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Wielki strajk rolny we
objął już
mrmo akcji
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Włoszech

•

milion robotników rolnych

łamistrajkowej

zorganizowanej przez obszarników i kler

Strajk 700 rozmow~ s ministrem 11praw '19'&Postulaty
tysięcy :robotników :rolnych na wnętrznych, Scelbą.
Dizinie nadpa.deńskiej i w Kam. robotników :rolnych są nMtępu.
l'anii :rzymskiej, :rozpoczęty 18 jąr,e: zawarcie mn<>wy zbiorobm„ zatacza coraz szersze kręgi_ wej, podwyżka. zasiłków rodzin.
Do strajku przyłączyli się robot- nych, przyznanie zasilków na
nicy prowincji Apulia i Luka- wypadek bezrobocia, okreAlenie
nia, a w dniu 20 bm. rówI).ież ilości robotników roln- którobotnicy południowej i północ. rych po:szczególni obszarnicy Sf
r.ej cz~ści prowincji Wenecji aż zobowiązani zatrudnić.
BESTIALSTWA
do Kor:.ntu.
OBSZARNIKOW
Ilość· strajkujących przekroWŁOSKICH
czyla. milion. Robotnicy przeciwRZYM (PAP) „Unita" donosta.wiają się a.kcji łamistrajków,
zorganizowanej przez obszarni. Si o nowej z.brodni, której ow
fiarą padł robotnik roln:r
kć-.v i kler.
Sel(;etarz genernlny Koniede- Medigt;i w pobliżu Mediolarncji Robotników Rolnych, Ilio nu. Dziennik podkreśla, że jest
Rosi oświadczył przedstawicie- to odwet pracodawców za nie
loro pra~y, iż walka. na wsi udaną akcję łamistrajkową.·
wzmacra się z każdym dniem. Zabójstwu miało następujące
Dzię1ci po~zuciu odpowiedzialna. tło: Lombardi 18-letni robot!lei i dyscypliny robotnicy rolni nik rolny wraz z :nnymi tonie da.ją się sprowokować przez warzy9Zami spotkał grupę łapracodawców, którzy znowu ma.- ~trajków i udało mu się wy
j~ 1rn. smnienlu życie kilku ro- tłu!Ilaczyć im, by nie na~s:!')ali
s.~rajkuJących.
l!Ohdarnoścl
bo~mków rolnych.
W MPdi!!'lia, 1.,,,dal eko Medio. Wówczas rozwśc:eezony syn
„
robotnik rolny zo· obszarnika strzelił do Lombar
hr·u, młody
1ttal zastrzelony przez syna ob- di'ego, zabijając go na miejscu. Zabójca uciekł. Policja
117
-arnika. Rząd i pracodawcy nie zamiast zorganizować pościg
p~win_ni jcdn.ak łu~zić się ~ ~- za zabójcą aresztowała około
wiedział Bo.si - 7.ti uda im się 100 robotn:ków rolnych i 0$aw ton sposob powstrzymać ruch dziła ich w więzieruu w Meldi'olanJ"e.
:robotniczy.
Zajścia wywołały głębokie
Rt>krHarz generalny Konfedencji Pracy, di Vittorio, odbył oburzenie w całej prow!ncj1.
u20 bm. w związku ze strajltiem Izba Pracy w l\ledlola.'lł
RZYM (PAP} -

-------..----------------e-e go
Hasła ś •ęta l'udow_
"'l
~
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z-,

sa

uohwałłł, li robotnłey rolni
chwaliła. na mak protestu
godzinny strajk generalny w mulnłeni pn;y hodowll bydła,
całej prowincji w dniu 21 bm. którzY dotąd wyłą.czenl byli od
Związek Robotników Rolnych strajku, mają przerwać pracę.

Jutro ·narada 4-ch
Minister Wyszyński przybył w dniu
wczoraa"szym do Paryża

Minister
PARYŻ (PAP)
Spraw Zagranicznych ZSRR
Andrzej Wyszyński pnybył w
sobotę po południu do ParyŁa
ministrów
konferencję
na
spraw zagra.niemych crlerech
mocarstw, która rozpOCzYna
się w ponieddałek 23 bm.
PARYŻ (PAP) Min:strowie
Acheson, Bevin i Schuman od
byli w sobotę konferencję we
ministerstwie
francuskim
spraw zagranicznych. Przedmiotem ro7ll!lów były zagadn'.e
nia, związane z rozpoazynającą się w poniedziałek konferencją ministrów spraw zagra
,

nicz.nych czterech mocarstw.
w niedz'.elę mają oni kontyI
r.
nuować rozmowy w „ukoltrońcy pOKOju czuwają .
cach Paryża".
_ _ _..;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;..._ _ _ _ _ _ _~-----
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wsp an,. ał e sukcesy ch,. n· sk,. ch wo1· sk Iudowy ch
Marsz na Kanton. Fu-czou

Wo•1ska kuominfangu cofa1"q się
NOWY JORK (PAP). - Z
doniesień korespondentów amerykańskich wyn:ka, że o(en
na
syWa wojsk ludowych
wszystkich odcinkach rozwija

Iw

Mlodzi•ez• całego· s'wi•ata
zamanifestuje niezłomną wolę pokoju na
wielkim światowym festiwalu w Budapeszcie

_
kBUDt APEtSZT (PAP). -d~od jtoweh Mistrzostwa Szkół WyżUrn
.
szyc .
se ·re ar.z. s ~u w prezY i
Loson~y podkr:eślil, te po
rady mm:JJt_row, Los?ncz:r. po!Ta11: w Kongresie Par~skim i
dał do w1adomośc1,
dniach od 28 maja do 1 curw skim wydarzema te będą dalca odbędzie się w Buda pesz- szą potężną ma.nifestaeją all
•.
cle posiedzenie Komitetu Wy- pokojow.:yeh.
konawcząo Swiatowej Fede- Program Festivalu· przedracjJ Młodzieży Demokratycz- stawia się n.iezwykle imp\lnurtej. Na posiedzeniu tym zo- jąco_ Na Festival przybędzie
stan.ie szczegółowo opracown- ponad 10 tysięcy delegatów,
ny program Międzynarodowe- reprezentujących przeszło 50
go Fe~tivalu Młodzieży oraz milionów młodzieży winystporządek obrad II Kongre!u kich krajów świata. W tym
Federacj: Młodzieży Demokra takie młod7iież kolonii, przy
tycznej, które odbędą się w czym Po raz pierwszy pnybędniach 14 - 28 sierpnia rb. W dzie wielka reprezentacja Wol
tym samym czasie odbędą się nych Chin.
również w Budapeszcie Sw'.a-

W

1·

Amoy

popłochu na wszystkich frontach

się pomyślnie.

Szanghaju, cofające się
krok za krokiem wojska kuomintangowskie przygotowują
s:ę do ewakuacji. W tym celu
· t an gow k uorrun
d ow ód z t wo
skie skupiło w porcie wielką
ilość statków i postanowiło za
cenę utrzymać w
lk
:'~~~ ~ęku linie fortyf!kacyjne Wu-Sung łączące Szanghaj
z morzem.

Wysłannicy amerykańscy po

dzony wzdłuż Unii kolejowej
Hankou - Kanton, która jest
główną drogą odwrotu cofającej się w popłochu z Hankou 250-tysięcznej armil gen.
· C zun g - Si.
P alPanuje przekonanie, te ofen
sywa ta zostanie podjęta przez

mandżurską

armię ludową

!•--ma----pod dowództwem
Piao.
.

gen. L!n-

Pogrzeb

.._.,

M1koła1·a ~1em1·aszko
według opinii kół
oJ
chińskich - po upadku Szanr
haJu nastą.pl kolej na Kll.nton. : . - - - - - - - - - MOSKWA, CP AP) D.nia 20 b.
Według ostatnich wiadamości,
.czołówki woisk lodowych,,po- m. odbył się w Moskwie posuwa.jąeych się w klerunko Jfrzeb Jednego z na.Jstarszych
Ka.ntonu, znajdują się Już w członków part.ii bolszewickiej,
odległości 200 lnil od tego mia- wybit.nego działacza medycy• · n:r ra.dzieeltiej, członka rzecey
. ..
sta.
W prow:mcJl ~-Ki':n WóJ: whtego Akademii Nauk Lekar
ska ludowe. os:ągnęły. juz skich Siemiaszko. Na uroczypunkt, palozon.y zaled~ie w stościach ża.łobnych obecnl by
odleglośc:i 30 rml od waznego u m. in. minister zdrowia pupor~u Fu-Czou. Jed~a z. gr~p bllcznego ZSRR. Smirnow, wi·
wo1sk lud~wych kieruie się ceminlster wyuzego szkolnic·
bezp?średmo na port Amoy, twa Swietłow. liczni przedstaoddZ'lelony od Formozy tylko wfciele radzlecklego świata Ie
karski~go i naukowego.
Si
niewielką c!eśninf(.
ariangW prowincji
dają, iż -

WARSZAW A (PAP). _:.. Cen upnwy rMlłn pnemysłowych,
tralny Komitet Obchodu Swię do wykonywania na czas dota Ludowego ustalił hMła, staw za.kontraktowanej trzody
pod którymi obchodzone bę- chlewnej itp. oraz do rozwidzie tegoroczne Swięto Ludo- nięola współzawodnictwa prawe - dzień walk! o dobrobyt cy na 'WSI.
Oddz:elne hasło głosi: „Spół
i szczęście wsi po1slnej.
dzielezość produkcyjna, to dro
Pierwsze hasła głoszą:
,.Niech żyje zjednoczenie SL ga do trwałego dobrobytu ł
i PSL". - „Niech żyje sojusz rozkwitu kultury wsi poisklej".
robotniczo - chłopski".
„Przez jedność ruchu Judowego do lepszego jutra wsi".
~~a ~~~J:ia _:b~:~li~ii ~id~~~=
się
hasła głoszą m. in.·
Następne
Komunikat
„Precz z anglosaskimi pod.Ze
Jutro 23 b.nt. w sali terepublik! w Chinach w la
kiej
gaczami wojennymi i ich pakow1ązan1a tach trzydziestych. Miast? to atru OKZZ Melodram, o
składają
tero atla.ntyckim". - „Niech
godz. 14-ej, odbędz'e się
jest odległe tylko o 60 mil od
narodów
braterstwo
ŻY'jc
gr~n!cy p~owincji Kwatung, zebranie delegatów na
kończą
7.SRR i krajów demokracji In
ktorej stolicą jest Kanton.
dowej w obronie pokoju I wol
Kongres.
Zbliża si~ dzie'd otwarcialbra.ni wypowiedzieli Il.we dezy· kolonie letnie dla dzieci w Ce- Stąd roz.począł s'.ę w 1935 roności na.rodów". _ „Niech ŻY·
Na zebraniu poruszone
marsz
wielki
słynny
otwarte ku
zostaną.
narad n Kongresu Związ- d&raty co a.o ulepszenia dot;rch lestynowie
je Wojsko Polskie, stojąee na
będą aktualne zagadnieków Zawodowych. Klasa ro czasowych metod pracy związ. prżed dn~em 1 ez&rwca, ponie- wojsk rewolucyjnych na półst.razy pokoju, naszych granic
nia, dotyczące -pracy debotnicza czyni przygotowa ków zawodowych, powzięto jesz waż przeprowadizone tam robo· noc, który z!łkończył się utwo
! zdobyczy ludu".
legatów w terenie, w
ni.a, a.by to doniosłe wyda... cze dooatkowe zobowiązani.a. ty iMtalacyjno • technic7llle w rzen1em okręgu ludowego w
Inne hasła popierają stanozwiązku ze zhliżąjącym
rzen:ie uczcić godnie, aby Prrzędzalnicy i tkac7A! postano tych diniac~ będą. już uk.oń~zo· prowincji Szen-Si.
w'.!:ko rządu w sprawie uregu
sle terminem Kongresu.
Oczekuje się, że główny azadokumentować S'Wł ra.- wili a.o dnia Kongre.w. dopro- ne. Z_godme z postanowie~iem
lowania stosunku między Pań
dość 1 wyr.a.Bić n:Mizieje wadzi~ wszystkie maszyny do od'!lo~1ono halę Il . oddzrnłu, t~a~k~n~a~K~a~n~t~on~b~ęd~z~ie~p~r~o:w:_:a::·~~~~~~~~~~~~~
stwem i Kościołęm i stwierzwiązane z obrada.mi tego całkowitego porzą.dku. De-~egat suwnica . zaJ, kt?ra m1ała. być
dzają, że chłopi nie pozwolą
łpraca
parlamentu ma.s pracują.. ka. na. Kongres, tow. Rostako.: uruchomiona. dma 22 ma.Ja, roz
wykorzystywać ambony do
wa., daj~ dobry przykl&d caleJ poc.zęła. pra.cę 20 bm.
cych Polski.
wa.lki z Polską Ludową. Dużo
polsko·rumuńska
Chociaż nie wie-le jut dn.l załodze o§wiadczyla., że >plan
ha seł mówi o zadan:ach gospo
darczych wsi, wzywając chło- dzieli nas od i czerwca, z fa· produkcyjny podnie11ie jeszcze
WAJlSZAWA (PAP). - Dn. stawicieli Ministerstwa Spraw
pów do podniesienia wydaj- bryk łód.zkicb. nadal napływają o 1 proc. oraz zmniejszy il~ś~
21 bm. w sali konferencyjnej Zagranicznych dyr. Sobierajchcą dalszej wojny
noścl z hektara, zwiększenia dalaze .zobowiązania. zarówno w odpadków o .2 ;i>roo. . Mlodziet
M!n:isterstwa Oświaty odbyło sk!ego i dyr. Jackowskiego u•
w Grecji
poglowia bydła, zwiększenia dzieda:i'llie socjalnej, jak i pro ,,bawełnianej sióden;k1" zorg~·
roczyste inauguracyjne posiemaszyno-\ diukeyjnej Oto w PZPB Nr 7 nizowa,na w ZMP t SP, takze
ośr!Klków
ilości
LONDYN CP AP) Brytyjskie się w obecności min. Skrzeszew dzenle komis.ii mieszanej dla
wych powi~kszenta obszaru na. ma.eówoe, podczas której ze deklaruje swój ud.ział w ogólnycb. wysiłkach całej załogi. Ministerstwo Spraw Zagra- skiego, W:cemin. kultury i sztu realizacji umowy lmlturalnej
'
'
Mlodzieżowcy postanowili więc , nicznych ogłosiło ogóln'.kowy ki W. Sokorskiego oraz przed polsko-rumuńsldej.
że na dzień rozpoczęcia obra<l komunikat, który, nie ' da.jąc
Kongresu uporzą.dlkują. wszystkie sale fabry.czne oraz maga· żadnej odpowiedzi na. konkret
przeciw 2angsterskiej napaści
zyn. Pom11.dto zorganizują. zbiórkę ne punkty komunika.tu radziee
na Gerharda Eislera
wśród J:ałogi i z.a uzy&kane w kiego, gotyczące konstruktyw- HAGA CP AP). - Jak dono-1 cjach PurwodaV: Patti I BloPodpisani członkowie ciała czego - prof, dr Les~ek Paw- · t~n . sposób pi&nią._dze . stwor 7 ~ nego rozwiązan:a sprawy woj slę prasa na Jawie 1 Suma- ra. W D:ilodżakarcie atmosfe7
ny domowej w Grecji na zasil
Cehbów,
Uniwersytetu łowski, Dziekan Wydziału. P:a- b1~11-0tekę ~la
1,rolesorslciego
się działa.nia ra jest .naprężo!1a. Przybył
h t . _ irze ~aga.ją
I,,5dzkiego przyłączają. si~ do wr. - prot. dr Jan Nam1tk1e. ktor~ nawią,t.fh lą.cznoM.
tam dowodca WOJSk holender·
.
Załoga Fabryki Cewek Nr 3 da~h ~emokratyczn~c. • :wier wojenne. Zacięte walki toci.ą skich w Indonezji - generał
protostu intelektualistów pol· wicz, Dziekan Wydziału Lekarprzeciwko pogwałceniu skiego - prof. dr Stefan ~a- na. ogólnym 7.ebi:a.niu zadeklnro dn, ze przedstaw1mele po- się w prowincj'. Banjumasa. Spoor w celu objęcia dowódzskich
praw zwierzchniczych Polski, gińs~i, Dziekan ~Wydziału ~ar.- wała. wy~ona6 mies!ęczny ~\an wstańców nie mog:\ być owa- Holendrzy zamordowali tam twa nad operacja.mi wojskoprzez zabranie przemocą. z roz- mac;Ji - prof. .;an Muszynsk!-! produkcyJnY do konca mais z ża.ni za rząd, pl:mieważ wszyst 60 osób spośród ludności cy- wymi i uśmierzenia niezadaknzu władz anglo _ nmerykań· Dziekan Wydziału Stomatologu nadwyżką. 915. kg ~ewek. R~da kie trzy rządy (USA, W!elka wilnej. Ozijlłania wojenne to- wolen:a wśród żołnierzy ho.
.
. .
akich z pokładu statku M-8 - prof. dr .Aleksander Prusz· Zakładowa 7_a~ęła. się zorgani7.o
w prowin- lenderskich
również
czą się
„Batory" • aktywnego ue;i:estni- czyński, prof. dr Józef Chał~- wa~icm kola Przv;iaźni Pnl;ko- Brytama 1 Związek Radziecki)
które z dniem „zawsze pragnęły z jak najka walki z najcźdzcą. hitlerow. siński, prof. dr Jan DembOW3ki, Radzieckiej,
1 c.uirwce rozpocznie już 11wę większą starannością dbać o
sklln. Gerharda E islera, który prof. dr Natalia Goąsiorow11ka.
PRAGA (PAP) W Bratysła-słowacki zdecydowany jest bro
nie mieszanie się do spraw
korzy!'>tał z prawa azylu pod o- Grabowska, prof. dr Julian Ż1;1- chinlalnoś6
ko:wski,, prof. dr Mieczysław .si~ SZEREG FA:i:łRYK I INSTY- czysto wewnętrznych rządu wie odbyła się w tych dniachnic sprawy pokoju za wszelką
ch~oną. pclskiej bandery.
, wielka manifestacja pokcjo-cenę I w dążeniach swoich dlJ
.
„
.
ltcktor - prof. dr Tadeusz Ko· w1er.sk1, prof. dr Jerzy Saw1ck; TUOJI MELDUJE O ZREALI
grecki~go ·.Wreszcie komun.-- wa, na której przemawiali peł utrzymania pokoju zacieśniać
ZOWANIU POWZIĘTYCH
tarbiń11ki,.ifro:rektor - prof. Je- prof. dr Seweryn Szer, prof. dr
rzy Jaku'IJ!rwski, Dziekan Wy. Holesł11w Kielski, prof. dr Ma· PRZED JULKU TYGODNIAMI kat bryty1sld 'Podkreśla, ze nomocnicy rządu L. Novome- będzie cora.z bardziej współ•
wspomniane trzy rządy „nie sky i prof. Korak ora:z pn.ed- pracę ze Związkiem Ra.dziecZOBOWI.Ą.ZA.lil
tl7iału Humanistycznego - Ma· ńan GrotowBki, prof. dr J1rnusz
I tak np. Zakłady Mechanicz mogą działać bP• ><<i...WU l'.7.ą- staW:ciele robotników. Mów- kim ł kraja.mi ludowd demorian Serejs:ki, Dzii!kan Wydzia· SobaMk1, prof• .Adam Cza..·tkow.
~CJ'_ podJaeś:ijli. i.e naród CDeeho kracJ:L
111 tm Strzelc1:vlro. Nin.OtiA- ie du ateń.slde:!ito'~
łu Ma.t ematyczno • Prsyrodni· !lrl cm.a wielu innych_
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Nauka o partii rewolucyJneJ
,,Kto
W 45 rocznicę ukazania się d.zieła Lenina pt.

na;>r.16d, cłwłl kroki wsi•~- ••

U.cz ni polscy

o

b•~ptawnvm

potwanlu .Eislera

WYPOWilSD! l!llłAlłZGO KOM
POzYTOllA PIOTRA l'ERK01'
SitlEGO
WAllSZA.WA (PAP) - Por·
wanie Eislera - pisarza i dzia._
łacza dernokratyeznego,
który
znaczną. częś6 swego życia. po.
~więcil walce :r. hitleryzmem oraz z jego systemem, polegają.·
rym na. masowym i metodycz·
nym mordowaniu ludzi uważ~6 należv za. nowy etap walki
przeciwkd cywilizacji. Oto bo·
wiem hitlerowskie metody, 11pornby i chwyty, niedozwolone
wśród narodów cywilizowanych
w walce czy sporze, zaczynają.
µonownie nab;er:i.6 praw obywa.
tf·lstwa na. świecie. Straszliwy
- · makabryczny par1.doks.

Gazety moskiewskie poświęcają wiele tn:ejsca 45 rocznic.v , mu~. WYcb~d Je ł Pto- dę 1U1ł
lll'Sz la łaitia abso
ukazania się d7lieła Włodzimierza Lenina „Krok naprzód, wad!tM do ataku na kattłta- lutyzmu rosyJsklefO, Ani ITl~rdwa krok: wstecz".
Ilzm.
szejąca właa..""'3.„ kapltatu m1ęZnaczenie tej książki - czytamy w stal!nowskim „Kr6tOd chwili ukazania się dz!e dzynar~owego ·
kim kursie historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Par- ła Lenina ,.Krok naprzód. dwa . Powyzsze wiesze.ze słowa ~ą
tli bolszewików", polega przede wszystk'.m na tym, że obro kroki wsteci" minęło 45 lat. 1 ob.ecnie aktu~lne. I obecnie
niła ona partyjność w walce przeciw kółkowoścl t partię Książka ta kończy się wie;:z- dźwięczą one, Jak ~pel. Mur:
przeciwko dezorganizatorom, rozgromiła oportunhm mlen- czym! słowami:
szejąca władza ~~1ta!u ~ym
szewic!d w zagadnieniach organizacyjnych I założyła pod„Proletariat nie posiada łn- now~. be~~dz.eine l dc:spewallny organizacyjne partit b olszewłckiej.
ne~o oręża w wafoP. o władzę, rackie wysiłld, aby_ uratow~ć
chwiejący
się
le to nie wyczerpuje zna-1zostałymi organizacjami klasy prócz organl7Ałdi. Ro'T.dzielan:v od upadku
orzP-Z pumwanle ttnPrchlcmeJ gmach kapitalizmu. Ale próż
czenia tej ks'.ążki. Histo- robotniczej.
ryczne jej znaczenie polega
PO CZWARTE, partia Jest konkurencjł w świecie burż11- ne są te w:vs\tki. Przed zwyna tym, że w książce tej Lenin wcieleniem łącmoiiel czołowe aeyjnym, przytłoczony prz:vmu cięsk:m proletariatem nie o!llllWą pracą na rzel'7. kapitału, stała się zgrzybiała władza ob
pieł'Ws.Zy w t1zlejach marksl- go oddziału klasy robotnJczPJ
mtu, opracował naukę o par- z milionowymi masa.mi klasy strącany stale „na d110" zupeł· starników i kapitalistów Rosji.
'Tdrlc7:enla I zwyro- Pn,ed tą. poteiną siłą nie O!'lta
tlł, ja.ko kierowniezej organt- robotnicrej. Lenin zaznacza, ne.i
ria.cji prolet.Hb.tu, Jako pod- że partia nie może być praw- dnfonia, proletariat może się nie 8le i w11półnesny impl"-rła
11ta.w1>Wej broni w ręka.eh pro- dziwą partią proletariacką bez stać ł nif'ChybnłP sta11le sle llzrn. bez względu na .leii:o rozJ"dynle paczliwą obrr.nę ze strony nie
WYPOWIEDt PROF. tT. J,
lcta.ria.1u, be:r której nłe po- ;:ioparoia klas:'f. .Partia, która nlezwyclefoną silą
dobna zwyoi~żyć w walce o dy się zamkn:e w sobie, odosobni d-dt<kł temu, że Jego łdeo\'l•I' przeJednan:vc1' wra«ów mas
DRA TADEUSZA SINltl
rjednoc:zenłe na m'Uncle :t.a!>ad pra.c111"A:vrb przwłcowych
kta.turę proletariatu.
od mas i straci lub choćby tył
W
SPR.Awm A.RESZTOWANIA
tna.rksizmu utrwalone "ostaje soc.fR.llstów.
GERHAB.DTA EISLERA
Zasadpicze tezy org~cyj ko osłabi łączność ze swą kh przez materialna jedność Ol'•
Hlstmia. daje coraz to n&we
ne, rozwinięte przez Lenina w są, - musi stracić zaufanie i l\'a.n.i„,ac,łL zegpalaj?ce.ł mllłonv dowooy słusmośel
KRAKóW (PAP) - W na..
idri muks1ątce pt. „Krok naprzód, poparcie mas, a zatem - jest
lu'1zl pracy lV artnię ldasy ro- ksłmrn - lenlnłzmu, wir.lkleJ ~7ym patriotyźmie ekcellt speedwa kroki wstecz" stał:v się nieodwołaln!e skazana na za- bohdcuJ.
pada na ntimobłll„uJ&rE'J siły nauki Lenl- jalne.f czuło~ci podstawą organl:i:acji WKP(b) głade.
ło,6 do morza i jego strażniczki,
Wobec armil tej nłe ostała na - Stalina.
i wszystk:ch prawdziwie proPO PIĄTE, aby prawidłowo
1etariaokich partii świata.
funkcjonować i planowo kleStalinowski ,.Krótki kurs hi rować masami partia powinna
stor:i WKP(b) wyodrębnia 6 ta być zorganizowana na zasakich tez len!.nowsk:l.ch oraz nie da.eh centralizmu demokrazwykle prosto i precyzyjnie ·)- tycznego z jednym statutem,
kreśla kh ścisły związek we- z jednakową dla wszystkich
wnętrzny, znaczenie każdej po członków dyscypl'.ną l?artyjn!ł.
,pzczególnej tezy, której zasto- z jednym organem k1erowmsowan!e uzbraja WKP(b) w czym na czele.
skuteczny oręż organil.7..acyjny
PO SZOSTE, jeśli partia w
PZPB Nr 1
Irem dla całej klasy pracują~ rów - zapytują inni. Bardzo
:l. dzieki któremu staje się onP. swej działalności praktycznej
DziS\i.aj 1uż nie możemy !O- cej.
często pomysły racjonalizatornieprzystępną twierdzą klasy chce zachować jedność swych
Tow.
Olesińska
wysuwa skie, choc~aż drobne, ale marobotniczej, jej niezwyciężo- szeregów, to powinna stoso- b'.e wyobrazić fabryki be.z Ra
nym orężem, jej bojowym sta wać jednolitą dyscyplinę pro- dy Zakładowej, nie potrafimy projekt utworzenia w fabryce jące dodatni wplyw na uspratutem rewolucyjnym. Przed~ letariacką, jednakowo obowią wyłączyć z naszego życia roll wyższych kursów w zakresie wruen.ie i polepszenie produkwszystk'.m Lenin dowł6dł w zującą wszystkich członk6w Związków Zawodowych - po sz.koły podstawowej dla tych cji, bywają zbagatelizowane
wiedział na masówce PZPB robotników, którzy ukończy- przez administrację fabryczteJ książce, źe pa.rtla jest czę- partii, zarówno przywódców, Nr
1 Tkalnia Nowa, jeden z wszy kurs początkowy dla a- ną: racjonaEzator albo nie o~mą klasy rcbotnłczej, Jej czo- iak szereg0wców.
mówców. Tego zdania są wszy nalfabetów pragną uczyć się trzymuje żadne1 premii, albo
ławym uświadomionym marPowyższe oparte na zasa- scy robotnicy.
dalej.
tak nikłą, że skutkiem tego
ksłstowskim oddzi!:,łem, uzbro dach ścisłej nauki, IeninowKażdy : n:ch zda1e sob1e
Słychać także głosy, doma- traci chęć do dalszei twórczej
jonym w zna.Jnmosc praw wa.I skie zasady organizacyjne oze Rada ~kladowa gające się usprawnienia pracy pracy. A Związki Zawodowe
kł klasowe!. I dlatego &dolnym kreśliły t:v'P part~! bolszewic- sprawę,
jest
sercem
poprowa~z1c klasę robotn~zą kiej, partii lendnizmu, różnią szczególnych fabryki, ze w po- w Ubez,pieczalnl Społecznej, nie bronią należycie ~nteresów
organach Związ- gdz.le jeszcze nazbyt kW.tnie krzywdzonych nieraz racjonado zwycięstwa.
cej słę <radykalnie od wszyst- ków Za':"'odowych skupiają
biu;okratyzm. Jeden z robot- lizatorów.
LENIN demaskujE> wys1łkl kich ~tniejacych wówcz!łs wszystkie sprawy, zw1ązan.esięz ników
zwraca się ze słusznym
Mówcy poruszają takźe spra
mieńszewików, zmierzające dn partll II Międzynarodówki.
produkcją._ z kulturą i oświatą wni~skiem, żeby Związki za- wę funduszu so!:Jałnego. Zw:ląz
rzmlęszan:a partii z klasą. Pod Zostały one opracowane przez
s~erok1ch mas, z zagadnie interesowały się pracą wydz:a ki powinny czuwać nad tym,
kreśl.a on rolę kieru lącą par- dwóch
wielkich założycteli d~a
n:ami
socja1?yml, sło~~m, z lu płacy, który często nie prze żeby fundusz ten rozdzielany
til i iel zadania IH>l„lraJace na bolszewizmu - Len!na t Stat~ wszystiru;i, czym zy)e dzi prowadza obliczeń na czas. al- był sprawiedI:wie, a przyznapodnleAieniu mas robotniczych lina - na podstawie rewolu- s.:e1szy
robotrn~. Wszyscy mu- bo popełnia w nich krzywdzą- ne kV..Oty wYtJłacane bez tbyt
do p:ndmnu partii.
cyjnych doświadczeń walki szą przyzna~, ze od 19~5 roku
ce omyłki. Wszystkie wnioski dlu~iej zwłoki.
PO DRUGIE. partia 'est nie klasy robotniczej nie tylko Ro zdziałano juz bardzo W1~1e dla ipracown!ków bawełnianej Je
Wśród zebranych padło taktylko czołowym świadomym sji, lecz również wszystldcli dobra
mas
pracuJących.
dynki"
świadczą
o
tym,
że
roi.e wiele J!:łosów krytykują
oddziałem
klasy robotniczej, krajów. Stały s:e one wzo- ~p110st z niczego
po~st,ały botnicy zdają sobie dobrze cych biurokratyczny styl pralecz jednocze~nie zorganizo- rem dla wszystkich partii pro złobkl,.
przedszkola 1 ś~i~tl.ce, sprawę z olbrzymich możliwa cy Rady Zakładowe1 i oddziawanym odd7Jkłem kla.sy robot letariaokich.
zorgamzowano . ~obrod:ae1stw'l ści Związków zawodowych, Ż\> lu Związków.
niczej,
pos!adającym
swą
Doświadczeru.e partii bol.sze
\\'czasów, umożhwiono robot- słusznie oczekują od obrad
Delegatka na Kongres tow.
dyscypl:nę obowiązując~ jego wick!ej, doświadczenie jej bu:Ukoi;i kształcenie Slę fachowe Kongresu wielu potrzebnych i Roslakowa notuje skrzętnie uczłonków. Dlate~o członkowie down:ictwa
organizacyjnego
wag!, wysuwane przez roboto tym samym mówi przed- pożytecznych zmian.
partii powinni być koniecznie stanowi potężne fródło wzmoc . ogolne.
członkami jednej z organiza~ nienia szeregów bratnich par- stawiciel 6-go oddziału Związnice jej fabryki. Domagają
W PZPB Nr '7
się one zorganizowania na
cjl partyjnych.
tiJ. komunistyc:mych, fródło ków zawodowych, tow. MaW PZPB Nr 7 po referacie większą sk"°"" wczasów dla ma
PO TRZECIE. pa:riea nie wzrostu !eh wpływów na ma- tusfak, ale podkreśla zarazem,
jest po prostu -zorganizowa- sy. Na t>'l'ZYkladzle parilł bol- że istmeJ"ą jeszcze poważne przedsta,'Viciela Związkó~ Za tek z dziećmi, stałej opiek.i lenym odd~iałem, lecz „najwlęk szewickieJ bratnie partie ko- braki w dotychC7-Mowej pracy wodowych, tow. Andrze1aka, karsk'.ej dla kobiet brzemienwzięli ~- nych. ~lektóre słuseniznie doma
Mą forml\ organb·.acjl" wś-ród m~e 1lCZlł słę WDP&C· Związ.ków, br~. nad któr:Y"!h zebrani robotnicy
. .
łaś '
d 'ć b„ dz!ał w ożywionej dyskusJi, gają S1ę rozszerz a akcji
wszystkich in'lych organizacji. n!~ l'Jdobt~6 boJCJWll swych US1;1ruęc:iem
w n.e ra Zl
.... - wysuwając
szereg dezydera- szkolenia kobiet, aby mogły
klasv robotniczej, powołaną azerer6w, ~ llłę walCQ"6 s dzie II K.ongr~.
.
tów pod a.dresem Il Kongresu one zajmować wiecei n'.ż do1
do kłerowA-nliJ. wszystkimi po- «mll!'łanłanem,
orga.nbowaE
Zebram w ciekawej . ozy- Zwią.zków Zawodowych.
tychczas stanowisk k!erownlwionej dyskusji wypoWJ.adają
.
swe uwagi, swe spostrzeżen!a,
Związki
Zawodowe ma1ą czych w naszym przemyśle.
które delegaci z kole! przekll- jeszcze poważne zaniedba.ni! Gospodyn~e występują t prożą
uczestnikom
Kongresu. na .odcinku higieny i bez;p~e- jektem rozwinięcia siec: skleTow. Saplela proponuje, aby cz~nstwa pracy, - Więce' tra pów PSS w dzlf!lnicarh faZwiązki Zawodowe spowodo- ski~ nasz~ zdro~~· mówią ro brycznych.
wały zwiększen!e
·botmcy „sióde~. · J~nym z
VJ uchwalonej rezolucji roMOSKW.\ (PAP) - Władze ny i odnalezione przez radziee· na budowę osiedl!funduszów
robot!'.!- głównych zadan powmno b~ć botnicv „bawełnianej siódemradzieckie przekazały Amba!&- kie władze okupacyjne vr Niem· czych, tow. JaroS"?ewskt wska przyśpieszenie zainstalowania k:" wyrazili nadzie1ę. żę 11-gi
dzie RP w Moskwie za po~redni ez ech.
zuje, że Związki zbyt mało łn urządze~ klimatycznych ~e KonPTrs Zwll'.zków z:iwcdoWśród
dokumentów i dzieł teresują się współzawodni- wszystkich salach produ~cy~- wvcb przyśpłl'"IZV uealizowa.
ctwem państwowej biblioteki
im. Lenina niezwykle cenne do przekazanych znajduj11- się m. ctwem pracy ! zapomlnaią Q nych. Domagamy się takze, ze nie wielu istotnvch !'<'łrzeb
in. 3 albumy jubileuszowe I. J.
kument:v historyczne i dzieła ar K.raszcwskiego, wręczane mu w przodownikach pracy. Powin- by regularn!e przydzielano klas:v pt"acu.1acej, 7e bedzle on
przełomowym wydarz:m;em w
tystycrn<'. wywiezione
przez 50 rocznie~ jego działalno§ci li nł oni stale być przedmiotem nam ubrania robocze
opieki i zainteresowania ca- Dlaczego Związki nie do-, dziejach oolsk;ero ru('hu 1aN;-~n·~~ 7 l'"l•ki w <'7'.l~ie woj tPTa<'kiej.
lego społeczeństwa oraz wzo- ceniają naszych racionalizato- wodnwego.
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Ilel ~g ici n·:t K'ngres Zwiątków . ·Z w do;tych
7.a~u1 !D ''ą się z postulatami kl łS~ robotniczej
Masówki w PZPB Nr 1 Tkalnia Nowa
oraz w PZPB Nr 1

Władze

radzieckie

zwracają

Polsce

dokumenty wywiezione przez liemc6w

rlMzej łlot1, & pols" bA.ndera
jeai u nu takim Umj'lli prledmłotem kultu, jak godło ptflst·
1"uvre.
Otaczają.cą. ją.
a1,1reol~ ucn·
ciową. wzmacniają w11po.mnieni&
roli, jaką. nasze jednostki bojowe, które uszły pogromu we
wrześniu 19;)9 roku ,odegrały w
cią.gu
całej
wojny światowej.
Zasług ich nie mogli się doU na·
ctwali6 ci sami .A.ng1icy, którzy
teraz, gwałcąc morskie prawo
międzynarodowe, nie uszanowali, aresztując pasażera, ehronł6nt!go pobytem na. polskim statn
- polskiej bandery, ale przez
swój gwałt ją. znieważyli.

•
WYPOWIEDł

-

.

PROF. DRA
KAZIMIERZA PIW.ARSKIEGO
DZ~A WYDZ, HtJMANI.
STYCZNEGO U. J.
JntAKóW (PAP) - Opinia
1:oleka jest wstrząśnięt& faktem
niesłycha.uego bezpra.w'ia, jakim
Lvło porwanie niemieckiego an.
tYtaszysty, Gerharda Eislera. &
pokładu
polskiego statku .M-S
.,Ba.tory'' przez urzędników an·
gielskiego Scotland Yardu przy
współudziale amE'rykańskieh u.
rzędników policyjnych.
Ta niesłychana napa46 stan<>wi brutalne złamanie prawa. mię
dzynarodowego, oraz jaskrawe
pngwa.łeenie pra.w człowieka,
W cz'l.l!ie, kiedy Anglosasi u·
niewinoiają. „bbryk&ntów śmicr
ci'', Kruppów i Thyssenów, kie.
dy umarzają śledztwo przeciwko
Rund~tedtom i Strau!som, oskar
;.onym o zbrodnie wojenne, poffłnione również na terytorium
1>olskim, policja angiPlsk& działają.c jako rami„ wykonawCz.3 reakcji amerykaflskiej po·
zbawia, ud.iieloncgo przE'z włs..
c!ze pol~kie, prawa azylu, cizi&·
łacza
demokratycznego, który
wracał do o.1czyzny,
aby obją6
katedrę
na Uniwersytecie w
Lipsku i kształ~owa6 nowe po·
kolenie niemieckie w duchu pra
wdzi·wie demokratycznym. Zeeta
wienie tych faktów musi wstrzą.·
snąć sumieniem każd<'go uczciwe
go t•złowicka.
· Gangster~ki napa<.! polic~
tów anglosaskich dokonał ~ię J''!,
~tatku płynącym
pod band1>rą
polską a więc pod banderą
narodu, kt.Sry bodaj najci~żE'j
doś1Yiadrzył
;arzrr.a bitlProw·
11kiego, którego okręty w czasie
c,~.tatnicj wojny o~łaniały brze·
gi angielskie przPd hitlf:ornwską
inwazji} W tl'j <'hwih cały na •
r6d polski jednoczy się w akcie
t . afo~trzejszgo
pot~pienia
bru ·
talnr>go bezprawia i obelgi, wy·
ri-ądzo'1ej polskiej banderze. Je~teśmy przekonani, że w tym ak·
dne potępieni~ i protestu rlą~zy
5ię z nami cała postępowa i de·
u1okratyczna, <'&łe U<'ZC'iwa opi..
'1 i11

świllta .

zagorza Iy zwo,c:nn1
•
·k
h 1• t I e r }7 Z W U

W yso\dm Komisar'Zem
Francji w Niemc:iech
PARYŻ <PAP). - M!nisterstwo Spraw Zagranicznych po
dało do wiadomośc!, że Wysok!~ Komisarz~m Francji w
N1emnech mianowany został
Ponr.et, który w tatarh 1931-l9!!8. brdąe! arnł>a'Sadorem w
~łiemmerh. „,a~łvn~ł .i ako wiei
l'li 7.WOlerm!!(" Hitlera.
·
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Daleko od Moskwv
-

Żle • wyglądacie, Kuźmo Kuźmiczu! Trzeba leżeć

aż do wyzdrowienia„. A z zarzą?u już. o świcie prz~

słali gońca

z listem i paczką. Cieszę się z tej paczki,
a listu nawet nie•chciałam przyjąć: „Pozwólcie człowie
kowi spokojnie chorować".
Nie spodziewała się, że słowa jej wywołają. tak. pi~
runuj ące wrażenie na lokatorze. Momentalrue ozywił
się i za wołał:
- Gdzie list, jaki list, od kogo? Dlaczego nie powie.

działyście wcześniej?
Maria Iwanowna zaczęła szukać w kieszeniach i wyjeła złożoną we dwoje kopertę. W kopercie był liścik
od Załkinda:
Witam was, Kuźmo Kuźmiczu. Zgodnie z umową

ko~unikuję, że Aleksy i Beridze powrócili żywi i zdrorównież jest tutaj, przyleciał samolotem
o dobę wcześniej. Jak wasze zdrowie i wasze samopoczucie. Jeśli nie czujecie się jeszcze dobrze, proszę lepiej nie wychodzić, wieczorem przyślę do was Aleksego.

wi. Batmanow

Życzę powrotu do zdrowia. Proszę się nie ~ępować 1 po :
trzeba.
Z. aacunkiem Załkłnd1

wiedzieć. cze20 wam

Kuźma Kuźmicz zaczął biegać po pokoju, nie zdając
sobie sprawy, dokąd i dlaczego tak się śpieszy.
- Patrzcie, ona nie rada z tego listu! A do kogo jest
zaadresowany? - zrzędził stary. - Ptoszę iak najprę
dzej dać mi gorącej wody, Mario Jwanowna!
Gospodyni niespokojnie potrzyła na niespodziewany
u starca przypływ energii:
. z
- Wodę przyniosę .ale ciekawa jestem, czy nie wy'hieracie się przypadkiem do zarządu! Nie puszczę!
Olga Fedorowna kazała leżeć w łóżku!
•
- Gorącej wody, żywo! - krzyczał wesoło Topolow.
- Co mi tam wasza Olga Fedorowna! Są więksi lekarze ...
Ogolił si~ w ciągu trzech minut. Szybko umył się
i wytarł tv1arz wodą kolońską Uśmiechnął się na myśl,
że twarz jednakże odmłodniała.
Zrezygnował ze wspaniałego śniadania, składającego
się ze smażonej ryby, śmietankowe"?;o masła, kawy i z młodzieńczą chyżością wyskoczył z mieszkania, p~
zostawiając zdumioną Marię Iwanownę.

Stwierdził. że poranek iest przepiękny. Po szalonej
burzy śnieżnej wszystko w przyrodzie ucichłq. Równy
jeszcze, nietknięty śnieg zalegał ulice. Okryte szronem
gałązki oświetlone słonecznym blaskiem podobne były
do cienkich cacek z porcelany. Nad dachami unosiły się
l)r_ost& SłUDY białei:tn dvmlL ialc niPt'lt~n"m.o li:l\1Utnn1'.

Stary szedł rzeźko grzęznac po kolana, a chwilami po
pas w śniegu i chciwie połykał świeże, pachnące arbuzanii, powietrze
Kowszow i Beridze przyjechali w nocy. Drogę powrotną odbyli ssmolotem i zmarzli do szpiku kości. Gdy
weszli do zarządu. od razu podni6sł się hałas. Z wszystkich stron zbiegli się ludzie. Wvglądało. że czekali na
nich cały czas. Dyżurny, nie zważając na słabe protesty
Beridze~o. zadzwonił do mieszkania Batmanowa, który
rozkazał, abv go natychmiast zawiadomić o powrocie
Beridzego i Batmanowa„.
- Witajcie, zaginieni! - dał się słyszeć zachrypnię
ty jeszcze ze snu ale zadowolony ~los, na dźwięk którego .TE>rzv Dawidowicz uśmiechnął się.
- Już zamierzalem wysłać po was ekspedycje ratunkową. telefonowałem i oosvhłem depPSze na wszvi>tkie
strony. Czv iesteście zdrowi?
'
- Zupełnie, Wasyli Maksymowiczu!
- Idźcie wypocząć. Tylko niezbyt długo. Nie pozwe>lę wam długo odpoczywać, gdyż zebrafo się zbyt wiele
spraw.
Nie będziemy długo odpoczvwać. Nie jesteśmy
bardzo zmęczeni - odpowiedział Beriqze, chtiłt:iaż oczy
przymykały się, a głowa sennie chyliła.
ZanrononowR.ł A.leksemu . 11:7~hv nocowal u niego:
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t.Itł.l ~,.ab t :Ro~ozych o aytuacj! w XPJ
„leii:dzlła, te ,.,IPl'Zywódcy
KPJ ~ ~typartyjnymi i
e.ntyi-adzlieok:imi
poglądami,

~

,/ffi "

trockistów
...,_„„,„

jugosłowiańskich

~
,...._ie 6o bołDleq roll kierowniczej. Xla.
1
~ -~ ~
nedi. u. :rob01mie&a. Jugosławii ucl.&.
ł.e w.1eM • a&jw!Paym pn.w w Mttej ma ~ liot 11: .erroWlllDcGl • paw«i~h ~ kam. jest przei: cora.z ba.rdziej
d~bi...Mwem jedynie -~~ u~~ ~o§ci„
11.kęyjnych gnip p<>lńtyemyeh. degeneruj,.ce się kadry wo~sko
do :Boeji pl'Zel ~e J6J ":ę.tiphwie 1111~ ezęM komu. Skupv.ezY'll&, k~da T111.<l11. gmin- wo-biurokr&tyczne,
stano'Wlące

Dżilasa 1 Mosze Pjade o „d1a·
lektyce specyf!cznej drogi Jugosławii - do socjali7mu" o
m..
s"".ej „~i~rności." m~rk.sizmo
wi-lemmz.mowi, dosw:adC:Le"': gł<Ywf :B01Q1mina , & ty~: m.M"!", :k.M.ra ~ ~ ~ na, -.iWeMyit&t, tt1&bramia 00 • na.jwa.żniejsze oparcie dyktatu- nie ostatniego roku działal~o
~ ~e~kafalki ,,NeW'll Week. stro~1e .._. ~oł.e go opokd.d, ;ie~1 ehownyich, zwięmki za.wodowe i ry Tito.
ści trockistowskiej kEki Tito,
n!e d~:jącymi s~ pogodzić % nJaWllU&, iż ~ ~:ń!ki ok8.Z'8 9111 ze rolllł~m ·ten był 'llle kiL'tłby aportowe _ WM~Y zmu
w 1937 '1!. Stali.n w na.stępu· staczającej się pó równi pomarks:izmern-łenini7J!llem, ca- })09tMtowił 11&WJ4*6 Il.Ool'.Dla.1ne tyNto 111ktem poliltyczmym, &Ie 'l!'Łeoi ZOl!lt&li dio uehwalend.a j~y !llpQSÓb charaktery.wwal chylej, bez.spornie wskazuje,
lym swoim postępowaniem i .t.oilalti ~ • ma.rew ró'W'lliei miał poidlłoże j,deo,logiez jeidm~ośnyeh"
oezezetw.ych troekil7JII1:
iż mamy do czynienia z bezodmową przybycia na poste- kiem Tito i ~y4 ~ roePO M".
~ezo-lucji pneeiwko ZSRR 1
„Wsp611tzesny trockizm i~eową '.. „wyzutą z.zasad, kadzenie Biura Informacyjnego ch.rozej kw111ra.ntaininie JugodaSz~ld.e sbliłenie
pomiędzy krajom demokra.cji ludowej
nde jest kierunkiem poll... r1erowlcz?wską kliką oszuprz.eciwstaw!li eię 1Partfom ko- wii", przy czym ~e wszyst USA a Tito bodz.i niepokój w
Cal . t •
•. t .
··
• fotów pohtycznych", z bandą
1
rounistycz:nym, należącym do kim llO!lta'llie .zezwolony wywóz niektóryeh k<>łach grecikieh mo
eJ
&J. a~eJl.
ow~rllJS".Y
tycznym wśr6d klasy ro c ~t dwulicowców
polityc7.nych,
Biura Informacyjnego, wkro- towM'6w *9.t&gli.emyeh, :figuru narcho-fMzyeMw,
które oba. !ysteinlatywme. l'O~Miuue wy.
niczej, lee.z wyzutą z zasaa prowadzących Jugosławię po
czyli in.a drogę wyłamywania ~e~ na lme.i• 1--b, kitórycli wiajli. sięi, a.by pot.<ik dolarów uzda.in&go n&CJOnahz.mu, odn.dza
1 bezideową bandą szkod- drodze coraz silniejszego sprzę
się z jednolitego frontu prze- e~t do Europy wseh-0dmiej 8Pływający
do
Grecji n.i e nie wielko90rbs.kiogo fłZOWlllizników, dywersantów, szpie. gan:a z imperializmem angloclw imperializ.mow'.., wkroczy j06t 2';11.kau.ny, a. nMtW.file ze. zmniejszył fli.ę! na. Skutek poro. mu i gra na. M'.p ara.tyzmie chor
amerykańskim, po drodze reli na drogę 2Xl.rady tniędzyna- ~wolo.ny będizie wywóz pew- irumiemia. ul1A i Tito. Tak ~· wa<JJk im i &łoweńs:kim
gów, morderców, bandą za stauracji kapitalizmu i pr2erodowej solida~ci ~as pra .nyeh .. artykułów z li~ 1-~ w_ obawie . pr~d . konókureneją.
Po kirótldm okresi~ pozorne.
ciekłych wrogów klasy ro- kształcenia kraju w republikę
cuj~cych ~ sta~m';1; s.ę na po (r~ie
"?'rowee, eamoloty i 'I'ii·~o, groo~1 dzierux_n~ ,,ta.szystow go ożywie.nia.
organ,iiza.eyjmego
botniczej, najemnych a.gen- burżuazyjną.
zyCJę nacJonallzmu .
ma.te_raal 11_10Jerun;r)·
.
s~1 „EthmkO!< ~1z1s
z.wraca KPJ, 'spowodowa,uego
obawą.
tów organ6w wywiadowIstota trockizmu, jak wiadoRezolucja Biura Informacyj .Klika .T~to, wrnrna lJl!VeJ troc Mę do, Ameryka.now z ,patety.ez pnzed rezo.na.nsem, że rezolucja
czych obcych moca.rstw" .
mo, polegała na tym, że trocfte!tO, zawierająca surową kry ~u,towsk1.e3 na~wze, ea~ą. tę po n!111 apele~: „czego oezekuJ~- B~ura foforma.eyj.oego a.potka
kizm walczył przec:.w władzy
tykę
błędów
przywódcó~ l~ty~ę W.rady .1 za,przanst.1;';a u- cie' .. • od T~tio! który ok_az.ał. się się 00 razu z poparciem klasy Późniejsza droga trockistow radzieckiej, usiłował zn!weKPJ, dawała ]m równocześme siłuJe p.rz~tlrOll.t w ,,lewe 11-0. złym przy3acoelem Ro.sJan i któ robotniczej, po krótkim okresie skiej grupki P. U. O. M„ czy czyć autorytet ZSRR jako amożność
naprawienia tych ejali&tyeZ!lle frazesy, bądź to ry nigdy nie będzie dobrym zaeiernnia roli front.u narodowe wreszcie, niedobitków polsk:!.ch wangardy i twierdzy proletabłędów. Pam:ętamy jednak, wysuwają.c t1miesz:ne arginmen- przyjacielem
Amerykanów. go, w ostatnich C?,a-<aeh za. trqcl~istów, któ:_zy :iawet w?: riatu międzynarodowego: troc
ju rezolucję tę przyjęła kli- ty, iż w tl"ll apo96b wcią.ga o.na Bawcie, byście nie upłaciH triumfował całkowicie lmrs nn kres1;: <;>kupaCJl h1tlerowsk_1eJ kizm us:.łowal w
szeregach
ka Tito. Ile± to krpkodyliłh wp~.owndrony przez nieb r<Zek-0 zbyt wy90kiej eroiy. Zajmijcie pomMlklasowy fr-0nit narodowv rozWl.J!łli antyradz\~cką_ dz1~- klasy robotniczej wszystkich
łez wyleli jugoslowiańscy od- mo w hl4d łmperialimt a.:n.glo. się Grecją. ~ tvlko nią. "
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n J{· łalnosc całkowicie potWierdz1- krajów podważyć zaufanie do
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Dziś w niespełna rok po o- m ormac.
•!" ,.....h"&·~ -O•n m>w e z tenmuona:6.ską
pohtytrzonowi
prolmriaekiemu
w u u ~racu·
publikowaniu rezolucji Biura -2 kwietni& ~pi.l n11. W)'l! kf! jugoslowiańskieh troeki.'ttów, KPJ jeźelii zwllżymy iż klika ma;i ~
Jącycb :r:z t usi~~aj_ dzynarodoweg1>.
Informacyjnego przejŚcie kl:- pie Brio.n H stekiem ,1najwy- z ich kureem na przekształce. Tito , svstema t>cznie ~iża. ~ speicu owacoo~a J o ~er~. le
Jugosłowiańscy trockiści •
0
ki Tito na stronę obozu impe- myślniejszyoh przekle:6.stw i os nie Jugoolawii w reipublikę bur ziom życiowv n.iasv robotniezei wa ce
opolw ugos
kl.:ki. Tito podobnie, jak T~
x:ialistycznegQ stało Si ę już tak karżd
przeciw „kom~;nformo. Ź'llf\:T.yjnf!.
prze1'2JUC!l.jąC U!I. nią. WSz:)3tki~ ;;YZWO
enlłe :IJ '~ ~aro- ki pochłonięci Są jedynie ~
0
tern, wstrętna zaś rola, jaką wi" i prasie lra.piWistyeaiej
We WllZY\"tkfoh wprawd'Zie ei ęźarv r~lizarii
cezarV&tvc:...
~t~Ją spe ~~dna siłkami, aby za wszelką cenę
pełnią oni w interes:e impe- za ich krytyki! reżimu ti.tow- wy9tą.pieniach swoich przywód- nvch ·ambic yj Tito je§l.i ;,wa- wa 'd
ora d mog a Y~d o- podważyć zaufanie proletariurializmu anglo-amerykańskie- !>kiego"
przecież wiadomo, ey jugo,.;fową.ańooy zaklinają 7.~v mn-o.;.;ą. tH·z~czkę rol1o tnt ~r~wa ;~I ~J~~c1ęs ~go szy wszystkich krajów do
go jest łudząco podobna do ro 7.e prasa kapitali!Jtyc=11. ju7. si~, że ,,budiu~ eoejalizm" i ~ 6w· DR. wid jeśli' wrel'z.cie r.wa i°nca zwfn:
R~zw;_~ ę- ZSRR, wyłażą ze skóry, aby
li renegatów trockistowskich d~wno ,i:-z.esta1a. .k.rytJ'k-Ować wierni
„imiternaejonalizmowi", zym:v h ru~h brygad o<-hotni- ~~ fa.s~eu hitl ee ::: pomniejszyć m:.ędzynarodowy
w okresie :eh na1głębszego u- Tito, & Tn.w za.c~ia.. jl(. tylko w ~~l!!'tości jedn~. ci e~y~h wyrodiz;ił
w system oraz dzięki be':,ośr~~~~ po- autorytet WKP(b), aby dopadku.
P? to, 11.b:v-. tym ~ęe&J m6e !IO. troe-J?6c1 pod m~7kę. llOCJah!ft:y. pracy przymuoowej - to jas- mocy ZSRR udzielonej naro• wd.eść, że bolszewizm nie jest
Dla :Lmperleliz.mu amerykań bie pozwoh~ ,., mkm:emnyeh 1Llt omeJ frazoologn
dokłada~ą nym staje e<i.A że nie tylko te d
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al11
i praktycznie
Sytuacja
t:kr)ć agresywne ostrze pak- mokraeJ1 ludo~e;i . 811.ma. z.r~z. ~~ nM~Y Jugosławu. .do wal trockiści jugcnłowia'liscy sprze- gólnle cechy postępowania. ju- dla wszystkich partE m1trksitu
atlantyckiego
w
po- tą. 'Pnlll& kapi~hsty-O.?Jn~ JMt ki J>'Neeiw ZSRR i kraJom de. niewierzyli si~ zasadzie przodu- gosłowiańskich tre>ckistów Ile stowskich. Podobnie jak T.rocwodti
obłudnych frazesów bard:z.o ~ozum;ała. .dla. tych mokra~ji l~dowej .. "'."okól te~o j:r:ce.t i kierowniczej roli klasy by jednak nie perorowali· ju- ki - który usiłował dowieść,
o jego obronnym charakterze „lewych chwY't;ów Tito.
„ha~.a. . Tito us1luJe 5lk.u~1~ ro:tiotnic.zej.
W rzt1~zywisto~ct gosłowiańscy pseudo-teorety- że bolszewizm i jego teoria
i rzekomo napastn."trzych ceWe ~mm:m:vm ai:J:yf.1*t ~e warstvy:r <J:LM@'ll JU· klika Tito pozbawiła ~ ro- cycy trook:lstowscy w rodzaju mają charakter „dogmatycznrtb ZSRR, efektowne ma.cze u1111111tim1111111111111mmimnu1111nmrmmm111mnmnmm11111111111111111111111111m111111111111111111 1111111111111mm111111111111111111111111111111111111mm1111111111111111111111111mn111111111111 1111111111111111i ny" - trock:.ści jugosłowiań-

w ....... ...., ....
n

••

-

„~

JIM*"'

&Jf

'W

J'"P

f t . . ..

. .,.

7c:;

A

'

ina:

0

„

·

:wu

t

k
0

sili

~f: ' ~:!t=~~~yn!i,:ia1~

propagar;i.d~wego
to,
usiluJącego

renegata Ti-

szkalować

za o st r z. y c'
'

c ... u •I n o s, c, kIa· s o w q
6

ZSRR, rzucającego oszczer.
stwa, :iż ZSRR nie honoruje N a. kwietniowym . plenma XC niektórych dzia.łaczy go!podar- J,,drobnostce'', łe obok Wlllki o gra:iicami nMzego kraju,
a
zasady równośct praw w sto- P~PR Towarzysz Bierut powie. ezych .i partyjnych.
plan, o wydajnoś6 i jakość, 1st. zbrodniarzami rodzimej reakcji
sunku do małych narodów, iż dział:
.
J"nkie są. przyczyny owe,i nie- nieje jeszcze pierwszorzędny pro wcwną.trz kraju, JeJ próbami
rzekomo uzależnia od siebie
„Hi!tc;r~ezue. . d~wiadczeru.e d_ostateczi:ej ezujności f Wydaje blem ochrony tego planu i jego dywersji, sabotażu i szkodnic·
kraje demokracji lud.owej, ha uc~, ie unpenahści i eleinen_ty • 1 ę nam, ze ma ona. dwa głóll"lle dorobku przed tymi, którzy chcą twa na. terenie pi;-zemysłu. Kto
muje ich uprzany$łcrwienie kapitalistyczne wewnątrs kraJu, źr6~ła.
. nam i ten plan i cały nasż do- zaś nie rozumie i nie widzi tego
iitd.
pobite "' masowej wa.lee poli!"1ei;vs~e - to na.sze wielk1.e robek zniszczyć. Towarzysze ci związku, albo niedostatecznie
Na.jpowaźnie,jsze sukcesy w tr-e~ej, przech?dzą w coraz Ili~- os1ągmę;1a
go!podarcze, poh- wpadają. w ciasną. jednostron- go rozumie, ten - rzecz jasna
dziedzinie
uprzemysłowienia meJs:ym ft.opmu do 11tosow~m~ tyczne i k~lturalne..Już Tow:a- no~ć niektórych praktyków, któ- - nie rozumie i nie widzi rówosiąguięte przez wszystkie kra metoa .. :1zpwgos_twa, nbotazu ,1 rzysz Stalin ~óe1ł w swoi~ rzy odrywają. sprawy gospodar_ nież, albo niedostatecznie rozuje demokracji ludowej wła- dywers;i. Dla mkog?, kto trzez· cza~ie uwal?'ę, z~ powodzema cze od polityki, od .walki klas.
mie i odwrotne zjawisko, że walśnie dzięki bratniej pomocy w_o pat~zy na. rozwóJ ryP~ó:V, ma~ćł ..tę nt1ebf.ezp1eezn~ wła.śeiTę ciasną. jednostronność trze- ka o rozwój gospodarki, 0 jej 0 _
Związku Radzieckiego podkre :nc m_oz? uleg~6 wątphw:ofei, ze wos ', iz po ra ią. one me:a~ wy_ ba przełama6. Tym towarzyszom chronę i całość, to jednocześnie
śla.ią z jesuze wiię~ą siłą un:r.enahstyczn1
org11.mza.torzy wołać. zawrót głowy u m~Je.dne- trzeba z całą siłą. przypomnieć, realna, czynna. walka 0 pokój.
zdradę kliki Tito, kt.6ra spy- ,;woJny, korsystaj11>e ~ pom~y go działa.cza'. tym bardz::eJ - że to, cośmy dotychczas osią.g- Ten znieczula się na ogromnej
cha Jugosławię na._dł'ogę de•, swych .agentów. wewn!!- .rz kra~u! rzecz zrozumiaJa. - potrafią. one n„1. w k'r .
.
wa.,.; bodziec polityczny, wy1.<
b d
iar l
bot
• .< •
•
„
. ,1
a3u, os111.gnę
„.
grada;cjl ekonomłcmej, na dró ę ą. H~ ~ a 1, prz_ez sa . az i u~p11; Jego czuJnO~c. To ostatnie ostrej walce kla.so~ · i.1myk ·w os1rzająey
naszą. czujność .klagę kapitalizm:!!, na drogę u- d~ersJę zaha~owae rozwóJ n&- kzja~isko ma miejsce 11 nas w z. jej agenturami i efc: ;~~b~~i scwą oa podstępną. działalność
jarzmienia przez imperiali- ~LE'J J!«>$potlarln.„"·
raJu. .
. przen;Jrnnia w masy;· że walkę wroga, ten ułatwia mu jego nik.
stów.
Słowa 'towarzysza Rieruta. 1ą.
Szybkie tempo odb~d?wy _1 tę. partia nasza toczy po dziś czemną. robotę, ten naJczęściej
[)la amerykańskj~h ;Imperia we.zwaniem naszy::h org'\nów !?'o- przebudowy t:i-k stra,szliWl.e z_m. dzień i że w zaostrzeniu jej, w skłonny jest widzieć „przypa·
li.stycznych podżegaczy wojen spodarezyl'h, organów bezpie. szczonego WOJn11- .panstwa, . Jak dalszym konsekwentnym ogra- dek" lub „nieszczęśliwy zbieg
nych otac.z<!-jących ZSRR i czeń~twa i szerokich mil.I! praco. nasze, powodzenie w realizacji niczaniu i wypieraniu elemen- oii:oliczności'' tam, gdzie fak·
kraje demokracj'. ludowej roz jących do zaostrzenia czujności naszy~~ planó.w g.os_i>odar~zych, tów kapitalistycznych z naszej tycznie ukrył się wróg.
galęzioną siecią wojskowych klasowej.
uastro~ mas, UJawrua3ący się we go~podarki narodowej leży gwa- Musi być jasne dla wszystbaz strategicznych i szczególże agenci obcych wywiadów, wspamałyc~ czynach. przed~on- rancja naszych dalszych powo. kich i 0 tym mówił 'l'ow. Bierut
ną wagę przywiązujących do sabotażyści i szkodnicy mogą. gresowych i przedm_ RJowych_ _1 w dzeń i nowyeh osiągnięć na dro· .
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strategicznyc
az we Wło- C!!Gle,;
zmszczy„
nasze zycie
go· dodatku
co dz~enne, ~1ezą.cc dze do socjalizmu. Jasne, że kto na plenum, że potencjał g()Sposzech i w Grecji - poważne spodarcze - to jest zrozumiale kłopoty, których mgdy me brak o tym zapomina, ten ułatwia darczy
całego
antyimperiali·
znaczenie pos:ada wichrzyciel i naturalne. Ale po to, żeby zni. w fab;·yce - wszystko ~o razem wrogowi klasowemu walkę z nR.· stycznego obozu pokoju, którego
tka działalność kliki Tito na sz•~zyć - nie wystarczy chcieć, po~rafi ~ywołać u wielu ~tan mi i pomaga mu w jego zbrod- Polska jest powaimym członem
Bałkanach, jego ciągłe groź- trzeba jeszcze móc. A po to, że- zmeczuleJ.U&.
umysłów, kiedy 1,iczej działalnoki.
- to jeden z potężnych czyn.
by pod a.dresem Bułgarii !i Al- 1y móc, zbrodniarz must natra. ,,zappmin~ $i~''.' c~ęsto, że wróg
Drugie źródło' oś pienia cirujno- ników walki o pokój, że każdy,
bani:. Prasa imperialistyczna fić na odpowiednie wa~ w ~a~ow~ 1stmeJe Jes.zc~e w kra.. §ci klasowrj różnych naszych któremu drogi jest pokój i ktary
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Kore.• p0>ndent belgra.dzki New dynie drobna ezę8ć tych prac, informuje tow Blochowa, na ko gd,zie jouż
mamy zapewnione ~KIC
stronnictw demokratycz·
Yo.rk H~rald Tribune Ahiop pi któ-M Wydział wykoouje. Dzię- lonie letnie wyjedzie 528 dllie- miejsca.
nych j'flt ponieść tę h!eę W ma.
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Klika Tito
spekulona swojej przeszłości,
sobie bezczelnie
rzekome zasługi i w ten sposób udaje jej się jeszcze od•
działywać na część klasy rQbotniczej i mniej internacjonalistycznie wyrobione grupy
jugosłowiańsldch komunistów.
Rosną jednak zastępy jugosłoW:ańskich komunistów - pomnych na internacjonalistyczne tradycje jugosłowiańskiej
klasy robotniczej i wiernych
tej Jugosławii, która niedawno jeszcze rosła ~ rozwijała
się w obozie socja.Jizmu i demokracji pod przewodnictwem
ZSRR.
Te za.stępy jugosłowiańskich
komunistów wbrew terrorysty
cznej akcji Rankowicza i za.
ciekłej antyradzieckiej propa•
gandzie D~ilasa i Mosze Pjade
będą rość. będą coraz głębie.i
przenikać do jugosłowiańskiej
klasy robotniczej i mas pracu.la,cego chłopstwa, położą kr"!S
haniebnemu oltresowi :idrady
kliki Tito i zawrócą ludową
Jugosławię na drog" socjali
"'
•
zmu i rzeczywistej suwerenności narodowe.i w bratniej
rod!Linie kra.jów socjali2mu ł
demokracji ludowej.
Polska. klasa robotniC'La, kt6
ra swój internac.jonalizm wykowala
ciężkie,1 dziesiątki
Ia t t rwającej walce z nacjona•

wać

przyp<isu.iąc

w

lizmem, z nadzieją i wiarą śle
dzi walkę komunistów jugosłowiańskich przeciw nacjonalistycznej 1 trockistowskiej kil
ce Tito, widząc w te.f walce
gwarancję rewolucyjne!(o i SO
cjalistycznego odroozenla Jugoslawii.
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Od polonu

•

I

rOdu

do~ .. bomby atomowej

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . je promieni, które przenikają było kilku ta.ldch) nie pozosta Itak umo wcląf zamiera~, ros
ulegając wprawdzie pewnym nie nie innego, jak skłoni~ glo · padają się same przez $ię, pozmianom - przez najbardziej wę przed faldami 1 pned nad-1 słuszne wiecznym, n!eodm!enNiel&łwa było dror• ł;rcla renlalneJ naaej rodaczki,
nieprzenikliwe ciała. Tylko ludzkim uporem łe.J kobiety. nym prawom: każdy pierwiaznakomiteJ UC?.Onej Mari! Curie-SklodoW!klej (186'7 stek promieniotwórczy rozipagruba warstwa ołow!u zatrzy- Ba.d istnieje oticJaJnle."
1934). Najpierw pracowite studia naukowe na Sorbonie
da się do połowy w ciągu omać może fa podstępne pro„za rrosz do frOS7.a uciułane pieniądze", następnie długa
kreślonego, nie%młennego czaTAJEMNICZA
mienie w ich niewidzialnym
wytrwała I mozolna praca laboratoryjna, praca o cłosu, który nazywa cę jego „o„AKTYWNOSC"
biegu,
dzie i chłodzie - przy boku męża, wybitnego fizyka
kresem". Okr~ ten wyno6'i dla
I „TAJEMNICA
Rad ma swój cień, swoiego
francuskleco, Piotra CUJ'ie„. Trudności materialne, brak
uranu kilka miliardów lat, dla
ATOMOWA"
„ducha": wytwarza samoczyn.
odpowiednich śr-0dków „technicznych" l finansowych nie
'uż radu - tysiąc 1ześćset lat, dla
Kiedy obojga Cu~e
nie ezciególne ciało gazowe:
przeszkodziły Ma.rił Curie Skłodowskiej w osi~ięciu
emanację, która również jest dawno n:e będzie !!'la świecie emanacji radowej -, cztery
wspanialycb sukcesów badawczych, które za.pewniły jej
otomków' zaś ema
dni dl
d
• k ó
ak
sławę światową i za które m. ln. ai dwukrotnie otn:y"
• a „p
" ty-Nna ', i t ra, nawet g Y - pisze Ewa Cur.!e - ich nomała na1rodę naukową Nobla.
ją zamknąć w szczelnej tubce, tatniki ukrywać będą w 80• nacji - ł]lko parę ':kund •
•
zam!era stopniowo wedle śc!- ble _ po latach trzydziestu
Życiu ł pracy Marli Curie-Skłodowskiej Jest pośwłęw Jdlka.nMc:łe lał po ł~ł
śle obowiązujących ją praw. czy czterdziestu! _ wciąż tę
Clona P-Owłeś6 błografłoma Jej córki, ·Ewy curie. FrarObecność jej została późmej tajemni.czą „aktywność", ~a- genialnej WYllaJazczynł radu
mertły tej piękne,J 1 ciekawej powieści zamleszc72,111y
wykryta w wodzie wielu cie- łającą na przyrządy do pomia naukowc:r anglosuey, wykow niniejs:iym &riykule.
rzyatuJlłC uch;rlony Jtnes Marów...
plic.
Promieniotwóre7.00ć samo- rię Curie J SkJodcnn~ ~bek
skop, nadając powietrzu dok.o który tym bąrdzieJ ni:cl Ma- A oto jeszcze jedna rękawica,
la niego przewodn:ictwo ele- rlę, że dotąd nikt go nie cxpra- rzucona teoriom, które zdawa- czynne wydtielanie ciepła, wy ~ekretu „pr.r.emłany dcnu1H
ły s'.ę być niewzruszalną pod- twarzanie emanacji spontanicz we!l'Zll w posiad•nłe fnłe ont
.
cowywał."
ktryczne.
Marla Curie - Skłod<rW!!k3 stawą fizyki: rad samorzutme ny rozpad„. Jakżeśmy daleko zresztą jedD'l) dalaych ~16
Becquerel stwierdził, że te
właściwości nie wyn!kały z u- odk!l'yła w lipcu 18!!8 awo „cła wydl';iela ciepło. W przeciągu odeszl: od teorii 0 bierności łów .„taJemnltly atomowej •
Odkrycie to, jak wiadomo,
przedniego naświetlania bada Io aktywne pod W?,ględem wy godziny wytwarza ilość ciepła, materii, 0 niezmienności atostopien!e mówi Jeszcze przed pięciu la- dostało się między Innym.i '\V
nego zwią?.ku przez prom'enie zyskania pr01l\łenl Becque- wystarczającą na
słoneczne i że występowały rel'a. Od imienia ojczyzny na- bryłki lodu o tej samej wa- ty sądzili uczeni, ~ wszech· drapłełne ła.py &mMTkaAl!kieb
dze. Jeśll się go uchroni od świat składa się z ciał ściśle g~gsterów wojennych. kłt\n1
równ:eiż po długotrwałym trzy Z\Vala Je „polonem".
zimna, które dochodzi z ie- określonych, z pierwiastków, usiłuj- utnymu •.aekreł Mo·
maniu soli uranowej w całkoImperia
wnątrz - rozgrzewa się. Jego ustalonych na zawsze. Tymcza mqwy" dla cel.SW~
BAD
witej ci~ok'- Odkrył on za
„Rad _ cudowne, niepojęte temperatura może w ten s;po- sem oto się okazuje, że rad z styeme«o trza.nłała, dla
tern zjawisko, które Marta Cul
r!e nazwała później promie- ciało!„. w postaci chlorku wy sób przewyższyć o 10, a nawet n'.ezmierną energią wyrzuca ludzkości 1 Portoc1 św1&ta.
•
niotwórczośclą, ale wówczas gląda on jak biały, matowy i więcej stopn! temperaturę o- co chwila z siebie atomy he- ka ł-0 zniewaga pamtęd
lu, pozostałością zaA tej - n.aj neJ rmakomiteJ umoneJ, kW·
jeszcze przyczyna tego zjaW:- proszek, całkiem podobny do taczającego go środowiska.
I jeszcze jeden cud. najbar- mniejszej w świecie 1 urazem ra w .weJ MdludlddeJ pracy
zwykłej kuchennej soli. Lecz
ska była zupełną zagadką.
katastrofy bada.weze,f miała wYl\emie n
Promien:le Becquerela zain- jego właściwości okazują się dziej wzruszający: rad jest mo przerażającej
teresowały małżonków Curie tym bardz'.ej zdumiewające, cen uczy.ni~ ta~że coś dla do- (Marla Ćur!e ją nazwie „kata celu dobro człowieka, ~
w najwyższym stopniu. Skąd im !lę je lepiej poznaje. Jego bra ludu . ..,,tame wra:t z nami kHz.mem przemiany atomu") slenłe międzynarodawe.J kultu
się bierze - zasitanawiali s!ę promieniowanie, które zdra- do wal.k! ~ n~,jokrutniejszą · jest atom emanacji gazu, któ- ry ł cywili.mejl techniczne.$. t
ry sam również przemieni s:1ę na pewno nigdy w czułe ft·
- owa energia, minimalna dziło go przed Marlą Curie chorobą. rakiem.
„W ct1Jterd.7lleścl JJ'ie6 r-f.cs!ę- w inne znów prom!eniotwór- wych nocy hezsenn;veh, spędp
wprawdzie, lecz stała, którą przewyższa swą siłą wszelk!~
zwiąi;ki uranu wydzielają pod !)TZewidywanla: jest dwa m:!- cy od cbwłll, fdy małżonko- cze ciało, a to z kolei uleroiie nych na.cl retąirill nie 81)-0Cb.ię
postacią promieni? Jaki jest liony razy silniejszy od pro- wie Curie ogłosili światu pra.w dalszvm przemfanom„. Piet'- wa.la się, łe JeJ praca wyk<Jft7
Nauka dopodobleństwo istnienia radu, wia.stki promlen:!otwórc.ze łą- stana będzie przez handlarb
ich charakter i źródło? Oto cu mieniowania uranu.
dawne pole do badań wyma- już je zanallzowa?a .pocięła" Ma.rbl. odniesie wreszcie w r. c;zą się w dziwne, okrutne ro- br~ ł łnn)'Cb podtel'ad!y
rz.ony temat tezy doktorskiej, podr..ema na trzy r'óke !rodz~ 1920, zwycięstwo w teJ n- dz.iny, których każdy członek wojennych dla eelów wrocWi
chwiarskleJ wa.lee: wydzielt Je ·powstał z samorzutnej prze- Cdowlekowd. Wielka ło obra·
den decygram czyrieco radu I miany substancji macierzy- za. prawdziwej nauki, kłóreJ
pa.tronuje postępoQł
określi jego ciężar atomowy: !tej: rad je.'łt „potomk!em" u- duch
ranu. a polon potomkiem radu. świata ł niczęśclu całej lv.d•
226.
Stet:
Meufnym chemikom (jeszicze T ciała te, rodzące się wcląt, ścL

I

Marla

Curl-S~lodow,ka

Jolco studentlca
-----------POLON

promieni
„Po odkryciu
Roentgena Henryk Poincare
zaczął badać, czy ciała tzw.
fluoryzujące nie wysyłają pod
wpływem światła prom!eni p'.>
Henryk
tamtym.
dobnych
Be<:querel, zaL'lt&esowarty tym
te zagadnieniem, poddał badaniu związki n:a"iko spotykanego metalu - uranu. Ale
zamiast zjawiska którego szukał zaobserwował zupełnie inne. niezrozumiałe: sole uranu
wysyłały samorzutn:e, bez uprz~n:iego naświetlania, promieme o charakterze dotychczas nieznanym. Pewien związek uranu, ~leszczony na pły
cle fotograf:cznej, o~inlętej w
czarny pa.pi~r, naświetlał ją poprzez pap1er, i podobnie jak
promienie Roentgena, te nowe, dzLwne „promien!e urą.nowe" rozładowywały eldttro-
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Opowieści o prawdziwych ludziach

Nie podoba rię 10, oc:ywffcie,
11' wyświetlanym niedawno na WIARA 11' CZWWIEKA/
tym ws:yatkim, komu to Jutro
naszych ekranach filmie rad:sieTypowe dla tego fil.mu, jak i
ckim ,,Opowieść o pra1··-'·1·„,.,_
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arnputacii obu nó", ro•mys·la o sa:mac:en1e
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- Wiecie, _ w6wcsm kiedy :11 s e:posre nie1 ącmooci :e kój - ten ładunek ideowy w fil·
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dalei'
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ro- mama ra u u:iary
komisarzu moina ws-stko
oskarżajqc film rad:iecki i jego
d -..1
•
lil
l ·
_,
uta/oną ot.,.. enerbić bez nóg„. pisać "3i,Pki, le- Y ' wyswo
c:yć, m:dlcć, nawet polować„. ale gię, bylo pr::;ypomnienie mu pr:r:es twórców„.
PostęP""''Y filmowiec, omery·
nie I.atać! Lotnik bes nóg to Jak komisarza, ii jest pr:eciei RA·
kaliski wsp6lautor filmu „Koriptak be.i skr:ydel... tylko dno- DZIECKIM CZŁOWIEKIEM!
bać potrafi!„. - Bę~ie mi bra. To 1twierdn11ie. nadeulo w wól' acenar::;ysta Lowiora. końciąc
porę i :malazlo dobry 1runt. W swe przemówienie. Polwięcone
kowalo powietrsa„.
W odpowiedzi na to A:omłsars momencie rosłerki i załamania zagadnieniom kina, powiedsial:
„Oatatec::ma decysja noldeł bt!'
prsytac:a opowiadanie o ryba· pr:r:ypomnialo bowiem i dopom1>kach :askoc:onych na pełnym glo do pelniejs:ego uiwiadomie- d:ie do odbiorców, do mu. Tale,
nia, że je!it się jednos~lrq iyjącq do mas w Ameryce ja1c i po:w
mor:ul
Jedni, trwoźliwi, ldadą rię na w określonym środowisku ł uuro nią„. Jesteśmy pewni, łe niedole·
ki }est CZIUI, kiedy poślemy AmetJno lod:i.., poddajq sil} losowi„. ju i se jest się potrzebnym.
W tej krótkiej chwili narodził ryce i innym kontynentom nas::
j ginq, rozbijając się o sTcaly. apel filmowy, :z:awarty w obra.
lnrii... mocno chwytajq :a wio- się prawd:iwy c:lowiek!
Ujęte w taki spmób :a1adnie- :ach i diwif kach".
sla„. sterujq na spotkanie wichW obliczu 1slachetnyc'la
rom„. na przekór bur:z:y sterujq nie, ma duje mac::enie wych1>:z: całych sil i - swycięiają/ - wawc:e, wskazując na istotne śró dencji postępowej s:tuki filmowej
WIERZT; W CIEBIE Loua, ilr· dlo i motor czynów czlowieka, iwiata, w cień skrywajq się fal·
c:ynów inspirowanych przes k1>- s:ywe, puste, bądź patalotfic:me
szys:? WIERZJJ!„.
Inna scena : tego~ filmu. Me- lektyw i dla tego kolektywu, :z:bio postaci DEGENERV]JCEJ SIT;
SZTUKI HOLLYWOODZKIEJ.
resjew, htóry nadludzkim omal rowo.ści, dokonywanych.
Rozumie to corcu lepiej masou>ysilkiem woli i i.elaznym upo- · Zwróćmy uwagę, is tytuł „Oporem, nauczył się kor:z:ystać :1 pro• wieść o prawdziwym c:z:lowielm" wy odbiorca, wids kinowy, który
te:, chodzić i mów lawć na &a· - nie konkretyzuje jakiej$ poje- :aczyna buntować ail} na calym
molocie, walczqc :z: wrogiem nie dyńc:ej osoby bohatera. Pod cym swiec1e pr:eciwko kłamstwom,
gorzej nis dawniej - podtrzymu· określeniem mi~ci sil} pojęcie brutalności, pornografii i innym
czlowiek wychowany niewybrednym chwytom produje :z: kolei na duchu rannego cięs· ogólne:
ko w bitwie powietr:me} młode- pr:r:es ideologif 1ocjoli1tyc:mą, ceniaw fabrykujących towar opa•
wysokich to1Jrt1>- trsony stemplem Hoollywoodu.
go pilota, iwego podkom.Bidnego, c:lowie1c
nie wiersqcego w moi.liwośó pl>- ściach ełycmych i moralnych. 1 Na nic nie przydadzą się utucz
wssyscy oni „to prawdsiwi lu· ki finansilltów, usilujqcych wypa·
nownego latania.
- WlERZf; W CIEBIE, sly· d:r:ie": Aleksy Meresjew, komi3ar11 czy6 istotnq treś6 prawdziwych
s:ys:, WIERZT; - uepce suge- W orobiew, sieri.ant Stiepan, •ta· d:z:iel szruki filmowej, pr:e:s pró·
stywnie Meresjew i dla przekona ry lekar:. chirurg, wieśniaczka by wrcinania lub dodawania scen.
nia powtar:a opowieść o ryba· opiekujqca się rannym lomikiem, ,,Ostatni etap" sdobywa pnw1>kach, slys:anq ongiś :r; ust komi· pielęgniarka Zina, pilot PietroVJ. d:enie w Ameryce, tak jak :docały 1zereg innych episodyc'li· 1był je film „R:ym - miaato ot·
Ji
sarza.
warte", be: potneby dokr~tnia
- Vwier:ylem opowiadające- nych postaci filmu.
mu - mówi Meresjew - i wi- Twor:sq om arodowisko, w któ- i wmontowania do filmu scen
rym mogq wyrwtać „prawd:iwi" erotycznych, co najsupelniej sedzisz, lawm.
I ;ym ra:em nie wątpimy, i.e lud:rie, to jest najlepsi i najcen· rio :aproponowalo amerykańskie
iowar::;ystwo ek3ploatacyjne w li·
młody lotnik wydobędzie :z: 1ie- niejsi prsedstawiciele narodu.
~rodowi.ska ło wiernie odtwa· ście do „Filmu Polskiego", pow1>bie maksimum sil, nie salamie
się i powróci do normalnego i.y· r:z:a na ekranie radziecka Htuka · dowane jakoby uc:r:eTQ troską
cia, juka pełnowartościowa jed· fil mowa i .., tym jej przodujqca o kasowość fil mu.
Niewątpliwie bliski jest dzień
rola i snaczenie, se poka:uje c:lo
no.~tka.
Zastanówmy się chwilę. Co lą- wieka i sycie od strony po:ytyw. pl'lnego triumfu światowej $Ztuki
czy ze sobą te sceny? Jaki c:rn· nej, ie walc:iy o godnolć ludzkq. filmowej, dzieła której będq nonik stanowi o ich cit;sarse 1a· Optymis&yc:my ton filmów. ra• 1ily og6lny tyłul: „OPOWlEgCI
runkowym, na.dającym ł.ll'J,ri ca· d:ieckiclt rduie calemu światu O PR ..4. 11' DZ I W l' C H LUDZl..4.CH„,
sapowied:i leps:e10 jutra/
lemu Jilmor.d?

Z teki radzieckiego „Krokodyla''
---------------------------------------•
FIZYCZ.
W KRAJU NASZYM ZACIERA SIĘ 81.'0PNIOWO ROZNICA MIĘDZY PRĄC.&
'\~
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,„ ·

1. Kolchotmk N. bada plon na p-0-lu.

Z.

Czł-00ek l'ZeOZ7Wlsły

Akademtt

G~odar

dwa \Vłej~kiero K. w Iabuatorlum.

.„

•en.

3. Stachanowiec F. wykonał na 1 Maja f:r'tT
normy roc.zne.

.
~.
„.c.. .;,:.).-...~~;«. "':t .;.oi( .„...,...;..;„
-

„,..„~

4. Profesor D. na katedrze.

o

„.

"·

Utalentowany dyrygent L. dyryguje orkiestrą instrumentów ludowych.

6, Szofer T. przy kierownicy.

UWAGA KROKODYLA. Podpilly pod ry sunka.ml są poprzestawiane. Nie ma w bm
Jednak winy ręda.kcjł. Poprza<;tawiało je sam o bele.
Chodzi o to, ie na ~su,Jlku u Jóry członek rzeczywisty Akademii Gospodarstwa Wid·
sklego K. zna.jduje się nie w laborato-rium, a na potu w kdehozie, gdzie sprawd:ta r;woje na
ukowe d~wiadczenia. l{ołchomik zaś N. pod daJe doświadczeniom w kolchotn.iC3ym la.bo•
ratorium n<rW:V ratunek ziarna.
N• rysunku ponliej profesor D. prowadzi dŃwla.clczenia pn;7 muizynach, a Jiaehlllo,
włee P. daje wYklad na temat ra.cjonalb:acjl p ra.c:r.
W dole nofer T. w wolnych chwila.eh dyryguje orkle.sq ludowi\. a dyrnent L. cbetnle
imed.za wolny .c ms l>l'ZY kierownk:v wwne20 auta.
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Dziadek

~ .ę-. .lolłc. ..,,._buo natowych blu.ch
Prselec:iala kolo

J.,,. prod Jego lłomia„.....a..
c" ........ '

'° .....

-'-L---~

•. .:1

.._ • ....,.,...._,. smiµ„o 10
kl• .ROS'łańc:yly rit pro,,.,_,. .i~ po jego pokryUJ ~I. Jak 1pragniona denc:'V ~ twar~. ·Pogrq:łyl rit
dsłai!e1t loco tc&pomnimiach
I ___, ocsand ltal&ęlo mu cale
,.._
M•
~ :trele le11 rnZody •il·

.;,oda

..,_ - Joaml~ kimie ~- ł..Js •- _1. _ _..
,z
r"9f•T"- ,.. - ,,..,..,. Jl"~ o-

wfe. .Ale 1dsid ma pod~t dly.P
.,, ~ al l\ll01'H male O]COIDSkie
.,-. ł .,. tym." Chcąc ni• c:hcqc,
~ rnlod. dalo ,.ad pluglmi
·~~ ,..podano Man.ola. Zo11.t:l ~Idem, • go&podan, Je10
pcrn. rtł• łyl dobry.
,.,_
il Urodd
Poł- ..,. ńen ·
rnu
lif clrłopa1c - ~~~· sdrowy. ~Y
r,s,ł ~ rilme1srr od 01ca .
,a. nie cienył nt nf"' tllu10.
Je&,,.. kła ehlopa1c srd1mąl.
M6tdll. •• c:hdal bulgartklego
cdN pqłOOZU. Zabra1' go «JrflCY
,... ł «ł ~· drrb anł łly.
eAa ..i fłrchu. A. ł J-10 tol6csyli
~h k łaariaiaeh., leby
~
ktoom
r.oolpi,wleddol,
nauc:syl l)'IUI

• _._

łflmlO~

.'"Tn411Y

JOCO

la. Niewui_domo kiedy rim!lecia·
la druga 1 okryła loca 1e3:c:e
więkuą chmurą kur:su. A. oto i
trzecia c:ii:f:arówka. Dziadek loco
at yl
. .
l .
111 1
potp r: • na ."
zau."":;Y.' ~e
za rsymu1e nt na p1ęcaz1e31qt
metr6w od niego a chłopcy wy
mac:hują rękami 'wolajqi;; go ·
M • :>
'
ł
'ed · .
nie . .•. zapyta s 1u owienaniem, dotykając palcem ~ersi.
- Prędzej, pręd;r;e}, dziadku
loco!
Stanec: pr:yspie3:yl kroku i
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ą
pcy
A no, do lej sopory wod-
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,.,,.... .mi.

mr.

_e;.-
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........,.u.,

- Puuc:sał bt,lziemy wod,,
kiedy sec:hcenly,
11'1edy my
. ....,..,
. Juj . b
1
'""?'C'\!•J·:·Y. •wsf
nie ~
dz1emy nf ie} lęka.ć. JP1edy...
Dziadek loco aluchal chlopc6w,
d . . .
.
b d .
nw1l nę te] ogromnej u owie
i ueptal sam do 1iebie.

- Dokad id:iesz, dziadku? uiolaj chlo
,

„

Mi

kryl i iu&aj sostal sabiry. Niech
ws:vscy wicd:ą, :ie tutaj pany·
·
l l
l •t
l
::ani wa c:y 0 wo " 05 nara<~·
A.eh, gdyby ort b,-l :iywy • nanu,
z nami by terns pracował. I wy·
sepk'J nazwiemy jego imienient.
_ ,,Stojariowe W)'spa".

mala:ł rit prs:y ciętarówce.

„

..., ..Jl6te, fdst. lit 1riyJe

przeJrzał...

i csap1cach. dwidd.. Takie na1se wylic:senie.li łflpołrsył lit ""'""'°"'"1'fłl oc:wdziadk~ loca, A na wy3pie wyb11dujl!my pom- mi ui dolinf, gdne prac:owąli lu·
„. 1· zm.1ci:ę· m"k two1emu
.
S ,
• T . . d i i k
ówk"
Jl!•u
to1anowi. utai llł s e, a mr
i.

ne}. Chcę ją robaczyć.
.
.
- Do ;;apory? No. to w.n11do.1!
My tnm jedziemy! - 11 flni 1ię
nie obejr:111l, kiedy młode ri:c"
c111vycily go pod pachy i łflCiqg·
nrlr do 1amochodu.
- Gotowe - s:awolali, cii:żar6wka sawaresala i rus:syla.
D • d Tc ]
• Il
l
.na e
oco u.mu
na P atformie.
ćllJ"I • tcladll'f.
- A
1111 Jffni, chlopcy1'
"A lrl6ł .,W
_,,,.41 - lłi• - Ja Jwmi lwan, ~to}ana
..,_ ...,.,.. bi.de. AZ. Jao 10 lam Sliwy łY7I> prsyjaci~l 11ooJ"10 St.f>.
,,_,..,, Zfł.n4l Jlłf" ay11 ł - jon&
,,_,a
i
.mrych luJLmoch
O
ed
i
ego
• - • oo,
~ 11 '
....,... - ~efo, ~10 ' m6wicle, dued, csmiu 111e mó,...dNro ehlo.pacska. ICiedr, ur6 3ł wicie...
•
... chlopar. 1 kiedy runyl
la- A &y, _d:riodku loco, co bęl!Jal1uzn6t.o, d:ńndek loco Jak dsfus robit 1".%1 soporze? Na
fdrłr nie ni. rmuwdył. Ale brypdsiatf ńt sapiueu, csy ro?
--1tł:ł..,7łyh- Io Je1• plecy, kiedy Zapiu lit do nauj grupy, ona
prsyuZ. policja do no.fi imif ltoo}eio tvnub. Siojn.... ..,d.W• 1• s chał)', ~ ,.._ Zobocsy-, jakie cud• robi-
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Dziadek lnco duchal
bylo
mu dobr:e, dobr:se, juhby to jego
wnuczek opowiadul. Kilka star·
czych łc:s radości upadlo i w3iqk·
l
l d
. Gd . . l b 0 k 0
nę 0 w PY • ~ogi.
zies, 1
u podstaw sciany ro:dcgly s•f głuclwt udersenic i p:imoty. B?J•·
d:sUci w panatowych ubramach
rosbijali :siemit i n:ykowali lojy-

?

I

•

Ogromna
dziwo. Dzielni

•

prac11,

wielkie
chłopcy. Ech, 3ta·
rośt nie radośt ... dlac::egó:t nie
jest-· młody, jak oni, teby sla-

t

l

B

d • .

pa sa opar_,.„ .• ~awo, . 31 eci,
brawo, SUJYC&fsylucie; widsf ło

• - __„ u -1.J--.l.L-u
h
....,.._ _._,oc.oy ~"'A'"·
.
r6 wnyc
tod pe aorie. lłmke piekło i 3kó • :sapory.
1U1 wtacla rw~li chłopcy
dsfadeJc I - sdrsemntl •if· Obu_ ..4 kił 10 ja1c nc1 ta0}nie, dsi• c:sywac!: dsierł fit skońa,-l. D:ri4dsU ńt dnpiero n• miejscw bu- ·
• t~ d 'adelc loco i delc loco patnyl jale •if rodii
dowy. gdsie i6rr rosryu:aly ńf es -: "."''z ~
n
• ,
'
.Wf. łe •biły soltal - Siojan, od huku wyaad:anycla w powie- ~kulil Ilf międsy młodsi~
w"'}nn • zapora, palr::yl na mlo,.,. IClllUk. W aZc.yl dzielnie. ale trse ikal.
- W ojnal Oczywiście, I~ je5t d:ie.t ' 1t~re Jeg~ O::zy ~ka·
IHmlso bili Jlolicjimd, satlukli
_ ~wif&y Bo.te, 1 ccSł łO tolae- wojna! Ale wojna, ktdra nie za. ly c:icho: c1e!zyl S1f, Jak dsiecko
,.. GlOIOf mu wbili 114 drąf i no?
tal
l da.
. bija, nie nu:u:sy a buduje. A. _ on widział Nową Bulgarif.
.k l'- h .J_ h, j b 1° - qy
nary og ą JllC "f·
'
b
ki
0 0
- · po,
..,_yc łłlH«C
' Y
- l'rsy}ec:haliJmy, juJ jeste- wieu ły, d:riadku loco, co •it (przetłumaczyła s
ułgan "1°
pn~am 1U1Tódlmy prsy saporse. Wysiadał/
1t1J11ie, ja1c llalamujem1 rsekf?
Wando SmochoWłka)
Psfadek loco potarł 111kursone
f>nd. _,.ru1al, · r,,..J.rsal rit no Łódł należy do tych miaSt, w
okolo 1 ni• sobnc.rł :łatbtej sapo- któl'J'C!h ruch twietlic0W7 jest
SWleł
ry nec:srreJ. Na prsec:iwko widać na ogół dobrze zorganizowany_.
1....z lk b
ki brzeg Mamy wiele świetlic, mamy ju.z zowanej scence odbywały tit
v~ 0 'Y . 0 r:sef, wyio
pewną liczbt doświadczonych 1 przedstawienia. W ten sposób
f • drupe} strony td brze1. Byl wykwalifikowanych
kierownL robotnicza 4wietlica w-Ypełnia
tu ora kledyi sa młodych lat. A li.ów świetlic 1 wykwaUfikowa.- bezsprzecznie swoje udania w
teru mifdsy dwom~ brzegami nych kierownikOw sekcji dr;ima- dziedzinie kultury, W niektópelno ludzi, maszyn, gwi:dk6w, tycznych. Pod tym wzgltdem rych miastach i miasteczkach,
dudnienia, krzrku; :zakręciło mu du.te zasługi położyła. Wy.ższa nie pot1iadających zawodowego
sif d w 1lo1vie. Tu rodziło się Szkoła. Teatralna, która z ini- teatru, teatr świetlicowy dając
co§ wielkiego, czego nie mógł cjatywy tow. dyr. Schillera zor- regularnie
pełnospektaklowe
po/ąA Jego "41'cry rozum. Wy· ganizowała dwuletni kurs
dla. przedstawienia, tym samym z
pronowal ńt loco na ci,jorówce, tego rodzaju apecjaJistów, Ma.. powodu braku tea.tru za.wo(\owesmrujyl _., pod .lło!łce I r:sekl: my łwietlice takie jak np. PZPB go lnkt tt ,,,-pełnia. W Łodzi
cit- _ Sluc:1ut}cie dsief11 • 1dsie ta Nr 8, w których pr~e 17 ros_ na. przykład, W}'Bta.wiajtc utuk1
A .,..,,,.,Jy "~ dni. 1111
•
'
m&itych sekcji op.nllajtc pra.- klasyków 11a.szych . i obcych,
.... sodlJU wrtJlowic Mrodu 1 tNnG 11Gpora 1
Cł kulturalną' coru więk3z11 Awietlice robotnicze zastępuJt
W lllJC9'll rsądrił aam. A 8K, Jak - 'tutaj, dsla41m. IUłaJ. Pr„ czfłć załogi.
ponieklłd teatr dla szk6L
.lo~ prsyssła •wm. Odkąd d:seJ, chodl • nami - ł młodzi
Ba, pomytlalem - doko.
Jtofm Istnieje, takiej •unr nie chłopcy pomogli darmskotol
.Te&11 _idsie o program tea.tr&l- nano wielkich rzeczy. Zellp61
liyło. Zamkrr.flo •it ni.bo I nie rio§ł.
ny Awietllc, dokon1110 teł me ntetlłcoW'J', do którego przy_
punesn fl1łl kropelki dettcsu. PoJPuf(ł:rfe
~Y manyny, mało. Nieda~o jeszcze NkcJe chodŻł wycieczki szkolne, to duptWcs słemia ,otwarła iit cala dudnił llfJ17łoc:hod
ciflarowe, teatralne świetlic sn~jdowały 7.y krok na.przód . .Ale ezy jest to
od nm 1lfbokich ,suchych •tran· h
ly --• " 0 l
się dopiero w powijakach, nie istotna droga dla świetlicowego
0
•
'
UC%a Y ,,.....
e1e,
wagom posiadały
swego
repertuaru, teatru 1 czy słusznie robi kie11~h.. Zapłakała ziemia ~ bólu; kach pełnych kamieni, slychOO ~Y· względnie grały beswartoAciowe rownictwo szkół organizując teWlecorem, gdy !'rzylcnyn do lo wybuchy dynamitu, wmos1ly sztuczydła, skecze albo tei u.. go rodzaju wycieczki? Czy zbyt
niej zu;ho, slyaz~H' 1alc placze. Ale 3ję c11mury pyłu i kurzu.
dramatyzowane dowcipy bardzo ambitne zamiary nie są jeszcze
kt6:ł Je} pomo~e. I .oto. '!aród
- Patrs, d:riadku loco, to łU· wątpliwego gatunku. Teraz .1 po- przedwczesne? Zastanówmy się.
saclql zęby, kun~ pifści ' po- taj będzie ła ściana, ta zapora. mocł wydawnictw KCZZ garną B11df co bądf amator, nie mając
wmoiuilz sbudujemy wodne sa- Ciągnąć •if ona będzie od jed- się do coraz bardziej ambitne- postawionego głosu. ze zlt dykpory, łeby nawadniać siemif, :ie- nego brsegu do dnigiego, dlugo- go repertuaru. Wysta.w1a aię Je- cją, tle mówt,.cy wiersz oraz
'1r torlec.,-.! jej rany/ l juj trse- §ci 330 metrów, I 58 metrów dnoaktówki współczesnych a.uto- reżyseria, oczywiScie, nie zawsze
ci roJc, Jale chłopcy pracują. C6:t· wr•okości. l jak wybudujemy r6w ora.1 pełnospektaklowe situ- atojtca na poziomie zawodowe,,,. było, gdybym tak pouedZ ich ściarlf sahamujem:r rse1'f i wo- ki ze współczesnego 1 klasyczne_ go teatru: czy na tym wszyst.
sobacsyć? Pracują tam i kole- da sbierse sit o, _ na tamtym go repertuaru.
kim powinna Bit uczyć młod.zieł
'd111 Stoi41'ła. No:wali SWJ>ją fm• polu. Widzisz tt wid?...
Niedawno w rozmowie z jed- szkolna? Pod tym względem
Pf jego iml<'lrliem: ,,Brygada
_ Widzf, widzę, toł 10 w nym z kierowników pracy Bwiet- praerost ambicji niektórych ki&Sio}ana Iwanowa". /Uówiq, ie '"" 39-tym roku sala.la ją rzeka i tyle llcow~j w Łodzi . dowiedziałem Jo~w świetlic nie zaw-sge
dera dzieił drogi do nich. E, nie szkód wyr;;ądllila _ dobytek się sit wielu dekawych szczegółów. ea
zny.
wiele. Spotka 1dzie po drodze do- oto il. A, i w ludziach byly Rozmówca. mój długo i wyczer_
A oto inny przykla.d. Niektóbreio człeka wsiądzie na w6s i Pr P
puj11co objaśniał m1 organizację re &wietlice wzorujące się na te_
ob„_,, c
to jen ta sapora. 0 iaryT.„ '·
k d "adku
1c L~. naszych świetlic, wychwalał rzut .itrze W. P., opracowują. monuz -·n
a..., ta • zi
• ta .,., ko4ć ich kierowników tłuma- lflfntalne przedstawienia, nada.I dziadek loco W3tal, wypro- lo... Ale teraz my jak :atomu- cząe szybki rozwój m'etlic wy. jąr.e się do wyjłtkowo dllŻej
stowal się na zdrętwiałych, reuma jemy rsekę, t:r.viiµemy ją i J103kro jątkowym zapotrzebowaniem spo SCE:ny, której w Łodzi nie posta_
tyc:mych nogach, prseciągnąl iii: mimy. E, wiei będzie zalana wo- łecznym, Przełom, jaki dokonał ·d:tmy. W rezultacie ogromny
u• gorqcym. .Zońcu, chwycił za dą, bo utworsy się duie ie1:ioro, się i dokonuje w psychice mas wylóilek całego zespOłu, duże ko·
kij i runyl w 1tronf HO!JY.
piftdzie3iął
metrów głębokie. robotniczych dopomaga do zro_ S!fy, jakie ponost fabryka, przy.
ZTobil •if upal. Słońce jak gfł ·. Malutkie morse. ..4 ten pog6rek zumienia wielkich kulturalnych I nos~:i minimalne korzyści. Poco
by postanowiło s:amęczyć w3zy31. ;;ostanie, jak Wyspa.
r.ada:d, jakie wysunęło nasze wystawiać sztuki. których na
kid& norm jorem. Zatr.::ymalo nę
_ A. jakżeu _ to tak? - ia· Pai!.stwo. B3.rwnie opisywał wy- wł~nych scenach . fabrycznych
nii niebie,
wygnało wuy3tkie pytał dziedek loco zdumiony. - j3zdy robotniczych twtetlic na pok~tywaćd nij e moz~a'l Wątpli_
•
·
· d zieci,
• • a po coz
•· wie8 i nie.zwykle .tyczliwe
na a ącym J stdotedpku
c h mury I piecse, piecze.
o to.r 1adaae,
przy. Wf111
s~i. zdaje mi się się
k1 .4.n_ł Jedneg~ oblr:czka. N!ebo to ~lopił '!i~i... 10 psechl
jęcie, z jakim sit tam spotykał. ~ek, jaki ~z: po!elą~
b1.ę1ritne, błękitne, 1ak w lecie, •
- A widzisz łam łe Iłowe
Ni
li
Biblioteczka świetlicowa' 1 któ
to dopiero maj, poc:qiek maja,.. domki - tak się pr:uiedli wieJ.
ema e ~~ . chłopi zatrzypolega. na. zacieraniu ~anie
Co tet nam szykujesz, Panie Bo- .4. dalej je3zc:e jedria wie§ będzie mywal! przeJez~aję,ce auto we pomiędzy teatrem św'ietlicowym
je?.„
zatopiona, ale i jej mieaz1wńc:y Wiii, azeb~ 1 u nich rOwnież dać a teatrem zawodowym, Czy zwró
Nr.gle przeleciała ciężarówka mają dokąd iśt. Zatopimy du.ie przedstaWlenie. Na polu, w re_ eenl.e większej uwagi n& wido.
pełna chlopaków. Wszy1cy w pa- wsie, • uratujemy ed posuc:liy młzie•atrue.ckiej, lll!. aaim11rewi- w:l.sko o charakterze AJliewno-ta...
.Zb. l"atr ei pola.
,
~. C6i Jnial ~cc!t
Nłt .,fe, • eła~by an~:1ial.
_.. ale onalal, te„, "'1 c!
......_ PoUma ludsłe mu pouiłe-

cma jest jedn.ą z najmło~szych W Europie. Za~zykna się,
jak w ogóle całe życie u turalne, dopiero po oswobodzeniu Bułgarii w r. 1878 . w okresie niewoli, trwającej blisko siedem wieków byli Bułgarzy tłumem be; żadnych
praw bez możności uczestn~
czeni~ w kulturalnym rozwo·
.
. d
ju Europy. W okresie, kie y
kszta_łtkowałak. sdię muóz_yka deuropeJS a,
·1e y r znoro ne
st:vle poszczególnych epok mo
d~lowały jej muzyczną formę,
dochodząc do największego
rozkwitu, jedynym majątkiem
bułgarskiego
narodu
była
sztuka ludowa, pieśni 1 . t:::ńce.• Bułgarska pieśń kościelna,
kto;_a w XII wieku znalazła
swoJ własny, odrębny wyraz,
została usunięta i z;astąpiona
ko~cielnym śpi~wem bizantyj
sk1m. Bułgarskiej muzyce po
z~stala ty~ko pieśń 11;1dowa. W
mej odbiJa się co~zienny tywot •. zwyczaje, tę~knoty, nadzieJe.
W lud?wej pi~śnl. butgarsklej. mozna ro.z~óznlc dwa za
sadmcze rodza3e. l) recytatywną pleśń, która. jest swobodna w wykonanm oraz 2)
pieśń rytmiczną, która jest w
istocie pleśnil\ taneczn~. Cechą jej jest
nlepraw1dlow~
rytm. Obydwa gatunki pieśni
rzadko tylko przekracza.1ą jedną oktawę albo nonę i są
tworzone przeważnie w starych. tonaci~ch, k_tór.e . spotyka się .w ~~zanty3sk1e1 muzy
ce kościelne) np.: a, b, cis, d ,
e, f, g, a.
Z końcem XIX wieku rozpoczął się właściwy rozwój

1

I

formie. Ta okolicznoi-ć
była decydująca dla przyszłe

odpo- 1zonej

J:

LJwagi

z
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wr-
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r

° ;ei
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go rozwoju.
Zaczęto więc
przede wszystkim od opracowania pieśni ludowych zacho
wując ich pierwotny k~ztałt
- formę stroficzną. P1erv-:'szym reprezentantem tego kie
runku był E. Manołow po
nim Dobrl Christow I A.' Bukoreszniew, którzy są właści-

J•

ICOC

literatury chóralnej .
Dobrl Christow zaczął rów. .
k
nież opracowywac 1 m~zy_ ę
kościelną . (msze). ,test t~z Jednym z pierwszy~ .w.ybitnych
teoretykow. Od p1esm prowadziła dalsza droga c!o wię~
szych form. o które pokus1l1
się liczni z pierwszych generacji kompozytorskiej N A.
.
d i ·
fo
1
~~~as~'reś~pl~~óra~!
~y~ne~

•
k
Dla generacji Po ro \l' 1900
dro~a b~ła przygotow~na . Za
damem Je.1 _było l?rzeJ~C!e _od
swych wzoro"';' p1erw1astkew
trwałej wartoscl.
Naj-wybitnlejszym! ·• eprezen
tantaml muzyki bułgarskiej
są między innymi 1:'· Stajnow,
którego specjalnością są kom.
ki t
hó 1
1 1

~~~y~:pi~~ł ~~[ak~l~a ~oe::a:

tów symfonicznych 1 suit jak
również lic2lne pieśni na ~hór.
Jednym z najwszechstronniejszych I najpłodniejszych
kompozytorów jest P. Wlad!gierow. Wzbogacił on muzykę
bułgarską wielu kompozyc?aml skrzypcowymi f fortepianowymi.
z rozległej j€go
twórczości najwybitniejsze są:
uwertura Verdi"
.Bułgarska suita", ·:.symfo'nia:', kv;artet smyczkowy I opera „Car
Kolojan". Znany jest równle:};
w Polsce z koncertów w czasie festivalu muzyki slowiańskiej. z innych zdolnych kom
pozytorów należy wspomnieć
Weselina Stojanowa i Petko
Stajnowa. Fanatyczne zamiło
wanie do pieśni ludowej wykazują kompozycje Ludomił•
Pinkowa autora koncertu for
tep!~nowego I opery „Momc~1l
Coraz większym uznaniem nie tyl~o w o)czyźnle,
ale poza granicami Cieszą &.lę
M. Goleninow, F. Kutew j B.
Ikonomow. Wszyscy niemal
budują na tematyce pit>śni lu
dowej względnie na ludowo-

ści. Można również stwierdzić

wpływy muzyki zachodnie~ ,
a.le muzycy buł~arscy stara3ą
się z -i;>ie~wiastkó~ zachodnlo
eurC1pe1sk1ch prze1mować to
co jest najbliższe bulgarslde:
mu duchowi.
.... _
_
przeciet bez ezaroko za.krojonych kół samo1tszta1centowych,
bez dobrze zorganizowanej blblioteki nie wyobrażam sobie
dobrze rozwijającej się sekcji
teatralnej. A czy tak zawsze
bywa w praktyce.
Wysuwając tego rodzaju wąt.
:phwości, oczywiście, w formie
uyEkusyjnej, i zapraszając jak
n:.,i&zersze grono czytelmkOw do
w;-powiedzenia. si~ w tej spra.·.vie, postaramy się w najblii.
•i:ym numerze naszego pisma omówić
pracę
poszczególnych
świetlic. zwracając przede wszy.
stkim uwagę na najbardziej za_
awansowane sektje teatralne.
jasp.
----------

h /O,dz kdC
• hI

necznym nte miałoby wifecj
praktycznego i propagandowego
zna.czenia.1 Nie rezygnując z arn
b1cji sekcji teatralnych, czyby
nie naleła.ło zwrócić więcej uwa81 na stront samokształceniową
świetlicy, aniżeli na popisoworeprezentacyjnifl
Wtedy, gdy tocsy s19 bćj z a_
nalfabetyzmem, gdy codzienna.,
5!ara praca bibliotekarza uchodzi, niestety, częst.o • pola. obserwacji, efektowną p:acę sekcji
teatralnych wynosi się na po_
kaz i każe Bifł jej spełniać zadania zawodowego teatru. A

„

-

c

ey

.

•w•!!z!;,~l!,~ 0:;!ami bułgarskiej

bułgarskiej twórczości ~uzyrozleJla lit .,.,ens. 11" cznej. Nie było tradyc3!, ani
eh
.
k szkoły, ale po prostu _tylko,
nere1a • s piosen 11 ludowa pieśń w swej meska-

nc rulasne oc:sy,

z dala

au"""''

bułgarskiej

„Tydzieli Oświaty, Ksiąiki i Pr03y" :wpoczfJtho
wal wielką o/erUyu:f o.\wiatowo-kulturalną. Rozwija 3if ona coras uersej w całym kraju pod hai
lellł walki li arialfabetyzmem i masowet:o iwowu1t:hn.i..W. c•vt..U.ictwa._

Mr.

ł

Ił' P~.,!!edniu IN.onlerenclLl#lnl.1trów §praw Zaąronicznąclh

Pcerwszy krok ku

rozwiązaniu

sprawy Niemiec

Czy dobra wola Zw. Radzieckiego znajdzie zrozumienie?
,_,..,,. Ld
( Od specfa.,,"9>o 1rore8fJOn enta

BERLIN -

w

„

me

~.

czterech mocarstw, zapowiadający zniesienie obmtroa·
nyoh. op"l~nfouń w handlu, ko
mun_ikacj1 .~ t:a;isporcle, zaś w
t~dzień pozmeJ słowa ~omuni.katu stały !;ię :faktem. szlabany na. pU;nictach. k01?1troU
graniczne] .umos.ły się o północy _do gory, na sema~orach
sta~yJnych . zapłonęły z:elone
światła, daJąc wolną drogę.
Ruch w kierunku Zachód Wschód oraz w:schód - Zachód J>()ltoczył się znowu po
szynach kolejowych, po autostradzie, vndłuż rzek i kana:.
łów. Po raz pierwszy też od
jedenastu miesięcy jarizyly gię
świa,tłem okna w zachodmm
Berlinie, po raz pierwszy płonęły latarnie uliczne, po raz
pierwszy moŻiila było do późnej nocy p:rzesiedzi~ć przy radio, łoW:ąc echa, jakie w całych Niemczech i na szerokim
świecie

wywołała wiadomość

o ·tym, :te pierwszy etap na
drodze do rozwiązania proJ>le·
m6w nlemieclrleh został osłlł(
nłęty.

DOBRA -

I

ZŁA

p p1erwszy... etap.
:łt;rwszy

WOLA

Do.P1«o

o&u

")

majdowal m.ę fut w • nie dymłsJL
Ale, choć ,,N:r duch" Berlina (jek 10 na7lW8ł jedec z
dzienników niemieck:icll) odchodzi, pozo.stały zaTówno jego wpływy, jak i wyuczeni
prz.ez niego ludz::.e, którzy puścili w ruch wuystkie spręiyny, aby zaciemnił. otwieradl\CY
się w Paryżu horyzont porozumienfa. w:ęć: ponieważ pod
stawą regulacji s.praw niemiec
kich, a przez to i. osiągnięcia
ba.zy trwałego pokoju w Euro
p!e, ma być zjednoczenie i rze
czywisita demokratyzacja ca.łych Niemiec, ;pośpieszono z uchwaleniem odrębnej konstytu
cji
zachodnio - niemiecldego
państwa, a generał Clay, na
trzy dni przed opuszczeniem
swego stanowiska, uehwa.łę tę

Wydaąpnia, które r~tały lllę w Bel'łlnłe w 4*rel!llfl
zaledwie~ego tygodnia • ..,. od 5 do 12 wija poaładaM
swoJI\ zna.miemtlł WYIDOWę oraz maezmle, WYb~ee
daleko poza ra.my tzw. kryzr.m ber11691dąo.

n~a li maja ogło.s.zony mDstał
w Berlinie komunikat

Gł

•

tYkl pokojowej ~u Ra·

dziecldego. i:olityka ta już o
wiele wczem.!.ej dO!Pl'<>Wadzlłaby do uregulowania &prawy
Berlina, gqytiy nie opome!
wybitnie ten<tencyjne stanowi
sko mocarstw. zachodrrlc:h, a
przede wszystkim •ich re.prezetlltantów na iteren.e Nianie~
dla . których „zablokm,,~any'
Berlin ~w.Ił odskoczmę do
rozpę_tama propagandowej i
prowuje:nnef hecy.
Wyratnym tego dowodem
było m. in. zachowanie się ge_-:
nerała Clay'a na konferenCJl
zwoła~ej w wyniku :!Jn:icjatywy rządµ ZSRR, dnia 7 wrze- zatwierdził.
śnia ub. roku w Bel'linie: gdy
na skutek rzeczowych propoSEPARATYZM zycji radziecl;ich :zarysowały
NA ROZKAZ
się już mó7!Ii\vośc: ~egnania
ten sposób stworzone zo
chaosu, . wywołanego przez
stały jeszcze przed rozwiprowadume odr~bnej walu- poczęciem obrad konferencji
ty w Berlinie Zachodnim, ge- Rady Mirustrów Spraw Zagra
nerał Clay po prostu zerwał nicznych, pod•ta.wy do utwokotrlerencję 1 opuścił sale, rzenia odrębnego pa.ństwa, któ
przecinając tym samym możli rego głó'W'!lym celem i głów
wość r~ygn~ęda wszyst- nym zadan'.em ma być :r..achokich spornych problemów.
wanie .pootawy antydemokratycznej i antywschodniej.
NA PRZF.g()R POLITYCE
Posłuszni otrzymanym ro~CLAY'A
ka:r.om, lokaje niemieccy gen'!
kład ir.awvty
w dniu !5 rała Clay'a, jak Adenauer,
maja w Nowym Jorku Reutetr, Suhr i Neumaoo T&wnastą.pil ~µt, ~a szczęście, po- nież przystąpil: do dzieła.
za zasl,Ciiem kompetencji Mne
W dniu 12 maja, gdy prarykańskłei'o pberna.tora Ni~- cownicze rzesze Berlina w gro
młec i na pewno na przek6r madnej manifestacji w sektojego ohęclom, gdyż w tym mo rze radzieckim dawały wyraz
mencle, gQ.y delegat amerykań swej radości z powodu z;eyc'..ę
ski dr Je.S.Surp kładł swój pod- stwa, odniesionego w Berlinie
pis pod układem w Nowym przez jdeę pokoju, berl1ń,,cy
J~, generał Clay w Be:di- entur:jaścl
„zimnej wojny"

W

zwołali ~ mani!etta.cJę w

dzielnicy brytyjskiej,

rej u

Il&

któ-

słowami nienawitći i

padrl:egaft wystąpll! wytej wy-

mienieni. sprawcy rozblcla Nie
miec i iBerlina.
Słuchano l!ch ((!() zaUW9!yłem) bez entuzjamru. I co zauważyłem je$reze:
głuchaczy
zebrali [p()diegacu wojenni
&a;.c.1!'eł •
tysięcy, podczas
gdy na rzecr. pokoju, na rzecz
porozum:lenia i jednośct demon'Strowało po tamtej stronie z radością na twarzy i z
p:eśni!\ na ustach ipół miliona
robotnłków, mies:zx:zan, inteligencji

* • •

Delia 12 maja semafory na
stacjach granicznych w Niemczech
zajaśniały
zielonym
św:atłem, wskazującym „wolną drogę". Swiatło to zapło
nie również dnia 23 maja na
semaforze polity(l'LDym prad
otwardem obrad konferencji
paryskiej.
Chcielibyśmy w!erzyć, ~e ba
gaż dy!Plomatyczny przeds·tawicieli trzech mocarstw zachodnich będzie Q'.aw!erał tym
ra-zem ładunek dobrej woli osU,gnięchl J>OrOEUmłema t pokoju. Chciel!byśmy w to wierzyć, pomimo tego W"SZystklego, co po stronie zachodniej
dzieje sie jeszcze w Berlinie
po dnfo 12 ma.ja.
Leop~ld Ma.nchak

U

Ila marginesie

„złotego jubileuszu"

W kwietniu br. odbyły się w I t& Fra.nco Wfil\Ź& ra.do§~ z po· skle zalee;inie 'w. Jau11. AposteAle nie można traktować
Watykanie wielkie uroczystości, w<1du „tak upragnionego przez la.. .Aktywne mviip:ki Pit•fa Xll
zn:esienia ogranicze1i transpor
związane u 7Jotym jubili>uszem ko~óll kaltoliclrl rwyci~tw&' ', z angl~askimi podiegaczl!IJJli wo
towych, normalizujących po
hięceń
kapłańskich
papieża nazywając
bisurmanów-Maurów jennymi, którzy niwit •wiatu
długiej przerwie życie Berlina
Piusa XI!. W dniu 2. 4 br. ścią- falangistów i ich wodza opraw· groźbę mordu, pożogi i bomby
zachodniego, ja~o oderwanego
g nięto na dziedziniec 'wa.tykań· cę „bohaterami. chrześdjańskt_ aLOmowej, ra·~zej ch~· ba bliżs:te
epizodu: jest to wydarzepie,
;ki dziatwę ze s1.k6l rzymskich, mi" oru „obro:dcami wiary i s~ zawohtnin11: „wzajemnie 11ię
będące logicznym wynikietµ
wśród której po parogodzin- chrześcija:dskiej
cywilizacji". uienawidfoie' ', niż ,,kochajcie
trwałej i konsekwentnej poll".'
r.ym oczekiwaniu - 111iaza.ł się Każdemu wiadomo, że po dzień się wza.jenmie". W a.tykan LU..
dostojny jubilat, wygłaszając dzisiejs7.y płynt ze Stolicy .Apo- szvch cZM6w - wstyd powieściennych
krlitlde przemówienie:
stolskiej . p_ochwały o~cowskie i d;iee - 11tał 11ię nie ty-Ie opok!ł
ś
D:deci, dzieci _ powiedz.iał l:h~ogosł.awik. eustwh\lkośc1elne dla Piotrow11-, ile osto.iit imperialistów i niedobitków faszyatow·
Pius XII, cytuj~c ~- J&nl!, A- l~Zpans iego l eryzmu.
fi
.
Jl
~osto!~ - „koehaje.ie się wza.- _w książ_ee }„ritza.. Thyss~na, skich wszystkich na.rodów.
.Jeżeli chodzi o Polskę, pa.pirt
d b millie kt<Jś za; ytal, co ne
czyt.amia,
reeytowa.nia
Doprawdy, milo jest widzieć, Jemme '. - ~ą. ~o ~łowa - ~o: h1_t~erowsk1ego, . naz1s:owskiego Pius XII - trzeba to sprawiei:L
y .Y 0 · • · 1· ;kalaJ.no- wi~y ale na.w&t b:rak
jest jak w iThnyich świetlicach do dii.ł, - o którycn za.den pap1ez m1hone~a, karohka, ~to_ry d'.>pO·
liwfo przyznać - odwołuje sit
wiem
zycm
'
ści świetlicy w na.s-zych zakla. prasy eod.ziaruriej i tygodlllików, późna wieczorem bywa
rojno 01· e zapomina ···
.
.
. mógł Hitlerowi w dOJŚc1u do wła często do słó\T św. ,Tana. .A.FO':
1
dach
wa.lazłbym eię w przy- a. przecież istnieje mrownik od młodzieży i starszych. Gdy
P!zyk~·o · nam .11: ez~ierme dzy, czytamy: „konk\lrdat był
Ftuła.. 'Iak było w czasie ok\11wkre. 'sytua.cji. Nie tylko, że nk świetlicy i • :fundU&e li& jej jedini są !Za.jęci jakąA próbą. ar. st~erdz:ć, ie - J~ me mó- pierwszym pakte~ któ~„ zosta.ł
cji, kiedy to ze Stolicy Apo~to~·
nie J zdołałbym powiedzieć o jej prowa.duniil. •
tystyczną., drudzy w skll!pieniu WJ!).C ? mnych stern:ka~h na~ za~~y przez rezym _h1Uero_w- skil'j
zalecano nam „po11'1ame
suk.cesach, lecz wręcz pmooiw.
w ogóle praca. kierownika czytają lekturę, inni z;nów wy św. Piotra. - a~ru JUb1lat, me· ski , ~ ~r. Ga:eazzo C1a~o, zięć ~i'i' chrześcinjańskle
wyrokom
nie _ mógłbym dużo mówi6 0 świietlicy pooo!lta.wia. wiele 00 pełnia.ją. sobie czas wesołą. grą., ~tety, p11szezał i puszcza nadal 1~ussohmego! Jedna. z głow:1ych
bożym''. Tak było po„. wyroku
jej braka.eh i ni&Mma.ga.nie.ch. życuni&. Nie ~.czy, obyCzy świetlica stoi na wyso· sł.owa. ~W.· .Tana. . .A.postoła. - w „~ru?ek". ~s1 Rzym - P.t•i:hn-:- ua. b. gubernatora. Frank&, kiedy
• tJ"
wa.tellu kierowmilru,
TOZtpTowa. kośei za.dania. ~ spełnia swoje mepam1~e.
:Mozemy w . . tym 'Io1.•o, meJede::i !';i-z potwierdził
Pomd.jam fakt, iż św1e ica dzenie wkla.dek „Filmu PolS!kie za.danie w zakładzie pracy, za. względzie pnytoczye meJeden w swych _pam1~tmk~ch serdecz- t.o Pius XII - w imię miłości
Z'!lajduje się w zupełruie nieod- go" i biletów ulgowych do te· leży w pierwszym rzęd2ie od b>rdzo smutny przy~•lad. .
ną._ . syi:ib1ozę ~tol~c~ .A.postol· ,;wzajemnej'' - prosił o uł~s·
powiednim pomiesz.c'ZCIIliu,
da- atru! Zr6'.S'Dtę., bilety te i tak jej kierowniika., jako organfa.aRok 1939. Repnhlika h1ez~ań- skieJ, k1erowan<'J. n:iJpierw przez knwienie kata. Polski central.
lek<> od ulicy, w końcu tere<nn nie dociera.ją. do ogółu prac.ow tora. a. gospodarza.. Dlatego ape. ska zduszon& przez isatrap~ } ran k~rdynał3. PaeE'lh a. potem pr~ez r.ej od dobrze zasłużonego stry·
fabryc1.1D.ego i ndikt dotyeheza.e nik6w. Nioe wylłta~y oZ;Werbo- luję do ambicji obywatela kie- co. Faszy11tow_11k~ Falang~ we_ ~,usa ~TI! 7.arówno z duce, Jak czka. Tak było r6wniei przy re·
patriaeji elementu hitlerowskie.
zwłasooza zaś ki1rn>wn.ik wa.nie kilku <n!Ób do kółka. dra rownika i mam nadzieję że ob. spół z pogańskimi Maurami prze 1 7. ludzmi fuehrera.
o z Polski, kiedy to w ela.wet;.
świetlicy - nie uezymil na.j- mlllty.c=.ego i wyszuikanie 10 kierownik w krótkim c·;,asie n. lewa . st.rumieniami. kre~ ,.ma·
~!•wr.ki: . powojC'a~a dz:ialal- ~:11ym
liście pa~terskim z mare&
mniejszych starań celem uzyska czy 12 o00b na kUTS a.n.alfa.be· ZU1?elni dotychcz8.S'Owe luki pre. luczloc~·': robotników i _chło- no&~ do~tOJnflg-o JUb1lata yrz;·
nie. odipowiedniejszego lo~a.lu. tów!
cy namej świetlicy.
piłw. Pms xrr w obecności ka_ k:esla z kretesem chrzeŚClJan_ l();.-S r. :!.Jayież apelował „o naprawienie
krzywd, wyr1.ącho.
Drugą ważną przyczymą. medo.
r,ych przez Polskę ( 1) - Niem·
eią.gnięe jest brak sp op ul~
..
,
dzieckiego w
błyakawicznym com'',
m. in. w formie ,.rew1•
w11inia jej w zakładach i me<l:o . NA CZE1'.E d.elega.cJ1 kołch~z
tPmpie podnosiła z ruin miasta v.,! i'' na.szych granic zachod.
state=e zacJ:i.ęcenie pra.oown1. ruków radz1eek1ch, ktorzy me·
i wsie, fabryki i kopalnie, zada- i1ich.
ków a sz.c'Ze"óln.i.e młodzieży do dawno odwiedzili Polskę, stal
ją.c kłam
ponurym przepowiedCytując w swqim przemówieczęstego 11c~ęs·wzania. .A.że~y F~od~r , Dubkowieeki, jeden . z
Wspomnienia organizatora ruchu
niom burżuazyjnych ekonomi- niu słowa Apostoła: „kochajcia
zar•hęeić
luc1zi do kt>rzystania p1omerow prze~n~owy ~strOJU
kołchozowego Ukrainy
stów, którzy
twierdzili,
że się wzajemnie'' ze świetlicy należy się pos_ta~ć rolnego na U~ra1me, p&n:ą.cy w
Pius XlI za.·
b 1
Związek Radziecki
będzie po· znaczył, iż ,.słowa te dzieci za.
0 godziwą T07Jywkę, o um1len~e r. 1922 funkcJe przewodn1~zą_ce
sią.'{nięć agronomii. Na tę dro-\j:i.ko nieodzowny szeze e
w
trzebował
eo
najmniej
JO-letia,
im tej godziny czy dwóch, c~y l!? kołchozu „Zd!lbycz _:I:>azd~~er· gę post;mowił wstąpić Dubko- dziele niwelowania. ró.imic po·
wsze zrozumie.i!!''. Szkoda jed·
tei o pożyteez;ne zużytkowa.Dle nika.'' w okręgu kiJOWsK1m. wiecki i kilku jego towarzyszy między miastem a wsią. Autor by zlikwidowali straszliwe skut- nak wielka, ii. słów tych ni11
czasu pod względem kulturalno- Dubko~ecki jest poz_a. .t~ spośró•l wiej~kiej biedoty: w li· książki w niezwykle sugestyw- ki najazdu.
c.hce ro zwnieć .1am Złoty J ubi•
oświatowvm.
cx.łoukietn
Rady
NaJwyzszeJ stopadzie 11122 r. powstała w ny sposób przedstawia., jak to
JUż W CZASIE pierwszej lat, obchod zący pięć<l;:iesięriolP4
Nie tyiko że · znajduje się tu Z.S.R.R. i należy też do Rady Talnowie
spółdzielnia
(„ar· dzięki kołchozom 7.mien~a się kampanii siewnej, po wyzwolc· cie kapłaństw a w służbie hożej.
Stef.
zbyt m~lo ~ier
towarzyskich, do_ sp_;a~ kołehoz6~ p;zy Ur~ę tie!' ') rolnicza.
x:ie tylko gospoda rcze i społecz- niu Kijnwszczyzny, na polach
że nie urząd.za się wca!~ wie. ~e .uw~zk~ R~iz1~ck1ego. F10Ta pierwsza. na Ukraiuie spół- ne obli cze wsi, lcz również sa- kołchozu „Zdobycz Październi.
ezorków ~ 7. V k onkursów popraw c,or Dubkow1ecki, me będąc za· dziduq r• ,•uicza musiała ciężko ma istota pracy rolnika i jP.go ka'· pracowało ponad 20 trakto·
wodowym literatem, wydał o· zmagać się w obronie swego by- ~wiadomość,
świadomość
pra· rów, a kołchoźnicy otrzymali od
~tatnio bardzo lliekawą. kshi;7.kę tu z kułactwem, z przestarzałą cownika na ziemi wspólnej, so- państwa "'ydatną. pomoc w ziar· na polach kołchozników
~si korrsoondenci oiszq:
pt. „Na drodze do komunizmu", ideologią drobnych posiadaczy cjalisty<·zne,j.
nie na zasiew i środkach żywnouzbeckich
chłopskich, z odwiecznym zaco·
PODSTĘPNY NAJAZD hitle- 6ciowyeh. Socjalistyczne wspótMOSKWA. - Na pola.eh Hj
faniem. Łamiąc wszelkie prze· rowski przerwał to spokojne i za.wodnictwo stało się znowu jonu Jangi-Julskiego prowa~
Prucowuicy Browaru Miesz- Ukrainie".
szkody, pierwsze kołchozy ukra.. praMwite :f,ycie. Hitle~·owcy osa- siłą. napędową.. Minęło parę lat na obecnie a.keja uprawy zasi01i
czański e ;;o w konkretny spoSOo
Pierwsze
rozdziały
książki if1skie, przy poparciu Partii
i dzili na kołchozowej ziemi swe- i dostatnie życie powróciło do wów. Między grządkami beznz&o
zadoklllllentowali
swą.
radość odnoszą. się do r. 1921, kiedy to władz radzieckich mnożyły się, go zaufanego zarządcę, rozgra- kolchozu „Zdobyc.z Październi· Iestnie przesuwają się traktorf
ze zwołaui.11 U Kongresu Związ autor, po trzech latach walk wzrastały.. i kr.i:epły. Co raz wię- bili dobytek koł~hozu, nagrom:i.- ka". Chłopi polscy, którzy zwie elektryczna - UET-1 oraz udoków
Zawodo"wych, wyrażając przeciwko Petlurze i bandom a- kszym zaufaniem biednego i dzony latami wytężonej pracy, dzali niedawno ten kołchoz, mo- skonalony model UET-12.
jedinoc.ześnie
nadzieję,
.że tama.na Machno, powrócił wraz średniego chłopstwa cieszyły się •vprowadzili na całej Ukrninic g~ to sprawdzi~ wł~sn;YIDi. oczaw cągu 6 godzin traktor ._
uwzględni on wiele po&tula.tow ze
zwycięską .Armią Czerwoną. ncwe formy zbiorowej gospodar· system niewolnictw& i pańszezyź- mi. ~ecz te os1~gm~eia me za- lektryczny przeorywuje 7 heJI.
polskej klasy robotniczej, za. do miasteczka Talnów, pod Ki- ki rolllej, otwierają.ee drogę do niany. Opustoszała, zarosła chwa ~owohły ~oł~hozmkow, dodały ~arów. p pedantycznym spraw.
0
wartych w licznych rewlucjach jowem. Dubkowiecki, popobnle szczęśliwego i radosnego życja. stami ziemia kołchozu; kołchoź- llll tylko ~ił l rozmachu do daL dzcniu stanu
upraw na pola~
ir;ebra.ń prwilkongresowyeh.
jak inni żołnierze, otrzymal: od
ZE SŁUSZNĄ DUMĄ opo- nicy, którzy nie ewakuowali się szye~ wysiłków na ~rod.ze do ~o- członkowie brygady pla.nta~
Postamowih oni
mia.o.owicie władzy radzieckiej kawałek zie- wiada Dubkowieckl o sukcesach na Wschód, nie chcieli praco· nn;mzrn~. D~1hkow1eck1 opo~Vla· rów bawełny w kołchozie „Koo1
wykonać plan' pólro1Czny
pro· mi i zaczął na niej goopodaro- tej pracy zbiorowej, o jej :i:ycio· wać dla wroga.
·
da m. lll., _J ak _E>Owst~ł,a i~ea ruunizm" przyznali, że uprawa:
dukcj1 piwa do dJnia L_g.o w&ć. Lez wyżyć z tej ziemi nie twórczej sile. Pocz:i,tkowo, IUÓ·
Gdy .Armia c~nwon·t wyzwo- „kołchoz~W<'J p1ę?1~latki ' J8.k tiaktorem
elektrycznym, pod
ezerwc.a., a. więc o cały miesi~ było łatwo.
wili kołchoźnicy o 100-pudo· liia Kijowszczyznę, Dubkowiec· szeregowi kolchozmcy wespół z wz"ledem jal·ościowym jest d!l'I
wcześniej. Pracownicy oetown.1
DROGA DO INNIDO życia wyeh plonach jak o bardzo da- k; powrócił do Talnowa, mająe. kiero,~nic_twem układali plany „kobn~a. Pra;a została' wykon~
również zobowią.zali się do wy wsi ukraińskiej - i w ogóle ra- lekiej przyszłości & już w okre· l'rzed oczyma obraz niesłycha- produ,(CyJne.
na znacznie szybciej, nli: prZJ:
konania planu pcłłroez.nego pro dzieckiej wiodła
po linii, sie 1!)35-38 otrzymywano zbóż neg-o zniszczenia. Lecz nie przeKSIĄŻ~
Dubkowieckiego pomocy traktorów „Uniwersal'łl
dukcji octu sze~.icioprocentiowe- wskazanej przez Lenina i Sta- chlebowych po 18,5 cnt. z hek- raziło to kierownik& kołchozu zaznajamia czytelnika z pracą. i i ko~ztowała 2 i pół razy taniej.
go do dni.a I.go c.zerwca.
lina. 'fa linia wiodła. poprzez taru, zaś buraków cukrowych - „Zdohyrz Października". Lu· doświadczeniami jednego z naj· Ogromne plantacje bawełny w:
W ten SlpOsób ile.my kO'llSU· ~ca.lenie rozdrobnionych gospo- po 225 eut. z hektara.
1hie radzieccy, zbrojni w wiel- bardziej zasłużonych pionierów kolchozach „Komunist" i „A~
mentom ponad pl!ltll prze9Zło dnrstw chłopskich w wielkie jed·
Wraz ze zwycięstwem · syste· kie doświadczenia SOCJ alis.tycz.
~angard" reJ"onu Jaug1· Julski'
kołchoźnictwa . "
- tra.,__
e100 tysięcy litrów oetu i tysią. nostki prot:lukcji rolnej, zbudo· mu kołchoz owego, wtargnęło do neJ· gospodarki rolneJ·, przenik· radzieckiego
go będą. odt~d 1JTir&wi·an
Książka
ta
zaszczepb
optvmi.
„ "'
ee hektolitrów piwa.
e .koł<
""
wa.ne na. podata.wach uprawy wsi nowe, J:;ulturalne życie. E- n1ęcj byli tylko jednym pragnie·
torami elektrycznymi.
12
J, szczeciflski
kołchowwej,
z ze.stosowaniem 11:ktrycznoś6, kanalizacja, radio niem - .jak najszybciej post&- i wzywa do męż ncj. ofiarnej choz6w rejonu J'angLJulskie~
kor~ponde.n·t fn.bryczny „~łO!U" trakror6w,_ nowo~zesnych. ma.. -- wszystko to mocno utrwali. wie znów na nogi swój ~ołchoz. walki o ur~czywistnienie
ha· przeznaceyło 3 tys. ha do up~
• Browaru Mioozcizańskiego
!Z):O- rolmezych 1 osta.tn1eh o- ło siQ yr egzystencji kołchozów, Poteżua siła twórcze ustroju n.· seł lc.omunizm.11.
B D.
w:v nUU1z.V1U1mi 4leli'tryczn~
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Na drodze do kon1unizmu

Trak tory elektryczne
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Kronika Piotrkowaw

Sredniej Szkole Rolniczej w Rokszycoch
kształcą się wykwalifikowani rolnicy

.

.

Nie wszyscy p10trkowianle w_ie·
~~ą, że "'!' Rok~zycach, w _m:i1~;u. poniemieckim. zna1du ie się
~nstwowa. S:edma ~zkoła R_ol_m~z.a, w ktoreJ uczy się młodz~e.i:
wk ieJska nha pt z~k57łych wykwalificwanyc ro 01 ow.
Szkoła mieści się w pałacu położonym w malowniczym parku
'
hb
.k b d
ł
pe n;m a1eje 0 :a zo~yc zem.
Osrodek te.n 1s.tnfe1e od 194?
rol.rn I kształci się. tu 30 uczn:.
dz:ewcz:ąt i chlopcow przewaz.
nie dz:ieci średnio 1 m~łorołnych.
się 25 ha.
Przy d~zkole
KOMU WINSZUJEMY
·
t
t znajduje
gospo ars wo, w ym 4 ha zaJete
~E::dziela, dnia 22 maja
jest przet do~konale zagospoda194-9 r.
rowany O"'ród warzywny i Rad.
J li
. -.·-<
•
t
d '"'t
G
JJ.-,ii;: u anny
ospo
-o.
d
t ars wo t o wyposazone
ie~ w 1nwen. arz or~z 0 P0 "".1e:
WAiU'lml'SZE TELEFONY
d~,b maszyny •. tu t~~ze mśł~dzietz
~~~rn~0~~;;0nl z. 0 ywa swe ie w 3 omo c ro·
-r
mcze.
s!:t~et::~~:e nocne
Nauka w ~zko}e tr:"'a 2 lata,
•
-o-a rok szkolny dzieli .się na ~ '>eX1N A
„BaltJk"' _ film radziecki „Ali· mestry, semestr lelm oraz zimowy.
sze1 ~ v.•oi".
'l'ołonła" _ fllm angielski „Spo! Semestr letni rozpoczyna się I
kwietnia I trwa do 15 październi·
tltH!t
ka, e lekcje odbywają się raz w
Jedakcja t adminlstracJa tygodniu, poza tym u.czniowie
Piotrkowskiego" prowadzą samokstzal~eme na ł~„c;:ł.oW
Piotrków, Al. 3 Maja 4. In- maty kultury rolne1 oraz .pol.1:
teresantów przyjmuje się tyczno·społeczne. Spm;trzezem?
cód.ziennie (prócz niedziel 1 7.a?bc;erw0w11ne. .Podczas ca!kowtte1 uprawy roslin notowane -są
świ t) od godz 15 do 18
przez uczniów w zcs7:ytach tZ1.v.
·
__,.:__
l\
Boltblielnia „Głosu Piotrkow konkursowych. Nalezy zaznalklegot• ul. Slowaclrlego Nr c~yć. że uczniowie bardzo często
wizytowani są przez swych n:m28, TfłL lMO.

1

70

11

czyciell, którzy udzielają facho·
wych rad I wskazówek.
W ostatnich dniach zostało zor·
ganizowane współzawodnictwo
pracy między poszczególnymi zespołami, które polega na uzyska· k naJ-·
· przez dany zesp ół 1a
mu
większej wydajności poletka i
Jak oajlepsz.ym wyglądzie obej·
ścia

~ospodarskiego

członków

zespołu.
W związku z akcją „H" ucznia
wie przystąpili do hodowli świń
rasy wielkiej, białej angielski~j;

przychówek bę dzie• rozprawa aza·
ny na całym tereme gminy.
Na zakończenie semestru jak
nas informuje kierowniczka szko
ly ob. Bogus ł aws ka Eugeni·a • od ·
będzie się ogólna wystawa tbiorów - zebranych 1. poletek konkursowych oral prosiaków hodo·
wlanych
Od 15 pa:i<lziernika rozpoczv·
na się semestr zimowv, któ~y
trwa do 30 marca. W !lezome
tym lekcje odbywają się codzien
nie. Młodzież uczy się nie tylkr
przedmiotów zawodowych jak ro!
nic!•o, hodowla. ogrodnictwo.

or~anizacja ~ospodarstw wiej~
~kich, ale takze przedm!o16w o

gólnokszt111cącyc~. Dztcwczęt~

łol
~u

-najlepszą opiek ę. ·
· l 'ć. d b
s1 ał ob y się g owi g y Y me
Pra
Zakładzie
fakt, że przy
c:y powstało wzorowo urząds k 1
dz
0
one prze z e.
Gdy przekraczamy bramę
posesji przy ul. Rudzkiej 13
stajemy urzeczeni wzorowym porządkiem i plano.
.
"k
T
•
wo Ś Clą. rawm za1mu1ący
środek podwórza zaczyna się
już pięknie zielenić. Za
dobrze to
Nie ów
le· t .
;c
00 c:, ramlin"i~łscu tony
~ał
~su które obecwJla
1
nie rzesuni t~ został na
bok) ogrod~one park:nem
zbudowanym z walających
się bezużytecznie desek.
.
.
budynkami:
głęb~ za
rozciąga się n.a przestrzeni
dwóch hektar?W sad i p~r~ .
W tym właśnie parku miesci się domek, w którym
przebywaj ą dzieci kierowa~
ne sprawną ręką wyc~owaw
czyń. ~ pogodi:e dm otrzy
mują dzieci
· dna wolwi t posiłki
nlf1 po e rzu. s1e ząc wo
k ł dużego ' okrą~ł~go s~oł~ Do z~bawy sl~zy d~iespe~alny kąci~, ktory

W:

:,om

maf~:::o ~:~Jzo"i:~.rw~~=

malowano i nawieziono pięk
nym żółciutkim pias~em.
Ogród - to mikrosko~jny
raj pełen jabłoni, czereśni,
poziomek i malin, utrzymany bardzo starannie, posiadający drzewa, wszystkie
pobielone, między "Którymi
ciągną się równiutkie rzędy
grządek. Na uboczu stoją
zbudowane niedawno inspekty, ziemię do nich zdobyto przez wykopanie p;łębokiego rowu, ten zaś zasyoano ;eszcze , poniemieckimi śmieciami"' oczyszczając
w ten soosób nowy teren
nnrl norawę.

ły Rolniczej

300 obi•ado' W d•i•enni•e
d • G d M 1 p• ł k •
wy a1e ospo a r w ~o r owie
Gospoda Nr 1 istnieje już będzie czynna przez cały
6

od kilku

miesięcy i

od pierw

pzień, można

tu

będzie

do-

7(1Ś oprócz wyze~ wsooi:inlany~ 1 szej chwili cieszy się dużą stać obiady i kolację. Po-

przedmiotów ma1ą lekcJe szycia
orn7. gotowania.
Po .ukończeniu nauki abs?lwen
cf !'"a Ja prawo wstęp~ do_ h.c~urn
~azde~o tvptt. A., na1v:azme.1sz~
Jest to. że po ttkonczen1u "T.kole.

popularnością. Można tu nadto będzie w niej można
otrzvmać smaczny i tani otrzymać krajowe i zagra-

powia·
w
tu łęczyckiego został zorga.świetlicy
przy
nizowany
Samopomocy Chłop
skiej kurs początkowej nauki
crz;ytania i pisania. Na kurs
ten uczęszcza 18 osób.

Związ!m

w.

BYLO 86 BĘDZIE 300
SKLEPÓW PCH
Obroty sklepów PCH W
województwie łódzkim wzrosły ostatnio bardzo znacznie
i sięgaJ·ą 150 milJ'. złotych
miesięcimie. Wobec takiego
stanu rzeczy rz:aistniała konieczność powięk~zenia ilości
. b" .
placówek. Pod komec ieząna tere i"ch
·e
będ
k
z1
cegc. ro u
nie naszego województwa do
300. Warto zaznaczyć, że w
chwili obecnej uruchomionych jest 86.
ZDU:i.q-SKA WOLA
W dniu 14 bmd. zorgaknti~oora
wano zabawę 1u ową.,
przyniosła 50 tysięcy złotych
dochodu dla TBS.
odbędzie
Druga zabawa
się na zakońazenie Tygodnia
w dniu .29. . . .
.w dmu dz.1sieJszym nat~:
o:iast ~orgamzowany zost w
ru~ wieczór a;tystyczny,
ktorym wystąpią zespo~y ~r:
tystyczne PZP~ w ZdunskieJ
\Voll, oraz. Panstwow.a Fa·
bryka Krosien Bawełmanych.
(Be)

obiad w cenie od SO do lOO niczne wina. Czas uprzyzłotych i napić się kieliszek jemniać będzie pierwszorzęd
wina krajowego lub zagra- na orkiestra.
„G"
nicznego. W dni upalne
można ugasić pragnienie na
poiami chłodzącymi lub wy
pić kufel doskonałego pi wa.
Personel składający się z
'\V hucie .,Kara"
Gdy żegnamv oprowadza 8 osób, stara się jak najszyb
Owoce i jarzyny sprzePrzed zbliżaJą cymi się waka·iliminowano na ten cel 1.680.650
dawane są po cenach kosz- iącego nas ogrodnika, mó- ciej i najgrzeczniPi obsłu7vć
tu, pracowni'kom zakładów . wi on nam - iakże słuszne konsumentów. Obecnie fre cjami szkolnymi we wszys!kkh zł., z czego 1.480.650 zł . prZHił·
Gdy na mieście płówka sa- i sprawiedliwe słowa - jesz kwencja jest bardzo duża i
łaty kosztowqła 100 zł. robot cze ten octród takich do- wvdaje się dziennie około zakładach pracy jak I w szkoła -~:1 da na kolonie oraz 200.000 zł na
nicv mop.li ją tu nabyć za 1 brych czasów nie '"idzi<1l . 300 obiadów Obrót dzien- czynione są wielkie przygotowa- półkolonie. W związku z tym \l<y1
ny wynosi przeciętnie oko- nia w związku z wy jazdcm dzie- pełniono 250 kart koloniinych, 10
A. S.
zł. 20.
zesłano je po szkołach, gdzie odło 40.000 złotych. Lokal fi!O- cl na kolonie i półkolonie.
soody jest obszerny i skłaA-. ł
OW da się z 8-miu pomieszczeń . W hucie „Kara." Rada. Za:kła.d() będą się badania lekarsb·ie W
Q
Jak nas informuje kierow wa w porozumieniu z wy~zi.alem międzyczasie doprowadza ~lf d"J
"'"
H
· . w
·
ortens11
w
Spółdzie1ni „Praca", socjalnym wytęia wszystkie si- portądku sprzęt kolonijny
mctwo
w „Hortensji" został zorgam· nalfabetyzmu, co będzie uiatwio· w niedługim już czasie zo- ly, celem dobrego zorganizowa- roku bieżącym przewiduje blę
ro- stanie otwarta na terenie nia akc1"i wczasów letnich dla zorgam~owanie kolonii w Poro.
z tego powodu, · Iż1' wśród
zowany kurs dla analfabet<iw, ne,
· k
h • d
·
b t 'k"
którego kierownikiem jest tow o m uw panuje Wte Ka c ęc · o Piotr owa druga gospoda
ninie koło Zakopanego, zaś póio charakterze kawiarniano- pracowników zakładu.
rauki.
Tazbir Zygmunt.
W budżecie na rok bieżący pre kolonii na terenie ogródka ola·
Gospoda
restauracyjnym.
J.D.
Kurs dzieli się na cztery klasy
czającego przedszkole fabrycz·
po 15 osób każda, oirólnie udzidłl
ne.
s~ę
w kursie bierze. około 65 osó;, _
Poza tym robotnicy huty „K.a·
Wykłady będą się odbywały 4
ra" korzystając z przysługująBl'sko 200 milionów zł przeznaczono na opiekę
razy w tygodniu w ~odzinach od
18 do .21 • kur; trwac będzie okocych fm urlopów wyjeżdżają do
nad Matką i Dzieckiem
..
.
•
.
.
.
.
Io 5-cm mfes1~cy.
miei"scowoścl kuracyjnych, by
złotych.
.milionów
również
się
Zakres nauki obejmuje język Walka ze Śfillertelnością ProJektuJe
·
·
J. akk wi"dzimy
o
k
t
·
t
f"
·
dr
h
·
·
·
d
po ci~żkiej pracy zażyć zaslużo~ow~zsz~gc
z
o~u
u
roT
~
~arcie
~
izycztn~
polski, ma!em~tykę oraz dna.uk~ z1ec1, o i~ .z ?W~e
o Po!sdr:, b kdt~re to prkze m_.f;~ty ob usamo zh1e1mełme. d i:iać e . Lea ~go d0 ~1ecb ad V: uszyni~- ~pie a nadd i;natką 1 dziecók1e~ nego odpoczynku. Dotychczas
sie. g Zl<' ę zie zapewmo Jest prze miotem szczeg lneJ
'"'Yk 1a ac ę zte 8 wy wa 1 1kc„ o arczonyc ma ym1 zie mi
wanych nauczycieli. Całą akcj~ a wytrąconym z normalnych na stała opieka lekarska. Tu- troski Rządu Polski Ludo· wyjechało 100 osób, lecz frr
finan~uj~ inspektorat szkoln~ W-8;runków ży?iowych - ot~ s~yn-Las nadaje śię szczeg61 wej, który przeznaaza znacz· kwencja na dalsze turnusy jt>s\
bardzo znaczna.
I prehmmowany koszt wynosi "tłowne zadama, które stały l nie ·do tego celu ze względu ne fundusze na ten cel.
150.000. 11. Zad1m!em. kursu. jest w. ~nacznym stop:iiu jeszc.ze na d~go~ne warunki kom;ini:
1a1< m11szybsze zhkw1dowan1e a- ~~oJą przed y.rydziałem Op~e- kacyJne i zdrowe warunki k)J
:n, Spo.łeczneJ Urzę.du WoJe- matyc~n~ .. Trze~a przy. t~
Mecz o mistrzostwo klasy I tych meczów przez „Concor~au_wazyc. ze _taki ~om ISt~te
ZVCJa oarln /Odzkie~o w Lodzi. .
Do teJ pory na terenie wo- Je JUŻ w Dziepołc1 (powiat „B" pomiędzy ;,Związkow- dię" uzyskałaby ona tytuł
~1;ró<lztwa łćdzkiego istniały radomszczański) w którym cem" z Piotrkowa a „Lechią" mistnza okręgu i przystąpiła
KOLO PZP~ J?SW „PRASA"
tomaszowską nie odbył się by do walki o wejście do dru
Przypomina się wszystkim człon- l dotnv ophki nad matką i przebywa 40 · dzieci.
nie przybycia dru giej Ligi. W dniu 28 o godz.
wskutek
prowadzi
Opieki
Wydział
kom PZPR koła Sródmieścle, ab,. dzieckiem. Domy te spełnia.
s e
19-ej na boisku własnym od
' ly dwojaką rolę· p p·
żyny tomaszowskiej.
zgłaszali się po odbiór wkładek dawano tam sch~on~en~~1;a~- poza domami dziecka i mat- Mistrzostwa w klasie B będą się zawody p~ęściarskie
do Komitetu Miejskieg-o PZPR. kom które wskutek zawieru ki ,również punkty opieki nad zakończą się w najbliższą nie o mora~ny tytuł mistrza klachy 'wojennej utraciły żywi- matką i dzieckiem. Punkty dzielę, w grupie piotrkow- sy B mię~zy Klubem Sporto(oo ti:rwa.rz;ysM · DAJCZA).
cieli i nie mogły się same u- te powołane zostały poto a· sko-tomaszowskiej,
w godzinach od 18 do 20.
można wym Ogmwo (Energetyka)'
'
d · l
wt·
ć
t
Cł członkowie, którzy wkładek myma • po ore u zie ano by udzielać pomocy materiał jednak już wytypować mi- a zespołem I B gospodarzy.
.
j .
ofiarom
nie otrzymali ~ proszeni są o opieki dzieciom zostanie
którym
stma,
W ostatnim tygodniu baskładanie oświadczeń do Sekre- wojny. Poza tym w domach ne i wychowawcze].
drugim
„Związkowiec" na
W województwie lódz.matki I dziecka prowadzono
tariatu Komitetu Miejskiego.
w Piotrkowie przedstawili
pracę w tym kierunku, aby w kim istnieje około 100 takich miejscu uplasuje się „Włók wiciele Wojewódzkiego Urzę
Moszczenictrzecim
na
niarz,
~.arę m~żności usamodziel~ punktów„ ~ajwięcej jest i~h ki Klub Sportowy.
~zkoła ~la
du Kultury Fizycznej; ::pome ~atki, oraz wychowac w. pow1e~ie . r9:domszcz_'.ln·
•
'
jest także przyjazd
dziewany
Sekcja motocyklowa Klubu
~a~ sieroty, !łby ": p~yszło· sk1.m, gd~~e dz1ęk1 energ~cz·.
weterynaryJnych
Państwowego
dyrektora
„Związkowiec"
Sportowego
Op1e~J
•
.r~feratu
Państwowa Okręgowa Lecz .:ici i:iogły się s~ac pozytec~- neJ akcJ~
nica w Piotrkowie plą.nuje ~pru członkafill społeczen- Społeczne] _siec ~unktow O~Ję t•rządza w dniu 22 bm. zjazd Urzędu Kultury Fizycznej . . la wszystkie ~my: N~ opie· plakietowy do Kalisza. 5 lub celem praeprowadzenia ·inuruchomienie Szkoły Felcze ewa.
~e ~ra.ca ta .dała wyn1k1 kę .nad ma~ką 1 d.zieckie.m \\ 6 czerwca Związkowiec urzą spekcji urządzeń sportowych
rów Weterynaryjnych w
skali ogólnopolskiej. Mini- mogą swi~dczyc ot~ crfry WOJ. łódzkim panstwo l sa· dzi w Piotrkowie trójmecz
Sekcja bokserska zwn ca
sterstwo Rolnictwa i Re- za ostatn~e cz~ei:_:y m1es1ą.ce . morząd przeznaczyło z~aczm lekkoatletyczny, co wpłynie
form Rolnych już wyraziło I tak w Clą~ b~ezącego rok~ fund~s~e. Same do~ac?e na beczsprzecznie na podniesienie się z apelem do klubu sporto
wego „Korab" o unządzenie
zgodę i zaaprobowało ten zakłady . Opieki Sp?łeczneJ tłobk1 ~ p~nktr opiek~ nad popularności tego sportu.
wspólnie zawodów pięściarprojekt. Szkoła zostanie o- ~r~eszl~oliły 4~ ~atk1, które matką i dzie~~1en;i wymosą O·
W niedzielę o godz. 18-ej skich z przeznaczeniem dotwarta przy lecznicy. Jedno J~z .drt~ś zarab~aJ~ same na koło 160 m1bonow złotych .
rQzegra zawody chodów na cele społeczne.
„Concotdia"
do·
i
dzieci
małych
domy
Na
.
dzieci.
~w:.
I
siebie
kształ
mogło
cześnie będzie
W naJbhzszym cźasie ma my matki i dziecka około 15 o mistrz.ostwo klasy A z. zz~ I Jednocześnie apeluje się
cić się w niej 50 osób.
Uruchomienie tego rodza oowstać Dom Dziecka we milionów zł. Ponadto w pia· Koluszk~. 26 bm; 1 0dbędz1e się do innych towsrzystw sporto
ju placówki da nowe kadry Franciszkowie dla sierot i nie inwestycyjnym na rok sp~tkarue z Włoxmarzem ze wych o urządzenie imprez w
Kongresu
fachowcóvr służb:;r wetery- pół::;ierot, które nie mają na- bieżący przeznaczono na te Z~1e;~, a 29 bm 7. ZZ~ celu uczczenia
Ależvtei onield rodzicielskie i. 1'.ele krerlvtv w wv~nlrn~r.i 1o Lodz. .V wvna.dli-u wv2·1«lnJ3 Zwiazków Zawodowych.
narvin&i.

Wczasy i akcja kolouiina

Robotnicze dzieci we wzorowym p~zedszkolu

Tkalnia Państwowych Za
kładów Przemysłu Jedwab. t
.
n i czo-G a 1an t ery3nego, 1es
wareztatem pracy 184 robot
nik6w f robotnic. Wielu z
nlch ma dzieci i wielu mu
...,.._
:mrruby z pewnością nieraz
glowić się nad tyin jak dziec
ktt swemu zapewnić _ w
godzinach pracy rodziców

sob~ec~!;~,

··· ·

wraz z mlodzieią
S.P. przystąpiła do budowania no
woczesnego boiska, na którym
będzie można rozgrywać wsze!kie Imprezy sportowe.
Ostatnio odbyły się w szkole
·
ró"zneg::i
pokazy bu dowy silosów
rodzaju, jak betonowe, glinowa·
te I murowane, na pokazach by·
la ludnoś~ tutejszej gminy j~k
i inuych gmin pow. piotrkow .
litera.tury i>iękn~j i marksizmu- skiego.
leninizmu. Ze znajdującego się Szkoła Rolnicza w Rokszycach
· .
.. .
tu aparatu radiowego oraz n3j
t- rozw11a s1.ę dobrze, dz1ę~1 na·
.
• . . ~h
czasopism 1 gaze , prawdę ofiarnej 1 wspólnej pra~y
sw1ezszy~
~„
J edns'
· ·
korzysta nie tylko młodzief; śzkol persone1u 1 m1odztezy.
na I pozaszkolna, ale i społeczeń- są tu jeszcze pewne małe braki
·
k
h
stwo starsze
1
w P?~ocac nau owy~ 1, a mta·
•
.
. .
lstmeie na terenie szkoły Ko· now1c1e: odczuwa się tu brak
I r·1zycz
·
i opr 6c z sz koIe· ga b'me t u przyrodmczego
ło z.M.p ., gdze
nia ideologicznego prowadiona nego. Biorąc pod uwagę fakt, lż
jest diiałatność teatralna. żywą szkoła posiada olbrzymie znacze·
dzialalnośc wykazuje sekcja spor nie, nalety się spodziewać ie
!owa. Przeważnie ćwiczy się t-J czynniki kompetentne zainteresu
siatkę oraz piłkę nożną, inne sek· ją się tą sprawą bliżej i istniej~·
cje sportowe są w stadium or~a- ce braki uzupełnią.
M.
n1zac:-ji. Obecnie młodzież Szko·

nia są wykwalifikowanymi rolnikami.
Po zajęciach młodzie! chętnie
przebywa w doskonale urządzcr
nej świetlicy, mieszczącej sł~ w
jednej z komnat pałacu. SwietEca
· t w b'bl"
1 10t ekę o
zaopa t rzona )es
księgozbiorze dochodzącym do
1000 tomów, przeważnie o pro·
blematyce związanej z kulturą
rolną;. nie brak tu również dziel

Wędrówka
po województwie

ana lf aae '

Kurs dl
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•
. . m odym po ko en1em
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felczerów

Kronika sportowa
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PAl-...., ... WOWY

TEATR

WOJSKA POLSKIEGO
w l.odz1, ul. Ja.r&CZa 'rl

SPORTOWA ŁÓDŻ

D7Jł e godz. ,U-.,1
,,MŁODA
GWARDIA" Padlej-a. o gO<ll.
19.1.5 „PIES OGRODNIKA",

TEATK KAMERALNY
DOMU ~Ol.NIE.'RZA
ul. Daszyl18ldego 34.
Ostatnie dni sztuki Stewarta
„GWIAZDA STEVENSONA",
TEATR ,,ME.LOI1.RAM''
ul. Traugutta. 18 (Gmach

O. K. Z. Z).
D2liś o godzinie 19 dQsk.onala
francuska komedia l!. Augier 1 J.
if,Ddean pt. „Zięć pana Po!rler".
Ws:rystkie miejsca sprzedane.

PAŃSTWOWY

TEATR
POWSZECHNY
·Dzfł po ra.x ostatni godz. 19.15
k.omedia J. Szanitawskiego „DWA
TEATRY" z ud7liałem Karola Adwentowicza".
W dniach 23 I 24 ma.ja br. 11 po
woda generalnych prób Teatr bę
dzie nieczynny.
TEATR

KOMEDII
MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska 243
„DZWONY Z CORNEVILI..E".

TEATR „OSA"
Traugutta 1 tel, 272·70
Ostatnia dni Szalonego rycerza
„Szalony rycerz" z Dymszlł w
teatrze „Osa" osiqgnął jut liczbę
z gór'l 100 przedstawień 1 cieszy
s i ę w dalszym ciągu nlesłabnq
cym powodzeniem. Dyrekcja le·
atru stosuje dla pracujących daleko idące zni.żk.i :cl>lorowe i indywidualne. Z końcem miesiąca „Sza
lony rycerz•• schodzi z programu.
W pełnych próbach ar~ywesoła
komedia J . Tuwima „Jadzia wdowa" z ni~awodnym Władysławem
Walterom w jednej z ról. „Jadzia wdowa" zostanie wystawiona na otwarcie seronu letniego w
ogródku dawnej „Bagateli"

będzie miała wiele atrakcji

z .okazji Kongresu Związków Zawodowych
już donosił.i, z o ka7Ji zbliżającego się Kongre-1 sportowych
Łodzi ~apowiada aię
J akżeśmy
su
1'..awodowy eh sportowcy
pmy- nie-zwykle barwnie
-w

Związków

związkowi

rotowują nam wiele oieka.wyc h ilmpre:r~ W Warszawie 5 tysięey spOl'towców związkowych pr7..edefiluje w <lniu 4 C?.erw-

1

ał.r4kcyjnie

i ścil!gru. i_rtew'lłpliwi<tt na boisko

ŁKS Włókmuza calq Łódź.
ca pr.rez stolicę demonstrując swą tężytntę fizycmą. któl'ąi •----•11_______
nasrze Związki Zawodowe tak pioozołow.icie krzewią wśród
11 •
świata pracy. Niemniej barwną defiladę sportowców związ
kowych ogląd 2 ć będziemy również i u siebie w Łod7i w dJl.1iu
ł
ł
1 czerwca. ()próca: defilady w dniu tym będziemy śwda.dkami Jl\fluze wielu imprez sportowych zorganizowanych na
stadionie przy ul Karolewskiej, na molo któT-ych wysuwaJuż od dłuższego cusu mówi
ją, się: mecz piłkat'Ski Widzew Repr. Kolet.w.za (Łódź), się na. ucho, że do Lodzi przyoraz pokaz giiumastya.my w wyko:naniu 2 tysięcy gimnasty- szedł spu~t teni.5owy w postaci
Mw zwią,7lkowych.
rakiet i piłek. Tymc1:a.,em naSzczęgóły programu uroezy- SUlrmiexzy, kolarzy i. motocyklLs- sze korty tenisowe ~wiecą. przestości
spofltowych w Łodzi z
pustką. i porastają
okazji Kongresu Związków Za tów.
W tym samym czasie na boisku r:ifa i:i.eą
wodowych został już rozpra- ŁKS Włókniarz odbywać sir: będą r.hwastem; a. gdzie nn nich pocowany i zatw:erdzony przez zawody w szczypiorniaka pomi~- j:nvią. eię pr7.ypadkowo białe !'les~or kolarstwa łód7kil"go, pr nes honorowy f,07. Kol. ob.
Radę
Kultury Fizycznej i dzy ŁKS Włókniarz - Team Spój 1'0stacie z raki e tami w l'~ku, J{arpiń!l!{i wręc7.a. wiązanki k wifat6w za.wodnikom wegicr·
Sportu OKZZ i wygląda na- nia - ZW'ią-z>kowiec. O godz. 18.45
sklm, których ujrzymy 7.nów w Łcd7li we wtorek w bleJQ
na boisku ŁKS Włókniarz odbj- przez wielu są. oglądn.ne jak nie
stępująco:
amerykańskim ,parami.
1 czerwca o godz. 17 wszyscy dme się defilada uczestników ma- prz;.-micrzaj11c egzotyczne okacy
sportowcy zr.i:eszieni w pionie nifestacji. O godz. 19 rozpocmie w naszym Z. O.
OKZZ oboWliąza.ni 5'l stawić się się mecz piłki no.żnej Widzew Tenis j~ll, triestety, jednym
na miejsce zbiórki w· Helenowie repr. okr. Kolej. Mecz ten poprze- z tych nielicznych llportów, któ
(ul. Północna 36). Punktualnie o dzony będzie okolicznościowym re w Lodzi nie mogą. jako~ rnWARSZAWA (ob~ł. wł.) - 1 . Węgrcy ~ayjM\t b.~ea.
godz. 17.30 nastqpi wymarsz u&zeet pn:emówi.endiem
W dnin.ch 27-29 bm. ·na karta.eh mo z Pa-ry.ia, w na.j11ilpie~~
pr:redstawldela szy~ 7: miejsca.
ni.ków mamilsetaoji z Parku He- OKZZ. Po przemów<reni.ti lns{W!kt~
Mówi się, Żll tenift jc!'t spor- WKR „Le:;ia" w Warszawie zo- llldni1zie, i: Aabe:t,hem, Btolpt l
lenów na boisko ŁKS Włóknian:. rzy okręgowi Zrzeszeń Sparto- l<•m .,ury11tokraty<:znyrn'' i lek- st1rn ie ro zegra.ny międrypaf1st · t nisistką. Erdoedi. Aehoth j&U
UcZ'eS'ł.nicy manifestacji ma92lero-. wych zlożq meldunki!,
c·7.ołowym teniirilrt.fł E11ropy. W
dotyczące < ewnże eo wzn1s7..a, ~ię ::i11:6. ra_ wowy me~z teni~ Pol~ka. wać będ11 w kostiumach sporto- przy jętych zobo.wiąMń Kongreso- r1:ona~i
Mlodiioz tymcz:\S'!m Węgry. T!lnnin tego epot.kania 11hirglym roku doszedł ea ••
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Karolew~j. Zrzeszenia pomasze· tycznyr.h a mianowide:
sztafeta (iegać za bial'} niłcczką, uży·
rują w następującej kolejności 4 x 100, skok wzwyż 1 b'ieg 1.500 V'Tjąc ruchu na świeżym powieliczbie:
m. Każde Zrzeszenie do Utwodów trzu.
przebiegł Zatopek
1) Włókniarz
2.000 zawodn. ty~h wysta,wić musi po 5 zawodniTerus je11t aportem wyrabi'ljlJ.·
2) Budo.wlani
300
PRAGA (obsł. wł.) Znanx\topek uzys~ał ten wyJ1.ik, billł'
ków.
9 •m doskonale '~szystkie mięś31 Kolejarz
200
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400
mie udział ponad 2 tys. sportow- rywką. i w.ypoczyn kiem po pra- tychczasowy wyni~ na. 5000 ~ LepRze od Zatopb. W)'!1ł1r.i n&
'i') Spójnia
350
ców.
14:10,8, pncb1egł w Brn..!!' •.-in dy~tan~ie uzy.skali w Eu.
cy. Z tych względów chorby za.
81 Związkowiec
500
Jak możemy ,więc sami ocenić ~lu~u.ie na to, aby nim zaopie· 11000 m w doskonałym czasi· I- ;>pie tvlko dwaj Belgowie Następnie
pomaszeruje grupa program pierwS'lego dnia imprez \ować się tak, jak innymi spor- 8:27.2. Warto zaznaczy~, że Za· I'riff i 'Herma.n. Reiff przebiegł
tami i zrozumieć wreszeie, :te paw Ruba.ix (Francja) 3000 :m w
~edziala
r&doksem jest dzielenie sportskładzie 8:26 a .Herman uzy5kał na. tYI11
~
t6w na „arty.stokratyczue'' i
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„Cracovia ? gia) _ 8:26,8.
Piłka nożna.:
stadion LKS
o mi,...rzostwo
lirri
dru<>ie ·, krutycznFh" zalir:i:ać l!icktóre
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·
dy o mistwostwo Polski: ŁKS a.zew Orni">ko _ PTC Lub1i. uprawiaJącyc Je zna a,..o się
Włókniarzowi
w naSftępują.<:ym
Włókniarz - Cracovia, poprze- nank~ --':'. Pomorzanin, 'Garbar- 'dedyś kilku opasłych bub.ków zestawieni111: Rvbic.ki, Gędłek,
ilz<>ne przedmeezem. Zawe<l.v 0 n1·a _ Radomiak ' Ostrovia _ lub b tabetyków
na Glimas, Jabłoń.~ki I, Parpan,
h
l h zh sygnetami
·
mistr>zostwo klasy A okręgu Gwardia.
·! m
h yc .Pn uctfacl i. mocno wy- Jabłoński II, Palonak, Różan·
łódzkieg-0: sta<lion LKS Włók.
O misrtrrostwo drogM!j ligi pe· anymi por e ami.
kowski II, Pooiriat, Radoń,
niarza, g.odz. 11-ta: ZZK Lód:G grupy połudmiow~j: Naprzód
Przypomnijmy sobie kim by- Bobula.
- Włókniarz Zgierz,
godzina Baiildon, Chełmek _ Gwardia, li i są. najlepsi tenisiści. Czy nie
1~-ta. ooislko Pio·tirk6":: Oonc<»r- Polonia (Przemyśl) _ Tamo. wywodzą się oni w lwiej czę~ci
dia - ZZK Kolu.~2'1ki, bołsko via, Skra _ Polonia (świdni- z chłopców od podawania viłek
Tomaszów:
ZwilJ'Zlkowiec
ca), <Mrn:iik (dawniej Rymer) i czy to właśnie nie oni uczyni'
LKS Włókniarz I B.
_ Pafawag.
h tenis prawdriwym sportem? nie
brak jak dotąd
* • •
Zdaje nam się. że tak. Na poe.i4o w poopo:rze przo.
niespodzianek
dem na 1 ugiąć
w kraju 0 JJli~trz-0stwo pierw
UCZDl.OWl•e
twierdz.3nie tego przytoezymy
W meczu mistrzowskim szczy
· r1 ·
· w· ł
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tr.kie nazwiska, ;;ak Tilden, Cole-k ko w łokciach ramiona,
sze~
'
W
graw:
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a
e~rn.
het,
a
z
naszych
Tłoczyn'
pi.orniaka
żeńskiego,
drużyna
na 2 - st11.ra6 się lekko
Pofon:ia
(Warszawa) - AKR, na basenie YMCA
ZZK _ Lechia, Po.Jonia (By' ki, JędrzejoW?1ka i choćby Sko- Chemii po.konała. zespół Związ.
oderwa~ ręce od podłogi i
tom) _ Warta.
Dni<1. 22 ma.ja. 1940 r. o godzi neckiego,
kowca. Zrywu w stosunku 9 :8.
kla„nąć w dłonie, na 3 n~e 15.30 odbędą. się na. baseTakich Skoneckich mogliby§_ Kaindydatem na mistrza jest ze
wróci~ do podporu na ugię
·
nie PoJSl]dej YMCA zawody pł my mieć w t.odzi nie clwóch, ~ół Chemii
te w łokciach ramiona..
•
wa.ckie
-pomięd.zy
Pmtwo- ~dybyśmy Wl'f'SZCie ~kończyli z
w poniedziałek, n& dawnym
Jeżeli t.o ci lię uda, zna•
ł
wym ~jum i
Liceum , .ary~tokratycznością" tenisa i bois>ku Zjedn>0czonych, odbfd,Zlie
czy, że masz eilne mięśnie
gimnas V OW
Miernfozym,
a I ffimTuBJZjum zrorumfoli,
że popufaryzują.f! się o godz. 18 mecz pomiędzy
ramio.n, gn.bietu i brzucha.
W niedzielę, dnia 19 czerwca im M. K01penruiJrn. w l..o-dzi.
sport i wychowanie fizycme Związkowcem Zrywem a. ŁKSJest fo ćwiczenie d<>ś6
br na boisku w parku Poniia.
W drużyruie PGLM
wystą- wśród ma..,, nie możemy ograni· Włókniarzem
trudille, a.le nie nal&i:y zra.
towskie.go odbędą
się zawody t>ią.
taey
mwodniey,
ja.k 0 zyć się tylko do piłki nożnej,
We wtorek gra Chemia ze
ża6 t!ię poozą.tkowymi niegimna.st~=e pod n.a.zwą „Pienv Sirznł.kowskxi,
Kubiak.,
Bier- boksu czy lekkoatlet_y-ki, a mu- Związkoweem.Zrywem, a w śro
powodizeniarui.
Z eza.sem
szy krok gim.nutycrziny". Zgło- piń~ki,. P~<;Jti. i ~
W ~imy. im uprzystępnić wszys~ltf~,dę nastąpi dogrywka. 5-c~o DlJi.
na pewno zacmie lię uda..
szeni.a rowod.ników powyższych druzyme I Gunn.a.z:yum un. M. (!alęzic sportu zwła~zczo., JCi<b nutowa
-pomi~dzv druzynami
wać, trzeba tylko codzienzawodów -pnyjmu;je sekret:triat Kopsrn<i.kĄ wystą,pdę. Korza., Gut.mamy ku fomu taką możno&ć, Chemii i ŁKS-Wiókniarz
nie ćwiezyć,
•
ŁOZG do dnia. 12 czerwca br
kowi:.ki, Dobrziański i inni
j1ką w te.i chwili ma t.ódź.
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ADRIA -

s1~~- -

„Symfonia Pastoralna"
- . „za Wam.I pójdą

„Dwulicowa Kobiet«".
GDYNIA - „Program Aktua lnoŚ ci "Kraj i Zagr. Nr. 22.
HEL (dla młodzi
„Wieczna
Ewa"
MUZA _ „Pagan!nd'·.
POLONIA
„Za Waml pójdą
inni" .
PRZEDWIOSNIB - „ltzym miasto
otwarte"
ROBOTNIK - „Muzyka I Miłość"
ROMA - Klęska Szpiega".
REKORD - „NaU<;zycielka W~jska" dla młodz .• dla dorosł. „Pepita Jimenez··.
STYLOWY - „Skarb Tarzana".
dla mlodz.. dla dorosł. „Niepotrzebrrl !Viogą udejść".
!lWlT - „Górą Dziewczęta"
TATRY - Dziś kino nieczynne.
TĘCZA - „Konik Garbusek", kres
kówka w naturalnych kolorach.
WTSŁA - „Podróż w Nieznane··
WŁÓKNIARZ „Konik Garbusek" kreskówka w naturalnych
kolorach.
WOLNOSC
„Za Wami pójdą
Inni"
ZAC:-JĘTA
„Szewc Mateusz"

w tenisie

8~21,2

I

DZ i Si! er sza n

BAŁTYK

lodlł

wjakim

Czy ta ptlfafisz T

Wszczypiorniaku żeńskjm

L

p· erwszv k ro k
k,

7 eodor Dr-el.ser

130

Tragedia Amerykańska
- A jednak czułem się nieszczęśliwy...
- Nieporównane! Swietne! - wołał Mason. Wyciągnął
znów wielką chustkę z kieszeni i z westchnieniem spojrzał
na sędziów, jakby mówiąc: - A to ciężkie zadanie!
- Oskarżony wczoraj tu zlożył przys1ęgę przed nami rozpoczął na nowo z większą jesz.cze energią Masop. - i zeznał, że nie miał zamiaru jechać z Lycurgus do Big Bitern.
- Istotnie ni.e miałem.
- Po przybyciu wszakże do hotelu w Utica zobaczył
oskarżony, że Roberta wygląda mizeNlie. i doszedł do przekonania, że przydałby się jakiś wypoczynek, chociaż krótki,
który niewątpliwie dobrze by jej zrobił. Czy tak było?
- Tak, rzeczywiście było?
- Nie myślał jednak wtedy oskarżony specjalnie o Adirondacks?
- Nie... nie miałem na myśli specjalll!ie jakiegoś 'eziora... Myślałem o jakimś rozrywkowym miejscu na wsi. ..
a. że tu jest tyle jezior.„ Ale s.pecjalnie o żadnym nie myślałem.

- Mhm. I gdy Roberta Alden dowiedziała się o tym pro3ekcie, sama właśnie podsunęła myśl, żeby wziąć jakiś przf:.wodnik czy mapę tej okolicy, prawda?
-Tak.
- I oskarżony postarał sie o takli wzewodn:ik?,

-Tak.
- Wziął go z hotelu utica?
-Tak.
- I znikąd więcej?
- Znikąd.
- I z niego wybrał Grass Lake i nig Bittern?
- Tak - kłamał Clyd.e.
Poco mów.ił, że wziął te przewodniki z Utica? Może Mason szykuje jaką zasadzkę?
- Oboje wybraliście z panną Alden?
-Tak.
- I wybór padł na Grass Lake, bo okazało się najtańsze. Czy dlatego?
- Dlatego.
- Mhm. A te przypomina pan sobie? - dodał, sięgając po przewodniki leżące na stole, które znalazł w walizce
przy aresztowaniu Clyda w Bear Lake.
- N:ech oskarżony spojrzy na nie! Czy to są te same,
które znalazłem w pańskiej walizce?
- Tak. Podobne są do tamtych.
- Czy to są te sa"'ll.e, które pan wziął z łtotelu w Utica?
Niemal przerażony drobiazgowością śledztwa, które
złożyło przewodniki w rcce Masona, Clyde długo obracał
je w rękach. Ponieważ stempel hotelu w Lycurgus był czerwony i łączył się z literami również czerwonymi, którymi
przewodnik był drukowany, Clyde nie zauważył go na razi~.
Oglądał broszurki uważnie. a gdy stwierdził, że nie było
w nich żadnej zasadzki, odrzekł:
- Tak, zdaje się, że są te same.
,.... A wiec - ciallnal dalei Mason oodstennie - w któ-

rym z nich oskarżony 7..nalazł wiadomość o Grass Lake i cenach tamtejszych? Może w tym?
·
Tu Mason otworzył jeden z nich i wskazai palcem. notatkę, na którą jakoby Clyde miał zwrócić uwagę Roberty.
Na środku znajdowała się mapka, na której były oznaczone
wszystkie jeziora i dokładnie wykreślone drogi, prowadzące
z Grass Lake i z południowego krańca Big Bittern do Three
Mile Bay.
Mając znów tę mapę przed oczyma, Clyde pojął nagle,
że nikt nie może nawet wątpić, że znał dobrze drogę, a Mason chce się tylko utwierdzić. Drżąc nieco, odpowidzial:
- Może być, że to ten sam... podobny przynajmniej.„
Tak, to pewnie ten sam.
- Jak to, oskarżony nie wie na pewno? ~ nalegał Mason. - Przeci€ż chyba można powiedzieć na pe1.vno, czy to
ten sam, czy nie?
- Wygląda podobnie ... - odparł Cl~de, przyglądając się
uważnie, z obawą. - Przypuszczam, że ten sam ...
- Przypuszczam! przypuszczam! Proszę być mniej
ostroż;iym, gd.y wchodzimy na tory bardzie.i realne. Niech
oskarzony spoJrzy ndreszcie na mapę! Może nie widzi drogi, wykreślonej na południe od Grass Lake?
- Widzę - odparł po chwili Clyde niechętnie i posę
pnie. niewypowiedzianie udręczony i zmordowany przez tego
zawziętego czJowicka. Prowadził palcem po mapie udajac. fa
patrzy, widział wsz3kże tylko to. co już sobie dawno w;-paµ-zył. w Lycurgus przed spotkaniem się z Robertą. Teraz
z.robiono z tego przeciw niemu użytek.
. - iDoką_dże ona prowadzi? Czy oskarżony może oowledz.ieć sadowi. dokad o-rowadzi - skad. dokąd?

