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MOSKWA. - Wszystkie diiennUci poświęcają dziś wie- połowę budżetu. W Związku CJĘ ZADAIQ' HISTORYCZPOSTAWIONYCH
le miejsca piątej sesji Rady Najwyższej ZSRR. Prasa za- Radzieckim, nawet jeśli się NYCH,
mieszcm informacje o posiedzenia.eh obu izb Ra,dy Najwyż weźmie pod uwagę podwyż PRZED NASzyM NARODEM
•zej ZSRR i du7.e zdjęcia prezydium sesji oraz: Stalina, szenie cen hurtowych i taryf PRZEZ WIELKIEGO woMołotowa, Malenkowa., Berii, Woroszyłowa., Mikojana, Kakolejowych, wydatki na utrzy DZA I NAUCZYCIELA TOW.
ganowicza, Szwemika i Bułg anlna, zajmujących miej.se& w ma.nie sił zbrojnych sta.nowią STALINA - stwierdza w zaIO'lach rządowych, a także zdjęcie ministra finansów ZSRR zaledwie 19 proc. wydatków kończeniu artykułu „Prawda".
Zwderiewa., wygłana.j~o reft>rat o budżecie państwowym budżetowych.
ZSRR.
Realizacja budżetu wyma,,Prawda." w artykule wstęp I Budżet państwowy ZSRR ga dalszego ulepszenia pracy
nym podkreśla, że nowy bud- na rok 1949 wykazuje nieu- we wszystkich dziedzinach go
żet wykazuje wielkie powo-1 stanną troskę partii komuni- spodarki narodowej. W szczejenne sukcesy gospodarki na- stycznej i rządu radzieckiego gólności należy zwiększyć w
rodowej ZSRR oraz zada.nia, o podwyższenie poziomu ży- rb. wydajność pracy w przektóre naród radziecki musi ciowego naszego narodu
myśle 0 14 proc. i w budowrozstrzygnąć
w
bieżącym czytamy w artykule „Praw- nictwie 0 12 proc., należy obczwartym rok-u 5-latlcl powo- dy". - Zwiększa się znacznie niżyć koszty produkcji przyMOSKWA. Wszystkie
d tk·
b d
·ot
· najmniej
o 6 proc.. zwiększyć
.
d
jennej.
wy a i na u owm wo rme
wszystkie wskaźniki J"akościo dzienniki drukują oswla
cze•••-•-•••-•-•lsrz.kaniowe, na oświatę, na onie prezydium Antyfaszystow
chronę zdrowia i na wzrost o- we w przemyśle i osiągnąć sk.iego Komitetu Kobiet l\abrotu towarowego.
dalszy wzrost socjalistycznej dzieckich, w którym kobiety
akumulacji.
Państwo radzieckie prowa·
radzieckie wyrażają pragniedz:i niezmiennie i systematycz
Rada Najw:.ższa przy~tępu- nie wzięcia udziału w pracach
nie politykę pokoju i współ- je do dyskuSJl nad budzetem. Swiatowego Kongresu zwo~
pracy między narodami. Poli- BUDŻET TEN BĘDZIE PRZY lenników Pokoju.
tyka ta napotyka jednakże JĘTY PRZEZ CAŁY NAROD
Dzienniki dJ:Ukują także ana sprzeciwy agresorów, pró- RADZIECKI z UCZUCIEM pel prezydium Komitetu Cen·
iędzynarodowy Komitet Lą- bujących wywołać nową woj- DUMY.
BUDŻET BĘDZIE tralnego Związku Zawodoweczności
Jnte!ektu.alistów nę. Wystarczy wskazać, że w SŁUŻYŁ SPRAWIE WALKI go Kolejarzy w imieniu 3-ch
zwrócił się z apelem do organi USA wydatki na wojsko
PRZEDTERMINOWE WY- milionów członków i prezyzacji międzynarodowych i wszy nowią wraz z in. wydatkami
KONANIE PIĘCIOLATKI PO dium Komitetu Centralnego
stkich ludzi miłujących pokój na cele wojskowe - ponad WOJENNEJ I O REALIZA- Związku Zawodowego Roboto zwołaniE: w kwietniu br.
ników Gospodairstw PaństwoSwiatowego :Kongresu zwol<!nwych w imieniu 1.200 tysięcy
ników Pokoju.
Odezwa
Mię<lzyna.rodowego
d ypJomaty rad z1ec
• k•1ego W USA
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Poko ·u
gres Wrocławski sp~lnil swe w Nowym .Jorku został aresz
W !wiązku z bezprawnym
J • A
•
wiełkie zadanie mobilizowania towany. dyplomata radziecki, postępowaniem władz ameryustr1a
świata nauki i sztuki do wialk1 pracownik sekretariatu Naro- kańskich, ambasador radz.iecWIEDE?'l (PAP) W calej Auz coraz bardLiej narastającą ra dów Zjednocmnych - Gubi- kl w USA Paniuszlcin wręczył strii odbywają się masowe zelą propagandy wojennej i gro- czew.
sekretarzoWli stanu Achesono brania.
zorgan1Lowane przez
źbą nowej wojny, którą orga_w toku badań '?ubi~wo- wi pismo, w którym obala nie Związek Kobiet Demokratycznizuje obóz imperialisiyczny. Wl zadawano pytania, mmerza uzasadnione zarzuty wobec nych. Na wszystkich zebraniach
Jest ona jednocześnie dowodem jące wyraźnie do uzyskania in Gubiczewa i stwierdza, że po i wiecach kobiety dają wyraz
że ludLie, którzy brali udzia
eresujących wywdad amery- stępowanie władz ameryk':lń- swej woli walki wszystkimi siła
'W Kongresie Wrocławskim, nie kański informacji o Związku skich jest bezprawne
mi przeciwko podżegaczom wopoprzestali na protestach i slo """'"'''"'""„„,„.„.„„"""'"'""'"'""'"„''"'"'"''""'""""''"'""""""„'„"""""""'''„ ,„.,„„•••• „„„.„„"''""""""''""'„"'''"''

MOSKWA (PAP).-: z okaZJl pobytu w MoskWle delegacji polskich pracowników
nauki i oświaty pod ki.erownictwem ministra Stanisława
Sazeszewskiiego
ambasador
R. P. w Moskwie Marian
Naszkowski wydał dnia 10
bm. przyjęcie, na którym by-

li ob~.cni opró.~ członków ~e
legaCJl polskieJ, członkowie
rządu RFSRR oraz przedstawicie le świata naukowego, literaclciego
i artystycznego,
m. in. członek Akadem.ii Nauk prof. Tarle, znakomity pi•
san Erenburg i reiyseny O·
brazcow i Bersieniew.

Apel intelektualistów
poruszył masy postępowe świOta
ZSRR

jennym.
•
Na s-zeregu wieców uchwalono rezolucje, w których kobiety
domagają s.ię ogłoszenia ustawy
przeciwko propagandzie wojen·
nej.
•
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rOWO acyjn~ aresztowanie ~~;i~:y~o ~~~ó!ynne
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~~~~!~ 1 ~~~z P~~~~tuk~n~~~~arj~l~ Pismo KCZZ do Swiatowe; Federacji Zw. law.
którą r o z . • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - " ' ·
~tją obecnie i wcielają w ży w sprawie powrotu do kraju ojczystego
p!atformę d-Liałania,

d1:1 kt:~t~a teJr;!~~~y ~~~:

(PAP) W oołej Francji rozwija się kampania bojowników o pokój i wolność. Or·
ganizacje lokalne zbierają podpisy na liście jaki ma być wy
stosowany do prezydenta Tru·
mana.
Republikański związek b. kom
batantów wezwał swych człon·
ków do masowego poparcia int·
cjatywy robotników w obronie
polroju. Petycje w obronie poko
ju podpisało szereg wybitnych
osobistości
francuskich m. In.
wybitny malarz Fougeron, poeta Marcenac b. minister Grenier
wybitny malarz Amblard i wielu
innych.
Na licznych zebraniach, które
odbyły się ostatnio we Francji
w związku z organi~acją Swia·
towego Kongresu Zwolenników
Pok-0ju, mówcy podkreślali z na
ciskiem, że z inicjatywą zjedna
czenia sil postępowycli całego
świata w obronie pokoju wystą
pil Kongres Wroclawsk.i.
Stwierdził to m. in.
Maurice
Thorez w mowie, wygłoszonej
na wielkim zgromadzeniu w Pa

· zk
h
zwią owyc
i obywatelskich.
Wierzymy, że SFZZ - obrańca praw i interesów
mas pracujących
całego
świata, nie będzie milczeć,
gdy naruszane są podstawowe prawa obywatelskie i
związkowe polskJiej ludności
pracującej we Francji. Wierzymy, że SFZZ poprze stanowisko polskiego ruchu za
wodowego,
domagającego

Niemcv

.stwu zapobiec.
w odezwie swej intelektuaflści wzywają najszersze masy
społeczeństwa wszv. stkich Ikrajów do wzięcia udzialu w Swia
towym Kongresie zwolenników
Pokoju, który ma się odbyć w
kwietniu w Paryżu. Swiadczy
to o ich zrozumieniu, iż walk.
k

~~rs~eJ fą~~~~TC:niud~~l ~r::

w

ten sposób rząd Queuille'a i Mocha, łamiąc urnowę polsko-francuską o emi
gracji i repatriacji z 1919 r.,
gwałci podstawowe prawo
obywatelskde - prawo powrotu do ojczyzny.
Wychodźtwo polskie we
Francji, to. w pr7.eważającęj
części robotnicy związkowcy. Są to ludzie, którZy cięż
ką pracą położyli niemałe
zasługi w odbudowie gospo

darczej Francji po pierwszej i drugiej wo.inne śwfa-

czyzny, na tle coraz brutalmożliwienia
powrotu do
niej stosowanych
wobec
Polski Ludowej robotnikom,
nich aktów dyskryminacji,
których
przedwrześniowe,
stwarza
niedopuszczalną I kapitalistyczne rządy głodu
niepokojącą sytuację.
'
i bezrobocia skazały na szu
Z jednej strony odmawia. kanie pracy poza granicami
im się prawa powrotu do
kraju".
kraju. z drugie.i zaś strony
Pismo podpisali:
crynni.ki reakcyjne terroryPrzewodniczący KCZZ
zują ich i czynią z nich oEdward Ochab
bywateli II kategorii, poi sekretarz generalny KCZZ
zbawionych swobód, praw 1
Tadeusz Cwik
_ _ _ _ _ _ _ _ _.....;_;;..;.;,,;.;

Pierms1· doktoranci· honor1·s· causa

dległość.

Polska
WARSZAWA (PAP) W odp<>J
wiedz.i na odezwę Międzyna·
rodowego Komitetu Łączności
Intelektualistów w Obronie
Pokoju, w ślad za akcesem
KCZZ i Ligi Kobiet - Zwią
zek Młodzieży Polskiej, zjednoczona organizacja młodego
pokolenia Polski Ludowej, przyłącza się do apelu .zwoła
nia w kwietniu rli!,łSwlatowe
go Kongresu Zwolenników Po
koju.
------------

Tarcia w obozie

po d.Z8R3CZY worennyc h
Haga (PAP).

Dnia 11 bin.
w Hadze konferencja ministrów krajów Re
neluxu: Belgii, Holandii i Luk
semburga.
Według wiadomości prasvwych realizacja sojuszu, rozpatrywanego na konferem.ji,
napotyka na poważne r.mdności w związku z odmiennością
systeinów gospodarczych.
Sojusz ten, jak wiadomo,
winien był wejść w życie 1
stycznia 1950 r. Obecnie termin ten został odroczony do
lipca 1950 roku.
rozpoczęła się

BERLIN (PAP) Zarząd głów
ny wolnych niemieckich związ·
ków zawodowych ogłosił, że we
źmie u.dział w przygotowa~iach
do Swiatowego Kongresu Zwon
lenników Pokoju oraz. w praMOSKWA. Prezydium
cach samego Kongresu.
IRady Najwyższej RSFRR zwol
niło l\1. Rodionowa z obowiąz
Czechosłowacja
ków prezesa Rady Ministrów
.
RSFRR. Prezydium Rady NaJ
PRAGA (PAP) W dmu 14 wyższej RSFRR mianowało
bm. odbędzie się w Pradze wie! prezesem Rady
Ministrów
ka manifostacja pokojowa, w RSFRR B. Czernousowa.

Nowy premi·er RSFaR

for~~=~j o~~~~~~w~~ój~~ie~~i~~;I ~~e~;'st~:.rotu do kraju ro~%~~li:~~ch~':~\~ ~i~o:;e~~~~~~yj~:r~~:
publiczną, wskazując na źródła
rJiohe<11ieczeństwa i na środki,
które mogą temu niebezpieozeń

Francja

ryżu.

robotników polskich we Francji

zu wojennego, sianej przez pra
WARSZAWA (PAP). - W zwi„zku z uni'em--'"-~eniem
sę i radio anglosaskie, którr!
ąd f
..,
.,,.......w.i
chcialy pomnieJ'szyć wielkie zna przez rz
rancuski powrotu do kraJu polskim robotnikom,
prezydium. KCZZ na posiedzeniu w dniu 10 bm. uchwaliło
czenie Kongresu Wrocławskie- wysłać do Swia.towej Federacji Związków Zawodowych
go. PostępowJ
intelektualiści następujące pismo w tej spn. wie:
świata ·nie ulękli się kłamstw i
insynuacji i przez swą działał„Zapewne <i-Obrze znany
zawS7.e solidarnie wraz z ro
ność zdemaskowali ich głosiWam jest fakt, że rząd fran
botnikami Francji walczyli
cieli.
cuski odmawia podpisania
o sprawę klasy robotnicrej,
Najwybitniejsi p-rzedstawicieumowy repatriacyjnej z Pol
aktywnie uczestniczyli w bo
le światowej nauki i sztuki staską. Postępowa.nie to zmiejowych akcjach
strajkonęli u boku klasy
robotniczej
rza do uniemożliwienia dzie
wych, brali czynny udział
w pierwszych szeregach walki
soiątkom tysięcy polskich ro
w życiu zw:iązkowym.

PARYż

której wezmą udział przeds-tawl
ciele ruchu zawodowego, zwląz
ku mlodzi.eży czeskiej, związku
pisarzy i d,z.iennrkarzy czeskie·
go towarzystwa antyfaszystowskiego oraz związku b. uczest•
nlków walk o wolność i niepo.i

Min. Radkiewicz
za

dziękuje

een. Witoldowi

chlubną służbę

Warszawa (PAP). W zwlązku z wyborem gen. Jóżwi:ik(l
- Witolda przez Sejm Ustawo
dawczy R. P. na stanowisko
prezesa NIK i ustąpienie'TI ze
stanowiska komendanta głów
nego Milicji Obywatelskiej minister Radkiewicz wystosował do gen. Witolda pism':> z
po<lziękowaniem za chluonie
spełnioną pracę w służbie dla
Polski Ludowej.
• *

gen. Konarzewski wydali do

podległych im organów M.O.

specjalne rozkazy.
------------

Akc1·a doszczodnos'
c1·owa
• lf.

W a m1n1stracji
Warszawa (PAP). Dnia 10
marca rb. w Ministerstwie
Administracji Publicznej ocibyła się
w obecności min.

Wolskiego i w:icemin. Barano
wskiego konferencja naczelniInicjatywę Międzynarodowego ~~~ai~d~~~iar~i:Ytr1!1~~~:
Uniwersytetu Łódzkieoo
Przechodzący na stanowisko ków wydziałó~1 b'-!dżetowo Komitetu Lącz.ności lntelektuakii
J
e
prezesa NIK gen. Jóźwiak-Wi gospod~r~zych ~golnych orą.Z
Hstów przywitają rad-0śnie wszy. __s_·_·m
__ru_c_h_u_o_p_o_ru_,_k_t_ó_r_zy-1
utro. dnia 13 marca o godz.f tet Lódz·ki- dr Alfred Schmid- told i nowomianowany komen urzędmkow od?z1ałów go~poscy Polacy, którzy widzą w
11 od·będz1e się w auli łódzkiej Respinger i
dant Milicji Obywatelskiej
darczych: poświęcona akCJl oniej owoce Kongresu Intelektu
~Ima. Mater uroczyste wręeze znakomity poeta polskl, uro-1----~--·---·- szczędnoscaowej w administra
alistów we Wrocławiu. Byliśmy
pierwszych tnzech doktora. dzony w Lodzi -Julian Tuwim.
Mt"
kI
cji.
'
w Min. Handlu Zagranicznego ~e
tow honons causa.
Wlą
Po przeprowadzonej ożywio
przecież wraz z Francuzami !ni
nej dyskusji ob. wiceminister
cjatorami Kongresu WrocławWARSZAWA (PAP) N
•
Trzema pierwszymi doktoranAkadem1·a
u prezydenta Gottwalda Baranowski zamykaJ·ąc konfea wmo tam.i . Uniwersytetu
Lódzkiego
~!~~:- K:~t::s~1c~~~
sek ministra handlu zagraniczne są:
na cześć przyjaźni
PRAGA (PAP). Prezydent ~~n~.ę ~kreślił wytyczne po
go I prezesa Rady Ministrćw,
znakom.i·ty francus•.: uczony,
I
k
h
ł
L· •
Republiki Czechosłowackiej Y 1 rzą u w akcji oszczędszymy się, że idee Kongres p
d t R P
ł
"'
po S O-czec OS OWOC~lej
Klement Gottwald P j ł
nościowej d wskazał na konie- t . mianowa po_d- laureat nagrody Nobla - Fr.
rzy ą w
"ć
wroc Iaws k'1ego okaza Iy s1~. ...r.y rezy
k t en
dniu
13
marca
br.
(nie·
płm.tek ba-..1...,...,go obecni·e w cznos P. obudzenia in_icjatywy
t
ż
n I ły
kl se re arzem s anu RP. w Mm. Joliot-Curie,
..,
Wll-r-tkich
:dod~~ięk e : ::1!c1e,onż~ ~~~li- Handlu Zagr~nicznego ob. długoletni przyjaciel P.ciis'kl, 1:!~~~ o P~l:;i~"lO ~io~~~o~~; 8p:~ ::stra dr. Swiątkow ~~~ysjej reaJ.fr~~Wltików w
zują najlepsze siły Judz~oścl inż. Józefa Kutu1:', dotychcr.asQI prezes Tow. im. Tadwsza !\oś- 65 odbędzie . się 'uroczysta aka.
:"· d
rRl!rnu to-:7arzyn;ylt:l KonfPrencja wytyczyła za"
dla walki o najwyższe dnbro wego radcę technicznego w am ciuszki w Szwajcarii, otaczają- demia z okazji Tygodnia Przy: ::wi:a iormi~~r~~=
s;;i~nicze kieru~ pl~nowej ak
Jakim Jest ook~j!
.basadzle R.. P. w Parviu.
cv s.oecialna oDieka UnirwersY· iaź.ni Polsk-0·Czechoslowac.kieJ. woścl „. „_,_.__ P
e - CJl oszczę;dnoS01.oweJ na role
>
..... ......,„~
1949.
cującym.
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Mocne ogniwo łączności kraj6w demokracji ludowej
Premier tow.

J.

Polską

Czechosłowacją w okr"
międzywojennym stan >wi
ły głęboką wyrwę , ul:itwi ają
cą napór niemie::kii:J<) imye-

·
.sie

rializmu na kraje Europy
Wschodniej. Wyrwę tę stwor.zyły ślepe antag0nizmy wzajemn~ klas posiad1;.1c:vch, ktJ
re nądzil)' naszy111.i krajami,
same będąc zresztą pionkan1i
Pa szachownicy wiei.!dej j!,ry
zwalczających !.ię .1dłam 6 w

im

litykę

głęb~ko

i

wdarł

się

nieb miesięcy

przeszło 7.000

nauczycieli w Moskwie i Leningradz.ie otrzymało odznaczenia.
3 marca 1949 r. w ~rasno·
pardyjskle~
dzłe:tn.fcy Moskwy odbyło się uroczyste ze
branie na cześć odznaczonych
nauczycieli. w klubie koleja·
rzy i robotników tran1portowych zebrali się odznaczeni

I

Artykuł wiceprem~era Fierlingera .z okazii rocznicy układu polsko-c.z:echosłowacklego ne;;itając

z;a- '

czekający na hką l

okazję

imperializm niemie(!ki
i zmiażdźyl oba państwa: naprzód Czechosłowację, pófai~j
Polskę.

my mieszkalne dla nauczycieli. W ciągu ubiegłego roku
w samej tylko Federacji Rosyjskiej
zbudowano
około
1.500 takich domów. Prezydium Rady Najwyższej ZSRR
wydało postanowienie, na mt>
cy którego nauczyciele zostają odznaczeni orderami i medalami za wystugę lat i n.iena
ganną pracę. W ciągu ostat-

Nowy duch wstosunkach między Polskq a Czechosłowacjq ~T~~~~=

umiejętnie

podsyca·•y przez re·1kc:jP, w obu krajach. Po polskl·~j stronie szowinizm ten po~r7ebny .
był rządzącej sanacji dia ma- 1
skowania
przed 3połeczeń
stwem swojej zdradzieck;ej
polityki paktowania z Hi~:e- I
rem.
I
Rezultaty były jasrie i aż
nadto dotkliwe dla obu stron.
W wyrwę stworzoną przez '
zbrodniczą i samobójczą pv· !

chłanny

I

I

perlalistycmych.
Sprzyjał temu an~a,;:cmizmo
wt również ślepy szovrinizm
narodowościowy,

Państwo

radzieckie otacza
w gruncie rzeczy głęboko w przyśpieszenia swego rozwoju szczególną troską nauczycieli
świadomości obu narodów.
gospodarczego i szybszej rea- - ludzi, którym porucz.ono za
Dlatego tet podpisany przed lizacji socjallstyczneg(> ustroju szczytną i odpowiedz.!alną pra
dwoma laty układ o przyjaf- sprawiedliwości społecznej, re cę wychowania młodego poni nabiera coraz głębszej, re- alizacji, dokonywującej się kolenia. Z każdym rokiem
alniejszej, bardziej konkret- dzięki wzajemnej pomocy kra rz.ąd radziecki i partia komunej treści, rozszerza się na jów demokracji ludowej oraz nistyczna polepszają sytuację
wszelkie dziedziny życia na- pomocy i poparciu Związku materialną nauczycieli. Wyszych krajów i dlatego stał Radzieckiego.
sta!'C'Ly nadmienić', że w c!ąsię dla wszystkich obywateli
iDlatego nasz sojusz jest tak gu ostatnich lat płaca nauczy
czymś najzupełniej oczywi- że jednym z mocnych ogniw, cieli była kilkakrotnlie podst~ i z.ro.zumiałym.
spajających ze sobą kraje de- wyższana. Zwiększono rówDlatego też jesteśmy prze- mokracji ludowej pod prze- nież emerytury dla starych
konani o dalszym, stałym roz wodem Związku Radzieckie- pedagogów.
woju serdecznych stosunków go we wspólnej woli zabezpie
Nauczyciele szkół we wsiach
między naszymi krajami. Te czenia swoich granic i roz.wi- i osiedlach robotniczych otrzy
j<:•'.:ń.
wzajemne stosunki politycz- jania swych twórczych prze- mują bezpłatnie mieszkanie,
Potrzeba
pogłębiania tej ne, gospodarcze i kulturalne mi~n społecznych, we. wspól- opał i ~t~o„ Prz~ k~żdej
przyjaźni i nawiązania cor3z stanowią dla Polski i Czecho- neJ walce o utrwaleme pastę szkole WleJskieJ buduJe się na
ściślejszej współpracy tkwiła sło71acji dodatkowy czynnik pu i pokoju.
koszt państwa specjalne dom11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

pacji przez bohaterski wys!łek
Związku Radzieckiego,
dz.ięki temu, że w Związku
Radzieckim masy ludowe ob1 1
naszych krajów znalazły pomoc i oparcie w walce z obozem wstecznictwa, w walce z
ingerencją w sprawy naszych
narodów międzynarodowy::h
kół reakcyjnych i imperialistycznych.
Gruntując zwycięsko ludowy charakter naszych pańs<!;w,
masy ludowe obu krajów zbli
~ały ~i~ .do siebie wzajemnie
1 zac1esruały wzajemną przy-

stępuje:

pomiędzy

w Związku Radzieckim

CJrankiewkz o pakcie między Polską a Czechosłowacją

Prezes Rady l.UinistrJw
R. P. J6~ef C;vrankiewkz
z oka.zji rocznil:y po<loisanla pa.ktu przyj&.źni mię
dzy Polską a C z:ecbosło
wa.cją
oświadczył
korespondentowi CTK, co na-

Stosunki
a

Troska o nauczycieli

I

1
Krwawa nauka historil nie
poszła jednąk tym razem na
marne. Nie poszła dlatego na .
marne, źe w obu krajach
1
głos decydujący zdobyły ma-,
sy ludowe, dzięki temu, że na
rody nasze oswobodzone zostały spod hitlerowskiej oku-

I

I

nauc,zyeieli, którzy

słowackiego Zdenek Fier- nym, ze swą planową gospo- W 1948 roku przywóz z Pol- za wieloletnią, szlachetną
pra
Unger ogłnsił w czasopl- darką i ze swą konsekwent- ski do Czechosłowacji wzrósł cę otrzymali. ordery 1 med.ale, kierownik wydziału oświa

limie „Svetove Rozhledy"
artykuł, w którym stwierdza m. in.:
„Układ przyjaźni i wzajemnej pomocy z Rzecz.pospolitą
Polską , zawarty 10 marca
1947 roku w Warszawie jest,
I obok naszego
układu
ze
Związkiem Radzieckim, Jednym z najważnieJs.zych fila. rów naszej nowej polityki za
l itraniCDiej i naszego bezpie1M.eństwa. Posiada on też dla
i nas pierwszorzędne znaczenie
I z gospodarczego punktu wi<l:r.enia.
t Dzięki tym dwJm układom
f;zecllosłowacja z.nalazła się w
trójstronnym systemie bezpie
·
·
d
W drugą r i:w zmct; p c d- czenstwa, ktorego decy ująpisanla polsko-czechosło cym
i
kierowniczym
czynni.
·
·
· k
wackiego układu przyjaź k iedm.
Jkest potęzny ~wi'\re
ni i wzajemnej pomocy, Ra z.iec i ze swym mez.rowwicepremier rządu czecho nanym potencjałem wojen-

i

nie

pokojową,

ale równocu- trzykrotnie w porównaniu z
rokiem 1947, a wywóz do Pol
ski
wzrósł
siedmiokrotnie.
państw słowiańskich ULUpeł- 1 Polska stała się ważnym doniony przez analogiczne J.>oro stawcą węgla, prądu elektrycz
zumienia z innymi krajami de nego, cynku i surowców, namokracji ludowej stał się tomiast Czechosłowacja dostar
trwałą podstawą nowej pold- cza Polsce przede wszystkim
tyki słowiańskiej, nie mają- dobra inwestycyjne, jak macej nic wspólneco ze starym szyny i sprzęt dla ciężkiego
reakcyjnym
panslawizme):Jl, i lekkiego przemysłu (główpolityki oczyszczonej od nie- nie obuwia).
dawnych wad nacjonalistyczWielkie znaczenie dla Czenych i szowinistycznych.
chosłowacji ma droga wodna
marca 1947 roku ówcze- na Odrze .i port w Szczecinie
10
który wraz z Polską chcemy
sny premier, a obecny prezy- rozbudować w celu tańszego
dent Republiki Czechosłowac transportu nasr:ych wyrobów
kiej Klement Gottwald pod- i niezbędnych dla
pisał w Warszawie układ przy
naszego
przemysłu surowców.
jaźni i \najemnej pomocy z
Po
dwul-„ru·m
do'-·c;~dczeRzeczpospolitą Polską. Układ
„.
„w_.
gwarantuje nasze wspólne bez niu możemy stwierdzić, że
pieczeństwo przed Niemcami nasz układ z Polską nabiera,
i ich ewentualnymi sojuszni- dzięki wspólnym wysiłkom w

ty ludowej,

śnie mocną polityką zagranicz
ną. Ten potężny trójkąt trzech

oświadczy:

M'ichał

W<>łk<nr

- 218 nauczycieli w kra•
anogwardyjsldej dzielnicy Mo
skwy otrzymało wYSOkie odznaczenia. Każdy z nas rozu·
mie dobrze, że Jest to nie tylko nowy przejaw dbałości oa
87.efo rządu i partu o wychowawców młodego pokolenia,
lecz równ1ri wezwanie do
wszystkich nauczycieli
naszych szkół. aby Jeszcze bar•
dziej owocnie pracowa.lf na
niwie naucza.ni& i wychowlłnia młodzieży radzieckiej ·W
duchu wiemoścl dla - wielkiej
sprawy, partii Lenina-Stalina.
Na salę wchodzi delegacja
uc.z.niów szkół dzieln!cy Kra·
snogwfl!dyjskiej :i dzieci, kt?re swo~m wyc~owawcom ID()
są bukiety kwiatów. Następ-

-M~~.~,~.---------------------------------- k~~~~~~~~~~~~~~~~~
.et
wrócili oni do swej agresyw- planowaniu gospodarczemu i ~cho:wankowie
szkół tej
.
·
nej polityki· . na Wschodzie. dzięki wspólnej
polityce za- dzie1nlcy. - Bohater Związku

I

polsk1·ch odpow1·ada na apel
'on kobł Komitetu
Intelektualistów w

óba państwa zobowiązały się granicznej, zgodnej z poUty- Radz.lecki~go, generał AlekSander Pietr?w, dyrektor faSwiałowego Kongresu Poko1"u
iuszów i do nie brania udzia- nowej treści.
bryki Eugenia Sklem!na, stułu w żadnej koalicji, ,.c;kieroNiedawna decyzja rządów den~a Elma Sokolina i inn!.
Licząca ponad milion czlon. śmierć naszych dzieci zasypa- ne kikuty kominów w popieh- wanej przeciwko drugiemu Związku Radzieckiego 1 kra- KoleJ?0 dziękują gorąco nakiń Liga Kobiet w Polsce pod- nych w piwnicach, na cmenta· skach wsi.
sprzymierzeńcowi. Zobowlą- jów demokracji ludowej 0 u- uczycielom, .którzy pomogli
jęła apel Międzynarodowego rze wyrosłe na skwerach poi- W Imię tych dośwladezeń o-- z.ały się one do rozbudowy tworzeniu Rady Współpracy im ~dobyć Wl~zę 1 przy~oto
Komrtetu Intelektualistów
w sklch miast l wzdłuż wszyst- powiadamy się nieugięcie za wzajemnych stosunków w o- Gospodar<l7A!J, która postawiła wali do wstąpienia na .uru~er
sprawie zwołania Swiatowego kich szos, po których przesz:a pokojem.
parciu o trwałą prz.yjafń, roz sobie za cel koordynację go- syt~t, do instytutów 1 SZKół
Kongresu Pokoju.
armia hitlerowska. Nasze doNie wątpimy, że ParysR:i wijając jednocześnie stosunki spodarczych wysiłków 1 tech- WOJskowych.
Na posiedzeniu
Prezydium świadczenia wojenne
to 6 $wlatowy Kongres Pokoju bar- gospodarcze i kulturalne. Dla ~cz.nej współpracy wszyst~a~czyciele
odpowiadają.
Zarządu Głównego. odbytym w mlllonów obywateli polskich po dziej jeszcze spotęguje wolę tego też układ przyjaźni i kich partnerów w oparciu o Mowią U! wzruszeniem o wiel
dniu 10 bm. uchwalono jedno· mordowanych w obozach, zasy ludów do obrony pokoju, ie wzajemnej pomocy uzupełnio gospodarkę planową, będzie klej rodzinie radzieckiej, o
my~nie zglosić akces do Kon. panych gruzami, spalonych w mobilizując setki I setki millo- ny jest przez ważną umowę o także wybitnym przyczyn pa.rtli ko!Iluri!styczn.ej I rzc.:.gresu i wysiano do Komitetu piecach krematoryjnych, roz- nów bojowników pokoju we "'.spółpracy gospodarczej, pod klem do współpracy ekono- ~Zle radz.ieckim, ktory <>eeruł
Inicjatywy Kongresu pismo na- strzellwanych pod murami do- Francji, Włoszech, w Chinach pisaną w Pradze. Umowa ta mlcznej obu naszych krajów. ich pracę.
stępującej treści:
mów wszystkich miast l wsi i Indiach, Ameryce l Anglii, w= regulufe nie tylko wymianę
Podczas gdy w przeszłości
Dyrektor 334 szkoly kra~mt>n
k ·
N
d ś Id
tk' h
k · h
· 1 t towarów, ale określa także rnogło dochodzie' nu"ędzy na- gwardyjskiej, Maria CzystoZarząd Główny Lim Kobiet
aszego
raju.
asze
o
w
a
wszys
1c
rapc
swa
a,
'ł
·
„.
·
t t
t
k
wspo pracę w dziedzinie ko- szymi kraJ"ami do pewnych wa oświadcza:
1
1
w imieniu miliona kobiet poi- czeme o ·rawą
zaros
.. te 1e k omunikacji i nieporozumień,
·1 ka
·
d •e ru- 5kt'worzy nłez omną opo ę, b"j o munik acn,
obecnie jeste~
- Zawód nauczvc!ela •zko
mo ws
sklch zrzeszonych w or„anizana
miejscu
omow
ro
orą
raz
na
zawsze
roz
1
ą
d zie
. dzirue
. . st osun k.ow praw śmy świadkami nowego du- ły radzieckie3· je~·t, zawodem
"
„
d·
h
k ·1
i
t
w
cjl, która za naczelne zadanie zmnyc , sz o , un wersy eto w, Is1i: z1o wieszcze zakusy imperiah
o
szpitali
teatro·
w
fabr
k
m
t
li
t
·
p
k
„
i
·
"
nyc
·
cha,
nowego
dąłenła
do
rzezaszczytnym.
Ojcz""7na
powie
uważa walkę 0 pokój 1 postęp,
•
•
Y , sa o - s ow. o OJ zwyc ęzy .
Rada Polsko-Czechosłowac- c„,,,.,,.,,,tej
~-'~
J~ 1 wycho
braterskiej współ- rzyła nam nauczanie
przyłącza się z całego serca do
klej Współpracy Gospoda.rcrej, pracy w dziedzinie 11olitycz- wanie
młodego
pokolenia.
Waszej wspaniałej inicjatywy.
Zł
zasiadająca kolejno w Pradze nej i gospodarczej. To, czego Dumni jesteśmy z tego zauMy, kobiety polskie,
kobiety
i Warszawie jest organem, nie mogliśmy dokonać w cią- fania 1 nie zawiedziemy go.
kraju, który pierwszy stał się II rocz-nicę zawarcia io;uszu polsko-czechosłowackiego dbającym o ścisłą współpracę u stuleci, a oo było zawsze
z ogromnym entuzjazmem
ofiarą hitlerowskiej napaści, ma
W
h
d .
. . .
.
.
gospodarczą miedzy obu kra- nakazem naszych istotnych in uczestnicy zebrania uchwahmy najgłębsze prawo moralne
ramac !ygo ma przy1azm Prz?wodruczyl tow. w1cewoje· jami o rozbudowę wzajem- teresów narodowych, realizu- ją tekst listu powitalneg„ do
protestować przeciw zbrodni- polsko.czwhoslowackiej odbyła woda Szaniawski.
j nych obrotów towarowych o- ją obecnie rządy ludowe w wielkiego \VQdza mas pracuczym, agresywnym planom a- się w sali OKZZ uroczysta a·
Referat okołi~nościowy na •raz o koordynację długofalo- lizmyśl wielkich ideałów socja- jących, Józefa Stalina.
merykańsklch miliarderów i Ich kademia eentra•na, sorganizo- lemat s~osunkó\V P?lsko·czecho ,. wych planów gospodarczych, mu
agentów oraz obowiązek stanąć wana przez „Towarzystwo Przy slowack1ch wyglos1ła tow. Pa· szczegól~ie zaś programu In- Dla~ego też _jestem głęb·Jko cz~~c~~~yci!tad~!:dzo:
1 produkcyj- przek~many, z.e przyszłe Jata w krasnogwardyjskiej dZJ.el1 westycy,Jnego
w pierwszym szeregu walcz4- jaźni Polsko.~echosłowaekiej". Cllnowska; .
.
cych o utrwalenie pokoju.
Przy stole prezydialnym zasie· . ~V ~;z~sc:i artpysltyhczneJ wystąl. ne.l7o.
przyniosą dalsze utrwalenie 1 nicy stolicy radzieckiej jest
di"
d t . .
.
.
p1 I ,...omma
u arowa, ar.
Współpraca gospodar~ zna pogłębienie przyjacielskich i J"ednym z wielu faktów 'św1·ad
My, ko b!ety polskie, patrzy- 1 prze s aw1c1ele partii pohty. tystka czeska
studiująca
na ·1 ł
ó"
· t t
'
łyśmy na bombardowanie na- cznych,
Związków Zawodo. Uniwersy-tecie . lódzkim, Z. Ho-'z~i:k::rJu~~;~t~ l1~n~l~ sojusznicz~ch. stosunkó":' 'Ul~- ~zących o tym, jak głęboko
szych
otwartych
miast, na
h
· ··
h
j wych między obu państwami. chosłowacji
dzy bratmm1 narodanu Czc- mdowa jest kultura radzlec·
wyc . organizac11 . spo1ecznyc . dor, J. Wiłkomirski i im1i.
l Polski".
1ka.
.

M 1ędzynarodowego

sprawie..z_wołania do nie zawierania żadnych so ką Związku Radzieckieg9 -

I

·'
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Ażaiew,

·Daleko od Moskwy

82

- Na Boga, Michale, nie broń Batmanowa przed nim
samymi - krzyknął Wasyli Maksymowicz. - Nieustannie ter~z wspominam, jak często rozstawaliśmy się z żo
ną i truesz~aliśmy oddzielnie. Przypuśćmy, że tego wymagała mo3a praca. Ale teraz widzę, że gdybym bardzo
tego .pragnął, mogło być in.aczej. Zbyt łatwo zgadzamy się czasem na rozłąkę 1 rezygnujemy z osobistych
al?raw· Pozosta'Yił~n_i żonę z synem na Krymie, a czy
me mogłem zabrac ich ze sobą i tutaj w odpc>wiedni
sposób leczyć syna? Widzę, że nie ceniłem swej rodziny i zbyt późno nauczyłem się cenić miłość ...
Batmanow potarł ręką czoło i przypomniał sobie:
:--. Zaraz ci coś pokażę. Poezja w takiej błękitnej

ks1ązeczce.

Wyszedł do sypialni i wrócił z książką. poeta Szczypaczew:

- Umiejcie w życiu miłość cenić
Szczególnie wtedy, gdy przeminą lata..
. To nie westchnienia przy ~ ksi~~ycu

To napisał

I nie namiętność, co ulata ...
Bo wszystko będzie: śniegi, słota
Wszak razem trzeba ·życie przeżyć!
Miłość do piosnki jest podobna
A piosnkę trudno jest ułożyć!.„
Bat~anow znużony siadł i odłożył książkę.
-Tobie udało się ułożyć swoją piosenkę . nmie zaś nie.
Takim jak twoje powinno być życie każdego porząd
nego człowiek!l który powinien mieć tak samo wierną
i kochającą towarzyszkę życia oraz dzieci.
- Przecież i ty masz dobrą i wierną żonę, masz syna. Przyjadą do ciebie i będziecie żyć· razem! - powiedział Michał Borisowicz.
- Przestań! - krzyknął Batmanow. - Cierpiałem dotąd w samotności, czekałem przez cały czas. Myślałem
że ot, ot, przyjeżdżają. Ale oni nie przyjadą Michale'
nie przyjadą!.·.
'
- Dlaczego, skąd wiesz?
- Kostia nie żyje„. umarł. Nie upilnowałem go. Anna pozosta'1 samotna...
I nawet nie pisze do mnie.
Wypowiedział słowa te cicho, prawie szeptem i opuś
cił głowę na stół. Załkind siedział wstrząśnięty. Potem
podszedł do Batmanowa i dotknął jego ramienia.
- Pocieszać nie umiem i nie chcę. Słowa nie przywrócą ci syna. Ale Anny nie pozostawiaj w sa~otności.

Kocha ciebie i pc>winna przyjechać tutaj. Dobrze, że
?dczułeś ~ocniej "'.1el~ą wartość rodziny.' Wierzę, że
Jeszcze ~łozysz. ~wo3ą p1os~nkę, drogi mój przyjacielu!...
Wasyh podn1osł głowę 1 suchymi, pełnymi tęsknoty
oczyma spojrzał na Załkinda .
. - Nie z.agłębiaj się w swym bólu - mówił dalej Zał
kind - me. zamykaj się w sobie. Żyj i miej otwartą
dus~ę. WyJedź jak najszybciej na trasę, zbliż się do
ludzi.. C~y m)'.'ślisz, ~e ludzie będą ciebie mniej szanow_ać, . Jeśli dowiedzą się o twym nieszczęściu? Przeciw„
me, Jeszcze więcej uwierzą w twoją siłę!.„
. Batma~ow wstał. i porywczym ruchf:!rn ni.ezręcznie obJął .Załkmda, kry3ąc. s~ą ~warz.
Przez jedną chwilę
st.all ~azem - . tak merowm wzrostem i tak zewnętrz
nie n.ieJ?odobru. Potem Wasyli Maksymowicz wszedł
sz:, bkim1 krokami do sypialni i zamknął za sobą drzwi.
Gdy Załkind pc>został sam, długo chodził po pokoju
z gasnącytl\ co chwila papierosem. Zatelefonował do
domu i, opowiedział żonie, dlaczego musiał tak długo
pozost~c ~ Batmanowa. Paulina Jakowlewna zamiast
odpowiedzi wydała okr.zyk.. ~artorg usiadł obok głośni·
ka, długo nakręcał guz1czk1, az wreszcie w szumie wzbu
rzonego świata chwycił głos Moskwy: speaker odczytywał przemówienie Stalina.
Zał~ind . legł na kanapie okrył się futrem i słuchał.
~t.meśtlllałv. szarv królik zakradał sie okien zimow7
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Jasna droga lepszei przyszłości - słanie otworem pr.z:ed wszystkimi ludźmi pracy

W

pierwszym okresie po- ciu o te możliwości sięgamy
ząd Ludowy
od pierw- ,vprzęgnięte zostaną partie po
wojennym wysiłki na- dziś do ambitnego zadania
szych dni objęcia władl y i.ityczne, związki zawodowe,
sze zmierzały do likwidacji zlikwidowa.nia wiekowego za. przystąpił do likwidacji te;p zakłady pracy, organizacje
niszczycielskich skutków woj cofania ekonomicznego i kul· stanu rzeczy.
Wielokrotnie społeczne i wszyscy ludzie do
ny. Wykonaniu tego zadania turalnego, w ja.kim naród wzrosły wydatki w Polsce Lu brej woli, którzy zechcą przy
poświęciliśmy cały nasz trud nasz utrzymywany był )>t"Zez dowej na oświatę i k•tltur~. czynić się
do likwidacji tej
i energię, uzyskując wspania- rządy szlachty I burżuazji.
pomnożyła się liczba szkół clia I klęski społecznej u nas.
łe wymki dzięki temu, że odw tym smutnym spadku po dorosłych i wzrosło czytelnie~ Nowa ustawa przewiduje
powięd_zialność ~ _losy nar~- zostawionym nam przaz: rzą two w Polsce. Lecz doptP.ro rejestra.cJę analfabetów, podu wzięły na s1eb1e szerokie
w 1949 r. dojrzały wszylltkie wołuje Pełnomocnika Rządu
masy ludu pracującego, który dy WYZYSkiwaczy
poważne warunki, pozwala.jące re:,lnie do tych spraw i Główną Rauwolni~ się z ucisku kapita!i- miejsce
zajmuje
analfabe- zająć się całkowitą likwidacją dę Społeczną, ustala zadania
stycznego i wystąpił w no- tyzm. Ciemnota części mas by analfabetyzmu w Polsce.
aparatu administracyjnego i
Rząd
przedłożył
Sej.no~i społecznego na szczeblu wowych warunkach społecznych la w Polsce przedwojennej
i ekonomicznych, jako czynprojekt ustawy o zwalczamu jewódzkim,
powiatowym i
nik decyduja,cy 0 pnyszloścl warunkiem
umożliwiającym analfabetyzmu. Ustawa prze: gminnym aparatu, który
nasuio kra.ju.
wyzysk pracy ludzkiej i ucisk widuje mobilizację do walki zajmie się zorganizowaniem
W ten sposób zostały stwo- ludu pracującego przez klasy z anafalbetyzmem JlOWażnego uczerua ws.zystkdch nie umieją
posiadające.
Był więc anal- a.paratu vaństwowego szkol cych pisać i czytać, bez wzglę
rzone możliwości dla rozwoju fabetyzm świadomie tolernnictwa, administracji I wł.Młz du na ich wiek.
gospodarczego i kulturalnego, wany. W 1931 r. mieliśmy w wo~kowych. Równocześ~e !1~
keja zwakzania analfajak:ich nigdy przedtem naród Polsce z górą 6,5 miliona aną.l kre~~il ona ramr dla wiel~1e~
betyzmu
ma ogromne
polski nie posiadał. W op'.lr- fa.betów.
akcJi ~połeczneJ, do ktoreJ znaczenie moralne i politycz--------------------~~------------------ ne. Jest ona przejawem i;:łębokiej troski państwa ludo-

R

A

K@n fe ren Cj G Dzielnicy ·widzewskiej :e~0d~a~f~~e~· ~;s~:i:~~
·
k
na res'ł a nowe p ł any pracv

w Polsce lud!i, do których
kultura nie będzie miała tlo-

Je~J konferenc ja pa.rty jna nie
tylko wybiera nowe wlaaze rwmitetu, lecz opierając się na
dotychmas0wych
<ioświadczeniach, na krytycznym naświettleniu - błędów i osiągnięć wytycza r' 1n pracy na przyszły
okres, o takiej konferencji mo

ganizacji partyjnej i zaintere·
sowamu sprawą oszczędności
zalej załogi fabrycznej napewno da rezultaty.
Jest inna dziedzina, w której
Widzew może się poszczycić
ładnymi osiągnięciami : rozwój l
coraz lepsza praca organizacji

swoje zad~ni~.
Taka była właśnie 05 tatnia
. d . ' .
kon f erencia
z1e1mcowa na "'i
w dzcwie. 35 mówców. którzy zabrali głos po referacie politycz
nym tow. Uzdańskie!lo i sprawozdaniu z pracy Komitetu
DzielnicowegQ 1-go sekretarza .
tow. Wypycha. poruszyło nieon;al wszyst~ie. najbardziej aktu
a.ne zagadmema.
.

ZMP. O tych osi ągnięciach i celu usprawnienie pracy orga- am•lfabetów!
przodownictwie
Dzielnicy w nizacji partyjnej na Widzewie,
Z analfabetami nie buduje
akcJ·i umasowienia ZMP mó~il
nr·d
.
się
socjalizmu
I nie można
_
na tym Czerwonym w1 zewie, tworzyć
postępu, ani rozwl.iać
przewodniczą~y Dzielnicy ZMP który ma tak piękne t'fadycje dobrobytu gospodarC?:ego kr:itow. Budzyński. Lecz i tu no1
l ju. Wyda.jemy wielką bitwę
walki o wyzwo enie, a mus i
.
b
jas
drorra
wowybrany Komitet Dzielnicok
·
· · c emnoc1e, a Y
na
„
mieć równie pię ne os1ągmęc1a lepszej przyszłości stanęła o-1
wy PZPR będzie miał jeszcze w dziedzinie twórczej pracy.
tworem przed wszystkimi lutlź
dużo do zdziałania. Trzeba. by
Schabowska.
ml pracy w Polsce Ludowej.
wszyscy młodzi członkowie Par
.
_
w byli członkami ZMP. Jako Nasi 1'ore.1oondenci #obrucznt

żerny

pow!c,' -:i eć,

że

spełniła

~a. czoło. spraw wy~~j~ęłirzs~Jj ba'fdziej doświadczeni

~!r~~~a~:~~Z~~k~n~nia

trzylefniego oraz akcją
d_nościową. . Wr,po";'ie_d~i

bie sprawę, gdzie łeży źródło
dotychczasowych niedociąg-n i ęć
w produkcji swego zakładu.
S/usznie podkreślił tow . Pawełczyk. dyrektor PZPS nr 5. że
dla wykonania planu i osią.gnię
cia poważnyc~ _wyni~ów ~ akcji oszczędnosc10weJ komeczne
jest ścisłe związanie się dyrekcji, Komitetu Partyjnego i
Rady Zakładowej, z całą załogą
fabryczną.

I( o t ars k.1 z PZPB nr 16
zauważył, ie już nazajutrz po
walnym zebraniu
wszystkich

r ow.

pracowników widać było rezultaty w akcji oszczędnościowej.
Mniej było rozrzuconych odpadków na sali, punktualniejsze

było

przybywanie

większa

do

będą

pracy.

oszczędność
węgla i
energii świetlnej. Out.a odpo-

za wy ni ki pracy
- mówiła tow · Gąsińska z
„Wimy" - spoczywa na personelu technicznym. Majstrnwie
wicdzialność

mus z ą zdawać sobie sprawę z

odpowiedzialności za stan i wy

daJ·ność pracy powierzonych so
bie maszyn. Zaniedbanie przez
niekl&rych majstrów warsztatu
przynosi nie tylko krzywdę tej
czy innej prządce czy tkaczce
której zarobek zostaje obniżony. lecz i zmniejszanie wydajności, zmniejszenie 11rodukcjf.
co naraża na straty państwo.
z takim niewłaściwym stosunkiem majstrów i personelu tech
nicznego do swych obowiązków
nalez. y walczyc·.
Tow. Zebrowski. sekretarz
Komitetu Łódzkiego PZPR, prze
strzegal · przed
zakreślaniem
zbyt łatwych oportunistycznych
planów oszczędnoś:iowycłr, któ
re nie tylko nie przynoszą pożądanych rezultatów, lecz rozła
dowują ogólną atmosferę bojowości w fabryce.
Wezwanie do współ·zawodnic
twa w dziedzinie oszczędzania,
rzucpne przez towarzyszy z
,.Wimy" i t<>w. l(rnlasika z
PZPB m 21, oraz innych t<>wa
rzyszy świa<lC"Zyly o tym. że
ta atmosfera bojowości istnieje
i że przy właściwej organizacji
l)r7.v zalctvwio7.'nw>iniu c.alei or.

d<> komitetow wspołzawodmctwa oraz
oszczędności.
Trzeba pobudzić
ambicje młodzieży i zwiększyć
. .
. ·t
. dl
kt 1
Jej zain eres~"".ame
a .a ua nych zagadmen gosp~arc.z~ch.
A ~eśli w&p?mniał? się JUZ o
zadamach, Jakie sto1ą_ przed ~o
wym Komitetem me . sposob
pomir.ąć sp~a"7'y s_zkolen~a partyjnego, Mowiło s·ię o. n~'!1 dużo, ale przeważnie mow1li prelegenci .
.
• •. d
- Czy r:n?z~a b_yc ~wui o~ym party J~iaki em 1 pozyte_czme pracowac, sk~ro bra~ . Jest
po ds t awowych
.
.. w1adomosci z
zakresu ideologu? .- pyta tow,,.
v
hl
f b k
A b
,,uc er! z a ry .1 " z_ ~ t u ·
Szkoleniem
nalczy obJąc w
pierwszym rzędzie cały aktyw
partyjny. jednak komitety fabryczne nie przywiązywały dotychcizas dostatecznej wagi do
tych s'Praw.
Tow. Czajkowski. preleaent
z „WIFAMY" mówił 0 tym,
że na partyjniakach
l~y w
pierwszym r zędzie obowiązek
zwakzania plotki reakcyjnt-J,
L
, tll podstaw<>wym warun
~cz ·
.
.•
rt
lnem J;st świad ?mo s~ po 1 yczna . ktorą zdobyc. mozna tylko
i>rze~ pr~eszkoleme.
. •
Wiele Jesz<:_ze zagadme!1 _poru
szali .. delegaci w. ~ze-rok1ej d_y-.
sk~sJJ. Przedstaw1c1el _ko!a wiej
s~1ego .t~w. il(lupa •. mową o ko
me~znosc1 . z_orgarnz?wama ścl.
siej łączno~c1 pormędzy miastem a wsią. T~w._ Patorowa
poruszyła zagadmeme
pracy

"ino
.

stępu.

Likwidacja

analfabetyzmu

wymagać będzie wielkich wy
siłków organizacyjnych i linansowych. Rząd nasz l na.ród nie cofaja się pned tymi
wYsiłkami.
Podejmiemy tę
pracę l doprowad'Zlmy ją O.o
nych wskazówek, mających na kof1ca. Nie będzie w Polsce

98 procent primy „

i lepiej

p!anU wyrobieni ideologiCZl\ie
oszczę- pomocni w pracach kół ZMPdrga- owskich. Trzeba wprowadzić de

\~~.z ż~·~~~~rzy:;;ia~~~}ąy 50~ le~at~w mł~zież<>wy~h

wśród kobiet. Zagadnienie zak
tywizowania komitetów spółdzielczych zostało szeroko rozwinięte przez tow. Woźnickiego.
ze wszystkich tych wypowiedzi wynikało wiele praktycz

'

z

''

•

P'.!.!!!

kny Sukces W'oIczan k~•
I ~ •
kl d6

p1ę
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•
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dOŚWl.\adcz•n 0fg8ftlZaCll

•
Niedyskretne ·pytania
Dwa ostatnie miesiące pra- tej dziedzinie sporo do z.rocy „Wólczanki" zostały zam- bienia i zrobi.my to. W ładknięte dodatnimi wynikami nym, schludnym, czystym pona odcinku wykonania ilo- mieszczeniu lepiej się pracuje.
ściowo-asortymehtowego oraz
Organizacja fabryczna wraz
jakościowego planu produk- z dyrekcją i Radą Zakładową
cji. Stało się to ?" dużym stop wszystkie zagadnienia fabrycz
niu dzięki wy511łkom orgaru- ne obecnie opracowują kolekzacj~ partyjnej PZPR.
tywnie.
Zaraz po Kongresie przePierwszym naszym zadaprowadzono wybory nowego niem było właściwie i dokład
Komitetu Fabrycznego, zło- nie wytłumaczyć robotnikom
żonego z członków obu połą- sens no:wej umowy zbiorowej,
czonych Partii. Zniknęły wszel aby jej założenia zrozumiał
kie niedomówienia i towarzy- każdy pracownik. Tak też się
sze PZPR-owcy mocno wzięli stało. Najbardziej zadowolone
się do pracy, wyszli naprze- z nowej umowy okazały się
· k.
ciw trudnościom, by je poko- nasze maszyrust
r.
nywać koleJ'no.
Równocześnie z tą akcją za
··
Poprzednio nie było ścisłej ostrzyliśmy walkę o jakosc
współpracy mdędzy dyrekcją naszej produkcji. Każda tozakładów, organizacją partyj- warzyszka i każdy towarzysz
ną i Radą Zakładową. Odbi- odpowiedzialny jest za jakość
ło się to na produkcji i na za produkcji na swoim odcinku.
robkach. Kiedy słuszna linia
„Musimy dawać towaru duaktywu partyjnego została żo, w dobrym gatunku 1 taprzeprowadzona, kiedy nastą- nio" - stało się naszym przy
p~ła zm~~ma na stano~skach kazaniem.
kie:oWlllctwa
tech_rucznego,
W początku stycznia przymo~ było _przystąpić do zre stąpiliśmy do organizacji zeorgaruZ?wan.1a systemu prac!· spałowego współzawodnictwa
Dało się więc. przeprowadZić pracy. 9 taśmowych zespołów
cały szereg ZinJ.an, które przy walczy z powodzeniem o jaruosły wm10cnienie dyscypli- kość i ilość produkcji, a w każ
ny pracy, poprawę produkcji dym takim zespole jest około
i jej jakości, wzrost zarob- 50 osób. Z zespołami „doroków robotnika.
słymi" współzawodniczy w oZmieniliśmy nawet wygląd gólnym wyścigu grupa młofabryki, odremontowano sale dzieżowa. Są to młodzieżówki,
produkcyjne i klatki schodo- które tutaj przy zakładach uwe. Estetyczny ~gl~d fa~ry kończyły kurs szwaczek moto
ki, jej wnętrza rue Jes~, Jak rowych. Dzięki współzawodnisię ok~je, bez znaczerua dla ctwu taśmowemu z drugiego
produkCJl. Jesza.e mamy w i trzeciego gatunku surowca

a•tualnośc:I

Amerykańscy podżegacze wojenni - w ramach ogólnego
programu awanturniczych pr:iygotowań - zajęli się ostatnio
t. zw. przeszkoleniem ideologicznym armii U.S.A. W tym
celu powołano do życia przy dowództwie sił zbrojnych
specjalny wydział, który rozpoczął swą dzialalno.~ć od USUNIĘCIA Z BIBLIOTEK
WOJSKOWYCH
WSZELKICH
KSIĄŻEK I BROSZUR O TREśCI
ANTYFASZYSTOWSKIEJ. Nielaska inkwizytorów objęła również . . . zbiór
przemówień pre;. Roosevelta na temat współpracy amerykańsko-radzieckiej w czasie wojny i pokoju.
' Oczywiście, działalność kierowników „przeszkolenia ideologicznego" nie ogranicza się do usuwania z bibliotek
wojskowych książek dziś rzekomo już „nieaktualnych", czy
nawet - „szkodliwych". Chodzi nie tylko o książki, lecz
i o ludzi. Dlatego też w ciągu ostatnich miesięcy zwolniono
z szeregów armii ok. 1000 „nieprawomyślnych" oficerów,
żołnierzy i urzędników; ponadto kilkudziesięciu uczonych, pracujących w centralnym lab@ratorium atomowym
w Oak Ridge pociągnięto do odpowiedzialności za nie dość
„lojalne" poglądy.
Jak widzimy, w łonie armii U.S.A. i wyłącznie „na woj·
skowe potrzeby" działa gorliwie instytucja, pokrewna du·
chem słynnej „Komisji do badania działalności antyamery
kańskiej". Ta instytucja, kierująca „przeszholeniem ideolo·
gicznym" wydała też szereg DRAKOŃSKICH INSTRUK·
CY] i PRZEPISóW dla żołnierzy specjalnych rodzajów
broni ora:i pracowników pewnych instytucyj wojskowych,
pragnąc zakazami i nakazami ukryć przed społeczeństwem
amerykańskim zbrodniczą produkcję bomb atomowych i nie
mniej zbrodnicze „badania naukotce" nad innymi środkami
masowego zniszczenia. Po::a tym, zarządzenia, o których tu
piszemy, mają na celu wytwarzanie w annii ame~ykańskiej
histerii antykomunistycznej.
Aczkolwiek tropiciele i czyściciele z wydziału „przeszkoleniowego" działają - jak powiedzieliśmy, nader gorliwie,
nie dalibyśmy jednak nawet trzech groszy za to czy rezultaty okażą się w tym wypadku współmierne z intensyw.
nością zabiegów i wysiłków. B. D.

p·od znaki-em PKF

.
. •
PKF nr 11 „MARSZALEK ROKOSSOWSKI W WARW uzuipe 1memu programu wy
SZA WIE" wydanie specj. PI<F
„GENERAL ZARU- świetlana radziecka krótkomeSKI" -reafizacja: St. Mod żeński, zdjęcia: Sergiusz Spru- 1trażów ka oświatowa o zorzy po
din, produkcja: PI(F - „ZORZA POLARNA", realizacja farnej mf>że być wzorem realiP. W. I(auszancew, prod.: Wytw. Filmów PoJ7U1.-Nauko- zacji tego typu filmów. Intewych w Leningradzie (1946 r.).
resujący i
żywo opracowany
wykład objaśni.ający przyczyny
Najnowszy program ki11a a- kossows-ldego, z okazji uro~ZY- powstawania zjawisk zorzy, z!.
ktualności tym razem
posiada stości 31 rocznicy powstania lustrowany został szeregi~ po
wreszcie zdecydowany cłiarak- Armii Czerwonej - oglądamy mysło~yc~ ry~~nków •. tnckoter... aktualnościowy. Z czte- report•ż z kur.su instruktorów wych 1 d1agramow. Jesh zwrórech pozycji - trzy są llowiem morskich Służby Polsce, prze- cimy uwagę, iż wszystkie zdję
produkcji Polskiej Kroniki Fil- chodzących
przeszl«>lenie na .::ia wspaniałych efektów świetl
m<>wej, przynosząc maleriały jachcie „Generał Zaruski". Fo- nych zorzy, uzyskano w spo.
dotyczące bieżących
wydairzeń togenkzny temat
- rejs ia- sób szt11czny - pojmiemy, jak
i zagadnień.
glqwca - został z dużym wy- wielkie · możliwości
otwierają
Prócz ostatniego numeru kro czuciem kompozycji utrwalony się przed działem kickowym I
ni.kd i przeglądu filmowego .z na taśmie filmowej o.r M C?Pe· rysunkowym w zastosowaniu
oohvtu w stolicv marszałka Ro ratora· Sprudina.
Hlmów sz.kolnvch. ZEN.
7
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pod adresem dyrekcji
produkuje się bieliznę pierwszej jakości, - „Prima" w
„Wólczan<:e" prze~;racza 98
proc. całeJ produkcJi. Cala ta
~c_ia współzawodnictwa. z~ruc3o"Y'3-na P~ org~ruzacJę
?3;ItYJf?-ą: z;iaJduje się pod
scisłą JeJ op~eką i kontrolą.
-. Gdy?y Jeszc:z;e było u n~s

oświet_Ieme specJ!łlni:, rzucaJą

~e światło _na głowki maszyn,
Jes~ze „wyzszy. b!łby proc;-nt
„primy - mowią robotru::e.
O te właśnie lampki przy
maszynach walczy teraz i Ko
mitet Fabryczny i Rada Zakładowa i Dyrekcja „Wólczan
ki". Mamy nadzieję, że i to
także uda się im osiągnąć tak,
jak udało się nam przekroczyć plan produkcyjny. Lamp
ki takie wpłyną również na
zaoszczędzenie kosztów produkcji - można będzie skasować górne lampy, zużywające więcej energii elektrycznej.
„Wólczanka" ~ już swój
p~ai:i oszczędn~c1owy ~a r_ol~

widziana w planie oszczędno
ściowym wydajność pracy na
roOOtnikogodzinę w roku bieżącym. Czy cyfra 0,42 jest
słuszna w zestawtlendu z faktern, że w styczniu i w lutym
bieżącego roku fabryka osią
gnęła wydajność 0,46 sztuk?
Czym objaśnić to obniżenie
lotu? Czy styczniowych i Iutowych zdobyczy nie można
utrwalić i pogłębić? Czy takie planowanie nie należy określić jako, powiedzmy delikatnie, tchórzliwe, jeśli nie

oportunistyćzne?

Byl1·bys'my radzi, gdyby towarzysze z dyrekcji ,.Wólczanki" zechcieli nam wyjaśnić, czym tłumaczą swą niewiarę w twórcze siły załogi
swej fabryki, która ma przecież tak piękne zwycięstwo
za sobą?

USUfląC' ZfO
' 'dł 0 P0Z3rDW
' '
Na naszym oddziale „Toga",

b1ezący„
ułozony
r?wruez przy ul. Mackiewicza 5, znajdu
wsp.ólru~ przez. dyr~kcJę, or- je się kilkumetrowy blaszany

garuzacJę parlyJną

1

Radę_ Za komin, który spędza sen z o-

kładową. Plan ten przewidu- czu okolicznym mieszkańcom.

je oszczędność 9 milionów Prawdopodobnie przez złe spa
240 tysięcy złotych na kosz- [lanie się węgla w kominie

tach materiałów na ogólne (:e tym gromadzą się wielkie ilole produkcji, na zużyciu nici Iści sadzy i od czasu do czasu
i na guzikach przy jednocze- wybuchają one całymi kłęba
snym podnie&ieniu ilości, ja- ?1~· rozżarzone do czerwonokości oraz przy :mniejszej ilo- sci.
ści personelu.
w pobliżu „Togi" i pod jej
Przewidtiana w planie osz- murami znajdują się domki,
czędnościowym wydajność na zamieszkałe przez robotników.
robotnikogodzinę na rok bie- Paląca się sadza spada ciągle
żący wynos.i 0,42 sztuk. Ten na dachy. Pół biedy, jeśli sta
sam wskaźnik w roku 1947 nie się to w biały d:cień wyrażał się cyfrą 0,29 sztuk, zawsze ktoś zauważy niebeza w roku ubiegłym - 0,40. pieczeństwo I zapobiegnie mu.
J d k j ·
·e
h
d~rc~ mi~~iąc:Ch ~~;:'S:;~u Ale kiedy taki wypadek Zda
styczniu I lutym osiągnięta rzy się w nocy ..•
wydajność wynosiła 0,46 sztuk.
W bieżącym roku było już
Wiemy, że źródłem naszego trzy wypadki pożarów i to
dobrobytu jest praca. Wierząc właśnie w późnych godziw słuszność tego i patrząc nach. Za każdym razem muspokojnie w przyszłość, pra- siała
interweniować
nasza
cować będziemy jeszcze usil- Straż Pożarna.
niej, by osiągnąć coraz lepsze
Okoliczni mieszkańcy jut
wyniki.
niejednokrotnie zwracali s:lę
A. Saar
do dyrekcii z prośbą 0 zabezkorespondent fabryczny pieczenie komina . .Jak dotych
„Głosu" z „Wólczanki" czas nic się w tym kierunku
nie robi. choć nie wymaga to
Od Redakcji: -Doceniamy w specjalnego wysiłku. Moim
pełnd wysiłki „Wólczanki" i zdaniem
wystarczy Sliatka
jej osiągnięcia. Dziiwna nato- ochronna.
miast wvdai"' „;„ n<tm przeAt. BocheńskL
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Prace' i Celek.Qhiet p.o lskich
Bilans osiągnit;t rpchu kobnecego w Polsce

przewodnicząca $wiat.oweJ re

Międzynarodowy Ozie ń Kobiet uczcwny został w bry~a~h
procent
„primy",
całym kraju szeregiem akademii l
obchodów.
Wę: zmrueJszymy procent sekunwseystl~~~~ P.~\\CÓ\Vkaęh_ ~~ac:y or~~ wf,ę'm;y~~ ~.ku~i dy,· zlikwidujemy braki i ~łą
&ltach wieJskicł\ \ mieJs.k ich teg?, dni~ kobiety r;.1anife- produkcję.

stowały na n:ecz utrzymania. ~ok~,iu \ budowanfa fundamentów socjalizmu. w l'olsce.
'
Dzień Kobiet
Tęgo.roczl'\Y
był zarazem okazją do

zbilansowąnia
dotychczasówych osiągnięć, ruchu kobie-

cyega

V{

Polsce 1 analizy jego

ist,liejących t braków.
Dziś państ\yo nasze

abęj-

ml,lje rozlęglą opieką kobietę
pracującą i jej dziecko. Zakladane są
liczne żłobki,
przed3zkola, stacje opieki, pral
nię, i"Ar,<;ztaty krawieckie itp.
Wszystkie tę instyt\lcj<; mają
na celu stworzyć kobiecie pni
cującej jak najlepsze warunki
bYtu i pracy zawodowej. Jed
nąk ta praj:a zawo,c\owa. nie
zaw&. ~e sta,ła n~ w. pełni zado
walaJącym poziomie.
Łączyłyśmy się w ruchu współza-

wodl'\ictwa, wa.lczyłyśqiy o
podniesJenie ilości produk::..1i,
często nie doceniając równorzędnego
ZQaczei;iia jakosci
wytworzonego t<>wa,i;u. Pamiętalyśmy o tym, by proo11kować dużo, ząpomimty
śmy często o t:Ym, by pt'odL.kować - debr;:~. Dzień .1 !fic-r
ca ~ta.nowi datę, która. P'".7Yniesie µtewątpli\yie z!;\P.l'.H!owany nn~t W Pos~d ,.-·.~ k·•' · r11:adnień produkcyjny.:::1. W 1.nel
dunkacb, składanych przez
przodownice pracy, nra'.: Pk'.py P.r odukcyjne pouczeg .11n:rch fabryk, wysunie, ' o nowe
hasło walczymy o jakość.
Podniesiemy w naszych ra·-

I

Praktyczne. sprzęty
i::z•·zu.vłnś•! 1,1aszycl,t 11\icsikuń
wymaga wprowadzenia do nich
najbardziej racjonalnie pomy.
'lanych sprzętów, które nie za.
bięrał;rby dużo miejsca a równocześnie
o.dpowiadały swemu
przeznaczeniu. Oto rysunek na
którym przedstawiony stół mo.
że być powiększony do pracy
wys~wanym lub te:/; na podp<irkach umieszczo11y1n blatem. A
oto wzór ławy, która rC:wnocze.
śnie spełnia
rolę
schowka na
ścierki kuchenne, bieliznę sto.·
łow:i, itp.
Na uwagP, zash.i_~je
też n;t\>dcl ta\Joretu knc4ennego)
WY,PO.sażonego

'l'f

s~howę,nko

11:;1

5z.«zo_tki, szń1aty, past~ 'do ob11-1
wrn itp.

'I

mokratyczn.ej Federacii Kobiet, tow. Pragierowa w przemówieniu, wjrg~oszon.v.n na
Obok sprawy jako.ki w akademii bigi Kol;>iet w W3rdniu 8 marca praco·.vnice szi:\wie, mówiąc:
„PragnieątY powohć ko
wszystkich zawodów wy~unę·
ły jako kardynalny ~wr)j cbiety {lolSkle do nictt:M\11bowiązek
przestr7;eg11,uit> 7Rąej troski o wzrost i jasad oszczędności. Postulaty !t::
l~GŚć
n<1-szej produlw,Ji.
.Pralflllemy,
al;>y VI 7.~ęły
realizować będą zarówno kobiety robotnice, jak i p~·"lcow
on.e na swe barki obo,vią
?;ęk przec~termino.wego wy
nice biurowe oraz koo:>i':!tY
konania pYanu bud(}waicwszystkich innych za v.;c1;fow.
twa Polski Ludowej, IJraOszczędność
staje się
>::iogniemy, by lrnl>;•~tv ::wt\Viązkiern
nie tylko kobiet
skie były hufcem, .1-al>'zą
.. od warsztatu", ale ; tych I
wszystkici), w który·~h rr~ku
cym pod hasłem: „nigi.ly
znalazły się posteru!l:d barw\<;cej wojny", w imię
dziej odpowiedzialn<?, kie row
braterstwa wolnych rarodÓw, w Imię solida.rn<ini cze.
Zwycięska armia ludowa po raz pierwszy w hlstorli Chin Kobietom polskim nakn•śc\ mię<\zynarcdowej.
sla kobietom chlńsldm wolność i lndzk.le warunki.
śiiła
drogę działania
wkeI.

-

. Chł
· opi po.scy z wizytą
u radzieclt iej prząaownicy Pl<ICY
11,

..nanifestujq swq
D:nień

8 marca. obchoqziły
uroczyście
kobiety
całego
&wiata.
w Związlm Radzieckim :id.
były Śię zebrania, poświęcrme
omówieniu wyników 11 Mi~„
ilzynaradowego Kongresu Kfl
biecć.go.
Kobiety 'tadzie.::kie
w przemówieniach i przyj\~tych rezolucjach jednomyślnie uznjłY postanowienia Kon
gresu i ogłoszony przezen pia
nifest w obronie pclrnju. .<\ntyfaszystowski Komi\et Ko·
biet Radzieckich z okazji d.:iiił
8 marca wysłał depesze do ko
biecych organizacji d 1;rnokrą·
~ycznych w różnycn kraj'łch
świata z życzeniami qkcesów
w walce o trwały i d<'mokratyczny pokój.
we Francji Dzień l\:vb<~t.

był

Gości

polskich przyjmowała
u s ·iebi"e w domu. Po
sia a ona piękny, wygodny, 0 _
·m1'opoko1·owy
. dom. "'az"dy z
S
'"
członków jej · rodziny ma wła·
sny pokój, inajdu)t> się
tu
również i pokój przy.1~ć z pianinem w gabinecie duży zhiór
ks!ążek, gdyż Angelina czyta
dużo i ksżtałci się.

An~ell· na

Słynna przodownica pracy opowiadała
ó sobie j.

członkmn wycieczki
o swej rodzinie. OJ;
ciec jej był fornalem. Po Rewolucji Listopad-owej cała jej

medali), które moi oa jbliżsl otrzymali za zasługi, połoioni;:
dla rozwoiu radzieckiego roloictwa. Prasko)Via Al'6!'elina nie
ty!kQ Q'.ldaJ·e pracy wysiłek
. • . .
.
.
sw~ch .lllt~snt _1 .mo.zgu, a1e rO1! d
t
1
wnoc_zesnie zie 1 si_ę z . owar.zy
sz_am.1 pracy swymi dos1_:v1ad.ze
t k
..,
mami w . ar y u1
.ac11 pisanych
do gaze.t ~ cza~optsm. wydanej
pr~ez ~:eb:e kstązce P.„ t. ·_Lu:
dzte po ko~chozowych · . Wizy
ta .u. Angełtoy . pozosla.w1ta na
gos~1ac~ polskich . m_ezatar~e
wrazeme. Przyrzekli om podzte
lić się po powrocie
do kraju
swymi wrażeniami,
gdyż
s~
one jeszcze jednym ~woclem
s·zczęśliwego i dostatniego ży
cia kołchoźników radzleckteih.

Zdobycze kobiet a/bańskich
.Albania. do wojny była dla
nas krajem do~ć egzotycznym.
Wiedzieliśmy o nim jedno,
że
kobiety .Albanii żyły w półt1ie·
'\\Olnietwie, w wielkiej ciemno.
cie i z;i,cofani11. lstn~ęjQ-ca od
~ lal' w tym kraju władza lugowa z.robiła wszystko, aż:!.by
zmienić ten stan rzeczy, wynik
ły z pitnująrych tu przed wojną.
st.osunków feudalnych. Zapew
ci!>no kobietom równe praw11- z
n.iężczyznami, otwierają.c im dro
gę do czynnego udziału w życiu
społecznym,
politycznym i go.
spodarczym. Dziś już 6 kobiet
pias~uje mandaty do zgromadze
nia narodowego. Ponad 1000 ko
biet znalazło, si~ we wł!ldzach
lokalnych i miejskich Rad Narodowych. 1600 kobiet pracuje
w a.paracie państwowym rrzy
ezym w· lA 1t nlr.h za.intuje

pokoju

Po raz pierwszy na tere:1"3ch ·kom pomoc moralną i matewyzwolonych przez armię de- rialną. W zakończeniu greckie
mokratyczną w wolnej G•eeji kobiety demok!"atlct
ślubuj ą,
dz.ień 8 marca został uczczony ' że nie dopuszczą do tego, by
nie tylko szeregiem ma1iife- i imperialiści uczynili z Gr"?..:ji
stacji, ale i Zjazdem Zw.t.ązku bazy wypadowe dła sw-1ch aKobiet· Grecji Demokratycz- gresywnych planów:
nej: Uchwa.lono. a?el do w;;.zyDzień 8 marca obchodzony
!ftk1_c1,t ko.b1et _sWia~a ~twier: był w roku ' bieżącym w c:idzaJą~y, ze rmmo ;nt~xwencJ1 1 łym świecie pod hasłem walbryty~sko-amery~ansk1ej ~~d , ki 0 pokój. Na rzecz pokoju
g~ecki . p~owadz1 w . dalsz..rm rrhanifestowały kobiety wszyC'l.ągu .bohą.ter$ą walK~ ..Pr~: I stkich krajów Europy, Aml!crwko~ kn~ayvernu. rezimow~ ryki i krajów kolonialny.cp.
faszys.owslnemu 1 w walc- 1swą wolę utrzyrnania pokoJU
tej nie jest osamotniony. M~-1na świecie wyrażały solidarliony kobiet całego świata - nie llobieil' wszyą_tk.icb t'a.s l
czytamy w apelu - niesie na 1religti,
wszystkich kqlorów
szym bohaterskim bojowni- 1skóry.

I

I

I
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K o b Eeły Bułgarii w szeregac h wa.c:qcyc
· ,
h o pok6"I •1

_lrns~,~m Ja~ a'iriJ cu~e sfl~ł~ł; rs "' i

o?chodzony
pod
Zjednoczenia wszystk Cll tl'Cbiet w obronie polrnjn. Odhy
ły się liczne wiece i mai1ifęstacje, z udziałem set;}k tysięcy kobiet francu ~k !ch. W
Paryżu w wielkim wiecu. zwo
lanym na stadionie Bnffa1Jo,

~

~~

tJJ

Ludo\VY Związek

j

demokrac~ę

zwmazek K0.b1et

Ta dzia ła ln ość zna i·duJ·e swe' świata o pokój·, demok-raci·ę ł
·
I\ realnej pracy. 25 ty- ' solidarność
m i ędzynarodową.
z inicja t ywy Frontu Palriotycz s i ęcy oc hot niczych brygad ko- Kobiety bułgarskie
zabierają
nego przekształcił slę w król- biecych bierze ud zial przy bu- ' głos w obronie kobiet Hiszkim czasie w prawdziwą szkolę dow ie ob jek!ów pr zemysłowych 1 pan ii, Grecji i innych krajów,
Kobiet

w

Bułgarii utworzony w roku 1945 odbicie

wychowania politycznego kobie! W roku 1947 wypracowano 652 cierpiących ucisk reakcji i fabułgarski~h.
przygotowując ie tysiące d niówek. · w 1948 roku szyzmu. '" bieżącym ro k u zor
do działalności społeczne i. go- liczba . ta z o stała
potro_iona. ganizowano w ca ł ym kraju sze
cfehsetlolew.ałlo5 twys1·poęcyrciwe '.T:1::_,1·,Ro12- spodarczeJ t . kulturalnej·. Wy- Obe<:me cała uwaga związku ro ką kampanię dla poparcia wn io
·' -~
tysięcy w Lyonie, 15 tysi~cy siłek organizacji
skierowany skupiona z?stafa ,na _akcji fro- sków delegacji radzieckiej w
W Marsylli, 7 tysięcy w Grt?- jest ku
podniesieniu warun- pagandoweJ S-cw.etmego p.anu ·ONZ zm i erzających do zmn!eJ
noble, 7 tysięcy w l''1:Jil~pelier. k.
. .
k b" t
b 1
gospodar;:zego.
[
.
b . . •
. b ..
w ośrodkach górn:e7.y:h w o.w zyc1a
o te Y
u garL d
Z .
k f< b" t B ł szema z roJen 1 1tcze nosc1
k" .
t
.
. k"
d
u owy
w1ąze ·
o ie
u
.
c: •
• lk" h
. t
manifestacjach
wzieli •Jdr,iał s tej, roz ex:_ zen_ 1u opie 1 na garskich iest członkiem ,.,1 iędzy armu v-c.u wte te pans
w ob 1~ t .
k b"
. h
d
o OK
ys1ęcy
o L_,t - tc matką 1 z1eck1em oraz odbudo narodowe1 Oemokratycznej Fe- ra1 do zakazu stosowania broni
mężowie i synowie górnicy.
· k · ·
• ·
·
t
Na Węgrzec}) Miq:iiynaro- wie. raiu t przysp1eszen1u 1em-, deracji Kobiet. toteż bierze o- a omowej. Ze b rano pona d 200
dowy 'Dzień Kobiet otw?~zył pa budowy podstaw socjąlizmu żywiony udział w walce pro- tysięcy podpisów na uchwaloprzemówieniem radh:>wym pre w t~m kraju.
wadzonej przez kobiety całego nych w tej sprawie rezolucjach.

I
I

\"
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Dziś podajemy naszym Czy-1
telnkzkom wzory popoludniowego kosiumu, sukienki wizytowej

prz.ez domy konlekry jne radziec spotkały 5'ię z ogólnym uznakiego przemysłu odzieżowego i niem. Na pierwszym obrazku
na pokazie modv
w ~fo~kwie
widzimy garsonkę, uszytą z
tkaniny w poprzeczne paski.
Zakiet pozbawiony jest guzików
a przewiązany w pasie szarfą.

I

;;uż

nawet odl">wiedziah;1e sta.
nowi9ka.
Dawnyu1i czitsy na\lka qlę. ko
biet albańskich byłe. niedostęp·
na. D.ziś szkolnictwo powszech.
ne pbjęło wszystkie dzieci w
wieku szkolnym. Obecnie wiele
dziewr,zą,t albańskich spotykamy już w szkołach II stopnia,
a set\r.i ich kształci sii; do za~odów techniczJ!ych, lekarskich
itp.
Ażeby
zwalczy6
ciemnotę
stworzono sieć kursów, na któ·
ryeh niepiśmienne kobiety uczą.
się czytać i pisać. W ten $:\?Osób w cią.gu 4 lat 52 tys. kobiet
nąbędzie podstawowe wiadomo·
lici. P,aństwo opiekuje się kobie
tarni, okazuje im wszelką. pomoc aby umożliwić jeszcze
większy
udział
w życfo polit\"'CZDYIP. i społacznYJll kr-.!=

ATA

•

wolę utrzyman~a

zydent republiki. W dniu
8 marca odbyły się iiczne kobiece wiece w zakładach fa·brycznych i na sta.ii·)llac.h
sportowych. Wzięli "J nich udział przedstawiciele ·.vęgierski.ej
partii
pr;ic:u,1ących,
Związków Zawodo·.v·1ci1, ;1rga
nizacji społecznyc11 i <le1r10kratycznego zwLązim k'Jb:et
węgierskich. Wszysi kie :n;mjfastacje miały prze!:Jie~ uroczysty.
Równie uroczyście przeb!egały obchody Międzyna::od ,_
wego Dnia Kobiet w innych
krajach · E~1ropy: w l\;,ist,.-;:,
we Włoszech, Hola:1dii, .'\lbanil, Rumunii.

w ~zasie wity ty chłopów poi' rodzina uzyskała moiność norskich na Ukrainie jedna z g-rup malnego życia.
'
wycieczkowych odwiedziła l'ra- Nie tylko 1a. ale 1 wsrys '·rnwię At;1gelinę - bohaterkę scy moi bliscy - opowiada Ąn
pra~y ~SRR, posłan~ę do Rady ~elina - cały swój wysiłek I
NaiwyzszeJ. brygadiera staro- pracę oddają na to. by w nabieszczań~kiej stacji
maszyno- szej ojczyźnie działo siP Jak
wo-traktorowej o bwodu Stall- nailepiej. Dowodem tego• jesi uczestniczyło 50 ~Y 'Hęcy :rn· t pr zod owm~>t
·~~ 1· ·ba 60 d
·
biet. 20 tysięcy kobiet 111a11inI)· Ang e1.ina ies
tez .
o znaczęn· (or d".::row
I

pracy. laureatką premii stalinow
skiej znaną szeroko nie tylko
w swej ojczyźnie, ale i u nas
w kraju.

CAł~EG

KOBIETY

pn:ynlo

Sukienka popołudniowa sporządzona 'jest z czarnej grubej
tkaniny Jedwabnej, wykończe
niem jej. jest kloszowo krajany kołnierz i białe wypustki

I

rękawów.

I.i sportowego
ple tu.
Modele

J

t1

OPra<:owane

sa

Ubiór sportowy tak odpowiedni na narty lub ślisgawk~
składa się ze swetra ozdobionego norweskim ściegiem, takich samych rękawic i berec1·
ku.
Sądzimy, ie załączone mode
le przypadną do g•stu naszvm
nakldm Czvtelniczkom.

I
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Kronika Tomaszowa

Praca

T O M 'A S Z O W S 'X J

Związków-

Co etrzyma1rv

Za-wodo:wyeh

Wkracza na lepsze i realne tory

·

na .b ony tłuszcz e\\ e ?

Zarząd

Miejski podaje C:1'
że punkty ri~„
Odbyte w ostatn.ich dniach lwych
gubiono właściwy I trzyletni, by wci~gnąć d~ 1~aki_ związki zaczynają prz.e dzielcze wydawać będą w i ł
lenarne
siedzenie Powia styl pracy i drogę, po jakiej :ruchu współza w0d111ctwa naJ Jawiać.
•
. dekadzie marca br. posir '
p
.
po
•
działacz związkowy winien Iszersze masy, konsekwent- Mają one clbac o Y:arunki crom bonów tłuszczowycl' ·
toweJ Rady Związków Za- i kroczyć.
lnie realizować plan oszczę- pracy i płacy robotnika. A- Kat. .PR - 0,5 ~ słonhy
wodowych poświ~cone było
Szukano wyjścia z tej dnościowy.
le równocześnie dbać mus:;ą na kupon Nr 2; Kat R omówieniu zagadnień Swia sytuacji. Instruktorzy OK I w dyskusji nad refer:i- o produkcję, o w!kon~e 0,25 kg margaryny na \ ';
towej Federacji Związków I ZZ, Partii, bardziej świa~ tern
tow. Kołodziejczyka planew, o
real~ll~wame pon Nr 5; Kat. RD - 0 ' )
·
· t Ylk o do z ał~.;„ń nasze1··• !>oc1al1styczZawodowych
sprawozda- Idmru· a ktywi"sc1· - pro"b O\Va nie ograrocwno
Slę
. .
. kg margaryny na kupon 1' r
.
'.
li przełamać ten impas, w wykazyw::inia niedomogów ne1 gospodarki .B~dąc tra."1~ 5.
morn zarządow poszczegól- jakim robota zwiazkowa na Ubezpieczalni
Społecznej, ~isją do. ~as- mru;7.ą fo•c
KOMU wmsZUJ'EMY
nych oddziałów, omówieniu terP.nie Tomasmwa się zna- lłle ł>'WarantowanłJ po.moc w rownoc:r.esnie s~ko~i~ ~Dejaświ etl
spraw ubezpieczeń spolecz- lazła. Robota jednak w dal obsł~giwaniu
Sobota, 12 marca
choqrch
i lizmU. 4łla s~erokidt ~sz ro
1949 r.
nych i zagadnieniom (')rga- szym ciągu szła onornie, a zwalczanru symulanto "'hotmezycb i praeow:areeych.
u kolejarzy
Dziś:
Grzegorza
nizacyjnym.
przyczyna była jedna I pro
Zarząd ZNP, który dość
CI, KóRz~.r NIE
Dziś 0 godzinie 18 w salt
I trzeba uczciwie stwier- sta.
słabo był kiedvś oo1.1iitąEany
NAD Ą1. 'A. T ~
W,UNlEJSZE ~:EL!ll'ONY
Związku Zawodowego KoleStfaż Połarna 51
z ruchem zawodowym dzić, że przebieg zebrania
· u."· ·
jarzy (dworzec kolejowy)
dziś stworzvł sekdt-: nre1e- Oczywista, Illl" • W!'wstko odbędzie się wieczór świetlill4ilioj11 Obywatelska - ł7
i dyskusji dał wyraźny do· KONGRES W~KAZAŁ
Dworzec Kolejowy - ł
DROGĘ
gencką, której czł0111kowie je'5zcze jest zupelrue. dob:r:ze, oowy na który zaprasza się
wód, że w pr"lcacb Związ·
Wsk.<>.,.lłł ią wyraźnie Kon obsługują zeb.rauia falnycz są jeszcze pewne medociąg mie~kańoów naszego mia·
njęcia.
sta.
;ł\DRES RĘDAKCJI: R.S.W- ków 7."'w-.dowych sytuacja gres Zjednoczonej Partii ue.
Robotniczej, który stwierSłui;znie tow. Pr.otoś podżle się dzieje. ie na poImpreza
zorganizowana.
,,Prasa", Plac Kościuszki 16, żmieniła się na lepsz:e.
dził,
że
aktyw związkowy no<.H sprawę nl1otników siedz0niach z re.~uły brak jest przez Komisję Kulturał
telef. 250, godziny przyjęć JAK TO BYŁO KIEDY$ w swei poważnej części za- tartaku Konewka, którym przedstawici~a ~.iv.
Zawado no-Oświatową Kolejarzy w
10-12.
tracił knnfakt z mas.ami, od do dziś nie wyrównano sta wego pracowników Instytu- ramach tygodnia przyjaźni
Jeśli przypomnimy podo izolował się od rzesz robot wek według nowe; . umowy cji Społecznych i Związku polsko-czechosłowackiej.
bne posiedzenia sprzed pół nicZ"l•ch. Chciał, by masy po zbiorowej.
Fryzjerów, że na ostatnim
Wstęp bezpłatny.
roku, to stwierdzimy, iż dążały za nim, a nie zauSłusznie r6vmie~ -przed- poi:ćcdzeniu nie było Zarzą
z okazii Dnia Kobiet wtedy ponad wszystk? wy- ważył, że zatracona została stawicie! Zwi~zkn Pracow- du Pracownik:Jw Pocz'rhyły bol~czln oso- ł:łcwoś~ tniPdzv kierownic ników Przemysłu Skórzane- 'N")Ch, przedstawicieli Rad Wędrówka
Ju tro o godz. l 5·eJ' w sa- suwane
biste, że na takim zebraniu t
•
byt z ,. 'adowych r• )ezpieczalni
wem a masanu.
go zwrócił uwa~ę
z
c.i,;c1
•
, ";
ZGIERZ
li Robotniczego Domu K1:l- uczestnicy podnosili snrawy A masy mają w sobie iru małe kwalifik:lcje na
r obotni- Społe~ne; ,
.!!.~ektrovl!li i W Zgierzu
w najbliższym
tury odbędzie si.ę ..:;~~.:zy własne, które dotyczyły tyl "iatvwę twór~ 7 :i . rmii ·~ l> i : - ków i personelu tego dzia- Przeds1ęb1ors; wa BudQwla
czasie
mają
być
przeprow~
STA AKADEMIA zorganizo ko ich samych lub ich naj- rloskonal!" nr„1-1 0...,„~yl<P ,.,_ łu co odbiia się na reali- nego .,Regny W-'t•R r,rzez Komi~~t Coch..> bliższych.
dzone przez Duński Czerwob
t
t b t lk
'
h ] .
s
t
_.].
a
2,„;„z
"
.
.
ecnego e apu, rze a y o zacii nakri>.Slonyc Y-· amow.
prawę ę w 1 a .z~ ~ " •<~ ny Krzyż masowe badania i
du Dnia Kobiet
Sprawy
indy~1dualne tę inicjatywę wyzwolić i po Nie sposób poruszyc
wszy kowe muszą wzi.ąc perl roz- B'Zczepienia przeciwgruźlicze
Po cz~ści oficjalnej - bo przesłaniały
działaczom kierować nią.
stkie sprawy i zagaclnie.nia 0 wagę, tak sao+o jak na to młodzieży stczepionką BCG.
gaty program artystyczny zwiazkowym perspektywy
Związkowcy Tomaszowa, statniego posiedzenfa. Je8Ji zagadnien~ słu<oznie zwróco Szczepienia obejmą dzieci
w przygotowariiu zespołów dobra o~ólne~o. w spra- ii przyna·'mniei olbrzymia piszemy 0 nim _ to pot o. no uw.~ę
Miejskiej Ken i młodzież zgierską w wieku
śv..Ietlicow~·e:h.
wach drobnych i małostko- ich c~ęś/ _ dobrze z~ozu- PY wskazać na inną atmo- ferencJ1 PZ~ R.
od 1 do 18 lal Akcją tą ob'"
miała zalecenia Kongresu. Po sferę, na inny 51yl pracy,
T. D.
jętych będzie 7.050 dzieci.
trafiono nawiązać kontakt
N asl •orespondencl oilł~
z masami, oduczono się pa_Ź'-JCia ZMP
miętania o sprawach włas
współzawodnictwa kulturalno-oświatowego nych1 przesłaniających perspekt:vwy właściwej pracy
wzywa PFFT Nr 2
związkowej.
'
W związku z za.inicjowa- , no-Oświatową oraz kierown!
Na terenie Państwowego I należyty oddźwięk i nasunęnym
współzawodnictwem ctwo świetlicy Pa.ństwowycla
JEST .TUŻ PRAWIE
Gimnazjum i Liceum Handl o ło kilka konkretnych wnios- chwałami Plenum Zarządu
Głównego ob. prof. Hurysz
ŚWietlioowym, w ramach Czy Za.kładów Przemysłu Wełnia
DOBRZE
wego odbyło się _ walne ~- ków: Trzeba stawiać jako poruszyła zagadnienie obli..
nu
Przedkongresowego \nego Nr 27.
Toteż tak dyi>kusja, jak branie członków ZMP.
naczelne . zadanie ZMP-owca
ZHP przed 1939 r.
Związków Zawodowych, Ko- W tych dnia.eh przedstawi sprav.rozdania ?.:arzadów. Zebra.nie za.gaił przewodni naukę, Łrz:eba brać naukę ja czaReasumując
wypowiedzi w
misja
Współzawodnictwa ciele obu zakładów odbędą nie obracały się wokół czący Zarządu Szkolnego ko k~num przy ocenie dyskusji przedstawiciel
za„
Swietlicowego, Komisja Kul posiedzeJnie na którym pod- spraw małych.
kol. Jędrychowski Wiesław aktywisty. Ko~a winny czu- rządu Miejskiego ZHP kol.
tural~o-Oświ~t~wa. oraz kie- pisana ~tanie umowa 0 W wypowiedziach tow~- w obecności przedstawicieli wać nad poziomem nauki Kolczyński
podkreślił,
ze
rown1ctwo swietlicy przy
półza od . twie i omó rzyszy była troska, ale me Rady Pedagogicznej, SP i swych . ~onków. Ważnym walka o naukę
i zmianę obli
Państwowej Fabryce Filców ~
:w m~
- tylko troska, lecz i konkret ZHP.
zagadruemem,
dyskutowaTechnicznych Nr 2 w Toma wione wszelkie szczeg6ły.
ne wnioski i wskazania, jak
Celem
zorganizowanego nym na zeb~aniu, była pra- cm ZHP jest jednym I'- naszowie wezwało do współza· Korespondent z PFFT Nr 2 robić i co robić, by v1yko- przez Zarząd SZikolny ~MP ca nad I?imesieniem pozio- szych sztandarowych i pod„
wodnictwa Komisję K'Ultural
J. Fąfara. nać przedtt=>rminQwo plan zebrania było omówienie u- mu nauki przez zorganirowa stawowych zadań w 1949 r.
Zebranie zostało zakończ.o
cltW18.ł Plenum ZMP Za;zy,ą- nie
samop. koleżeńskiej. ne
odśpiewaniem
H"nmu
du Głównego, przedyskutoW dalszej dyskusji nad u- SFMD.
W.
PanoUJle, u;gjdźcle
biurek
wanie
dotychczasowych
----------------form pracy na terenie szlro- Ze sportu
ły, omówienie stosunku mło
wiadomości ,
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Wieczór

cowy

•
Ak a d emla

powoiewództwie

1

1

l";

z

Do

Zebranie Koła przy liceum. Handlowym

z zo

Zabawa w

-

korespondencję

kosztem PZPW Nr 27 w Tomaszowie

I

dzieży uczącej się, wysunię

cie programu i konkretnych

ZMP Tomaszów -

mistrzem województwa

Prr.eglądamy plik akt, do- remont i... kiedy chciano ją czas czynił - wzbraniać się form pogodzenia nracy orga W Radomsku odbyły się ł niedzielę, dni-i 13.3. br. Cl
tyczących jednej, napozór zarejestrować w Wydziale nawet przyjmowania pism w nizacyjnej z nauką. Podsta- wojewódzkie
mistrzostwa godz. l ~-ej.
prostej i łatwej do załatwie- Transportowym, okazało się, wymienionej sprawie?
wą dyskusji był zas~czy ZMP w ten1sie stołowym
Termin zgfosze;'i unly·.,•a

Jiia sprawy. Przeglądamy od
pisy korespondencji i odpowiedzi na listy, które pisane
!ą raz do Okręgowego Urzę
du Likwidacyjnego, raz do
Dyrekcji Przemysłu Wełnianego. Oto tylko ich drobna
część 16. XI. 48 r. - pismo
do OUL, 16. XIl. 48 r. znów do OUL-u, 19. XII. znow, 31. I. 49. r. - pismo
z Urzędu Likwidacyjaego,
3. Il. - do Dyrekcji Braniowej, 11 lutego - r.>.: Dyrek
cji Branżowej, 21. Il - do
OUL-u, 25. Il znów do
-r.
.uyrekcji Branżowej.
Ale to jest tylko część korespondencji, · bo pierwszy
list W tej sprawie
wysłano 15
1
listopada
947 r., a więc
przed 16-tu miesiącami, nie
zliczyć zaś w cią~ teg~ okre
su czasu telefonow llllędzy·
miastowych, wyjazdów do
Łodzi, interwencji, przyna1o-1ań i przypominań.
ib
Co t o za tak „ trudna"
ISprawa ?.„
W roku 1947, w czasie lik'Widacji
Tomaswwskiego
Zjednoczenia Przemysłu Weł
]lianego - dyrekcja PZPW
27 nab~ła od likwidatury
ZJednoczema . pl'ey'czepkę do
samochodu c:ęzarowego. .Zapłacono za m11; 40.000 zł. (na
co w aktach Jest rachunek),
)ln'.enrowadzono
,e-eneralny

N:

~e. przy~ep!I' była własno- Przecie! gdyby „urzędasy"
s~ą poniemiecką.
si~ące za biurkiem, miast
Urząd Likwidacyjny wzbra bawić się w korespondencję,
niał się wydać dowodu wła- dodały pieniądze,
jakie

snoścl (i słusznie!), bo Zjednoczenie nie zapłaciło należności 2a wóz. Urząd Likwidacji
zażądał od PZPW
Nr 27 - 55.250 złotych.
Ale przecież za przyczepę
zapłacono - więc jak ?.„
No i zaczął się papierowy'
taniec. List za listem i nic.
Interwencja za interwencją,
a przyczepka bezużytecmie
toi Al żeb t lk
tal
s ·
e 1 Y Y o s a.
Przecie
• ż :t.a.A
-- -ła dY muszą tran
sportować, a PllllY transporcie zmuszone są wypożyczać
obc.e wozy i płacić słone pie-

niądm.,

Płacie

pieniądze

niepo-

trzebnie, bo przecież kupiły
przyczepkę, za którą zapłaciły 40.000. zł. a której nie
wolno im uru~homić.
I postronnemu obserwatorowi włosy się jeżą, gdy pomyśli o tej sprawie. Bo jeśli
Likwidatura
Zjednoczenia
bezprawnie pobrała pienią·
dze, to Dyrekaja Branżowa
1
- - - • do
nie może ieh prze~ac
Umędu
Likwidacyjnego?...
Bo jeśli Urząd Likwidacyjny
zna całokształt sprawy - to
nie może zażądać od Dyrekcji Bra.ntowej zwrotu pieniędzv_ a nie iak nrzez newien

PZPW Nr 27 wydało w międzyC1Zasie na wynajem obcych wozów gdyby dodały
do tego kos~ta wyjazdów do
Lodzi i telefonów w tej spra
wie, gdyby wreszcie dodały
te pliki papierów i cza.s przy
tym wszystkim zmarnowany
- to okazałoby się, że możnaby za te pieniądze kupić

referat kol. Kolczynskiego
0 :az sprawozdanie przewod:
ru.czącego z dotychczasoweJ
działalności Zarządu Szkolne
go ZMP..
.
.
Zebraime udało Slę: WZlęło w nim udział ok<>ło 100
członków z wszystkich pięciu kół istniejących na tere
nie szkoły. Jednym z głównych tematów dyskusji była
sprawa nauki ZMP..owców.
Zagadnienie to •mal'azło

nową przyczepkę.

I wydaJ·e nam się, że trzeba uderzyć w stół i poprosić
kogoś z Dyrekeji Branżowej
i ri OlJL.u, by wyszedł wresz
cie zza biurka - to wtedy
sprawa zostanie załatwiona
w ciągu 8 godzin
b'
ki że.
ł t ·
~ o iecanże .• .• ,,za. a„wimy - '·' ~aJę1ismy s1_ę afbtsalolut!lle me uru~homA1ą tej
a .neJ
ona
b .przyczepy:
h
musi yc uruc om1ona.1
Wtedy, kiedy robotnik realizuje w codziennym wysilku akcję oszczędnościową nie wolno wyrzucać pieruę·
dzy na wynajem samocho·
dów, tylko dlatego, że szanowni panowie zza biurka
miast rz;ałatwiać sprawy _
bawi.a się w: .• urzędowanie.
'
~t. Juszcz.vk
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Wielki sukces odniosła dru
żyna ZMP Tomaszów zdobywając mistrzostwo wo
jewództwa łódzkiego i puchar przecnodni, ufundcwany przez Zarząd Wojewódzki ZMP. Drużvna tomaszowska
wystąpił&. w
składzie: D1:nb!l ,~owsl>i, ·wa
kńdowski i Pciybyła.
W mistrzostwach indywidualnych Dziub9.ltowski Sta
nisław zajął II miejsce na
10-ciu startujących, najlep
szych zawodników wojeód .__
W
Z•wa .
Dzięki zwycięst;wu rlrużynowemu zespół tomaszowski zakwalinkował się do
dalszych międzywojewódzkich rozgrywek o mistrzost."<• Polski zt.f , ,
Klub Spo>:"~owy ZY..P „To
m?~zowianka'' organizuje w

se1tretan od..-......,_..,.._ 1 111~.Sekretariat
og&ę:m.a: m-za
DzW ~
J5MI

dniach 12 \ 13 bm II-gi tur
niej tenisa
!;tołowego o Głó
N
zwną
i,•P. agnr.lę Przechodnią

=~e'lll~

d ~agroda ()ucha[) przecho

wewa. •

;:1~ ,::0 ,.::Utomr ltMJ (z~spc~:)
Dzl8ł

mllt8eJI:
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SM.u
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Początek turnieju dzi ś,
dnia 12.3. br. o gt}dz. 17-ej
w lokalu ZMP, ul. ')chotni
ków W,1jcnny·.J1 :· ·
1• i 11a
ł•• • 7.akonczent~ turnieiu '"

z dniem 12.3. godz. 13.
Wpisowe wyn·::si zł 200
od zawodnika. Zw:ody roz•
grywar..e bedą piłkami or~a
r.m1t• l ów. Dals,~ szczegóły
w re!,.°' laminie to • . · ,c in
Nadmieniamv. ie I-szy
turniej rozegrany został w
r. 1947 i zakończył się wysokim zwycięstwem druży„
ny OMTUR, która t ym sa•
mym zdobyła puóac po raz
plt:rwszy.
-----------

Spółdzielcy

Mb'era1·q
„, I KOmtety sklepowe
Jutro odbędzie się w świet
licy spółdzielczej przy ul.
Zgorzelickiej 34, ogólne zebranie wszystkich człon1{ÓW
Powszechne; Spółdzielni Spo
żywców w Tomaszowie Maz.,
poświęcooe wyborom Komitetów Sklepowych.
Por.zątek zebrania vryznaczony został na godzinę 10
rano. Ze względu na doniosłość
zagadnienia,
jakim
jest
wybór
komitetów,
wszyscy członkowie PSS-u
winni wziąć w nim udział.

Złóż ofiarę

na

Odbudowę · Wars~awy
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PA!QSTWOWll TEATR
WO.ISKA POLSKIEGIO W ŁODZI
ul. .Jaracza' 27

Ostatnie trzy dnl
o godz. 19.15 współczesna
komedia polska Kazimierza Korcellego pt. „Bankiet• .
We wtorek 15 bm. premiera ko·
medii znakomitego dramatopisarza hiszpańskiego Lope de Vegi pt.
.,Ple1 ogrodnika".
DzłA

Hokeiści

nasi

z Moskwy W~d;~:;o·~~~lic;~;;~r z Ruchem

przywieźli

zapowie~ź

wielu imprez sportowych polsko-rzdzieckich.
w szystk1m uczestn!kom brak słów uznania dia wyrażenia
WielkieJ" oościnnOŚci oospodarzy

'rEATB „MELODIRAM"

ul. Traugutta li

e
e
(Gmach OICZZ)
godz. IS.l5 wsp6lczesna na.W czw_artek powróciła. do kraju sa.molotem rad.zieckim druż_Y· nie pozwoMa na powrót. Wszy
P0 ls~ch hokeistów, która P~ZN! 10 dni ba.wił~ w Moskwie. ;;.,.•y przybyli zawodnicy, mimo
aztuka amerykańska Arthura Mil:~e~oti:,s~u przybyłych oczekiwa.li przedsta.~ciele GUKF z kilkogodziuu1·j i;otlróży samolo.
lera pt. „Synowie".
yr ktorem Kosmanem na. czele, delegaci PZHL - mjr. tern, są. w dobrych humorach i
Wszystkie bilety sprzedane. Paoraz przedsta.wiciele ll"yglądają. do~konnle.
Better, red. Hirszbęrg i rtm, Oha.tisow
•se-partout nieważne.
„
·-·
eh 1
.
w szyscy
pra.s„ stołecznej,
wa Ił go,,.,rnnosc
P~STWOWY TEATR
Na. zako:dczeme v-dyr Szem S:-?spoda.rz_y .i serdeczne. p~zyję·
POWSZECHNY
berg podzielił si41 z obecnymi tle~ z JRk1m epctyk:i.h się na
doniosłą wiadomością, za.powia.. ktt z1lym kroku.
,, lodzi ul. U-go Llstopada 21
Przechodząc do spraw 'porto
da.ją.c, że występy hokeistów
Codziennie o godz. 19,15, a w
zgodnie
za.wodnicy
były wych,
polskich w Moskwie
niedzielę i święta dwa razy o go<lzlnie 16 i 19.15 ciesząca się olpierwszą z wielu tegorocznych ~ twierdzo.ją, że szczególnie w
brzymiem powodzeniem komedia
imprez sportowych z udziałem dwóch picrwszydi spo~kaniach
Michała. Bałuckiego „KLua KAz:iwodników radzieckich i poi. drużynę pol~ką. zaskoczyło nie.
zw.vkle szybkie tempo gry. Za
~< ' "h
. WALERÓW".
Z człflnków ·lrużyn;v- holcrjo· 1najlepBzego zawodnika uwa:hją.
W roli Nieśniiałkowsldego wyatępuje doskonały aktor komediowspanialego „dryb
wej nie przyje&lał jedynie Bobrowa,
wy Zbigniew Ja:blolisld.
rhoroha li~tę" _
kr~··remu
Wołkow~ki,
Przybyły wraz z ekipą. wice.
dyrektor GUKF - Szembprg,
TEATJI. „OSA„
mówiąc .o ~ok~istach ra.dziec:
Traugutta 1 tel. 272-70
. kich, st.w1erdz1ł, ze w~r.yscy om
. .
O god~. 19.30, w medz1elę i ~ę maję doskonalą kondycję fi.
uwzięli się
ta. o 16 i 19.30. farsa M. Słomczyn- 7 yczną. i wykazują. wielkie zro
".IWSKWA (obsł. wł.). Z oka- sie 52 sek„ o półtorej minuty
•kiego ~.Z. W1ehlera p. t. „Rycerz zumieuie dla gry zespołowej.
PosZ<',zeg6lne drużyny ~tanowią. zji 66.tej rocznicy pierwszych lepszym od dotychc~asowego re
S:ialony z A. Dymszą.
zE>społy bardzo wyrównune, tak zawodów o mistrzostwo Republi kordu ZSRR, na.leżącego do Bie
TEATR „LUTNIA"
że trudno z nich kogoś wyróż· ki Ro ~ yjskiej w jeździe szyb· łowej, Nowy rekord ustanowił
Piotrkowska 2"3
„Ja.ko całość, n11jbardzieJ bC'j, zorganizowano na stadio. również Lisin (Gorkij), przebyIJić.
Codzinnie o godz. 19.15 „BA- podobała. mi się - mówi v.dyr. nie „Dynamu" w Gorl: ~ ju\Jile· wając 1.000 m w 1 :34,8.
zawody łyżwiarskie z
dT1I.Ży.u CDKA. nszowe
Szemberg RON CYGAi.q-SKI".
naj!Ppszym atahlem natomiast udziałem tegorocznych mistnów
dysponuje „Dynamo' '. Hoheiści Republiki.
TEATR LALEK R.T.P.D.
W pierwszym dniu zawodów
radzieccy wprowadzaję. do gry
Nawrot 27.
rozegrano bit>f,ri na 500, 1000 ·
!:!odziennie prócz poniedziałków wiele nowych elemer..tów, ktlirc 5.000 m. W konkurencji lll\'W sobotę, dnia 12 ma.rea br
przenos~ z hokeja rosyjskiego.
godz. 9 „Pinokio".
skiej, oraz na 500 i 1.000 m w o godz. 17.30 w ' pierwszym ter_
W niedzielę I święta godz. 12
konkurencji kobiet. Bieg mi:ż· winie a o godz, 18.00 w drugim,
„Historia cała o niebieskich migda
czyzn na 500 m przyniósł nic- <.<lbędzie się wspólne Nadzwyłach".
srodzianki:i w po~taci pornżki rzajue Walne Zebranie członków „Łódzkiego Klubu Sporto·
mistrza ZSRR na tym óystanpołudniowe.
Wiadomośd
12.04
ł.ÓDZKI TEATR ŻYDOWSKI
we;;o' ', „D:r.iewiarRkiego Klubu
uzysk•~
który
Kurdiawcewa,
de
Trio
12.20 ANTONI DWORZAK
Jaracza 2.
i ,., Wlókniarza Sportowego"
op. 74. 12.45 Audycja dla wsi. cza~ o 0,1 sek gorszy on zwy·
W sobotę dn. 12, w niedzielę dn. 13.00 PRZERWA. t.ł.30 (ł.) Z lódz· dęzcy, BiP!f wr.grał Gołowczen- Lódź' '.
13 marca r. b. o gódz. 19,30 sztuka kiej prasy. 14.40 (Ł) Kwadrans wal ko z OmRka w cza~ie 45 sek.
Sz. Diamanta "W NOC ZIMOWĄ" ców. 14.55 (Ł) Skrzyn.lta Łódz. GołowczP.nko triumfował rów· Zo tąd Z fe n- • 20
.
W reżyserii Idy Kamiliskiej.
• · - - - - - - - - - - - - · ! R o d z . Radiowej . 15.05 (Ł) Komuni- nit>Ż w biegu na 5.000 m, w któ
Dziś
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Lyżwiarze

·radzieccy

na swoje rekordy...
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ŁKS wyjeżdża

do Zgierza

.Inauguracja . sezonu. plłkar- stanie uzu.pełniony Urbanem r
&kiego w ~,od~1 nastąpi W nad Włókniarza i jednym t. re zer•
wowych nap'<lstników. ŁKS u.
chodzącą niedzielę.
Mimo niespray jających wa- silnie trenuje, czcga go borunków atmosferycznych, piłka wiem ciężkie spotkanie już w
ra;e nasi zmuszeni są wyjść na przys złym tygodniu z groźnym
boiska, ponieważ już 20 marca zespołem Wisty z Krakowa,
rozpoczynają się mistrzostwa I J wicemistrzem Polski.
w·
. . 1. k
1·1g1,. d rug1e
. 1• 1llllllllllHIUJJllllllllllUllllllllllllllllllllllOlllllllllllllllllllllllllU
J . o ręgowe:
medztełę
zaprosił na
dzew
Ruch z Chorzowa. aby rozegrać z nim spo tkanie towarzyZebrania: w sali przy ulicy
skie. Goście przy jadą w najsll.
niejszym składzie z Cieślikiem, Pl'zędzalni·anej .nr 68 o g<>az.
Ałszerem i Przycherką na cze- 18-ej odbędzie się polączento.
le. Skład zespołu łódzkiego nie we zebranie LKS-u z Wlóknra
jest je~zcze ustalony, pewnym
jest tylko, że nie wystąpi Cl- rzem, na którym wybrane zo •
chocki w napadzie, bowiem staną nowe władze największe
przeniósł się on do Warszawy. go klubu włókienniczego w LoSpotkanie Widzewa z Ruchem dzi.
.
.
Plik
rozegrane zostanie na boisku
a ręczn_a. w salt YMCA
Zjednoczonych, róg Kilińskiego
i Tymienieckiego o godz. 11-eJ od godz. 18·eJ rozgrywane będą
spotkania drużyn szkolnych w
przed południem.
konkurencjach:
LKS zapr05,zony został na następujących
gimn. Vll
nied;i:ieię przez z~ierską . „Bo- siatkówka żeńska:
.
.
u
się
rutę", z którą zmierzy
niej również o godz. 11-eJ. -: gimn. X, . gt~n; fII A
V. ,s1atkowKa męska:
Skład łodzian nie będzie się za g1mn.
sac!tniczo różnił od składu ze- gimn. III A - gimn. XI, PSTP
szłorocznego. Możliwe. że zo- - girnn. I, koszykówka męska:
gimn. X, gim111
gimn. III XV - Księży Młyn.

Dzisiejsze imprezy

------------------------------------------DzisiaJ nadzwyczajne zebranie
klubów: LKS - DKS -
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Finały wsiatkówce
kół

zs. „Gwardia"

Odbywa.ją.ce się

od szeregu
tygodni mistrzowskie spotkania
w siatkówce Kół Z. S. „Gwar_
dia" wyłoniły mitrzów grup,
kwalifikuj11:c do finału spotkań
Koła Nr Nr 35, 7. 8.

Włókniarz

Zebranie odbędzie się w sali
przeniosła się
Robotniczego Domu Kultury w
Wrocławia
do
Lodzi, UJZY ul. Przędzalnianej
Doskonała pływaczka bielska
Nr 68.
Porządek dzienny między in. Bemówna przeniosła się do
nymi przewiduje: ustalenie na· Wrocławia.
zwy klubu po fuzji, wybory
Bemówna startować
będzie
władz klubu, zatwierdzenie pre
limina.rza. i planu :pra~y.
w barwach „Ogniwa".

Bemówno

ntOrCO

Zrywu

zmierzą się z Gwardią
~=~·y ~5 ·~~d~~j/~~:tad:~ta I~~~ ;r~e!ajlł:4~~~~sze miejsc~ wy. Pięściarze
h ali PKS-u
d
b
Bieg kobiet na 1 OOO
15.30
Chwila muzyki z
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w
„Podhale" audycja dla dzieci. ła rekordzistka Świata Zoja
Cholszczewnikowa. w doakona.- p
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POPOŁUDNIOWY
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rzedsprzedaż
16.15 „Tydzień przyjaźni polsko· lym czasie 1:4!!,0.
Pomy;;ł organizatorów wydaj;
rdwa. zespoły zdu.ją. sobie spra.
W cza:;ie zawodów ustanowio
czeskiej" - audycja dla miodziewę, że to pierW";ze ich ~potkanie nam się b. szczęśliwy. Fomijaty. 16.30 Swietlke Zw. Młodz. no nowy rekord Związku Ra.
może w dużej mierze zadeeydo- ~ą.c już przeróbkę hali Willly, ha
Polskiej wzorem dla innych świe- dziecki„~o w biegu na 500 m,
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wać o losach mistrzostwa.
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drużyr• o":Vego cie". Transmisja z BRATYSŁAWY
Obrońca. tytułu
mo~ a. Y P?nne ci. ,z gorą.
~a pewnie przed tym sensa.·
mistrza w siatkówce j~t Kolo 17.4.5 Drugi dziennik popołudnlopodryJnym spotkaniem wielu Czy_ trzy l loł tis\~c~;~d.zo~·\
Nr 3, kt.Cre w nbieglym roku je wy. 18.00 „Ludzie z Kołchozowych Głażewska
nas
. .u, Ja
telników· jest ci?kawych co sły· ~·z.as g ~ w n 1
"
t d
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18 15
sienia. zdobyło m1'strzostwo ko'ł T'
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z. I". „Gwardia" i tym samym 18.4.5 Audycja Komisji Centr. Zw.
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:iarze w spo'koju ducha trenuj\ g
Głażewska I Przyborowskł
w obecny<'b spotkaniach fin11ło· Zaw„ 19.00 „Wieczór Mickiewi·
1 przygotowują. swą. kondycję, 8 tysięcy zwolenmków boksu
·wych hę•izie się starało tytuł czowski". 19.30 Muzyka z płyt.
Od środy organizatorzy roz.po
ahy utrzymrć ją. przez kilka tyWIECZORNY. ze Zrywu otrzymali zaproszenie
20.00 DZIENNIK
mistrzowsko utrzymać.
godni cif~1:ich ~o~, . kiei·ownic. czynajq. zwozić do hali i przy. .
.
ł'inałowe spotkania. odb;idą 20. 50„Dojście do morua". 21.00 na zawody łyżwiarskie do Pru
flię w nadchodzą.cą. niedzielę 13 Koncert. 21.45 „Piękna Aleksandra sakowa w dniu 13 bm. (nie- Da:wn~ JUŻ nie mieliśmy w two zaś JUZ dzi~ia~ ma pełM st i do założenia otrzebnej
. P •
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Trzeba . ą.p ą. ..
_ l.odzi tm~rei:y o ch~raterze spraw do załatw1ema.
.
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renmgu,
przy ul. Stalina 17. Ogółem od. poświęcona poezji czeskiej . 22.581 WJ mego
organizacyjnym..
względem
będzie się sześć spotkai gdzie (ł.l Omów. proqr. lok. na jutro. wezmą udział w tych ~awodach l n~r.rc~; _kiedy t? staną ""' liln~u rnstalować światło itp.
1
zmierzy się 'każda drużyna z 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.IO I w któryd1 będą mieli okazJę ftmaohśtci P dlrkii:;-ynzowycłh. ł?Dd • Mecz bowiem nie odbęozie się Przedsprzedaż biletów uruchoh
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.krz "JuPwKS a miona już l>łdzie od środy, na.by
, az. ą. sptdembem . pun ~wkym, Muzyka taneczna. 23.50 Program spotkania się :z: czołowymi na. ,kiego Zrywu i warszawskiej li w·
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cruzyna. z o ywaJąca.
przy rogu ulic Skorupki i. WóL wa je będ e można w firmie
i1ość punktów zdobvwa. tytuł' na iutro. 24.00 (ł.) Koncert zyczen. szymt panczenis amt z . a ar- , war i.
mistrzoweki oraz puchar z. s. 0.59 (ł.) Zakończenie audycji i cizykową i Kalbarczykiem na Jaki. to będzi~ mee~, nie Po· c~ańskiej, godzina znś pozosta. „Start" przy rogu Piotrkow.
skiej i Nawrot.
trzebuJemy chyoa p1~ać. Ooy· me ta sama to jest 11,
Hymn.
„Gwardia".
1czele.

biletów rozpocznie

we wtorek

i Przyborowski

Teodor Dreiser
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Tragedia Amerykańska
Clyde powtarzał to samo, co już mówił Masonowi, dojednak w zapale to, czego jeszcze Mason nie słyszał,
mianowicie, że wolał na nią jeszcze z łodzi, żeby uchwyciła
się krawędzi łódki, chociaż przedtem utrzymywał, że oboje
jednocześnie wpadli do wody. Wspomniał również o tym
wietrze, który miał zrzucić kapelusz z głowy Clydowi,
a tymczasem Mason powiedział przedtem Smillie'owł, że dowiedział się z zupełnie pewnych ust, jakoby dzień ten był
zupełnie bezwietrzny.
Najwyraźniej Clyde kłamie. Bardzo nędznie ułożył sobie tę · historię. Smillie nie dawał jednak do poznania Cly~' że nie wierzy, i odpowiadał mu tylko co jakiś czas:
_ :naturalne! _ albo _ Aha! rozumiem„. _ lub _
-;.., więc to tak było?
Wreszcie chciał się dowiedzieć, co znaczyły sińce na
twarzy Roberty, bo Mason twierdził, że uderzenie o łódkę
nie mogło spowodować takich obrażeń.
Clyde znowu zapewniał, że widział jak Roberta uderzydał

ła się o łódkę tylko raz jeden, jeżeli więc było więcej znaków, on nie umie tego wytłumczyć.
Czuł wszakże, że na próżno traci słowa. Po co to wszystko, k·i edy Smillie mu na pewno nie wierzy. Jakże, na
przykład, usprawiedliwi się przed nim ze swego tchórzostwa, gdy zrobią mu mTZut, ie nie ratował tonącej Roberty?
Nie miał już chęci i odwagi kłamać dłużej, więc w końcu zamilkł. A Smillie, też przygnębiony, nie miał serca robić
mu więcej przykrości zadając pytania, na które Clyde nie
niespokojnie
pokręcił się więc
miał ochoty odpowiadać,
t wreszcie w,ybąkał:
.,.~ Ale czas już na mnie, musze iść. Bardzo jestem za;.

dowolony, że usłyszałem to z ust pańskich. Teraz złożę całe
sprawozdanie pańskiemu stryjowi. Niech pan jednak nic
o tym nie mówi nikomu, że dostałem polecenie, aby panu
dopomóc. Mam wystarać się o dobrego adwokata i powierzyć mu pańską sprawę. Dziś jest już późno i pana Broockharta I}ie ma w domu. Zdaje się jednak, że trzeba będzie na
niego zaczekać i rozmówić się z nim jutro. Proszę tylko
o nierozgłaszanie tego. On sam się zgłosi do pana albo przyśle kogoś od siebie i da panu jakąś radę.
Wyszedł przekonany o bezwzględnej winie Clyda i przeczuwał, że wszystkie miliony Griffithsów nie ochronią go
od losu, na który bezwzględnie zasłużył.
ROZDZIAŁ

XIII

Nazajutrz rano Smillie zdawał raport p_anu Samuelowi
z rozmów z prokuratorem i Clydem. Gilbert, obecny przy
tym, wysłuchawszy sprawozdania wykrzyknął rozjątrzony:
- A to łajdak! To potwór! Nie mówiłem ci, ojcze? Nie
.
ostrzegałem cię przed nim?
A pan Samuel, który miał tyle sympatii dla Clyda, rzucił na syna wymowne, zakłopotane spojrzenie, które zda-

wało się mówić:

- Czy mamy teraz mówić o mym szaleństwie , które,
jednak kierowane było dobrą intencją, czy będziemy dyskutowali o tym nieszczęściu?

być może, iż było szaleństwem,

Gilbert wszakże myślał prawie z zadowoleniem:
- Zbrodniarz! Clyde jest przestępcą! A ta papuga, Sondra, afiszowała się z nim, wciągnęła go do towarzystwa.
aby tylko mnie na złość zrobić„. Teraz sama się skompromitowała! Dobrze jej! Wariatka! ma teraz nauczkę„. Będzie
już uważniejsza.„ Ile jednak kłopotów będą mieli z tego powodu ... ona i jej ojciec„ Ba! ale ta hańba spadnie również
i na n ich, Gliffithsów.„ na niego, na jego narzeczoną, na
Bellę, na Myrę.„ wszystkich! Może zachwiać nawet ich po_Ęr;c:Jsjowarzyską w Lycurgus„. A to tragedia! b. jeżeli go

na śmierć? Taki wstyd„. w jego rodzinie!
Pan Samuel zatopił się w rozmyślaniach. Rozpamięty
wa! etapy kariery Clyda od przyjazdu do Lycurgus.
. Na samym początku umieszczono go w pralni, przy
strasznym, przykrym zajęciu L. zapomniano o nim. Zostawiono go samemu sobie przez całe osiem miesięcy. Czy takie osamotnjenie nie mogło się przyczynić do tej tragedii?
Potem umieszczono go między tyloma dziewczętami.„ Czyż
to nie był błąd?
Widział to jasno teraz, jakkolwiek nie był wcale skłon
ny przebaczyć Clydowi tego ohydnego czynu, tego wstręt
nego pomysłu i zmysłowych pożądań. Z jakąż nieopanowaną brutalnością uwiódł tę dziewczynę i pozt>ył się jej dla
Sondry! Dla tej milutkiej Sondry! Jakże głupio teraz tłu-.
maczy się w więzieniu! że nie miał zamiaru jej zabijać, że
nie zabił jej... że wiatr mu zrzucił kapelusz.„ same głup
stwa! Nie umie się nawet wytłumaczyć z posiadania dwóch
kapeluszy, . z szarego ubrania, nie umie wytłumaczyć się,
dlaczego me wyratował tej biednej dziewczyny.„ A te dziwne sińce na jej twarzy! Wszystko przemawia za jego winą.~
- Na miłość Boską! czyż ten wariat nie umie nic lepszego wymyśleć?
Smi.llie odpowiedział, że o ile mógł wymiarkować, pan
Mason Jest stanowczo przekonany o jego winie.
Straszne! straszne I - mówił pan Samuel. - Nie
n;ogę doprawdy zrozumieć tego! Nie mogę! Wydaje mi się
rueprawdopodobne, żeby ktoś jednej ze mną krwi mógł
popełnić taki straszny czyn!
Powst~~ z .mie_js~a i pełe~ niepokoju, lęku, smutku zaczął .c~odZ1c :"'1elk1_m1 krokami po pokoju. Myślał o swej
:odzm1e, .° Gilbercie. jego przyszłości, o Belli, jej ambicjach
i marzeniach. A Sondra! a Finchleyowie!
Za~i~n~ł pię~ci, zmarszczył brwi, zagryzł usta i spojrzał
na Sn;1lhc a, ktory za~sze spokojny i ugrzeczniony kiwając
,
srnutme glową starał s1e okazać całe swe współczucie.
(D. C. n.) 1
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skażą

