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Ludowego
robotnicza

klasą

Odezwa ·Centralnego Komitetu Obchodu Swięta Ludowego
przywitza.nie d.o llJ>r&wy robot. nych pa:ó.!tw i narodów, przez
jedno86 ludzi wokół naszego
niczo • chłopskiej jedności.
przez codzienny trud
rządu Chłopi·
- na polach i w fabrykach
W rado.sny dzieli AwiAta. Lu wzmagamy ~ wzmaga6 dalej bę
dziemy siłę naszego państwa.,
'"
dowego łączymy się z masami
ludowymi ealego 'wie.ta, waL obronność kraju i potęgę świa
towego obozu pokoju.
w wPo~dzie6 Swięta Centralny Komiteł Obchodu ocłolił czącymi 0 trwały pokój, 0 podemokr81Cję.
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Sę. je.szeze w 6wiecie :Imperia
odezwę, alderowaną, do wszyst kioh lu-.., praou ącyc n& ws
którym
listyelbnii zbr.odniarze,
l w młełole. Ode7JWa ta cłosi:

Zielonych
WARSZAWA (PAP). - W pierwszym dniu
_ 5 czerwca br. chłopi w całym kTaju obchodzi~ bęktórym udział wezml\
S i t L d
jak co roku w ę o u o we, w
dą,
równleł delegacje i zespoły robotnkze.
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aymł hi,&ł
chłopskiego, walki o pokój l podnle&ienla produkcji rolnej
Swiąt

Ludowcy I

Anglosaska czarna magia
GłoBowa.nie w ONZ w sprawie H1sape.nU f~
skieJ - ujawniło nie udane manewry anglo. a.mery.
kaliskich protektorów gen. Franco.

Chłopi I

i zse;;~~ K
::;~d;;10c 1 fejt4~r~;,i ~tó;:; w:~:~~:fn?; p~:;;:źńw l:rndowie
wsi_a„i miast
Do ludu pracującego
z
o
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1trachem przed
s
sza
Ludowe. I ludue przerz; A_,..y
Nadchodzi.
Gottwald przewodniczącym KPCz
Swięto jedności chłopskiej, kapitalistyczne nie dopuszcze- sił postępu. i demokracji knują. coraz lepszego i jaśniejszego
ft. Slansky sekretarzem generalnym
wszelkiej n:eAprawie- ni do władzy, dziś uczą się esy spiski przeciw pokojowi, :r:bro. życia człowieka pracy.
Walczmy nieugięcie z wyzys
dllwości, wyzyskowi i ciem- tać i pisać. W co dru~ej wsi ją się, wśród Niemców ducha
11

przejęci

Swięto

kia.są. robotniczą,

potęgą

pme<:ILW

odwetu podjudzają, klecą. rozmaite bloki i pakty, ażeby pa.
nąwanie władców dolara nar;ro
cU świe.tu.
Ale dziJ inne sę. ezasy, niż
lampy 1_1aftaweJ, oświetla el~k
t?c:_znosć. Coraz więcej l"łos- przed I-szi1-, ezy ILgą. wojną
nikow radiowych lą.czy wid światową.
Dzil obóz pokoju tworzy moc
ze światem.
TO NASZE DZIEŁO, Z PO· tak wielki!, że potrafi te plany
MOC.\ BRACI ROBOTNI- pOdpalaczy wojennych w niKOW I WŁADZT LUDOWE.I wecz obrócić.
CORAZ ~KSZA JEST PO
.
DOKON~NE.
A w m1asta<;h rozkwita pne TĘGA ZWIĄZKU RADZIEO.
mysł, produk~Ja na głowę dwa KIEGO _ 200 MILIONOWESOCJALISTYCZNEGO
kro_ć przewyzs~ ~tan przed- 00
ROBOTNIKóW
woienny, bu~uJą się nowe ta- PAASTWA
bryki, pracuią pełną parą na- I CHŁOPóW, OSTOI POKO.
s~e koleje i porty. Wznoszą JU PRZED KTGRĄ DRtĄ
się w górę mury ~ow~j 1 pięk- w~zygcy W:&OGOWIE WOL
nej Warszawy, Ozymo~a !!zla NO{;CI N.AltODóW.
il
• t
· k-8
chetnym współzawodn:ctwem
0ńo;az d w1\
.• a
za. __ lJe;
pracy, klasa robotnicza przedpow~.aly punkty biblioteczn~.
M1hony gazet przynoszą, wsi
prawdę o kraju ł zagranicy.
Coraz wię~ chat, zamiast

nocie.
$więto sojuszu chłopów i :O
botników dla zbudowan:'..a silnej 1 azczęśliwej Ojczyzn-r:.
Miliony chłopów polskich
obchodzić będą to Swięto \.~
wolnej Ojczyźnie, w które)
władza, jak nigdy mocno i pewn:e spoczywa w rękach ludu

pracującego.

Szmat drogi przebyliśmy vd
czaeów, kiedy na wSi polskiej
królował obszarnik i sanacy~ny policjant, kiedy btzpraw1e
i nędza c'.ążyły kamieniem na
życiu chłopa polskiego.
Szmat drogi przebyliśmy od
ezasów, kiedy braterska Arprzepędziła
ml& Radziecka

Ul(Jl'ę hłtlerymnu ł WYZWOliła

nas z nies-zc.;ęścia, w które
wtrącały nas rzą.dy sanacyjterminowo kończy trzyletni
Dych jaśniepanów
Najśmielsze ma~zema sta- plan odbudowy.
TO DZIEŁO KLASY ROrych chłopskich przywódców
1
ruchu ludowego wcieliły się w :g~ g;E~oi~i~~ASZEJ
zd b. 1•
ś
tk
W
życ:e.
Y '' co
o co my nao pożytek
szys Ludowej
Ziemia polska jest w ręk ach w Polsce
łych, co na niej od wieków kraju i wsi. wyszło _to owos-'.lami relk.1
żk'1 j
pracują. Ws.eystlp.e pąla zaorane, obsiane pozdrawiaJą, Das ~~cTI: z ~ea~~ją ~ikołajczyzapowiedzią, pięknych plonów. kowską, z podziemiem, ze szko
Dziesiąbki tysięcy nowych dnictwem wyzyskiwaczy, spezagród wznosi się tam, gdzie ku1antów i pasożytów.
Pójdziemy naprzód, aby do
jeszcze niedawno były zgllszkońca zn:Szczyć zacofanie i
cza.
Setki tysięcy krów, koni, ciemnotę stworzyć wolne i
trzody chlewnej przybyło w sz.częśliw'e życie całego ludu
gospodarstwach, do cna obra- p!'acującego.
Nie potrafi~ nam w tym
bowanyc.i. przez hitlerowskich
grTOab:e;k~zE DZIEŁO, z PO- przeszkodzić żadne siły wstecz
BRACI ROBOTNI- nictwa, ani nienawiść garstki
MOCĄ
wyzyskiwaczy, ani cl spośród
KOW I WŁADZT LUDOWEJ biskupów i księży, co zamiast
służbę bożą pełnić l religię gło
DOKONANE.
Rozszerza SJ.ę sieć spółdziel- sić - zamieniają, się w poll·
cza ośrodki maszynowe, roś- tyków, podburzających przeludowej,
ciw
me' liczba traktorów,
NIKT NAS NIE ZATRZTni, s!ewników~ kosiarek, mall"ZY'n, co lżejszą 1 lepszą czy- MA. PRAWDA I SPRAWIEnią pracę rolnika. Coraz wię- DLIWOSC JEST NJEzwy.
cej nawozów użyźma gle.bę ~ CIĘŻONA!
Sily nasze l'<kmą z każdym
zwiększa plony, coraz więceJ
'
d .
towarów płynie na wieś.

władzy

młocar-

zn:Jtła na

~~·jednym

zawsze zmora kry

zielonym aztan

spekulantami
k iwaczanu,
rozwijajmy spółdzielczość we
wszystkich pootaciach. Rozbu.
dowujmy ośrodki maszynowe,
pilnujmy, aby służyły one bied
nym i średn iorolnym chłopom.
Niechaj wszystkie sprawy wsi
b~dę w ręka.eh ehl~pów, co z
procy własnej iyją.

PODNIEśMY

P.RODUKCJĘ

HODOWLANĄ
ltOLNĄ,
MLECZARSKĄ.

GODNIE
WYKONUJMY
NASZE OBOWIĄZKI WOBEC
PA!łSTWA I KRAJU.
POWOŁUJMY
śMIELEJ
DO
WIEJSKIE
KOBIETY
SPOŁECZNEJ, NA
PRACY
KIEROWNI.
STANOWISKA
CZE W SPóŁDZIELNIACH,
NARODOWYCH
RADACH
'
URZĘDACH GMINNYCH
0
OśwlATĘ
ROZWIJAJMY
.;eJ.
.~
r~CJl
em~
c
~a lssk~
1
0
' ·· z~~os .~aefib .~gier, I KULTU!RĘ NA WSI SZKOL
Ro
uo~::;~e g:~~ an~~ i NICTWO I w ALKĘ Ż ANAL
POSYŁAJOhi:liska Armia. Lud~a ktrra F ABETYZMEM.
po zd<>bvciu stoli.._ Chin _ MY MŁODZIE! CHLOPSKĄ
-„ wyzwala NA N ATTV~
w........, DO SZKóŁ ROL
Nankinu" i Szanghaju,
TECHN~Z.
I
jut osta.tecznie 400-miliomowy NICZYCH
"xtnar6d chimki od ja.rzma 1mpe. NYCH, śREDNICH I
SZYOH.. WYCHOWUJMY NO.
rtalizmu.
Niezwakzone są. i gotowe d~ WE KADRY AGltONOMóW,
SPóŁboju masy ludowe Włoch i TRAKTORZYSTóW,
Francji. Niezłomna. wole. poko- DZIELOóW, NAuczyoIELL
wszystkie~ STRZEtMY CZUJNIE ~
ju ożywia narod.f
krajów, wszystkich ra~, w teJ ou;i DEMOKRATYCZNEGO I
SPOŁECZNEGO
liczbie i narody Anglii i Sta. DOBRA
PRZED WROGAMI LUDU I
nów Zjednoczonych.
światowy Kongres Pokoju w SZKODNIKAr.µ.
Paryżu i Pradze imieniem se- SPOTĘGUJMY SIŁĘ: NA.
tek milionów prostych ludzi 70 SZEGO PAŃSTWA LUDOWE.
kra,iów wykazał, że ludzkość GO, SIŁĘ WŁADzy LUDUA
awanturników SIŁĘ WOJSKA POLSKIEGO
gpęwć
zdoła
knują.eych niecne plany nowej I OBRONNOśO KRAJU.
Niech żyje jedność ruchu lurzezi wojennej i siłą. narzucić
dowegol
pokój.
Niech żyje sojusz chłopsko.
I my, 11toję.e w szeregaeh
pokoju przy boku\ri>bOtniczyl
NielCh żyje Polska. Ludowa.!
innych demokratyez.
Z.SRR

obrońców

zapewniają

wyższy

służących.

Do Komitetu Centralnego
KPCz. powołał Zjazd 97 osób,
m. in. przewodniczącego Zgro".'
madzenia Narodowego dr O.
Johua, premiera A. ZapotocZ.
wicepremierów:
ky'ego,
Fierlingera i W. Siroky'ego;
m inistrów: W. Clementlsa, A.
Cepickę. J. Dolamky'ego, J.

w1ę

a

I

Durlsa, E. Erba.na, A. Gregora,
L. Jankovcovą, J. Ka-besa, A.
Klimenta, W. K<?Pecky'ego, F.
Krajolra, W. Nosk-, Z. Nejedly'ego i gen. SvobOOę. Na sta
nowiska zastępców członków
KC KPCz. powołano 332 osoby, do Centralnej Komisji Rewizyjnej - 15 osób.

Obrady Komitetu Wykonawczego
Swiatowej Federacji Młodzieży Demokratycznej

BUDAPESZT (PAP) W toku u.. pomoc, udzieloną ludowi hiszobrad 'Komitetu Wykonawczego pańskiemu w jego walce z dyk.
światowej Federacji Młodziety ta.turę. frankistowską..
Obrady Ę:omitetu Wykonaw.
Demokratycznej, które odbyw~
.
.. t rwaJę..
. przewo d - czego F e deracJi
. w B u.d apeszc1e,
. się
J~
mcząey ;rcomitetu, Guy .de Bo1s.
son, złozył sprawozdanie z do- Delegat Wolnei Grecji

I

tyc~cz~sowej .działaln?ści Fed~- przybył do Warszawy
Z
rac~~ i om~w.ił zadarua or~ani..
aw.
zacJi młodz1.ezow~ch w ZWlązku na Kongres Zw.
WARSZAWA (PAP). _ W
z uchwałami światowego Konbm. przybył do Wardniu
gresu Obr?ńców. Pok~ju:
30
Następme przemaw1ah delega. szawy, na nproszenie KCZZ.
ci młodzieży włoskiej, francu- delegat greckiego ruchu zawo~kiej oraz przedstawiciel Związ. dowego, na II Kongres Zwląz
człOlllek
ku Hiszpańskiej Młodzieży So- ków Zawodowych,
cjalistycznej, który wyraził po. Centralnego Za-rządu Syndydziękowanie światowej Federa- katu Pracujących, min. Apo·
cji Młodzieży Demokratycznej stolos Grorres.
--------

Robotnicy

Państw.

Gospodarstw Rolnych

na czuf Kongresu Zw. Zawodowych

mają.tku

Bło-

PGR
Robotnicy
. .
K • . .
.
rosmew1ce, w powiecie
me że
kutnowskim, zameldowali,
zobowiązanie wykonania wszyst-

Centra/ny Komitet Obchodu I
· .
S~ • f LU dOWegO

··

cześć

Kongresu
cji siewnej na
tał
h
Z __,
Z
aw.uuowyc zos y, zgow.
dnie z podjętym postanowieniem
wykona.ne już w dniu 24 maja

kich prac polnych w obecneJ ak.. rb.
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wykonano przed term.inem!

Zobow1·ązan1·a
ruch lusp~~~~~~~~~;. łączy się całyostatecmie
~~~~tr::T~~~go
rolnych. Masowa kontrakta~~k~:j~~:;:s:~~kzie r1°~~!j Włókniarze 16dzcy na cześć
p~:::~~=~
~~0~~~z~~~yi
do- sprawie
coraz
Przepędz:.llśmy

I

obrad IX Zjazdu KP Czechosłowacji

Zakończen e

PRAGA (PAP). - W niedzl clę zamknięte zostały obrady
IX Zjazdu Komunistycznej Pa rtłi Czechosłowacji.
Na wniosek komisji wyborczej Zjazd wybrał prezydenta
Klementa Gottwalda przewodniczącym Partii, a posła Rudolfa Slansky'eg-o jej generalnym sekretarzem.

Zw. Zawodowycł~
11-•o
li
li · Kon•resu

Zbliżający się Kongres Zwię.z-1 zespoły zgrzeblarskie W' terminie nanie 16 kół zębatych na. fre. nictwu Pd.słlwowej
Fabryki
ków Zawodowych uezcw>ny zo. jeden do dnia 16.go maja. - zarce. Pracy tej, ze względu na. Maszyn w Zgierzu.
stal przez łódzki mat pracy drugi na dzień Kongres1Jo Zobo- krótki termin nie podjęła się
licznymi zobowią.zaniami, kto. wiązanie zostało wykonane o wykonać żadna z fa.bryk łódz.
R. Bartosiewicz
rych wykonanie świadczy o go. cztery dni wcześniej.
korespondent fabryoeny
kich, tłumacząc się nawałem
PZPW Nr 6 przekroczyły swe pracy. Obawialiśmy się już, że
r11cym entuzjaźmie polskiego roA b "
f
-my „ z est •
. b d .
.
botnika, gdy idzie o sprawę od- zobowiązania, wylronując phn
----·
zie
ę
me
swego
zobowiązania
budowy kraju postępu i pokoju. produkcyjny o dwa. dni wczea- my w stanie wykona6.
Wszytltkie ni~mal zob?wiązania niej . .Jakość produkcji wzrosła
Z pomocą przyszła nam Pańzosta.IY nie tylko że wykonane, z 81 na !iO proc. a ilość braków stwowa Fabryka. Maszyn i Od.
ale przekroczone znacznie. ' . zmniejszyła się z 0,35 proc. na. lewnia żelaza w Zgierzu. Gdy
Zgodnie z podjętym zobowią- 0,17 proc.
Ageneja
LONDYN (PAP).
załoga t ej fabryki dowiedziała
.
zaniem 0 p8dniesieniu jakości,
•i ę, że chodzi tu o wykonanie
Reutera donooi z Kantonu, że
przyszła
Pomoc
PZPW Nr 2 dokonały chlubne.
POLSKĘ I:UJ?OWĄ.
nzm
przez nas podjętego zobowią. pełnią.cy obowiązki l[lrezydenta
.
w zgodnym dązenm krzepKomunikat
nie sojusz, wspólna. wa.łka i pra go czynu: procent pierwszego
.
.
naty chmiast przyjęła. Chin kuomintangowskich Li·
zania W związ~u z ma.Ją.cym od. , ca chłopów 1 robotników, 80_ gatunku wzról'l: z 93,_6 proc.. na
nasze zamówienie i wykonała je T.sung-J6ll przyjął dymisję rzt •
W porę...
robotniczy _ 9~,5 proc. Il°'ć brakow zmmejcbłopsko
być sit dzunaj plenarnym po. I .
Załoga „Azbe~u" zobowią. poza kolejką. Należy podkre- du premiera. Ro-Ying.Czina. d
siedzeniem Miejs~ej ~ady li :!~czerpane • ir6dło naszGj szyła si~ z 0,06 proc. na 0,04 zała się na cześć Kongresu śli6 również obywatelskie sta,. powierzył miBję utworzenia. 110
proc.„ a ilość odpadk6w z 8 na 4 Związk6w Zawodowych urucho. nowisko kierownika fabryki, wego rzą.du generałowi Czu.
zawiada.!Jllamy, siły postępu Ojczyzny.
Narod•:wej,
1
mi6 całkowicie do dnia 28-go ob. Brandta, który bez waha:6. Ozen.
Spi~zą do na,s z bratnią po. proc.
że DZISIAJ O GODZ. ló-teJ
l"Z:PW Nr ~ wykonały swój ~aja trzy skrę~arki mecha. wyra~ił zgo~ę na. przyjęcie nie.
Korespondent agencji ReuteW BALI MRN PRzy UL~CY mocą. robotnicy z fabryk, iJOm&
ra podaje, że Cza.ng.Kai-Szek
NOWOTKI 16 ODBĘDZIE gają. w remoncie maszyn i na- pła.n P'.O~ukcyJ~Y .o .cztery dni ruczne do kręcema sznurów az. spodziewan~J roboty.
Załoga fumy. „Azbest'" skla- ma poW'l"óci4 wkrótce do żyeia
EIĘ POSIEDZENIE KLUBU rzędzi. rolniczych, przysyłaj'!-' wcześnieJ, a więc Jµz 25 maja. be8towych.
RADNYCH PZPR. OBEC. piękne i:espoły artystyczne, ezy _Bo~C7 l"ZPW Nr 36 zoboDo, wykon~a tego zobowią.-lda. serdeczne, proleta.riac~e po-jpoli~znego i •tainll6 n.a mele
, • · aU:id.
aDl'&e8 wif.z&1i 111 nremontcl!.llM 4.1!'& .DI& potrze-i:. .i. :nam hrło ;wy_ko ~ ..W- i kierow• ...-. =
lleJJA w.v:iialltia no.ie
NOśO OBOWIĄZKOWA!

chód roln:kowi z pracy własnei żyjącemu.
TO NASZE DZIEŁO, Z POMOCĄ BRACI ROBOTNIKOW I WŁADZY LUDOWEJ
DOKONANE.
W dawnych dworach I pałacach, w tysiącach nowych
szkół uczą. .się.c~lopskie dzieeł. młodziez ~eJSka idzie wytej • d~ sz~oł rolniczy~h, do
szkol sredn1ch, do umwersytl'tów. Na tysiącach kursów

ZADOSC SIĘ STAJE GORĄCEMU PRAGNIENIU WSI,
ZBLIŻA SIĘ SZY-BKO CHWI
LA CAŁKOWITEGO POŁĄ·
CZENIA STRONNICTWA LU
POLSKIEGO
I
DOWEGO
STRONNICTWA LUDOWEGO W JEDNĄ WIELKĄ PAR
TIĘ CHŁOPA POLSKIEGO,
BRATNIE.T
W
KTORA
WSPOŁPRACY Z POLSKĄ
ZJEDNOCZONĄ PARTIĄ RO
BOTNICZĄ BUDOWAC BĘ-

I

I

li

O •
podrygi
Statme
ban kruta.„
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Anglosaskie prowokacje w Berlinie
(Od specjalnego korespondenta

„Głosu")

tłumie, który w słonecz- nie, a ukradllclem i w rewolwe /turnicy, rachujący na popar- nym rozkazem, wycofała swe

Wny,

majowy

poranek ry, wyrostków

wtargnęły

„amerykańskich

na cie

ba~e- oddziały

dodatkowe

ir.

dwor-

kłębił się przed wejściem na dworce kolei miejskiej, gdz'. e tów" spodziewali .Ilię, że echo ców Berlina ir.achodrrlego, podworzec kolei miejskiej - znajdowały się tylko bardzo berEńsklch strzałów podziała, zostawiając tam jedynie SW'Oje

Bahnhof Zoo - w sektorze
brytyjskim rozległ się nagle
krzyk, potem krótki, suchy,
urwany huk strzału karab'.nowego, kilka strzałów rewolwe
rowych. Przechodzący ulicą
mężczyzna padł nagle na ziemię, szeroko rozrzuciwszy ręc~,
bruk· zaczerwienił się krW.ą.
Wrzaski i przekleństwa spotępolicja otoczyła
gowały s:ę;
leżącego na ziemi człowieka.
motłoch, który usiłował atakować kamieniami kolejarzy i
policjantów kolejowych, broniących wejścia na dWQrzec,
na odgłos s•t.rzałów ~ widok
krwi - rozbiegł się. Znajdująca się w pobliżu na samochodach brytyjska policja woj
skowa nie interweniowała.
Tak przedstawiał się obraz
sytuacj:. w Berlinie zachodnim
w trzecim dniu prowokacyjł
"
5 t jk
r~ u: V/YV!0 ą.nego
ne0o
przez berliński~ soc1al-de;no
kratów w słuzble reakcji, i
przy poparciu „amerykańskich
bagnetów", które strajkują-

c~m zapewnił wspaniałomyśln·e generał Howley, komen-

dant amerykańskiego sektoru
Berlma.
co właściwiie poszło? K ·)
lej miejska w Berlinie
podlega na całym obszarze
miasta władzom radzieckim.
Po wprowadzeniu przez kl'.kę
berlińsknch podżegaczy jeszcze
jednego pod:ciału miasta, a
mianowicie podziału walutowego przez usankcjonowani~
na terenie zachodn:ch sektorów waluty spekulantów marki zachodru.ej; władze kolejowe, idąc na rękę publiczności, nie zmieniły taryfy na
kolei miejsk:ej i bilety za
przejazd przez obszar zachodniego BE:rlina mogły być nadal
kupawane za marki wschodn ie, z czego też korzystało 90
proc. P!łS_ażerów.
Odpowiednio do wpływów,
nrząd kolei wypłacał pobory
swoim pracownikom równ~eż
w markach wschodnich, na co
większość kolejarzy, zam'eszkałych w zachodnim Berlinie
wyraziła swoją zgodę, tym bar
dziej , że, jak wiadomo było,
konferencja paryska ma zająć
s!ę sprawą zasadniczego uregulowania berlińskich zagadnień walutowych.
Od marca, kiedy to dokonano ostatniej „reformy" walutowej w zachodnim Berlinie
ma.ia,
aż do drugiei połowy
ruch i porządek na kole~ m!ej
sklej w zachodnich sektorach
nie doznawał żadnych przeszkód, ale gdy przyszło zniesienie ograniczeń transportowych i zapowiedziano zwoła
ministrów
konferencji
n:e
spraw zagranicznych, otwierającej drogę do oorozumi„nia
podżegacze berlińscy oraz amerykańscy inicjatorzy „zimnej wojny", przystąpili natych
miast do dz!alania. Ponieważ
zarzewie berlińskiego ognia
wygasało, zdmuchniP.te powif'wem wiatru. niosącego POKÓJ od Wschodu. trzeba było
coś uczynić, aby rozniec:ć ten
ogień na nowo.

0

nieliczne posterunk1 policji ko
lejowej, sterroryzowano kolejarzy 1 zmuszono ich (na dwor
cach Berl:.Oa zachodniego) dl')
porzucenia pracy. Równoc:reśr.ie, chcąc uniemożliwić wladzom kolejowym podjęcie ruchu i przysłanie personelu z
innych dworców. sabotażyśc1
rozkręcU: w wielu miejscach
szyny.
Spieszacy do pracy robotnicy zastali dworce obsadzone
jvż przez motłoch, a pocią~I
unieruchomione, przez co komunlkacja w olbrzymim mieśc!e została na dużej części je
go obszaru sparaliżowana. Roz
agitowany tłum czując za plPcami poparcie policji zachodniego Berlina prowokował awantury, atakując policję k0lejo"';'ą i ~ol~jarzv, usiłuiąc;rch
bron.ć rruenia kolei.owego 1 to
rów przed wandaltzmem O"łpastników. Nic dziwnego. że
w takiej atmosferze mus'l'lło
do.iść do biiatyki ; do komi<-niowan:a i że (co ,gorsza). mogły paść s:trzałv, które porlłniły wiele osób, a jednego
przechodnia. właśnie te"o na Bahnhof Zoo - zabiły.
uważajcie!
Stało się to właśnie w tvm dniu, kiedy w
Pa.ryżu ministrowie F"'raw T.amor'.7-teurb
granicznych
ca:-stw przy~tąpili efo obra(l
nad sprawą dla świ1t,ta najważ
nlejszą - nad •m·awą pororu-

pol!cyjną wprawą

S

powiedzlalność za utrzymanie
!adu i porządku na ulicach
przed dworcami.
angielski" i
Komendanci:
francusk! w Berlinie są
bardziej, jak się maje, opanowani od swego amerykańskie
go kolegi, Howley'a, który w
wojennych swoich deklarastanowczo „przeholocjach
wał": Stummowi dano wyrd~e do zrozumienia, te nie ma
co liczyć na pomoc „bagnetów
i francuskich",
angielskich
lecz że przeciwnie, ma zapoble
gać dalszym prowokacjom.
W chwili obecnej panuje w
Berlin:e względny spokój. Luna masodność roootnicza
wych zebraniach potępia w
najostrzejszy sposób akcję sabotażystów z UGO, gdyż, jasne jest, ie wywołany l>rzez
nich pod terrorem bojówek
strajk ma podłoże nie materialne, lecz polityczne. BojówId opuściły dworce. zniknęły
z W.doku ulic karabiny, olbrz:v
mia większość kole.i arzv nie
solidaryzuje się ze strajkują
cymi i jest uzasadniona nadzieja, że ruch na kolei miejsk'.ej będzie wkrótce podjęty.
A co najważniejsze - „atmosfera berlińska" nie rozszerzyła się, na przekór poboż
nym życz~iom kliki ,.socjaldemokratów" berlińskich na
salę pałacu marmurowego w

Prasa radziecka o II .kongresie
polskich Związków Zawodowych
de-I
I

„Trud" publikuje
Dziennik
artykuł 11oświęcony
obszerny
się Kongresowi
zbliż.ająeemu
Zawodo.
Polskich Zwią.zk6w
,
wych.
„Trud" stwierdza, że kongres ten będzie wielkUĄ wyda.
rzeniem w życiu Polski, zwią.z
ki zawodowe bowiem odgrywa
ją. ogromną. rolę W budownictwie gospodarczym, politycz.
nym i kulturalnym kraju. Kon
gres ten posiada również donio
sfe znaczenie - pisze „Trud"
- z punktu widzenia intereruchu
sów międzynarodowego
robotniczego, gdyź polska. kla.
·
b
sa ro ńnicza. zna.Jduje się w
pierwszych szeregach bojownik6w o pokó,1, swobody demokra
0

9

Z

A 7.aiew

niemiecką

normalne posterunikli, ale rów-

się
dow!edZ'lał
nocześ.nie
stwnm, że na niego spada od-

(tak dobrze i nam maną) policjanci z bronią w ręku otoczyli dworzec, na którym znaj
niewielki oddz!ał
dował się
policii kolejowej. Utworzyły
się dwa fronty, uzbrojone w
karabiny i rewolwery; za fron
tern polic 1i kolejowej znajdował s:ę tabor i szyny, za frontern policii : ·umma zebrał się
znów tłum wyrostków. czekaj~c tylko sygnału, aby rzucić
się na dworzec i niszczyć. W
tej naładowanej elektrycr.nomJĄ„fa 1 POKOJU.
z:vta tak grubymi nićmi ścią atmos!e!'7e łatwo było o
prowokacja n!e mogła, wvbuch: jeżeli n1e nastąpił. to Paryżu.
nawet w zachodnim Berlinie. tylko dzięki temu, że policja BmtLIN, w ma.ju.
Leopold Marscha.k
liczyć na powodzende. Awan- kolejowa, zgodnie z otrzyma-

.Jedność mas pr:tcuJą
tyczne,
zwiq,zkowy
Polski
cych.
bierze czynny ruch
u dział w wa1ce
0
wzmo.cnienie światowej Feda
zk6w Zawodowych•
racji Z-'
w~
,,Truil" wskazuje, że pol~kie
zw!ą.zki zawodowe pr~hvwają
na II Kong-re!' z poważnymi
te
O s iagnięcia
osiągnięciami.
wyrnżają. się pT7eile w~zvst k m
w likwidacji rozłrunu w pol.
skim mchu zwiazkowYill i w
jego
znaczn~ wzmocnieniu
szeregów, do czego prz:vczyniło
się w pierwsz:vm rz~dzie ziednoczenie polskieqo ruchu robot
niczego w .ierlnei partii polskiej
klasy robotnicze,l.
hitlerowską brutalnością „Zasługą pol~kirh zwią7ków r.a
zabrano się do dzieła: wodowych jest to - pi~7e da_
zmobilizowani przez tzw. nie- le.i „Trud" - źe zmobilizowały
opozycvine „zW.ązki ma.sy pra.cnfące do złamania ozależne
zawodowe" - UGO - gruuy poru rMkcji, ponosząc w tej
uzbrojonych w kije i kamie- walce niemało ofin.r, ze stano.·

W.

jak grzmot w cichej sali obrad paryskich, że uzasadni ko
nieczność obcej, . an.glo-amerykańskiej interwenc.Ji dla jed„uregulowania"
nostronnego
spraw niemieckich, że spadkobierca polityki i;enerała Clay'a
na terenie Berlina - komendant amerykańskiego f:ektoru
generał Howley, zagrozi, jak
to już czynH były amerykanski gubernator „użyc'.em czołgów" ·dla wprowadzenia porzPdku.
Na szczęście; wszystkie te
próby rozbiły się o spokój i opanowanie, jakle o~azały wła
dze kolejowe oraz ich policja,
nodległa rozkawm radz:eckim.
Byłem świadkiem, jak w dniu
24 maja na kilku wozach cięprzybyła na dwożarowych
rzec kolej V(ansee w s~ktorze
a.~erykansk1m zachodma policJa pod dowództwem „samego" jej prezydenta Stumma. Z

158

Daleko od Moskw,,
- Nie wiem.
- Bardzo żle, powinniście wiedzieć.
Stary odłożył wyliczenia i zabrał się do komunikatu.
Oho, jak podniosła się liczba rozwożonych rur!
Czy tu nie ma omyłki, bo na piątym punkcie jakoś za
dużo wy:rnzuje?
pewnym głosem powiedziała
Omyłki nie ma, U Rogowa sprawy stoją najlepiej, codziennie
żenia. otrzymujemy od niego komunikaty.
- Tak, - powiedział Kuźma Kuźmicz. - Poproszę
was, towarzyszko Kozłowa, przynieście mi później wszystkie materiały dotycząre planu. I całkowite sprawozdanie z przebiegu robót na wszystkich punktach.
Dobrze?
przytakneła dz.iewezyna, otulaiac się
Zgoda, blal::i. nuchowa chustka.

wiły część sklad.O'Wą bloku

mokra.tycznego pod.cms wyib-0rów do Sejmu w roku 1947,
przyczyniają.c się do ZWY.Cię·
stwa demokra~ji nad siłami fa_
i;zyzmu 1 reakeji i do konl<Olidacji obozu ludowo • demokra.tycznego.
\Vielką rolę odegrały pol&k ;e
związki zawodowe w odbuó:o·
wie gospodarki narod,wej, oraz
w zagospodarowaniu Ziem Za
chodnich. Były one także illic.1~
torem wsr6~zawodnictwa. pra.cy, które przyniosło kraJ'Owi po
ważne su~cesy w dziedzinie go
spodarczeJ'. ,
Wielkie bij. za..~ługi polskiego
.
d
h
ruc u zawo owego we wzmocnie
niu sojuszu klasy robotniczej z
pracującym cblopstwem. Związ
ki za.wOdow• brały czynny
udział w przeprowa.dzeniu retor
my rolnej zaś obecnie udzielaj"
•
stale pomocy chłopstwu, Obejg

patronaty nad ośrodka_
mi maszynowo - traktorowymi.
Trnil" wymiPnia znłogi rohot
''
nicze zakładów .,Ur~us", a tak
że innych fabrvk, które wysyła
ją. bryg-adv rohotnicze nR w ' cś
i pomagają. chłopom pod~za~
wio~t>nnych i jesiennych prac
rolnych.
Pod kierownictwem klasv ro
botniczej polscy rhłopi ~ Ostrej walre z boga.czami wiejskimi osi11.ga.ią. pierwsze sukce.
sy w przebudowie wsi na. zatia
dach socjalistycznych.
.. Trud" ~twierdza, ie polskie
związki zawod-0we p.ogiada.iare
reprezentarję w Rc>jpowainą.

mując

Narodowych
w txYWażneJ
mierze do podniesienia. poziomu
kulturalnego oraz stopy życio.
wej mas pracująr.ych. Wskazuje na to m. in. ostatnia pod_
uwyżka płac, wprowadzenie
mów zbiorowych, organizacja
wcza~ów robotni_
ma.sowyeh
cz.ych! a.syg-n.owanie _Przez r.ząa
wi:lkich su_m na re~on~ miesz
kan robotll1czych, wielki program budowy mieszkań dla. ~o
botnik_ów oraz ~zeroko zakrtl~o
na dzrnłalno. ść kul_tura!no_ośw1a
.
towa polsk :ch zw1ązkow zawodowych.
„Trncl" podkreśla dodatnie
znaczenie tworzenia w przed.
mwC>dogrup
siębiorstwach
wych, stanowiący.eh ogniwo łt
· k
t
czące apa.ra zwiq,z owy • sze.
roklmi masa.mi członków.
mie i Radach.
przyczyniają się

Wska.zu,;Ac,
,,., ze polskie

pracujące

witają.

A. R. Johnstona
Archibald R. Joh1111ton, pra- wiecli: „Tak".
2. „Czy zgodzi 11it Pan z tym,
eownik ambasady brytyjskiej w
Moskwie i redaktor wydawane. że brytyjscy delegaci mieli ell.ł
wypowiadr.6
go przez nił czasopisma „Bry- kowit'ł możność
tyjski Sojusznik", opu~cił do- swoje opinie na. terenie .An„Na to
Odpowied~:
stanowisko, glii f" swe
browolnie
me.
zrzekł 11it przywilejów obywa. pytanie odpowiadam
telstwa angielskiego i poprosił Wprawdzie w .Anglii nie ma jer.z:ąd radziecki o udzielenie mu szcze „komi:iji do ba.dania dziaantyamerykańskiej",
gościny w ZSRR. Jednoeze4nie, łalno~ci
Johnston opublikowa.ł w prasie lee~ .Anglia szybko zdąża w tym
moskiews'lde,j obszerny list 0 _ kierunku. W istoc~ rzeczy, nie.
twarty, ujawniając motywy swe- mal cały aparat informacyjny,
go ustąpienia. z brytyjskiej elut_ da.jąey możnódć ujawnienia opi„
by dyplomatycznej. Te motywy nii publicznej, jest dla tych denie· są bynajmniej skompliko. legatów n1edost~pny, tak ie Ft
wane: amb11.11a.da brytyjska. w oni zmuszeni prowadzić swę. dzia
Moskwie - pisa.ł Johnston - łalność dorywczo, na rogach u..
uprawia kollftekwentnie politykf lie."
3. „Dla.czego Pąn zdeeydo..
wrogą Związkowi Radzieckiemu;
amba.sady dobierany wał się zrezygnowa6 z obywntel~ersonel
.1est spośród osób, usposobionych stwa. brytyjskiego, skoro Pań.
jak najniechętniej w stosunku skie zarzuty skierowane są. tyldo Rosji i spraw rosyjskich; wy_ ko przeciwko polityce obecnego
dawnictwo „Brytyjski Sojusz. rządu W. Brytaniif" - Odponi_k" nie tylko nie służy spra. wiedt: „Pozostajf Anglikiem 1
wie porozumienia i zgody mię- czekam tylko eza.sów, gdy btdę
dzy narodami brytyjskim i ro- mógł znowu otrzyma.6 pasżport
syjskim, lecz przeciwnie - dro. brytyjski bez podpisu p. Bevt..
na wewnętrznej stronie ogę. poda.wania informacji fałszy- na
wych i oszczerczych oraz prze- kładki. Anglia. Bevina - 111e
milcza.nia faktów obiektywnych jest mojlł Anglił.''
4. Jaka będzie dalsza. dzia.- wszelkie poro.zumienie i współ
łalność Pana w Moskwief" prac.ę utrudnia.
Ta. działalno,6, dyrygowana Odpowiedt: „Mam tylko jeden
przez min. Bevina i londyński jedyny, najbliższy ee! - oddM!
Forcigne Office, prowadzi nie wszystkie swoje siły, umiejętno_
do utrwalenia pokoju, lecz . do ści i kwalifikacje sprawia pokozakłócania stosunków nilędzyna. jU."
5. Wreszcie jeden z koresrodowych, zgodnie z planami
imperialistów i podz<>gaczy wo- pondentów francuskich zadał
jennych. Johnston, jako człowiek .Tchnstonowi pyta.nie: „Mówiono
uczciwy i zwolennik pokoju, po- wiele o tym, że Pan jest symrzucił więc na znak protestu swe patykieJD komunizmu, niemaUe
komunistt. Czy zechce Pan
urzędowe stanowisko, eo wywo. swoje przekonania
łalo ogromn'ł sensację w świato_ ujawni6 tu
polityeznef" Odpowiedi John.
wej opinii publicznej.
„Jeżeli ksitży katolłc
Rząd labourzystowski i jego stona:
przyja.ciele usiłowali, oczywiście, kich, biorących udział w obrar6żnymi sposobami zbagatelizo- dach paryskiego Kongresu w o.
wać wystąpienie Johnstona, o- bronie pokoju, nazywa.no 1ympo.jego osobę, obi:zueie tykami komunizmu i komunista.śmieszyć
błotem fałszów i kalum.nii 52- mi, to z tego punktu widzenia
letniego, wybitnego publicystę można i mnie zaliczyć do komubrytyjskiego. W związku z tą nistów, lecz podkrl!ślam, te nie
kampanią, John!tton urządził w byłem komunistt i obecnie J$n
>'li.
·
}.foRkwie specjalną. konferencJę nie jestem."
Sprawa Johnstona., którą. po.
prnsow:i., z udziałem kilkudziedziennikarzy zagranicz- przedziło głośna wystą.pienie pra
~ięciu
nych i radzieckich. Powtórzyw_ cownicy ambasady USA w Mosszy swe zarzuty pod adresem kwie - Annabelli Buca.r, jest
rządu brytyjskiego, Johnston od jednym z do.wodów, że i w kra.
powiadał następnie na pytania, ja.eh anglosaskich nie brak luzadawane mu przez korespon- dzi uczciwych, trzeźwych i rodentów pra~y zagranicznej, spo- zumnych, którzy publicznie od.
śród których najbardziej „cieka- żegnywają. się od zbrodniczych
wym" był korespondent agencji machinacji podżegaczy wojenReutera. - Dulles. Oto parę z nych i - rez1gnują.c z godności
tych charnkterystycznych pytań urzędowych, wygodnych stanoi pensji w dolarach wi~k
i odpowiedzi:
1. „Czy ruoże Pan powie- śmiało stają w l!zeregach praw.
zdecydowanych bodzieć, że ddcgaci brytyjscy na dziwych i
obrońców
pokoju,
Kongresie Obrońców Pokoju w jowników
Paryżu walczyli w imię tej sa- ludzkości i cywilizacji.
Bolesław DudZttski.
mej idei, co i Pan ł" ~ Odpo.
--------------------------
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W dniu dzisiejgzym

millsto ny przez

robotników

PZPW

się kongre! nowymi sukcesami na~ze żegnać będzie delegatów Nr 4 tow. tow. Cza.pli:ńskiego
Kongre~ Józefa. i Dolerę Stefana, wier_
gospodarczymi oraz masową. ak wyjeżdżających na.
· t wa pracy
wspo'ł zawo d nic
„Trud" konkluduje: „Z wielką

cją.

uwagą śledzi

międzynarodowa.

światowy
klasa robotnicza. i
ruch zwiq,zkowy przygotowania
do kongresu polskich związków
zawodowych. Nie ulega wątpli
wości, że kongres ten b~dzte
wydarzeniem
nowym wielkim
w rozwoju polskiego ruchu za.
wodowego, który jest potęż.
nym czynnikiem w budown1ctwie socjali:>,mtt w Polsce oraz
najsilnieJszych od~ednym z
działów miedzynarodowej. klasy
robotniczej".

Topolow odwrócił się do innych interesantów Jeden,
przez Fedosowa, pytał, czy może potrzebny
izolacji rurociągu bitum numer dw~ zastąpić bitumem innej marki. Kuźma Kuźmicz zanotował pytanie
i przyrzekł, Że sprawd:<ii w laboratorium, czy w o~óle
możliwa jest taka zamiana. Inny znów przyniósł od Filimonowa zapotrzebowanie na aparaty do spawania
i prosił o zatwierdzenie ostateczne1?0 rozdzielnika na
wszystkie punkty. Przyszło jeszcze dwóch• robotników
z kotłowni. Okazało się. że Aleksy jeszcze przed wyjściem na trasę stwierdził, iż wszyscy współpracownicy
zarządu marzną z winv wacliwej pracy w kotłowni.
Palacze do.wodzHi, że wina tkwi w marnym gatunku
miejscowego węgla oraz braku izolacji cieplnej budynku.
przysłany

co

- Towarzysz Kowszow polecił mi, abym się zajął tą
powiedział Topolo'"'· chociaż Aleksy wcale
sprawą nie wspominał mu o tym. - Jeszcze dzisiaj zejdę z wami do kotłowni i sprawdzimy, gdzie podziewa się
ciepło.
Stary odczuwał niewypowiE>dzianą przyjemność roz-

'tl:!wia:iJ. z luCrni i

Na marginesie sprawy

r:i..:w~i.c..!::.c

Z~J •;;

i:;h SDraw:v. Vlie-

· kó w zawo dowych .
związ

Wyjazd delegatów poprze_
dzony został przez transport
eksponatów, które wajdą ~ię
na. Kongresie jako widomy do
wód gorących życzeń •robotni·
czych, by Kongres wypełni!
pokładane
wszystkie nadziej11
w nim, by stał się jesuze jed
nym sz.czeblem na. drodze ku

· k o d ar dl a
tar k a of"iarowana, Ja
Kongresu przez grupę odilziału
mechanicznego PZPW Nr SS
oraz pralnice. wykonane. przez
oddział C tych samych zakłn.·
dów. PZPW Nr 5 nie poz.osta
ła w tyle za innymi wykonująo
model samoprzą.śnicy obrączko
we.i. PZPW Nr 39 skonstruo_
wały pralnicę, a PZPW Nr 38
dała precyzyjnie i artystycznie

lepązej przyszłości.
Wśród eksponatów znajdują wykonaną fignrę wyobrażającą
się między innymi: piękna. mi_ rohotnika sto.i'!cego w kole zę

Iniatura

krosna angielskiego, batym, mające,..o o stóp ~ymbol ·
Przez robotników przemvsłu włókienn'czego
PZPW Nr 35, motak w.v kona· czółenko.
w~knnarrn.

dział, iż z każdą godziną spraw tych będzie wciąż wię

cej

napływać.

Pietkę Topolow pragnął umyślnie załatwić dopiero na
końcu. Dłuższą chwilę spoglądał uporczywie z udaną
powagą na Gudkina.. Młodzieniec bez zmrużenia powiek wytrzymał jego spojrzenie.

-

W jakiej sprawie przyszliście do Aleksego Mikospytał Topolow.

łajewicza? -

- W sprawie inżyniera Fursowa. - Pietka zmieszal
się, gdyż pomyślał, że Topolow nie będzie w stanie rozwiązać

konfliktu.
- Co zaszło z Fursowem?
:- Jak długo można zz:iosić jego drwiny, Kuźmo Kuź
miczu? - wybuchnął Pietka. - Wyśmiewa publicznie
Beridzego i nas wszystkich. Grubski powiedział mu:
,.W tym tygodniu odbędzie się pogrzeb genialnego nowoI1;arodzonego ?ziecięcia". Miał na myśli nasz nowy
proJ~~t! Grubski otrzymał telegram, wzywają go do
R~bieza;11ska .. Wsz'a k. wysłał tam protest! Fursow powiada, ze ..Piotr Jefimowicz ootrafi dowieść swego.„".
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Pt:z~nrodn.\częcy K'cżz.

-, .We, lepsze formy współ·zawttlnictwa pracy

Wszystko to, nie wyczerpu- I działowy i majster salowy, C'LY
Cb' ogmnąl nerokie masy. Set sprawie poświęcić tym więcej jąc całości zagadnień współza oddtiałowy i wybitr\i. przodow

', Ruch wą>ółiawod:nictwa pra I II Kongres będtie musiał tej

Kom:.Sje musiałyby kiero
współzawodractwem w
zasadniczo ścisłym powiązaniu. z grupami
muszą
wodnictwa, to jednak. nie zna- wodowe
lazła ona dotąd w dmalalności przebudować swój stoS'llnek związkowymi i męzami za~fania. Tak sar.io powinny SIP,
ruchu zawodowego wlaśctwe- do tego ruchu.
tworzyć i dz'lałać komisje wyż
go wyrazu.
Komitety współzawodnictwa szego rzędu.
WspółzawodnicKomitety
twa po pierwszym oka-esie ak-. pracy ~e spełniły dotychczas
Zorganizowanie takich podtYWnośC: :zastygły w rozwoju. w pełni swych zadań. W ZW!ąz
,~_p dły w szablon. Obecnie k? z tym powsta~e zagadme: staw dla współzawodnictwa
zwf:7ki zawodowe ll!ie panują me, czy ~ie nalezało by po pracy pozwoliło by związkom
nad żywiołowo rozwiiającyrn wołać tak!Ch organów zw1ąz-: zawodowym uzyskać rzeczysię+ruchem współzaiwodmotwa kowych, które byłyby ściśleJ wiste k!erownictwo wielkiego
związane z warsztatem pracy. ruchu, przepoić go duchem so
i n:ie kierują n:m należycie.
Taki ~ant musiałby się o- cjalizmu i wyzyskać szczery
p1"7.eĆ na podstawowej tereno- entuzjazm milionowych mas
wej organ:zacji związkowej - robotniczych dla jak najpeł
lnokrotnie wyłain!ał przodow- Radzie Zakładowej przy niejszego i jak najszybszego
której powinna powstać spe- zrealizowania programu gospo
'1.ików z przypadku.
cjalna komisja. W skład tej darczej : społecznej przebuNasi uznani przodownicy
komisj! winien wejść i :inży dowy naszego ludowego pań
pracy nie zawsze rozumieją nier produkcyjny i technik od stwa.
dostateeznle społeczni\ treść
ruchu współzawodrnictwa. Jesł
to wina złego systemu kwali:f'..kowania. Prawdzdwym przodownikiem powinien być ten,
który osiągnitł naflepsze wyW aseregi partii wwtwujfł ro i ówdzie w nrutze !Zeregi luniki we współzawodnictwie, ootnicy, chłopi i imteligencL
dzie, których nie właściwie z
ludzie różnych partilł nie łę.ezy.
Przy>chodzlł
dlatego, :t.e .stanął do mego na
Lecz którzy chc'ł nam szko.
podstawie własnego zobo'W!ą zawodów, o róimym wyhztałce
niu, różni pod względem irwego dzić, którzy zna.lefili się wSród
zania. Taki, przejęty entuzja- poehodzeni& spolee:imego.
nas przypadkowo - wc.ześnieJ
zmem pracy przodownik stademaskowani,
Wszyscy oni epotykają. się w czy później są.
n!e się aktywistą społecznym, szeregach jednej pa.rtii wa.leząc wcześniej czy później znajdą.
propagatorem nowego stO!Un- i pracując dla tej samej spra- się poza nawiasem partii.
* • •
ku do pracy, 'będy;ie się starał wy. W waJce i p!ll.CY wychowu
W sza.rej teczce leży plika
je ich partia. Podnosi się &to_
przelać swoje umiej~o§cł na pień ich wyrobieni11. ideolog!cz- pnpierów. To akta spraW"Y Wla
:Onych i upowszechnić swoje nego, rośnie dyscwlina partyj dyilława
byłego
LewU:kiego,
sposoby i metody pracy. To na, rosną. za.stępy świadomych, Naczelnego Inspektora Centra·
jest droga do umasowienia bojowych towarzyszy. A być to li Tebtylnej, Naczelnego Dyrek
warzyszem, jak mówi deklara- tora Biura Handlu Hurtowego.
Tu dla cja. ideowa PZPR ,,to n:ijwyi_ Na wierzchu leży legitymacja
wspó?zawodnktwa.
związków zawodowych otwie- ezy zaszczyt,
którego każdy partyjna Lewickiego, którą. ode
ra się wielkie pole do pracy członek pa.rtii musi oka.zać się brnli mn towarzy~ze Miejskiej
Komi~ji Kontroli Partyjnej.
nad umożliW:eniem przodow- godnym".
nikom pracy wykonania tych
Lrwicki nie zasługuje ua po
Obok tych, o ld6rych m6wizadań nad wychowaniem no- li~my legitymacji. Zhańbił
przeniknęli jednn,k tu siadanie
wego człowieka, nad przyswojeniem mu nowego, socjalistycznego stosunku do pracy.

tysl~cy robotników biorą uwa;P. że choć zW:ą.zki wiele wodnictwa pracy, wykazuje nicy.
uddał we współzawodnictwie uczyniły dla rozwoju współZll- jedn~k jasno, że związk:. za- wać

ki

U$p()lowym i indyW,dualnym.
Dla uczczen!la II Kongresu
h k ł
Zwi zków z od
aw owyc o 0 o
ą
3.000 zakładów produkcyjnych

przyjęło różnego 'rodzaju zobo
.
"!1~a.
; F5kty ~~~!' ntem gpra
wę wsp~WOOriI-Ctwa do rzędu czow·ch za.g~eń. jakkni zająć~,się będzie musiał
Ko-irres z~owy.

Nie chcemy formalistyki
Zarządy

:zw1iązk6w

utrac!l'
panowanie nad rozwojem ruchu współzawodnictwa pracy
przede wszystkim dlatego, że
do niego
\1$łoeunkowały się
formallstycz~e, usiłując kiero
wsć nim głównie przy pomocy
regulaminów, które z góry
zwężyły maczeaje współzawo
dnictwa, sprowadzając je do
poziomu konkursów z nagrodami Podstawowym prawem,
współzawodnic
konstytucj"
twa pracy nie powinno być
indywidua.l"le,
zobow:!ązanie
czy zespołowe, dające wyraz
najlepszej wold robotnika i caświadomej swych
łej załogi,
obowiąz.'ków i swych możliwo
~cL Rr.eczą ~ą:zików zawodowych winna być mob:.lizacja
mas wokół zadań współzawo
dnictwa, stworzenie odpowiedniego klimatu, zapewnienie
warunków, umożliwiających
robotnikom przyjmowan:e zobowiązań oraz usuwanie prz~
szkód, utrudniających wykona
nie tych zobowiązań, wreszcie
- ogólna kontrola wyników.
System regulaminowy nieje

o

11Zasadniczej reformy doma•
ga się równief fundusz :premiowy dla współzawodn-!ków.
Winien być on dla każdego
nie w
zakładu ustanowiony
procentowym stosunku do fun
duszu płac ale proporcjona1r.le do wykonania wszystkich
e1emr:!ntów planu zakładowe
go . .Tego wysokość winna bvć
z;;tnm uz'.lleżniona od tego, w

jakim siopn!u zakład wykonał
np. plan produkcyjny ilościo
wy i jakościowy, plan oszczęd
Tak ustalony
nościowy itp.
fundusz premiowy będz;ie się
zwięk~zał, lub zmn:ejszał zależnie od rzeczywistej wartoki wkładu pracy wszystkich
zatrudnionych, ogół pracowników będzie się więc na pew
no starał podciągnąć maruderów do przec!ętnego ~omu.
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plan po'lroczny

fakt
radością. na.paw& DM
oznaczonym
w
wykonania
przez nas samych terminie pla
wego im. Więckowskieg-0, na o- nu półrocznego. Udało si~ nam
gólnym zebraniu zwołanym w
posta
dniach
pierwszych
wysiłki pro
ewe maja,
wzmóc
6
dukcyjne i wykona plan pół_
roczny do dnia 22 maja, przytermin
śpieszają.c tym samym
wykonania o całe siedem dni
i oszczędzając 106.400 roboczo.
godz';n
1
bo
d .
• t
.P oza. ym zasa. n:czym zo
w1ą.zamem postanowiono wykona6 szereg dodatkowych, Ja!':
k u lturalno · ak CJI··
rozs1.erzenie
· p ez n.aszit śwteś · t
01· wia oweJda razni·e spec;alne<>o
t l'l!l, wy w
"'
·'
numeru. gazetki ścitmnej, upo.
rządkowanie dziedzińca fabry·
cznego nporządkowanfo ogród.
ka. p~zedszkola i oczyszczeme
okien fabryczu:ych we własnym
zakresie.
Wszystkie zobowiązania 7.?Cieszymy s1_ę
stały wykonane.
z tego ogromnie, że nie rzuci_
li~mv !lł6w na wiatr. Szczel!61nowiła

ną.

nawet przekroczy6 go trochę.
Oto, czego może dokona6 entuz
jazm robotników pracujących
na. swoim i dla samych siebie.

SOK wi·ta li Kongres z.z.
Echa zobowiazaft na cześ~ Il
z : kó z d
K
a.wo o.
~iąz w
ongresu
wych, . podeJmowanych przez
pracowmków poszczególnych ~O.:
dotarły rówmez
kładów pracy,
do Służby Ochrony Kolei DOKP
- Łódź.
· h a
b
h
N li
a cznyc .ze ramac m so.
w
SOK-u,
wych pracowmków
.
.
.
całym WOJCWództWle podJęte zostały zobowiązania i rezolucje,
SOK
.
k ó h
-U z
w t ?"c pr.ac~wmcy
w1taJą. II Kongres
rad.ością.
ZWlązków Zawodowych oraz wyra.żają.. solida.rnoś~ ze ws~stki:
m1 zwię.zkow~allll, pra~11Jącym1
nad wyko~amem z~bowiązań.
Ac~k~lW:ek ~zba Och:ony
Kolei .me Jest słu~b~ pro~ukcyj
ną, ~1mo. to r6wmez "'°d1ełs>. ,.,._
bowia.zam•
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Rola narad wytwórczych

W związku z Kongresem
Związków Zawodowyeh w.loga
Odzieżo_
Zakładów Przemysłu
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ukończył
uzyskał
Łodzi

~~ negWo
l'll ab, s~
ow.
·
chł <>p&, ma 0 ecnie
r>rzemyl:'1e pracuje niedługo od c:1-wili powrotu z r.ob6t
przymusowych w Niemczech w
1946 r. Jako jeden z pierw_
szych przystą.pił do współzawo
dnietwa. pr&cy. W 1947 roku
pierwsze
zde>był
trzykrotnie
miejeee w indywidualnej punktacji. Niedawno ukoftczył kurs
podanistrzów i t&ni.z, pracując
na. &zeAciu U.Os.nach, kiern:ie
Ta samokontrola wymag:i runkćw technicznych, surow- jednfł z brygad produkcyjnych.
kislego powiązania współza cowych itp„ ułatw:ających rojaki stawia
Głównym celem
wodnictwa z planarni produk- botnikom maksymalne zwięk przed aobą. tow. Ciuła w swej
pracy.
wydajności
szenie
cyjnyrrrl. Każdy pracownik wi
pracy społecznej jest nawiąza_
nien zawsze wiedz1eć, jak:e za Związki zawodowe winny nad nie ścisłej łączności między par
dta
wysiłki
wszelkie
to podjąć
dania jemu osobiście stawia podn:esienia kwaM.:fikacji za- tią. & pracującymi masami bez
plan fabryczny. Plany muszą wodowych robotnika. Koniecz pa.rtyjnych. Poza. tym tow. Bro
ubyć dostarczone do każdej ma ne jest, aby do współzawodni niaław Ciula pugni& gorą.co
szyny, do każdego odcinka pro ctwa włąc-zyła się w większym czy~ ~ę. Obecnie przygotowuje
cesu produkcyjnego.
stopniu inteligencja technicz- się do egzaminów wstępnych na
Technicum Włóld!'nnieze.
Doniosłą rolę mogą tu ode- na.
Na II Kongreeie Zw. Za.w.,
s:rać systematyczne narady v.ry
W równym stopniu niezbęd
twórcze.
na jest tu praca nowatorów, Jako delegat młodzieży, prag.
zawodowe w'..nny racjonaEzatorów i wynalaz- nie poloży6 szczególny nacisk
Związki
współdztałać z administracją ców, którym związki zawodo- na wychowa.nie szerokich rzesz
przemysłową nad snvorzeniem we winny zapewnić
robotniszeroką pracującej młodzi&ży
dla załogi odpowiednich wa- pomoc 1 opiekę.
r-r":tczo.chłopskiej w duchu
-------------------------------------Kore spondenci .fabn;czni piszą
-

my.
wykonał;S'
Ai

IJWyID. postW<Jwaniem, zhań
bil ;ił tym, ż.e będą.c na. st.ano.
wiaku Dyrek.t<ira, z&miast ukr6ci6 bef.prawie, zamia11t oczy
ki6 teren C.T. z elementów
nieuczciwych - nie
wrogich
tylko t~go nie uczynił, lecz
pr.teciwnie, nawiązał kontakt z
defra.ude.ntami - byłymi sana
popierał
cyjnymi oficerami,
ich, ręczył za nich swym sło.
wem - słowem partyjniak&.
Pomimo swej przebiegłej gry
Lewic.ki nie u~ll czujności to
w&rzyezy, którzy }>oznali w
spryt.nego
t:vm „I>artyjniaku"
jak mówi
karierowicza i
Komisji - „obcego
protokół
nam człowieka klasowo" ...
„obwtnioZapadła uchwała:
ny o nadużycie stanowiska. służ
b<lwego 1 rozkład moralny nic

ją

Nasi deleqac:i na Konqres ·
Konserwato.
ciwno,ci,
Tow. Bronisław Ciuła
dyplom
i
rium w
•

O reformie funduszu premiowego

ezystojć ~zereg;Ó"W partyjnych
W PZPR nie ma miejsca dla elementiw przypadkowych

Przede wszystkim postanowiono przeprowadzi6 wśród koleja.
rzy akcję uświadamiającą o
przepisach porządkowych oraz o
utrzymywaniu czystości.
Ponadto postanowiono wzmóc
o 100 procrnt pracę politycznospołeczną., pracowa6 aktywnie w
szeregach Związków Zawodowych oraz jnk jeden mąż wstę
pi6 do Towarzystwa Przyjaźni
Polsko - Radzieckiej. Poza tym
wartownia SKP we Włocławku
ufundowa6 bibliopostanowiła
tekę dla jednej wsi wojewńdz.
twa łódzkiego.
Karli:liski Jan
.ltoreanonnent • DOKP

Łć~.

profesor& gimnazjalnego.
Natychmiast po wyz"lfoleniu
młodzieży kraju przystępuje tow. Iżykowudoatępnienie tej
ski do organizowania życia muzycznego w Łodzi. Jest jednym
dróg awansu spOł~ego.
Broni.8ławowi
!Życzymy tow.
Ciule d11.ll!zyeh snJtceeów w pra z założycieli Związku Zawodocy i nauce i wierzymy, !e wie wego Muzyków R. P .• Do wrze8dzę swą. pot.rafi zużytkow~ od nia l!J48 r., pracując w Filharpowiednio dla dl)bra Poleki Lu monii L6dzkiej, pełni funkcje
prezesa Zarządu Okręgowego
dowej.
- - - - - · - - - - - - - - Związku Muzyków. Niedawno
TOW. Roman liwkowski został wybrany członkiem Zll...
rządu Głównego Związku Prali
cowników Sztuki i Kultury.
W swej pracy zawodowej kieruje się tow. Iżykowski przede
wszystkim ideą. adostępnienia
muzyki masom ludowym. Obecnie, pełniąc obowiązki dyrektora Filharmonii MiQjskiej - położył duże zasługi w realizowa._
niu haseł ilzerzenia kultury muzycznej wśród świata pracy.
Na II Kongresie Zw. Zawodowych tow. Iżykowski pragnie
zaapelowa6 do przedstawicieli
świata pracy o właściwą. orga.
uizację imprez muzycznych dla
robotników i zaproponowa~ utworzenie funkcji „społecznyeb
Tow. Roman Iżykowski jest propagandzistów fabrycznych'',
których zadaniem będzie inforsynem robotnika-włókniarza.
MłodoM jego była bardzo mowa.nie robotnik6w o wszystciężka. Pęd do wiedzy hamowa.- kich imprezach kulturalno-arty1y ciężkie warunki materialne i stycznych.
Tow. Roman Iżykowski jest
ustrój Polski przedwrześniowej,
utrudniajii.cy awans społeczny delegatem polskiego świat.n. mn.
proletariuszom. Tow. zyczncgo na II Kongres Zwią.z
młodym
mimo prze- ków Zawodowych.
lżykowski jednak
idące

zasługuje na. pozosta.wienio go
w szeregach partii".

* • •

Spraw& Lewickiego - typo_
wego ka.rierowicza i człowiek&
nieuczciwego wywołuje w każ
dym partyjniaku wstręt, lecz ~ą
inne eprawy, które pneszły
przez wokandę Miejskiej KKP,
które wywołują. inne ucznciarównocześnie.
oburzają. i bolą.
Są. · to sprawy wykroczeń robot
ników, którzy po swym awan_
zapomnieli o
społecznym
sie
klasie robotniczej, z której wy
szli i o Partii.
Zgierslci by! kie_
Zdzisław
dy§ szoferem i chyba za,karbH
sobie zanfanie towarzyszy, je4_
li już w 1945 roku wyHl!lięty
został na sta.nowisko dyrektora. Ale wkrótce zr.pomniał
Zitierski fp jest towarz:vszem.
Przy biurku, w gab;necie
„pana dyrektora" zainstalowa·
no kilka dzwonków. Na koryta
rzu zapalały się różnokolorn""e
lampki, & każda z nich oznnrza
ła co innego: wchodzi<\ n,e wCI!
no, niebawem będzie można
wejM, należy zaraz wejść bo
będzie za późno itp.
Członkowie egzeknt~'Y par_
tyjnej i Rady Zn kłnclowPj z za.
sadv nie mieli możno§ci wFiś
cia ·do gabinetu. Bo i p<> ~of
Przecież fabrykri. kienije t.vlko
i w:vłącznie dyrektor. 'l'e ,onmo
władcze zapędy Zgiersk'eiw wy
łowywały słnRzne oh•JTZ<'niP to
warzyszy, zwłaszcz11 7.r i!o ira·
binetu „pana dyrektora" mu.
gły... i musialv wchoclzi~ jr-go
prac.ownice. W d:icJat1rn, P"Teb;eg tych wizyt hył prz:v~z'"'°~·
że do Komitetn P~rt.-jnrgCI ptJ
czę!y napływa6 skargi poszko_
dowanvch.
Sprawa stanęła na t>gr.Pkuty·
wie, a później na kok Z~er.
s1d złożył samokrytykę, obierał
poprawę

- Może się pr..prawi - po_
wiedzieli towarzysze z Kontro
li Partyjnej - musimy rlać mu
możliwości.

Zgierski otrzymał su"ow~ na
ga nę i zmienił miejsce prac.'r.
Lecz t-0 nie pomogło. Poe z~ł;v
wpływa6 nowe skargi i meldun
ki.
w Miejskiej Komisji
Dzi§
Kontroli Partyjnej w aktach
„sprawy Zgierskiego" znnjrluje
odes i ę legitymacja pnrtyjnn
brana „za niemoralne prowartze
nie się, oraz za niepartyjny sto
snnek do pracy kolektywnej".

Narada aktywu wiejskiego w Brzezinach
W niedzielę odbyła się w
Aktywu
Narada
Brzezinach
Wiejskiego z terenu powiatu,
która zgromadziła około 300 aktywistów.
Referat dyskusyjny wygłosil
!I sekretarz Wojewódzkiego Ko.
mitetu PZPR, tow. Sienkiewicz.
hlówca zanalizował obecną
~ytnację polityczną., a następnie
omówił uch.wały Plenum kwietniowego PZPR, wiele uwagi poświęcając sprawie zaktywizo agromadzkich organizacji
nia
pnrtyjnych, szkolen_ia partyjnego or11z tworzenia nowych Kół
Gospodyń Wiejskich i Ligi Kobiet.
Dyskutanci dowiedli, że doce.
znaczenie walki o pokój.
niają.
Imperialiści anglo • amerykań
scv strasla nas bomba. atomowa..

potężniej_ za ~ało uwagi. Stan ten musi u.
Naszym orężem szym niż bro:d atomowa, jest na- lee calkowitej poprawie.
sza codzienna. praca.
panuJą
Duże niedocią.gnięcia
Każda nowa tona wydobytego również na odcinku kobiecym.
zwłaaz..
węgla, każde osią.gnięte powięk Zdaniem dyskutantów,
szenie plonu z hektara wzmac. cza cJyskutantek, sprawa zakla~
nia naszą potęgę gospodarczą, a dania nowych Kół Gospodyfl
tym samym powjększa siłę obo- Wiejskich i Ligi Kobiet priy
zu pokojowego, do kt6rPgo nale- równoc;:csnym rozszcrz1>ni11 pra.
żą wszystkie narod:v demokracji cy już dzinłającyeh kół, jeM jeludowej ze Związkiem Radziec- dnym z naczelnych zadań ob~c·
nl'j chwili.
ldm na czele.
Towarzysze zabierający głos
Mówiono również w dyskusji
o konieczności wypracowania no w dpknsji, nawoływah również
wych, doskonalszych metod pra- do ro>.toczrnia czujniejszej opie.
cy partyjnej, tak aby nabrała ki nad młodzieżą zorgnm1.owaona więl•szcgo rozmachu i stała uą w ZMP jak i oad młodzieżą.
niezorganizowaną.
się bardziej systematyczna..
Zebrani dali również wyraz
Wielu dyskutantów stwierdzi- swemu
przeciwke>
oburzeniu
ło, że do sprawy szkolenia. par- antypaństwowej działalności r"tvfoe1ro vrz:ywiazuje sie cia.2lc ll lrnvinAi P.:>.e6"; kleru..

•
Str.
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Byłem

ZOO

z Maciusiem w Swiat

Obejrzeliśmy

rozśpiewany

do-- Hau! Hau! H'!'u!
kładuie każdy zakątek nasze Pawiany, paw;any
go łódzkiego ogrodu zoo~o- Na łów, ~a ł~w, na łów __,
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.MOJ·a mam

-

Tego dnia, gdy mama przy
- Będę l:ądała w i.mjeniu
z pracy, Kazik odrazu kobiet, by Związki Zawodospo:: : trzegł, że stało się coś we zwiększyły liczbę żłobków
ważnego, bo mama była bar- i przedszkoli dla dzieci, będę
dzo zadowolona i uśmiech- żądała izwiększenia opieki
nięta.
nad matką i dzieckiem, stwoNie myślcie czasem, że w rzenia takich warunków, aby
inne dni mama Kau.;ika przy- jak najwięcej robotników
chodziła z pracy zła albo na kroczyć mogło w szeregach
chmurzona. To się nigdy nie przodowników pracy.
zdarzało. Mama jest zawsze
- I myślisz, że Kongres
w dobrym humorze. Jeśli na- wysłucha Cię?
wet coś się jej nie powiedzie - A jakże? Przecież w Kon
w pracy - no, na przykład, gresie będą uc~estniczyli tak
przędza była bardzo zła i ma sa.mo jak i ja wybrani delema musiała się namęczyć po gaci i oni będą podejmować
rządnie - nigdy tego po so- uchwały.
bie nie pokaże. Tylko, że Ka- Teraz ju1; wszystko roIZik swoją mamę dobrze zna
- ho, ho! Zaraz pozna co
szła

delega...ka
.I,

zumiem. Już wiem dlaczego
taka uradowana jesteś z wy.
boru. Bo to znaczy, że robotnicy mają do ciebie zaufanie.
Prawda?
Tak, Kaziku, I dumna z tego jestem.
- Wiesrz; co, mamo? To ja
może powiem jutro Jóźkowi,
~e .po Ko~g~·esie bę~e mó.gł
JUZ spokoJme odrab1ac lekcJe,
bo jego siostrzyczka pójdzie
do żłobka i nie będzie musiał
jej bawić.
- To by było za szybko.
Aby wszystkie dzieci umieścić w żłobkach, trzeba bardzo
dużo pieniędzy. Nasze pań-

I

się święci.
Więc i tym razem sp0strzegł, że uśmiech matki był

niecodziennie radosny i nie-

omieszkał natychmiast zapy.

tać:
- Mamusiu! 'Co się dzisiaj stało?
Matka zrobiła niby zdziwio

ną minę.

- A co się miało stać?
Pecha miałam dzisiaj. TramwaJ· mi przed nosem uciekł.
A poza tytn nic złego.
,.,
- Ja właśnie widzę, że nic
złego - nie dał się izbić z tro
pu Kazik - tylko właśnie
coś miłego. No powiedz, powiedz, - nie każ mi zgadywać.

- No tak, spotkało mnie
dzisiaj coś bardzo miłego, ale
ty, kochanie, nie zrozumiesz
tego - nawet kiedy ci powiem.
- Jeżeli nie zrozumiem, to
mi wytłumaczysz odparł
syn rezolutnie.
_ No dobme. zostałam
wi,ęc wybrana delegatką na
Kongres Związków zawadowych.
.
.
.
N '- ~ałaś. r~cJę ~amu~t
.1c z ~go me ozum;em. u

Pociąg mknął ciemną nocą po ziemi radzieckiej. Pociągiem tym jechała z inatką mała dziewczynka, Natasza. Nataszy było gorąe;o,
twardo i nudno, więc kaprysiłB. i. popłakiwała. M~t-

ka wc1ąz tłum~czyfa. są~1adom z pr~edział~: - Je~t
senna, a me ~oze z~n4c
dlatego ka~ys~. ~ .I Jakby
na usprawiedhw1em;, do·
dawała: - W ~omu Je~t zawsze grzeczna i spokoJna.
Oczy się Nataszy kleją,
lamp~a pod s.ufitem W)'.ci~ga się w tysiące prormem,
a koła pociągu stukają monotonnie swoje ru-tu-tu-, ru
tu-tu. Och, żeby chociaż Lida opowiedziała Nataszy ja~ 1 ~ llli ~ytłumacz~c,. e~óto kąś bajkę. Tyle ich przecież
a ego
on~es
wiąz w umie! I jakich ślicznych! ~a:~o~myy;~ 1 ~o to za ra- z Lidą Natasza zaprzyjaźniosc yc e :ga em. .
. ła się w drod~e t nie wyMa1;l:a ~az1ka po. ZJedzemu obrażała sobie tycia hez
kol~CJl. usiadła z ~1m ~8; ka- niej i bez jej bajek. Ale Linapie 1 zaczęła obJaŚruac.
da niedługo ją opuści, Lida
- Co to są Związki Zawo-. jest dorosłą osobą, robotnidowe, to już wieęz, bo ci rnó- cą fabryczną i jedzie do dowiłam. Kongres Związków Za mu na urlop. I dlatego Nata
wodowych, to najwyższa wła sza, myśląc o bli.skim rozsta
dza związkowa. Uchwały tam niu, wciąż płacze · i dener·podjęte obowiązują wszyst- wuje mamę. Ale o szczęście!
kich członków i wszy:Jtkic od
działy. Ponieważ niemożliwo-

elektryczność...

- Spalili? - spytała clcho mama Nataszy.
- Wszystko. Dwa lata te
mu, jak tu byłam, strach
było patrzeć. Ludzie siedzie
li w ziemiankach, ciemno,
straszno, same gruzy... Żeby
nie matka, to byn1 teraz za
nie nie jechała, ale tak prosiła, w każdym liście. No, to
jadę, ale patrzeć na to wszy
stko nie mogę. Tu nagle
zwróciła się do Nataszy:

rzystać.

Tego wieczoru, Kazik calu
jąc matkę na dobranoc, szep

nął jej do ucha; „Moja mama - delegatka".

S. Klimceak

Prred dwoma tygodniami
druh drużynowy na zbiórce
drużyny powiedrlal nam o
tym, na co czekaliśmy wszyscy od dawna z takim utęskn~e
n:em i lekkim niepokojem.
_ Nasza drużyna obozować
będzie w tym roku w Rudach
Raclborskich-i)owiedział dru.
.
zynowy - i każdy z nas poWlmen pojechać na obóz, ~
· j
.
. .
obóz jest na przy1e-mnae1szą
l
chwiilą hal'cerskiego żyC:a
„
. .
- dalej JUZ nil9 słyszałem, P"lnieważ zatopiłem się głęboko

· i ą t ych
myślach n ad t r~sc
ki1k:U słów:
„R:ac1b6rz., .t~
gdmeś koło gramcy czesk'.eJ
na Sląsku, pamiętam, jak pan'.
cd geografii mówiła, że tam
toczyły się wielkie bitwy, że
m!asto jest zni.sZCZ'Oile d w og6
le teireny są mocno zniemczone, bo t.o rprzeclet Ziemie Odzyskane i my musimy te ziem19 odbudawd 4 ~lonilzo~

wie zaczyna się wszystko krę
cić. Nie wiadomo na co dłużej patrzeć, co bardziej podziwiać, r:zy potężną paszczę
hipopotama, puszystą grzywę lwa, olbrzymie
cielska
słoni, czy też potężne pazury
niedźwiedzi. Maciuś z wrażenia zadał mi d.IZ.iwne pytanie
_ Dlaczego hipopotam ma
taki~ duże centki na języku,
wyglądają jak piegi, które
siedzą przez ca~y rok. La~em
to rozumiem hipopotam Jest
tłusty wysil.wa język i dostaje ~d słońca piegi zresztą
on sam ma takie pl~ki na
nosie tylko 0 wiele mniejsze.
Ale Maciuś widział zimą, jak
hipopotam wysunął język i
też miał takie centki na języku. Próbowałem wytłum.aczyć, ale arułem, że Maciusia
to nie przekonało.
Najwięcej jednak radości
sprawiły Maciusiowi pawiany. Był rozczulony, kiedy na
nasze powitanie stary pawian
z potężną grzywą, kiwnął
przyjaźnie łapą i wydał wspa
niały pawiani okrzyk. Wyobraźcie sobie moje zdumienie kiedy tuż obok mnie rozległ' się również donośny i bo
jowy okrzyk pawiana. Przeb1·eglo mi przez mys'l ' że któ
ryś z rudych s•.•mpatyków
.•
Maciusia wydostał się z klatki, a to tymcv.asem sam :Maciuś naśladował pawiana. Pu
ścił się w jakieś karkołomne
pląsy, śpiewał przy tym piosenkę o pawianach

- Pomyśl tylko, Nata'!za,
u nas dziś w fabryce zabawa, muzyka, tańce, wszyscy
będą się bawić, a ja musz:ę
iść w te ciemności i gruzy...
Do przedziału wszedł kon
duktor i oznajmił:
Kto do Aloszina, proszc:
się przygotować.
Lida
zdjęła z półki walizkę, ucałowała Nataszę i jej mamę.
·
k oc h ane,
- O ch ' · moJe
jak mi ciężko! Wy może tego ru. e rozum1·ec1·e, bo mac·e
i
..:.1
•
' •
•
dó domu1•
uom
I• Jeuz1ec1e
A, m~i star1:1sz~owie gnieżdżą się w ziem.1ance
o• zaraz pociąg zwolni · tempa,
bo podjeżdżamy do mostu,
który został zerwany. JP.st
tylko prowizoryczny, drewniany, a po nim pociągi jeżdżą powolutku, pod stra- w piasku pod palmami
chem...
Tańczyły pawiany dziki tan
Ale pociąg nie zwolrtit Smiał się do-okola
biegu. Z głośnym stukiem
przemknął szybko po moście którego metalowe przęsła zalśniły wśród nocy.
I nagle zdumionym ocwm
Lidy ukazał się jasno oświetlony peron dworca z błysz
czącym elektrycznym zegarem na białym jego frontonie i rząd lamp oświetlająjących szereg nowych domów jej ulicy.
Lida, trzymając w objęciach Nataszę, wstrząśnięta
i zachwycona, mówiła do
dziewczynki:
- Patrz, Nataszo, to jc:;t
prawdziwa bajka, patrz j za
pamiętaj! Gdy ze zgliszcz i
popiołów
buduje się no~ e
życie!
A czaro·wnikami i
wróżkami są prości, radziec
cy ludzie!

E. Jakub
Tłum.

l

przygalopował do mnie przyboczny Felek, mój sąs:ad, i jednym tchem wyrzucił z siebie

calą masę wiadomości: że ~a

ca

właśnie z Rady Drużyny ,
nasz obóz weźmie udział w
akcji o<}budowy i akcji kulturalno-oŚW:atowej i w ogóle bę
dziemy się musieli do „kultury" mocno przytotować, trzep
nął mię po ramieniu i poleciał
do domu.
Wczorajsza zbiórka druiyny
miała charakter bardz!ej szcze
gółowy, gdyż prawie pół zbiór
ki poświęcono sprawom obozowym. Oj, jak surowo! Jestem właśnie w zespole „kultury", który prowadzi przyboczny Felek. Miał jui opracowany program, co będziem.v
urządzali na obozie, ogn'.ska.
akademie - a będzie ich sporo, praca w szkole 1 dla szkoły, oto nasze ~adanla. Jestem
niezmiernie
zadowolony
i
szczęśE-wy, że z każdym dniem
bliżej j81!ótem wyja:z.du na obóz. Ciesze sie ogromnie!

że

wać

(oj, co za trudne

słowo!),

I odtąd żyłem ju7. : żyję pod
dawny znakiem obozu. Wczoraj na
zbiórkę
naszego·
zastępu
słowiański wygląd".
„wpadł" znienacka
drużyno
Ze zbiórki wracałem do do- wy. Z początku, jak zwykle
mu z niepewną miną. Co do trochę marudził, a potem zamnie, to byłem już zupełnie czął mówić na temat obozu.
zdecydowany: jadę na obóz.. I teraz dopiero zrozumiałem,
po co jadę na obóz. Teraz uAle myśl, w jaki sposób będą przytomniłem sobie dopiero,
zapatrywać s'lę na tę kwest:ę że wielka akcja Harcersk'.ej
moi rodzice, nie dawała mi Służby Polsce, będzie coroc~
•W d omu pos·,..o
-' wszy nie jednym szczeblem więcej
spo"'oju.
w dziedzinie odbudowy naszestko jak najlepiej. Trochę go kraju.
sprzeciwiała się mama, że „jeLecz drużynowy jeszcze nie
steś za młody, za słaby, zaz:ię skończył. Mówił o przygotol::tlsz s:ę synku", ale ojciec o- waniach drużyny do letnie.1 ak
świadczył wszystkim, że był ej~ Harcerskiej Shtżby Polsce,
na zebraniu Koła Przyjaciół o planowym rozpracowaniu za
Harcerzy i tam dużo na temat jęć i na koniec zwrócił uwagę
obozu rodZllce radzili, i że ja na technicme przygotowanie
na obóz ;pojadę, bo jestem do- się do obozu.
hl'nn harcar:zmn...P'olakie.tn.
W ooniedziałek: wieczorep

czyll

przywracać

:m

całe pawianie to~ar~ystwp
za przykładęm Macms1a rów
nież puściło s~ę w tany. Pąt~z~łem zdu.mlo~y, bo, Mit
C1US vrygląda.ł JSk krol pa-.
wianów. .
.
Nareszcie u.siadł zmęczollf,
na ławeczce. To było doskc;fnałe - po1''!iedział do ml?-~
cdyszanym głosem - tarueg
bojowy pawianów.
U nas w drużynie zuc~h
w;j ~est paru taki.eh pawi
n ow Jak Ja. Na kazdym .o
sku dajemy nasz tamec I
dlatego nas przezwano pawia
nami. A z tymi prawdziwynli
pawianami, to już trzeci raz
tańczę taki taniec! One nawet
już lepiej ta1l.czą niż ja.
- Maciusiu spyte.leni
- . a co ty. je~zcze robisz. wi~
ceJ w. druzyn1e zuchoweJ J?O•
za boJowym tańcem pawrn.nów?_ ~aciusia zatk~o, ~t
mu piegi na nosku I?oc1er_r1ma
ły. Czy redaktor kpi sobie ize
mnie - wykrzyknął To
p:zeci~ż nasza ?rużY!'-3: „Gór
mków ' przoduJe wsrod zuchów naszego hufca, a redak
tor pyta słę, czy my t:ośkolwiek robimy. Ale co tam sapał Maciuś ~. nie bę_ dę te·
raz redaktorowi opowiadał o
tym co robimy, a zobaczy
pan sam nasze zbiórki, to bł)
dzie najlepiej. W przyszłym
tygodniu zabieram redaktora
·
na namą zbiorkę - zad ecydowal Maciuś. ()oskonale zgodziłe~ się .chętnie.
.
- Chodzmy Jenzczc do słoma
- Wz'ałem Maciusia za rę
kę i pom~szerowaliśmy do
znanej ulubienicy całego ZOO
słonicy „Kasi".

F.B.

Kocha.ny ,,Promyku"!

ścią

jest by na Kongre.> zje·
chało się trzy i pół miliona
ludzi, a tylu właśnie członków liczą Związki Zawadowe, więc jadą tyik::> wybrani
delegaci.
- To znaczy, mamusiu, 1:·?
ty jako defegatka będziesz
występowała nie we własnym
imieniu, a w imieniu kilkudziesięciu robotników.
N" kilk d . „ •
-k t ie.
u ziesię.mu, a
kil u ys1ęcy.
.
.
.edz. ć
- A więc mus1srz; Wl ie
·
h
·
li
b
. dz1ec
. •
co oru c cie
y powie
na tym Kongresie.
. 1 W t
Wł a Ś rue
1u
· zakładach
ym ce
we- wszystkich
pra
cy odbywają się specjalne
zebrania na których delegaci otrz~ują od robotników
różne polecenia.
- A ty otrzymałaś jut po
lecenia?
- Nawet dużo. Szczeg61nie od kobiet.
- Wiec !?O bedzies.t: m6wiła 1

Lida się obudziła, i uśmiecha się do swojej małej
.
'ł
k"
przyJacio ecz i.
- No, czemu nie śpisz i
wciąż _grymasis~, brzydulo'.
-.BaJkę op?w1edz, o wróz
ce i czarowrukach, to zasnę.
- Ach, ty głuptasku, zaraz wysiadam, nie mam już
czasu na bajki. I Lida się
już nie uśmiecha, tylko patrzy w okno, w czarną a.:>c.
- Boję się wysiadać. mówi rą~zej do siebie, niż
do Nataszy - Taki był ślic~ny i biały nasz dworzec.
Lipy naokoło „ . A za dworcem ulica, na której m1eszkałam.
Domki czyściutkie,
wesołe, każdy z ogródkiem,

stwo nie żeluje ich, ale na
wszystko odrazu nie wystarczy. Możecz jednak pocicsizyć
Józka, że skończy się jego
utrapienie z siostrzyczką. Na
pewno przyjdzie kolej na fa
brykę, w której pracuje jego matka. Fabryka otrzyma
pieniądze na budowę żłobka
i. wsrz;ystkie matki ta'? pracu
Jące będą mogły z mego ko-

1

~~=~o~a ;i~e t~~r!a~~:_ Za:f 01~:a~=j~~niejsze, ie

1VacuA

Miły Wacusiu!
Obóz harcerski jest rzeczywiście najprzyjemniejszym okresem w ciągu całorocznej
nauk! i pracy organiwcyjnej.
Parę tygodni spędzone z kole~
gami pod wspólnym dachem
namiotu, przy zabawie i uży
tecznej pracy, pozostawia pię!t
ne wspomnienia. Widzę, że wy

raźnie zrozum:ałeś bezużytecz
ność

obozów, na których leży
do góry brzuchem. Na
~zczęście teraz już nie ma takich obozów. Wspaniała akcja
Harcerskiej Służby Polsce nada.Je słuszny kierunek obozom
harcerskim, przekreśla nudę i
leniuchowan:e, pm.wala Tobie
i Twoim rówieśnikom cieszyć
się z wypełnianych
zadań
się

względem

Tabie

społeczeństwa.

ży

i całej drużynie
pięknych ognisk
i akademii
oraz powodzen:a w akcji kulturalnej, wspaniałego obozu
letniego w Rudach Ractborsldch.
Redaktor
czę

I •
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Głosu

Piotrkowskiego

W dniu 2-go czerwca o godzinie 17-ej odbędzie się w Io
kału Redakcji, Al. 3-go MaPraca Ubezpieczalni Społec~ . lub skargami na działalność U. rod zaju inowacje
znakom' :ie ,czego już oddawna oczekuje z
ja 4 - odprawa koresponnej dostarcza zawsze wie!e po· bezpieczaini Społecznej. .Ka ż d y p rzyczynią 5tę do usprawni'! 1ia niec1erpltwością świat pracy.
H
dentów.
wodów do narzekań. w najbJiż. z lis tó w badany będ zie szcze~ó  p1 acy Ubezpieczalni Społeczn ~ j.
szym czasie jednak działal00ść Iowo prze1 ,męża zaufa~ia.
Obecność wszystkich otoNa specJa.nvm zeb ra niu Po·A•J <1
.
tej· p0 t · · · t t ..
się
Szkolą
wiązkowa.
u1eg n•e towe J Rady Żw•ą z k ów Zawork
ęzneJ ms Y UCJI
wych, przy ud ziale Dyrekcji U.
znów dalszemu usprawnieniu.
1
Przy każdym większym zakła. bezp1eczalni Społec z n ej. mąż z~.
Już od kilku tygodni trwa dadowcami na kursie są
dzie pracy na terenie wojewórlz· u~ania hęd_zie. poruszał wszel:<te
W ostatnich dniach społe
w Piotrkowie akcja szkole- wykwa1ifikowane siły peda
medocią g męc!a.
.
t
twa wyznac .
•
N'ie szczę d zi· row
·
k'
h
męzo.
aną
zos
zem
czeństwo powia\u piotrkowC zęsto zdarza się nies tety, ż e, niowa wyc owa wców i 1e- gog1czne.
r . kt.
w·
całej skiego zostało zaalarmowane
w
wysiłków
utrudnia 1•1, rowników kolonii letnich. nież
orych z~danie:n ubezpieczeni sami
te zau anta,
"' r~;· 7 przeszkadzają w pr; Kurs został zorganizowany akcji wczasów letnich zasłu wiadomością, że. na terenie
b~dzle prowadzić i dbać o Spia·
przy Inspektoracie Szkol- żony· na tym polu referent gmin Rozprza, Krzyżanów,
wy socjalne, pracowników danej cy Ubezpieczalni Społecznej
opieki na0 matką i dzi~c Kleszczów, Chabielice i Bel·
W tych wypad i< ich na zelJ·:;. nym w Piotrkowie.
instytucji. Mężowie cl zcstarq
Kierownikiem szkołenio- k i em ob. Dzitkowski.
f ·
· ·
ł ·
· h
chatówek pojawiła się maeowybrani na zebraniu ogólnym nia"c ~a og1 męzo w 1e . z.au ant«
całej załogi. N& ee 'aln eh kur b~ ... ą 01ętnowa h W5zel kte aspołl' wym kursu jest znany na te Dotychczas ukończyło kurs wo szarańcza.
8P J
Ntorek, dnia 31 maja
czne wy~łap1en 1 a ubez pieczony :!1 renie Piotrkowa fachowiec 36 nauczycielek i nauczycieli
Y
.
W związku z powyżsrzym,
1949 r.
sach, organizowanych przez Po. na podstawie materiału dostar. w sprawach urządzi:ini.a ko- z pow. radomszczańskiego, na skutek meldunku ekipy
Dziś: Anieli
lonii letnich prof. Kropidło wieluńskiego i piotrkow- fachowej, która wyjechała w
wiatowe Rady Związków Zaw 0 • czonego przez Ubezpit!czalnię .
Do!yrhczas w arnhulatori1.n. wski Leon. Wykłady odby skie~o. Akcją szkoleniową teren dla sprawdzenia wyżej
dowych zostaną oni przeszkoleni
WAnn:E.TSZE TELEFONY
w zal<resle uprawnień ubezpie· i o~rodkach Ube zp.eczalni Spo. wają się w ~achu Pań- objęte są klasv 3 i. 4 Liceum podanych wiadpmości. Refe·
Strat .f-..;.arna 10-72
lecznej na terenie województw 1 stwowego Liceum Pedago- Penairogicznego.
..
czeniowych i b d t
rat Rolnictwa i Reform Roliż nycł przy Starostwie Powianależy,
Nadmienić
ę. ą s a1ymi in 1or. ri.e robione żadnych wyjątk'l·v : gicznego i obejmują wi.ado
.
Szpital hr. Trójcy 10-70
przyjmowani byli mości z zakresu zagadnień wszyscy uczestnicv kursu towym wyjaśnia, 'że mniema·
Pogołow!a lekankie nocne ul matoram1 ubezpieczonych na za. do lekarzy
StalinZI ł5, tel l<Hl4
kładach pracy. Ponadto zbierać wszy5cy chorzy na jednakowy:h ideowo politycznyrh, PSV- są członkami Z11P. Kurs na szarańcza to absolutnie
będą wszystkie sprawy, jakie u. warunkach kolejno ści zgłośz:?ti. chologii dziecka, administra cieszv się wśród młodzieży nieszkodliwa ważka czarno·
--obezpieczeni mają do załatwienia bez wziziędu na to, czy byli to cji kolonijnej i innych. Wy wielką popularnością. J.D. plama której masowe przeloEI N A
ty wy~ołały fałszywą paPJkę
Bi.no „Bałtyk" - film pro w. Ubezpieczalni Społecznej i pracuj ą cy. czy też członkowie
ich rodzin Obecnie postanowio
„A"
dukejl polskiej: „Za wam: zbiorowo na podstawie upoważ.
rolników.
wśród
przeprowadzać je będą w nn. t~ ZPła<;za i~-::v '1 1 ę ubezpienień
pójdll inni".
W ubiegłą niedzielę ZMP w przedst~wicieli ZMP i organiza.
czeni, którzy zwolni!i się z pra.
tej instytucji.
film
Kino „Polonia"
swojt> ,cji społecznych. Odbierając sztan
przeżywało
Będzie to poważną, oszczęd. cy 1 okażą się przepustką będą Piotrkowie
~l"Odukcji czeskiej: ,.Zawie- nością czasu pracowników, któ· przyjm·1wanl mezv.łocmie po?.a święto. W sali im. Kilińskie~o dar od przewodniczącego Zarzą.
0Rłoszenia
ja'".
ksi ążeczkę wojskow11
ZGUBIONO
Rek
kol.
ZMP
Miejskiego
du
wręczenie
uroczyste
się
odbyto
przepu~tna
'· przy czym
r~y częstokroć na skutek nie111.1
jomości przepisów, lub bra'.rn kach lekarze b:;.~ą notowali go:!ti sztandaru dla koła ZMP przy powiedział· „Przed demokratycz. RKU - Skierniewice Bló.czyk In·
1
Redakcja l. admlnistracj~ p?zylywnej informacji błąka ją nę przv J\'cia. 1,1 l' , , ; , : n 11 , , ot\• Sredniej Szkole Zawodnwej, u. ną młodzieią polską stoią ro. nacy Łódź. Kilió.s dego 44. 4376
będzie.
my
któr!'
zadania,
ważne
członstaraniem
fundowanego
d1
ie
k
~·rh
nrarv
czlowirknwi
się
Piotrko'_'łsklego się od wydziału do wydziału, nie
,,~osu
ŁU KASINSKI Bolesław :t.am kol.
stanie s ~ę do lekarza, co zaoszczę kow koła i przy pomocy miejsca my realizować. Niechaj ten szta:i Łąb11dzice gm. Bujny Szlacheckie
P1 trków, AL 3 ~a]a 4.. In- mogąc załatwić swych spraw.
wego społeczeństwa . Uroczy- dar przewodzi nam w walce 1 pow. Piotrków zagubi! dowód k'l·
lnowacJa przeprowadzona na dzi wiele czasu pracownika.
t~resantów przY]muje się
228
~ drugiej strony zakłady pra· 'Ilość otworzył dyrektor Szkoły pracy o lepszą przyszłość i szczę nia.
cOazlennie (prócz niedziel l terenie Tomaszowa, przyczyni
si~ do dalszego usprawnienia Il·. cy będą miały możno~ć dokł;i „1- Zawodowej tow . Sokołowski, po ście dla mas. Chociaż jesteś'lly ZGUBIONO dowód na zniżkę kolt>·
łWtąt) od godz. 15 do 18.
cznlctwa, umieuczenle w kat- n€' 1 kontroli i zwalczania ewen- czym głos zabrał przewodniczą - młodzi - wierzymy że wkład,,„, jo wą wyd. przez Wydz iał Powia-<>-Bo~elnia „Głosu Ptotrkow !dym zakładzie pracy „skrzynki tualnych nadużyć w zwolriicniach cy kola ZMP kol. Rek - pow:i· naszego wysiłku przyczynimy towy Piotrków Witalewska Maria,
!ując do prezydium przedstawi. się do umocnien ia pokoju i sp ~;i zam. 'kol. Mościcha gm . Kamie~ ~k .
sit!egO'' nl. Słowackiego Nr zdaleń", do której pracown:cy Ido lek~rz.a.
7n7
Priypuszrr.?.ć należy, że tego lcie'. a PZPR tow. Kry:::iera ornz wiedliwości społecznej."
wrzuca.c.'! b~dą listy z h"anlami
26, TeL 15-40.
Na czę~ć artystyczną. która ZAGUBIONO dowody kolejowe pTa
zakończyła akademię złożyły gię
cowniczy Nr. 825770 rodzinnv Nr
występy chóru z Liceum Sp6~ 874009 wYd . przPZ Dvrekcję Łódz·
dzielczego. zespołu świetlicow!'· ką w 1948 r. Nowakowski Kazi·
.S III
q-o przy Sz~oie Zawodowej on:: mierz l Nowakowska Jadwiga .
o
•
.
•
•
I
• •
:n
deklamacje wierszy rewolucyj.
nych.
ZGUBIONO ks ! ąże czkę wo j ~ko \'·. ą
W godzinach popołudn iowych wyd. przez RKU Piotrków Kna;>
zadaniu, jakie sto; O'lil ramy - drob:i"::n czy du. zorganizowano wieczorek tanec7 Józef zam . Piotrków.
Robotnicy całej Polski coraz kolei wskazać wieś małorolnł, brzymim
„A"
ny dla młodzieży.
bardziej zacieśniają więzy łączą. najbardziej potrzebującą pom.:>. przed klasą robotniczą w reali. żych remontów maszyn . Stała
spo·
akcją
polityczną,
akcją
się
porno.
szerokiej
dalszej,
w~niu
zc
'.łby
jest,
tzkże
Koniecznością
cy.
fa.
Pracownicy
wsią.
ze
ich
ce
ZGUBIO NO k<i'!żec1'kę wojsko"' 1
wyd. przez RKU - Piotrków l le·
bry\ piotrkowskich w tej dzi~- po p;1ybyciu w teren - zapoz- cy dla wsi, we wzmocnieniu so. ! e czną zmierzają c ą do zjedno·
Zw. Zaw 9704 t<utal Józef z•ri .
dzinie, nie tylko nie pozostają w nać się poprzez miejscową orga· ju~zu robotniczo • chłopskiego czenia mas pracujących mia,1 :;
w Borkowrcacb nit.
r2
„KM ''
Piotrków.
tyle, ale mogą poszczycić się po- mzar Jr parly J:n ze specyficzny_ L'a'r<TO bowiem 111~ P„7.ch-r•Jt; yła wsi.
W dniu 22 maja o godz. ?.GUBIONO prawo jazdy na pro·
myślnymi re zultatami. Wystar. 111J ngadnie'li 1rni danego terenu .
8-ej rano wyjechała z Pań- w~d ?en i e pojazdów mechanicznvch
czy wspomnieć o robotnikach ra. r:rugan czyn1 1kiem niezmiernie C:,7ąt:e•nic„ ni~zą
stwowego Liceum Handlo- na Nr 6446 wyd. przez Urząd Wo·
bryki B-ci Lubert, którzy we wsi w:ifoym jest zdobycie zauiania
wego w Piotrkowie dziesię- jeu; ódzki w Łodzi Peru(T• Józef zam
Mzurkl, w ramach łączności mł1 ~hlopow. Pamiętać należy o tym,
cio osobowa delegacja człon wieś Bormanów gm . Parzniewire
tsta ze wsią - wyreperowali i ie rnac1ąą zaporą. staj-.q ":1.:c2?4
Jak nas informuje nasz szczenie dla instruktora pod ków Ligi Lotniczej z tow. ""w Pi"trkńw
m-upelnili tamtei'szy park ma. prze;r Fkcji są wpływy bogac~\.'
· trzeba dyr. Gawlikiem na czele i 7GUB10NO kartę f0 7. TI07MWCZ'\
korespondent, na terenie k uwacza, którego
tsrynowy, o pracownikach Elek- wiejsklrh.
.
d zić z innego miarC'botnic>:e nie powinni Państ~oweJ" Okręgowe]· Lecz sprowa
Ek1ry
trowni piotrkowskie]', którzy zeoiotrkowskiego L. L. tow. Rychlińska Nina zam Piotrków .
t
r
, ~·1
Barczewskim do wsi Barlektryfikowali jedną z W3i nasze jednak wyręczać w działaniu nicy Weterynaryjnej w Piotr s a.
A warto by było żeby czyn kowic.
go powiatu, pracownicy fabryki mil?Jsccwych władz partyjnych i kowie znajduje się wzorewo
ZGUBIONO książeczkę konia J„\.
niki kompetentne zaintereSklejek postanowili natomiast terenowych, natomiast muszą
ki Stanislaw11 zam. wieś Ko·"· "
Wyjazd był ściśle związa- rpn. Bootislawice.
wyposażyć w ławki I sprz~t wspólnie z chłopami radzić nad urządzona kuźnia do kucia sowały się bliżej tą sprawą,
2° l
bowiem jak wynika ze sta- ny z założeniem nowego i UNlEW AŻNl A się za9uhione za ś ·
szkolny szkołę podstawową w cbserwowanyml bolączkami, da· koni.
lecznicy tystyk 50 proc. koni jest cho pierwszego . koła terenowe- wiadr?:Pnia re.h~~•rac y _ine wvd q
Kierownictwo
wać wskazówki, jaką drogą ie
Kamieńsku.
~le rno!11a nrcrrnieć 0 ro'r't- !J~uwać I pobm'zać witś do ak- jak również władze woje- rych jedynie na skutek wa go . w wyżej wymienione] „rzez RKU Pi n t rkńw na na? W' ~ke:
wsi, oraz z trzecim Tygod- qarvla Feli< -. Borru'''l•vs'd M•r'e ri,
n;•,3 ch Zakładów Drzewnyi·h na tywnoścl. Dla rozwiązania wszy. wódzkie czynią usilne stara dliwego podkuwania ich.
Miasto Piotrków zyska- niem L. L. Miał on na ce- Gabrych Tad"us1. Kowalski z..
Hórzy T>J r.iemały'll s~i'; stkich spraw wsi, które nasuwa- nia lty uruchomić przy lecz
B.;ll•
oltt ;;r!7tzyniają ~i~ do z>1r • e~nie Ją s;ę na każdym !<roku - ko. nicy kurs wzorowego kucia łoby w wyniku tych starań lu popularyzację lbtnictwa munt. Laszr7.vk z -t» slaw Muk'e
Ka .., im•arz. ~1a jo r St"'ni!'h„.v,
ri:„ so•t·~zu roh::!r.lczo • eh' 't>· nieczne jest, aby wraz z ekipami koni w skali wojewódzkiej. fachową placówkę, a zach0- wśród szerokich mas społe ,vicz
fl'lt aJe,~sk i t<~zim'e r7. . M• l'lr J~ '1.
zabraWycieczka
.
czeństwa
niewła
przez
koni
rowania
sk!ego. Przed kilkoma dniami - b~hr,"c·'!nymi w1Jt-~J~~li lekarz<>, Sprawa powyższego kursu
Pl a chciń sk i Frnncis•ek. Mota 1"~'d
robotnicy ekipy artystyczne, przedstawicie. nie może jednakże ruszyć z ściwe kucie, w powiecie ła ze sobą szereg starannie S tan i sław, Prnkon Jan. Tucbows'd
jllt poraz trzeci tych zakładów, w liczbie 22, u. le młodzieży i Ligi Kobie!. Bę· /martwego punktu dotąd, do piotrkowskim spadłoby do wykonanych modeli Iatają Piotr. Tvrn""~ •v ski Henryk, Wrn.
wiele innego niwews'd Aił~m .
cych oraz
da1i si~ do wsi Słostowice w gmi dą to elementy pomocnicze w of· póki nie znajdzie się pomie minimum.
2?11
_ _ _ _ _ _ _ _..._ _ sprzętu lotniczego.
nie Kamieńsk, nad którą rozta.
-Z:GUBIONO dowód nrnbisty orffz
Piotr·
lcartę rejestracvina RKU i krót
miłym przyjęciu
Po spacerze,
ę
czają stalą opiekę. Zadaniem Ich
odbyło się u- l<ó'v Lin ows ki Brortic::l"-.v zam wi PŚ
kim
było wyremontowanie narzędzi
2'~
Kiolr-o:Ąwk • nm . Porlrilin.
ro!nłczych, sprzętu domowec:-o
roczyste zebranie tamtcjoraz, bardziej zaniedbanych do··
L. L. na które UNIEWAŻNIA ~ie k,rtę emigM-:
koła wi'elu
Różyca jes.t na.jbar~ziej Warunkiem jest tylko, aby licznie zanotowane. Należy· szego
rr:ostw; prace te w okresie prz~d
rv in ą. legi t. emPTy talną wyd . w
czło k ·
przybyło
d zone one więc popn•~z so łtys 6 w
n ow 1Q18 r. na na zwisko Gilowska lvf'I·
i
przeprowa
oną 1 naJ b ar- b y ł y
,m.
wszec
roz_po.
na
prac
'tch
h
h
·
rolpoc 1 ęclem letn dla gospod~- dzieJ zarazhw~
ria.
218
cho:obą we wł~ściw:rn:, czasie, to Gminne Spółdzielnie Samo- oraz mezrzeszonyc .
polu :........ posiadają
.
posię
odbyły
Następnie
zorganiChłopskiej
ze u swm młodszych pomocy
rzy wielkie znaczenie. Po ostał- trzody chlewneJ· Obecme w znaczy,
~w
Piotr'k
zam.
Marek
JOPKIEWICZ
t
1
1·
d
t
I
kazo
d
d
ć
·
d
d ·
1
·
we 0 Y mo e i a ają- ·~ nublJ brtP. reie stracyjną RKU
2 tygo mowe, g yz zowa spę y, g zie weterynici t:-y1noścl robotników Zakła· całej Polsce toczy się wal k a Jak
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dń-.v Drzewnych we wsi Slosto. z nią. Także i w naszym młodsze nie uzyskują odpor narze mogliby dokonać ma- cych. Wyniki lotów były za- ""'n. ,„ p;"tr'"'''.ie.
wywołały one UN IEWA1'N
dawalające,
tamtejsza, dotychczas powiecie lekarze weteryna- ności. Przy szczepieniu me- sowego szczepienia.
·wice , T<\ •ię •'r ra dz~on~ pie·
i niespotykany
odziw
en- czątk~ dn. 13 v . 49 r. Spółdzleł·
.
• .
Jeśli zdarzy się, ze świ- tP .
bardzo za niedbana ;;._ świet1ica ryjni z Lecznicy zwierząt w todą Stauba odporność szcze
zmlenila swój wygląd, doprowa. Piotrkowie wspólnie z ko- pionych świń trwa od 4 do nie szczepione . czy nie szcze ~ZJazm. wsrod . mieszkań- 1~·l a pomocnicza cechów: szewców.
cholewk3rzy. rvmaTzy pod firm11
pione, kontraktowne czy nie cow wsi Barkow1cr
drn;~IJ j ~ dn r,aie±ytego stanu: legami z wydziału powia- 5 miesięcy.
'ł zem i o slo skór7.ane z odp. udz.
Rolnicy hodowcy muszą kontraktowane zachorują na
C_J w wi cll. i ;r~ <i'.op~iu przyczyni towego podjęli walkę z tą
pamiętać, że wszystkie świ- różycę - należy niezwłocz- NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU P.c trków Plac Trybuna!.ki IO, 215
_rr.zw<, 111 zyr1a kul~uraln~ plagą.
się
Jak nas informuje doktor nie, które z powodu młode- nie zawiadomić lekarza, Sta PRAC. KONFEKCYJNYCH SZOTA Józef za m Parzn iewice gm
~o t ow·:i•n:eg~ we wsi.
W Związku Zawodowym Parznlewice pow Piotrków zagubił
Pr_z<>prcwadza~e w. o,statnt::n weterynarii Spiewak walka go wieku nie były szczepio- rostwo lub najbliższy poste
Milicji Obywatel- Pracowników Przemysłu Kon dcw6d oso1>istv
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cz?s1e . nr.rady kter?wmkow_ ekip z różycą polega na ochron- ne w akcji masowego szcze- runek
w ANDRZEJFWSKT
Wezwany lekarz napewno fekcyjno. Odzieżowego
ro_oc;tn1c7 ych ud~ją:ych. się n_a nym szczepieniu za pomocą pienia lub też maciory winIgnacy. zam.
· ·
t h · t ·
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·
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wt"S - przyczynią się mewatph.
na ~c . mi~s zJa~. się w za- P~ot~kowie odbyło ~ię zebra- w i eś No"'" nm V•czno now. P!otr
s~z~p:edo U$prawnienia, współp'racy z~ra~ ił r~z~cow~go, prZ_Y n! y 6. p~ .
pKomocy ~11! arządu, na ktorym wy- ków zarrubi ł dowód osobisty. odpis
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~si
7m:J·
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_surow(
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eJ„
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uzycm
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wsi.
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oszta rano nowego Pr~ewodniazą. t hipoteki, kwit z podatku grunlo·
o powmno c ory~ ~ierzę ~m.
wyjrżdżająca na to ważne zada. cy. przec1wroz:>:co~eJ, ':"z~ ę oszczep:ame
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wego.
nie _; winna być kompletowand d~ie na szcz:piemu , ~uezJa- być takze prz~prow,adzone s.żczepiema. są znikome,. cho I c~go - zo~tała mm tow. Wa
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Zofia.
cnecka
,
·
zuzyty
za
tylko
płaci
aowca
przez
zas
me
lekarza,
przez
rozycową
r·zy "'CMocy komitetu fabrrzn" dh wą szczepionką
~a guhil orvninal z Ur7rd•1 I 'kwi·
Dot~ch~zasowy Prze~odni. dacv jnego Łódź , na samochód c i ę·
~~ l<l~ry powini~n wysun.~r~ kie system~m. profesora Stauba. pokątnych znachorów, któ- su~owiec _tj. 7 lub 12 zł, za
r.J wril a politycznego, znaw;e~c Szczepienia te stosowane w rzy często są przyczyną pad kazdy zuzyty gram suro- czący Zdz1sław Zalewski prze żarowy marki Opel Blitz Nr. sil·
zc.gadn 'e nia wiejskie. Komifet ostatnich dwu latach przy- nięcia świni. Wypadki tego wicy w zależności od jej ja- szedł do pracy w Komitecie nika flill60 Nr. podwozia 17243.
„S"
Mie~skim PZPR.
212.
P owiato wv PZPR-u powinien z niosły zadawalace wynik~ rodzaju zostały już bardzo kości.
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Fadiejewa. Pory.
hu41e6' A.godti.
wajto& ideolop.. utwon, jego
dynamiezn;r realbna saajdujł
tehąey prawdt wyras w wyko.
nania •talento9Vanej młoddeły
9 ktofaJdej. RełyHri& L11ldwika
Rene. Dekoraeje Jó~a Reehwal11kiego.

HA.'l'B VKB'M&JllT
UL ~es• 16

Dm•

prdba genen.łna. Dnia 2
czerwca prei;.ier.a Jr.ome4ii G. B.
Shaw.. „SaCZJg'll saułek' '.

DAT& ..'KELODJUK"•
ul. Traugutta 18 (Gmach
O. X. Z. Z.).
DzU o godzinie 19 doslt-onal1
franiia1n ltomedla I. Allgier I J.
Sant:łen pt. ,.zlę~ pene Polrier".
Ws%ysNóa miejsca sprzedane.
PA1t8'l'WOWY
TEA.'l'B POWs:GEClt!łY
u.go L1stopa.da 21, tel. 150_36
Codziennie o godz. 19.15 ko.
media Gabrieli Zapo1.skiej „Moralnod6 pani Dulskiej'•· z udda.
łem Jadwigi Chojnackiej.
Passe - parlo11t n1ewatae.
COMllDU
„LUTNIA„
Plołrkcnnta Ul
„DZWONY Z CORNt!VlUJI",

f1!AT1l

W czerwcu „Osa'" otwiera
teatr letni w ogr6dk• dawnej
„Bagateli" przy 111. Piotrlr.ow11kiej 94.
Pod reżyserlt Artura Młodnt
ckiego odbywaj'ł się próby 1zam
pdskiej komedii mmyc:meJ J.
T.uwim& pt. „Jadzia wdowa".

Włókiennicza · młodzież
stanęła

W

D . . . k
zzsia1 .za
III Ogólnopolskich
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„ w pogoni

za Mężem".
BAŁTYK _ „Czamy Narcys".
- · BAJKA - · „Svn
r- Putt.u".
GDYNIA - Program aktualno.
śd Kraj. i Zagr. Nr. 23".
(dla młodz.) „Czaro.
HEL dziejskie ziarno".
MUZA - . „Za Wami p6jd11 lnnł"'.
POLONIA - „Czamy Narcyz"'.
PRZEDWIOśNIE _ „aluby ka.
walerskie".
ADRIA -

ROBOTNIK - „Podr6t w Nleznane'" ·
ROMA - „Siedmiu bllałych".
Film dozwolony dla młodz.
REKORD - „Daleka Droga" dl.a
młodz„ dla dorosł. „Noc Grudniowa".
STYLOWY - „Skarb Tarzana" dla młodz„ dla doroscy eh „Zie
lona dolina".
SWIT - "Rzym Miasto Otwarte".
TATRY - „Guwernantka". doda·
tek Wyśc. kolarsk. „Praga Warszawa".
TĘCZA -:- „Konik Garbu!ll!t", tres
Jr.ówka w naturalnych kolorach,
„Zawieja" dodatek
WISŁA
„ Wyśclg kola.rskA Praga - War
nawa".
WŁóKNlARZ - „Zawieja'" doda·
tek „ Wyśc'g lllolarsld Praga • •
Warszawa."
„Dineci • jedneWOLNOśó go podwórka".
ZACHĘTA - „Klęska Szpiega„.

•

wzięli
Do46 tnidme mdanie
na 1iebie eportowcy Związkow
ca w Radomsku, którzy w dniu
rozpoczęcia Kongre~ rozp.oczy
sport.o.
n&jlł budowę stadion
wego, pragną róW'llież wybado
wa6 świetlicę i lokal klubowy.
Zrzeszenie ~portowe „Spój·
nia" zobowiązał.o się w dniu
rozpoczęcia Kongresu odda6 do
użytku liwietlicę · przy ośrodku
Awietlica ta .ma
sportowym.
by6 wypo!!aŹOna w róme gry,
zabawy, radio, ekran kinowy
itp. Ponadto sportowcy „Spój.
ni" doceniając ~asło rzucone
Urząd Kultury
przez Główny
Fizycznej że lekkoatletyka ma
by6 w P~lsee Ludowej przodow
aportów
wszystkich
nicą
przystą;pili do 'I- ·-iowy Rkoczni
·ku
i r2'Utni J;la stadionie r.
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Tragedia Amerykańska
Powtała

Boże

szybko, lecz natychmiasJ; znów

upadła

mój! odpowiedziałeś mi już! - zawołała.
znowu, włożyła odwieczny płaszcz, na

Powstała

przypięł11 staromodną kapotkę

z

na Iro-

głowę

wtążkami pod brodą, uży.

jako misyjny strój urzędowy, i natychmdast wyruszy·ła do redakcji największego i najbardziej poczytnego dzienndka.
Sprawa Clyda i jej nazwisko wszędzie były znane, wPr<>wadzono więc ją zaraz do ,głównego redaktora, który wy:słu
chał jej prośby z wielkim szacunkiem i współczuciem. Wyszedł potem na chwilę i zaraz powrócił. Dobrze, może z.ostać
kor.espondentką na przeciąg trzech tygodni, a nawet i dłużej.
Koszta jej wyjazdu, tam i z powrotem, będą cabkow.icie pokryte. Dostanie pomocnika. który będ.zie ją pouczał o sposobie pisania I wysyłania korespondencji. Z jego rąk obzy
mywać będzie pieniądze na każde żądanie. Może wyjechać
jeszcze dziś wieczorem, im prędzej, tym lepiej.
Podczas tego przemówienia Griffithsowa podniosła gło
wę w górę I zamknęła oczy. Zwracała się z gorącym po·
dziek:owaniem do Bon'. ie tale aQNlo wnłuchał ied 1>rośbY.
1Waną

r~udowa

i wreade wtólliemlic:zej

Łodzi.

z

crerwonych trans?arentów wiei
biały·m! literami ula!tuilł w
dal niczym symboliczne gołębie po
koju hasła będące wyrazem sol1darności całej naszej mlod7iie:iy w
walce o ten pakój tak często podk~ywany praez najróil»rodnlejszych podżegaczy wojennych, godzących w przyszłość ca.lej mło
dzieży. Defilujących witają okllaskl, i milkną dopiero, gdy barwna
kolumna ginie za trpbunlł
pnedstawl~a
W obecności
dyr. Peichla, dyN!Gttora
CZPWł.
DZ>iału Szkolnictwa Za.wodoweqo
mgr. Wiewdórskiego, III sek.retuza
PZPR mgr. Zebrowski~o. ora-z dyrektora WUKF mgr. Nonasa nastę·
puje otwarcie igrzysk.
Na pierwszy ogień id'W! lekkoaUetyka, obok rozpoczynają się mzgrywki w piłce ko!l'ZYJtowej i alatkc-wej przygOl!owują się do ~szego występu pilkMze ŻałujeUJy,
że nLe jesteśmy zwolniend od codziennych zajęć tak jak młodzież
szkolna naszy<:h Sz;kół Włókienni
czych, abyśmy mogli -z trybun śle
dzić te ciekawe zawody
kim.i,

DWA zwycIĘSTW A
BLANKERS-KOEN
Blanke.rs-Kol'n, znana. lekkoatletka holenderska, st.aróowala
w Los AngelPs, odnosząc podwójne zwycięstwo. Holenderka
wygrała bieg na 100 m w 12
sek., a 80 m ppł. przebiegła w
11,8 sek.

w dniu otwarcia Kongresu Związków
Pierwszego czerwca. rozpoczyna. się w Warszawie Kongres
Zw1ą.zków Zawodowych. Młodzież robotniczej Łodzi zrzeszona
w zwiipkowych klubach i kOłach sportowych, pragną.c Lczcić
swoją.
postanOWiła.
to. wielkie wydarzenie świata. pra-cy,
··-•
i su.uuenną
.
sum.i
.
11racą zama
. ennit pracą uczciwą.
uczciwą 1
nifestować swój udział w tym wielkim wydarzeniu.
Jak wiadomo, po reorganiza.cji sportu zwią.zkowego na. terenie województwa. łódzkiego czynnych jest obecnie 44 kluby
zwiłZkO'We reprezentujące s Zrzeszel'i. Powstało 108 kół fa.
brycznych, w których ogółem ma.my 17.800 młodzieży ćwiczą.
cej. Otóż ci młodzi sportowcy w Zwią.zku z Kongresem zobowiązali sit do różnych prac i tak: pragną. przede wszystkim
uprzątnąć 1 przeprowadzić szereg dr<>bnych remontów na l · 1
pragną. podnieść
skach, bieżnf,ach i aa.lach gim. nastycznych,
poziom ideologiczny członków, w myśl · hast&, że sportowcy
piocnu OKZZ mUSZł jwiecić przykładem pod każdym wzglę
dem.

"'leodor Dreiser

lana.
-

I

SPOR'T ŁÓDZKI
Zawodowych

I
•
·;,
· ~

~.·

cał.ej Pol~ki

wczoraj na starcie Hl Ogólnopolskłch Igrzysk Sportowych

czoraj od WCU!llllych godzin rannych roztwiergotal się miodzie·
t11 .taclłon I.KS Włókniarza III Ogólnopolskie Igrzyska Spor·
towe Szkól Włóklennlaych zgrom adzlły na alarde przeszło 550 zawedDlków ,.. tym 100 zawodniczek przybyłych do Łod:tl z najrómorodldejnydl ukittltów PolsJd. aby w cl411u dwudniowych bot 1dobyf
.,...wo repr.zentowanta azkoklktwa Włóklennlc~go w data I lipca na
0g6Jnopolsłl:lch 19rrr*acla Spońo wycli. szkół Mlnlsterslwa Przemysłu
i Handin w Zabrw.
Stadion ł.KS Włók.lliarza f:r.&oko nej ., „Staruszek" doczekał mę w
:rozwarł wczoraj ~ podwoje dla końcu że d7Ji.smj może co ra.z cnęś
ruuzej młodzieży, od której jeszcze ciej gościć u sieobie tu młodzM!ż i
do J]lieda.wha był odgrodzony murem s'łużyć jej swymi rozsychającymi
wytworwnym samolubni\ polity>k11 się trybunami, kiepskawą bieżnią
kllubów mieszczańskioh ziq>atrzo- i prawdziwym Jiigowym broskiem,
nycll jedynie we własny pępek a na którym grały już nie jedne słaobojętnych wobec tak ważnego za- wy, to też chwile swej starości
dania, jaikim jest umasowM!nie spor będzie zaliczał niiewątpliwie do naj
tu wśród naszej młodz'eży szkol- chlubniehzych swy~h lat, lat któ
re pov:woHły mu na svełnienie
wreszaie 1nvego d~totnego przezoncze~
naczenia.
Wczoraj „staruszek" przybrał od
świętne s~aty, jak na wielką „gaIgrzysk Sportowych lę". Z masxtów spływały uroczyś·
Szkól Włókienniczych oie flagi o barwach narodowych.
W dniu dzlsiejnym, w ra·
ukrywając jego szpetotę, jaką pomach III Ogólnopolskich Iczyni.ł na nim ząb czasu, a wspa·
grzysk Sporf:O'wych &zkól Wlóciałe majowe słońce do reszty za~czych odbędl\ Ilię nastę·
tarło niezbyt korzystne wrażenie
p.u;J11ce konkurenci.:
jaki<e czyni niestety nasz stadion
9 - 13 wielobój junacti i za·
reprezentacyjny na codzień . O go
wody pływaclaloe
dzi!Thie 9-tej rozpoczęła 'ię defila
15 - 17 Finały piłki nożnej
da. B ieżnia rozjaśniła s.ię bielą
I ręcznej.
kostiumów sportowych i zakwitła
czerwienią 5 metrowych transparen
11 - 17.30 Pobs gmina11łym
tów niesionych przez młodzież. Wy
ny.
prężonym krokiem maszerują zespo
17.30 - 18 Rcxzdanie nagród.
ły Białegostoku, Bielawy. Bielska,
18. - 18.30 Def.ilada zespoChodakowa, Kamiennej Góry, Nołów, opuszczenie flagi i :i:akoń·
wej Soli, Otmuchowa, Pabianic
czenłe ~rzysk.
Rakszawy, Tomaszowa, Zgierza, Zy

-<>-l

z

Ludowym.
Gry sportowe również zainte
rasowały sportowców „Spójni",
bo w tym samym parku wybudują. boiska do siatkówki i ko.
szykówki.
„St.al'·
Zrzeszenie Sportowe
w łiroMe o rozrywki kulturalne
swoich sportowców zobowiąza·
ło się doprowadz i6 do wzorowe
go wyglądu świetlicę klubową.,
poza. tym zniwelowae teren bo.
iska i przygotowa6 go odpowie
dnio do zawodów lekkoatletyu
nych i gier sportowych. ,
Zrzeszenie Sportowe „Włók
niarz" zobowiązało się wybudo
wa6 przy zakładach pracy 3
boiska do siatkówki, 3 do ko.
&Zykówki oraz dwie skocznie
do skoków w dal i dwie do sko
zo bo·
ków wzwyż. Wlókniarz

wiązał się również doprowadzi6
ba~n
używalności
do stanu
pływacki w Rudzie Pabianic.

kiej.
-'-nkó w
3 t ys. CZVJ
·
W reszcie
zrzeszonych w klubach i kołach sportowych m. Łodzi posta
nowiło w dniach Kongresu Zw.
Zaw. ubiega6 się o zdobycie
Odznaki Sprawności Fizycznej.
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Rozdział XXVIII.
ósmego grudnia o północy na stacji w Bridgeburgu wysiadła znużona, stroskana kobieta. Gwiazdy iskrzyły się od
silnego mrozu. Jakiś kolejarz na zapytanie skierował ją do
hotelu Centralnego, który znajdował się niedaleko. Zaspany
portier wskazał pokój, dowiedziawszy się wszakże, kim była,
namawiał, żeby udała się do więzienia. Griffithsowa jednak
po chwili namysłu doszła do przekonania, że jest już zbyt
późno. Clyde pewnie śpi. Lepiej będzie udać się na spoczynek, a za to wstać wcześniej. Zawiadomiła go już o swoim
przyjeździe.

Wstała o siódmej, a o ósmej była już w więzieniu z li·
stem polecającym w ręku. Urzędnicy więzienni po przeczytaniu listu, który tłumaczył powód przybycia Griffithsowej,
uprzedzili Clyda. Ten, przygnębiony osamotnieniem, z radością powitał tę wiadomość. Jakkolwiek początkowo nie miał
odwagi spojrzeć w oczy matce, teraz wszakże czuł, że wszyst:ao się zmieniło. Za namową Jephsona złożył przecież moż
ltwie prawdopodobne wyjaśnienie,_ może więc spojrzeć jej
w oczy i powiedzieć bez zmieszania, że było ono prawdziwe,
że nie robił żadnych zbrodniczych planów i nie rozmyślnie
był biernym świadkiem śmierci Roberty.
Pośpieszył do rozmównicy, gdzie dzięki uprzejmości szeryfa mógł się bez świadków widzieć z matką. Gdy wszedł,
zerwała się na jego powitanie. Biegł ku niej, a dusza jego
w swej udręce, zwątpieniu i niepokoju czuła, że znajdzie
w sercu matczynym, niezdolnym do surowego sądu, przystań
współczucia I zrozumienia.
- Mamo! jak to dobrze, źe4 DrZYje<:hałal ,... wolał Ził

ściinietY'Ill J?ardłem

Popisy gimnastyczne-st3ją f!lę 11 nas coraz bar~iej popUlarne.
Gimnastykę propagują. przede wszystkim nasze Związki Za.wodo.
we, wprowadzając je do programów awych imprez sportowych.

Bratislow~

już skład

W sobotę przekonamy s·e czy nie zawiedzie on naszego zaufania
dniu 4 czerwca rb. odbędzie się W' Łodzi mecz piłkarsld Bra·
tislawa - Łódź. Zawody te otr~ymaj11 pierwszorzędne ramy
•
organizacyjne. Pamiętać bowiem należy, że z piłkarzami p1zyjeicliaj11
przedstawiciele władz miasta Brali slawy.

W

Nas Interesuje jak będzie przed- cenie.n, wiedz„c o j&t.lł idzle at&W•
się reprezentacja naszego kę, uzyskają napewno
zaszczytny
miasta.
wynik. A o to tylko nam chod7'i.
W bramce :i:agra Komax (rezer·
stawiać

wowy Musiał) w obronie Włodarczyk z Jędrzejczakiem (Concordia), w pomocy Pietrzak, Miller
(ZZK Łódź), Urban. W napadzie zo
baczymy Hogendorfa, Berona, Łęcza, Janeczka i. Pat)colę.
Zawodnicy ci w miarę potrzeby
będą zmieniani na Koozewskiego.
Martynię (Boruta) lub Dudkę (Włók
narz Zgierz).
W obecnej chwdJ.i nioe posiadamy
lep-szego składu osobowego. Jeśli
chłopcy zagra.ją ambitnie z poświę-

Nie
s~a.

mowi

V:

mogła mówić

z m1'strzostw

Włók

.

marz

. ) - l eeh"IO 3,•2
{ZQlerz

W Tomaszowie Maz. Włókniarz

kl. A

pokonał

Zgierski

tamtejszą

L6"

w stos. 3:2, do przerwy l:t.
BrMnkl zdobyll dla Włókmarze1
Dudka - 2 I Dobierzewskd - .1.
Dla pokonanydl. - hoilkmPf •
·
pa-stnik.
D-02058.
chię

ze wzruszenia, tylko

tuląc

skazaneo

~amio:iach ~atrzyła mu w oczy. Bó~ Wielki nie ocfJeJ SweJ Łaski, a teraz może Ją okaże w całej pekl! -

uw:olni jej syna, może nowa sprawa, uczciWi,ej prowadwna, wypadnie na jego korzyść.
I tak w uścisku trwali czas jakiś. Udzieliła mu wiadomości z domu, opowiedziała o obowiązkach korespondentki
które przyjęła z powodu braku funduszów. Będzie więc ra~
zero w sali sądowej w chwili wyg!aszarua sentencji wyroku.
To ostatnie przyjął Clyde z niech~ią. Usłyszał jednak
l'd matki, że cała przyszłość jego zależy od jej starań. Gr-iffit.hsowie z LY_"Curgus ze. względów osobistych nie mają rł
~1aru pomag~c m~ daleJ. Tylko matka nie zawaha się prz84
zadnym krokiem 1 zawsze będzie gotowa mu pomóc.
.czyż Bóg jej nie pomagal dotychczas? Jedno tylko jest
komeczne. Chce być czystą wobec świata i Boga i żąda od
niego prawdy. Musi wiedzieć, koniec:mie musi wiedzieć czy
~yślnie, czy nieumyślnie uderzył Robertę, świadomie' czy
.. olił jej utonąć„. Czytał!l wszystlcie ...
raeświador_nie pozw
mama, 'W'ile, Jak:1e są dowody pr;r.eciw niemu i za~la
braki w jego zerwaniu. Czy Mason zwierzenia' jego 1m1ai a
prawdziwe, czy za fałszywe?
~lyda. ogarną~ lęk. i ~ni~śmielenie przed tą nle$kazitelną
uczc1wośc1.ą z:iatki, ktoreJ mgdy nie mógł pojąć. Opanował
s1.ę wszakze 1 z ca~ą .s~owczaścią, lecz z tajemnym drże
ruem w sercu oznaJmił. ze p~ysięgą potwierdził swe zeenanie. Nie uc1.Y'Ilil teao. o co llO oskarża.iL moie mMk& 18ł
może
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