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Żądci my zwrotu dzieci
uprowadzonych z Polski przez zbirów hitlerowskich

Protest delegata Polski przeciwko Skandal:cznym metodom

stosowanym wbrew

uchwałom

ONZ przez

Międzynarodową Organizacię Uchodźców

Nieuleczalna choroba Wuia Sama

Konferencia w Waszyngtonie pod hasłem:
,„ „, „

Pakt . DO.ko;u.,"'zanii'ast paktu""'at'ianty,Cktego! "'

"™'

I

- dności 0NZ, protestuj· ąc przeci
WASZYNGTON (PAP)
W głosowaniu wniosek poi·
dzieci.
być repatriacja tych
ł
Delegat polsłci powołał się naZ inicjatywy Alber.ta Einste'na, wko p'anom oparcia bezpieaeń
olbrzymią dokumentację, na ski zos t a ł odrzueony 19 goManna i .iesz~ze k:lku stwa Ameryk~ jedynie na s;Je
gromadzoną puez poisk<i Rz d sami przeciwko 6, przy 11 Tom~za.
że anglosaskle wstrzymujących się od głosu 050?1stosci odbę.dzie się tu . ~O 1zbrojnej. Prócz Einsteina i Man
::. stwierdził
wład.ze oku~acyjne robiły nad i 23 nieobecnych (34 delega· : ma1a•. konferencja. prz~dstawic;e na zaproszenia na konferencję
pratrlację uchodźców.
' łł roznych organizacji spo•·ecz I
·
wi dzi
·
t'
· ·
·
I p<Xlp:sah·. biskup prote~tanckl
. . . h od h l
h .
ponieważ zwyczaJne trudnosc1 przy od· ow Die wypo e a 1o się w 1
Organizacja ta zajmuje się tego zagadnienia, uchodźców najdywaniu polskich dzieci w sprawie wniosku!), co świad- n~c kt 1 r~1ilpinyc · pt
:: em: •Walls p~stor Edwln Dah'.berg
pr.zede wszystlcim sprzedażą znaczny odsetek
B ' h I
w1'"kszos'ci 't't at k~o OJ!~ zam1as pa u a- 1·i pan'1· E I G
czy o nieeh"ci
i ich repatriacji.
Niemczech
taniej siły roboczej niektórym stanowią Polacy.
mi y reen a.c „ au.
an yc 1e~o .
"
". .•
•
w konkluz'i Altman w suUczestn ·cy konferencJi wypo. reatka nagrody pokoj-Owej No·
Zamiast popieran:a repatrla nął konkretn; wniosek Polsk" członkow Konusn do udziału
krajom. Delegat polski powołał s:ę na dotychczasowe u- cji IRO toleruje propagandę
wiedzą się za utrzymaniem je b!a.
Stworzenie w obozach ~~ w tym głosowaniu.
faszystowskich ;i
z lat zdrajców
chwały Zgromadzenia
takich warunchodżców
1947 i 1946, zalecające jak naj zbrodniarzy wojennych, skieków, by uchodźcy mogli swouchodź· rowaną przeciwko repatriacji.
repatriację
szybszą
bodnde decydować o powrocie
ców i stwierdził, że mimo u· IRO utrudnia korespondencję do kraju.
pływu czterech la.t od zakoń- uchodźców z rodz:nami w kra
Pomyślny budiet gospodarczy Niemiec w strefie radzieckiej
Zakaz propagandy przeczenia wojny liC"J:ba uchodź- ju i powierza odpowiedzialne
powrotow! do kraciwko
Osobliwa polityka mocarstw zachodnich
elementom
obozach
ców WYDosi Jeszcze około ml-, funkcje w
faszystowskim, które unien:ioż ju w obozach uchodźców.
liona osób.
BERLIN (PAP). - 14 bm. zachodnie zamierzają nadal strefy radzieckiej nie tylko
Rząd Polski jest srorególnie liwiają pracę m.:sji repatriaPomoc przy repatriacji w podjęte zostały między przed- kontynuować
swą politykę nie doznała żadnych pow aż
zainteresowany rozwiązaniem cyjnych.
celu jej zakońcumia przed stawicielami radzieck:ch, ame faktów dokonanych.
niejszych trudności z poworoklem 1950.
stosowanej
blokady,
BERLIN (PAP). - Na astat du
rykańskich, angielskich 1 fran
uchodźców
Emigracja uchodźców mo cuskich władz okupacyjnych nim posiedzeniu niemieckiej przez mocarstwa zachodnie,
w sprawie wznowie kom'.sji gospodarczej ogłoszo- lecz potrafiła je przezwycię
że się odbywać tylko na rozmowy
budżet strefy radzit„ckiej żyć ;, rozpoczyna nowy okres
międzystrefowego no
handlu
nia
zasadzie umów dwustronnych
w Niemczech. Konferencja od na rok 1949, świadczący o dal z dobrymi perspektywami dal
Delegat polski podkreślił, że Po przytoczeniu tych w&y- między krajem emigracj: a bywa się w Lankasterhaus w szym rozwoju gospodarki tej szego rozwoju.
budżet mo iprzeznaeza na e- stkich faktów delegat polski krajem pochodzenia emigranBERLIN (PAP). - Dnia 23
siedzibie brytyjskiej adm'ni- strefy.
do krajów zamor· stwieTdzil, że Rząd Polski skła ta.
migrację
Referent komisji finansowej maja, a zatem w dniu rozpostracji wojskowej w Berlinie.
skich 68 milionów dolarów, a da stanowczy protest przeciw
Prawo powrotu emigranBERLIN (PAP) Opublikowa podkreślił, że budżet ten, opra lczęcia konferencji paryskiej
na repatriację tylko 2 milio- ko działalności Międzynarodo
tów do kraju na koszt pań ny został tzw. „Mały Statut cowany jeszcze przed zniesie- Rada Parlamentarna w Bonn
ny. IRO chce w C.:ągu roku wej Organizacj:. Uchodźców.
stwa, które ich sprowadziło. Okupacyjny" dla za.<:hodnich niem ogran:czeń transporto- odbędZlie swoje ostatnie posie
1949 zorganizować emigrację
Po przemówieniu delegata sektorów Berlina. Komendan- wych, dowodzi, iż gospodarka d7..enie ! ulegnie rozwiązani.i.
około 40 proc. uchodźców do
tura wojskowa zachodniego
krajów marshallowskich i ko Anglosaskie szykany polS'kiego, które wywarło W:el Berlina przekazała w tym sta
przełamały
lonii. Wiadomo powszechnie,
się
kie wrażenie, wywiązała
powrót
utru.dniaiq
tucie kadłubowemu magistraie w koloniach 1 w krajach
dyskusja, w której delegaci towi szereg uprawnień ustawo
dzieci do kraiu
Amecyki emlgra.ne:ł są wyzyZwiązku Radzieckiego, Ukra- dawczych, sądowych i wykoskiwani i traktowa.ni jak nieLONDYN (PAP) Agencja wnętrznego pierścien!ia obroniny ~ Białorusi poparli polski nawczych.
przemówiezakończeniu
W
wolnicy. Obozy uchodźców sta
donosi, że odduały nego wokół Szanghaju i zaję
Reutera
podberlińskich
kołach
W
swej
ze
przytaczając
wniosek,
ły się więc prawdziwym r:yn- nia Altman poruszył problem
wycofały ły stanowiska bliżej miasta.
kuomintangowskie
tego
ogłOS'Zenie
że
kreśla.ją,
polskich dzieci w Niemczech strony wiele przykładów rakiem n:ewolników.
Szanghaj jest całkowicie oto
i KiaSang
Tait
miast
z
się
pakonferencją
przed
statutu
Poziom życia tych kupio- i stwlerdZ:ł, że jednym z pier- żącego traktowania uchodź ryską świadczy, iż mocarstwa ting - ważnych bastionów ze czony przez chińskie wojska
nych przez niektóre kraje ro- wszych zadań ONZ powinna ców.
ludowe. Miasto Lo - Tien (20
botników jest o 50 proc. ruż lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllllllłllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll km na północny zachód , od
szy od poziomu życia dnnych
Szanghaju) zostało opuszczone
robotników w danym kraju.
przez wojska kuomintangowSłowo „kup!onych" przyjąć na
skie.
leży dosłownie, gdyż agencje
Na przedmieściach Szangha
pośredniczące przy rekrutacji
W dalszym c '. ągu napływają Kombinat II rzucił wezwan'e towaru do 70 procent primy dukcję o 2 procent i zmn;ejszyć
otldziały kuomintangowskie
ju
sto~unw
rocent
p
,
1
o
odpadki
3,8
z
odpadki
zmniejszyć
oraz
I-emu.
Kombinatowi
robotników na wyjazd otrzy- z wszystkich zakładów
pracy
ku do ubiegłego miesiąca. Mar przygotowują się gorączkowo
Liga Kobiet przyrzekła utwo. procent do 2,5 procent.
mują wysoką prowizję za każ zobowiązania, jakimi
robotmcy
Kerownlk oddziału przygoto. ster oddzialu przygotowawcze do obrony, kopiąc rowy strzedą parę rąk roboczych.
Lodzi c województwa pragną rzyć kolo samokształceniowe
kob:et z;atrudnionych w wawczego tkalni, ob. Piesiak, go francuskiego, zobow ' ązał się leekie oraz wznosząc barykaPowołując się na listy Po- UCZClC
n Kongres Związków dla
zobowiązuje się dostarczyć -0s- wraz z całą załogą .swegó od· dy i zasieki z drutów kolczaPZZPP Nr 2.
laków z Wdelkiej Brytanii <>- Zawodowych w Polsce.
n<>wy w takim stanie, any tka! d ziału zwiększyć produkcję w stych.
raz na polską prasę em:gracyj
--onieprzychylną Zaklad~ Mechaniczne
ną w Anglii,
Państwowe ZakładN nia mogla wykonać swe przy- bieżącym miesiącu ze 102,6
rzec ze·n·e, oraz ®niżyć ilość od procent na 110 procent planu, Okręt wo~nny Korei Pofudn.
k
S
.
dla Nowej Polski, Altman
przedstawił sytuację polskich
Przem")}słu Jedwabni- pa<lków krochmalarni i przew1- poo~ie.ść • jakość o 3 proc<>nt, przeszedł
~m. trze cz,y a
'ł
robotników w Anglii, zarabia
czo-Ga/anler°Njnego ja'.ni z 2,7 procent do 2,2 proc. zmn'eJ$zyc odpadki o 1,5 p:oc.
t
kl d'
t
Republiki Ludow 0 J
Ob. Tomporek Ryszard zobuwią
He.lena Plewłn'ska
a oga za· a ow E_S anowi
jących o wiele mn!ej, niż ro„
8
Nr
pro·
·p.an
przekroczyć
la
botnicy angielscy, kierowa- dukcj! w miesiącu maju o 2 m:
PARYŻ (PAP) Jak donio•ło
korespondent fahryciny „Głosu" zał się podnieść swoją produk108
104 5
nych do najcięższych prac fipro radio PenJ·an okręt woJ'en~y
• procent na
ze
cję
'l.aklado' w •obora~owni~y
wedlug cen b;eżą
zycznych, pozbawionych pra- liony złatych
'
.
cent p'anu, zmniejszyć odpadki
PZPW N r 6
~
"
"
W
ł d
da
półroczny
wiązują się:
yZak a owa i
wa zmiany miejsca pracy o- cych. Ra
0 1 procent oraz. zorganizować marionetkowego rządu Kor i!i
d
ł
bieżocy
rok
na
produkcj·.
plan
się
zobow:ążują
raz narażonych na upośledze dział. Socjalny
5 zespołów współzawodnidwa Po u niowej zawinął do porh
PZPW N
Zał
„
k 11 •
k
1
·
·
r 6Zac cąc ucz
w biezącym ro u •przesz o c wykonac· do dni·a 20 mai·a, z
nie i wyzysk.
tu Woonsan w Korei Północb pracy. Ob. Józef Boc'anowskl.
z
K
• oga
t
· 1 odd · l
w. zo o.
wszys tkic h analfabetow, pracu- tym, że w okresie od 21 do 31 c1c 11 ongres w.
N!e lepsze są warunki pol- jący
morzu
nej. Na pełnym
owawprzygo
u
zia
er
mais
plan
ponad
wykonać
się
zuj·e
wi•
.naj"
wyprodukui·e
c~1 w zakładach. im. ·Strzel. mary.
.
angielskiego, zobowiazał
, czego
. k.Jo
„ dodatkowo 2 tysiące
,.. załoga
, maili
skich robotników zaangażowa
do
ofiicerow
zmus1li
narze
.
k
d
.
.
.
od
.
roczny
tkametrów
tysięcy
15
mn:ej
ko.ozorgamzowac
oraz
czyka,
107
nycb do pracy we Fra.ncji.
zmiany )tursu. W parcie Woon
Jeszcze ' bardziej haniebna nie le!n'e dla dzieci P.rac-0wn1- nin, wartości 13 ml'.ionów .zł.: gramów prz~ zy wartości 4 mi się p mesc pro u cię ze
oczyścić 1 przygotować plac, liony zlotych, Kierownik dz;atu procent na 108. p.roc~nt wykona
jest według materiałów, przy- ków w Celestynowie pod Otwoc
na ogródek jorda ob. Bogus·ak zobowiązuje się w nla planu, -zmn 'eJ~z~; .odpadki san przedstawiciele koreaiiprzeznaczony
toczonych przez Altmana re- kiem.
podnieść o 1 procent, podn1esc prnnę a 2 skiej republi.kd ludowq - deBrygada remontowa zobowią nowski dla dz:eCj z przedszkola bieżącym miesiącu
krutacj~ polskich robotników
mokratycznej serdecznie pow!
ze 107,5 procent.
pr-0dukcyjny
plan
swój
tam
zainstalować
fabrycznego,
prze
maja
22
dzteń
na
się
zuje
do kra.i ów zamorskich, skąd
1
tali załogę okrętu.
Rózga
remont urządzenia do gier oraz zabaw; procent na 110 procent planu
nie mają możnośc! powrotu prowadzić kap:taJny
-opowiększyć ilość m:zestn'czą. iloś.:iowego oraz ulepszyć pro· I<orespondent fabrycz.ny „Głosu"
do Polski. W Kanadzie doszło suwnicy oraz. odnowić w ciągu
1
już kilkakrotnie do skandali,
1
rJ::~;~~ ~.~~t~:~~ ~0~~!~ ~: d~~id:a!n;~ z~;~r:~~t z~
gdy prasa ujawniła warunki
pracy polskich robotników.
w
pod ke
o 50
W Wenezueli warunlci są tak i.osc sp?zmen,
LONDYN (PA ). - Podan\l
Wacława
zlikwidować r<>wnictwem tkacza
!RO poleciła n~euspraw · edliwione . . opu:iszcza- Niewiadomskiego, ~obowiązuje Przekazanie załodze biblioteki liczącei 1138 tomów
że
straszne,
Załoga „bawełnianej p'. ątki'' Marczak wyraził nadzieję, źe tu do wiadomości, że znany
przerwać kierowanie robotnl- nie ~racy o~az zmmejszyc pro· się przekroczyć swój plan pro·
ków do tego kraju. Jednakże dukcję brakow o ?O proc~nt w dukcyjny 0 2 procent w stosun przeżywała wczoraj niecodzien- na terenie świetlicy powst.rną nięzależny labourzysta, czloIRO -wysyłała polskich uchodź stosunku do mles1·ąca kwietnia. ku do ub'. eglecro miesiąca·
ną uroczystość. Oto świ etl'.ca kola samokszfakeniowe, które nek parlamentu Platts M:ills •
ców do francuskiej GuY'8J1ly, Młodzież, zat!'udn'.ona w zakłafa.l>ryczna otrzymała od OK,ZZ ulatw · ą robotn ikom czytanie i został ponownie wybrany do
'
"
gd,,;ie posyła 5lę francuskich dach im. Strzelczyka, ,zobow-ią·
przeczyta- samorządu w jednym z okr"•
bib'. iotekę, na którą .składa s ·c przedyskutowanie
PZPB IHr
8
zbrodniarzy.
"
1138 tomów arcyodziel liter« tu nych książek.
J v,
zuje się do sumiennej pracy i
Następnie zabrał głos I·szy gów Londynu.
ry światowej, dzieł marksistow
do wzięc:a udziału w szkoleniu
Również dwaj inni ·n fozale!
Widzew,
Pracownicy przędz,alni PZPB sk'ch oraz wielu innych p0pu'ar sekretarz Dzielnicy
00fmy zawodowym,
Nr 8 w ce'.u uczc.zen:a II Kon· no-naukowy<:h. Książki te uło tow. Wypych, zw racaj ąc s: ę z m labourzyści: Crossley l
PZZPP Nr
wykona górnik
2
gresu Zw. Za-w. zobowiątuJą żone na zainstalowanyd1 w ape'.em do robotn'ków, żtby Hull weszli do składu nowych
an Sadeł
·.
d•
świado- am
się wykonać w bieżącym mie- świetlicy stoiskach przykuwały przez rozwijanie swej
aloga fabryki celem ucz· siącu plan jakościowy w 90 pro spojrzenia wszystk'.ch obecnych. mośc! i wiedzy przyczynili się s orzą ow w roznych okręWARSZAW A (PAP)
Zarządu Giównrgo do szybszej !>udowy Polski So. gach Londynu.
. ~zeni.a II Ko~gres~ zobo- centach primy oraz z\:kwido. Członek
Jan Sadeł, górnik z kopalni
Wszyscy trze.i wymieil'ien'
„Nowa Ruda" zabowiązat się wią~ ujel się przyspiesz~c wyk;> wać opuszczan ie pracy bez waż Związku Zawodowego Wlókn1a- cjalistycz,nej.
Za hojny dar podziękowal'. w działacze uzyskali w swych
~rzy tow, Marczak - przekazu
uczcić Kongres Związków name Panu rocznego 0 26 11· nych powodów.
Pracownicy ~k~lni I kroc~.ma jąc ~ar .widzewski~. rob~tni~om irnie~u zalo~i I. sekr~tarz o~ga okręgach znacrznie większą 1_
;
wykonan'em stopada:
zaw<>dowych
.. li
wypeln c z pow1cdz:al: ,,Wartosc te1 b1b.io nlzaCJi partyjnej tow. Trzec·ak, 10 ść 1 •
Oddział I postanaw.a rozsze- Jarni po..5tanawiają
normy w 440 proc. Jest to
g osow, anize po.zostall
na}wy!sze dotychczaS<>we zO rz~ć akcję współzawodnictwa i nadwyżką swój plan produkcyj teki nie powinna być mierzona III sekretarz tow. Pawlafoowa,
labourzystowscy,
ny. il(icrowni k tka'ni, ob. Bart· tym ile kto przeczytał, a!e jak dy·rektor nacze'ny Pawelczyk kandydaci
bowiązanle llómlcze s Dol- objąć nią zam iast 23,6 proc.
proc. załogi. W dzied zi n'e or- nicki, zobow' ązu~ c s'. ę w biezą je przeczytał, jak dalece przy· oraz orzedst.awj,cj..J ,V.tD kol. pop'.erand or.zez ' w.':uł:ul Part.li
nego Sląska.
Prac,ii.
iranizowania Jt'~w.odniclwa cym mie.siacu podnieść jakość swoil .sob'.e kh treść". Tow. SrJJA9·
--------··---

LAKE SU~CESS U::AP). - Delega~ polski Henryk Altman WYglostł na. posiedzeniu Komls11 Społecmej Zgromadzei_tia Nar~ów. Zjednoczonyl'h przemó~enle, w którym
stw1erdzlł, ze Międzynarodowa Orgam.mcja Uchodźców
(IRO) wbrew uchwałom ONZ sabotuje systema.tyc7al.ie re-
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Terrorem i przemocą rządzi Tito wJugosławii };r.~~~~;~:~; 1;„~s~!~n2.;~
Robotnicy i
Co

chłopi 1·ugosłow1'ańscy 1'"\rzymieraki; głodem
...., y·ugosłowiańscy
•
trze1· zbiegli oticerowie

Środa) należącym do dóbr Ku
· · A rcy b':sk upie1
· w P oznao ·u
ru
odsłonił ropiejącą ranę wyzysteru władzy jed~nie dzięki ter- sku, stosowanego nieraz przez
r::Jrowi, a_le i."". JeJ szeregach ro~ ludzi, którzy obnos~ą po krapuc:.:ą. się JUZ proces rozłamo ju dobrotliwy uśmlech sług
wy
b ozyc
· h.
• •
. •
„My, komun! Śc: 1ugos1ow1anscy I
- piszą Szupek, Topowlewicz i
W dwóch maleńkich, brudObradowicz - walczyliśmy i hę·/ nych kl:ikaoh, bez podłóg i
dziemy walczyli o to, aby partiJ . szyb w oknach wegetuje 11
nasza wkroczyła na drogę intt~- młodych dz.!ewcząt. Zamiast
nacjonalizmu. Walka nasza jest 1łóżek coś w rod?..aju najgorsłuszna. Wiemy, że nie jesteśmy szych barłogów. Jedna miedosamotnieni, bo po naszej stro- nica dla wszysbk'ch. Jeszcze
nie są wszyscy ci, którzy w Ju- w gorszych warunkach miesz
gosławii i na całym świecie wal- kają chłopcy. Nic więc daiwczą o socjalizm, demokrację i po- nego, że brud wszędzie jest
kój".
potworny i że w iele dziew-

opowiada,·ą

Administracja nie wypłaca
robotnikom zaległych należ.
nosc1 za przydział z:emmaków za deputaty na utrzyma
nie 'inwentarza, za n!ewylrnrzystane urlopy, za karty odzieżowe itd. itd. Zaległości
ó
przekraczaią st•mę 2 milion w
złotych.
N ektórym robotnikOm admin'.stracja była winna ponad 100 tys. zł. Za wiedzą i zgodą ks. prałata Węży
ka zmuszano robotników do
pracy w niedzielę.
Po wielu daremnych próbach uzyskania swych należ
ności robotn•cy ogłosil: jedno
myślnie strajk. I dopiero inter
wencja Związku Robotników
kt
t p
Rolnych i Inspe ora u racy
złamała upór księżych .wyzyskiwaczy.
Strajk robotn!ków rolnych
d ł ił jed
w Nadzlejow·e o son
en
z przejawów wyzysku tych
ks1ęż:v. którzy są jednocześnie
wiejskimi bogaczami. Sq i inne.
Tak·e m~tody wyzysku stosują niektórzy ksif'ia. Metod
takich n'.e wolno w Polsce używać nikomu. Budzą one
tym większe oburzenie. gdy
stosu .i·ą .ie Judz'e ~łcszący za•·
sady miloki bliźn'ego.

Na łamach „Prawdy" ukazał się przedruk opublikowanego w Jugosławii od Związku Radziecdn. 3 maja w gazecie rumuńskiej „Scanteia"' oświadczenia kiego i krajów demokracji !udo~
trzech oficerów armil jugos lowiańskiej , zbiegłych do Rumu- wej wywołuje w kraju głębokie
.iii: - naczelnika garnizonu lotniczego Belgradu, B. Szupc- oburzenie. Klika ta nie ciest~
ka, naczelnika sztabu tegoż garnizonu, Topowłewlcza, naczel się wśród narodu żadnym autonika bazy spadochronowej, M. Obradowicza.
rytetem. Malo jest w Jugosławii
Nieokiełznana kampania osz· ne stawia się w obliczu jednego 1.udzi, którz.y _wierzą w j~j kłam-_
czerstw, prowadzona przez klikę zadania: walki przeciwko \VI(P(b) h~e d~klarac 1e. Słuchanie audy _
Tito przeciwko Związkowi Ra- i bratnim partiom komunistycz- CJ• radiowy~~ Moskwy, ~u~ape
dzicckiemu, krajom demokraCJi nym. W partii panują metody ~.ztu, Pragi 1 m~ych rozi;losm kraludowej i bratnim partiom komu wojskowe.
p1v demokra~JI ludowe1 n;ia cha·
nistycznym _ czytamy w oś·
Z k .d
d .
b ..
. rnUer zorganizowany, tresć tych
wiadczeniu _ jest potwierdze· t
a.z ~m "!em o mz.ak~ihę audycji rndiowych notuje się i
niem wniosków zawartych w re s opa zyci<;>wa ~ug-K? \10 wTia.nts 1 ~ rozpowszechnia wśród ludnoś~i.
zolucji Biura l~formacy jnego 0 "?as pracu1.~ckc :t r1 1 a 1 0 P<!· Kolportuje sil? tajne ulotki i g~antyradzieckim stanowisku na- tp1era rozwokJ .alp~. al1zm~ ~ak.W5!, 7.ety. Klika Tito utrzymuje się u
. ,. t'
.
worząc z
ap1 a.is y w1e1s 1ego
1
1 .. k'!Cl.
CJ~na.1s ~~
Jugos.o.wi.ans
"<l<"l 7 r•łównych filarów ustrn
l(h~a prz~d
Ti.o.)mperiahzmem
calk.o\y1c1e złozyb
ju państwowego.
bron
anglo· dni
chłopi żyją w Natomiast
straszliwej bie·
nę·
amerykans.kim.
. dzy i niedostatku.
Terror zandarmów Rankowi.
.
cza przybrał niesłychane rozml3
Odr~ucnyszy politykę. wspó_ł·
Na .uroczys'.ość
ot.war~ia poprzez bezpłatne Wystawy, ar
- Gazetka śc'enna to jeden z
ry. Naj!epszych synów nasze~o pracy 1 sojuszu z .~SRR 1 ~ pa~· pierwsze1 w wo1ewódziw c łódr. tyści prowadzą akcję szerze!ila odcinków naszej wa'k! o kultu·
narodu usuwa się z partii, aresz- stwa!11 1 demokr~c 11 ludowe i, kh- kim wystawy fabrycznych gaze kultury plastycznej, populary za· rę ~ powiedział 1-szy sek re·
tuje i prześladuje, . jednocześnie ka Tito ~pa~ła SI\? na h.Joku anglo-1 tek ściennyc.1, połączonej z wy cję dzieł i;zluki wśród najszer- tzrz l(W. Pobudza ona czyttln"
inasowo wciąg-a się do partii ele- a'.11ery~ai~sktm; .w ciągu. o~tat· stawą porl·retów przodowników szych rzesz w Lodzi robotni· ctwo, spe!nia don ·osłą rolę na·
mentv bur711azyjne. reakcyjne ! ~ich pię..:iu miesięcy wywieziono pracy w Salona~11 Spóldz'elni czej. Wystawa dz"siejsza powin wiązania kontaktu pom'{'d·y pra
wrocrie. Obecnie w Jugosławii 1 ~pr~edano potenlato~ ,a.mer_v· P'.astyków przy ul. Piotrkow- na nas J·esz.cze bardziej zwi:1zać cow.nikami, a kontakt ten w
tak orrromn~
nie "wyda je się już dziel marks1z. kansk1m
.
"
„ 1losc. nue · sk'ej !02a w Lodzi przybyli: z masami pracujących. Po raz p·erwszym rzędzie uczy. Posta
mu-leninizmu. Wszystkie póil,i dz.i, . cyn~u. chromu, rtęci, oto· I
k
K it tu Wo1·ewódz pierwszy wystawiamy nie tylko cie przodowników pracy, raci·o·
·
·
k
wm itd ze o;uma globalna wszvs· se rerarz om e
ks:ęgarskie zapełnione są ontr· tk' h t"
..
h
dl
h
J
kiego
tow
Wojciechowski .,;e· d'a robotn"ków, lecz dzlela ro- nallzatorów stają się wzorem
1
rewo'ucy irivmi materiałami pro·
ie! :.ansa 'sCtJ' an. 0z'YYdC
,,. kretar'z dla· sDraw Propaq..:indy botn ików. N'ektóre bowiem ga· aodnym naś!adownictwa dl.i ca
i;os awn ze
anam1
1e
noezo
·
,„
„
N
paga.ridowvmi .kliki Tito. a ze: ·
.
k
b t
t t. Oświaty 1 ku.tury KL PZPR zelki ścienne pod względem
lej załogi. Piętnowanie marnobramac'.1 ra~lyin vcbh hr~k kry~y'.~i ~fc~,d~Ócch ~~tzy1a 0 ro Y os 3 • tow. Uzdańskt oraz sekreta· swej formy zewnętrznej słusz· trawstwa i biurokratyzmu na la
Wloozimlerz Mukowsld
i samokrvty o. e rania par V'
rze organizacji podstawowych t nie mogą być uważane za dz eła mac,1 gazetki ściennej daje pod - - - - - - - - - - - „Specjaliści" anglo-amervkalt · redaktorzy aazetek ściennych
artystyczne.
obstrzał
opin'! pub'!cznej pracę On't'!!·· ""~· "l~j· 'Il
scy, fala których zalała Belgra..J.
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z
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w
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:erowmc
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czują się tu, ja u sle 1e w o·
·
· wa
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·
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· d
B ru ~;~eh·
na slul":usa hidetowskieato mu.
stów plastyków, w lokalu. w któ Zjednoczonej Parl!I Robotniczej czyn·a s:ę o 1e1
usprawnienia. uc:a a stę
o
Prowadzona przez kilkę Tito- rym mieści się Wystawa, prze· ałos zabrał I·szy eekretarz KW
W :mieniu Redakcji „Głosu
WARSZAWA (PAP). _ w
LUBLIN (PAP).-Sąd Okrc: czytamy w dalszym ciągu w oś· mówił ob. Kazimierz P'enlążek: PZPR tow. Wojciec11owsk!, któ Robotn•czego" powitał zebra. dniu 13 bm. wyjechała do
gowy w Lubl'nie wydał wy- wi'adczeniu oficerów _ nikczem- „W ciągu 4-<:h łat istnienia - ry po powitaniu zebranych. o- nych redaktor tO'W. Rudn!ckl, Brukseli delegacja polska na
rok skazuj„cy
na karę śm1er na, zdradziecka polityka !zoła:ji oświadczył ob. Pl enląze
· k - mów1·1 roIę poJit yczną gaze tk·1. kl'
.,
.ory przyrze kl daIszą pomoc III sesję Komisji Transportu
cl Wajci~ha Jarooz~ bykgo ~~----~-~---~-------------------------~ Msrej R~akc~ w umuow~nu Wewn~rznego M~dzynarodo
soltysa wsi Dąbrowa w gmiwydawnictwa gazetek fab·ycz· wej Organizacji Pracy. N'a
Annopol pow.
n
stoi m!n. J.
W czasie rozprawy Jarosz<>J t k ·
wi udowodniono, że w r . 1942
MOSKWA. - „Prawda" w sie ich poziom kulturalny. za- kowita likwidacja analfabety- ns ru cy Jne. a w kwietn'.u Ko
W skład delegacji wchodzą:
jako sołtys schwytal 1 prze- obszernym artykule, pośw·ę- pewnlć im możność kształce- zmu stanowić będzie jedną z mitel Łódzki lączn:e z naszą przedstaw ciele zw. zaw. Koka.zal żandarmem nlemi~c- ronym sprawie kultury w Pol nia się i branta czynnego u- najbardziej doniosłych i decy Redakcją zore!'aniwwał kurs d:a lejarzy, Zw. Zaw. Transporkie.t zbiegłe~o z obozu je6ca sce Ludowej podkreśla, że roz działu w budownictW:e ustro dujących zdobyczy Polsk: Lu- korespondentów : redaktorów towców, Ministerstwa Komuwojennego. Po-laka, oraz wy- wój kulturalny naiszerszych ju socjalistycznego, wychować dowej.
gazetek śc•ennych. Kurs len r.:e nikacji oriiz przewodniczący
dal N'.emcom obywatela po!- mas pracujących w Polsce był własną inteligencję ludową".
„Prawda" akcentuje słowa wątpllwie przyczyni s:ę do dal Głównego Komitetu Współzaskiego, narodowości żydow- od chwili wypędzenia z~borCharakteryzując ogromny 1 prezydenta Bieruta na otwar- szego podn!es•en:a poziomu wy· wodn'.ctwa Pracy - Pop!elas.
skie.1·• 9bydwa1· „~t_alli
roz- ców niem'.eck:ich przedmiotem
h
clu biblioteki w fabryce im. dawnictw fabrycznych.
,
--o-.
7
..
ki
sta1ę rosnący rozma~ pracy gen. Swiere~ewsklego, podkre
k · ·
rl k
;bwnJ
strzelani.
najwyższej i stałej tros rzą- w dziedzinie upowszechnienia ślające doniosłe znaczenie kul 0 pracy ocg:u!11 re. a cyjn.e
·-:=:.
Ponadto Jarasz l!l}>owodował du cl.emokratycznego.
~ rozwoju kultury i nauki w
go TOROWCA, Jedne) z na1·
'i
U
)..'""l:>"M:
osadzenie kilku ~ób w obo„Cała pąłit,Yka państwowa Polsce, „Prawda" stwierdza, tury ludowej w walce o SO- lepszych gazetek w Lod7.i I wo w do u 5 czer \'V Ca
zie pracy w Ja.nowie.
rządu ludowo-demokratyczne- że do najważniejszych poczy- cja!Dizm. kr t
d
Jewództwie mówił tow. \V'5jc k.
" emo a yczny rzą po1- członek kolegium TOR·u.
. WA~SZAWA CP.AP). - P~Wy~ługujący się okupanta- go - p'.sze „Prawda" - na- nań rządu w tej o!en. su·urie
J •• •
sk! - pisze na zakończenie
. .
,.
I niewaz
uka:zały się w pras;e
wi sołtys brał równ'.eż czynny stawiona była na to, żeby kulturalnej
mileży obecnie dziennik - podejmuje wszelPo przec·ęcw wst~g~. k.ore~? infonnac.je, podające omyłkoudzi?ł w wysyłaniu młodzie- stworzyć ludziom pracy odpo- walka
z
analfabetyzmem. kie możliwe kroki, żeby jak do~o~ał to';".
Wo1c1echowsk1, wo niewfaściwy termin obcho
ty wiejsk'ej na roboty do Nie wiednie warunki materialne, „Prawda" wskazuje na ogólno na.iszybciei podnieść poziom goscie z za·n!eresowan em ot>eJ du tegorooznego Swieta Lmlo
miec.
podn:eść w najkrótszym cza- społeczny charakter tej do- kulturalny mas pracujących. rzel1 salon~ Wys.lawy. .
wego, Centralnv Komitet Obniosłej akcji, stwierdzając, że
Wcielając w życie wolę i
O tym, 1ak w:elk e za!nlereso chPrlu Swirta Ludowego prz:v
czynny udział w walce z ana! prag~enia narodu, rząd pol- wanie wzbudz!'a p·erwsza l<'go nomina, że <>bchody Swieta
fabetyzmem biorą obok PZPR s~ dąż! do t~go, aby zape~- ;od.~ju impreza świadczy . naj- J,udowego odbęrlą s'.ę w ; •
0
z nią stronni- mć w 1ak na1krótszym czasie .~pleJ f ak.t . stale
zw ~ksza Jącej łym kraju w <lniu 5 czer•vca
zmierzo;q do wzmocnienia pozycji gen. Franco na forum ONZ współpracujące
ctwa pol!t:vC?.ne, związki za- rozkwit kultury i nauki w no s:ę na n:eJ frekwenCJl cdwie· br„ tj. w plt>rv•szym dniu ZieNOWY JORK (PAP). - Na
Walka zakulisowa toczy się wodowe, Zl\-f:P oraz polski wej Polsce".
(w)
dzających.
lonych Swią.tek.
św·at kulturalny.
clsk kół amerykańskich na przede wszystkim wokół de„Prawda" !twierdza, :te cał
poszczegóJne delegacje w eelu legacji republikd Costa Rica,
uzyskania wystarczającej llo- która
głooowała przeciwko
ści głosów dla przeprowa.dze- Franco i wokół delegacji Afga
BUDAPESZT. - W dniu wilejowanego położenia silniej gospodarczego, wzajemne zbli
oia na plenum Zgromadzenia nlsta.nu, Abisynii, Haiti. Islan
12 maja upłynął rok od chwili szej układającej się stron:~. żenie m'.ędzy obu krajami
podpisania między Polską i niszcząc przy tym gospodarkę szybkimi krokami postępu ' e
ONZ uchwały Komisji Poli- dil i Iranu, które Stany Zjedna własność
Węgrami umowy o wiajem- słabszego partnera.
łyczneJ,
umoźllwlająceJ
po- noczone chcą skłonić do przej
naprzód. Zasada. że „siła naOLSZTYN (PAP). - W ra- nej współpracy gospodarczej.
Możemy to widz'eć na przy szego przyjiiciela
jest nii;:zą
wrót ambasadorów do Hisz- ścia z grupy powstrzymują mach akcji uwłaszczeniowej W ZW:ązku z tym, węgierska
kładzie planu Marshalla. któ- siłą, i jej rozwój pomaga napanii frankistowskiej - nie cych się od głosu do grupy mienia tllierolniczego w woj. agencja telegraficzna publiku- ry nazywa się t:łkże „planem
szemu rozwojowi" z:ipu~cila
ustaje.
olsztyńskim sprzedano Już ro je komunikat, w którym pod- wzajemnej współpracy g0spogłosujących za Franco.
głębokie korzen!e.
Cała tei
bctnllrnm
i pracownikom urny kreśla, że jut doświadczenia darczej".
Wynik głosowania w KomiTar~ i nacisk za kulisami
wymiana doświadczf"ń i wzrost
słowym 1.360 obiektów mieJ- jednego roku wykazują różni
Zawarta między Polską a obrotów towaroWYch dokony1j1 Politycźnej wykazał, :te ONZ na rzecz Franro mają sldch, przeważnie domów je- cę między układami państw
Węgrami rok temu
umowa wały s'ę na podstawie pełn'ej
zwolennikom Franco, za któ- swój odpowiednik w Waszyng dno- i dwurodzdnnych.
kap~talistycznych, a układami wywarła na życiu gospod3rrówności. W konsekwencji uNajwięcej dMJ'lów sprzeda- demokracj: ludowych. Charak czym obu państw demokraci!
rymi ukrywają się St Zjed- tonie, gdzde zwolennicy i agen
mowa o polsko-węgierskiej
no
w
Iławie.
Giżycku,
Ostróterystycznym
dla
umów
gilludowej korzystne skutki. M:(! współoracy gospodarczej ftała
noczone brak 7 głosów do o- ct Franco wzmogli kampanię
dzie I Olsztynie.
spodarczych państw kapitali- dzy obu krajami podwoiły s·ę się ważnym elementem twórsiągn'.ęcia
wymaganej więk- prasową na rzecz reżimu fran
Ponad 3 tys. wniosków o na stycznych jest to - podkreśla obroty towarowe, nawiązane czym na drodze do socjal!szości dwie trzecie na plenum k!stowsk'.ego.
bycie nieruchomości rozpa- komunikat - fe zmierzają o- 10stały cenne stosunki na zmu oraz wzmocnienia frontu
Zgromadzen'.a.
trują komisje.
ne do zabezpieczenia uprzy- wszystkich odcinkach żyda pokoju.
(w)

Uroczyste otwarc'1e wystawy gazetek s'c1'ennych
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.Daleko od Moskwy
Nie poznaliście mnie, towarzyszu Kowszow? zapytał Aleksego. Jestem Silin. Czy pamiętacie, jak
cdprow;ldzaliście mnie z Filimonowem, na Starcie? Tutaj ugrzęzłem, do cieśniny nie dojechałem. Zdarzył mi
się w drodze wypadek ,a potem przyszła burza śnieżna.
Przed burzą - jechałem dobrze. Szczęśliwie ciągnąłem
przyczepki z ładunkiem, ratowałem maszyny napotkane
oczyszczałem drogę. Spodziewałem się, że w ten sposób
dojadę jakoś do cieśniny a tu masz - ani naprzód,
ani w tył, siedź i pal papierosa!
-

dym

Trudno was
chłopem,

poznać,

Silin.

Pożegnałem się

z

a spotykam rudobrodego dziada -

tował Aleksy. Jedynie głos pozostał
nie jesteście podobni do jakiegoś zbója

mło
żar

ten sam. Obecmorskiego.
Silin rzeczywiście zapuścił rude bokobrody i był podobny do skandynawskiego wilka morskiego. Tak samo,
jak i Smroczkow, podjął się on bardzo ciężkiego zadania
1 ob"'.)cnie Aleksy z szacunkiem spoglądał na traktorzystę, który tiotrafił tak daleko posunać sie w kierunku
!ltleśninY·

- Pomocnika swego wysłałem na bazę Szm.elewa, deby prosić o pomoe w wydostaniu się z tych zasp. Pomagałem mu w swoim czasie, przez dwa dni oczyszczałem mu
drogę do bazy. Obecnie on nam musi pomóc„„ -Obawiam się tylko, aby mój człowiek gdzieś nie zaginął żalił się Silin, który ra.d był, że może się przed kimś

cie gorącej herbaty, Karpow? Zaraz wszystko się zro-

bi!

- Nie jestem wielkim amatoreb:l herbaty. Zresztą nie
mam na to czasu, gdyż chłopcy czekają. Może macie coś
zimniejszego, towarzyszu inżynierze? - zapytał Karpow.
wygadać.
- Coś gorętszego! - poprawił Beridze. - Jest ko- Powiem cl, towarzyszu, że niepotrzebnie posłałeś chany. Właśnie ten gatunek herbaty miałem na ~yśli.
swego pomocnika. Burza znów się rozpęta i można bar.Wydostał . z plecaka dużą flachę ze spirytusem, na
dzo łatwo zginąć, - mówił pouczającym tonem Kar- ~!dok któreJ twarze wszystkich obecnych, nie wyłącza
pow. Stojąc, zagrodził dr.zwi i z zainteresowaniem oglą Jąc Aleksego, rozpłynęły się w szerokim uśmiechu.
dał mieszkanie traktorzystów.
Karpow zdjął czapkę, przygładził czarne gładkie wło
- I jeszcze coś ci powiem: niepotrzebnie teraz łopatą sy i ostrożnie przyjął z rąk Beridzego srebrny kubek.
w śniegu wiercisz. To daremna praca! Musisz przecier- Wychylił spirytus, chuchnął i odmówił zakąsk'i.
- Przegryzę rękawicą - powiedział i otarł usta: pieć, przesiedzieć tu aż wicher ustanie, wtedy będziesz
Szybciej, jakoś krew w żyłach krąży!.„
kopał. Obecnie uważaj tylko na jedno ażeby nie zaWłożył czapkę, ale nie odchodził, widocznie nie chciasypało wyjścia.
ło mu się zamieniać przytulnego ciepła na wędrówkę
Silin pozostawił rady rybaka bez odpowiedzi, tylko po- wśród śnieżnej burzy.
patrzył na niego nieprzychylnie. Beridze rozebrany, sie- Więc cóż postanawiacie, Karpow? Kiedy mamy na
dział na taburecie przy piecu i wyjmował z plecaka jewas
czekać? • zapytał Beridze
poważnie i badawczo
•
dzenie.
•
me spuszczaJąc oczu z energicznej twarzy rybaka.
- Nie patrzcie na niego tak podejrzliwie - powieKarpow nie od razu odpowiedział:
dział do Silina. Gdyby nie ten towarzysz, męczyli
-;- To ni~ jest taka prosta sprawa. Tak po prostu
byśmy się obecnie z .Kowszowem w raju. Lepiej posadź
odeJŚĆ - me mogę. Gdyby to było możliwe. to in? od
cie ao na honorowym miejscu i pocze,stujcie. Może chce- dawna bvlhvm adoZio.E :11.ll franci.i.
ł

•

•
str.•

Dqwersja z Bon•
(Od własnego korespondenta „Głosu" z Berlina)

D bm. dlfera 1114 w P&TYia Bada MmJstr6w Spraw z.„
paniamyda i'BRR, USA. Wielkiej Bryta.n!l a ~ Pned'
młotan Glrrad koafereacJI bęchle, jak w!adomo. Cl&łoksztaU
..,.adaien:la niemiecldego.
W chrl<a 8 bm.. a w.ięo na 15 ltnl pned koafenmcJą paryUą, w niezwykłym po§płechuwynłk\ym włBśn1e z fa.Ma po..
NZWDłeqla 4-ch mocarstw eo do swołanla te.j konferencji.
łmw. Iła.da p lam •-- „
B
ł--ir
.„
ar
en...,..a w ~ ~ł' owana przez gubernatorów acllodnkh stref okupierinych, uchwaliła „kooatytueję" dla państwa zachodnlo-nlemłecldego
•
Cała niemal pr.u;a demokratyczna ten pośpiech
oceniła
w sposób me budzący wątpHwoścl: miał on na celu w osiat
nieJ. chwili, „5 minut przed 12" ))09tawl6 konferencję ł-ch
pned niekornym faktem d'Ok 008il1YD1 .Jstniema" państwa

nchodnlo-nłemłecldego,
Na trzech &tronach wielkie19 formatu, podzielona na jedE!'llaście części i 146 artykułów rozsiadła się w .prasie zachodnio-memieckiej „Konstyłucja"
nowego, pośpiesznie
tworzonego państwa, które,
mimo swej pozornie demokratycznej fo!'IIlly ma na zachodzie Niemiec przejąć i (o ile
1ię da!) utrzymać - tradycje
nacjonalistyC?Jnego, zakutego
w broń, niem:eckiego REICHU.
Dlugo trwały
nad
prace „Karprzygotowaniem nowej
ty pr.aw niemieckich", której
11azwa oficjalna brzmi: „Konatytuoja Związkowej R-epubliI
ó
ki Niemieck ej" l kt ra poprzed:z.ona jest pompatycznym
zwrotem:... „świadomy swej
odpowiedzialności przed Bogiem i przed ludźmi, ożywiony chęcią zachowan:a swej
narodowej i państwowej jednoścl, aby móc, jako równouprawniony w zjednoczone;
Europie służyć pokojowi świa
t
uch m naród niemiec~· "
wa

najmn:ej do wyników kon!erencji paryskiej Rady Ministrów Spraw Zagraniczych,
tym niemniej pewne jest, że
projekt uchwalonej w Bonn
konstytucji był irm doskonale
znany,
wielokrotnie
przez
samych sprawdzany :. poprawiany. Właśnie dlatego przestudiowałem wszystkie 146 ar
tykułów. Choć nie była to, jak
się zapewne domyślacie,· lektura specjalnie
zajmująca,
tym niemniej opłaciła s:ę sowicie. Dowiedziałem się bowiem, że nawet grono dostojnych prawników, którzy niewątpl:wie musieli pracować
nad ułożenięm „mądrego" tek
stu, mającego stanowić podstawy życia nowej zachodnioniemieckiej
„państwowości"
może nie tylko zbłądzić, ale
nawet popełnić grube wykroczen:'.e, łamiąc nieuchylone do
tąd oficjalnie i formalnie prawa obowiązujące na terenie
CAŁYCH NIEMIEC od dnia
2 sierpnia 1945 roku, kiedy to
w P~amie pod BerEnem
podpisany został przez Generalissimusa Stalina, prezydenUchwal"!ł? Ob~rwując od ta Trumana i premiera Attlee
1zeregu lat powoJennych roz- znany całemu światu układ.
:wój wypadków w Niemczech,
a ostatnio również i w NiemKsiążeczkę z Układem Pocz

Czech zachodnich, mamy po- damskim mam
zawsze w szu0

~~ż~~i=~~~~ze~!y w1:; ~~~zi~~:~ j~i:k;~~~~
stk:.m Jego klasa robotnicza u- w labiryncie n:emieckich zapoza-

chwaliłby istotnie TAKĄ kv!l gadnień, a równo.cześnie
stytucję, konstytucję ODRĘB- zwal~ ~prawdzić, ~le tych

nej, tą sprzecme s konstytu- ne, ~eby dwaj generałowie
cją i mają być surowo kam- mogli akceptować to, co przed
ne" Nieprawdaż jak to ład- nie$pełna czterema laty zosta

nie. br.z.mi? Cac-i, cacy, pokojowe Niemcy.
Ale jest ~.ptmkt, lub raczej
punkcik drugi tego samego ar
t k ł
b d
yóutki~· ~rawcizi
d e k )a~ z0
kr
(5 wierszy ru u , ecz
rzucający ponury cień nie tyl
ko na poprzednią „pokojową"
uchwałę ale na całą Konstyt j
' t h któ y · two
uc. ~· .na yc •
rz Jhą
. ~
rzyli i na tych, co uc wa i :.
Punkt ten bowiem mówi:
„BRO:R POTRZEBNA DLA'
PROWADZENIA WOJNY •MO
ŻE BYC
WYTWARZANA
TYLKO ZA ZEZWOLENIEM
RZĄDU ZWIĄZKOWEGO
I
TYLKO ON MA NIĄ PRAWO
DYSPONOWAC. Bhższe szcze
góły określą przepisy wykonawcze".
Wylazło szydło. a raczej bagnet .z worka pokojowych fra
zesów. Jakże więć? To w jednym i tym samym artykule
deklamuje się od góry o pokojowych tendencjach i próbę
wiwołan:a wojny określa się,
ja~o przestępstwo. a tuż u dołu mówi się o REMILITARYZACJI, o produkowaniu broni. mezbędnej DO PROW ADZENIA
WOJNY?
Gdzież
więc,
posłuszeństwo
wobec
postanowień
pocroamskkh,
które, powtarzam, oficjalnie :
formalnie muszą obowjązy
wać do dziś dnia
równ·ież i
teren Niemiec Zachodnich?!
O przeoczen:u w tym wypadku inie może być mowy,
tym bardziej, że, jak wspomniałem,
tekst konstytucji, a
więc i artykuł 26, punkt drugi był czytany ! zaaprobowany przez gu~rnatorów Clay'a
i . Robertsona. Dziwne to jakieś n:ezmiernie i na ogół w
życiu politycznym niespotyka-

11

ło

zakazane przez &Ze!.ów ich

własnych rządó"':, którzy, nota bene, sprawuJą swe funk:

cje aż do c~wili ?becnej. Sru
kałem rozwiązan:a tej zagadkl w dalszych artykułach Kon
.. ,
. k mi . zd .
stytuc)1 ~. Ja
. się
~Je,
znalaz.łem. Oto meco wyzej,
bo w artykule 2_4 przecz:rtałem, że nowe panstwo zWJązkowe może włączyć się do
.
,,systemu wspó.Lnego" z,b1orov:eg? be~ieczenstwa , a to
(J.akzeb:r macz~:, l! dla zabezp1eczerua pokoJu i w tym wypadku
zrezygnowałoby na
rzecz tej wspólnoty z pewnej
części swej własnej suwerenności.

No, więc jesteśmy u mety:
„System zbiorowego bezipieczeń~twa"
przed niewiadomym agresorem, to, jak powszechnie W:adomo - Pakt
Atlantycki, dla którego Niem
cy Zachodnie będą o tyle wygodnym partnerem, o ile wnio
są w posagu swą kuźnię broni w Zagłębiu Ruhry, swoją
siłę
roboczą,
swoje niezdemontowane fabryk'.; a wreszcie i swoje, wyćwicz.one przez
hitlerowskich oficerów mięso
armatnie. Pakt Atlantycki oo
wstał w Waszyngtonie, Konsty
tucja i Westdeutschland powstały w Bonn pod głównym
protektoratem amerykańskie
go gubernatora, i tam też został zrodzony punkt drugi artykułu dwud:i:iestego szóstego,
punkt o remilitaryzat':jf Niemiec.
że nie mogło s:ę stać inaczej - to jasne, ale CZY TAK
BĘDZIE,
to s.:.ę jeszcze pokaże!

Berlin, w maju.
Leopold M.a.rsehak

T~ L
Potępienie

z chmur

NQ.cselny redaktor watykamkiego dziennika „Osservatore ~~
mano" Della Torre, zdobył się na niezwykłą odwagę :sanahz~
wania 'w swym piśmie stosunku Ko!ciola do kapitalizmu. DeZ.
la Torre przybiera w swym artykule postaą „bojownika sprawiedliwości" i :s gęstych chmur metafizycznych rozważań ciska
.w przyziemny kapitalizm zeusowe gromy. W jego artykule aż
grzmi od potępień „kapłanów pieniądza" f czytelnikowi wydaje
się, że za chwilę caly kapitalistyczny system rozleci się w pyl,
albo jego czciciele przywdzieją włosienice, posypią głowy popiołem i pójdą pokutować na odludzie.
Della Torre od razu na wstępie zastrzega się, że „Kościół
nigdy nie był sojusznikiem czy wspólnikiem kapitalizmu" (akcje
Kanału Suezkiego i „Aramco" sawędrowały widocznie przez
pomvłkę d.o watykańskich banków), przy czym powołuje sil}
na lfczne encykliki i orędzia papieskie, w których głowa kościo
ła katolickiego miała potępiać „czciciela Złotego Cielca". Nawet
homunizm - pisze Della Torre ze zdumiewającym obiektywizmem - jako system gospodarczy w mniejszym stopniu sprzeczny Jest z zasadami chrześcijaństwa, niż kapitalizm, który nie
opieraiąc się na zasadach ateizmu, gdyż nie posiada w ogóle
swej filozofii, jest w swej strukturze ateistyczny. Jego bogiem
jest - pieniądz".
Cóż to się stało, Żfl „Osservatore Romano" musial potępiać ka·
pitalistów? Czyżby w polityce watykańskiej zaszły aż tak wielkie zmiany? Nic podobnego. To nie grozi ani W'aty>kanowi
oni kapitalistom. Widocznie jednak Della Torre z.._~je sobie
sprawę z tego, co „w trawie piszczy". Widocznie naw.!t do redakcji „Osservatore Rom.ano" dotarły oznaki narastającego niezadowolenia szerokicli ma.s lud:~ pracy, róumiei; . i katoli~ów
z sojuszu Watykan-Wall Street. Ży1emy w czruach, kiedy „owieczki" nie są już owcami, które można spokojnie gnać pod nót
wyzyslcu, lecz widzą coraz wyraźniej, że ich pasterz żyje w d~
brPj komitywie z wilkami i dzieli się z nimi łupami.
Redaktor „Osservatore Romano" stara się czytelnikom wmó1vić wszelkimi możliwymi sposobami, że Kościół róumie~ pr~
wadzi świętą wojnę z kapitalizmem, tylko, że w tej walce st~
suje swoisty system. Jako środek w tej walce Della Torre uważa „słowo", na którego skutek wierni katolicy muszq cierpliwie
oc=ekiwać.

Nie wiemy, co to „slowo" ma oznaczać, lecz możemy się go
domyślać z ostatnich „słów", jakie Pius Xll wygłosił do uczest·
ników Międzynarodowego Kongresu Pracodawców. Ze „słów"
tycTi wyni1ra bowiem, że Watykan dalej będzie blogoslawil kapitalizmowi, a dla 1mmydlenia oczu swym wiernym potępiał ten
sam kapitalizm

:1

lamów swego organu prasowego.
Bah.

w·IeIk.Ie dn.I ZbraIaD•Ia Da r OdO•W·p Od ha si em pok o1· u

Chluba ZMP Nowej Tkalni PZPB Nr 1 - Lucyna Wyrzykowska o swych
wraz· en1"ach z Kongresu w Pradze .

NEGO państwa,

zdanego na gadruen zosta~o przez moc~Nie trudno ją odnaleźć. Cho· coś zupełnie innego, niż wraże opowiadali sobie o Ewoich kra su. Moim obowiązkiem jest oniela..<;kę pomocy mar- stwa zaC'.hodme rozstrzygruę- ciaż sala jest ogromna, a kro- nia z Pragi. Lucyna Wyrzykow jach, o życiu młodzieży. Trzy- becn:e na zebraniach organ:za·
shallowskiej gdyby go o to za tych NA PRZEKÓR zasadom sien bez liku, pracuje tu niew'e ska zamyśla E'ę na chwilę. Aha, mając s!ę za ręce z zapałem ej: ZMP w fabryce i w Dzielni

łaskę

i

pytano.
'
.
Widocznie te same wątphwości ż?Wiła ~ocjal-demokratyczna ::. chr;z:escij~~sko-demokratyczna w1ększosc Rady Par
lamentarnej, skoro o?rrucila
wniosek
Maxa
Re:unanna,
przywódc~ KPD, który jeszcze przed trzecim i ostatnim
głosowaniem . żądał, aby właś · NARÓD
..:ao . iinie .r_net k . 1, "': lcló~~
n:u a wie e się mowi i przy
rzeka w tej konstytucji, sam
przez referendum zadecydował o _jej przyjęciu,. bądź odrzucemu. Nar~u me zapytano i k~mstYh;t<:Ja z Bonn .została, J~ Wladorno, przyJęta
53
przeclwko 12, . Y', tym 2 ~łosom
p~edsia~~l: KomumstyczneJ Part11 Niemiec.
w chwili, kiedy słowa te pi
Izę, nie w:'.adomo jeszcze, czy
gubernatorzy
stref zaohodnich, którzy są właściwymi,
jeżeli ni; głó'V!lymi inicjatorami panstwa p. n. BUNDESREPUBLIK WESTDEUTSCHLAND położą już teraz swoje
podpisy pod tę konstytucję,
czy też zechcą poczekać przy-

więkSZOśC'lą

głosów

Układu. Otóż

i literze
w punk
cie
11, w części
zatytułowanej
ZASADY
GOSPODARCZE"
~ punkcie ll-tym znajduje
się takie postanow:enie: „Dla
znisrezenla niemieckiej poten
cj;i militarnej zabroniona 20 •
staJe w Ndemcizeeh produkcja
wszelkiej broni
wojennego
.
'

~~nja.kku ł ~ojein!1ychb durzą=

'""'n,
rown ezsamolotów
u ow„
wszelkiego rodzaju
okr tów
aniC'llll eh"
1
Kropk ę
oce
Y •
a.
Dalej cytować z mej ks:iążeczki nie będę, natomiast po
wrócę do kart (trzy stTony
W:elkiego formatu!) uchwalonej dnia 8 maja w Bonn·Konstytucji. W części, zatytułowa
nej niewinnie: „Związek i pro
wincje", znajduje się m. in.
artykuł 26, podz!elony ~ kolei na 2 PUnk;tY·. Punk ~llei:vszy ma brzrmeme dośc rmłe
dla ucha, .nie łaknącego 0 ~:

głosu

WOJenny~h ~etonacJl,

P?wiada on t:owie~ ze. „wszel
k1e czynności, zm:erzaJące do
zakłócenia pokojowego. życt~
narodów, . a w . szczegolnośCl
prowadzeme WOJnY agresyw-

Nasi korespondenci fabryczni plszq:
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żłobek i

przedszkole czekają na kredyty

PZPB w Rudzie Pabian:c-1 Powodem przerwania robót
kiej posiadają żłobek oraz b)'ł brak dalszych kredytów,
przedszkole. Ponieważ jednak choć jest nam wiadomo, że
gtan zatrudnienia 'W naszych mieliśmy na ten cel przyznazakładach stale wzrasta, po- ne 7 milionów złotych. Oznaj
wstała kOll"lieczność rozszerze- mil nam to w swoim cza.s1e
ma tyoh dwóch placówek. Po- naczelny dyrektor za-kładow,
..tanowiliśmy w:'.ęc odbudować tow. Andruszkiew!cz.
epalony przez hitlerowców pa IDo. końca robót po~osta~o za
łac pofabrykancki. Projekt zo ledwi~ .100. praco-.dm. W1err:7
stał zatwierdzony !I. natych- przeCl:z, _Jak wielką wa.,,ę
· maist zabraliśmy się do od- prz~ązuJe nMze pańs:Wo do
a>udoWY budynku.
rozwoJU urządzeń · socJalnycb
.
i dlatego cała ta sprawa wyR?b~ty trwały. cał_ą .zimę. daje nam s1ę po prostu przy~C1el:.śmy zakonczyc . Je n~ krym nieporozumien:em. któ~ Maja.. Ale oto na.stąp1ło C?s, re powinno zóstać jak najc:ze~o s1ę wcale 1ne spodz1e- szybciej WYjaśnione.
wahśmy. Roboty zostały naW .t~t h
Id
1•
gle przerwane, wówczas, kieo.,,.. ee ows
dy poz.ostało do wykonania
korespondent fabryczny
niewiele - centralne ogrze"Głosu" z PZPB
:wanie. ondfoui'. 4 małowam.
• Rud7ll.ę Pa:bian:ick.iej

lu tkaczy, każdy bowiem obslu JUZ wie, jak powiedzieć, tylko śpiewali hymn młodzieiży demo cy opowiedzieć wszy.stkim kole
· d nym k ros• kra tyczneJ· „ Naprz ód m.!od ziezy
· · gom
koe•zan
J · kom o prze b'ieg_u
guje po 12 war.sztatów.
zawiąże niikę na Je
Ta wyglądająca jeszcze nie- nie. Więc Kongres, to już nie świafa" l czuli, ·że stanowią Kongresu, podzie:tć się z nimi
mal dziecinnie dz'ewczymi, o tylko Praga, to równ'eż więcej w.szyscy zgodrie myślącą i czu wraże.niaml. Chcę. żeby mlociemnych falujących w!osach. niż Czechosłowacja - to był jącą całość.
dzież nasza zrozumiała to, co dla
zwinnie przesuwaiąca się • ~ właś~iwie cały świat Rozszerza
Z hałasem stukają krosna, a mnie stało się obecnie zupełnie
krosna do krosna - to w!asnie ły się w bezmiar ścia·ny sali na walki nawija się zwolna cen jasne: że idea pokoju światowe
tow. Lucyna
Wyrzykowska, kongresowej, gdy a:as'e<l'i w tymetr po centymetrze zwój bia go nie jest jakąś mrzonką, ale,
chluba ZMP w Nowej Tkalni. n:ej skośnoocy Chińczycy, cze- lego płótna. Ko'. Wyrzykowska że pojęły ją już 1 realizują
PZPB Nr t. J(ol. Wyrzykowska ko!adow! Murzy·ni,
oliwkowi wiąże zerwane nici, sprawdza, wszystkie narody. Młodzież na• ł
l ·
· k·al n:
• y dale· czy wszy5tko i·est w porządku. sza musi z.rozumieć, że spoczyniedawno
wrdCX:iala
·z b p rdagih,· f..1
k" a.a1Aczycy
lii· mTiesbz
gdzie brała u z1 w o ra ac
:ei mery< . o yo napraw- I jeszcze ,na chwilę zatrzymuje wa na niej poważny obowiązek
Kongresu Pokoju. Oczywiście, dę dziwne zobaczyć ich po raz s'ę aby powiedzieć to, co. p•zy- ucze.stniczen'a w budowaniu po
rozmowa 0 tym co tam w'dzia pierwszy w życiu, 1 to zgroma szlo jej teraz na myśl: - Uwa koju w naszym kraju, w walce
la i słyszała. s.p;awia jej ogrom dzonych wszy<'ltkicn raze~, po- żarn, że to je5zcze nie wszyst- o u1rzymani·e tego pokoju na ca
ną radość. Tyle wrażeń I
wiąU1nych uczuciem soMarno- ko, że byłam w Pr.adze i ucze· 1łym świecie.
Gdy· w 20-ym roku żyda ma ści i bratniej miłości. Ko'. Wy stniczyłam w okadach KongreSa.
się okazję reprezentować. swój rzykow~ka nie zna obcych języ
kraj
gdy ma
za· ków, ,n'e
szczyt brania udziału w obra- tych przemówień, który·ch nie
~
j li
6
dach, w których uczestn'czą de tłumaczono na język polski. Ale Biegi Narodowe-na1·lepszą szkołą hartu
Je.gaci krajów całego świata - nie trudno przecież było zo·ien
wielcy pisarze i działacze po!i- tować się, o czym mów~!: on!
i sprawności fizycznej
tyczni, artyśc: i przywódcy mas wszyscy. w. usfac~ „ Jed.nego
W okresie wzmożonej walki o
Jedną z takich impi:ez mobillrobotniczych - to wydarrenie brzmiało to Jako „mir , drug: pokój zadaniem partii i Państwa zujących do czynnego uprawiatakie z pewnością nie należy do myśl swoją wyrażał slowem jest zmobilizowanie do tej walki nia sportu są „Biegi Narodowe".
codziennych.
pa:c, Jnni ~żywali słowa. peace, jak najszerszych mas ludności Biegi urządzone ubiegłej nie·
Oparta o drgające od hez- pa·x, a Po acy z ~·.ntuziazme_~ pracującej dla osiągnięcia ostate- dzieli w całej Polsce, wysunęły
ustannych
uderzeń czółenka skandc-wali:
po-.koJ,
po-koJ, czncgo zwycięstwa. Aby wzmo•> najbardziej zaprawionych, biegakrosno - cofa .się pam'ęcią do po-kój. To słowo właśnie bylo nić potencja! frontu pokoju mu- czy do następnych biegów, któniedawno przeżywanych dni. na ustach wszystkich, chociaż simy także podnieść fizyczną tę· re odbędą się dziś Jako dalsze eli·
No - więc najpierw podróż .Sa- wyrażcme w różnyc',1 językach. żyznę i zdrowie naszego narodu. minacje do biegów na sżczeblu
molotem - o tym przecież nie To słowo połączyła delega!ów z Toteż w cliwili obecnej coraz już wojewódzkim.
marzyła nawet - żeby ~amolo całego świata fak. że zatarły się więcej uwagi poświęca się zaW dniu 8 maja ogółem w
tern, poza granice Pe.Isk', ra- zupełnie różn~ce narodowości, gadnieniom wychowania fizycz- „Biegach Narodowych" wzięło
zem z profesorami uniwersyte- ras i wyznań. tak, że zrozum,ia nego i sportu, wychodząc słusz- udział około pól miliona zawodtu, ona. robot-nica, córka robot- ły stal .się fakt, że trzeba wal- nie z założenia, że zarówno wy- niczek i zawodników. a więc
ników! Ju•ż podczas podróży na czyć wspólnie o to, by można chowanie fizyczne, _13k i sport prawie dwukrotnie więeei niż w
wiązała serdecrną więź przyjaź było żyć bez nienawiści, bez wo ,muszą odtąd krocz:yc nową dro- roku ubiegłym. „Biegi Narodoni m!ędzy wszystkimi de!egata jen. bez wzaJemnych mordów. r<ą .- drogą wytkn!ęt~ . mu pr~e!: we" stały się w dniu 8 maja najmi. Właśnie tak, bez żadnej róż
J(ażdy dz'eń, spędzony na er Pans~wo: zap~v.:mema !\zczęsn większą z imprez masowych, janicy, że to jest tkaczka z bradach Kongresu, był wspania wsze1 przyszl?sc1 naszemu mlo- kie odbyły się do tej pory w PolPZPB Nr t, a to profesor ani- łą manifestacją woli utrzymania demu po~olemu.
. .
sce, i dowiodły dalszego postępu
w rsytetu.
pokoju. był manifesfacją na
Na odcinku wychowania. f1zycz naszej kultury fizycznej zarówe
· .
d ·
. ku b R~d ziec
· k"
nego oraz spotru mamy Jeszcze no w miastach, jak i na wsi.
~r~ga -h· to naJ~ierwh uzf ro rdecz d związ
~eg;o,
wiele do odrobienia. Wychowanie
Dorobku tego nie wolno nam
0
0
zesmianyc. ·. poc~ciwyc
wa· z ecy o;vanego. ~on cy hpo
fizyczne i sport nie ogarnęły u zaorzepaścić. „Biegi Narodowe"
1
rzy, radosme ~it_a1ąc~~ przy- na cześc ~wycięs~ c~ C :n. k nas najszerszych rzesz. nie stały musimy podnieść do rzędu im·
byl~c~ z Po.ski go~c:, . duzo re. zrzucaJąc. z siebie wie~owy się ruchem masowym. Sport i wy prez czołowych w kraju, waż
kwia!ow, serdecz,ne usc!s~1 rąk. ucisk ka~1ta\izmu, powstaią do ch0wanie fizyczne dotychczas w niejszych od wszystkich rozgry1\olezance Wy·rzyk-0wsk1e1 brak nowego zyca.
. zbyt małym st-0pniu obięły r-0bo wek ligowych, czy mistrzostw.
słów, żeby mogla. '."Yr~zić, jllk Kol. 1Wyrzykowska ma dop:e tników i chłopów, młodzież aka „Biegi Narodowe" łącznie z in·
bardzo podohała J6J się „złota ro. 20 .a!. Dotych<:zas nie wi· demicką, a nawet szkolną. Błłd nyrni imprezami o charakterze
Praga",
Hradczyn, . Wełtawa, dz:.ała ieszcze wielu ~zeczy. tkwi w tym, że wciąż za mało masowym
stanowią poważny
„Vaclavakie Namestn:". ~ prze A teraz . sama . rozmaw1all!! . z zwracaliśmy uwagi nii imprezy czynnik w wychowaniu nowego
wodnikiem, Czechem, zwiedzała przedstaw1cielam1
_mlodziez_Y o chara~terze masowym, mogą· typu obywatela, obywatela zdro·
miasto wieczorem, po obradach chiński·ej, francuskie]. hiszpan· cym pozyskać nam tysiące spor· wego, zdolnego do pracy i trudu,
Kongresu, gdy kończył się cu- skiej, greckiej. Przecież kreśli Łowców, ale nie tych trybuno- przygotowanego moralnie i flzydowny dzień. S<pędzany w _w;el- li sob!e .na papierze właśnie ~o wych, lecz tych. którzy sami cznie do walki o trwały pokój I
kiej sali kongresowej.
sł~o „pokój" we wszystkich Jęl czynni\'! uprawialibv fokaś gałąź możność pokojowej praćy nasze.
Bo Konl!re.s to było jednak zykac'a. I z pomocą tłumaczów soortu
i"O narodu.
Zd. I\rólewskl

zagranicą,

s:ę

rozumiała dosłownie

lfó

W'llka oWtt'-'howan1·e noweno typu obywatela
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me- Ludwik Renn

w,. e,. ska s·zkoł a

pisałem.

~~z:ie':!~trzech
~~o~~~p;;

koju

weszło

młodych

mi:żczyzn.

ch.łopar cz,łclo'vPo boeł,
częściowo obuci w sanda-

11 to
ły.

,,Za wami

pójdą inni''

otoczyli mnie kołem i
gwarnym rojem ruszyliśmy
w stronę szkoły. Chudy i
Niejednokrotnie juJ, Stdasscza
opalony przewodniC'lący ra- w ~iąrku s ukasyw.miem się no
dy szkolnej wszedł na pod- naszych ekranac~ filmów, ~ośu:ię
niesienie. Skóra jego pod.ob conych francuaki emu („Bitwa o
na była do skóry starego szyny"), holen~erskiemu ( •. S.re!Jrna
wiemiaka mimo że miał za flota"), czeskiemu („Ludzie_ bez
ledwie 30 lat. Przedstawił skrsydel") czy wloskiemri ruchomnie. Wszedłem na trybu- u.i oporu (,,Słońce wschodzi",
nę .. Początkowo byłem onie ,.~sym, miasto o~warte"). słysze
śm1elony. Mówiąc, obserwo lismy - usasadnione zreaztq su·
wałem w jaki sposób słu- pelnie - tale i preten~je polchali moich słów. Wszyscy skiej 11ubliczno.lci kinowej:
byli skupieni. Ponieważ nie I - No, a pol.•ki ruch oporu było dostatecznej liczby krze . gdzie? Dlaczego prsedsiębiorstwo
seł, wie1u z nich 1dedziało „Film Polski„ nie wylł:iwia lwtn·
parami na jednym krześle. dectwa wspanialej walce narodu
obejmując się prawdopo- 1 na~~ego s najeźdźcą 1\itlerowdobnie po to, by nie spaść. sfam? Dlc:czego nie utrwalono
Zauważyłem
jednak,
że 1 do~tid na eoJmie filmowej ~cię·
również chłopcy s\edzący na IsT,.--vli czynów G~rdii. Ludowej,
podłodze siedzieli obj..,.;
nic uWJeczmono boha-.uściskiem. Co to mogło zna-

Nie znałem ich.
Wszyscy trzej byli opaleni r----w-·------------~.,..,.---i podali mi ręce w jakiś
Znany, postępowy pisars niemiecT•i, Ludwik Renn, który
dziwny sposób. Początkowo
musiał opuścić swoją ojcsymę w okre$ilt rządów Hitlera i hrnl
jednak
nie mogłem czym
zdać sprawy z tego, na sobie
potem udział w wojnie w Hi,ęzpanii, pn pmAJrorie do Niemit>C
pole~ała ta dziwność.
opi.ęal nadzu:yczaj malownic:Q i żywo wrażpnl11 i: nTcre$u sw~
„Proszę, siadajcie!".
go pobytu w Meksyku w niewydanej jessru 'oiqżce p. &.
Usiedli przede mną dosyć
„Mek~yk", której fragment obecnie drukujemy.
rrlywno, patrząc w stół. Widząc ich nieśmiałość, chciaUśmiechnęli się dobro<lusz
łem im dopomóc i powienie, a najmł'Odszy z nich
działem: „Jesteście studenpowiedział: „Gdyby pan potami?"
wiedział tylko to, co nsłyWówczas najmocniejszy z
szeliśmy przed chwilą od
nlch spojrzał na mnie otwar
pana. Pan dużo podróżowal
cie i powiedział jasnym gło
i zna pan Związek Radziesem: „Jesteśmy ze szkoły
cki, który my pr7eciei ...." rolniczej z La Huerta. Słypoczerwi eniał i dodał szepszeliśmy, że ma pan książtern· tak bardzo kochamv"
ki o Ros.H".
. "
· , hł
k· .
Dob ry z niego
Uśmiechnąłem się w myc opa ś1i: „Wyuczył się swego
pomyślałem sobie i zauwa- czyć?
przemówienia na pamięć!"
Zm•komdty ur.z()ny radziecki żylem równocześnie, że był
Zakończyłem swój odczyt.
On tymczasem mówił tym - MICZURIN. Sla.wa j~go 0 • bardzo brzydki, bardzo wyRazem z tłumem ~edr;amym tonem: „Bardzo nas biega dziś wsl:ystkte T.aką.tkł rosły, z zapracowanymi rę- łem w noc. Ponieważ ża·
to interesuie. Podobno po- świata."
kom!! i wydatnymi war~a- den pocią~ nie odchodził już
siada pan również książkę o
mi młode~o człowieka. Zda- do Morelli, wróciłem do dorńtnych rodza.i ach owoców".
b d
ł 0 w· ś 1·
je si ę żałował teraz, że od- mu na piechoto. Wielu po„Tak,· Miczurina . Mo?:ecie ~ii'cą a~i~~:e~. "co j!s~ ~~h ważył się powiedzieć tych szło ze mną 89." do granic
panowie ją zobaczvć". Wzia krowie i ich dzieciom, które parę słów.
osiedla szkolnego. Potem zo
łem książkę z półki i otwo cora:z bardziej chudną. Pre- Aby wybawić go z zakło- stall ze mną tylko trzej
rzylem ją. Zawierała ona ko zydent Cardenas dał nam ootania powiedziałem: „Do„ przedstawiciele uczni. Dwaj
lorowy rysunek żółtych ja- możność uczęszczania do brze, przyjdę do was i wy- starsi powiedzieli do mlobłek z czerwonymi plama- szkół rolniczych, lecz nasi głoszę odczyt".
dzieńca: „Nie możesz pójść
mi.
nauczyciele wiedzą bardzo
Nadszedł dzień odwiedzin z nami. Idź snać. Jesteś mło
mało C
·
ó łb
dy i potrzebujesz ~eszcze
Przysunęli się do stołu i
: z~ me .m g Y _pan w La Huerta. Była to nie- snu„.
J
oglądali ks;ążkę z zaintere- przyJść kiedy 1 wygłosić u dzieła. Wsiadłem do pociąsowaniem. Spodobała mi się nas odczyt?
gu i pojechałem tych pare
Młodzieniec ociągał się.
ta ich ciekawość, więc opo
„O .czYTfl pan myśli?" - kilometrów przez zielony: Potetn jednak pod.al mi
wiedziałem im 0 Miczurinie. odpowiedziałem przestraszo- zalany słońcem kraj. Na sta dłoń. Wyczułem, te był barKlimat w niektórych czę- n_y. - Przecież nie znam cji czekało dużo ludzi, za- dzo zasmucony tym, te nie
ściach Rosji był zbvt ostry się !1~ meksykańskim rolni- dziwiająco dużo ludzi, jak na mógł pójść z nami„.
dla lepszych gatunków owo- ctw1e ·
taką małą miejscowość. ByTłumaczył E. M.
ców. Gorsze gatunki, które .„.„.. „„„„.„„„.„••.• „„ •.•• „„.„„„.„„„ .....•....„ ... „ .... „ .......... „ ......... „ .... „ ......• „„.„"„"''""''"„""""'".„„„.„„„„„„.„„„„ •.• „
były w stanie przetrwać
najcięższą zimę zostały skrzy
żowane przez Miczurina z
lepszymi ~atunkami i w ten Bardzo pożyteczną robotę speł· ~ierwszy akt ]. B. Pristleya ,,Pan ściow~, po:wC1ii lwietlicom na.
sposób otrzymał on smacz- nia Komisja Centralna Związków msp ~ ktor prsyasedl".
szym sapozn.ał 1if • najciehawny owoc, odporny zarazem Zawodou.-yc/I. wydając w wyd. Biblioteka t.a pomyWina peda. azymi uiworami klasycmej i
„Książka Wiedza" dobrse po- gogic:mie, dajqo utwory wano- wsp6lczesnej literatury.
na mróz.
Trzej goście ani nie drgnę myślaną i redagowaną bibliotekę
li. Jedynie oczy ich biega- świetlicowq, składającą się ze spe·
ły na stronę. Nie mo1:tłem cjalnie opracowanych krótkich
wyczuć,
czy rozumieli, o szt~k. względnie fragmentów
czym mówiłem. Pokazywa- powieściowych, udramatyzowa·
łem im inne książki. .J3yli nych, przeznaczonych dla świe
zachwyceni. „Czy s~szał tTic. Więkssość tomik6w zaopa·
pan o owocach kalifornij- trzona jest ws(fpem wyjaśniaitr
skich? . Można je dostać w cym znaczenie i sens szt11ki.
Meksyku. Czy te jabłka są Ponadto tomiki ie zawierają
naprawdę takie dobre? Nie, dość wyczerpujące uwagi insceni·
Amerykanie chcą jedynie z:acyjne, które są niezbędne dla
zarobić pieniądze w ubo- niezawsze jeszcze wykwalifikowa·
gim Meksyku. Moitą oni jed nych reiyserów świetlicowych.
nak te swoje jabłka, które Takie uwagi zawierają często
mają jedynie smak mąki omówienia sztuki, analizę pusta·
sprzedawać tu ty1ko dlate- ci i rozwią:wnie plastyczne, przy.
go, że w Meksyku nie hoatoshowan~ tl~ mzożlii:vości ~~~~.icz·
~
.•:~.~
duje się dobrych jabłek. nyc
świe ie. amm om.,..,imy
tłłW'ł
Potrzeba nam meksykań gruntownie wszystkie łe ksiq:ilsi
skiego Miczurina, któryby
sprowadził z Europy dobre
gatunki owoców i przysto- ponad 30 tomików. Zawierają one
Niezm~ernie wa•żnego ookryNa radzieckim rynku kslęgar
sował je do tutejszego klima
następujące utwory: Jeża T. T. cia w dz.iedzi.nie f.zyki słońca
ukazała ruedawno monotu. U nas w Meksyku dzień ,,Sztmdar Kowacz", Konopni· dokonał ostatnio leningradzki skim
grafia „Aktywność slonecz.na o·
latem jest o wiele krótszy ckiej Marii „Miłosierdzie gmi- astronom, profesor W. Kratt. raz jej objawy na z;emi" - ko
a nasłonecznienie o wiele ny", Prusa 8olc~la11 •a „Nawróu.· Udowodnił on, że słońce posia ~ktywna praca grupy uczonych
większe. Kto wie, C'lY euro ny", ,,Bywa i tak na świecie", da dodatni ładunek e'ektryczny. Pw'. kowskiego
obserwatorium ~
pejski owoc, wyhodowany „Sukienka balowa", „Powracają. Profesor Kratt wyznaczył wiei- W tej książce podsumowane zo
tutaj miałby taki sam smak. ca fala", Orses:rJkowej Elizy kość ładunku i dowiódł, że je· stały wyniki badań radzieckich
Trzeba bv to właśnie wypró- „Niziny", Sienkiewicza - „Szki- go istnienie powoduje silne po astronomów w dziedzin'e a'ktybować. Te~o jednak nie po- ce węglem", Żeromskiego „O toki protonćw i elektronów, pro wności słońca i jej wpływu na
trafi dokonać kapitalista, iolnierzu tułaczu", i „Sulkmo- mieni ujące ze słońca w prze· różne procesy fizyczne zachostrzeń planetarną. Docierając do dzące w atmosferze ziemi.
który myśli jedynie o na- ski" I aTct.
tychmiastowym zarobku. Do Opr6cz klasyTców literatury po- górnych war&tw w atmosfery ku Doslronale wyniki astronomia
konać tego musi sam lud, jawiają się utwory wspólcsesnych 1: z'emsk!ej, potoki te wywołują radziecka w wielkiej mierze za
zorze po·arne, burze ~agne~ycz wd zlę<:za wradzom pa1\3!wojeśli państwo nie weźmie tepisarzy, jak np. llmn1ma Bratnego ne or.az inoo zaburzenia w ma· wym, które nie szczędzą kosz·
go w swoje ręce".
„Pobita kra", albo też Zbigniewa gne~yc~nym 1 e'.ektrycznym po tów związanych z badan.ami i
Przytakiwali. Najstarszy z Kopalko: „Intermedia 1•lPbej· lu z1em1.
uposażeniem nowyc'11 obserwato
nich, szczupły i bardzo opa- skie", oras udrainoty:iowane dia· Również
innym astrono· riów. Nie tak dawno Prezydium
lony powiedział: „Jestem logi komiczne, oparte na moty·
d . k'
d ł
.
Akademii nauk ZSRR urządziło
przewodniczącym stowarzy- wach ludowych chińskich. gre· morn ra ziec im u a 0 się uzy- f~'ę P'llłkowskiego
obserwato.
wiele cennych danych, daszenia uczni z La Huerta. ckich oraz na tradycji rodzimej skać
tyczących
fizyki
słońca.
Uczony
rium
w
gćrach
Kabardy
na
szczyde Szlt-Ket-Mese.
Tutai·
Nigdy jeszcze nie słyszeliś komedii rybaltowsTcie1'. Co się
B.
Rubaszew
w
wyniku
długO"
my czegoś podobnego. Wszy •yc-y -agran;cznych pisarzy, to
ł h d
d od
prowadzi się badania wszyst·
trwa ycsp:!dek
ba ań
u owturynil,(przy.
że kich warstw atmosfery slonecz·
scy nasi koledzy to synowie zwracając uwasę na lrlasyczne ostry
tempem
rolników, a pan przecież utwory stopniowo przechodzi się pływ arktycznycn fal pow'etrz- nej a w szczegó:noścl korony
wie, jakie jest życie na na do tematyki współczesnej. Wi· nych) z. regu,Jy związany jest sloń~. Dotydlezas tego roozaju
.
C h
ze wzrostem słonec~ne]· nktyw- badan·a można było dokonywać
szej ws:i. Nikt z nas, na- zimy więc
utwory
sec owa
· d yrue
· w czasie
· zacrruema
• · · s ł on•
• . .
. . . u . „ ł • Je
wet, sam nauczyciel, nie d„Oświadczyny", „Jubileusz" i in· nOSCi
1 poiawiamem się na son ca
·
wytknął nosa poza granice ne utwory o"1z wspo·lezesnyc h cu wielkich p'am.
Obserwatorium na Szilf(et, gromady. W naszej szkole pisarzy radzieckich jak np. B. Astronomowie M. Gn'ewy- Mes między Innymi zaopatrzo·
-wykłada się tak samo, jak
· • .„ oraz Ale..'· szew i A. Ol odk ry li' za le·:z.no s'"c ne zos.tał o w spe~J~
· Iny korono·
or batowa „ PrzYJazn
w przeszłości. Po opuszcze- G
sandra Beka ,,Szosa Wołokołam- istniejącą między aktywnością graf, 1eden z naiw· ększych spe
niu szkoły rolniczej zosta- ska", obok tego widzimy utwo- s łoneczną a procesami zac hod zą ktografów w Związku Radiiec·
niemy agronomami albo ry Guy De Maupassanta: ,,Mat· cymt w jonosferze - warstw·e kim, przyrząd ałużący do noto„
·z
h ziemskiej atmosfery. .o ładunku wania zaburzeń magnetycz.nych.
wiejskimi
nauczycielami.
od
Nowe obserwatorium w któ·
Przyjdą do n:>s wiP.śniacy i k a Sauvage ' oras wspo cz'snyc elektrycznym. Uza eznione
'
sło'?ecznej aktywnoś~i rym praooją już pułkowscy
a·
będ:;i si<) rozpytywać o wszy p ostępowycTi pisarzy 1'ak np. Louh wa.hań
stko. Będą myśleli, żeśmy Aragona „Rewizjn", albo Ar· zmiany w 1ooosferze powodu]~ stronomowie przyczyni się do
się
wszystkiego nauczyli. manda Salacrou: ,.Łajdacy" . .Z pi· silne wahani"- "' n;łhinrzP. rad o nowych sukcesów sławnej na ca
an~ielskich
oDracowano urvm.
lY świ~t nauk! :-;idzie<:kiej.
~y jednak wiemy, że wie- sarJY.
1
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l-------------------------Nowe zdobycze nauki radzi eck1ej
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no mieuczarukic1a, 1pekulant6t.e ł
politykierÓUI spod srtaku agentur anglosaskich wi6Jl wygodne,
sybaryty$tyczne życie, „suil s
bronią u nogi", „oczekiwał na
uykruvzwienie się Związku Ra·
d:iPckiPgo" i rodził kolaboracj~
w tej czy innej f onnie. l to jest
w filmie wyraźnie i ost;o sarysowane.„
To, co wspomniany wyteJ
cenzent ujql w fragmentarycznym
prsekroju, jako „odbieranie broni
Niemcom, tajne nauczanie, lrodowisko d:rialacsy robotniczych,
srampori tajnej drukami, urnach na treuhii~dera, zamach na
„Cafe-Club" itp." - składa aię 1
kolei na obra:i dzialalności obom, prowadz1cego walkę. Poniewa.t w walce tej przodowała i

r•

·.

,,Nie płacz. d:dewczyt10 ma, bo w partnantce nie Jett
tle„." (Gwa.rdzlst.a ludowy, Pietrek, przed pó,Jścl.em do laso,
łec'Jl& idę S Dl\'1'2'JeCZOIJI\ '.tt&..~~.

tersklc1a smaglllł polskiej lewicy
:J niemiecko-fassy1towskim oku·
pantem? Mamy pnsecid na &ym
odcinku bodaj &rochę więcej por;ycji, nis francwkl, cseskf, wloski czy holenderski ruch oporu...
Zadanie wypełnienia powyśszej
luki podjęli realizatorsy wyiwiedanego obecnie w Łodzi film11
p.i. ,,Za Wami p6jdq inni". Czy
zadaniu podołali? Recenzent jed·
nego :J pism stołecznych podniósł
zastrzeżenie „sasadnicze", ił w
filmie ,,Za W ami p6jdą inni" po·kazano, Jeśli rię tak można wy.
raził, „:za dużo" - Mamy
więc - pisze - jazdę w pociągu
i pretensjonalne lepsze sfery, od·
bieranie broni Niemcom, tajne
nauczanie, treuhlinderów handlująeych s wojskiem, wyzysk ofiar
g~tta, ta_jną drukarnię, dom ubogich dz_ialaczy, dom burżuazyjny,
opływa!~ w dostatki, transport
dmkami, bohaterskiego dozorcę i
tch6rzliwego fryzjera, dzieci ba·
wiqce się ~ rozstrzelanie, lapankę, wykrycie lokalu, przeprowadz·
kę moszyny drukarskiej, samach
na Cafe-Club: zamach na pienią·
dze, obudzenie duszy w lalce, mi·
~ośł ilupiq i mtienn.q, mi"lo.-ił
idealną„.

.

nadawała

kierunelc polska letl1b
realisatorzy „Za W ami pójdą f,..
nr' skoncensrowali akcję na najbardziej aktywnym odcinku neszego ruchu oporu - roboł:ie Jeon
spiraeyjnej Gwardii Ludowej.
Ws:ystkie „luźne fragmenty" kon
spiracji pruwadzą w filmie do
,,Drukami na
Grsybowskier,
gdzie wydaje sit organ Gwardii
Ludowej - „Gwardzista", i ~
zębiają się logic:r:nie o wylhrr\?e.
nia historyczne tej miary, jak wymarsz „do lasu" pierwszych od·
działów Gwardii, egzekucja 50 bojnuników PPR i Gwardii Ludowpj oraz zamachy odwetowe na
, Cafe·Club", „Mitropę" i
N~
wy Kurier Warszawski". To" ici?
słe oparcie się o prawdę historyczną i
właściwa podbudowa
ideologiczna sprawia, iż - mimo
tych czy owych niedociqgnięć przedstawianie i przeciw$tawianie
patriotyc:nego środowiska walczqcego pro!ctariatu kosmopolity
c:nemu irodowisku biernej bur·
Żu'lZji nie ; ~sł „zawieszone w powietrzu", lecz posiada wyraz
przekonywujący,
jasny i .srozu
miały. l Io jest najważniejszy tua•
l~
~ 'da inni",
" r f;lm
•
U • ~a tvam.J Dol
społeczna s P.P.R. "" czele

.z

•

.

Pu1.111no ma.rki „Steinway", to bardzo cenny instrument
muzyczny, łlWlasmza." gd.Y ukryWa w sobie m;..J:cl ma-y"y

potrzeUneJ do drukowania „Gwardzisty".„ .

I

"'°

- ~'

0
W ymiema1~c
• • • s k rupu latme
. luzne
•
pra~ artystyczno-techniczna
fragmenty f l
ó
podk
l
l
•
. i mu re.cen_:ient w 1 •
res. a P astycznie :iamierzenia
przeoc
d l ogiczne autorów
l . zyl • ze ~kłada1ą .się one na iF
scenariusza.
ogiczną, z gory zamierzoną ca- ·i m obrasuje sprnwy wieU...łej
lość. Pokazanie preten$jonalnych wagi w spos6b iywy i ciekawy
,,lepszych" sfer, wyzyskiwaczy, Fabula
.
h dl ·
•
mimo
of'iar getta, k anc1arzy
z ,.Freaa. .
•
k (d pewnyc ···'-·uo
t „ 1. b'
h dl
"' zyzn i ustere
otyc:ry to zwui.>:J
Y
iura an owego „ 1mpet",
• b
„ k •
gospodarzy i gości burżuazy'nf!·
1 1 cza _me~ Y' „m.ocnego za on·
Oazy" na Saskie· K · • d . czema filmu)- 1est prosta i ,,:iy"je$& przypadkowe,l a ępie
· nie c;o
służyil celom
• wa" •
pln•tyc-e
-ob razowama
. ob
~ M•• g0 M
Mys•lę, iż
• od chwili ukazania
ka .
.
.
ozu
b pitokulanctwa i oportunizrnu wo· &ię filmu ,,Za Wami pójdą inni"
ee
11~ta.
•
nasza publicmość kinowa nie bęW okresie, gdy społeczenstwo dzie miata powodu do narzekal k'ie d.ręc~o~e prze~ hitlerow- nra.
· ie po l s><i
' ruch oporu nie
po_s
skrego ciemię::rę stawiało zncię- znalazł noleiytego „naświetlenia"
ty opór moralny i zbr„jny, obóz filmowego",
KlNO!ITAT!'
kapitalistów i obszarników. dro~

e;

Mao

Tae-Tunq

MVStI O LITERATURZE
N,,_ kultura Chin w I.ei ob.cnym

łłanie

rozwoju

"' na.jwytssym .znaczeniu iego slowa. Jeżeli nawet przedstawicie
&Wcie d:ielo ja1co doskonale i wzniosłe, masy ludowe się s wami
nie 111ad:zq.
.

1• M'>"

imperialistrcmq i mtyfeudalnt kuliurt maa, którym prsewodsi

proletariat.
Nowa literatura i ułUka, Cs§lci 1kladowe teJ kultury, nie 111~
gą by~ W)-jqtkiem. Nie resygnujemy 1 korsy1tania se 1tarych· form
klas feudalnych i burtua:;;yjnych, lecs gdy 111y posługuj~y nf
tymi formami, zostają one przeksztalcon• i uzyskujq nowe znacsenie, srają •ię reu:olucyjne i du:iq narodowi.

• * •

• * •

Oto sadania. naszych pisarsy i arty1t6ul: Muną oni prsenikać
głębolto do robotników, chłopów i tolnierq, wlqcsył 1if do tch
obecnej walki. Muszq pr:iejść na stronę ludu w procesie oponowy·
IL'Onia marksismu-leninizmu i po:inawani11 spoleczemtwa. To jest
jedyna droga do powstania prawdziwej literatury i utuki· robotni·
ków, chlopów i tolnierzy.

• * •

Wang Chl -

Czekamy na wyzwolenie

.Mark.si:im-lenini:sm, który ma.my na mylli, jest tytcym marksiz·
mem-leninizmem, nadajqcym się do stosowania w tyciu i w walce
ludu, a nie trlko marksizmem·leninimiem sawartym to oprawionych
tr•mach. Je:i<"li potrafimy prienieśł marksizrn·leninizm s ksiqtek
do mm, :iamieniajqc go w ten sposób w tywy marksism-leninism rtie będzie więcej selcciarstwa.
Niezależnie

feweryn

Pol~

Chińska
OWbJca amfa ludowa

ofensywa

•forsowała.

]ang-Tse-Kiang,
Cldibka snnia ludowa pn:eula do ofcnaywy.
Ne podmokłych polach rytowych
2'0ftf w wodzie Rady ftSienic Z dTafi lu& •feud na. pole, lees • pala nie ma powrotu:
Chlop chiruki karmi czołgi wrog6ul
l:ytem "6ianym pnu siebie.

PtcfSCJ s toia.trem nad nekq lotne oblo1d,
Rosbrsmiewa.jq nad nekq tolni.,-akie kroki,
Mur wy1aki ruuyl ja.h gniew.
Spo!IC nąrobnych kamieni ~lu/q drzelcy do wroga.
lcamiennq pi.,-nq Ollanla/q nacierltjqcych łolniersy.

v-li

Głody Jl4lac łnvaly

}al:

"'-OU.

Wlarq nauq była praca Md .Uy,
swyclęstwo italo •it tOiarą.
Dsiafc/ l'llf'fWO dala •it tc11emolcft.

V.U

CMibh cnnlc ludocotJ l/or1otool. ]4111-T1e-Kfant.

Cmmka. armia ludowa przeula do ofensywy Romą

w górf kidki rytowe - wyrastajq talnierse,
Biegnq z wiatrem chmury ,radowe - rozlewa.jq ii§ rzeki,
Smmiq gęstu:q lasy 1osnowe - manyujq ludowe ueregi.

.

~.

ll~frlCS

eo mieście u obcych pou1u1cu/e opieki,
-B.pcs wywozi •karby i przed senutq wsburzonq ucieka
Spl'awiedliwość
Sprawiedliwoił

roslewa ja.k rseka.
forsuje rzeki Chiruka. annia. ludowa forsuje ]an1-Tse-Kian1.

• * •

od poziomu kultury, jej tcytU'ory - to jycie lud:i·
kie, adzu•iereiedlone i prseks:i:talcone przes ludzkie umydy. Rewolucyjna. literatura i sztul.a jest więc odswierciedleniem i pr:iebztalceniem tycia.- ludu w umysłach rewolucyjnych pi.!arsy i ar·
ty1t6ul.
Zycie ludu stanowi kopqlnie i slota., 11 których literatura i aztu·
k6 dobywajq 8WC! surowce. Tu surowce snajdujq •if w najbardziej
obfitej, sdrowej i sasadnicsej postaci. choć w 1tanie nieobrobionym, choć sq prymitywne i niedojrmle. Tu jest Jedyne praśródloi
s którego pimrse i artyści mogq czerpać surowiec be:i obawy wy·
czerpania. źródła.

Malo jest pisarzy i artystów, którzy myślą, te ich dzieła nie
''I doskonale. Jeśli chodzi o krytykę, musimy zezwolić na swobodne współzawodnictwo różnych utwprów artystycznych. Jednocześnie jednak istotna. jest właściwa krytyka utworów, zgodna 21 wy•
mogami nauki o sztuce. Jest to niezbędne, aby stopniowo pod·
nieść aztukę s niższego poriomu, nie nadającego; się do !":Jtrzcb
mas w sztukę potrzebnq w walce rewolucyjnej.
Jak widsimy, sq tu miary polityc::ne i miary artystycme. hlcił
jest właściwy stosunek między nimi?
Politylta nie jest równorzędna ze szlukq. Ogólnego poglqdu na
iwiat nie mo:ina uto:isamiać s metodologią twórczości artystyc•
nej. Odrzucamy nie tylko abstrakcyjne i nierucT1ome miary polityczne, lecz także abstrahcyjne i nieruchome miary artystyczne .
istnieją różne miary politycsne i artystyczne w różnych społeczeń
stwach hlasowych i w różnych klasach społecznych. Lecz nie:aleło
r;ie od tego, o jakie spolccseństwo klasowe lub o jakq klasę w społeczeństwie ch0<lzi. miary politycme zawsze znajdujq się na pierw>
nym miejscu, a miary artystyczne - na drugim.
Domagamy 1ię, by polityka sostała. . polączona se sztukq, by
treść zost<ila połączona. .z formą, by rewolucyjna treść polityczna
została połqc:zona s jak na,iwy:iszym poziomem stylu artystycznego. Twórczość artystycznn, której brak walorów artystycznych, nie
ma żadnego znaczenia, choć pod u.·zr,lędem politrcznym może by6
jnk n11jb11rdzipj postępowa.

• * •

Dolwiadczonych pisarzy i artystów naleJy szanować. Ich pra·
ca. jest dla na1 wartościowa.. Lec.i trseba im prsypomnieć, ł.e dzieła
rewolucyjnych pisarsy i artystów mają maczenie jedynie pr:ie:i
lqcmość s ma&ami ludowymi, przes wyratenie potrseb i dqień
mas, prses wyltępowanie tu roli ich rz;eczników. Jedynie reprezen•
tując mmy ludowe, motecie je kształcić. Jedynie 1tajqc lit uc:sniami mas, motecie. sostać ich naucsycielami. Jeżeli uwa.iacie rielmi m u:ładców nanldu, sa. ,rupę panów, stojących na. czele mas nie b~siecie potrzebni masom i waue dsiela nie będą mialy
tiadnej prsyazloici, niesalełnie od waszych wielkich talentów.
W' ehny dla prsykladu pewne dzieło muki, które podoba sif;
tylko pimrsowi i jego prsyja.ciólom, albo malej grupie ludzi. Jakkolwiek dzieło to nie jesł potrzebne masom i może nawet być
s:kodliwe dla wił;kssości, pisars dąży do salewania takimi dziełami rynku i uprawiania propagandy wśród ma1 na korzy!ć malej
,rupl,,'i, Tacy ludzie oskartajq potem innych o utylitaryzm. Jest
tn dowcd, se nie tylko obrażajq ma..y ludowe, ale :ie nie mają
de.U inteligencji, by :rrozumieć StVfl wlasnq sytuacj~.

• • •

Bes polqczenfa poslomu s dost~pnościq lqitda literatura i sstu·
la, stworzona przez zawodowców będzie s konieczności utylitarna.

Ćhao Jen-nicn -

.

Na budowie
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.„Więzienie
południe

znajduje się na
od komendy obozu.

Lao-Sze

N1·ezro-wnanv
lJ!I nan
p
. Czao-Tsyjue

:iur~
~!~;!efi:yn:i:~~:;
strzegły go co pięć kroków roz
stawione posterunki od stóp do
głów
uzbrojonych żołlll.erzy.
świeżo podcięte wierzby .nie
wszystkie jeszcze ożyły, . zale.
dwie parę z nich ukazywało zza
muru trochę zielonych gałęzi.
Przed małymi żela.znym.1 wrot&
mi stał rzą.d żołnierzy, Bagnety
ich migotały na sło:ticu, przez co
WUyStko wygląda.Io bardzo po
Duro mimą, że .ila. niebie świeci
ł.o &ło:dce upalnego dnia.
6w niski budynek mia.I razem
przeszło trzydzieści cel, a każda
z nich była na trzy stopy długa
a na. dwie szeroka.. w żadnej
nie było łóżka. ani pościeli, nie
było stołka., w ogóle brakowało
91Seyi.tkiego. Był
tylko żywy
czło\v1ek zakuty w kajdany.
Z
czterech Fotron otaczają.cy mur
miał dziesięć stóp
wysokości,
po laweJ stronie suszył się koń.
ski nawóz, a. po prawej wypuSZC:Za:l!o ra.z na dzie:ti przestęp.
c6w dla za.łatwienia swoich ma
łych 1 dużych potrzeb, Na po.
dwór.zu słychać było bzykanie
fmwa.jących much i żuków, co
r:u:em .z a!więkiem kajdan two
rayło jedyną w swoim rodzaju
błOlłną melodif. W celach rozJD1ękła w czasie deszczów pole
,Jl& obrastała. po kątach stada.mi
małych grzybków, l;adna. tcią.
na nie mia.la. okna, tylko z przo
du były żelazne drzwi, otwarte
w dzieil, zamknięte w nocy; czę
sto ska.rani nie doczekali sit po
nownego otwa.rcia drzwi i za że
l&mym.1 drzwiami żegnali się
na zawsze ze światem. Z zew.
n4trz zapach nawozu, wewnątrz
straszny smród samych cel. Je.
iell kto nie mia.I wytrzymałości
'8ięcej nil bydlęcej. nie pocl.ą
IIUłł tu d.łuśeJ niż dwa tygodnie,
Ale wartującym za. b a.mą żoL
nier~om nic to nie
szkodziło,
miel! widoCZl\ie organizmy dzi.
kkh bestii.
Przybywszy do więzienia. żoł
'D.\erze zaprowadzili o·„u przyja.
ct6ł Li :Khurszuna..
Li Kin«-

.

miał n& sobie tylko spodnie i kamizelkę, której ra.Jlliącz
ka były podarte i poplamione
krwią.. Dwa cienkie napięstki
?:a.kute były w kajda.ny, chude
SZ'Jn

.„.„.„.„„„„.„„„„„.„.„.„.„„„.„„„.„.„„.„.„„„.„„„„„... „ .. „„„ .• „„„„ •. „„„„ .. „.„ Czanga,

~ Powieść La.o Sze „Niesrównany pan Czao T&yjue" opi- ~
suje .środowisho postępotuych studentów w Pel.inie w dru·
giej połowie lat dwudziestych, w tym olrresie, kiedy prowas reakcyjnymi
:~ d;;;lo
rod:imego

§

nogi spęt,ane. Twarz· miał caq
w siJ1c,ach, stal ze spuszczoną • • •
głową oparty 0 iclant.
ów żołnienr s
południowej
:Miindżurti przechod.qc
koPllłł
non w żelazne drzwi: - Jest
tu kto§, kto się chce z tobą. wi
dziećl - Li Kl.ngszun zwolna
podniósł głowę spojrzał na zew
ną.trz, Zobaczywszy Czao TsyJue i Mo Taniena. podszedł do
drZWi ze zwieszoną w dół gło.
wą.

gdyż nie łączyły nas ża
dne serdeczne stosunki. Powzią
lem zamiar już dawniej, choc
§ et o tym nie powiedziałem. W
takich sprawach trzeba. zacho

ońo zaciekłą walkę

kołami

militaryzmu. Prawdsiwe nazwisko Lao Sze brzmi Sz1t Sze-ju,
nalety on do współcsesnych pisarzy postępowego mieszczań·
stwa. Fragment niniejs;y opisuje wizytę pr::yjaciól Li, któ·
ry :ostal skazany na .śmierć sa. nieudany samach na. jednego
11 najbardziej miena.widzonych reprezentontów ówczesnego
mtroju w Pekinie, na komcndanto Kia. Rozmowa. prowa·
dzona. w celi, utr.zymana. w tonie dość patetycznym, chnrak·
terystycma. jest dla. radykalnej młodzieży, która w później
s::ych latoch znalasla. rewolucyjnq drogę do walki :i rodzi·
mq reakcjq.
W'arto zwrócić uwagę, że ksiqtka ta zostala pr::elożona.
na. język polski s chińskiego oryginalu.

·=i_
...
-···=·:

Ob11 przyja.ciołom łty pociekły
z oczu.
................„ ...... „ ...................................„ ..•....••... „.„ .....•..••..•..•...•i ••••••••••••••••• :
_ Mówcie prędzej co macie
ty
pei;ymizmem. Później tak da wał stanowisko komisarza poli.
do powiedzenia. _
powiedzieli
lece odmieniły się moje poglą cji w okręgu Tamingfu. Kia
obaj żołllierze.
dy, że samobójstwo zaczęło mi Kinszan był nieodstępnym towa
Mo Tanien wyjął dwa. bankno Eif wydawać najwyższą halibą, rzyszom Oujanga w szulerniach
ty pięciodola.rowe i wsunął je w i w ten sposób mój rewolwer i bordelach. Teraz jego ojciec
łapy · żołnierzy.
Spojrzeli obaj zyskał swe prneznaczenie. Za. został mianowany komendantem
po S<'bie i cofnęli się o kilkana rowno zabójstwo jak i samobój Służby Policyjnej Okręgu Stole
śc1e kroków.
stwo ~<'l< nieekonomiczne, ale ze. cznego, Podczas jego u.rzędowa
- Dziękujt wam, mol dro- wnęt1<.ńe podniety kazały UCZU· nia w Tamingfu dzięki niemu
dzyl - mówił powoli Li King. c1om przezwyciężyć rozaą.dek. W rginęło niewinni:i bardzo wiele
szun, ciągle nie podnoszą.c glo. kar.dym razie uważam zabój. osób. Teraz przybył objąć urzę
wy i przyglądając się swoim za stwo 211 psze od samobójstwa, dowanie w Pekinie i chcac za.
kutym rękom. Widzimy się po gdyż usunąłbym zakałę społe. prowadzić swój terror, niezateż
czeń,1twa a moja. śmierć będzie nie od publicznego
rv. ostatni.
rozstrzelania. przestępców skazanych na
- Dl:.<.zego naprawdę to się lepsza od samobójstwa..
Mo Tanien We mógł patrzeć lżejsze ka.ry, nmierza.ł stracić
stało spytał Czao Tsyjue.
- Trudno to P<>iwiedzieć w pa. n~ L1 Kmgszuna i przekrzywi· jeszcY.e Jakiegoś wybitniejszego
ru słowach. Nie mogę teraz wda wszy ~łowę wbił swój wzrok w o-bywatela., żeby sterroryzować
ścianę.
W celi sąsiedniej wię. cały masowy ruch ludowy, ou.
wać się w szczegóły.
zie:ti, oparłszy się o drzwiczki, jang, będąc na. najlepszej stopie
Mo Tanien pomaca.I pieniądze, zgrzytając zębami, przy pomocy z jego synem, wymienił mu na.z
które miał w kieszeni i rzuciw- kajdan na ręka.eh wycierał ma wisko profesora. Czanga.. Domy.
szy okiem na dwóch żołnierzy, terię wypływają.cą mu z nóg obi ślacie się chyba najdokładniej
zmoócił się do Li
Kingszuna.: tych kijem żołni~kim.
Przy motywów tego kroku.
- Mów prędzej, drOgi Li.
każdym poruszeniu się jego kaj
- WiadomoAć tę otrzymałem
- Miałem rewolwer, który dan podrywały sit roje zielo. w domu pa.nny Wang, ydzie
ptzed czterema laty kupiłem od nych much. Mo Tanien z powro przed paroma. dniami Oujang,
dezertera, miałem też pa.rę kul. tem obrócił swoją głowę.
pijanius1el1k1, przyszedł ją naCzy pamiętasz, Czao, jak na. straszyć 1 wyga.dać się z tym
- Li Kingszun posunął sit na
dwa ktoki naprzód i cicho mó. zebraniu Równouprawnienia Ko wszystkim. A Ja wystąpiłem
wił: Przoznaezone> dla · ~e, J>iet spotkali8my tego Kia Kin- wcale nie dla.tego, żeby s;;oim
bo w6wczaa bylem 11rzesitim1t. eza.na, Jeio oJciec wtedy zajmo. fyctem zanła.cić ~ profesora

wać
Dziś

bei:a11•zględną

tajemnicę.

o świcie czekałem na ko
menda.nta przed Bramą Wlecz.
nej Trwałości, Hal Nie zabiłem
gol Szczegóły znaJdziecie w ga
~ecie. Nie ma się o czym rozv;o
d.Zlć. Wściekły jestem tylko na
siebie, że mi się nie udaio. Nie
c:zuję żad~ch wyrzutów sumie
nia, żahlję tylko, że tak wył;ecz
nie pochłonęły mnie studia, że
z1i.niedbałem ćwiczefl cielesnych.
Gdybym był zręczniejszy, po
ru'!Załbym się prędzej i może wy
J;onałbym swój zamiar. Ha skoti
czyło się!
'
- Uspokój się, mój drogi Lt,
l:DY oczywi§cie obmyślimy co.§,
zeby ci pomóc - mówił, łykajac
łzy, Mo Tanien.
•
- Nie trzeba, moi drodzy.
Jeżeli mnie kochacie, to nie sta
rajcie się zupełnie mi pomóc.
To, co możecie wymyślić, dla
mego wyratowania,
ogranirza
się do dwóch dróg: albo sprowo
kować zaburzenia i wtedy za je
dnego zginie wielu, a jeżeli dla
mnie inni mają. zginąć, to przy
Smierci nie będę mógł spokoj.
nie zamknąć powiek; dr:~ ga dro
ga to łapówka - mnie nie uda
ło się zgładzić tej zakały pub11·
cznej, a wy jeszcze chcecie użyć
pieniędzy, żeby go tuczyć, Wo
lę, raczej umrzeć, niż n~ to poz

Nie uważam militarystów za 111
dzi, dlatego też nie trzeba. tu
wspominać o
humanitaryźnne.
Teraz trzeba postawić pytanie:
kto ma pozostać przy
życiu,
czy ludzie, czy militarySci. Pacyfizm i humanitaryzm to są
najpiękniej brzmiące ideały cy.
wilizacj1, ale nie są to revrnlucy I
ne prawdy ze społecznego purk
tu widzenia. Ratowanie ludzi to
jest właśnie humanitaryzm i dla
tego to w traceniu militarys~ów
leży zbavvienie lud•1. Militar,-ś
ci to wilki i tygrysy, mil\tacyś
cl to jadowite gady, Nie mor,~
z dzikimi bsstirmi i j~dClwi~Y
mi gadami rozprawiać o huma.nitaryźmie,

Idą ~oczne

czasy. Ale gdyby

nie

było zmierzchu, czyż mogli
byśmy doczekać jutrzenki?

Mot drodzy MCI i Cze.o, wra.
cajcie spokojnie do swoich z:i.
jQć, idźcie
kierować
ludem.
Wasza praca jest trudnie,ls:io,
od mojej i będzie miała większe
rezultaty. Ja ofiarowałem tylko
swoje życie, a wasz trud będ-::ie
jak cierpienia nieutulonej wdo.
wy, która ze łzami w oczach s+,ii
ra się wychować swoje dzieci.
Powinniście

powstrzymać

łzy,

podobnie j2.k niepocieszona wdo
wa pomimo swego
cierpienia.
i:.tara się z najwJększym wysil_
Idem wychować swoje malel'.1.
Rtwa. Nie zwracajcie na mnie_u.
w11.gt, wracajcie do swoich e:r...
jęć!

O.wie rzeczy was tylko pro.
wróciwszy do domu zabiera
cie moje rzeczy i odeślijcie je
mojej matce i pomagajcie jej„,
- · Tu Li KingfZ'lll zapłakał.
- Pomagajcie jej w miarę potrzery, jak tylko b~d:t1ecie mo.
wolićl
git r,13 ona trochę pieniędzy,
Kiedy żołnillrze znowu pode. :ile n1 1od•.1żo. Proszę was o
te
~zli, Mo
Ta.nien
pokryjomu c!wfo rzcc.7y. Idźcie już!
da.I 1m coa z portmonetki i znów
Mo Tanien wlepił w
niego
&ię cofnęli. Li Kingszun, westd~oje oczu 1 nic nie mógł powie
chnąwszy, spojrza.ł na. Mo Tanie
<lzieć, nie mógł teł zdecydować
na i ciągnął dalej:
się, żeby odejść.
Czao Tsyjue
- Za.wsze mówiłem, te są. tupał nogami,chwycił przez że.
clwie drogi zbawienia ojczyzny: lazną. barierę okutą. w kajdany
Jedna to oAwieca.nie ludu, a dru. dłol'i Li Kiangazuna. i szepnę,w
gl\ to tępienie mtlitarystów, Nie szy: - Dowidzenia LU - Poc1t
trzeba. ich rozbrajać, ale za.bijać. I im.u .d. soba Mo Ta.niena.
O

szę:

St!'.

„

'Nr 131

owe Komitety Rodzicielskie przy pracy

Wyniki 2-miesięcznego okresu działalności jednego z Komitetów
Wymiana wzajemnych doświadczeń byłaby wielce pożądana p:e~ e:~~:~~:Ie. go-
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BLisKo od dwóch miesięcy nośc:i i istn:ejące niedocl-.,nnlę nielada
pomocą
przyszedł
DOTYCHCZAS w pracach
działają już w szkołach łódz- c:ia.
szkole i Komitetowi RodziC1el Komitetu Rodzicielsklego jedsk.iemu Szkolny Komitet Ople na tylko dziedzina leży odło
kich nowopowołane do życia
Zajmiemy się pracą Komi- kończy z PZPB Nr 9, Dzięk! giem. Zbyt mało zwraca się
Komitety RodDcielskie. Mają tetu Rodzicielskiego, działają- niemu uporządkowano po- uwagi na sprawy wychowaSIJ„EfłFOSFA ru
one pełnić funkcję opieka- cego przy 14-ym żeńskim Gim dwórze szkolne i założono ra- nia. CzłonkoW.:.e Komitetu do
Liceum
na, troszczącego się o wszyst- nazjum Łi d-'
w 0 krPaństwos·e spra baty kwietne. On to dostarcza tychczas nie wizytowali lekwym w o cm.
e 1
doskonałych
rzemieślników cji nie brali udziału w sesjach
~e potrzeby szkoły i jej wła- wozdawczym odbył on kilka do przeprowadzenia remon- szkolnych. Skoncentrowali. za
SKtM
kiwą pracę. Zakres ich za- posiedzeń, obradowało kilka- tów• w budynku przewaczo- interesowanie na rozW:ązaniu
POOESZVIOWYCH
dań jest bardzo obszerny. Na krotnie tirezydium, zwołano nym na kolonie letO:e, udzie- zagadnienia, skąd i jak zdoich barkach spoczywa oho- jedno zebranie wszystkich ro la pomocy w transportowaniu być pieniądze niezbędne na
dziców. Warunki pracy na materiałów budowlanych itp. akcje żywienia, wczasów, rewlązek organizowania doży- tym gruncie mają specyficzny z 9 _1ti BAWEŁNIANEJ wy montów itp. N:e zajęto się do
wiani.a w szkole, akcji wcza- charakter. Jeszcze rok temu szła te.i: inicjatywa premiowa stateczp.ie sprawą demokratyŻARÓWEK
sów, opieki nad zdrowiem ta placówka szkolna była szko n:a personelu nauczycielskie- zacji szkoły, n~e nawiązano
młodzieży. Komitety dbać rów łą prywatną, stąd też zespół go i uczennic. Fabryczny Ko- żywszej współpracy z rodziuczemrlc składa się w głów- mitet Opiekuńczy żywo inte- cami, z zespołem pedagogicznież powinny o to, aby wła- nej m.:erze z dzieci inteligen- resuje się pracą szkoły. Jego nym. Rzucony projekt ur:qdze nadrzędne we właściwym cji pracującej, 10 procent sta przedsitawiciel, tow. Chrapkie dzan:ia pogadanek dla rodZ1stopn:u uwzględniały potrze- nowią tu córki robotników i wicz, jest częstym gościem w ców nie doczekał S.:ę realiza, OBRABIAREK
blisko jedna ósma murach szkolnych, a w pracy CJ"ii.
by gospodarC'l.e i sanitarne chłopów,
to dzieci a ludzi
tak zwanych
szkoły. Na Komitecie Rodzi- wolnych zawodów _ warsitw Kom:tetu Rod~icielskiego ble
Tak przedstawia się dotych
_,,_ wo nieźle materialU:e rze jak najczynniejszy udział. czasowa dwumiesięczna praca.
rjelskim apoczywa teł; obowlą Stosu"'~ 0
K itet Rodd łel 1 i
usytuowanych.
CO DAC MOŻE
szkole
om
u .
~
s ' eg? przy
zek organizowania wspólprawspółdziałanie Komitetu Fa- 14-tym GunnazJum PanstwoCEHENTU
cy rodziców ze szkołą w spra
Z AKCJI DOŻYWIANIA brycz.nego z młodzieżą, wyka- wym.
.
wach nauczan!.a i wychowywa prowadzonej i finansowanej zała pierwszomajowa akadeTE I PODOBNE zagadn:e1 przez K. R. korzystają wszy- mia szkolna. Liczny udział w nia rozwiązują i inne Kominia dzieci, otoczenia baczną
stkie dziewczęta w S?Jkole z tej uroczystości przedstaW:cie tety Rodzicielskie. Wymiana
WAOON6W
skutecmą opieki\ młodzieży, tym jednak, że pewien ich li fabryki ,ich wystąpienia na lamach prasy zdobytych
oso•DW'l'CH
pochodzącej ze środowiska ro procent (specjalnie pomocy stworzyły pierwszą więź · mię- Już doświadczeń w tej' pracy
botniczego i chłopskiego, tej potrzebujących)
wyżywi enie dzy młodzieżą a załogą robot- okazałaby się rzeczą słuszną.
bezpłat- niczą 9-kt. Delegaci fabryki Toteż od naazych czytelników
młodz.:.eży,
która dotych crr.as w szkole otrzymuje stw
n:e. Dla 7 d?ew~ząt.
orzo- potrafili stworzyć na akade- zwią.za.nych z pracą KomiteC
TKANIN
ze względu na złe warunki no stypend~a, niewielkie, ale mii pierwszomajowej taki na- tów Rodzłclels!dch, oczekuje'<:,!J . LNIANYCH
materialne napotykała na n.aj sy&tematyc:l)nie
wypłacane . .strój, jakiego w tych murach my wypowiedzi na. ten temat.
większe trudności w kształce- Największe trudności nastrę- szkolnych jeszcze nie bywało.
(K.)
cza Komitetowi Rodzicielskte-~--=-----------------------------------------------niu się. Wchodzi tu w grę po- mu zorganizowanie akcji koPorządki·
s1·ę dały ""
~ale,· załodze
moc w uzyskiwaniu
stypen- lonijnej. Wynikło to z faktu,
diów, dbanie o warunkt. mie- :ze uczennice tej szkoły to
szkaniowe, zapewnienie zdro- dziewczęta, które przewaź:n'.e
__ ł_
ukończyły 15 lat, stąd też inwego wypoczynku waKacyjn':! stytucje, pokrywające koszty
go, udzielanie pomocy mate- wyjazdów kolonijnych dzieci
rialnej, jak i pomocy w n.au- swych pracowników, w tym
Przed pół rokiem kompeten- sta. Dyr. Pietrzak widocznie ni.! ni nie ulega poprawie.
Sprawa
cje firmy prywatnej przejęła ba- pojął jeszcze, jakie zmiany z:i.
ce.
Komitety Rodzic:elskie wypadku do tyeh śwladcze1'l.
Co robi wiec dyrekcja technicz
kotła
parowego
za remontowa przy dyrekcji bran szły od 1939 r. i dalej tkwi w na PZPW Nr 39, skoro nie stonie są oboW:ązane.
powołane są także do czuwaAby urząduć kolonie dla
Towarzysze z PZPW Nr 39 żowej. Dotychczas jednak pra- skorupie biurokracji i dyktator- suj<! się kontroli produkcji, nie
nia nad demokratycznym kie- 100 uczennic szkoły należało mówią jeden przez drugiego, a cownicy owej bazy, chociaż po· sldej władzy jaką niegdyś spra- prowadzi walki z brakoróbstwem,
runkiem wychowania inłodzie zmobilizować fundusze.
dyrekto- Die kontroluje pracy brakarzy?
słowa ich są pełne żalu i oburze· wiadomieni, nie oczyścili koth, wowali kapitalistyczni
dyrektor Pietrzak zaś nie pozwa rzy. Dopuszcza do tege, że ko·
Higiena i bezpieczeństwo p1 a·
ży, zwalczania resztek wpłyTRZEBA PRZYZNAC, że nia. Drugi sekretarz Komitetu
la zrobić tego robotnikom. KQ- cioł parowy w fabryce nie jest e:v? żadna sala nie posiada wenwów reakcyjnych w szkole.
rodzice uczennic, rozumiejąc Dzielnicowego Dzielnicy Staro- cioł tymczasem już 7-my miesiąc czyszczony
przez szereg miesię tylaCJi wyciągowej. W farbiarni
miejskiej, tow. Nowicki, prosi
WE WSZYSTKICH
tych trudności finansowe, z jakimi aby każdy po
kolei wyłuszczył zarasta osadem, skutkiem czego cy, narażając w ten sposó9 fa. nie ma centralnego ogrzewania.
boryka się Komitet Rodz:cielzużywa się więcej węgla na o- brykę na straty i niebezpieczeń· Na niektórych
maszynach brak
pracach współdziałają z Ko- ski pośpieszyli z finansową swe żale.
grzewanie, mniej pary idzie na
- Jakże ~o -noże być? - de- sale produkcyjrte, a w ogóle z'ł stwo, i z 1,1porem nie pozwala wy urządzeń ochronnych. Reft:renta
mitetam! Rodzicielskimi Szkol pomocą w formie dobrowlllkonać tej pracy robotnikom, cho· Higieny i Bezpieczeństwa Pracy,
ne Komitety Opiekuńeu przy nych datków. Poważ~ą część nerwuje się ślusarz tow. Lewan- chodzi obawa, że kocioł może ciaż umowa 'zbiorowa przewiduj~ który „urzęduje" w centrali, rodowski.
Ta
sprawa
z
czysztych funduszów Kom1te<t prze
że robotnik może być zatrudnio- bc.tnicy jeszcze
ani razu tutaj
poszczegó~yol> zakładach pra kazał na uruchomienie szkol- czeniem kotła parowego dala się ulec awarii.
Gdy zaniepokojeni robotni:y ny dodatkowo i pqbiera wtedy nie widzieli.
cy.
nych kol~ letnich (w wy- już wszystkim porządnie we
specjalną stawkę. I w dodatku
.\ kr
dzierżawionym na ten cel bu- znaki. Przez długi czas co trzy interweniuję w tej sprawie u ma jeszcze pretensje, że robotniProste wnioski
Stosunkow~ krótki ' ~ . es dynku), znalazł również ple- miesiące robotnicy sami czyś~ili dyrektora, ten czuje się bardzo cy
wtrącają
się
do
„nie
swoicn"
Ten
stan rzeczy winien uleQ
pracy Komitetów Rodzici~l- niądze na niezbędne remonty ten kocioł, pobierając zapłatę urażony w swej dyrektorskiej spraw.
zmianie. Zakłady PZPW Nr 39
dumie.
według
umowy
zawieranej
każ
skich nie pozwala jeszcze na budynku szkolnego i przezna
muszą wypełnić swój plan pro- „Co to was obchodzi?" Inne ciekawostki dukcy
dokładne ustalenie czy wszy- czył
odpowiednie kwoty na dorazowo z dyrekcją. Ostatnio
jny i oszczędnościowy, siu·
·
ai'
ŁodZ: premiowan!e z końcem roku jednak dyrektor naczelny, tow. woła do robotników - „niech
A jak wygląda sprawa wyko- nne pretensfe i -żądania robotnistk!e nowopowst e w
szkolnego uczennic, wykazu- Pietrzak tłumacząc się, że bank was o to głowa nie boli, ja jesnania planu produkcyjnego i osz· ków muszą być uwzględnione
komitety wywiązują się zado- jących się najle~zymi wyni- nie chce akceptować wystawia· tem dyrektorem.
czędnościowego w fabryce, któ· dla dobra fabryki i załogi. Trzewalająco z clą~ących na ruch kami w nauce i w prac! spo-: nych przez robotniK"ów rachun·
Niemniej dyrektor był oburz<:> rą kieruje dyr. Pietrzak? Tow.i.- ba z korzeniem wyrwać takiP.
obowiązków.
Postaramy się łecwej. Pon~d~o. prerr;:owam ków, powierzył zadanie czyszcze ny, gdy sekretarz koła, tow. rzysze z oddziału IV-go uśmie· biuro.kratyczne kwiatki, jak hi·
kł d ·
d ·
zostaną wyrózmaJący się o:f.ar nia kotła prywatnej firmie, któ· Chrzanowski w porozumieniu z chają się z goryczą na to pytanie. storia z koiłem.
jednak na przy: a zie Zla- ną pracą pedagogiczną nauczy ra brała każdorazowo 130 tysięcy Dzielnicą wezwał
go na egzek~ Plan oszczędnościowy jest dla
I tu wielkie zadanie staje przed
łania jednego z Komtetów Ro ciele. Znaleziono także fun- złotych. Robotnicy natomiast :a tywę.
załogi wykończalni wielką nicwia 01 ganizacją
partyjną zakladów.
dzic:ielskich wykazać piętrzą- dusze na pokrycie kosztów tę samą pracę pobierali 40 tysię·
- „Co to obchodzi Dzielnicę?" domą. Cały kombinat ma w plaWydaje się więc, że zachodzi
ce się jes7.C'Ze przed inimi trud zradiofm:ćzowania szkoły. Z cy złotych.
nie 60 milionów oszczędno~::i, tu konieczność l'!atychmiastowej
denHwował się dyr. Pietrzak.
ale nikt nie wie, ile przypada na
A dziwne to bardzo, że tow. poszczególne oddziały. Wyk0ń· ingerencji Komitetu DzielnicoPietrzak, członek partii, nie wie, czalnia nie . wykonuje swojego wego. Nalezy 'jak najszybciej po
móc organizacji' patryjnej w jej
że właśnie obowiązkiem robotni·
planu prod u key jnego, poniew.aż
ków jest troszczyć się o fabry- tkalnia przysyła bardzo zły to- pracy, by mogła wreszcie zapro·
wadzić właściwy porządek na fakę, tym bardziej,
że on sam,
~
war. Najciekawsze, że tkalnia
dyr. Pietrzak, o fabryke niestety klasyfikuje swoją, pełną błędów bryce. A wtedy zniknie z niej
bezduszny biurokratyzm. marnookreślo· mało s i ę troszczy, że ~nym z
Popularna radziecka wytwór- wego i długometrażowego po: warstw społecznych
produkcję jako 100 procent pri· wanie inicjatywy i energii rob•.)nia
.
filmów
,SojuzdietfUm", wierzono reżyserowi I. Wano ' nych środowilSk.
zadań Rady Zakładowej : orgarr:y. Wykończalnia oddaje z tego tniczej. Wtedy również plan proPiękn i e wykonany, o wielk:ctt nizacji partyjnej jest usuwanie
znana dobrze w 'Polsce z doako zespołowi malarzy, którymi kle
r.ajwyżej 55,5 procent pierwsze·
nalych filmów d'.a młodzieży, rował L. Milczyn. Ab~ zd~ć so walorach ideowych 1 artystycz· braków i niedomagań w zak!a· go gatunku. Pomimo hczny::h dukcyjny i oszczędnościowy sta.
nie się wiadomy calei załodze,
nych
hlm
kolorowy
.. Konik Gar dzie pracy, że jednym 2 zadań interwencji
nakręciła pierwszy w roku
u· bie 1Spr·awę z pracy, Jakie] wy·
pracowników wy- która w sposób świadomy prabiegłym długometrażowy rysun magalo opracowanie teĘ? filmu, busek" stanow! wielki sukces Dzie!nicy
je.st czuwan'e nad kończalni w dyrekcji i w org'.l· cować będ7.ie nad jego wykona·
ko;y film kolorowy. Temat fil na:eży sobie uprzytomn1c, cz~m kinematografii radzieckiej.
wszystkimi
zakładami
poło· r.izacji partyjnej centrali kombi- nlem. I niewątpliwie go wykona.
L. Rubach
mu został zaczerpnięty z popu- musiało być wy.konanie dla n:eżonymi w danej
części
mia· natu, i:rodukc ja przędzalni i tkał
H . Sam.
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w PZPW Nr 39 muszq ulec zmianie
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Srebrny Krzyz·

ro

Nauczyde'e t młodzież w
Szkole Podstawowej Nr I pa·
trzą na tow. Anielę Malatyńską
z uznaniem i szacunkiem.
- Jaka ona dzielna, jak niestrudzen'e pracuje
mow1ą
między sobą, a z ust do ll'St po
dają sobie wiadomość, że !ow.
Malałyńska zostala odznaczona
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Tow. Ma'.atyńska nie wspomi
na o tym wcale, w ogóle nie lu
bi mów'ć o sobie, o swej pracy,
chociaż tyle byłoby do powiedze
nia.
Rok 1915 - pierwsza nomina
cja. Młoda nauczycielka rozpoczyna swą pracę pedagogiczną
w szko'.e, dz!ś oz-naczonej Nr I.
Mija wojna światowa, przychodzą laba drugiej niepodlegloścl.
Szkola przenOIS! się z jedneg<>
lokoalu do drugiego, zmieniają
się kierownicy, nauczyciele,
czą, wychowują się 1 opuszcza

przez bajkopisarza P. Jerszowa.
Bajki ludu rosyjskiego, dz:ęki
swej przebogatej temaiyce, ory
ginainości. wnikliwej oc<:nle
ludzkich charakterów 1 stosun·
ków spo!ecrnych czasów, w któ
ryc.1 powstawały - np: czasów
pańszczyzny i feudalizmu, są
doskonałym tworzywe~ .sztu.ki.
1
Korzysta'.i oz niego obf1c1e P ~
r:r;e, malarze, muzycy, są tez
wdzięcznym tematem filmu radzieckiego.
Oglądaliśmy na naszych ekranach wiele radzieckich fi1~ów
- bajek. W wytwórni „So1uz·
dietfilmu"
nakręono m. i,n.
przeróbkę filmową wspomniane
go wyżej
„Konika-Garbuska".
Nakręcona, jako film cz.arnobiały z. zawcdowymi aktorami,
bajka o „Koniku-Garbusku, zyskala _takle powodzenie, że .• So
jużdietfilm" postanowił. przerobić ją również na SWÓJ pierw·
ezy rysunkowy fi'.m w kolorach.
Zada,nie nakręcenia pierwszervsunkoweiz:o filmu koloro-

„

we znaki·

ory,g i
nal-ne styl!Styczne rozw1ą~n,e,
odpow!ad.aJą<:e abnosf~r~e 1. cha
rakterow: ludowej haiki. Ry?u·
nek W'llętrz, ludowych . ubiorc:w,
budynków, ornamenta<:Ja cało·
ści, ś;viadczy 0 tym,. ze pracę
n~d filmem poprzedziły szcze·
gotowe studia.
. .
l't
Troskę o .zac.hov.:am~ ,iedno.:
go stylu wid.ac row_niez w ry
sunku postaci lu?z~ic~ I z:wie·
r:ęcych:. czarodzieiskich ruma=
kow,. Ra1skl~go Ptaka oraz ry
sunkow kraiobrazu.
„Konik Garbusek" - to haj.
ka o wyraźnym obliczu społecz
nym. Chłopiec z ludu, lwanuszka, zwycięża barbarzyńcę-króla
i jego otocze!1ie, zaprowadu w
całym państw:e ,nowy porządek,
będący wyrazem wiel.ow~ekowe
go doświadczenia . zyc1owego
je~o klasy społecznej.
Bajkę cechuje doskonały humor satyryczny,
wyrażający
się m. i,n. w trafoej charaktery
styce typów ludzk!ch, będących
synonimami
1>.oszczeg6lnych

Zasług·1

dla wzorowe1· nauczyc·1elk1·

Lata pracy w tej samei szkole

u-1

ją szkołę

uwieńczone pełnym

uznaniem

coraz to nowe szeregi/ zwoleniu Lodzi wraca z.nów do 11<:zestniczyć w odbudowie kra.
dz!eci. Jedynie tow. Ma'atyt1$ka .szkoły, lecz obecnie już na sta- ju. Tak powstało szko'.ne kolo
trwa bez przerwy na swym sta now'.sko
kierowniczki.
Jest ZMP.
nowisku.
członkiem partii i jasno zdaje Pogadanki I dyskusje z nau·
A praca nie jest lekka. Pootę sob!e sprawę z przemian, j::ikie czycielstwem przyniosły w re.
powa nauczycielka nie może po przeżywa kraj.
zultacie śc:slą współpracę
PcY
godzić się z ówczesnym sy&te· - Tak samo - mówi ona, między partyjną kierownkzk~
mem wychowania : programem jak robotn !cy w iswych fabry· a bezpartyjnym gronem ped2go
nauki. Jest stale w ofensyw:e, kach pracują nad podniesien:em gów.
stale czyni to, czego zabraniają i ulepszeniem produkcji, tak
l jeśl• wreiszcie zebrania !{o.
ówczesne władze.
my, nauczy~ele, na odc~nku la Rodz!ców cieszą się dużt
Organi·zuje Kolo Mat~k - oświatowym ~usimy podnosić frekwencją, jeśli rodzke cz~sto
wspólne czytanie tych ks·ążek, poziom oświaty i kultury.
odwiedzają nauczycieli w gvdzi
które wprawdzie oficja'.nie moż
Jeśl dziś spojrzymy na Siko nach ich przyjęć, ło również d1a
na czytać, a które każą jednak lę Podstawową Nt' 1 przekona tego, że tow. Malatyńska umh1
myśleć I buntować 1Się przeciw my się, że tow. Malatyńska nie la przekonać, ie szkota Qraz
ówczesnemu porządkowi. P6ź- tylko zrozumiała swe zada!!!e, dom, to dwa zazębiające sit
niej nadc\1odzi rok strajku. Nie lecz umiała je wprowadzić w ogniwa tęj samej sprawy __,
wszyscy na•uczyciele przyłącza- czyn.
wychowanie dziecka.
ją się doń, ale ona. strajkuje. Lekcje histor:i i nauki o Pol Tak, praca tow. Malafyńs'<'eJ
Kierownik szkoły gn·ewa
się, sce, prowadzone przez tow. Ma słusznie została oceniona przez
krzyczy. grorl. Lecz sprawa latyńską, nie poz~taly
bez najwyższe władzę naszego Pań
jest słusma ~ strajk trwa.
echa. Zrodziły w uczniach nte stwa l winna S'ta~ si~ wzoiem
Rok 1945 druga nomina- tylko chę~ do nauki, ale i cz:r-ldla ws.u1tlddo oedaeo~ów.
c~ Tow. Malałyńska po
nu. Dzieci u.1>rairoe1J akt~nie .
5'

wr.
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Przed Kongresem Zwiqzków Zawodowych z

Kronika Piotrkowa

wpłynąć na właściwe udeliż zobowiązanie o wykona-

W związku ze zbliżającymi

si~ II-gim Kongresem Związ korowanie budynków szkol- niu 7 ochron metalowych do
kow Zawodowych, nauczy- nych w czasie trwania Kon- maszyn zgrzeblących w celu
zabezpieczenia od wypadcielstwo powiatu wieluńskie gresu.
Rezolucja z powyższymi ków, które ~iało być _wykogo zr~eszone w Zw~ązku Na~czycielstwa Polskiego pod- zobowiązaniami zakończona nane na dzień 2~ ~aJa, zo-

stwierdzeniem że
vi:ykonaniem pragnie go ucz nauczyciele _ członkowie
ZNP wierza niezłomnie w
cic.
wielki wpływ, jaki będą mia
Nauczyciele
ły wyniki obrad Kongresu
pow. wieluńskiego Związków Zawodowych na
dalsze kształtowanie naszezobowiązali się:
go życia po IW.ii socjalizmu
zwiększyć wydajność pra- i
dobrobytu mas pracują
cy celem otrzymania jak naj cych.
lepszych wyników w naucza
niu i wychowaniu, ze szcze PZPR w Zgierzu
gólnym uwzględnieniem od
meldują:
cinka społeczno-politycznew związku z podjętymi
go;
zapoznać młodzież szkol- zobowiązaniami dla uczczeną z ogromnym znaczeniem nia Kongresu zw. zaw. w
dniu 4.5 1949 r. meldujemy
zbliżającego się Kongresu;
-----------------------·

]ęło szereg uchy;ał, których została

stało wykonane

JUZ dn. 12.5
49 r. tj. o .1~ dni wcześniej.
Do wcześme1szego wykonania przyczynił się spawacz
ob. Bartczak Stefan.

Jednocześnie meldujemy o
przedterminowym wykonaniu zobowiązania, a mianowicie wykończenie biur, któ
re. miały by~ wy~o~ane na
dzień 15. ma] a, a. ]UZ wykonano dma 13 ma]a. Do tego
przyczynili s~ę p~acownicy
warsztatu sto.arskiego, elek
~rycznego: murarze, malarze
i hydraulik.

WPiotrkowskiej Fabryce Octu

Na terenie fabryki octu w wili sumę oszczędności pod
Piotrkowie, tak jak i w in- nieść o 20 procent.
KOMU WINSZUJE.MY
W najbliższych dniach zanych zakładach przemysłowych prowadzi się współza- łoga fabryki przystępuje do
Niedziela, dnia 15 maja
wodnictwo pracy. Komitet rozpoczęcia końcowej fazy
1949 r.
składa prac związanych z uruchowspółzawodnictwa
Dziś: Zofii
się z tow. tow. Marg:qer Jó- mieniem 1-go nowoczesnego
-0zefa, Hinke Antoniego. Ale- działu fermentacyjnego, co
WA!NIEJSZE TELEFONY
ksandrowicza Stanisława, 11sprawni i powiększy produk
jftra,t F-.-arna 10-72
ł,ągwy Anny i Martyszusa cję zakładu.
Szpital Iw. Trójcy 10-70
Obecnie remontuje si.ę i
Jana. Przodownikiem pracy
Pogotowie lekarskie nocne n.I
jest Margner Józe! zatrudni.o odnawia świetlicę. Bibliote
Stalina ,5, tel 10-04
ny przy rozlewamu octu, wy ka zaopatrzona została w
·~
W ramach „Tygodnia O- . Na odczycie poety Paster- rabiający 110 procent nor- większą ilość dzieł klasyków
marksizmu-leninizmu. Proświaty" na terenie naszego naka w sali im. Kilińskiego 'my.
DYŻURY LEKARZY
Godnym podkreślenia jest jektuje się w najbliższym
UbezpieczaJnia Społeczna miasta zorganizowano szereg w dniu 5.5 zebrano 1317 zł
nwiadamia, że w dniu 15 zbiórek ulicznych. Akcję a w dniu 8.5 na zakończenie fakt, iż załoga fabryki o tu czasie zakupienie odbiornimaja rb. dyżur świąteczny · ~hiórki. i znaczka przeprawa „Tygodnia" zebrano 50.605 zł wykonała plan produkcyjnv ka radiowego dla świetlicy.
dzienny pełnić będzie dr Sto cl ził przewodniczący komisji przy czym najwięcej zebrali za 1-szy kwartał 49 r. w 107 Prowadzony jest również na
terenie zakładu kurs dla akowski Tadeusz,
ul finansowej tow. Dyrektor Li Olejnik Irena, Gajda Teresa procentach.
. t k · zamieszkały w P io
Załoga fabryki z-0bowiaza n::i1fabetńw i półanalfabetów.
. ceum Handlowego Aleksan- i Grzegorzewski (2749 zł).
r owie, przy
Suma ogólna zebrana w ła się w ciągu roku dać W najbliższym czasie zorgader Gawl ik przy pomocy mlo
Słowackiego 20.
cią!{ll wyżej wymienionego 230.000 zł oszczędności, na- nizowanv zost:inie kurs w za
dzieży szkolne1 Piotrkowa.
Zbiórka w dniu 3.5 br. da Ty~odnia wynosi 133.000 zł. leży jednak dodać, iż praco- kresie wyks7tałcenia śred Redakcja f administracja
Piotrkowskiego" la w sumie 44.759 zł - przy Najbardziej w akcji zbiórko wnicy octowni w ramach czy niego.
„Głosu
„K. M".
Piotrków, Al. 3 Maja 4. In- czym najleps 7 ą puszkę ze- we1 wyróżniła się młodzież nu 1-szo majowego postanoteresant6w przyjmuje się brala para Tomaszewska H . Państwowe~o Liceum HanCZf·h~ndlnwei
~ziennie (prócz niedzl~l I i Kisson Henryk (3.260 zł.) . dlowego. Ponadtotrzebaza.i
W dniu 6-tym zebrano 37 .343 znaczyć. iż p!eniądze zebraświąt) od godz. ] 5 do 18.
1l1Yfe Mrs•~
ne w czasie trwania akcji.
--ofl6 lln.,.,@;:J
li.lW'
Bozdztelnla „Głosu P1otrkow zł najwięcej zebrali Wan- orzeznac?one zostają na wal
N~e ws~yscv mi~i:izkań~y pracy_ nie t_vlko indywidu1Jdego'' ul. Słowackiego Nr da Zenona i Karpiński Cze- kę z analf?b~tyzmem w napowiatu piotrkowskiego wie alne ale tak.,,e i zespołowe
szym powiecie.
sław (2599 zł.).
26, TeL 1540·
11
a *W dzą, że na terenie fermy Mi- Ferma Milejów współzawod
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Nasi hor~snondentr:I pfszą

biet zwróciła słusznie uwagę

na wkład kobiet do przedter
minowe~o zrealizowania pla
d k
nu pro u cyjnego: Państwo
wa Fabryka Sklejek posiada wśród swoich pracowni.
,
.
ków połowę kobiet, ktore po
trafiły nie tylko powiązać
zajęcia domowe z pracą w
fabryce, ale w pracy zawaoszcz cić si mo
dowej
gą
ę.
Y
p
.
me gorszymi od męzczyzn
wynikami. Wiele z pośród
nich jest przodownicami w
wyścigu pracy przekraczającyml normę w kilkudziesię.
cm procentach.
Osiągnięcie fabrykf Sklejek wyraża się wykonaniem
2400 metrów sześciennych
.
skle1ki. Godnym podkreślenia jest fakt, iż jednocze
śnie z zakończeniem roczne~o planu produkcji przedter
minowo wykonano ·p rzed•
gongresowe zobowiązan1a,
mianowicie nas dni przed

•
• b•b1· t k•
PraCO WnICY I 10 e I - na WSI
~

W ramach Tygodnia O§wiaty, Książki i Prasy pracownicy biblioteki Powiatowej z Piotrkowa z udziałem
zespołu świetlicowego Lice.
u~ Handlov:ego "'. Pioti;k0wie ~orgamzowah wy]azd
do wsi Ręczno.
Akademia odbyła się w
szopie strażackiej przy tłum
nie nabitej sali mieszkańca
mi Ręczna i okolicznych wio
sek.
W części oficjalnej został
wygł-0szony referat przez kie
rowniczkę Biblicteki Powia
towej traktujący o znaczeniu książki i biblioteki. Na

część artystyczną złożyły się

liczne deklamacje i inscenizacje zaczer9nięi:e z książek
wspólczesnych pisarzy:
Na szczególne wyróżnienie
zasługuje koleżanką Nowak

Jadwiga z Liceum Handlewego, która z prawdziwym
artyzmem recytowała wier
sz~ o problematyce społecz
ną Sł<?wo w:'tępne """"'.' w
sposób Jasny i zrozumiały
- wygłosil kolega Dorant,
który mówił 0 historii książki. Jak wynika z licznych
braw zebranej publiczności

występ wypadł naprawdę
imponująco.
Celem udostępnienia ku-

wyznaczoną datą.

M.
_ _ _11111_ _ _ _11:m_ _

Remont
Hali Targowej
Hala targowa w Piotrkawie po zniszczeniach wojen
nych została całkowicie odremontowana. Budynek ha~i został odmalowany, a we
przeprowadzono
wnątrz
wszystkie niezbędne ren1on
ty. Obecnie po odmalowaniu
i oczyszczeniu figur i płaskorzeżb budynek .wygląda
niezwykle estetycznie. Kładzie się nową nawierzchnię
betonową na placu hali targowej.' o~az zakłady sky;ery i zielence. W tych dmach

pienia dobrej i taniej książki Biblioteka Powiatowa nie
zapomniała o zorganizowaniu stoiska, które było za0patrzone w książki 0 różnej
tematyce. Jak wynika z oświadczenia kierow. Bibliote
ki Pow. stoisko cieszyło się
dużym powodzeniem, ·co jest również została uruchomiądowodem, iż wieś zywo in- na .chłod?ia w .Po~ziemiach
teresuje ~ę życiem kultu- hali, gdzie będzie s.ie t>rodukować 16d.
ralno-oświatowvro

I

,partii

Kalendarzyk zebrań
14.5.49 r. godz. 18 - Hut~. „Feniks".
14.5.49 r. godz. 14 - Wię
z:enie.
14.5.49 r. godz. 14 - Zjednoczenie Przemysłu Szklar
sklego.
14.5.49 r. godz. 15 - ':' Hyn
„Warszawianka".
16.5.49 r. godz. 16 - Pasie
dzenie Komitetu.
16.5.49 r. godz. 19 - Sekcja Kulturalno-Oświatowa.
16 5.49 r. godz. 16 - Fabryka beczek.
16.5.49 r. godz 18 - Sąd
i Prokuratura.
17.5.49 r. godz. 17 - KoWspółzawodnictwa
mitet
Pracy.
17.5.49 r. godz. 14 - Sekcja Propagandowa.
17.5.49 r. godz. 19 - PCK.
18.5.49 r. godz. 17 - Posiedzenie egzekutywy.
18.5.49 r. godz. 16 - „Wy
Spółdzielnia
zwalenie" Wytwórcza.
18.5.49 r. godz. 15 - Starostwo.
18.5.49 r. godz. 18 - Terenowe.
18 .5.49 r. go dz. 19 - N auczyciele.
------------

Ogłoszenie
Urzędu

Stanu Cywilnego

Urząd

Stanu Cywilnego
do publicznej wiadomości, że urodzenie dzieeka należy zgłosić urzędnikowi stanu cywilnego, w
którego okręgu dziecko urodz ilo się, w c : ągu 2 tygodni,
celem sporządzen '. a aktu uro
podaje

~~~~:~~~n~a z~~;~~ ~~~ !r ~~~i:~ien7e:państwo- f;e;r~~t~;~::e~c~~~~~~
przedkongresowe · ;~~~;
ogrodmcze, ktore zajmują Pracownicy fermv po skoń- su, urodziło się nieżywe lub

„Jr.~·
1
a
.,..,~.
Skromna oprawa w ni-,który pracuje tutaj od przeczym nie umnieJ·szyła isto- szło 15-tu lat, dzięki Joanty i doniosłości święta jakie nie Rojniak, Kopycielowi
· K · · 1W d ·
J' f
siąze. . an .zie,
przed kilkoma dniami prze- · oze ow·i,
żyła Państwowa Fabryka 88.r St.anisławow 1 i wi~lu
wielu mnym. przekraczaJąSklejek w Piotrkowie.
cym regularnie w wysoki'.tn
W dniu 12 maja br. fa- stopniu normę pracv udało
bryka Sklejek o godzinie się odnieść wspaniał:v suk20,18 zakończyła swój rocz- ces. Posiada on jak powieny plan produ1<cji na trzy dział kierownik zakładów
l pół miesiąca przed wyzna- tow.. Aleksandrowicz· - poczonym tern:inem. W tym dwóJne znaczenie: znaczenie
wykonano ekonomiczne dla życia nadmu
samym
przedterminowo zobowiąza- szego odbudowującego się
nia powzięte z okazji Kon- kraju oraz znaczenie maralgresu Związków Zawods>- ne dla wszystkich ludzi pracy.
.
wych.
Na tvi:arzach . wszystkich . „Przedterminowe wykona
pracowników widać radość me rocznego planu produkzadowolenie, bo oni wszyscy cji jest odpowiedzią podżeprzecież razem i każdy zo- gaczom wojenym i odprawą
S?bna wkłade~ .sw.ojego· WJ na ich niecne zakusy a zasd1łku przyczynili Sklę _waln~e razem dow?dem, ja~ w nao wczesne~o za onczema szym ustrOJU pracuJe i budawać potrafi klasa robotniplanu produkcji.
Dzięki takim pracowni- cza".
Przedstawicielka Ligi Ko.kom jak Cygora Władysław1
'

życia

6 ha. Pół ha zajęte jest pod
plantacje tak zwanych dzic7.
ków- drzewek owocowych.
Resztę ziemi 7,ajmują drzew
1
·
· ·
k. a b rzcs k wm1owe
i more owe oraz krzPwy porzeczek.
1.
·
ag-restu i mam.
Zaznaczyć należy iż prowan~i się tutaj akcję ~ku~u
bydła, oraz przeprowadza s1~
tUr„enie trzody chlewnej.
W fermie tej zatrudnianych jest 64 nracovmików
zaróW'"l.o st<>>ych jak i ~e7onowych. 33 -praC'Own1ków
stałych, jest na całkowitym
utrzymaniu fermy.
Jeśli chodzi o akcje siewni:>
to z<>stała ona już wykon:ina. ob:cni; nr~v~t::ioiono do
sad?.ema z1emmaków:
Na uwatrę zasłu~1e f::>~t
iż od dłużrze!11"l już c?:lJ'lU ist
nieje tu WSl)ółzawodnictwo

Meble kuchenn!

czonvch zajęc:ach chetnie zmarło przy perodzi~ .
Do zg:oszen:a urodzenia
przebywaią - w świetlicy.
~dzie mają możność przej- dziecka obowiązani.· są: ojrzenia codziPnnej p!"asv c;ec lub matka dzie~ka, ska
· · na
· JeJ
· · k"1 ro t Ylk o s t an zdrow;a
· · k s1az
· d ob re]
nrzeczvt an1a
lub zagrania partii szachów tu pozwoli, lekarz, po~ożna,
· • która była obecna przy poNależy również wspomntec rodzie.
7.e pracownicy żywo interesu
Terminowe zgloszen'. e uro
ią się życiem polit:vcznosnolecrnym i w związku z dzenia dziecka powinno wy
tym poświęcaią wiele czasu nikać z obowiązku rodziców
na wertowanie dzieł klasv- ZJ względu na korzyść indy
ków marksizmu. które znaj-J widualną dziecka, jaką przy
rfoia się w du7ei ilości w hi- szły obywatel odniesie z akbliotece świetlicowei. Do- tu zarejestrowania we włatvchczas brak tu tvlko nie- ści wym czasie. Rodz.ce, któ
stetv orqani„acji mlodzieżo- ~zy zani edbują lub lek~wa
wej mimo, iż zatrudnionycli zą. obowiązek zgło.szen · a
iest tu okol() 40 chłonców i d.-:1ecka w wyżej podanym
d7iPwcz::it. Jak wvnika jed- terminie podlegają grzywn;i.k ?: oświadczenia kier.o w- nie przewidzianej w art. 90
nika fi>rmv Vikrńtre 7,.,c:+<>TJ.ie prawa o aktach stanu cyv; ]
nego do wysokości zł-Otych
zorganizowane koło ZMP.
l0.000.„G"
Urząd Stanu f;yw"?ncgo
w Piotrkowie Tryb.
nadejdą

wkrótce

Szeroką działalnofć rozwi 1ble jest bardzo duży a o jeja sklep detaliczny Przemysłu Drzewnego mieszc7.ący
się przy placu Kościuszki w
P~o!rkowie. Pl~cówka ta is!
meJe od grudnia 1947 r. i
cieszy się dużym powodzeniem wśród świata pracy.
Sprzęty meblowe sklep <>trzymuje z różnych państwo
wych fabryk mebli. Surzedaż odbywa się za gotówkę
oraz na raty z tym, że pracownicy fizyczni i umyslowi instytucji państwowych
i samorządowych należą do
grupy „A" która otrzymuje
sprzęty na spłaty w wysokoś
ci 4-ro miesięcznych poborów i rozdziela się na 12 rat
miesięcznych. Wolne zawody
należą do grupy ,.B" i otrzy
mują . meble na 9-miesięczny spłaty. Do grupy „C"
należą chłopi i gospodarstwa
rolne, które są na takich samych prawach jak grupa
.
„B".
Nalezy zaznaczyć, ze szcze
gólnym zainteresowaniem
kupujących cieszą się komplety kuchenne. Jak wynika z oświadczenia kierownika Dla.cówki not>vt na m"-

•
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wiPlkości świaqczy, iż tyl

ko w miesiącu kwietniu sklep
detalicznv Przemysłu Drzew
n~~o miał obrót na 3 i pół
miliona złotych.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na komplety kuchenne informujemy,
i ż w najbliższym czasie nadejdą nowe partie komole„I{. M."
tów.

Tydzien' PCK
ze zbliżającym
w
tygodniem PCK
dniach od 7-13 czerwca zo
na
stał powołany komitet
czele któr~go stoi ob. starosta K. Burzyński. W ramach
tygodnia, piotrkowskie klu
by sportowe organizują w
powiecie i mieście szereg cie
kawych imprez sportowych.
W ciągu całego tygodnia
przeprowadzane będą zbiór
ki uliczne, koncerty, podwieczorki przy m ikrofonach
oraz zabawy. Poza tym w
ramach tego tygodnia prowad~one będą kursy dla do
zorcov' or.:>ti: lrnn lrnr.._v rzyW

związku

s: ę

~w"L

-<>-

Buduwa pieca

gazowe~il

Budowa nowego p '. eca Gazowni Miejsk:ej postępuje
naprzód. Stalowy potężny
szkielet został już zmontowany, obecnie pracuje się
konstrukcją.
nad dalszą
Przy budowie pieca zatrud
n ieni są specjaliści ze Ślą
ska. Nal.eży zaznaczyć iż zu
życ'.e gazu w porównaniu z
przedwojennymi
czasami
wzrosło dwukrotnie.
-<>--

Wędrówka

po wo:ewódzhvie
SKIERNIEWICE
W ostatnich dniach przy
miejscowym browarze zawią
zano koło Towarzystwa Przy
jaciół ~łnierza.
Koło liczy w

nej ponad 60

chwili obec-

członków.

ŁASK

Na ostatnim posiedzeniu
Powiatowej Rady Narado.
wej w Lasku, radni postano
wili jednogłośnie zaprenume
„Rada
rować dwutygodnik
(be)"
N.11:rnnnur<>"

str.

Ił

Nr 132

PAICJSTWOWY TEATR WOJSKA
POLSKIEGO
w lod:r:t ul. Jaracza 11
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DIA" A. Fadiejew.. Pana - partout niewatne.
O godz. 19.15 prmedstawteme
„MŁODEJ GWARDII",
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA

Ku uwadze Włókniarzy

Daszyńskiego

Dziś

3',
o godz. 19.15 sztuka

1

S~

W ,,Biegach Narodowych", 8 maja
stanowczo za mało!

warta „GWIAZDA STEVENSONA"'·
W dniu Kongresu Zw. Za.w. Ra.da Kultury FlzYcrmeJ 1
Kasa czynna od 12-tej. Tel. 123-02. Sporlu OKZZ
w Łodzi złożyć ma meldunek o zakończeniu
prac nad re.oo-ga.nizaeją sportu w piome OKZZ - Łódź. DoTEATR „MELODRAM"
brze się słało, ii meldunek ten dot~ć będzie tylko reorul. Traugutta 18
ganizacji, a nie dotychczasowej pracy w poszczególnych ko(Gmach OKZZ.)
łach i klubach Zrzeszeń sport.owych. Oba.włamy się, że spra
Dziś o god-z. 19.15 doskonała ko·
wozda.nia. z działalności prac w terenie wypadłyby trochę
111edia francuska E. Augier l J. g017,ej,
Sandeau pt. „ZIĘC PANA POI·
Po reorgan1zacjt np. Zrze- tej zachęcił tylko 4-tą część
RIER".
szenie „Włókni&rZ" posiada o- swoich członków, to m ielibyTEATR KOMEDO
MUZTCZNl!J becnie największą ilość
12łon śmy 30.000 osób, biorących u„LUTNIA"
ków, wyrażajacą s:ie cy!rą dział w tej pięknej i wartoPiotrkowska 2'3
120.000. Cyfra ta jest napraw- ściowej
dyscypl'in:e sportu.
„DZWONY Z CORNEVILLE"
dę imponuj;icą. Ale jednocze- Niektórzy z nich zasmakowaśn:e zmusza nas do zastano- liby
współzawodnictwa
w
TEATR „OSA„
w ienia się nad tym, czy Od- sporcie, co w konsekwencji po
Traugutta I tel. 272-70
działy Włókniarza pracą swo- większyłoby nam
kadry zaCodziennie o 19.30, w nledztelę ją na odcinku krzewienia kul wodników sportowych, kadry
I święta o 16 I 19.30 „RYCERZ tury fizycznej wśród swoich przodowników pracy, a przeczłonków stanęły na wysoko- de wszystk:.m przez racjonalSZALONY"" z A. Dymsz11.
ści zadania?
Czy te 120.000 ne przygotowanie się do tej
ROBOTNICZE TOWARZYSTWO członków, zrzeszonych w Od- imprezy, wpłynęlibyśmy na
PRZYJACiól DZIECI • TEATR
działach „ Włókniarza" upra- dobre samopoczucie i radość
LALEK „PINOKIO"
wiają naprawdę wychowanie życia naszego świata pracy.
Nawrot 2'
fizyczne i sport? Wydaja
W niedzielę 15 maja o godz. 12 nam się, t.e nie. Jeśli więc popremiera sztuki J. Grabowskie- S:adamy tak !Imponującą liczIJO „Wilk koza l koźlęta".
bę członków w
poszczeg?lStadion tKS Włókniarz, godz.
nych Oddziałach „WłókmaTEATR LALEK „ARLEKIN"
rza", to musimy zorganizować 10-ta odb ęd11 się Biegi Narodowe
lódt, ul. Piotrkowska 1~ teł. 258·99 dla nich choćby najprym.ityw jako eliminacja na szczeblu wo·
Codziennie prócz ponledzlalk6w niejsze rozgrywki s·p ortowe, jewódzkim. Biegi odbędą się na
o godzinie 17-teJ „KOLOROWE gimnastykę lub zaprawę spor tych samych dystansach I w tych
samych grupach wieku jak w dniu
PIOSENKI„ Franta. W niedzielę tową.
I lwlęta dwa widowiska o 15-teJ
Niektórzy działacze z Od- 8 bm. W biegach tych mog11 brać
i 17-tej. Kasa czynna od godziny 'dZ:ału „Włókniarza" odpowie udz ieł tylko zdobywcy pierwszych
10-teJ.
dzą nam z pewnością, że na- miejsc z dnia 8 maja.
Plika nożna: stadion ŁKS Włók·
potykają na różne trudności,
CYRK
NR 2.
jak: brak boisk, sal gimna- niarza, godz. 17-ta: zawody o mis·
codziennie o godz. 19.15 1oboty stycznych, sprzętu itd. My na trzostwo ligi drugiej grupy pół·
2 pn:edstawieme - nledzlele 3 tomlas·t twierdzimy, że w pier nocnej: Widzew - Garbarnia, po·
przedstawienia.
wszym rzędzie brak jes•t w przedzone pn:edmeczem Widzew II
Wielkie widowisko atrakcfl.
tych Oddziałach entuzjastów ZZK Łódź III. Zawody o mistn:os·
kultury f'.zycznej wśród kie- two klasy A ok.ręgu łódzkiego:
-<>-godz. 17-ta stadion Zjednoczorownictwa.
Weźmy dfa przykładu ostat nych: Spójnia - Conoordi~ boisko
Boruta,
nią
~mprezę
masową,
jaką w Zgierzu: Włókniarz: były Narodowe Biegi Na Prze

startowało

Was

Ze wstydem musimy wyże w Narodowych Biegach na przełaj, w dniu 8 ma
ja, ze wszystk:ch oddziałów
"Włókmiarza" na terenie Ło
dzi startowało zaledwie 250 osób!? Liczba ta stanowi zaledwie 0,2 proc. ogólnego stanu
członków „Włókniarza".
Jest
to sytuacja godna zastanowie
nia się, czy jeśl! idzie o krzewienie kultury fizycznej szerokich mas świata pracy jesteśmy na dobrej drodze.
Dla kontTastu podajemy, iż
koło
sportowe
Zrzeszenia
Sportowego „Stal" przy Łódz
kich Zakładach Aparatów Nisk:ego Napięcia (ul. Przędzal
nia.na 71), na 117 członków wy
stawiło do Narodowych Biegów 76 osób, zdobywając w
90 p::."'oc. minima na Odznakę
Sprawności Fizycznej.
znać,

•
Dzisiejsze imprezy

Za.topek (CSR) i S:rilagyl (Wę gry) na bieżni W. P. Orech,
boisko w KoluSZJkach: ZZK Kolusz· jak wiadomo, w biegu na 5 k m osiągnął najlepszy czas w
ki - ŁKS Włóknian: I B, boisko
tym roku na świecie
w Tomaszowde: - Zwi11zkow1lec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lechia. W Pabianicach o godz.
11-tej !Jra PTC z Lublinlank11 o
mistrz. II Ligi.
Zawody bokserskie: stadion ŁKS
ściągną znów na siebie zainteresowanie .
Włókniarza
boisko
hokiejowe:
całego kraiu?
godz. 11.30 za wody towarzyskie
Biegi Narodowe zorganizowa· ' •j r p h ę dą jui zorganizowane na
ŁKS Włókn i arz Gwardia (Wro·
ne ubi e głej niedzieli były jakby szezeblu wo iewód zkim.
daw.)
eliminacji) zdolnieJZawody kolarskie: ŁKS Włók· pierws z ą
Biegi dzisiejsze odb ęd ą się na
nlarz organizuje ogólnopolski wyś szyc!i biegaczy. Drugą ich elimi· tych samych dystansach i w tych
cig szosowy na dystansie około nacją będzie w dniu dzisiejszym samych grupach co w dniu 8 ma·
150 km. o nagrodę jubileuszową Bieg Narodowy m .Lodzi, który ja. W biegach dzisiejszych star·
b. ŁKS·u na trasi.e Łódź - Rzgów się odbędzie na boisku LKS- towar. będą ty lko zdobywcy(czy·
- Srock ....:.. Piotrków - Wolbórz Włókniarza o godzinie 10.
nie) pierw~ zych miejsc w bie·
- Tomaszów I z powrtoem. Start
Zarząd LOZLA iako organiz;i. gach eliminacyjnych 8 maja. K3ż
o godz. 7.30 ze stadionu ŁKS tor dzisiejszego biegu zaprosił dy z organizatorów Biegów Na·
Włóknliar:za,
gdzie również znaj· do Komitetu Honorowego przed rodowych w dniu 8 maja mi3f
dować się będzie meta wyśai.gu.
stawiciełi wład'z państwowych, prawo zgłosić do biegów dzilieJ.r
łaj.
społeczny::h szych f>o jednym zawodniku ~ <fłl
Piłka ręczna:
stadion Zjedno- samorządowych ,
11
ADRIA
„Opowieść o P,rawdzi·
Nie mamy zamiaru dokuczoąych, go<ll:.
11-ta, mwody o oraz partii i zwi:p:ków zawodo- wodniczce z kaidej grupy wie·
wym Człowieku"".
czyć tu specjalme
jakiemuś
Bawełny!
mistrzostwo ligi w szczypiorn.ia· wych. Zwycięzcy dzisieisi w po- ku. W grupie dla zawodników od
BAŁTYK „Za Wami pójdą Zrzeszeniu, klubow'~ czy t~ż
Zarząd WZKS Bawełna zawia- ku pomiędzy ŁKS Włókniarzem i
grupach wieko· 21 lat startować dzisia i będzie
kołóm sportowym,
jednakze damia, że we wtorek dnia 17 bm. BZKS .z Groszowic (wicemistn: Pol ~ zczególnych
Inni"'.
wych
dopuszczeni
zostaną
do nie po jednym, ą po dwóch za·
musimy
sobie
powiedzieć o godz.
BAJKA - „Jej Pierwszy Bal".
18-tej, na boLslou własnym ski na rok 1948).
nas tę pneg-o biegu w dn. 29 bm. W<Jdników (zdobywcy dwóch pier
wszych miejsc).
GDYNIA - „Program Aktualnoś szczerze, że impreza ta w Ło przy ul. Ogrodowej Nr. 28a oddzi wypadła nie tak, jak spo- będzie się zebranie wszystkich
Dzisiejzzy „Bieg Narodowy·•
ci Kraj. I Zagr. Nr. 21
dziewaliśmy się.
będzie najpoważniejsza imprezą
czł.onków sekcji bo'kserslc.lej.
HEL (dla młodzi
„Wieczna
w naszym mieście tot11ż ściwnie
Ze względu na wa!i:ność s.praw
Gdyby „Włókn!arz", liczący
Ewa".
powinny stać się doskonalą propa- powinien na stadion LKS -Włók·
120.000 członków do imprezy obecność obowiązkowa.
MUZA - „Jasna Droga"
niarza ws zystkich miłośnikó·y
gandą szermierki
spotru.
„Za Wami pójdą
POLONIA
W dn. 28 I 29 bm. odbędą się ne za pośrednictwem Kura<tortum
Inni",
usłyszymy
Pomijając jui, ie „Biegi Naw Łodzi mistrzostwa szermiercze Łódzkiego UC7lenl\icom VII kl.
PRZEDWIO$NIE „Klęska Szpiega" 6.50 Sygn. czasu
l pobud. młodz. , 14.15 Aud. dla dzi.eoi, 14.35 Mu- kobiet indywidualne i drużynowe. podst. oraz gimn. I liceum. 500 bi· rodowe" należą do tych kon ku·
rencji, kt.óre w pierwszym rzę ·
ROBOTNIK - „Cezar I Kleopa- 6.55 Program dnia, 7.00 Wdad. zyka lekka, 15.00 Słuchow. pt. Gospodarzem
zawodów będzie Jetów w cenie 25 zł. zostanie roz·
tra"
gosp. dla wsi, 7.15 Konc. poran., „Król na łowach", 16.00 DZIENN. KSZS Kolejarz. Obsada sędziow prowadzone dla młodzieży pozosta- dz~e br~ne )Jędą w rachube przy
ub1eg-amu stę o Odznakę Sporto·
8.00 DZIEN. PORAN., 8.20 Przegl. POPOŁ., 16.20 Konc. Kapeli Lud. ska: Inż. Kuźnicki Roman, Kuźnic łej.
ROMA - „Paganini"
wą i będą zarazem sprawdziaREKORD - „Znak Zorro" dla mło prasy stoł., 8.25 Muz !~a, 8.55 i Ch6ru Rozgł. Warszawsk., 16.45 ki Stanisław, Kazimierczak EugeMiejsce zawodów Sala YMCA.
nem wzrostu naszej tęiyzny fi.
Aud. Stoł. Kom, Radiofon. Kraju, „Nowe ksiąiki" fel, 17.00 Konc. uiusz, Brunaś Bolesław (sędziowie
dzieży, „Tn:eci Szturm"
zycznej - staną się one niew~~·
9.00
Naboż.
z
kościoła
O.O.
Ber·
główni)
inż.
Bachman,
Dajwłowski,
po.pul.,
18.00
„Pan
Tadeusz",
18.20
O
godz.
1130
STYLOWY - „Daleka Proga" dla
tpliwie równiei „wylęgarnią" t~•
n,a,rdynów, 10.00 Muz. lekka, 10.20 „Z życia ZSRR", 18.50 Felieton. Rybicki. (sędz. boczni).
młodzi~y „Rud7lielec"
Aud regioom. ze wsi Małków 19.00 Pestiv. Muz. Lud., 21.00
Maj11c na uwadz>e propagandowe
lentów,
i: których w przyszłości
SWIT - „Skarb Tan: ana".
pt. „Rozśpiewała aię Ziemia Sie- DZIEN. WIECZ., 21.40 Muz. tan. znaczenie, Jakie maj11 spełnić :za.
może wyrosną godni spadkobierTATRY - „Kulisy W!elkleJ Re- radzka", 11 .00 „Wszech. Radiowa', w wykonaniu On. PR, 22.30 Wiad. wody w naszym mieście organiza- zadzwięczy gong•••
cy ś wietnych tradycji polskiej
wli".
11.20 (Ł) Omów. progr. 11.30 (Ł) sport. ogólnop., 22.43 (I:.) WIAD. torzy wzywaj11 komplet sędziow
Po dłuższe.j prze rwie będziemy lekkoatletyki, wydeptanych na
Słowiańskie pieśni ludowe,
U .SO SPORT. OGÓLNOP , 22. 46 Wiad. ski do dania z siebie maksimum
TĘCZA - „Pleśń Tajgi".
Swiadkaml na wolnym powietn:u
(ŁJ „z frontu radiof.", 11.51 Sygn. sport. z W-wy, 22.50 (Ł) Wiadom, wysi łku i uwllGf w czas.ie sędzioWISŁA „Podróż w Nieznane"
spotkania bokserskiego ŁKS Wio bieiniach Europy, a nawet Ameczasu i hejn. z W. Marlac., 12.04 sport. lokal., 22.58 (Ł) Omówienie wania.
niarza z zawodnikami Gwardii z ryki kolcami Kusocińskiego, No·
WŁÓKNIARZ „Podróż w NiePopu!. poranek symf., 13.00 „Obóz progr. na jutro tj. poniem. 16 ma.
Dla propagandy sportu szermie:r- Wrocławia..
'~n. K"rha rskiego i innych, do·
znane".
nad Oką". 13.15 Radiokron.lka, ja, 23.00 OSTAT. WIAD., 23.10 czego wśród dziewcz11t Zarząd/ Wejście
na miejsca siedzące od skonałych naszych długo i śred·
WOLNO$C „Za Wam! pójdą 13.25 Na,jciek. aud. pn:yszł. tyg. Mll2!. tan., 23.50 Progr. ~ dzień
ŁOZB-u przeznacza 1000 szt. bile- Ale.i Unii, na miejsCd stoj4ce, od
inni".
niodystansowców.
13,30 „Niedziela na wsi Żukowice"' nast., 24.00 (Ł) Konoert żyaeń tów bezpłatnego wejścia na za- uł. Karolewskiej.
ZACHĘTA Nikt nie nłe wie". - wieś samopomocowa, Koncert, 1.01 Zakończenie audycji i Hymn. wody. Bilety zostan11 rozprowadzo Poa. o godz. 11 .30.
D-02021.

Dlaczego dzis;ejsze „Biegi Narodowe"

Uwaga bokserzy

Szermiercze mistrzostwa kobiet

Co

przez radio?

Ha boisku

Włókniarza
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Tragedia Amerykańska
- Panle prokuratorze - przerwał Belknap - to już nie
fest pytanie, to cała oracja.
:_ Utrzymuję się przy tym pytaniu - odparł Mason. Przy=ajesz się więc tym, że jesteś kompletnym tchórzem?
- Nie, nie przyznaję się.
- Nie?
- Nie.
- Jeżeli ktoś pod przyS.:ęgą kłamie, nie jest nikim :innym, tylko tchórzem, zasługującym na wzgardę i karę, stosowaną do krzywoprzysięzcy i fałszywego
świadka.
Czy
mam rację?
- Zdaje się, że tak.
- A więc jeżeli nie jesteś tchórzem, czy potrafisz się

. uspraW:edliw1ć, dlaczegoś pozosta'Wił utopioną d~ewczyne:
na dnie jeziora, tym bardziej, jeżeli, jak sam móW1Sz, był to
ty~ko wypadek. boś przecie uderzył ją niechcący? Wiedziałeś, że rodzice jej cierpieć będą po stracie ukochanego dziecka . Ani słowa nie powiedziałeś o tYIJl nikomu, tylkoś czym
prędzej uciekł stamtąd, schował trójnóg i ubranie 1 skrył
!ię jak zwykły zbrodniarz. Czyś się nie zastanowił, t.e swym
postępowaniem zdradziłeś, tż w cichości ducha planowałeś
zbrodl\ię, a potem starałeś się uniknąć wszelkiej odpowiedzialnośc!. Albo td uważałeś swe postępowanie za zwykły
chytry wvbieiz człowiek.a t.chćrz.liwee:o. uaiek.aiac .z mie1sca.

wypadku śmierci uwiedzionej dziewczyny, bojąc S'!ę o swą
i przyszłość. Jakże, Griffithsie, usprawiedEwisz się
z tego?
- Ale ja jej nie zabiłem! naprawdę nie zabiłem - up!erał się Clyde.
- Odpowiadać na pytanie!
- Prosiłbym Wysoki Sąd - wtrącił Jephson, rzucająe
spojrzenie naprzód na Clyda, a potem zwracając się do pri:e
wodniczącego - o uświadomienie oskarżonego, że nie jem
obowią:zany odpowiadać na takie pytanie. JE*lt to pytanie
argumentacyjne, nie mające istotnego znaczenta w tej
sprawie.
- Oznajmiam - wyrzekł przewodniczący, - że oskarżony ma prawo inie odpowiadać.
Clyde odetchnął z ulgą, otrzymawszy tak niespodziewaną pomoc.
- Dobrze, idźmy w takim raz"'.e dalej - mówił Mason,
dotknięty do żywego czujną uwagą Jephsona i Belknapa,
którzy czynili, co mogl!, by mu odebrać chęć do dalszych
ataków i osłabić je. Mason jednak zawziął się, żeby postaW:ć na swoim.
- Oskarżony powiedział, że p~ed wyjazqem na tę wycieczkę nie miał zamiaru żenić się z Robertą Alden. Tak
opinię

było?

żył

do
-

Tak.
Ze ona tego pragnęła, lecz oskarlony W"Cale nie dątego?
Tak.
~ Czy oskarżon:v nr.zlllQO?XIW tobiAI lu,:a.ż.ke kucharskii.

•

serwis do soli i pieprzu, łyżki i noże, które ona włożyła do
"?
waliz.kI.
- Przypominam sob:e.
- Czy oskarżony sobie wyobra&:a, że ona zabierała te
rzeczy po to, żeby mieszkać samotnie jako niezamężna i
oczekiwać twego przyjazdu raz na tydzień albo nawet raz
na miesiąc1.
Zanim Belknap i:dążył zaprotestować, już Clyde odpo-

wiedziM:
-

ma na

.

Nie wyobrażałem sobie nic i nie wiedz;iałem,
myśli.

co

ona

- Czy oskarżony powiedz!ał jej pnez telefon po tym
likie z pogróżkami, że ma zamiar się z nią ożenić?
- Nie, nie powiedz:ałem tego.
.....:.. Nie byleś na tyle tchórzem, żeby dać się zastraszyć
takim.i pogróżkami, co?
.
- Nigdy nie przyznawałem się do tchórzostwa.
- Więc nie dałeś się zast raszyć pogróżkami uwiedzionej
dziewciyny?
- Nie, bo nie uważałem, że powinienem się z · nią ożenić .
- Nie uwa&:ałeś jej za tak dobrą partię, .jak pannę X?
- Czułem, że nie po'\Yfnienem się z nią żenić, jeżeli jej
n:ie kocham.
- Nawet wtedy, gdy należało zwrócić jej czesć niewieścią i spełnić obowiązek uczciwego człowieka?
- Byłem pew!eil, że w tycn warunkach nie bylibyśmy
S2JCZ~liwf.
--- To byto t>rzed ta wiA1h. niezwvktą zmianą uczu~

~
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