll przemia,n to większej liczbie) nie ma- Z.
k t l t
t t
t g
m
go statutu
"eruJąc
.. .
'l'b
" k t " ra
Republik Radzieckich i kra wych kkr~Jow . -aphl aIS y,cz- -, OSd a nUlSoAzas an a},onlz
równocześnie coraz
bar- dokonywujących SIę w psy rzy l ":(1,0 wOJmle,
°b m~z,
'd
k
"l d
.
nych
tore me c ca wOJny mIę zy
a wasa lzowa, .
'
t"
ch:ce i w postawie społccz- czy mI lOny, a e o sypUje Jaml emo, racJl u owe] 0-_ przeciw ZSRR i bronią su- nymi krajami zachodnio-eu
dZIeJ' wartkIm nur em zycla
ł t
t'
kt'
" r a z w walce Z ruchem wyz
,
ł'
'no-polityeznej mas pracują Z o em ySlące,
ora meSIe
l'
,- werer..ności: swoich krajów ropejskimi) podsycany szcze
wymownym
świade- gólnie przez niektóre grupy
Polttydcznego, spo ecznego l c"ch na;zeao kraJ'u Niewąt- nieszczęście ludziom pracy, wo enczym ,m~s pracuggospo ar czego w
naszym J
..
•
l . t . t t
't
cych całego sw lata
l
k .
pliwe jest, Że w polskiej a c Jes m ra nym, ,m,ere:
' :
ctwem tego jest szereg fak- kapita istyczne.
raJu. ,
klasie robotniczej i wśród sem dla, zwyr~dmalcow ~
<?elem, wzmozema ten den tów: postawa francuskich i
Dlatego każdy sukces gos
W CIągU tego stosunkowo przodujących mas chlop- spekulantow. MImo to wOJ cYJ . do:.,rodk0';ły~h, cel~m włoskich robotników, któ- podarczy, polityczny i kultu
krótkiego ok~esll: ~zasu" ~ola stwa i inteligencji wzrasta n~ ś\~iato .va jest ~byt. w,iel- sIlI'mplema sIł, sWlata ~aplta rzy zademonstrowali swą ralny ZSRR i krajów demoklasy robotmczeJ l partn na świadomość budowni.czych klm l złozonym zJawlsklem ~tycznego l ZJ?-0blll~owa- niezłomną wolę sp.ar~liżo- kracji ludowej, każde osiąg
szej, wzbogaconej d?świad- nowego ustrojt~ społecznego społecznym aby mogła wy- n,la, go do agresJ,l -:- lmpe- wania wojny impenallstycz nięcie w zakresie konsoliczeniem i uchw~laml Ko~- oraz poczucie odpowiedzia,l- buchnąć w każdych warun- :,-alIzm amerykanskl p.robll:: nej. Potężnym argumentem dacji politycznej krzyżuj s
gres',:; - '~'=)'::"<il~ , po waz- ności .rzeczywistych gospoda kach, gdy tego zapragną te pe :,":ygrać strach, bu!'zuaz~l jest obradujący 4~i~aj Swia plany pOdżegacF wojennycil
nie i \)Sjj",'l.';;ii«n~wlła, cał- rzy kraju za jego losy, za czy inne grupy podżegaczy I ~:\:aJow zachodmo-europeJ- towy KongrGs POKOJU w Pa i konkretnie oddala wojlY'<
kO~lt';e:'
7. .lfsnIe
.t na- jego rDzwó,i i przyszłość,. wojsnnych' Oczywiście pod st<ich przed rewolucją, a ryżu i w P.radze.
".
dzeJć"
!(i.iS
tir~cuJą~:ych wzrasta
aktywność mas, żegacze wojenni, spiskując, równocześnie zachęcić je
3) w rozwoju wewnętrz(dalszy ciąg na str, 3)
wyrazane ~odczas Kong~esu wzmaga się ich twórcza ini- intrygując, organizując rÓż starą hitlerowską perspekZje~'ln?czemo,,:,ego. TO,tez .P~ cj:atywa. Są to najbardziej norodne czynniki, zaintere- tywą obłowienia się kosz- Uchwał'31
myslme 1 ?lOZna pOWledzl~c znamienne i donios!e zjawi- sowane w grabieży i wojnie tem ZSRR i bajów demo__
re~y
- .~'i:~ra~W!:'le ;'f:r;eszły ta~ zy ska naszego wewndrznego stwarzają warunki, sprzyja kracji ludowej,
W shll'awie ' dn,i
i 9 Ma'·,a
wotrre ,l Qc:~_cs.e dla klasy życia społeczno _ p.olitycz- jące wybuchowi wojen w
Tymczasem pod przykryw
Jt"
:rototlll~zeJ, l dla całego na- nego.
chwili gdy międzynarodo- k~ tych haseł odbywa się
Nawiązując ~o uchwal KCZZ
1. Zwrócić się do rządu z pros::ego z~cla .gos?o~a.rczeg~
Ale ekrE;-b, j~ki upłyz:tął wa sytuacja polityczn~ i go faktycznie
zwasalizowanie z lat ubiegłych o nadmiernej ilo- śbą o wydanie zarządzenia, aby
zmIany, Jak hkw;d CJa sy ud Kongresu ZJednoczemo- spodarcza nagromadzIła w krajów zachodnio-europejs- ści dni świąlecznych w Polsce, w dniu 3 i 9 maja , wzorem lat
st~mu zac1Jat~zen,a kartko~ wego obfitował również w sobie dość ognisk zapal- kich przez USA.
powodującej wielkie straty dla ubiegłych, we ws~yslkich instywego, usta!~D!e nowego sy PO\\ ażne v.'ydarzenia na tę. ,
stemu płac l no~ych norm renie
międzynarodowym,
Tendencle odsrodkowe świata
gospodarki narodowej, jak i dla tucjach, fabrykach i zakładach
pracy w przemys!e.
,Rozwój wydarzeń międzyna•
•
budżelu wielu rodz.in robotni' pracy odbywała się normalna pr:l
Miesiąc temu odbyła Slę rodowych nie może p()zostać
kapItalistycznego
czy ch, oraz biorąc pod uwagę ca, zgodnie z interesami palIOgólr..okraJ'owa Narada 0- .. z wpływu na stosunki poli
,
liczl!e zobowiązania załóg fabrycz; stwa i szerokich mas pracują
Obok Jednak wspomnia 1) W lęku przed katastrofal
szczędnościowa, która p.osta tyczne i o:adania polityczne
h t d
'
,
- nymi skutkami ewentualnej nych i ko,palnianych, dotyczą~e cych.
wiła przed klasą robotmczą~ :ak równiei. na procesy go- nyc
en. e~cY:J dos,~o~kt gresji
imperialistycznej, przedlermmowego
wykonania
2, Wezyvać ogól r.obotników i
przed kierownikami nasze] spodarcze w poszczególnych wych w sWl~le, kapl ~ lS y azczególnie w obliczu rosną- Narodowego Planu, Gospodarcze pracowników do normalnej pracy
s
~
b" Prezy!Um
d
KCZZ pog ospodarki i administracji kraJ'ach Europy. KraJ'e de- cznym, (odzvłlercl~dl~n,le za ceJ'
nieustannie
potęgi gps- go w r.
w dniach 3 i 9 maja br.
nowe, wyjątkowej wagi za- mokracji ludowej C:l,ujnie ~a,d mczeg~ ,przeclwlen~ t v~a
R
da~au~rnwn~n~ipodcie~~illmu~ąhl~ w~a~ml~~
SM~~, k~rta~p~od~u~c~z~e~j~,~m~il~i~~~r~n_e~j_Z_S
__R_s_t_m_3_w_i_a_:______________________
Na p1.enarnym posiedzenig KG PZI!R przewodn,iczą
cy KG naszej Partii Tow. Bolesław B~erut wygłOSIł referat o zadaniach partiiw walce o pokój. ~oniżej zamieszczamy fragmenty referatu tow. B. B~eruta. PeZny tekst zostanie ogłoszony w najbliższym numerze
"Nowych Dróg".
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sienią wydajności pracy, ra ków

i uwzględniać nowe
cjO!J:llizacji i lepszej organi- momenty w swej codziennej
zacji wysiłków produkcyj- pracy. Dlatego też Biuro Po
nych, walki z marnotraw- , lityczne umało za !Celowe
stwem i rozrzutnością, za- skupienie uwagi dzisiejszego
stosowania oszczędności, u- Plenum KC na ocenie poto
rr.ożliwiających przedtermi-, żen;a międzyuarodowego i
nowe wykor:anie planów go zadan;acł., które stąd wyspodarczych, wciągnięcie do pływają dla naszej partii.

l

d·lum K
. CZZ
3

st~czn?,m a, socJalts,tycznym) W ramach $wiatowego Kongresu w Obronie Pokoiu
dZIałaJą
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OZiS·
i

rozprzęgaJące

SWlat kapltalIstyczny.
W czym przejawia się
działanie tych sił odśrodkowych?

Obrady
' wne,· Komis,·i
Gło
ró dl a agresywnej po Iity k; imperia Iizmu

potoZ·
na man"'.festac)-a pokoJ·owa
'f
. . tu ..

na stadl-onl-e parysk.-m Buffallo

PARYZ (PAP), W rama:h jednćj grupy defilujących ' kroSwialowego Kongresu w Obronie czyć będą inwalidzi wojenni, na
Pokoju odbędzie się dziś na 51a- czele Z'lŚ drugiej - młode dzie'
dionie paryskim Buifallo potęina wczęta francusk,ie,
manifestacja pokojowa,
,O godz. 17 prof. ' Jołiot Curie
Mgnifeslacji przewodniczyć bę wygłosi przemówienie w imieniu
dzie prof. Joliot·Curie.
delegacji francuskiej, po czym
powitalnym
imientu delegacJ"i brytYJ'skicJ'
Po prZelTIO' \"I'enl'u
"' "" Rady
" w
rze\vodnl'czaccgo
Genegłos
zabierze deputowany ZimaP
ralnej Departamentu Sekwany cus. W imieniu delegacji, indone·
odb~dzie się defilada.
Na cz,~le , zyjsk:ej przemawiać będzie dr,

Współdziałania SL i PSL
R".7.gromienie faszyzmu i Izu pokoju i postępu, na cze
WARSZA WA (PAP), 21 bm,
zapalnych
ognisk agresji le którego kroczy wielki odbyło się, pod przewodnictwem
imperialistycznej w Euro- Związek Radziecki i do któ marszałka Wł. Kowalskiego, po·
pie i Japonii w ostatniej rego należy Polska oraz bra siedzenie Głównej Komisji W~llói
wojnie nie usunęło, oczy- tnie kraje demokracji lu- dzialania SL i PSL.
wiście, źródła a.gresji wo- dowej.
Natomiast przeci- Główna Komisja omówila przejen, które rodzi sam sy- wieństwa ekonomiczne i po bieg i przygolowanie tegoroczne
stem gospodarki
kapita- lityczne, wlaściwe imperia- go Swięta Ludowego i poslanowi
listycznej,
Z systemu te- listycznemu systemowi go- ła zwrócić się do PZPR, ZSCh"
go odpadły nowe ogniwa, spodarki
kapitalistycznej Związków Zawodowych i ZMP,
zwężając poważnie jego te- nie zmalały, lecz zaostrzyły o jak najpełniejszy udział w organizacji i przebiegu Swięla Lu·
rytorialny zaSIęg działania, się w wyniku wojny i potę dowego,
które stać będzie pod
Mimo ciężkich strat wojen gują wzrost elementów o- znakiem szczególnie silnego ma·
nych i zniszczeń
narody gólnego kryzysu gospodar- nifestowania znaczenia sojusZIJ
Związku Radzieckiego odbu ki światowej. Naruszone w chłopsko- robotniczego.
dowują
szybko swój kraj wyniku zniszczeń woj en- W związku ze zbliżającym się
i rozwijają w potężnym nych i nierównomiernego Swiętem l Maja - Główna Kotwórczym rozmachu nowe rozwoju dawne ustosunko- misja poslanowila wezwać chlo!liły wytwórcze na podsta- wanie sił między głównymi pów pracujących do masowei;o
Nach planowej gospodarki mocarstwami imperialistycz udziału w tym święcie pod ha·
wysuniętymi
przez klasę
Jocjalistycznej.
nymi tai w sobie zarzewie shlmi,
robotniczą,
Wyzwolone przez Armię nowych antagonizmów i naRadziecką kraje demokra- pięć między mml mimo :--P-,'-ze-mo-'-un"'!'-e"'nte-'.. -t..o...w·.-m-t....n....o: 1
cji ludowej budują pomyśl przejściowego i wzajemnego
nie w oparciu o przyjaźń uzależnienia s1.ę w postaci H. lJiinca, z o1.."{(z.ii otwarcia Międzynarodowych TarI ZSRR i pomoc wzajemną zawieranych umów i pakłrw:>,łe fundamenty socjaliz tów. Umowy te noszą cha- gów Pozna,iskich, zamiesz·
,Jl1:.' Rpsn!} szybko siły obo- chakter nie tylko ci~kich _c_;o.(_t1_n...Y_'_ta_.s,,!,~!!,!r,!!,!,!!,2_.---"!!"!io'

Wojska Ludowe
d

stolicy Chin -

LONDYN (P AP) Agencja Reutera donosi
z Nankinu, że oddziały
ludowe zaczęły wkraczać w n.ocy z piątku na
sobotę do mia,sta.
Agencja
stwierdza
również, że obrona na-

cjonahT'stycznał nał rze,ce
YWojska
ang- s.: za ama a
kuomintangowSIę,

skie ewakuowały miasto Wuhu, 90 km, na po
łudniowy
zachód od
Nankinu, Główną kwaterę v:.~jsk nacjonalisty.

Sunan·Hansah. włoskiej - senator Sereni, amerykańskiej pisarz Howard Fast, radzieck:ej
- pisarz Fadiejew.
Ulice, wiodace na stadion
Buffallo będą udekorowane sztan
darami narodowymi. Z przebiegu
manifestacji zoslanie nakręcony
film przez znanego reżysera fran
cuslliego Daquin.

wkroczyły
Nankinu

cznych ustanowiono w
stolicy prowincji Hunan
Czang-Sza i w Han-

I

kou. W obu miastach
wprowadzono stan wyjątkowy.

Wiosenna sesja Sejmu
zwolana na 21 b.m.
WARSZA WA (P AP). Marsza·
łek Sejmu Ustawodawczego RP.
otrzymał w dniu 22 kwietnia br.
następujące zarządzenie Prezyd
.
e~ta RP w sprawIe zwołanIa
Sejmu Ustawodawczego na zwyczajną sesję wiosenną 1949 roku:
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3
ustawy konstytucyjnej z dnia 19
lute.L!o 1947, L Q usirCl.iu i :.tam-

sie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiejzwołuję Sejm Ustawodawczy na
zwyczajną sesję wiosenną w dn.
27 kwietnia 1949 r.
Prezydent Rzeczypospolitej
(-) Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów
(-l Józef Cyranklewltl
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Miqdzynaroifow-e
Targi
Poznańskie
N:,t~z=:~t~n~::~~~::O°
'I
d ' t' . I' t
f t pokoJ·u
. .
,
Stanowlą

wazne ogmwo

WSI

egospu arcze) .an ytmpena IS ycznego ron u

Szanowni zebrani!
Po raz trzeci po wojnie otwie
ramy Międzynarodowe Targi,
1941, 1948, 1949 rok -

to
Narodowego

Międzyna.rodowe
znańsltie w cią.gu

W 79-tq
"OI, UI II ,

rocznicę

,'·J "II. I III!>I 1 11I' t l ll l l "l'."

1 11 1 ',"

Posiać

warelu

ZlK

łKS-Włókniarz

pomyśl.:tie goopodarka naszego
kraju.
Będziemy oglądali w tym pawilonie maszyny j technikę, któ.
ra coraz obfitszym potokiem zasila nasz kraj, zasila stare zaklady przemysłowe i zasila nowe bu

I

dujące się zakłady.

Targi więc ukazują się nam,
jako odbicie i pokaz naszych bra
terskich stosunków Ąe Związkiem
Radzieckim, krajem potężnej soc jalistyczne j techniki, w oparciu
o pomoc którego odbudowujemy
naszą gospodarkę
i budujemy
zręby so~jalizmu w naszym kraju.
Na targach przejdziemy przez
pawilony Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Albanii,
bratnich nam krajów demokracji
ludowej.

11 1 11111111111 11 1 1' 1.1.

wielkiego Lenina

(Na marginesie artykułu w "Izwiestiach")
kuli viemskiej dziką bestię - ka
pitalizm, który krwią zalał zie·
mię, doprowadził
ludzkość
do
głodu i zdziczenia."
Lenin oceniał zwycięską rewolucję socjalistyczną w ZSRR jako
doniosły etap w rozwoju wszystkich krajów i narodów, jako
począteK nowej ery w historii
świata,
Właśnie

Stosunki gos~oda:cz\, kt?re
łączą nas ze ZWIązkiem 'RadzIec-

kin: i krajami de~okracji ludowe], są .to st~sunkl. nowego t~pu,
~tosun~1 .wzaJemn~j ~omocy

I

~o

hdar!l0scI, stosunki dl~ment~aln~e
od~len!le ~d ~to~unkow f!1lędzy
krajami kapltahstycznyml.
Targ: Więc ukazują się nam,
jako odbicie i pokaz braterskich
stosunków, stosunków nowego
typu z ZSRR i krajami demokracji ludpwej.
Na targach znajdziemy różno
stronną i bogatą
reprezentację
szeregu krajów europejskich o
odmiennym niż nasz ustroju.
Ta obfita ekspozycja szeregu
europejskich krajów kapitalistycznych jest w r. 1949 rzeczą znamienną. W momencie, kiedy zza
Oceanu idą dyrektywy dyskrymi
nacji Polski w handlu zagranicz'
nym, w momencie, gdy usiłuje
się narzucić ograniczenie
stosunków między Wschodem a Zachodem, bogata ekpozytura kapitalistycznych krajów Zachodniej
Europy na Targach Poznańskich
jest rzeczą, na którą warto zwró
cić uwagę.

Targi więc ulcazują się nam
jako wyraz naszych stosunków
z wszystkimi krajami, bez wzglę
du na ich ustrój i jako wyraz te
go, że w interesach wszystkich
państw i krajów, nałeży rozszerzać wzajemne stosunki 'gospo·
darcze.

WARKOTEM NASZYCH

Polska klasa robotnicza wzmacniać będzie przyjaźń i sojusz
ze wszystkimi siłamI' postępu na całym świecie
Górnik Jan Kolasa przemawia na praskiej sesji
Światowego Kongresu w Obronie Pokoju
Wczorajsze obrady prze dpołudniowe miały sze'Zegó~ ie. w~sza,jący 1 emo~onują
Cy przebieg. W toku obrad przewodnica:ący Jan Drda ~naJ nuł, lZ według .podaneJ przez
agen!!ję Telepress wiadomości chińskie wojska ludowe wkro ezyły de NankInu.
Na sali obrad Z31Panował niebywały wProst entuzjazm. Wszyscy delegaci JH)Wstali
z miejsc. Wśród ogromnej ser deczności uczestnicy obr~ po drrnc;~dą wszy~tkich Cbi~{"'..lJ
ków w powietrze. Cała sala skanduje nazwisko wielluego obroncy pokOJU, GeneralISSImusa Józefa Stalina., orM; na zwisko wodza Chin Ludowych Mao-Tse-Tunga.
Na wczorajszej praskie j sesji Swlatowego Kongresu w Obronie Pokoju, po wystą.pieniach licznych delegató w, - witany burzliwymi, ok} askami prz~mawia! z ~~le
nia delegacji polskiej przodo wnIk pracy Jan Kolasa., gormk z kopalnI "EmmencJa w
Katowicach.
.
Przem6wlęnie Jana Kol asy spotkało ~ę z. tak owa~yj n~ prz:rjęcie!D i wywołalo
tak wielkie za3nte.resowa.nie ogółu delegatow, ze przemowieme to, Jako Jedyne dotychczas, zosta.ło z urzędu przetłu maczone na w5'LYstkie 4 język,! ~o~ocze, podczas gdy dotąd
praktyki tej nie stosowano w stosunku do innych przemo Wlen.
Tow. Jan Kolasa powiedział sywnie, przysparza,jąc krajowi \ dzynarO;dową z klas~ ~o~otnlm. in.:
coraz więcej dóbr ma..teria}- czą E'Ilropy ZachodnieJ l Ame
"Zostałem wybrany Jla Swia Dych i dóbr kultury, budując ryki.
towy Kongres w Obronie Po- potęgę naszego ludowo - deSiły postępu walczyć będą
koju w Paryżu, jako przedsta mokra tycznego kraju i zakła o pokój pod przewodem Zwią
wiciel polskich górników t dając fundamenty ustroju 50- zku Radzieckiego, na którego
polskiej klasy robotniczej.
cjalistycznego, polska kl~~\ ro czele stoi wielki. przyjaciel
Niestety, decyzją rządu botnicza przyczynia się na.ile ludzkości JÓZEF STALIN.
francuskiego,
który uległ piej do utrwalenia pokoju. (burzliwe, długotrwałe oklaswym mocodawcom amery- Warkotem naszych maszyłl za ski wszyscy powstają z
kańskim, pozbawiony zosta- głuszamy złowrogi krzyk pod miejsc).
łem możliwości ujrzenia Pa- że gaczy wOjennych!
Siły te pokrzyżują plany wo
ryża. Ale Praga nie gorsza
Panowie zza Oceanu niedl jenne imperialistów, wytrącą
jest od Paryża, a lud francu- nie straszą nas swą techniką im z rąk pochodnię wojenną.
ski jest z nami i w Paryżu i woi.enną. Wie,my dobrze, że
Polska klasa robotnfC'll3. bę
w Pradze.
podzegac~e wOJenni,. to zna?zy dzie wiernie stać w pierwMy, górnicy i cała klasa ro am~r~~a.nscy I angle.lscy lm- szych szeregach walki o pobotnicza Polski p.racujemy wy pe;:tal.IscI prą do wOJny. kt~- kój u boku Związku Radz!.ec
datnie nie dla budowy armat, rej lch własny naród me kiego.
czołgów i
innych rodzajów chce.
N' h' .
. ••
Isk
broni, ale dla odbudowy, prze
Klasa robotnicza Polski u- czec~~sło~JaeckPar,.zYJazn po 0b d
.
.
..
li o,v-y I rozwoJu naszej OJ- macniać będzie przyjaźń i so
NI'ech z'YJ'e przYJ'az'n' polA~
czyzny która tak strasznie.
~p
zniszcz~na została przez fa- lUSZ ze wszystk~i. siłami po radziecka! Niech żyje solidar
szy?!m i wojnę.
stępu na całym sWlecie, uma- ność wszystkich ludów w wal
Pracując wyda.tnie 1 inten- cnlać będzie solidarność mię- ce o utrwalenie pokojul

Otwieramy nasze Targi w mokiedy na całym świecie
wzbiera potężna fala walki o po
kój, kiedy na całym świecie wzbie
ra potężna fala oburzenia przeciwko podżegaczom wojennym.

w . Ażaiew

Wreszcie potężny zryw huraganu powalił go. Aleksy
uczuł jak go podniosło z Zio-lli i cisnęło w zaspę. Obok
szamotał się Beridze: uczepił się mocno Aleksego i cięż
k() oddychając krzyczał prosto w twarz:
- Nie wolno zatrzymywać się! - wiatr porywał jego słowa, tak że musiał je wielokrotnie powtarzać. Zatrzym)"Wać się nie wolno! Choćby'; miał pęknąć, musisz iść! Mówię idź, nie zatrzymuj się w żadnym wypadku! Nie obawiaj się, jakoś wybrniemy!
Najważ
niejsze - to rzeźktość! Staraj się zachować rzeźkość i nie
upadaj na duchu! Schowaj się za moje' plecy! Mówię ci
schowaj się za moje plecy!
- Nie uspakajaj mnie, nie jestem panienką! - krzyknął w odpowiedzi Aleksy.
Podnieśli się i dłuższą chwilę dreptali na miejscu.
Beridze z wysiłkiem wyciągnął pistolet i raczej dla uspokoj enia towarzysza aniżeli w nadziei na pomoc wystrzelił dwukrotnie w powietrze.
Dalej już iść było nie sposób. Inżynierowie czołgali
się naprzód, zatrzymując się jedynie dla nabrania tchu.
Huragan nadlatywał ze wszystkich stron, zatrzymując
ich lub odrzucając, czasem gwałtownie uderw w plecy
lub spadał z góry i przyciskał ich do ziemJtl' a czasem
podkradał się od dołu i podnosił ich.
Beridze rozumiał grozę sytuacji i zapominając o ~o
bie, myślał tylko o Aleksym.
- Jakoś wydostaniemy się! - krzyczał wciąź.
Jerzy Dawidowicz wyjmował z rękawicy zamarzniętą
rękę, wsuwał ją pod kurtkę, ogrzewał palce na piersi
i chwytał za rewolwer. Słaby dźwięk wystrzału ginął
w_śród ryku i świstu wichury.

men~ie,

Targi są nie tylko wyrazem
naszej pokojowej pracy, ałe są
także pokazem naszej siły gospo
darczej, która stanowi istotne
.
'(
d
.
ogmwo w SI e gospo arczeJ c~łe~o antyimperialistycznego po·
kOJowego frontu.
Jest rzeczą niewątpliwą, że si-

ASZYN

zagłuszymy l~rzyki' podżegaczy wojennych

w walce przeciwko caratowi, przeciwko władzy obszar
ników i kapitalistów, w walce o
szczęście mas pracujących, o so
cjalizm, widział Lenin misję praw
Podkreślając
kierowniczą dziwych patriotów swej ojczyzrolę Związku Radzieckiego w ny. Całe życie, działalność teoremiędzynarodowym ruchu rewolu tyczna i praktyczna Lenina i Stacy jnym oraz fakt ulworzenia lina, nieustanna walka utworzopaństwa radzieckiego - najdemo nej i kierowanej przez nich partii
kratyczniejszego
państwa
na bolszewickiej wszystko to
świecie, Lenin pisał: .. Mamy prawo jest jaskrawym przykładem ofiar
być dumni i uważać się za szczę- nej służby dla dobra kraju i na'
śliwy ch, że wypadło nam, jako rodu, przykładem nieusta!1Oej tro
pierwszym obalić w jednej części ski o rozkwit ziemi ojczystej.

I

I

•
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Daleko od Moskwy
Wpadliśmy, Aleksy! Musimy się trzymać z całych
sił. Mówię, że trzeba się trzymać!
Nie odchodź ode

. -

mnie na krok! Nie"' odchodź, mówię, bo przepadniesz!
Posuwać się można było tylko w krótkich odstępach,
pomiędzy zrywami wiatru. Aleksy, jak ślepy szedł za
Beridzem, który jakimś cudem wyczuwał drogę. Przy
każdym następnyn zrywie wichru kurczyli się i zamierali. Gdzieś, tuż obok, ze strasznym hukiem runęło
orzewo. Beridze odskoczył, pociągając za sobą Aleksego.
- Musimy wydostać się stąd cfo Adunu! Musimy
wyjść na otwartą przestrzeń. Tu nas przyciśnie i wszystko pójdzie do diabła! - krzyczał Beridze.
Śnieżna burza zwiększała się z każdą chwilą, za kaź
'dym podmuchem wichury waliły się drzewa. Inżyniero
wie z wysiłkiem przedzierali się naprzód, to upadając
w śnieg, to znów podnosząc się ...
Wreszcie udało im się wyjść nad rzekę. Na otwartym
polu 1),yło jeszcze trudniej posuwać się naprzód. Lodowy potok, po którym płynęła kasza ze śniegu i ziemi,
uderzał
piersi i twarze. Cienkie kijki narciarskie, wyrywały się z rąk, jak gdyby popychał je żagiel. Ostry
wicher przejmował do szpiku kości. Beridze ledwo powłóczył nartami, jednakże nie zatrzymywał się, a Aleksy pochylając się, aby ukryć smaganą wichura twarz,
starał _się nie ~zostawać w. tyl~

w

8:1 (3:1)

l

urodzin ...

W związku z 79-tą rocznicą
urodzin Włodzimierza Lenina
,,Izwiestia" zamieściły artykuł:
pt. "Po leninowsku kochać naszą
ojczyznę, po łeninowsku walczyć
o jej rozkwit".
W artykule tY'll czytamy m.in,:
- Postać wiełRłego Lenina, je"
go idee są natchnieniem dla tych
wszystkich, którzy walczą o prze
budow~ świata na zasadach komu
nistycznych. Lenin żyje, Lenin
żyć będzie Y' świadomości i w
czynach milionów ludzi pracy na
calej kuli ziemkiej.

,

I

Poznańskie.

Targi Potych trzech
lat wiernie odzwierciadlały wy6ilki i pootęp gospodarczy naazego kraju. W tym roku M.T.P.
1Ią. wiernym obrazem postępu, ja
ki osiągnęliśmy w trzecim i
ostatnim roku planu odbudowy.
Znacznie rozszerzone tereny, no
"Ie pawil(my, w tej liczbie pa4vilon komunikacji, szereg nowych eksponatów, odpowiadają.
cych nowym rodzajom produkcji, zwłaszcza przemysłu cięż
kiego, wielki nacisk położony
na. jakoś6 naszych wytworów,
wszystko
to jest
odbiciem
wielkiego wysiłku, jaki kraj
nasz, a zwłaszcza klasa ro botnicza, wkłada w przedterminoza..ltończenie
we i zwycięsh-ie
planu trzyletniego, jako wstępu
do nowego długofalowego 6letniego planu budowy funda..
mentów socjalizmu w Polsce.
Targi wię~ ukazują nam się,
jako odbicie i pokaz wielkiego
i twórczego wysiłku, jako odbicie i pokaz niewątpliwie poważ
nyeh gospodarczych osią.gni.~6
Polski.
Centralne miejsce na Targa{)h
w tym roku, jak 1 w latach
ubiegłych,
zajmuje
pawilon
Zwią.zku Radzieckiego.
Będziemy oglądali w tym pawilonie pokaz postępu i siły
wielkiego socjalistycznego mocarstwa przemysłowego, pokaz
-potężnej socjalistycznej techniki radzieckiej, z którą ściśle
wsp6łpracujemy i dzięki pomocy której ro~ja się szybko i

poseł

OTTAWA (PAP). Minister Jan Mi\nlklel,
R. P. w. Kanadzie, złożył dnia 20 bm. na ręce ministra. Spr~w Zagra11lczny~h
na ot
Kanady notę rządu polskiego, domagającą Się zwrotu ~karbow
wawelskich, które rząd kanady js ki na prośbę wład,z polsklc.h zgodził się przechować w r. t~39 \V bu.dynku arc~lwow admml tra"
la gospodarcza. fronlu. a~tyi!I'pe' cy Jnych na farmie eksperymenta IneJ w ottawie.
tiall!tycznego jest w~zkim.l w
Na wielokrolne inlerwencje rząd , po~ski pragni~. jednocześJ1~e
wielu wypadkach decyduj~~ym u rządu kanadyjskiego rząd pol- dodac, ze do ~hWlll prze~azan~a
czynnikiem w walce o pokOl·
ski otrzymywał niezmiennie tę w}adzom p.olsklm wszy.stkl~h zb:~
Targi więc ukazują si~. r;am samą odpowiedź, że rząd k~na- row. polskiCh, o.dpowled~lalno~c
jako ważki czynnik, odbijający d 'ski nie może pośredniczy c w za 1ch los, ~tar; I za.bezpl~~zemc
nasz wkład w walce o pokój, w r~~indykaCji ~zbiorów, gdyż każ- obciąży. w. całej rozclągłoscl rząd
walce przeciw podżegaczom wo- da jego interwencja b~ł~by p?- kanady jSlo.
jennym.
gwałceniem suwerennOSCI prowm
Międzynarodowe Targi Poznań cji Quebec.
Ze sportu
skie ukazują się nam, jako pob
d k
W wypadku, gdy y rzą
ana
kaz i odzwierciadlenie naszych
(Poznań)
osiągnięć gospodarczych, jako dyjski, wbrew uzasadnio~ym ~:
czekiwaniom,
nie
miał 1I1tencJ1
wyraz naszych braterskich s tosun
l t
ków ze Związkiem Radzieckim, uczynienia zadość postu a Ol~ wy
W ramach otwarcia lVI:ię
rażonym w nocie, rząd polskI zajako przejaw stosunków nowego strzega sobie podjęcie wszelkich
dzynarodowych
Targów
typu, które łączą nas z Z?~B i dalszych kroków celem za6ezPoznańskich rozegrany zo
krajami demo .... _vji ludowej, jako pieczenia swych praw i u1.yska"
stał w Poznaniu mecz pił
przejaw naszych dażności uO nia całkowitego zadośćuczynienia
karski o mistrzostwo Ligi
utrzymywania stosunków gospo moralnego i materialnego.
mięOzy poznańskim ZZK
uarczych z wszystkimi krajami
i łódzkim ŁKS Włókniarz.
na podstawie wzajemnyc'tl korzy
Biorąc pod uwagę, iż według
Mecz zakończył się wyso
ści i, jako wkład w walce o po informacji otrzymanych
przez
kim i w pełni zasłużonym
kój.
władze polskie, zabytki znaj duj 1zwycięstwem
drużYnY
Tak rozumiemy Międzynarodo ce si~ na terenie K~na?y ule~aJą
ZZK w stosunku 8:1 (3:1).
we Targi Poznańskie, które ni stopmowo pr~ces?~1 mszczema.~
mejszym ogłaszam za otwarte, braku odpowledmej konserwacJI,

Przemówienie wicepremiera Rzq du RP tow. HiIarego Minca
M I'ędzynarodowych Targo' W Poznan' sk,'ch

trzy ważkie lata
Planu Odbudowy.

w sprawie zwrotu skarbów wawelskich

Czołgali się jeszcz~

bardzo długo może godzine,
trzy. Beridze już nie rozmawiał z Aleksym, a za(
trzymywał się jedynie, aby jeszcze wystrzelić. Wreszcie przyszła chwila, kiedy szczęknął tylko naciśnięty
cyngiel....
'

a

może

ROZDZIAŁ PIĄTY.

Surowy

rachunek,

W Nowińsku burza śniegowa szalała juz trzecią dobę.
Wywracała płoty, słupy telegraficzne, porywała do góry

i rzucała o ziemię małe drewniane szopy. W nocy wicher zerwał dach z czteropiętrowego gmachu zarządu.
Dach spadł płasko na śnieżne zaspy i robił wraźenie
domu, zasypanego aż do góry śniegiem.
Kuźma Kuźmycz Topolow nie mógł usiedzieć w domu, lecz odważnie wyszedł na ulicę i przeszło godzinę
brnął przez zaspy do zarządu. W gabinecie długo otrzą
sał się i cierpliwie wyłuskiwał kawałKi lodu z wąsów.
Nie zdejmując ciężkiego futra, wyjął z biurka teczkę
z papierami i zamierzał pisać, ale atrament zamarzł,
:l w kałamarzu leżały grudki fioletowego lodu.
.
Topolow przypomniał sobie, z jakim dziecinnym zdumieniem oglądał Kowszow kiedyś kawałki zamarzłego
na swoim biurku. atramentu. Staremu zdawało się, że
słysz~ wesoły śInlech Aleksego i na tę myśl uśmiech
nął SIę· . Pocruwszy jednak, że nie może napisać ani jedne'go WIersza, zdecydowanym ruchem odsunął papiery
i w zamyśleniu zapatrzył się w okno. Musiał się przyznać:. za?~ak~o mu A~eksego, otaczającego go ruchu, nie<'
:eokoJu l zycla.
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Dokończenie referatu Przewodniczqcego KC PZPR tow. Bolesława Bieruta
wygłoszonego .na Plenum KCPZPR w dniu 20 b.m.
Dlatego każdy sukces gospodarczy, .pplityczny i kul
tura1ny ZSRR i krajów delttokracji ludowej, każde 0siągnięcie w zakresie konso
lidacji politycznej krzyżuje
plany podżegaczy wojennych i konkretnie
oddala

strzygać się bęchie nie
w gabinetach podżegaczy
wojennych i dyplomatów
imperialistycznych, alle na
polu walki między obrońcami pokoju, a i!llspiratorami
wojny, Musi to być walka,
której impulsem będą nie
/ :wojnę,
tylko uczu~ą,
_., ' a.1e ime
,arguDlatego też naczelnym za ment y I'deuuogl€Zne,
tyl
' po l't
.daniem partii ""'botnI'cz,vch k
ok
a cJa
l yczna, al
e 'l
,
'"
jest mobJIlizac]'a ~vmas pracugospo<l
arcza,'
me tylko broń
, jących do walki o pokÓJ', mora l na, a le : materia,l.na,
, łowy
Na całym świecie tworzy się W w~lce e, po k"
oJ, Ja
obecnie potężny fro!llt maso pacyfIzm me da zadnych
we;i walki o pokój, w któ- ~kutków, Walka o pokój
rym
obok robotników i Jest wa.lką klasową, a w
chłopów skupiają się najwy walce k!~owej zwyci~.żają
bitniejsi uczeni, pisarze, 8Il'- tylko ?I~honowe masy ludzi,
tyści, ludzie wszystkich dzia rozumlejących potrzebę wal
łów pracy umysłowej i fi- ki, na których czeJe sioją
.znej,
pa,r tie rewolucyj!lle,
. Masy pracujące we wszyW:ifka o
pokój
jest
stkich krajach nienawidzą zarazem
walką
narodowoj!llY i nie.wątpliwie pra- wą, wa,lką patriotów o zal'11ęłyby nie dopuścić do te- bezpieczenie
suwerenności
go, aby mQgfa się powtórzyć swego na.rodu, a więc jest
straszliwa zbrodnia, którą walką, która mOŻe i powinfaszyzm zaprodukował świa na skupić pod jednym sztan
tu,
darem wszystkich patriotów
Towarzysz Stulin w wy- ~e~ względu na ich różni~e
wiadzie udzielonym przed swI~topoglądo~~, wYz;tamo
kilku miesiącami korespon- We l !p, MQbIllzowame tar
dentowi "Prawdy" stwier- kiego
ogólp.o-narodowego
dził:
frontu robotników, chlopów
.,,"zbyt wielkimi są siły i inteligencji w wałce
po
społeczne, broniące po_ kój, to jedno z głównych
zadań
naszej partii,
•
koju, ażeby uczniowie
Pk'
, d
, o ~Ju me a się ~abezChurchilla w dziedzin:e pleczyc ,automat~cznle, O
agresji mogli je poko- utrwalenIe pokOJU walczyć
nać i zwrócić w klerun t~zeba wytrwale i codzienku nowej wojny",
me, Walka o po~ój s!a~a
przt'd, naszą parh~ wl~lkle
Wynik? z , t~go, ż~ pro- zadarua w zakresIe pohtycz
blem WOjny sWIatoweJ w 0- nym,
gospodarczym i ideoIo
,
b ecnyc h
waTunkac h roo;- gIcznym,

pieczeństwa, rozwoju i nie- przjaźni, Z, S, R, R, jest i towanie agresji imperiali- wym kapitulanctwem i nihi
podległości Polski. Nale- pozostanie potężną twier- zmu amerykańskiego odby- lizmem narodo,,:"ym, łączy
ży wzbogacić wachlarz form dzą pokoju, otuchą i opar- wa się pod znakiem kosmo- si ~ z walką z nacJonahzmem

wychowawczych i propagan ciem wszystkich narodów polityzmu ,
i szowinizmem} które doty~h
dowych, które przyczynia- walczących o utrwalenie po
Toteż zwalczanie kosmopo czas były głow:n~, postac~~
ją się do pogłębi.;łnia tej koju i swej niepodległości. l'
'k 'd l "
antyproletanackIeJ ldeologn,
ltyZ~U Ja o l eo ogn rezyJak nieuchronnie doprowa
w
gnaCJl z pr~w i potrz:b ~ła dza nacjonalizm do zwyro,
,
, l'
snego naro bU ,oraz, alP, l U· dnl'enl'a ruchu robotru'czego
Przejdę teraz do tych za· ci, że nnperIa Istyczni orgalanctwa wo ec lmpena Izmu
dań, które w walce o poko'J' ni:;:atorzy wOJ'ny, korzystaJ'ąc
'
lk
k" , .-hWl'adczy reakcyJ'na postawa
sto'Ją p r ze d par t'lą w d Złe
' d Zł' z pomocy swych agentów łączy SIę z wa ą o po oJ 1 dzisiejszych
'..l '
przywoucow
nie gospodarczej' '
wewnątrz kraju, będą się sta niepodległ'0ść,
partii. J'ugosłowiańsk, iej, W
P ot ęzną
'
rali przez
sabotaż i dywer
Jakie są u nas konkretne kampanii wrogości przeciwprzesz ko d ą na,
h
'
"
drodze do zrealizowania wo sJę, za am~wa~, rozw~J, na- przejawy kosmop(}lityzmu?
j.ennych planów imperiali- szeJ ~~spo ar l;" po ~:~:?
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na socjalizmu,
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kultury ogólnoludzkiej, namiernie ważnym czynni- ność, Z takimi nastrojami
W dziedzinie kultury, ko- szych walk rewolucyjnych
kiem w walce o pokój, w naiwnej i szkodliwej beztro smopolityzm wyraża się u i naszych naj nowszych 0walce o utrącenie planów ski partia musi szybko i ra nas w niedocenianiu narodo siągnięć, Ideologia kosmopowojennych imperializmu a- dykalnie skończyć,
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rOJe
sk();m~Iić formy tej walki, pan.stwu ludowemu, Nale- ziomu kulturalnego mas pra dzić należy, Że w tych za- latach pokoju
zarysowuje wyzy~ku, l prz~mocy nad
~kutec~n~ej, ods!alllia~ i unie: ~y d~trze~, ~o różn.ych grup cujących, nie tylko na dro- gadnieniach bardzo cZ E:'3 to się z niezwykłą jasnością:
c~ło~vleklem, a, WIęC oznac~~
szkodllwlac osrodkl, obcej lI~tehgencJl I odsłonić pn;ed dze budowy socjalizmu, ale nasze organizacje partyjne
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age!1 tury , Trzeba. so~ !e zd?- mą cały mechanizm przygo to ważne i decydujące ogni nie doceniają tej wrogiej kto chce szczęścia i pomyśl społeczny.
wac s,p~a,~~ z, tego, ze, wrog !o~ań do agresji, w,ojennej wa w walce o po-kój,
roboty, Trzeba zrozumieć, ności ludu, kto J'est szczeDla klasy robotniczej, dla
bardZIej nlz kledykolwJek b"'t I SI łY o b ozu o b roncow po J{O
Nacisk imperialistyczny ż .= wróg nieraz będzie prór' b t '
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dzi~ ,wzmagał ~abota.~ i dy- ju, Należy uwypuklić z całą na nasz ą gospodarkę przeja bował, korzystając z nieświa rym patriotą, kto chce roz- p~r u ro o mczyc l omuwersJ~, • !>ędzle, prob~w~ł mocą, że walka obozu polm wia się nie tylko w próbach domości i płochliwości ludno kwitu i suwerenności Pol- m~ty~z~ych .
walka o
przemkac l rozm'~szcz~c. Slę ju jest walką o suweren- specyficznej blokady, ale i ści, si ać tego rodzaju pani- slti - ten jest obrońcą poko pok"J .lest rownoznaczna z
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wym l, gos~oda.rc~y~ w naJ- nie niepodległości Polski'
nia jej od wewnątrz, Histo- na rynku towarowym,
Kto chce wywłaszczenia zmu na całym świecie,
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potą z naszej stro'llY, gdy- n,le fowInn~ d "!1cze;pywac kapitalistyczne
wewnątrz ważl1ie do przeciwdziałania talis1.ów, kto jest wyznawcą kurs na wojnę, to w obecbyśmy nie umieJi dojrzeć Sl~ ,orma~m, e: ar a •ywl1;Y- kraju pobici w masowej wal tej wrogiej akcji, jeżeli po- dolarowego imperium _ ten nych warunkach probierz
tych Z a kusów wroga, Wal- mI, l ,rezo UCJaml, ~cz Wlą- ce politv, czneJ' przechodzą w trafi uświadomić i zaharto- mI'mo swej' pseudo _ mocark k t
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'n y inspiratorów agresji, słu namamI na kazdym odCInku, stosowania metod szpiego~ to i całą ludność, to dzia- frazeologii jest kosmopolitą go i nowego układu sił mię
łymy sprawie pokoju,
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dzynarodowych, który doPO TRZECIE: Trzeba wię\tować i pogłębić w najszer- Dla nikogo, k!o trzeźwo ,pa agentów imperialistycznych
Taka jest obecna linia po prowadzi do całkowitej zaC!ej. niż dotychczas PQświę- szych
masach
braterską t~zy ,n~ rozwt1, wypa~ko,,!, v: ~ej dzie~zinie zostanie działu,
Siły polskich mas głady imperializmu, doprocać uwa.gi zagadnieniom 0- przyjaźń ze Zwi ązkiem Ra- me moze ulegac wątphwos- sllrue utrudmona,
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Jakie zadania w walce Ol Jeśli ideologicznym instru klasa robotnicza, poczucie nIgdy WIęcej człOWIek nie
sprawy wychowania fizycz- ZSRR dla sprawy utrwale- pokój wysuwają się na czoło men tern agresji hitlerow- słuszności naszej sprawy, podniesie ręki zbrojnej n.
Ilego młodzieży i ruchu !'po::, nia pokoju, naszego bez- na froncie ideologicmym? skiej był rasizm, to przy go- niezłomny had ideowy na- człowieka.
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EYł to wi.~zór dnia zuż~- mej zdecydowane i głębokie. "
wstrzymywaną marlwotę ja.k
Wysokie światła. Pokoju w.
go na pock?z pełną przygod i W pewnej chwili uczyniła.m
Opowiadanie to otrzymało pierwszą nagrodę na kon
wtedy gdy wYchodzili na ak- dah:.zym ciągu wychndzą na
trwogi. WYJechawszy ran~le~ próbę oderwania się od niego
cję, ~ której każdemu moglo niebo - nawet wtedy, gdy za
II; pewnego
miasta prowJncjt przez zmuszenie swojej myśli
kursie tygodnika "Noi Donne", wydawanego przez "Uzabraknąć sił dla przebycia trzymujemy się, nawet wtedy,
Romagna z dwoma towarzy- do wy1ma.ginowania sobie spot
nlone Donne Italiane" (Włoska Liga Kobie.t). Konkurs
próby? Co już wiedzą? Czy gdy wohodzImy do domu ma.t
sza.mi - partyzantami udawa- kania, które byłoby zdolne I ten ogłoszony został w związJ;:,u z Międzynarodowym
mają i czy przynoszą z sobą Id, kt6ra ""itając n~s mówi o
łam się razem z nimi do innej rozwiać mgly wszelldcj trw;JDniem Kobiet oraz z Paryskim Kongresem w Obronie
próbC), bez słów, obawiając siC) synle, będącym jej jedynym
miejscowości - już po tamtej gi. Myśl jednaJ\: nie wytwarza.
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.
że nie będę miała dosyć siły, bogactwem, a który jeS7:cze
stronie. Padu. Szukaliśmy oso- ła obrazów. Byłam zamknięta
PokOJU, który" w dmu dZISieJszym ko~czy swoJe obrady.
by ją przebyć?
nie wr6clł (i nie wróci). Sw1at
~
, _o
Wiele jest dróg jeszcze za.nu ła wchodzą w niebo przez caby, która dla nich była przy- w kręgu njeczułości większej _
Jacielem i t<!wa.rzyszem .b!oni, od wszelk.lej 'boleści. Pot~m palać się światła pokoju. Naj- zem oświetlonych ulic i pokoi nonych w cieniu, domy puste, ~ą noc, .~awet wtedy, gdy ledla nude 'lias - czymś włęcej pr?bowałam myśleć, że ten, pierw w jednym punkcie, po- pełnYCh światła, ld{ire przez selJ."ca bez radośoi i bez . na- ząc w łozku pa~rzę w sufit S7~
Je.:;.zcze.
".
kt?rego szu.kałam - jeśliby tem w drugim i w jeszcze in- otwarte okna wdzierało się w dzłe!? LeC'}; długa. noc j~z się ~~o ot~a:rtyml oc;zyma,
Gdy odjeżdżalismy, pozosta- mogł czyta c we mnie - wy- nym w stu punktach równo- ciemność nocy. Pragnęłam ta- skonczyła i nie jest waznym, ka!ąc n~ dzień, który na.d
U towarzysze pożegnali nas rzucałby mi moją trwogtt jako cześ~ie białe żółte czerwo- lt!ego Pokoju: pragnęłam świa nie powinno być ważnym, je- dZl zawsze zbyt szybko.
sł~'a.mi pełnY;'Di ufności, lecz słabość: jako br~k zaufania. ne, zieione, 'niebieskie smugi tła na .ulica~h, w domach, w ~ll . te pierwsze krótkotrwałe O~ta.tnie gasną l spadają ~na
za.nun . s~ochod .ruszył, zapa- PochylIłam się WolęC w stronę kreślUy na niebie tory pocis- sercach ludZI.
. sWlatła wYcIągają na wierzch chwilę przed naszy~. Wyru"ze
dlo wsro~. n~ nulc~nie mają te&:~ z mGich towarzyszy po- ków.
.
Myślałam, że dzień, w któ- rany zakrwawionego świata. nl('m w dalsrlą podroz.
ce. wartosc. ":'Ielu słowo To za ~ozy, który był jego przy,ja- Wojna się skończyła. W ca-, rym obraz ten sianie siC) rze- Dopiero teraz je ujrzałam. Przybywamy.
~eszone rueJako w powietrzu olelem. by powiedzieć mu, że łej Europie nastał nareszcie po czywistym, będ2!Ie dla mnIe Przed chwilą. dotknęłam je Wszelka wątpliwość się raz
tmlczenie towarzyszyło nam - gdy Go spotkamy - nie po kój. Pokój zapowiadany syg- swojego rodzaju pijań~hvem SwYmi dłnńm). które nie za- wiewa. WszelkIe nici nadzIei
zadrżały.
są prz~cięte.
podczas cał,:go, wYczerpują~e- w.inien dowiedzieć się o tej nałami świetlnymi wszędzie radości.
IfO dnia. Wlclokrotnie mUSIe- trwod7'..e, która nami zawlad- tam gdzie tylko był jakiś tłom
*
*
*
Dlaczego więc wszystko jest N'
tA j
••
NI Z]'''ł
llim y SIC)
. zat rzymyW"",
--<
,
. .
e ....
z po- nęł a. O trzymał am w odpowIe- i jakiś
żołnierz
Dziś wszystko jest tak b ar- teraz takle inne? Ot o dl lIcze- d j leł zna.,...u ę SlOW.
wadu defektów, wielokrotnie d7l) natychmiastowe "ta,k ", na- Przyłapałam 'slę na myśll: d2!O "inne".
go: po ' dzIś dzień widziałam, u ę cz.
mus,ieLi~y ~ię zatrzymywać, turalne, lecz zarazem bardzo gd2!ie ukrywały się te sygnały W tym pierwszym moim dotykałam, leczyłam rany In- Poch~ania mnIe ~edna, jedy
b! obe.Jsc WIelkie odcinki dro- wymuszCtne, ze odebrało mi o przez całą wojnC)? (Może każ- spotkaniu z Pokojem nie ota- nych. Tera,z natomiast, teraz, na ~ysl: będę mmłała powtógt prowizorycznymi mostamI, chotę do dalszej rozmowy.
dy żołnierz nosił je z sobą w czają mnie domy i rojne uIl- gdy w~ystko powinno być' je ~c usł!szane słowa matce t
WZgl~dnie też bywaliśmy poDlńarliśmy do Padu. Rzeka chlebaku razem z pogiętą to- oe mia.st. Zamiast tego puste, dną radością, teraz ja saml), je OJcu, ktorzy czekają na nie w
c:hłomęcI przez niekończ=lce zaczerwieniona ostatnimi od- togra.fią lub jakąś inną drogą polne drogi zorane głębokimi stem zraniona. Łatwo jest domu.
się kolumny pojazdów wojsko blaskam! zachodu płynęła po- pamiątką?)
bruzdami przez przechodzące przeczuć l leczyć ból Innych.
Podc=.i podróży powrotnr.j
VlYch, postępując wraz z nimi woli i CIcho pod mostem, któ- Teraz tworzyły na niebie tc) tędy pojazdy wojskowe, drogi Co innego jednalt, - czuć go patrzę na drogę przede mną
krok za !{rokiem całymi godzi ry kołysał siC) w mało pooiesza czę aby każdy wledzial i aby jeszcze zatarasowa·ne spalony- JJOprzez odbicie własnego bólu. szeroko otwartymi oczyma.
nami. Mijały Das czC)sto samo jący sposób. Przez chwilę zda kaidy sIę radował. (W pobIi- mi lub porzuconymi samocho- Teraz go czuję 1 jestem te~o Widzę, widzę drogi, domy t
ch:0~. załadowane niemieckl- wało mi się, że po tamtej stro żu każdego z tych świateł na- darni, drogi poprzerywane sze pewna. Nie 'widzIałam jeszcze pola,
szybko przebiegające
mI Jencami. Patrzyliśmy na me mostu wszystko ułoży się pewno ktoś siC) śmieje.
ktoś rokimi kraterami bomb, drogi twail'ZY śmierci, lecz mimo tOIPrzeiłemną, niemal-że przez.rG
nich t~ardym wzrokiem, za- dobrze. Samochód będzie mógł śpiewa, Ittoś oczekuje).
jeszcze gdzie l1iegdzle zamino weszła Już ona do moJego do- czyste na stałym obrarle kat.el:;;I~l!,Usmy zeby, nic nie mó- szybko jechać, przyjedziemy Dlaczego więc we mnie l wane.
mu, zostawiaJąc za sobą. drzwi de.; tortury, o której mI mówiąc: Był;v to resztld pys~ej przed nocą i kto wie?... Poste wokół mnie trwa ten ślepy t A wokó. nas równina nadpa otwarte. Wiem, ze wes7b. po- wili.
annli gwałtu i ba~bar~ństwa. runkl strażnicze zatrzymały bezwładny up6r?
dańsl{a..
nIewa·! o~ otwartych drzwi Czuję, że każdy obrót koła
By~ł to jednak ro~!ez zwy- nas w połowie mostu. Okaza- Tragiczna rzeczywistość woj Równina, rownina, gdzIe tył dos bólu Innych przesącza się może zanieść mnie poza graclęzenI, a my pallrzyhsmy nle- liśmy nasze do!mmenty l prze ny stała się dla mnie żywą ko sięga wzrok. I krótkotrwa- dźwiekamt, których przedtem nice roz:oaczy. Lecz nie ustęco dalej.
pustki. Brakowało jakiegoś macznie wcześniej przed jej jący zachód słońca.
nie słyszałam.
uuję l nie ustąpię.
Obecnie nie jest już ważnym . S na t '"
nas młlio. Po zachodzie słońca szosa tam rnaczka stemplowego. bezpośrednim poznaniem. Pier Gdzit:ż jest, gd2!ież jest tak
ruemal całkowicie opustoszała. Wszystkie nasze a.rgumenty wsza noc zaciemnienia w spo- bard00 oczekiwana, nieopano- że samochód posuwa się z tl'U
II,
eS ki'óS1ą~e, sł
T'
Zawzięcie posuwaliśmy się na były bez wartości. Strażnicy sób nieomal-że fizyczny za- wana, pijana radość?
!lem w coraz to większej ciem :;; nas, łun rzy zatb aCl ~my hW
przód, zwalczając napotykane byli głusi I nie chcieli ruszyć warła w sobie całe jej znacze Zwróciłam wzrok na ,wolch nośc,f, PO~Diech jest już nlepo- e a~~ i y ~~s tł z~ k · .3 Y
n,ie za pośrednictwem ciemno- towarzyszy. Patrzyli przed sIe trzebny ..Jutro znowu wsz:vst- !!:ll~l I Y !tę ~~a a te o OJ~.
po drodze przeszkody l posltra się z miejsca.
miaJąc pragnienie szybszego Tak więc ten wieczór spot- I ŚCi, która już o :r.mierzchu 0- bie uparcie. nie mówiąc SlO-!kO stanie się jasnym. Jes7.cze h, će po ~n i ~r d rrids ~'
przybycia. Przybycia po to, by kał nas na równinie nadpadań panowYwała drogi, zamienia.- wa.
raz poznamy odcinek dro~i ~ ~ samyc II ie e, b ,~p.
nhe
się dlm'Jedzieć.
skiej, w drodze powrotnej w jąc siC) w długą ncc, osłabiaDlaczego równld oni mn-i'tuż przez nas przejł>cban:v. PO I ęN' e zap?mn any o ~~y~.
Każdy obrót koła podobny kierunku Ferrary, gdzie mie- ną jedynie p1'7.ez nleIic:me ule czą l są niemal-ze cbojętni ,jedzIemy za rzekę Pad.
a.n:nl ";.ozemr ł PO~Wo?,
y
był do przypłyWU l odpłyWU liśmy znaleźć schronienie na hicskie zarÓwld.
wobeo tego świetlanego śwIę- bedziemy do miast, w których z d ę e z;s y
l'ZWJ. prozaw~ze <tdległej nadziei.
noc.
Było więc logicznym i natu- ta? Dlaczego łch spojrzenie nikt na nall nIe rzeka, lecz w wa zące w u ro.
tłum. z włoskiego
Milczeni.e we mnie i wokół Na samotnej równinie wo- raJnym, że pragnienie Pokoju Jest takie samo Jak moje, dla których może ktoś powie slomnIe stawało się coraz bar- kół nas zaczęły wówczas za- połą.ozyJo się we mnie z obra- ~ego na łeh twarzy widać po wa, na które czekamy.
E. Martusze~l.
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Dzierżawca C'zin-weń
energicznie poprawił
w ręce i jak

szuka

pasa'l szukiwali kufry...
Zdrętwiała ze strachu żona
przes~oczył prze~ płot· na S.li~tou skuliła się w kąci~.
podworze. Wkrotce wrota Męzczyzna z brodą ChWYCIł
otworzyły się bez szelestu. ją za gardło uwłosioną ręką
Krowa nie wiedziała, do i krzyknął:
.
..
kąd ją prowadzą w tę nocną
- Gadaj, gdZle są plemąporę. Głośno wciągnęła wsie dze! .
. .
::'i ~ powietrze, przekroczyła
KobIeta clęzko
dysząc,
próg i zatrzymała się. Gdy drżała na całym ciele, nie
jednak poczuła na grzbiecie mogąc wymówić ani jednec:ężkie uderzenie, rzuciła się go słowa. Brodacz poczuł w
Zapadła głęboka noc. Księ- cal się po ziemi jak pijany. wprzó i \ ctala się szybko wy ręce delikatne, ciepłe, żywe
życ wszedł wysoko na nie- głuchy na wszystko, co go iJ rowadzić za wrota.
ciało. Lice jego zapłonęły.
b0. Stara górska wioszczyna ótaczało.
Szi-tou słyszał jakiś nie- Przewr6cił kobietę na plespała spokojnym snem. TylSzi-tou nie m6gł zasnąć. wyraźny ruch na dworze. C~. Lecz w tej chwili człoko w salonie dworu Wanfu Przewracał się z boku na "Może to krowa zerwała się wiek szperający w skrzyni
palono opiumową fajkę, a w bok, myślał o tym, co stało Z uwięzi' _ pomyślał. Nad- zawołał w jego stronę:
!kobiecej części domu rozle- się z psem, o bandytach, o stawił uszu jeszcze raz, lecz
- Komen9-ancie, nie gub
gały się precyzyjne odgłosy straży z dworu, o tym, że już niczego nie usłyszał.
naszej sprawy....
zabawy w maczjan.
jeśliby porwali im krowę.
G' k
'k
Z sąsiedniej izby krzyknął
Wiatr potrząsał gałązkami to...
ors a sowa znow
r.zy- C'zih-weń:
drzewa szum ich listowia
Żona jego obudziła się i kD:~ła s~ra.~~nym g}o~em: w _ Ludzie z Wanfu, dlacze
był podobny do westchnień lipytała szeptem:
teJze c WI ~ wy:ra~me s rzy go grabicie?
wielu, wielu ludzi.
- Co ci jest?
pnęly drz.wl. DzwI.ęk t~n po _ Milcz, bo zginiesz!
Drogą, w ciemnościach no ,- Nie mogę usnąć...
wt?rzył SIę· W sąsledmm po C'zin-weń krzyknął jeszcy szli ludzie. Prowadził ich
- Dlaczego?
kOJu coś pot~ącono.
.
cze głośniej:
człowiek z brodą. Nabijali
- Posłuchaj jak krzyczy
- BandYCI - błyskaW1~ą
- Na pomoc I Bandycil...
Bobie fajki. Rozmawiali o ce w górach sowa...
przeszło przez. głowę ?Z1:
Padł strzał: C'zin-weń ku
nach towarów, o tym, że spa
- Co noc krzyczy .. ,
~ou. Podmósł S.lę na poś~leh: lejąc na jedną nogę wybiegł
cena na bydło robocze, a
Dziś szczególnie gło- Zona znowu SIę obuclzlła l z domu.
za to drożeje. pszenica, i że śno...
zapytała ze strachem:
- Bandyci, napadli. Ze
cma bawełny utrzymuje się
- A niech sobie krzyczy..
- Co, c~ to?
. . straży z dworu Wanfu!
Położywszy rękę na pleSerce. SZl-tO.U bIło sdme, krzyczał odbiegając coraz
:wysoko. Mówili o tym,.że
gdy zarobią, będą musieli cach Szi-tou żona zn0W .. za- całym Jeg? clał~m wstrąsa dalej.
coś niecoś wypić. Skarżyli znęła Z dworu doszło głośne ły d~ga:vkL Z~clsnął zę1;>y,
Brodacz zeskoczył z maty:
się na niesprawiedliwość go- "u-u", potem "wa-wa". Wi- rZUCIł SIę .w klerUl;ku śCla- Zle. Cała wieś wnet się
spodarza.
docznie darły się koty mar- nj, ChWYCIł za bron.
dowie. Nie dobrze...
Być może, byli to drobni cowe.
Drzwi
otworzyły
się
Schwyciwszy broń bandykupcy wracający z targu do
Szi-tou zamarł ze strachu. pchnięte, jakby krzycząc: ci porwali się do ucieczki.
domu. Dlaczego jednak szli Na myśl przyszedł mu zno- "ajajaj".
Tupot ich kroków rozległ
nocą, rozmawiając tak, jak- wu spokojny pies. Znowu
Szi-tou nie udało się pod- się na podw6rzu, potem za
by niczego się nie obawiali? omyślał o tym, jakby to nieść broni. Światło latarki bramą...
Widocznie w owym czasie zrobić, by uniemożliw~ć zra ręcznej błysnęło mu po twa
Dopiero wtedy zakrzyczanie było już bandyt6w w 0- bowanie im krowy... Po rzy i jednocześnie rozległy ły kobiety, jakgdyby z ich
kolicy - od dnia, w którym chwili jednak sam siebie się wystrzał~ z mauzera. gardła usuni a została jadwór Wanfu zorganizował zwymyślał w duszy za swo- Szi-tou zakrywając
usta k.łś klapa.
miejscową straż.
;' przesadną podejrzliwość. przewrócił się na ziemię.
- Jakże ja to przeżyję?
Wrota domu Czi Cin-haja
W świetle księżyca widać 1 Do pokoju wpadł człowiek Ach, mój Szi-tou ... - szlooyły silnie zawarte. Na po- było wyraźnie nawet stare z brodą. Z wściekłością odsu chała załamując ręce starudwórzu leżał pies. Dyszał 2awiasy zamkniętej bramy nął duło nogą, klnąc:
cha Czi.
ciężko z zamkniętymi oczy- zagrody Czi Cin-haja. Kilku
- Łotr, jeszcze odważa
Szi-tou jęczał, nieprzyma. Brzuch jego r6wl1omier ludzi zatrzymało się przed & (' chwytać za broń!
tomny. Nie czuł on już łez
nie podnosił się i opadał. Z nią. Brodaty powiedział coś
Pozostali bandyci wyłamy matki, spadających desz,~ . :płYne]y. łzy. _ Przew:ra- sz_e~!~m, Potem jeden z nichl wali już drzwi szafy, prze- czem na jego twarz, _ Ni~
Tematem tego opowiadania, wydrukowanego
ostatnio w gazecie "C'zajodun Daczżdun", jest
walka chłopów chilisIcich % uciskiem i wyzyskiem
właścicieli ziems<kich. Rodzina chłopów dzier.
żawców Czi naraziła się panom Wan·fu tym, że
w ciągu wielu lat ciężkiej pracy %almpiłll :a
zao!%czędzone pieniądze 30 mu t. j. niecałe 2 ha,
ziemi, uzyskując w ten sposób względną nieza·
leżność gospodaTczq.

al

t

splunął

małpa

sprawiedliwości
czuł, jak żona przewiązywajniej paliła się w domu "ziemu skra wioną głowę, nie dzica.
widział, jak sios~ra p.odnosi~16w~ono, że brodaty Nin
lo;. zemdlonego oJca, Jak bra An-czan uciekł wraz ze swo
towa trzymając dzieci za rę ją bandą. I-.:h pan, Wan C'ze,
ce I?obiegła na poszukiwanie o~rł, ~ardzo ~oz~niewany, bił
męz~.
plęSClą w stoł l krzyczał:
SZI-toU mruczał pod no~ Łaj~~ki, . co najl~pszesem: .
,
go narobIli! NIczego me po ..
--:- Nm Aó:czań, me byłem dejrzewając przyjął~m ich
tWOlm wrogIem... ~yś .... tyś .lo swego domu, dawałem
z dO,mu nasz~go dZIedZIca ... jeść i pić, a oni tymczasem
. .SZI-tou maJ~czy:ł: chudy zbeszcześcili moje imię ...
l z6łty s~ dZledz~c~ WanC'zin-weń kulejąc na zra~'ze :vyrosł prze~ mm, sta- nioną nogę przyszedł prosić
J<'C SIę. cor.az wyzszrm, ta~ go o odszkodowanie, brata je
','ysoklm, ~e głowa Jego zna~ go spotkało nieszczęście, a
c..owała 51.ę ~a wySOkOŚCI straż
była utrzymywana
szczytu dZI:dzIcowego dwo- przez Wan C'ze.
ru. Z ust .J€?O sterc~ą zło~e
Wan C'ze słuchał uprzejzęby, długIe l ostre Jak mle mie, zgadzał się na wszyst..
cze. Wyciąga długie ręce. ko, w końcu powied:iał
Ach, jego paznokcie są stra
- Wypłacę wam odszkoszniejsz~ od z~1;>6w.. Krok dowanie, trzeba tylko po..
z<'. krokiem zbltza SIę do myśleć o uprawomocnieniu.•
Szi-tou, za nim idzie Nin
C'zin-weń wyszedł z sie"
Ań-~zań.
bie:
SZI-tou zaczyna błagać o
- Co trzeba uprawomo-i
pomoc:.
.,
. cnić? Jasnym jest, że to wy
:-: P~me dZIedZICU, zml- zaopiekowaliście się bandy.
łuJcle .SlE~! ~ych parę mu tarni. To dw6r Wanfu popie
chudeJ ZIemI ... Pracowałem ra rozb6jników i grabi luz brat~m. j~k wół.. Dziesięć dzi.
lat, dZleslęc lat..
.
WÓ.n C'ze wcale się nie
Przemo~ą wydzl~rał SIę z rozgniewał. Uśmiechnął si~
rąk m.atkl. Głowa Jego bez- jedynie wedpowiedz:'.
władme opadła
w, tył.
C'zin-weń zebrał pieniąWszystko było. skonczone. dz':) i udał się do powiatowe
Zdawało się, ze dachem go r.aiasta Lini, aby złożyć
wstrząsnął zryw szlochu. Z podanie na ręce dow6dcy
51.'fitu spadły grudki ziemi. wojsk, mających walczyć z
W g6rach strasznym gło- bandytami •
sem krzyczala sowa. KsięNaczelnik bezzwłocznie
iyc chował się za chmurę. posłał swego przedstawicie-i
., • •
li:. do wójta wsi, do tegoż sa
Krowa Czi Cin-haja zmie mego Wan C'ze. Wysłany po
niła gospodarza, Syn dzie- dał bilet wizytowy, na ktqdzica Wan C'ze m6wił, że rym było napisane: "Adju"
"interes" się udał, że zaro- t.mt Li Weń-kaj, kapitan:
bek był dobry. Mimo to je- drugiej brygady".
dnak nie stał się grubszym,
Wan C'ze i jego pomocnik
pozostał nadal chudy i ż6ł- Wan Fu kazali swoim luty. Tylko opiumowy.::h pl a- aziom przygotować dobrą
cuszk6w byłe u niego , -L~- vlypitkę i sporo pieniędzy.
ceJ ~_Jaj!c.a optumowa sil· Pan Li.. adjutant komen~~
ł: .
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'Przyznanie nagród

Najlepsze filmy radzieckie produkcji 1948 roku
stali-

O młodym pokoleniu pań- wym i jasnym jest ten film "Trzeci szturm".

Pokaz na nagrodę w tej liczbie i na- mentalne filmy okrajach De

, ~wskich sześciu artystycz- stwa socjalistycznego, o tych budzący w widzu wiarę we lakranie prawdziwego mę- grody za filmy kolorowe,
mokracji Ludowej: "Nowa
~Ym i do:Jrumentalnym fil- których każdy 04dech, każ~ własne siły, chęć upodobnie stwa i odwagi żołnierzy raPremiowane filmy odzna- Albania", "Demokratyczne
:,'lląPtn. wyprodukowanym w da myśl jest przeniknięta nia się do bohatera-nowego dzieckich, nieugięcie wierzą- czają się bogactwem i orygi- Węgry", "Polska".

r.;, 1948 - j€st najlepszym
);lowodem - dalszego rozros.~ radzieckiej kinematogra
fU. Partia, rząd, naród ra
, dziecki oceniły wysiłki X
·Muzy, poświęcone aktual.rnym 'tematom rzeczywisto'4~ podkreślaj ac charakte
""!-.zne cechy '
ry
'"'.J'~
wspo'ł czei...nv<:h. budowni
h
t .
;;',7-urus'ty
czyc us rOJu
I"-"nu
cznego.
. Powodzenie radzieckiej ki
nematografit jest rezultatem
:wyp€łnienia '
rzeczowych
wskazań
rt"
k
ń CK
~fTZ'"Dr.I...)
P~t~~'ews
az~ 'ł
.,....~ v'" , .
. pos aWl y
~e~ . dZlalacZall1l k;-tlturalnynn l artystYCZ1fyll1l z.ada. :ol...." . a ktywne. go słuzem,a
lWlelkiemu d.ZIelu b udowrudwa k~~un~stycznego. S.ce~

płomienną miłością ojczyzny, człowieka, nowego społeczeń cych w zwycięstwo

słusznej nalnością, W radzieckiej sztu

Zwrot do świeżego źródła

niezmierzoną nienawiścią do stwa.
sprawy i oddających wszyst ce fi1mowej artyści ekranu n~eczywistości, z którego rewroga, próbującego pozbaZasłużonym powodzeniem kie siły w walce za zwycię- sławią swoją wielką ojczy- żJserzy i scenarzyści, czerwić ludzi radzieckich szczęś- cieszył się patriotyczny film: stwo słusznej sprawy znaj- Zlię, pokazują życie ludzi ra- pią tematy do swoich u . ,vo-

cia i swobody - opowiada, Sąd honorowy". W sylwet- duje żywy oddźwięk w ser- dzieckich w całej jego kra- rów i sylwetki swoich bohafilm p,t. "Młoda gwardia". ~e akademika ·WiereJ'skie!to
cu' każdeg' o.
sie, utrwalają wielkość nie- terów-oto, w czym źródło
~
-,
,
reżyserzy pokazali dostojneF'l
dk
d "gasnących idei komunizmu.
?rogl~ są ~azd~mu czło- go przedstawiciela nauki ral m
o "rywa mą rosc
Wielkie powodzenie zdo- powodzenia radzieckiej kiwIekowI
radZleckl€mU
s"il.- dzieckiej człowieka podcho- l' głęb'ę
sirategi'cznych pla - 'była do k umenta l na k inema- lwmatografii!
tk'
ł d
dz' t/
l
we l
m o ogwar lS ow, dzącego do problem6w na u- nów gł6wnodowodzącego to- tografia, Na specjalne wyr6ż
Nie po drodze, po której
stworzone przez autorów fil' ł d h
ty tó fI kowych z puktu widzenia warzysza Stalina, pokazuje, ?ieni~ zasłu~1:lje film o żJ:ci~ pcha·l i radziecką kinematomu l ~ o l~, ~r, ~, v.: ,l partii, interesu państwa i na 'ak wiodą one do zwycię- l d~lał~lnosCl rewolUCYjnej grafię, bezpłodni kosmopolimo~yc, a lC Ja lml lC rodu,
l
"
załozyclela partii bolszewic- ci
zapatrzeni w hollywoz~a l, k?cta n~r6bd .- C~Yksty~
Jego bezkompromisowa, stwa nad wroglem. Fllm kiej, twórcy państwa radzie- odzką "sztukę", dojdziemy
ml, SWla ym1 OJOwnl aml ostra krytyka niegodnego po "Trzeci szturm" budzi w wi ckiego-nieśmiertelnego Wło- do nowych, twórczych osiąwielkiej armii socja1izmu. stępowania swoJ'ego kolegi- dzu uczucie dumy ze swoJ'eJ' dzimierza Illicza Lenina, jaSwoją śmiercią młodzi boha
gnięć. Nie gabinetowe i rozterowie Krasnodonu potwier prof, Dobrotworskiego, jego ojczyzny uczucie miłości i sne ukazanie drogi rozwojo- rywkowe, apolityczne szmidzili prawo ludzi radzl'eckl'ch surowy osąd prof. Łosiewa dd . 'dl
t h'
g wej państwa radzieckiego, ry, ale bojowe przepojone du
l' 'ego uleganl'a wpływom za o .ama
o.
~a c mone o zreall'zowanel' w Z'yCl'U przez
do s\"obodnego z· yCl'a, na- J
t '
b'
"worcy
wszys tk iC h naszych współpracownika wielkiego che m radzieckiego patriotyztchnęli do nowych wysiłków ocea~lczneJ,
urzuazYłneJ zw cięstw _ wielkiego wO-,
, m u utwory filmowe, kocha i
w imię zwycięstwa idei ko- ~a~kl-wsZdYds,tk? kto zn8:Jddu-. dzI i nauczyciela _ tow. Lemna - tow. Stalma
ceni nasz naród radziecki.
nal'zy"ŚCl l ~ezyser~r ~rZYJęh munizmu.
Je zywy o zw~ę u Wl za: Stalina
FHm "Na straży pokoju"
S
'
h
te wskazama partil, Jako bo
uczy go być CZUjnym w s w e J '
i Dzień floty powietrznej"
tworzemem
n owy c
jowy . 1)rogram
działania. Tę wielką moralną posta- codziennej działa·lności, na Przyjaźń między narodami p~kazują moc naszych sił a l' c y d z i e ł sztuki odpo~decydowanie zwrócili srę wę radzieckiego człowieka, każdym odcinku pracy socja jest uwypuklona w filmie p, zbrojnych, ich życie, ich wy wiedzą radzieccy pracownicy
twarzą 00 wielkich, aktual- jego jasno wytknięty cel, go listycznej.
tyto "Narzeczona z daleka", soką gotowość bojową.
filmowi na przyznanie stanych, współczesnych tema- towość do ofiilr i poświęceń
Film "Miczurin", na przy- wyprodukowanym przez In- Zasłużonym powodzeniem linowskich nagród za najletów, wciąż śmielej i głębiej w imię dobra ojczyzny przed- kładzie życia i pracy wiel- stytut Filmowy w Taszken- u widzów cieszyły się doku- psze filmy 1948 roku.
rozstrzygając te tematy na stawia film pt. "Opowieść o kiego uczonego-przyrodnika, ci€. Prawdziwie i wyraźnie
osnowie głębokiegó .pozna- prawdziwym człowieku". - pokazuje, że tylko zwycię- pokazano w nim źycie ludzi Wesoły kqcik.
nia rzeczywistości i faktów Historia lotnika Mieresjewa stwo Październikowe, zwy- Uzbeskistanu, ich pracę, no- Władysław Smulski
z punktu widzenia nauki -to nie opowiadanie o wyjąt cięstwo nauki Lenina-Stali- we stosunki, które się uło
marksizmu-Ieninilzmu. Szcze- kowym człowieku, umieją- na doprowadziło do rozkwi- żyły między ludźmi różnych
g~lnie te filmy, w których cym przy pomocy swych li- tu postępowej myśli nauko- narodowości, biorących uautorzy zwr.acają się do palą cznych zalet, przezwyciężyć wej, szeroko otworzyło drzwi dział w ogólnej wałce o buPrzed sędzią grodzkim sta odpowiadał bardziej salo..
cych zagadnień naszej rze- zdawałoby się nieprzezwycię dla twórczości na korzyść dowę socjalistycznego ustronął barczysty blondyn o wy- nowo. '
czywistości i odkrywają je żone przeszkody, żeby znów świata pracy.
ju. Dla wszystkich tych fil- Ale kto panu dał praw sylwetkach przedstawicie powrócić do lotnictwa i kanFilm biograficzny o sław- mów są charakUrrystyczne: glądzie boksera.
Jest
pan
oskarżony o " o do naprawiania w ten
li narodu radzieckiego, spo- tynuować walkę z wrogami nym uczo~ym-~~teri,ałiście aktualno~ć tematy~i i mispoliczkowanie
obywatela s)osób obyczajów?
tykają się z napiętą uwagą ojczyzny. Nie. Takim stwo- - I. W. M1czunrue rue tyl- st~zows~le wykonan}e ~rzez
- Ja sam, panie sędzio.
i miłością widza; w tych u- rzyła go radziecka rzeczywi- k? wskrzesza sylwetkę. wy- rezyserow, operatorow l ar- Piotra Glizdy. Czy przyznaje
się pan?
To
jm trudno. Niech zgniję
tworach wi,dzi on wyrażenie stość, znalazł on pomoc w bItnego syna ludu rosyJskie- tyst6w.
- Tak, panie sędzio, Uczy "'J kryminale, niech mnie po~
swoich dążeń, swoich myśli otaczającym go społeczeń- go, ale również ~a~ajarnia. Radziecki film zasłużenie
niłem to jednak na skutek wieszą. Bo niech pan sędzia
i uczuć, bohaterskich dzieł stwie; komunista-komisarz na~ z podstawamI Jego na- chlubi się sławą najlepszego
powie... Jadę ' na przykład
narodu, jegc... wysokich przy Worobiew pomógł mu zna- uk!.
w świecie, za swoje ideowo- obrazy.
- ~brazy?! Jakiej obra- tramwajem. Wchodzi kobiemiotów moralnych, jego ide leźć istotny cel życia i droW całej okazałości i wiel- artystyczne i techniczne zale
zy?! Na całym Karolewie te. z dzieckiem. Mówię do ja~
ałów. Do liczby takich fil-Igę do zrealizowania tego ce- kości powstał przed widzem ty. Przecie~ na międzynoro
największy awantur ' . Nie kiegoś, co siedział, bo sam
mów odnoszą się przede lu. Ludzi podobnych do Mie- radzieckim obraz człowieka- dowych festiwalach filmo- ma
dnia żeb;r ko.goś me po- stałem: - "ustąp pan miej swszystkim utwory nagro-\resjewa nie brak w naszym bohatera z dni wielkiej woj:" \ wych, radzieckie filmy niebił.'
ca". A on na mnie z py"
dzone premią Stalinowską. życiu, dlatego tak prawdzi- ny Ojczyźnianej w filmie: raz otrzymywały pierwszą
- Rzeczywiście-rzekł sę- skiem. To cc. by pan sędzia
dzia - wpłynęła na pana je- zrobił na moim miejscu? szcze jedna skarga. Jest pan N~e dałby pan jemu w morcokolwiek zanadto wojowni dę?
.
czy jak na powojenne czasy,
- Widzi pan, postawa pa~
Niech pan powie, jak to było na jest słuszna, ale nie ma
z obywatelem Glizdą?
pa~l prawa bić nikogo.
- Albo, proszę pana, sie- Zapytałem pana Glizdę,
ta brygady, początkowo isto pieściła swoje dzieci, bądź
Swiekra i synowa zapłaka dzie się chwali, że wymordu
tnie bardzo zdecydowanie też wymyślała im i biła je. ły, obejmując się.
je wszystkich w / rodzinie który jest dozorcą domo- dzę sobie w ogródku. Matka
zabrał się do sprawy. ZaleMiejsce :krowy w zagroC 'zin-weń nie zwrac~jąc Czi, że nikomu nie daruje wym, gdzie tu mieszka pan z dziećmi, sztubacy, panienJankowski?
Odpowiedział ki. A tu przychodzi jakiś pidwie wszedłszy do domu dzie po staremu było puste, uwagi na bratową mówił:
życia.
mi impertynencko.
jany i zaczyna gadać ,.:rube·
wójta krzyknął:
ZaścieJ.ał je coraz bardziej
- Niech będą przeklęci!
C'·
, b ł t
. - Wójcie, co to za histo- zeschnięty,
stary
krowi Od powiatowego miasta do
Zl~kwe~ tk g? ~~ ~a -, Nic podobnego, panie siowa. MówiQ mu:-"przymria z podaniem C'zinwenia? gnój. Ro~bity półmisek i zła stolicy prowincji - nigdzie w~~s dO. ,a,ć adJe at ~le SędZlO. Pokazałem. mu ręką: knij się pan". Nie dać ta_ To... to... właściwie many rygiel leżały na pod- nie znajdziesz urzędnika, ~ a ł op~s~
wy. ęple "tam". On powiada, że nie kiemu po mordzie panie sę'
rzecz biorąc, bagatelka ... od wórzu i nikt tch nie po dno- który by nie był przekupio- n~a ca ~g?, l~ 1'0
~le ~~ wie, gdzie to "tam". A ja na dzio?
powiedzieli j;:ikając się ze sił. ZgłodniaIy pies zbiegł ny. Oświadczenie kosztuje g, a zgo zl~łc slf~ na o, y m. L, że:: nie mam, czasu poka- Należało sprowadzić mi
, . W an Fu . n:eWla.
' . d
d k d
86'"
l
·kt·
h
me zap'a l a larnego ogma
strac h u W an c ze l
o~o o ,ą w poszuJuam, ec~ m me c ce ich przodkom. Okazała wiel- zywa<; drogę k~zdemu łachu- licjanta i spisać protokół. .
.
- Gdzie ja pym tam, pae
Pan adjutant spojrzał na k!wamu Jedzema,
go rozpatrzec. Trzeba zape- k 'ł d h Ł
..
kl' drze. A on ~me .lu...
. wnlC
"b
"
, ok aza ł o Slę,
W CZlmame
- Odpowledzlał pan me- nie sędzio, milicjanta szu..
nich i rozgniewał się:
so 'le pomoc l u d Zl. za ''"Sl ę uc a. zaml
d 'łl za ' l
_ Bagatelka.... Sprawa 1) że podobnie jak w Lini wła wielkimi drzwiami. Niech nam~ll1l wyprowa z: a . za grzecznie, ale to jeszcze nie kał i co po takim pisaniu....
zabójstwo to bagatelka? Ja C:z:) dla wytępienia banAyty przodkowie ich będą PITleklę-1 drzwl syna, synową l wnu- powćd, aby ?skarżony mógł Dostał po mordzie, będzie pa
miętał.
ko wójt źle chronisz swoją zmu jeszcze się nie narodzi ci! Ja dojdę swojego!... 1"0- częt,a."
. pana uderzyc.
- On tak ze wszystkimi,
- Zawód o5karżonego?
wieś. Pod twoim bokiem po t'· Wydawszy niepotrzebnie zwólcie mi tylko znaleźć do
C zln-we~ przys~aną~ z .z~
pełnio~no zabójstwo, a ty 1000 li C'zin-weń wrócił do wództwo do walki z bandy.' ną na wzgorku. NIe wldzIeli panie sędzio. Gdzie <;ię nie
- Bokser, wagi półcięź.
mówisz: "bagatelka". Zai- domu. Przyszedł pokryty ku tyzmem. Rozwalę cały dom, ~uż, jak córka upadła na le- ruszy, awantura, cały Karo- kiej.
ste, w oczach twoich nie ma rzem, posępny, z podartą na ale pomszczę brata.
~ącą bez zmysłów mat~ę, lew go zna.
- Wobec tego cofam skar~
sprawiedliwości.
plecach odzieżą, opierając
Żyjąca w sąsiedztwie do- Jal: za?łakała ,rozplataJą,c
Istotnie kilku świadków }. -- oświ adczył powód. Je ..
Uprzejmie i delikatnie się na kiju.
broduszna ciotka Sań Szeń kosy. NIe słyszelI, co mÓWIł potwierdziło jednogłośnie, że śli on bokser, takie jego praspory z-.yitek
banknotów
Starucha Czi zobaczywszy ostrożnie rozejrzała się wo- n~d ~ogiłą Szi-to~ nie pa- oskarżony cieszy. się opinią wo bić. Od tego jest. I nie
wsunięty został do kieszeni syna powiedziała:
kół i cicho powiedziała:
rru~ta~ący o otaczaJ~c~m go skończonego gwałtownika i czuję się pokrzywdzonym.
pana adiutanta, Potem w do
- Wróciłeś, synku? Jak
- Ach, gdzież się oni znaj śWlecl e s~arzec. DZle,cl pła- zabijaki.
Po czym powód i oskarżo~
mu słychać było jedynie: proces? ... - dalej nie śmiała dują, ci dowódcy? Niedawno ka~y py~aJąc, doką.d ldą: ~o
- Co oskarżony ma na ny uścisnęh sobie dłonie.
,,'.J:.gJtelka, bagatelka, my pytać.
temu zmieniJi u nas staro- dZ1C~ r;ul,cząc otarl: łzy l blO swoje usprawiedliwienie?
- To jednak nie przesąS,,'70l ludzie" .
Głupiutka Siao-er pode- stę. Nasz ,,:ójt natychmiast r~c ZleCI za rączkI wyruszy
- Że, panie sędzio, ja ... dza sprawy-oświadczył sęDużo do~) ~';;,; O wina wypi- szła do ojca i poprosiła o go posłał do mego z poklonem 11 w daleką drogę ..
tak. .. ideowo...
dzia, - Cofnięty jest ij'lko
to tezo dnia, Pan Li zapro- ścińce.
swojego brata Wan Fu. Trze
Nad głowami ich przele- Ideowo?
powód, Pcnostaje sprawa kar
:JZC~!y zos~ał na matę. OpiuC'zin-weń powiedział ze ciego dnia osioł ich zawiózł c:ało, kracząc, stado wron.
- Dla poprawienia towa- na, Bić nie wolno, Czy oskar
m owa fajka robiła swoje, złościa:
do miasta dwa toboły ba.nk Wracały do swych gniazd, rzysJ.{iego sawoir wiwru, czy żony przyrzeka poprawę.
_ Idź sobie!
notów. Nie wiesz o tym? Słońce zachodziło za górami. li dobrego wychowania. wszyscy byli weseli....
- Panie sędzio, to już truPan Li Vlrócił potem do
Przerażona
dziewczynka vyan C'~e J/.ówił u, siebie w Jego żółta,,:,o-złote światło Charakter ·mam taki, źe dno. Taka moja misj.a. Nie
L·ni. C'zir..-weń nie otrzy- zaniosła się od płaczu.
d~mu, ~e ,gotowy Jest stra- gaSł? ~topmowo.
zmesc nie mogę grubiań- odstąpię, choćbym miał gnić
mat cdpowiedzi 11:1 swo;e po
Ciotka objęła ją, pociesza- ClC lO, Cl!~OW (1000 mu -,160
.Clen b~szty ~woru dzie- stwa. Człowieka grzecznego, '.'V kryminale, choćbym miał
a<:::lle.
' c Sama oł kała ł
ha) Zleml, aby tylko zmsz- c1rZlca mby wlelka czarna uprzejmego, to jak rodzone- "visieć.
Nie pozo3tal:o mu nic in- Ją...:... Twój fat!ś jest :J~ner- czy? was,z~ rodzinę. Według ż~ij~ legł na niski .dac:h po- g') brata. Al- co zrobić z cha - Wobec tego skazuję osnego, jak tylko , uzb:erawszy wowany. Wiesz przecież, że mme leI;ne.1 w~.m za wczasu .. ?hsk!ego dworu dZlerzawcy mem, z bydlakiem?! Panie karżonego na 5000 złotycIl
jeszcze więcej p ieniędzy, u- twój stryjek umarł.
:- Zmszczyc całą naszą 1'0 l n.a wrota zagrody rodziny sędzio, naró<i u nas po woj- r rzywny - zawyrokował sę
dać się do stolicy prowincji,
.
dzmę? Dobrze, wobec tego CZl.
nic zdziczał, w gębie samo J.zia,
Czh'lań . Dwa miesiące nie ,Slao-er przypomr:llała so- sam ich przedtem wybiję.
* * *
paskudztwo, że nie P)'zyst,ęBokser skiną1: dumnie gIobyło go w domu, Przez dwa ble koch.anego stry}~a,. zaC'zin-weń w porywie wście
puj bez kija, gdzie się obró- wą, po czem wyszedł wol..
miesiące stary Czi Cin-haj płakała J~szcze głosr;leJ.
kłości pobiegł do domu,
Tak było 10 lat temu. Obe cisz, cham albo impertynent. nym krokiem na korytarz,
gniótł z bezsilnymi z gniewu
-:- St~YJek ..... ~trYJek p~zy chwycił zardzewiałą szablę. cnie wszystko się zmieniło, Zapytasz go o co grzecznie gdzie go już oczekiwali przy
rękoma trawę, która wyro- nOSIł rol, goścmce Stryjek Żona, matka i dobroduszna We wio.:.ce panują już inne albo masz jakiś interes, a on jaciele,
~a na grobie Szi-tou. Staru- ~rał mme na ręce.
sąsiadka uczepiły się go z porządki niż za czasów rzą c:) ciebie ~ pyski~:r:n. A Jaki
- No, i jak? - spytali gocha Czi codzień wyglądała I Młodsza bratowa z ma- wszystkich stron, starając dów rodziny Wanfu. Rodzi na, to sposob? Walic, ~ame s,ę rączkowo. - Jak ci poszło?
na drogę, oczekuj ąc C'zin łym węzełkiem w ręku po-I " go uspokoić.
na Czi otrzymała odszkodo- dZlo. W mordę, raz l drugl.
- Grzywienkę wkleili _
wenia. Oczy wdowy -szwa- woli podeszła do świekry. W tejże samej chwili wanie, a krzywda jej została A bądź grzeczr;y, .bądź uprzejj w~stchnął apostoł uprzejmo..
gierki były czerwieńsze od Długo stała milcząc zanim wpadł sąsiad donosząc, że wynagrodzona.
my, zachOWUJ SIę towaczy- sel - zamiast człcwiekowł
kwiatów granatu, który r?sł powiedziała:
brodaty Nin Ań-czań wrócił
Dwór
dziedzica Wanfu &;:0 i lu go jeszcze raz. Na podziękować. I ucz tu naród
tla dworze. Bratowa b.ądź to
....., ~~Ol ja odch?,dze.. ,do domu c!.ziedzic~ i wszę", _legł_ V!. gruzach na zawsze.
pewno już drugi raz będzie dob::g~~ychowania!
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Nowa umowa zbiorowa w
stworzyła trwałe podstawy dla
~
rozwoju współzawodnictwa
WAnfiEJ'SZ.t: TELEFONY pracy.
10 _ Straż Pożarna
Jeśli w zeszłym roku i lali _ Urząd Bezp. Publtclnego tach minionych współzawod12 - "Glos Raliomszcza.uki"
nictwo pracy w Państwo12 - R. ~ W. ,.Prasa"
wych Fabrykach Mebli Gię13- pOWlat?Wa Komenda MO tych Nr 2 nie rozwijało się,
61 - Miejski KOm1~anat MO. było to w pierwązym rzędzie
91
- Starostwo POWIatowe
.,
,.
lio ł_ Szpital :Powiatowy
wmą n:ewłasClwy;ch nor~ pro
'.
dukcYJnych, ktore me dla
Dziś: Grzegorza

przemyśle drzewnym,

:;jz:~~c~rj:do=ó~d~~~~

" Adm1n1stracja - telefon nr.
12, czynna codziennie od godz były Jednakowe.

Obecnie w Państwowej Fa-obryce Mebli Giętych Nr 2
Adres Reda.kcji l AdminiStracji rozpoczęło się współzawodnic
"Głosu Radomszcza!lskiego"
two pracy z dniem l-go marRadomsko, ul. Renonta nr. 39. ca br. i przyniosło nadspo-

9-ej do

16-ej.

dziewanie dobre wyniki,
N a 670-ciu robotników całej fabryki w pierwszym etapie współzawodnictwa pracy
brało udział l09-ciu, w tej
liczbie znaczna ilość kobiet.
"Dwójka" ma już dziś
swych przodowników pracy
- są nimi tow. tow.: Hanysz
Jan robotnik giętarni, który
wykonał 184 procent normy
. .Takle
, same
pro d u k cyJneJ.

pmekroczenie norm produk- domsku na zebraniu w dn. 9
cyjnych ma
również na kwietnia br.
postanowili w
swym koncie Pukacz Wacław celu uczczenia Święta l-go
również robotnik giętarni.
Maja wykonać:
Trzecie miejsce we współ- Plan usługowy nakreślony
zawodnictwie pracy zajęła przez Dyrekcję Poczt. i Tetow. Koper Antonina, - któ- legraf. w dniu 30 września
ra wykonała 153 proc. nor- br. zamiast 30 grudni,a br.
my.
. Rozwinąć. współz~wodillctW~
Ogólny procer:t WYkOna.~IaIP~a~?, . ~Ię.dzy hstonosrz;~mI
planu produkCYJnego wymosł WIeJskimI l pozostałą słuzbą
"
. Ja
'k
w ),Dw ó'Jce "123 ,5.
pocz t ową. w oSlągmęclU

li

"

i redaktorzy
' .
h
gaz:eł e k sClennyc

Głosu"

WHucie Szkll!t\n uuele zmian na leosze
szczańskiego';'
f!'
II ,

Do niedawna jeszcze

Głosu

Radom-

przypomina,

że dnia 26 kwietnia br. tj.

11""1

pod popełnione nadużycia , kiep- paliwie, n'a surowcach i pół- w najbliższy wtorek

<,dbę-

"rządami" nieuczciwego dy. sko było w tym zakla.dzie fabrykatach,
podniesienie dzie się odprawa wszystkich
rektora huty szkła B. Mo. pracy.
dyscypliny pracy.
Iw respOndentów "Głosu" z
rawski, czekającego obecBrak było współpracy Ra
Nowa umowa zbiorowa w terenu miasta i powiatu ra.

zainteresowanie racjonalizatorami u "Kryzla"

Rb.
O olnley

- na gazetk-I fauryczne
..

przemyśle szklanym podnio

sła zarobki robotników bar- <;lomszczańskiego oraz redak
dzo zn'acznie, zwiększając je torów gazetek ściennych przeciętnie

o 85 procent.
do Zjednoczenia
wpływały reklamacje. dotyczące niskiej jakości produk
cji huty. Kierownictwo huty
tłumaczyło się złym stanem
technicznym urządzeń.
Nowe kierownictwo huty
potrafiło jednak położyć i te
mu kres. Galanteria szklana,
produko}Vana obecnie, nale.
ży do najbardziej poszuluwanych na rynku krajoDawniej

Robotnicy

oszczadnos' cl·owe

i

fabrycz-

nych,
ęd

Odprawa odb zie się w
lokalu PooJskiej Zjednoczonej Partii RobotniCzej o go
dzinie 17.
Redakcja
"Głosu Radomszcz."
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-k
Komunl aty

Komitet Wojewódzki Pol_
.

Swiadczą o tym stale n'a . skiej
Zjednoczonej Partii
R b t'
. L d .
ł'
pływające zamówienia.
o o mczeJ w o Zl zwo uJe
Jeszcze w ubiegłym roku na dzień 26 kwietnia -949 r.

mówiło się o zlikwidowaniu
huty. Znajdowała się ona w
opłakanych warunkach loka
lowych, budynki były po
części zniszczone i po części
drewniane, że nie myślano o jej rozbudowie i uzupełnieniu parku maszynowego.
Okazało się jednak., że
tam gdzie dużo i dobrze się
produkuje, tam zawsze opła
ci się prowadzić prace mwe
stycyjne.
K
. t
h t
l
.ukerow~c w° u ~'. ce em
od
k
ZW1ę .szema pr u, CJI W z~
kładzie pracy poWIększa szlI
f'Ie~mę,
. pr~e~osząc k
'
ug l
armę
w mne nueJsce..
, ..
I,'rzeprowadza SIę, rowple.~
zmra~ę starych lOstala~J~
hutmczych na nowe. WlasCl
.e
dzo· t l
pr:-et~rowa nIe lOS ada.
cJe SWle ne pozwo ą na o.
kładniejszą i wygodniejszą

w:

d'

młodzieżowych

wym,

W państwowej Fabryce
Maszyn Młyńsk.i.eh i Odleczekają
'
wów - jeśli wierzyć notat.
kom biura techniczn~g.o Przed kilkoma tygodniami gii", a miało ich być siedem, gazetek ściennych?
od.l~45 roku. d~ ChWIli o~c podjęto w zakładach przemy Porozwieszane na ten cel gaW radomszczańskich zakła
neJ:--me było l.me ma racJo- słowych Radomska akcję or- blotki w oddziałach produk- dach pracy wyrósł "zawodonalizator6w, me ma wynalaz ganizowania gazetek ścien- cyjnych są jeszcze puste.
wy" typ organizatora _ aktyców, nie m~ takich zdol- nych.
Nie posiadają gazetek Fa- wisty, tj. takiego aktywnego
nych r0t:otm,ków,
którzy
Rozpoczęto od ustalenia bryki Mebli Giętych Nr 1 ClZłonka. załogi, którego obarprzez skroceme procesu pro tytułu gatletki
i Nr 2
cza się wszystkimi zadaniami
dukcyjnego przez pewne u.
,
·
.
.
.
. L d'
.
lepszenia ~tury technicznej
Niestety, w wielu wypadIstnieją poza tym gazetki orga~zlacYJnrnu· t u zle. CI
l
.
. sz b kach poprzestano na samych w pewnym stopniu "niedo- - ~aJ, e~szeJ zresz ą ~o l stw:()rzyl1?~ wa.nmki. ~: tytułach I faktem J'est z'e stępne" dla robotniko'w W podJęlI SIę redagowama gaze
szeJ
wyczerpuJąceJ l ' ,
.
t e,
k w mIę
. . d zyczasle
. .J~d na..k
l s~e mmeJ
. rodUkcji
ani jeden zakład' pracy w Państwowej Fabryce Maszyn
ep J P
.
Radomsku nie posiada do- Młyńskich i Odlewów gazet- przY,szła sp~awa or~amzacJl
J e~~k ~starczy poroz.. tych czas gazetki ściennej, al ka umieszczona została w ws~ołrzawodmctwa . plerw~zomaWlac z plez:w~zym napo~- bo posiada gazetkę z której świetlicy której kierownik maJowego, sz~olema ZWląZkanym robotnikiem z oddzla robotm'cy m'e mo';ą korz _
. h ł'·
b ł kI
kowego, planow oszczędno'
b
<>
Y wYJec a l za ra
ucze rz; , •
h'
, t
łu'ć~ch
B:Ulc~egop' .Yt upew,,: stać.
sobą. Gazetka podobno jest S~IOtWYÓ c ~ zn?w ych aktyDl
Slę, ze l w
ans woweJ
J'Ii .
.
nikt . . . d k
.
.' W1S w WClągruętO do nowych
;F!lJbryce Maszyn Młyńskich
es plS~emy Ule ~a
l
JeJ Je na
me WI- zadań. Jest jedno tylko w-yj_
są i byli mali racjo:n.aliza. gazetak śCIennych, rozumle- ZIa.
• . ście z tej sytuacji. Należy pracę.
torzy, tylko nikt się ich u- ~y to w.dosłoW?ym znacze- Dlac.zego do teJ. pory, me rozdzielać pracę na szerolU W Hutę wstąpiło nowe życie,
lepszeniami nie- zaintereso. mu, b? me ma Jesrz;cze gaze- potraflOno zorgamzow:ac. w kolektyw.
.
któremu na imię: "świadował, że wreszcie mimo braku tek śctennych w "Metalur- fabrykach radomszczanskich
Wtedy nie tylko znajdą się me podniesienie wydajn ~ci
poparcia ze strony dyrekcji
gazetki ścienne w fabrykach, pracy, rozbudowa warszta.
i Rady Zakładowej, racjona
leśni
ale zostanie rorz;winięty i za- t6w pracy i podniesienie do
1izatorzy pracują, "kombinu
"
kończony cały szereg podję- brobytu załogi".
ją" i mają sw6j bogaty doZ' obowiązanl"a
tych kiedyś, a dziśzapomnia
Franciszek Smolarek
robek.
'l
nych prac.
Koresp. "Głosu".
Bo czy nie jest racjonali.
Zagadnienie os~zędzania wykon'a my nasz plan ponad
zatorem ob. N ocuń Wincen- staje się bliskie i zrozumia- normę przy zachowaniu pel
ty z oddziału mechaniczne- łe dla naJ'szerszych m'ag pra
. d
l'
t
go, który dokonał ulepszeń.
.
'. . neJ yscyp my pracy, a o
przyokularach do walców cUJących. PodaJemy pomzeJ dla zadokumentowania, ~e
młyńskich.
Trudno w tym tekst rezolucji nadesłanej doceniamy należycie zn'acze_
artykule dokładnie tłuma. nam przez robotników leś- nie oszczędzania, zalecane
W związku z przystąpie- organizowane przez kluby
czyć, na czym polega to ulep nictwa Rędziny, w którym przez Rząd, dążący do pręd- niem czołowego Klubu ZMP były niejednokrotnie defi-szenie, trzeba stwierdzić jed
"Czarni" do "Związkowca" cytowe ze względu na brak
nak, że efektywnie przynosi zobowiązują się oni do wzmo szej odbudowy kraju i tym zwracamy się z kilkoma ogrodzenia, co w dużej mie
ono poważne oszczędności żonego udziału współzawod. samym do polepszenia bytu zapytaniami do v-przewod rze obniżalo i rozluźniało
na. czasie. Dawniej wyszyko nictwa pracy i akcji oszczęd świata pracy.
niczącego Zarządu
Klubu sprężystość Zarządów Kluwanie wału trwało półtorej nościowej.
Sądzimy, że w oszczędza_ Sportowego "Związkowiec" b6w."
g~dziny, obecnie, tylko 10
My niżej podpisani, zespól niu nie będziemy odosobnie tow. ?a.ternusa o plany na
Na zapytanie, czy Zarząd
mmut.
..
robotników leśnych Nr 1 ni W
b t ik'
rok blezący.
Klubu "Związkowiec" czyTen sam raCJonalIzator za
..
.'.
~amy. ro o n ~w
,,~ozpoczęcie sezonu pi,ł- ni kroki do polepszenia sy!Stosował nowy mechanizm-; pod klerowructwem TataJa sąsledmch leśmctw, aby row karskiego zakreśla naszemu tuacji boiskowej tow. Sater
pozwalający na szybSze wy- Mariana. oraz zespół Nr 2, nież zajęli takie stanowisko klubowi wielkie plany orga nus wyjaśnia:
emanie kanałów na oliwę w pod kierownictwem I'::arda- co w sumie da duże oszczęd- nizacyjno-inwestycyjne. Bo
"B. Zarząd K. S. ZMP
tulejkach. Dawni~j kanały Sa Jana, postanawiamy:
nooŚci i umożliwi zwiększyć isk o czy też stadion sp.or- "Czarni" od roku 1948 prze
wyemano w przecIągu d w u .
. ,
towy był na przestrzem 4 prowadzał wstępne rozmogodzin, a przy zastosowaniu
Pr~y . WIosennych pracach obszar za1eslen w 1949 ro. lat powojennych najbardziej wy z M.R.N. i Zarządem
nowego mechanizmu, praca zaleslemowych w 1949 roku lłu.
palącym problemem działa Miejskim w celu otrzymata trwa od 8 do 10 minut.
czy klubów sportowych Ra nia do użytku placu pod
Jan. Zatoń z oddziału me. Nasi koresoondenci oiszą
domska" - oświadcza tow, budowę stadionu sportowechanicznego wynalazł aparat
_
Saternus.
go, czego rezultatem było
do wytaczania pokryw do
"Boisko
dotychczasowe podpisanie w dniu 14. 4,
przy ul. Kościuszki na któ- 1949 r. umowy dzierżawnej
Nieliczne oazy zieleni w na uzupełnienie drzewostanu rym odbywały się i odby- na 25 lat na plac znajdująnaszym mieście są systema wydatkowano w br. znaczne ~~ją się zawody sportowe, cy się na, ,,:licy. 1.6 ?tycznia
Złóż ofiarę
tycznie niszczone. Sam by- sumy.
l Imprezy, ze. 'Yzględ~ na koło . Rzezm MleJskl6J. Prze
łem niejednokrotnie świadDobro społeczne nie może brak ogrodzema l nalezyte- strzen 111375 m. kw. da mokiem tego, że dzieci łamią być lekkomyślnie marnowa- go . utrzymania
n~wi.erz- Ż:lOŚĆ. rozplanc:wania obiekgałęzie, zbierają "baźki", ne, dzieciom należy wytłu. chm był kompromltuH~ą t~w l ~rzą?zen dla wszys~wdrapują się na drzewa.
maczyć, że niszczą dla zaba str.oną sportu radomszczan- kICh d~le,dzlll sportu. BędZIe
Nie nal~'y~ _zapominać, że WY, cenne wartości
R. M. sklego. lmprezy' sportowe my dązyc do tego by w sezo

podeJmuJ"a

Uwana
korespondenc'
,
El ,
.
Redakcja

nie na rozprawę sądową za dy Zakładowej z załogą i dy
rekcją, brak było wspólpracy koła partyjnego z dyrekcją, nie zabezpieczone maga
zyny były przedmiotem ata
D1brzymie 2!.'naczenie dlajwentylów W g~wni.. .
za swój wynalazek czy racjo ku nieuczciwych rąk.
przedterminowego wykonaAparat ten Jest JUZ od nalizację.
Teraz wiele zmieniło się
nia naszych. planów produk. d·a wna 'Yłkonan~, dż1a.ła i Wydaje się, że Rada Zalda w hucie.
d' .
h zdał sWOJ egzamm.
dowa i dyrekcja zwyczajn:e
Dowodem nowego życia
.
~jnych l oszczę nosClOwyC '
Najwięcej jednak racjona nie doceniły sprawy małej wstępującego i pulsującego
ma inicjatywa robotników, lizatorskich pomysłów ma racjonalizacji. Czekano na już w tym zakładzie pracy
idąca VI kierunku wyn:a.laz- ob. Obczasiak., który między "wielki wynalazek" i uważa jest fakt uchwalenia przez
czości
modernizacji parku i'nnymi skonstruował aparat no najprowdopodobniej, że załogę huty rocznego planu
który
,
J'onaJiz cji do wytaczania boków cylin- "drobne" ulepszenia, nie za- oszczędnościowego,
m~ow~go, rac
a ,. drów do traktorów.
sługują na uwagę.
jak na niewielki ten zakład
techniczneJ toku produkCJI.
Okazuje się, że w Państwo
Dlatego też tych donio- pracy, liczący 309 robotni.
Nie wszystkie jednak dy. wej Fabryce Maszyn Młyń- słych ulepszeń nie można J3y ków i pracowników umysł o-· ł
k
~ ... ć
.
h
wy"'ch, J'est ogromny, bo wy.
Ó
rekcJo e l' Rady Zakładowe fa- ski ch, i Odlew!,
rob ot mc,y o wy orzyi:>'La w m~yc Z'~
,
, . , są wynalazCaIlll, dokonUJą kładach pracy w kraJU, gdyz njsi przeszło 9 milionów zło
bryk rado~zczansk.i.ch ~aJ. ulepszeń produkcji. a jed- władze przem~łowe o tych .h.
mują włascIwe stanOWIsko nak, żaden z tych ludzi nie wynalazkach nie wiedziały.
W planie oszczędności 0wobec pionierów mruej ra. został ;vytóżniony, n~e otrz~\ Blą~ .ten nale~ł' jak naj- wym uwzględniono takie po
cJ'onalizacji.
mał słow zachęty, am premll szybCIeJ napraWlc.
zycje, jak--oszczędności na

Małe

rów prasy robotniczej i "Grd
mady". W y k o n a ć plan
oszczędnościowy w 100 proc.
~aprowadzić staly system
oszczędzania i wzmóc dyscy~
jJlinę pracy.
...._
HM

na godzinę 10 rano w świet
licy w~~ne.i przy ul. Piotrk?wslneJ 55 odp;-awę wszyst
1.Q~h
redaktorow g!ł zetek
sC!enn~ch ~ terenu wOJew6dz
t~a
ł?dz~le?o. Na .~onfe~en
cw Wlnnl SIę staWlc oprocz
redaktoró,w. istniejących już
g~z~tek sClen~yc~ przecI:s ta ~clel~ przedSIębIOrstw l '~
srodkow rolnych gd'!:le
należało by zorganizować. no
We zspoły gazetek śClennych, wytypowanych pr!ez
KP PZPR
.
Wydział Propagand~
Oświaty i Kultury
•
przy WK PZ PR w ŁodZI.
~_
.
" .
. W z":lązku. ze zbhzaJącym
SIę pOSIedzenIem plenarnym
Wo· 'd k' . R d N
d
.Jewo ~~l. a Yd .aro 206
we] w
Zl, w rou
kwietnia 1949 r. zawiadamia
my
wszystkich
radnych'
WRN, członków PZPR, ze
obowiązani są pod rygorem
partyjnym być obecni na po
siedzeniu Klubu Ra~nych
PZPR w dniu 26, 4. 49 r. o
godz. 9 punktualnie.
Prezydium Klubu
Radnych PZPR

Budowa stadionu sportowego w Radomsku
,

N-·
, d
,
le mszczyc rzew.

na

Odbudowe WarSZaWY

wkracza na realne tory
nie jesiennym zawody pił
karskie odbywały Sli.ę już na
nowym naszym stadionie,
który po oparkanieniu i zni
welowaniu będzie gotów
przyjąć pierwszych zawodników i entuzjastów sportowych Radomska.
Jeśli chodzi o finanse i
środki do budowy stadionu
to mamy obiecane kredyty
z Zarządu Głównego Z. S,
"Związkowiec" i pełne zrozumienie Zarządu Miejskie
go a robocizna wykonana za
stanie przez członków klubu oraz junaków "S-P",
którzy wykonają to w ramach trzydniówek. Jesteś·
my pełni zapału - kończy
tow. Saternus - że wykonamy
nasze zamierzenia
przy wielkiej pomocy całe
go społeczeństwa m. Radom
ska, gdyż budowa stadionu
sportowerw st:o"ie się dalszym krokiem do umasowie
nia sportu na terenie Radomska.
Wywiad przeprowadził "f"

PANSTWOW t fEATR
WOJSKA POLSKIEGO
w ŁodzI ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 komed.1a naj'Wybitniejszego dramatop.isarza hi5zpańskiego Lope
de Vegi p. t.
"Pies ogrodnika".

DziSiejsze spotkania drugiej ligi

TEATR "OSA"
'traugutta I leI. 272-70
Cod7liennie godz. 19.30 "Rycerz
Szalony" z A. Dymszą.

Widzew i PIC

PA~STWOWY

grają

poza

Zawodnicy i

działacze »

przesyłają życzenia

Spój ni«

owocnych obrad

Paryżu i podejmują
zobowiązania l-majowe
Zebrani w dniu 22 kwict nia 1!H9 roku w liczbie 250
osób czynni zawodnicy oraz działacze sportowi Związkowe
go Klubu Sportowego "Spó jnia" w Łodzi, Ol'aZ przedstawi
ciele patronalnych związkó w zawodowych - Spółdzielców.
Spożywców i Pracowmków llandlowyclt po wysłucha
niu ręfcratu prezesa klubu kol. E. Olbromskiego o znaczeniu odbywają.cego się w Paryżu Kongr('su Zwolenników Po
koju, oraz o godnym uczczeniu święt.a 1 maja - jednogło
śnie postanowili:
1. Przyłączyć się do maso w('go ruchu witających Kongres
Pok.oju w Paryżu i przesłać życzenia
owocnych uchwał.
Kaszą. Qjjlpowiedzil} podżega czom wojennym jest pod\\"oje.
nie wysiłków na wszystkic h odcinkach i osią.gnięcie leps~ych wyników jak w roku poprzednim.
2. Wezwać wszystkich członków Klubu do udziału w
obchodzie ś\\"ięta 1 :fiIaja w grupie sportowej .
3. Przyczynić si\) do o sią gnięcia jak najwi~kszej liczby
uczestnik6w Biegu Narodo wego
organizowanego
przez
nasz Klub przede wszystki m przez udział wszystkich (,lzłon
ków klubu w Biegu, następ nie przez wytężoną, agitację za
udziałem w Biegu w swoich warsztatach pracy.
4. Jak!) wldad naszego Klubu w Czynie Pierwszomajowym wykonać następujące prace:
a) osiągnąć 500.000 zł oszczędności w budżecie Klubu w
roku 1949 i przeznaczyć po wyżSZl} sumę na przerobienie
bufetu w Helenowie na no wą. salę treningowl}. Wyremontowaną. w 'ten sposób salę o powierzchni 180 mtr. kwadrat.
oddać do użytku w dniu ]5 wrzcśnia 1949 r.
b) zmo bilizowaó członkó w Klu hu do be7.pła tnego wykonania robót ziemnych przy drcnowaniu boiRka w Helenowie. Roboty te ukończy6 do dnia. 1 lipca 1949 r. Na wyremontowanym terenie urządzi~. 2 nowe boiska do koszyk6wki, 2 nowe boiska do siatkó wki i 1 nowe boisko do małego

Kongresowi Pokoju w

Łodzią

TEATR
POWSZECHNY
Już raz zwracaliśmy uwagę, że tabela drugiej ligi grUpy] Zespół
PTC zmierzy się z
w Łodzi ul. l1-go Listopada 2\ północnej została niezbyt szczęśliwie ułożona dla drużyn okr~- Ostrovią. Pabianiczanie
winni
, Dziś I dni następne o godz. 19.15 gu łódzkiego, Widzewa ! PTC.Raz zespoły te jednocześnie pamiętaó, że grozi im spadek
.. Dwa Teatry" J. Szaniawskiego.
grają u siebie,
innym razem Obydwa muszą wyjeżdżać ... Tak 10 klaRy A, a więc każdy
będzie i w dniu dzisiejszym.
punkt zdobyty jest niezmiernie
TEATR KIAMJERALNY
Widzew spotka się Z LUbli-\rta". Gdyby natomiast atak drogi. :lIfoże PTC. przełamie
DOMU zpLNiERZA
aianką· Jeśli łodzianie mają. za Wid7.ewa wzlą.ł na "ambit" wreszcie złą. passę.
ul. Daszyliskiego 34
Garbarnia
PomoTzanin
tak zagraó jak z Ostro- mógłby choć 1 punkt uratować
Dziś dwa prze&stawienia o godz. miar
oto następny mecz w grupie pół
. 16-ej j 19.15 ,sz1uki Stp.warta vią., to porażka jpst "murowa- IV Lublinie.
nocnej.
"GWIAZDA STE~NSONA" Kasa czynna od 12-€i). tel. 123-02.
Radomiak grać będzie z Ogni
TEATR "MEtODRAM"
wem.
ul. Traugutta 18 (pmach OKZZ)
Wreszcie Gwardia szczecińska
Dziś nieczynny ~ powodu odbyZZK
(Łódź) gra z Lechią (Tomaszów) podejmuje groźny zespół Bzury.
.. ająceJ się akademii.
w Łodzi odbędzie się dzi- Łodzianie zwyciężając gospo- O mistrzostwo drugiej ligi
TEATR KOMEDII
MUZYCZNEJ siaj tylko jedno spotkanie w darzy przy Jednoczesnym "po grupy południowej odbędą. sir
kl. A. Łódzcy kolejarze po- tknięciu" się Co ncord ii mogą oastępują.ce mecze:
"LUTNIA,"
dejmują
Lechię z Tomaszo- zająć w tabeli pozycję leadew Przemyślu: Polonia - PoPiolrkO'Wska 243
Codziennie o gooz. 19.15 "BA- wa. Zdobycie dalszych dwóch ra. Mają oni więcej okazji lonia (świdnica);
występują
~ON CYGANSKr' operetka w 3-ch punktów przez łodzian n ie po niż Związkowiec ,
Skra
w Częstochowie:
dlega żadnej dyskusji.
(;y obecnie bez bramkarza Ko 'twardia;
aktach.
W Zgierzu dojdzie do cieka mara.
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO
wego spotkania Boruty ... leWreszcie w Koluszkach ZZK w RybnikU: Górnik (dawniej
PRZYJACIÓł. DZIi:CI - TEATR
aderem tabeli Concordią z tamtejszy podejmuje zgier- RymeT) - Baildon.
LALEK ,.PIN'DKIO"
Piotrkowa. Więcej szans na skiego Włókniarza. Zdobycie
w Tarnowie: Tarnovia -NaNawrot 27
uzyskanie 2 punktów posia- przez gospodarzy choćby jed- przód;
, Codziennie oprócz, poniedzJalkó" dają gospodarze ze względu nego punktu będzie dla nich
we Wrocławiu: Pafawag• go.dz. 9.30 "Czarodziejski kalosz" na znajomość ter enu oraz do sukcesem.
~h{'łm(:k.
p
ing
publiczności.'
.
Po uwzględnieniu ostatnich
TEATR LALEK .. Al.RLEKIN"
Kastępne
Eawody o mistrzoW Tomaszowie ' Zwiazko- wyników, 1abela przyjęła ta- two drugiej ligi przewidziane
lódź. ul. Piotrkowska !150 leI. 258-99 Wl'ec
Codzienn,ie prócz poniedziałków
zmierzy się ze Spójnią· kie oblicze:
~ dopiero w dniu 15-ym maja.
o godzinie t7-tej "KOLOROWE Kazwa klubu
gier------~--------pkt.
st. br.
PIOSENKI" Franta. W niedzielę
sżezypiórniaka.
10
17:3
32:1~
l święta dwa widowiska o 15-tej Concordia Piotrków
10
20:
16:4
i H-tej . Kasa czynna od godziny Spójnia Łódź
Włókniarz Zgierz
10
27:14
15:5
Dział ollr;alnll LOZPN
lO-tej .
6.45 Sygnal czasu. 6.50 Program
Boruta Zgierz
10
12:8
25:18
CYRK
NR. 2
dnia. 6.55 Muzyka z płyt. 1.00
ZZK Łódź
10
10:10
25:18
codziennie o godz. 19.t5 soboty
Wiadom. dla wsi. 1.15 Muzyka
Lechia Tomaszów
9
6:12
17:21
2 przedstawienia - niedziele 3 ZZK Koluszki
c) Udziela się nagany zaw.
1. Pismo ZZK Unia SkiEirnierozrywk 8.00 DZIENNIK. 820 Z
9
6:12
13:13
przedstawienia.
8.25 Muzyka wice z dnia 1 kwietnia 49 r. Adam czykowi Romanowi z za
;prasy stołeczno
Związkowiec Tomaszów
17:26
10
4:16
Wielkie widowIsko atrakcji.
rozrywkowa. 8.55 Najciek. aud. dziennik 43--49 w sprawie da- G""ardia za przc"iniE'nie na zaŁKS Włókniarz I B
10
2:18
15:44
przyszło tygodn. 9.00 (Ł) Transmi- rowania kary zaw. Mackiewiczo wodach .w dniu 3 kwietnia 49
sja Nabożeństwa z Kościoła Aka- wi Stefanowi z braku podstaw roku par. 124, lit. a.
d) KIlT7.1l się zawodnika Adam
denlickiego w Łodzi. 10.00 Audy- znłf1twiono odmownie.
Karze się następujących za- c7.J'ka Romana z ZS GlT'arcjia JJ
Boks halli. Wimy, godz. 11
Piłka ręczna sa la YMCA go- cja dla chorych. 10.10 Audycja
tyg. d~·skwalifikacją. od 1,1 .4zawody o drużynowe mistrzo- dzina 9.30 zawody o mistrzo- regionalna na . ,Dzień Lasu". 11.00 wodnik6w:
a) udziela się nagany zawod- 49 do 24. 4. 49 za niebezpiec'l.ADRIA - .. Guralllls7wlh"
~two Polski Zwiazk:>wiec _ st\\"o w siatkówco drużyn kla- "Wszechnica Radiowa". 11.20 (Ł)
BAŁTYK - Kino nieczynne z po.' .
sy B okrę!(u łódzkiego konku- Nowe nagrania płyt marki "Mu- nikowi Koczewskiemu Henryko ną, grę na zawodacn w dniu 1()
wodu remontu
Zryw
ZJednoczelll (Byd_ rcncja. żeńska AZS - Zwią.z- za". 11 .30 (Ł) ,,$piewamy pieśni ro wi z ZZK Łódź. za krytykę kwietnia 49 Toku, par. 124, lit.
BAJKA - ..Szary Lord"
goszcz).
kowiec Zryw, CheInia - ŁKS botnicz,e". t 1.45 (Ł) "Z frontu ra- orzeczeń sędziowskich na zawo- b.
diofonizacji kraju" wiad. w omów. dach w dniu 1 kwietnia 49 r.
GDYNIA - Program Aktualności Piłka nożna. Zawody o mi- "nók
.
AZS Sp ó'JDla,
.
1I1111111111111111111111111111111111111l1l1l1l1l1ll1l1l1ll1l1ll1l1l1l1l1l1l1ll11
"1 -marz,
Dyr. Okr. P. R. A. $miejana. 11.51 par. 124 lit. a.
Kraj. i Zagr. Nr. 11" .
kk'
k Ch emIa.
Z
k
strzost
\Yo
klasy
A
okręgu łódz- -on -urenc.la
męs -a
liEL - (dla młodziezy) " na
Sygnał czasu. 12.04 Radiokronika.
b) Udziela się nagany ZRW.
8 ó' .
Ł~S
Wł'kn'
Zorro".
kiego, godz. ll-ta boisko Zjed- p JDla,
J.\.
• o
lal'z- 12.14 Koncert symfoniczny. 14.00 Kosiorkowi Tadeuszowi z ZZK
aoczOllv
. ch ZZK (Łódź) _ Le. AZS, Związkowiee Zryw - :Me- "Niedziela na wsi". 14.40 "Kuj a- Koluszki za niesportowe zachoMUZA - "Renegat"
.
TO" d
ZZK .
H l zew chia, godz. l7-ta boisko Zgierz ta l o~n(>c,
15.00 "Balladyna".
16.00 wanie się wobec przeciwnika na
L
l
ŁKS wy".
POLONIA - "Opowieść o PrawdziBoruta - Concordia, boi~ko w
ekkoat etyka stadion
DZIENNIK POPOŁUDNIOWY oraz zawodach- w dniu 10 kwietnia
wyro Czlowi€ku".
Włók .
d
930
PRZEDWIO$NIE _ "Wielka Na- Tomaszowie
Zwią.zkowiec _
mal'?:a. go z;.
"
we- transmisja z Paryża (Kongres Po- 49 r. par. 124 lit. a.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
groda"
Spójnia, boisko w Koluszkach wnętT7.nnklubowe zawody ŁKS koju). 16.30 Muzyka z płyt. 16.45 ~~~~~~~~~~~~-~~~~....;.
.....~.;;;;,;;~~~;,;;;;;;;;;;;,
ROBOTNIK _ "Zuch Dziewczy- ZZK (Koluszki) - Włókniarz Włókniarza.
"Nowe
książki".
11.00
Koncert
raz
Pływanie: pływalnia
YMCA rywkowy 18.00 "Pan Tadeusz"
(Zgierz).
na"
li
m;
god z. 10 i 17 mistrzostwa łódz (13). 18.20 Ludowa muzyka brazyROMA - ,.Mężczyżni w Jej !y.
dzień ciągnienia IV-e· klasy
kich szkół średuich.
eiu"
18.35 "Melodie Swiata".
lijska.
• REKORD - "Nikt nic ni~ wie"
w kraju o mi~trzostwo ligi 19.00 "O czławieku, który mordodla młodzieży godz. 16. niedz.
pi E'l'WRZP] spotkają. się Craco- wał melodie". 19.30 (Ł) Utwory
Wygrana 3.000.000 zł padła na NI
14.00 '
W niedzielę dn. 24 bm. o via - RlIrb, Polonia WaTsza- fortepianowe węgierslcich kompo94516 w Warszawie.
STYLOWY - I-szy seans dla mlo- ;;odz. 12 odbędzię się · w kinie wa - Lpchia, AKS - Wi~ła, zytorów. 19.50 (l) Trzy pieśni Pao
d7lieży "Aleksander Matrosow"
lo Tosti'ego (płyty). 20.00 DZlENPolonia Bytom - Legia.
Wygraate po 1.000.000 zł padły na
dla dorosłych "Niecierpliwość "Adria" trzeci z kolei poranek
Nr Nr 15728 w Lublinie; 38273 w Cz~
O mi~trzostwo drugiej ligi NIK WIECZORNY oraz Transmisja
Serca"
stochowie; 48309 w Warszawie; 506QZ,
filmów sportowych. Na pro· grupy północnej Lubli!lianka- z Paryża (Kongres Pokoju) . 21.00
SWlT - .. Wesoły Sublokator".
w Kaliszu.
I
gram tego poranku złożl} się: Widzew, O~trovia - PTC, Gar- "Węgry do Polski". 21.30 (Ł) Wia
domości sport. 21.40 (Ł) Komun.ika
TATRY
"Gilda"
Wygrane
po
100.000
zł padły na Nr,
1)
Kronika
bieżą.ca,
barnia
Pomorzanin,
RadoTĘCZA .. Rzym Miasto Otwar·
ty. 21.43 (J;.) Omów. pro gr. lok.
miak - Ognisko, Gwardia- na jutro. 21.45 "Na muzycznej faNr 2324'6 31700 66261 82374.
'1
te"
2) Film
długometrażowy 8zma.
Wygrane po 40.000 zł padły na Nr !
li. 22.00 Wiadom. sport. 22.10 MuWISŁA "Opowieść o PrawdziK
l O '
O mistrzostwo ligi drugiej zyka taneczna. 22.45 (Ł) "Poezja
Nr 32116 6418 1QOO3 15630 16806 27297'
wym Człowieku".
noc!: ut,
Polonia- która przemawia język>iem poko28000 38074 48127.
I
WŁOKNI~.RZ - .. Rzym Miasto
3) Film
krótkometrażowy grupy południowej
Przemyśl Polonia świdnica. ju". 23 .00 Ostatnie wiadomości.
Wygrane po 16.000 zł padły na Nr)
Otwarte.
ł Narciarstwo"
Skra - Gwardia, GÓrniJiIL.Bail 23.10 Muzyka taneczna . 23.5q, ProWOLNO$C -"Krwawa Wendetta" "
.
Nr 2616 3573 4703 23266 30430 42932j
ZACHĘTA _
"Czwarty PerysWstęp - 35 złotych, wszyst- don, Tarnovia Kaprzód, Pa- gram na jutro. 24.00 (Ł) Koncert
.
46070 1)2938 62514:4 8212Jl 88600.
fawag - Chełmek.
.
kie miejsca.
kop"
życzeń. 0.30 (Ł) Zakończ . audycji.

Łodzi

tylko 1mecz A klasy

..................
Radio
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Komunikat W. G. i D. Nr 13

DZISIEJSZE IMPREZY

TABELA WYGRA YCH 55 LOT r. HII
12-ly

Sport na ekranie

I"

MS

Teodor IDrei§er

102

Tragedia Amerykańska
- Sprzeciwiam się! Sprzeciwiam się! - krzyczał Masun.
Nie ma żadnego dowodu na to, że mógł powrócić i zająć
dawne miejsce.
. - Sprzeciw uwzględniony oświadczył
przewodniczący.

Było to bardzo nie na rękę Jephsonowi, który miał w
kieszeni list Franciszka Squiresa, dawneljD szefa buYów w
Green Davidson. Pisał w nim, że nie może nic zarzucić mło
demu Griffithsowi prócz I.ldziału w tym wypadku z iamochodem. Zawsze uważał go za chłopca uczciwego, uprzejmego, posłusznego i dobrze wychuwanego 1 widział, :ile e~
de wyróżniał się spośród reszty chłopców. Gdyby po tym
wypadku wrócił i wytłumacz ~ się, zostałby z chęcią napo;wrót przyjęty. Listu jednak tego Jephson nie mógł już odczytać.

nalej nastąp Ha długa historia ciężkicll- i przykrych wę
drówek Clyda przez całe dwa lata ae: do chwili, gdy utrzymał wreszci~ pracę w Chicago jako boy w Union Clubie, i
jak zaraz po otrzymaniu posady napisał do matki 1 otrzymał od niej radę, by się zwróci! do stryja. Potem szła opuwieść o przypadkowym spotkaniu się ze stryjem. który go
namówił do przyjazdu do Lycurgus .. Dalej oczywiście nastąpiły l;zczegóły o rodzaju pracy, jaką tam otrzymał, u tym,
lak kuzyn i inni przełożeni uprzedzali go o przepisadl... pa-

nujących w warsztatach, potem o poznaniu się zRobertą,
następnie o pannie X. Nastąpiły szczegóły, jak i dlaczego
zalecał się do Robert y Alden, skąd mial pewnuść jej miło

bliczności. Mason i przewodniczący zmarszczyli się z obawą· Pątrzcie państwo! Co za cynizm! Jakże on śmie poddawać taką insynuację pod pozorem
poważnego pytania, w
którym czaiła się myśl podważająca fundamenty społeczne,

ści, ile mu to dało szczęścia, jak spotkan:a z panną X. i czar
jej I\iewypowiedziany zmienił zupełnie jego uczucie do Roberty. Mówił jeszcze, że chociaż ją przez jakiś czas jeszcze
kochał, jednak nigdy już mu na myśl nie przychodziło, że
mógłby się z nią ożenić.
Jephsun zaniepokojoń y , by Clyda nie uznano za czło
wieka o bardzo chwiejnym charakterze, co koniecznie oskarżyciel chciał mu udowodnić, przerwał:
- Czy oskarżony is·t otnie z początku kochał Robertę
Alden?
- Kochałem.
- Musiał chyba widzieć i poznać od razu po jej postę-.
powaniu, że była to naprawdę niewinna i bardzo przyzwoillB dziewcz:lJr.a!
- 0, ~k - odrzekł Clyde, powtarzając to, co mu wtło
czono w głowę. - To właśnie mi się w niej najbardziej

religijne t moralne?
Jephson patrzył jednak śmiało wszystkim w oczy, a
Clyde odpowiedział:
- No ... tak_ .. zdaje mi się ... Ja naprawdę nie miałem za
miaru ... jej uwieść_ Ani na chwilę ta myśl nie przeszła mi
przez głowę. Ja ją tylko kochałem ...
- Kochał ją oskarżony?
- Tak, kochałem.
- Bardzo?
- Bardzo.
- Czy i. ona kochała wtedy oskarżonego?
- 0, tak, kochała mnie równier
- Od pierwszego spotkania?
Tak.
- Czy to powiedziała?
- Tak.
- A gdy wyprowadziła się od państwa NevAonów .-słyszał przecież oskarżony wszystkie te zeznania czy tG
oskarżony
starał się nakłon.ić ją dQ wyprowadzenia się

podobało.

- Czy więc oskarżony będzie umiał nam wytłumaczyć,
jak i dlaczego, i kiedy, i gdzie znajomość ta zmieniła się w
tak haniebny stosunek?
stamtąd?
Tu Jephson spojrzał mądrym a twardym vnrokiem na
- Nie, ona sama chciała
audytorium.
- Czy ona chciała, żeby
- Jakże oskarżony mógł, tak wysoko ją ceniąc. zmu5ZUkaniu mieszkania?
sić ją do sromotnego stosunku? Czyż nie wiedział, iż każdy
- Chci.ała, rzeczywiście
uczciwy człowiek uważa to za niewybaczalny postępek?
-Dlaczego?,
Śmiałość tego wystąpienia i ton ironiczny wywołał na ,
D-025855
razie ciszę, a potem lekki, nerwowy dreszcz w. części pu-

wyprowadzić się od nich.
oskarżonY DPmógł jej w wy~

j

.(e. ~. n.)

,j

