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apel
ludzi podjęły
Miliony 'Intelektualistów
wsprawie Kongresu Pokoju

Komitetu Łączności

finansowy, czyli angielska
choroba Johna Bulla

SPOLDZlELNIE ZSRR.
Ostn.tnio zgłosiły akces do
Ktlngre•u Zwolenników Pokoju
~p6łdzielnie radzieckie skupiają.·
ce 32 miliony ~zł.Pn k6w.

RUMUlilSKA

KONFEDERACJA PRACY
Generalna Konfeder;lcja Prn.cy Rumunii, j~dnocząca 5 . milio
nów związkowców ogłosiła komu
J'likat, zapowiadający cnłkowitł'
poparcie inkjatywy Międzynaro
dOWPj!O Biura r~ączno~ci Intelr;k
tualistów zwołRnia w Paryzu
Kongrern Zwolcm1ików Pokoju.

Nr 76

Komitetu
ZSRR-widziany ouzami lfolsłCiego chłopa Eh~i~ego Ratt1 Ministra~
' Utłlwaly

Bezpośrednie zetknięcie utrwala wieclo/stq przy,jciiń

Wielki dorobek

Przyjęcie powracające; z Ukrainy wycieczki w :P zy,diunr Rady Ministrów;~ b:;:z~er plk.8 1:i°:;~osP_oda;:ę ~'Y0!h
Przemówienie tow. premiera

WAR.SZAWA (PAP) Podejmują c w dniu 15 bm. chl o·
" f , r, , ~'iw ·
· J oze
.
zwied ·ziłi USRR. premier
pów po 1skich, kt orzy
·
· ł m. in. co na stępuje:
· d.z;a
kiewi<:z; powie
„Wycieczka Wasza przyc:iyni
się bardzo powaznie do zacieśnienia prawdziwych wię1ów
z narodem ukraiń
przyjaźni
skim - z narodami Związku
Radzieckiego, bowiem mogliście
zobaczyć na własne oczy dorobek tych narodów.
Widl!!eliście, że mimo ogrom
nych zniszczeń, jakie powstały
w czasie wojny przeciwko faszyzmowi, Związek Radziecki
kwitnie".
Premier podkreślił następnie,
polskich
że delegacja chłopów
jedna z pierwszych, przełamała
mur nieświadomości i niewiedzy,
jaki dzielił przed wojną obszarPo! skę od
niczo·kapifalistyczną
Związku Radziec;kiego. Stało się
jasne, dlaczego Polska szlachecka,
obszarnicza i kapitalistyczna tak
bardzo strzegła muru, dlaczego
nie pozwalała nikomu przyjrzeć
się z bliska pracy, wysiłkom i
dorobkowi Związku Radzieckiego. .
Ra·
Całą wiedzę o Związku
dziec.kim, o Republice Okraiń·
skiej, o pracy i dorobku chłopa
u·kraiilskiego, delegaci przekażą
własnymi szczerymi slowaml poi
skiemu chłopu. Trzeba mu podorowiedzieć, jak wielki jest
bek, mimo, że w ciągu lat cały
wysiłek był obrócony na obr?nc, na walkę z agresorem, a nie
tylko na budowanie własnego
dobrobytu. Jest to dorobek szere
gu łat wytężonej pracy, wytęio
nej walki z przeciwnościami.
Do takich osiągnięć nie przycho
dzi się jak do gotowego. ,, Waż
ne jest - stwierdził premier ażebyście umieli chłopu powiepolskiego
dzieć, że cała droga
droga do podniesienia
chłopa kultury, produkcji rolnej, dobro
bytu, nie będzie rodzić się z
dnia na dzień, nie będzie rodzić
się od góry.
to sprawa własnej
Będzie
świadomości chłopa, jego wlas·
nej dojrzałości, jego w?asncj
walki jego własnego przekonania. Będzie to sprawa całych
lat budowania od podstaw, spra
wa wł:-.:;nego wysilku chłopa,
który zrozumie, że nic nie przy
chodzi z góry, że nikt mu niczego nie narzuca. Chłop przekona się, że ma możność spojrzenia poza swoją wieś. poza
swój kraj - na dorobek i osiągnięcia Innych krajów i ma
możność wyboru".
Kierownik delgacji, ob. Krat·
ko, zlttżyl gorące podziękowa
nie wszystkim, z którymi chło
pi polscy zetknęli się na Ukrai. nie, a przede wszystkim kol·
8-miu województw
choźnikom
Ukrainy radzieckiej. Serdeczne po
dziękowanie złożył mówca przed
stawicielom rządu ukraińskfogo,
a szczególnie premierowi l(orotczenko i mi.nistrowi Ro:nict-wa - Romaszewowi. jak rów
nież przywódcy Komunistycznej
Partii Bolszewików Ukrainy Chruszczowowi.
Ob. Kratko przekazał też po
zdrowienia rządu i premiera
Republiki Ukrai ń9kiej dla Rzą·
du Polskiego i osobiście dla pre
miera Cy-rankiewkza.
la

J. Cyrankiewicza-
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WARSZAWA (PAP) - Koto"w, dz1"a laczy społecznych i kul rnitet Ekonomiczny Rady Mini
w dniu
t.uralnych oraz pracowników a- strów, na posiedzeniu
.
gronomic.znych, którzy powró· 15. mar~a ~r. maJą.c na w.zgl_:·
pogłębienM
dli do krajiu po dwutygodnfo- dz1e .Komeczno.ść
wym pdbycie w Zwi ązku Ra· ll';?tod planow~a. w komunika·
uchwalił. na rok 19-<9
d·zieckim z l~oznie przybyłymi CJl chłopami z okolic podwarszaw· plan naladunku i przewozu to·
skich i robotnikami z warszaw- warów 1?asowyc~ na PKP. Nu
skich zakładów pracy. - Przybyli podstawie powyzszego planu ro·
również przedstawiciele partii, ~znego zost~n~ niezwłocznie spo
organizacji społecznych i dzien rządzone miesięczne plany nała.
okre~lone w ilościac:!J.
dunk?-,
nikarze z prasy stołecznej.
ton i wagonow. Opracowan!a
. '-'lk 00 .
W
·
·
• 1ęcznyc h pod e1mą
• mies
zrnnego. spoi p1anow
czas1e " ' • ug
się
t .k.
Łk .
:ama. 11 ~ckzes ~1. owhl w~c1e<:z· centralne zarządy przemysłów:
kl - w w1ę: szosct c opow - wę1glowego, mineralnego, chemipodzieii'lo się z zebranyml .;wo- C2nego, cukrowniczego i nafto
1m1 wrażeniami i spostrzeże· wego or~ Centrala Handlowa.
Pa:ti.
ni~mi .z _pobytu na Ukrai·~ie Ra· Materiałow Budowlanych,
dZleckieJ. Przy bard,zo zywym st~owa Centrala. ~andlowa Po~
zainteresowaniu zebranych chlo skie Zakłady Zbozowe, ~olak1
p&w ~ robcitni,ków ~zest~y ~onopol_ Solny oraz Administra
opowiadali o tym wszystkim CJa Lasow Pa:fu!twowych wraz
z czym bezpośrednio zetknęli się z Polską Agencją Drzewną.
Na wniosek Ministra Skarbu
i co w czasie swego pobytu
- Komitet Ekonomiczny rozpa
widzieli.

Premier Cyrankiewicz zwró się do obecnego w czasie
przy jęcia ambasadora ZSRR w
Warszawie p. Lebiediewa z prośbą o przekazanie podziękowa
nJa rządowi Repub!łki Ukniń
Partii
skiej, Komunistycznej
Ukrainy i kołchoźnikom ukraiń
s!dm.
Następnie poszc zególni uczes·
tnicy wycieczki dzielili się swy
mi wrażeniami z USRR:
Ob. PIOTR IDZIAK z kielec·
kiego mówi:
.:Mnie, jako chłopa wszystko
zadziwiło w Związku Radz ieckim. To. co widzieliśmy wias·
nymi oczyma jest w9rost nie SPOTKANIE UCZESTNIKOW
do wiary. Zobaczyliśmy ustrój
DELEGACJI CHLOPóW
kokhozach.
w
so.cjalistŁycany
POLSKICH Z LUDNOSCIĄ
Np. w rejorrie czerkawskim,
PRACUJĄCĄ WARSZAWY
kiedy wojna się skończyła , nie
WARSZAWA. (PAP). W dniu
owcy 16 bm. w sali MBP w Warsza·
było ani jednej krowy,
ani konia. Dzięki wysiłkowi wie odbyło się spotkanie ucze·
kołchoźników tego rejonu, osią
cił

on

d»legacJt··
stn1·•-~„
uu
"'~" 165·Qs-'-o;we1·
nauczycieli, studen·
chlo„o'"',
... „

. dzy na. mię
.• z bi""
Dzis
..
ILeme
CJI.
rodami· real1"zu1"ą chłopi, realis1·„.pozna1·ąc
z&1J0 ą robot..:cy,
,„
· mn
i
·
·
wzaJemme, ucząc s ę wzaJe .e
go. szacunku, ucząc się cemć
dorobek swoich i bratnich narodów. W ten sposób buduje się
prawdziwa i trwała przyjaźń,
której wy będziecie na polskiej
Dlatego
ziemi ambasadorami.
sądz:ę, że jednym z najistotniej
szych rezultatów Waszej wycieczki będzie utrwalenie i zna
czne rozszerzenie nowej międzynarodowej solidarności pomiędzy mrodami Związku Radzieckiego i narodem polskim.
Niech żyje przyjaźń Polski
i Związku Radzieckiego (ok!askr
i okrzyki: Niech żyje!).

odrzuca wojenną politykę de Gasperiego

Io się nieprawdą. Mogliśmy zo- Pr z.emówienie tow. Palmiro Togliattiego w parlamencie włoskim
baczyć jak żyje rodzina kaźde· RZYM (PAP) - w Izbie Po- ra przez wojska radzieckie cho
go kołchoźnika. Kaidy nia pię- sl6w trwa w dalszym ciągn d:J ciaZ:by w najmniejszym stopniu
kną krowę. wieprzki. W!dzie- hata nad przystąpieniem Wło1,h odchyliła siQ od linii dopnAzc_z~
11.s'my wszędz1·e masę słoniny ' do paktu atlantyckicv.o. W d11i11 jącej możliwość poko~owego is~
mięsa, zboża. Chłopi ukraińscy 15 bm. wygłosili przcmówiJnia nicnia obok siebie krajów socja
mo"w"1li nam • z"e trudno było ndnister sp1·. zagranidnych Sfo- liotycznych i kapitalistycznyc h .
założyć kołchoz, ale zwyciężyli rza oraz pr7~rw6dea wło~kic;i par Togliatti przypomniał rządowi,
koinuniRtyczncj •rogliatti. ŹP. przył:~czenie się Włoch do pa
i teraz praca idzie sprawnie jak 1 i~
niezgodne
atlantyckiego
po maśle. W Polsce nawet .U 8forza po"'tórzył ~tcrcotyr.owe ktu
20-hektarowego gospodarza me :t:ra<(es_v, którymi po~luguje si~ jest z konstytucją. włoską, któ
amcryk:tu~ka oraz r&. zabtania tworzenia sojuszow
jest tak pięknie w mieszkaniu, pru11ag-anda
z:1atakowal - na wzór amery· wojskowych. „Z okazji wybojak u kolchoźnika.
rćw kwietniowych ubiegłego ro
Wierze ~łeboko, ze nasza de- ~' ań~ki - Zwia ~P1i Hn.11.icrki.
Togliatti w "swym przemowie ku, partia chrześcijańsko - delegacja, · która pojechała na
Ukrainę i obejrzała ukraitis'<ie niu oświadczył, że pakt atlanty mokratyczna zobowiązała się U·
kołchozy przyniesie bardzo du- clri ma wyraźnie charakter agre roczyście przed wyborcami do pokoju zespoli tych wszystkich,
u nas w Polsce". sywny. „Rząd de Gasperi - mó niewciągania kraju w bloki wo- którzy odrzucą waszą wojenną
żo dobrego
~
politykę.
wił Togliatti - świado:mW ukry jenne.
(oklaski).
Dlatego mówimy „nie. pakto·
_ Wiedzcie _ powiedział To
Ob. Piotr Swietlik z rzeszow w~ przed narodem właściwe ce
Wi atlantyckiemu, mówimy
• d
.
le swej polit;yki. Rząd de Gas.
skiego stwierdza.:
· d zynar od op ol't
_..iatti - zwracaJą.c ·się o rzą. ";er
· !>'
ł op1,_
. "~~-..~ona
.
i yce mię
~ • ze
Nasza delegacja zawarła na peri uwaza,
ziemia-eh Ukrainy i - Zwią:'.rn nię publ-iczną .swym.i za.pewnie- du, że jeżeli. decyzja, .którą za- wych inkygantów, mówimy jakoby parlamentarne micrzacie podjąć, nie będzie •IZ- nie! - agresywnej polityce rzą
Radzieckiego taką przy jaź ii. ja- niami,
kiej żadna dyp!omacja zawrzeć „aemokracje'' nie były a.gresy- i.ana przez nas - powiemy n:t du, ~kiero-w:a.nej przeciwko Związ
nie może. Jest to pr·zyjaźt1 w:e- vme i nie zamierzały rozpocząć rodowi włoskiemu, iż ma on pra kowi Radzieckiemu.
PROTESTY PRZECIW
wojny. A kto - zapytał TogH:i wo tę decyzję odrzucić! Pamięt
rz;:~e~·te'm chłopem, a zarazem tti. - na.pa,:?ł na. ~~ąz~k Radzie tajcie - jeśli myślicie o wojnie PAKTOWI ATLANTYCKIEMU
WB WŁOSZECH
nauczycielem wychowawcą. Pa ck1 po 1911 r., jezeh me „demo- ze Zwią21kiem Radzieckim, że t.a
się nie odbędzie, ponietrzylem na P'racę w kołchozach, kracje' • ?..achodni~?. Kto sprow.o wojna
Lecce
RZ"'T
ód
te
d
i
ś
d
.
.
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G
h
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_._ 1\f (PAP) - · "'..,.
go nar
o
c
na J·eJ· rezultaty, patrzyłem na 1'c.wa~ w.o JnY w v ma..c , r. e.c,1.• waz nie opu
if' t
(L b 1" )
.
rózne instytucje, patrzyłem tak- v:ietnamie i ~ndonezJ1 -:--? Jez, 1i w łoski. Milionowe rzesze praca- .. om ar•. ia w czasie. man es a
prowadzenia c~1 przcc1~·k.o pa~towi atlan.tyc:
jących odmówią
D . progesu ale me llemokr:tcJe zachodnie.
b d
,
·
· t J~Wn.:m
p a k t at Iantyr k'·1 JP~
na u owę
ze
wo j ny z wielk.im 1traJ·em soc - kiemu pohcJa uzyła brom i
uderzyło • wymnie me
szczególnie
uomb łzr.wiących w rozp~dzaniu
podkonrm pod Orgam zal',J\l l\ n.· jalizmu!
I
t
d . .
.
komunistów włoskich demonstrautów. · MicJ·scowa Izba
Zad~niem
Pa
chowanie
~
„.
d •rzy.1 em IOu.1 l• w -z·ie d nnczon ..„ <.·". . •Nato111;·1st
d
. ł bk"1 mło ziezy.
na z .O, • n~ 0 bomy.1 z;e~ !~e, nil:omu je~uze nie u•folo •i!: do j jest dziś zapobieżenie tej wojnie Pracy uchwaliła w związku z
ne. .ns ,Y U~Je. •\• irś« , żr polityka Z wią zku Ra i uratowanie pokoju! Będziemy tym dwugodzinny straj k protJ·
na. r?zne po
WdidZJ~łem .Palac P.iomtcr~w Iw r1zierl>.ie rro, po zdobvriu Brrli- świadkami tego, ja!t wielki front stacyjny.
..,
O ess1e, aomy s1ero 1 ma ą

j

~f:~:ęzi:::it?l~:~~'~v~a:h~[}d~~~ Socjalistyczna przebudowa
Uderzyło mnie jedno: Ukraina,
Związek Radziecki, zniszczonv,

podeptany butem nieprzyjaciela
nie wpaja w szkołach iadnej
nienawiści do innych narodów.
Na zakończenie Premier Cyrankiewicz oświadczył :
.,Przekona!,fście s!{, ie d21iś
frz;r jaźń poml~dzy narodnn~
buduje się na innych pod!itawach. To już sprawa nie tyłko ministrów, nie tylko rzącfoów,
nie tylko jakiejś dawnej bur!uazyjnej, fałszywej dyploma-

W. Ażaiew

88 •

·Daleko od Moskwy
Poczynając od czapki, a kończąc na walenkach Aleksy okryty był warstwą lodu. Beridze podbiegł, pomógł mu wstać i zaczął energicznie otrząsać z niego
Gdy zauważył że policzki i nos Aleksego zbieśnieg.
lały, mocno nacierał mu twarz.
- Zaczekaj, ja sam - powiedział Aleksy, ledwo poPrzecież możesz skręcić na bok
ruszając wargami. moją fizognomię!

Beridze nagle pochylił się nad nim i zaczął szeptać:
- Nigdy jeszcze tak się nie denerwowałem! Ledwo
nie oszalałem. Niechaj będzie przeklęte to miejsce! Nie
rozumiem, w jaki sposób nie skręciłeś sobie karku.
Rozcierając twarz Aleksy odwrócił się, aby spojrzeć
na matnię, z której wybrnął przed chwilą. Pod śnie
giem widniała duża szczelina. Obnażona spadzistość rap
townie spadała ku dołowi.
Beridze nałamał suchych gałęzi i pospiesznie rozpalał
ognisko. Kied:' Aleksy nagle z~ikł, Beridze chciał
rzucić się za nim, aby go ratować, ale powstrzymała go
obawa, by nie upadł przyjacielowi na głowę. Szukazbocza dostrzegł, że w szczelinie
jąc łaI!odniejszego

Na
BUKARESZT (PAP.).
plenarnym posiedzeniu Komi• . .
tetu Centralnego Rumunskie1
Partii Robotniczej wygłosił re
ferat generalny sekretarz parGheorghiu Dej, H;tóry
tli stojące
zadania,
nakreślił
przed Rumuńską Partią Robotniczą w zwiqzku z planem
przebudowy
socjalistycznej
wsi.
Zadaniem partii - oświad-

8

0

Zarządzenie ustala, iż

należ

noś'~ nieprzckraczaJ'ąca 10 kwin

spłacana
tali żyta winna być
w 5-ciu równych. ratach. rocz·
nych, a należność powyżef 10
kwint11.li żyta w 10 ciu równych
ratach rocznych.
Zarządzenie przewiduje ulgi
dla tych dłużników, którzy pod
czas okupacji niemieckiej zostu
li pozbawieni użytkowania swoich gospodarstw oraz w przypad
kach trudności płatniczych, wy
wołanych wyjątkowymi okolicz·
r.ościami, jak nieurodzaj, pożar,
Zarziidzemo
choroba.
ciężka
przewiduje ponadto całkowite
zw.o lnienie od płatności w pr~„
· h, pad.kach specjalnie ciężkie
jak naprzykład klęski żywio(d.!'l&
we
~ dalszym teku obrad Komi·
tet Ekonomiczny powziął u~hwałę o zreorganizowani.u Administracji Lasów Palistwowych,
u5talają.c wytyczne, których ce
a , 0
.
. t d t
,
rown ..
?.s ~sow'.tn1ek zloatoc
. J~S
.cm
~ Jl
a d muus t rarJ1, Ja k i r - ~p
lasów państwowych do potrzelJ
os odarki planowcJ".
g P
cl •.
Z dotychczasowej A mimstr.i
tworz;~
CJ.i Lasów Państwmn·eh
"
s; ę następuj!}re przedtiięi>iorstw'.l.
rnństwowa: .,La3y Państwowe"

,.Przemysł Leśny,

cent.rala.

Drzewna

„Pa.ństwow:i.
,.PA.GRO "

wsi rumuńskiej ;;~:.:·_p~:::.~wCeni~~::~=

Sekretarz generalny Rumułiskiej Parta Robotnkzej
tow. Gheorghiu De; o rumuńskim rolnictwie

ząz~,~~~~~~':n~ także szkoły.

b
po
d ak ed u •ezpte0
. ~wan
sz
ecze1Jlarh
ube
zpi · gorze owyc w
prowadzonych
przymu•owych
przez Powsze~hny Zakład Ubez
p:teczeń Wzajemnych. Mając na.
kontynuow1tnie
uwadze dal~ze
pomocy
i rozszerzenie akcji
Państwa dla drobm·ch rolników
_ Komitet przyjął do wiadomo
ści iż PZUW w roku 1949 zasto
sn;fe we wszystkich rodzajach
to
ubezpiecze:ti. przymusowych
zn. budynkach, rolnych i gradowych bonifikato składek w wy"
sokosci 10 procent dla tych gospoda.rstw rolnych, których pr2x
chodowość roczna wynosi do 4tl
kwintali żyta. R6wnocze8nie od
szkodowania za spalone budyu
ki w go$podarstwach rolnych 0
1,rzychodowości rocznej do 40
kwintali żyta. _ mogą być przaz
PZUW podwyższone z 73 pro·
cent do 90 procent wartości, o
ile odsi:koJl)wanie zużyte bęnzie
na odbudowo;'.
.
R
. k .,. . . t
-..o1me·
.a1inis ra
~'a wnio ~ e
twa i Reform Rolnvch Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów
zatwierdził projekt rozporząrlz~
nia w sprawie opłat należnych
od dłużników b. Funduszu Obro
towego Reformy Rolnej.
trywał
h ·
· sprawę
1
czemowyc
h
1

uzupełnieniu uchwały

z dn.
w
Komitet
12 listopada 1948 r.
1\finistrów
fkl)J1omiczny Rady
jest o-1 nieje 3.067.000 indywidualnych postanowił przesunąć termin za·
czył Gheorghiu Dej brona· chłopstwa pracującego gospod~rs~ ro!nych. 57. proc. kończenia akcji robót rozbiórl:o
przed wyzyskiem ze strony bo s~anow1ą b1edm. i drobni ro~- 1 "·ych i dostarczenia cegły z roz
gaczy wiejskich oraz stworze- mcy, gospodaruJący na me t.;órek na dzień 30 czerwca br.
nie odpowiednich warunków więce:i niż 3 hektarach ziemi. co zape;rni ~starczc>nie w tym
mi!n. sztuk cegły.
ponad 250 okresie
do stopi:iiowej przebudowy go Po~a · tym wieś
200
spodarki rolne] na zasadach tysięcy robotmkow rolnych,
Od 1 lipca akcja ta prowarlzo
socjalistycznych. W tym celu którzy w dużej mierze eks.plowydana została ustawa, zabra Iatowani są przez bogaczy wiej na bozdzie przez ~amorzi;dy przy
niająca hanalu ziemią, a rząd · skich. Na n;ch opiera się Zlllniejszonym stanis zatrudnicpopierać będzie wszelkie for- przede wszystkim Rumui1ska 1•niR. i przyniesie dalsze 50 :r.iiln.
J ~z tuk cegly.
my spółdzielczości rolnej. WJ Partia Robotnicza.
-o---oRumunii - mówił Dej - ist-
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śnieg opadł i zrozumiał, że to nastąpiło dlatego, że Aleksy poruszał się na dole pod warstwą śniegu. Wtedy
zaczął szybko spuszczać się z górki...
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Naostrzyjcię drwale swe topory, Raz ... dwa„.
Wywijajcie nimi do wieczornej pory, Raz„. dwa„.
A gdy przyjdzie wieczorna pora, raz ... dwa .. .
Aż do rana odłóżcie swe topory, Raz„. dwa .. .

- zaniepokoił się Beridze, gdy
Aleksy kuleje.
- Kiedy upadłem, ~wichnąłem sobie nogę, ale to
Aleksy i Beridz: uśmiechając się spojrzeli jeden n"przejdzie ...
drugiego i przyśpieszyli kroku. Przed nimi stanęła otwo
Narciarze usadowili się obok ogniska i zabrali się do rem szeroka przesieka. Brygada drwali rąbała drzewa,
jedzenia. Gdy się już ogrzali, ze śmiechem przypomi- przesuwając się jakby na spotkanie. Spiłowane drzenali sobie szczegóły przygody.
wa natychmiast oczyszczano z gałęzi i układano na
- Tajga zemściła się na tobie za twe pełne lel~ce wozy.
zażartował Beridze.
ważenia słowa Inżynierowie zbliżyli się do najbliższej pary drwali. JeBól w nodze Aleksego minął i podróżnicy ruszyli da- den z nich, szczupły z zadartym nosem i szelmow;;;kimi
lej. Kowszow szedł bez lasek, gdyż pozostały na miej- oczami śpiewał ową piosenkę, w której było tyle rzeiscu wypadku: obydwie deski od nart były połamane. kości i odwagi, że przypadła do gustu i Aleksemu i Be·
Obecnie inżynierowie wędrowali po lesie. gdzie drzewa ridzemu.
Zdawało się, że
stały równe i wysokie, jak kolumny.
Drugi - olbrzymi chłop - obok towarzysza unosił
wszystko tu wymarło. Jedynie skrzyp śniegu pod nar- się, jak wysoka góra. Ten gwizdał do taktu piosenki.
tami naruszał ciszę tajgi.
Drwale przerwali piłowanie i zapalili papierosy, któBeridze przystanął i począł nasłuchiwać - na spot- rymi ich częstowali podróżni. Wkrótce wokoło inży
kanil! im zbliżał się jakiś szum.
•ierów zebrała się cała brygada. Nawiązano ożywioną
- Drwale! - powiedział Jerzy Dawidowicz.
rozmowę. Inżynierowie wypytywali drwali o ich praWkrótce wyraźnie usłyszeli zgrzyt pił, uderzenia to- cę, o to, jak wyglądają sprawy na punkcie. Ci znów
r.iorów i huk spadających drzew. Nagle zabrzmiała we- ciekawi byli nowin z frontu. Drwc.1 z zadartym nosem
która brzmiała wyraźnie, jak gdyby nazywał się Fantow, wysoki zaś - Szubin. Pochwalili
soła piosenka,
dźwięcz.nym, chłopięcym głosem. · oonad ich clowami
się, ze każdy z nich W~'rabia trzvsta procent ponad nor""
śpiewał ją fruwający t>tak:
~~~
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albo we czworo. Pójdziesz ż
nami, Pixou?
KanO'llada rozpoczęła się na
nowo. Ale rozrzewnione oblicza pozostały w cieniu. A póź
nlej koło się rozstąpiło . I zobaczyłem swoich dwóch zmar
łych, przytulonych do siebit>
.
na noszach, z głowami wyła· .
~ki padł na . armatę. ze z"."lsa- mającymi się spod czerwon'!J
Jącą głową 1 opada3ącyrn.i ra- płachty! Czterech ludzi dźw1
m.ionami.. ~ata Wersalc:i;y- gało nosze.
kow .umilkła, Ja~b! ~zumie- - Idźże na ratusz ode·
~ąc, ze oto :idał Je~ się strzał, zwała się jedna z kobiet _ po
l ~I?adła. cisza~ ~tora wydała wiecie, że to Dąbrowski i jama się wieczno:;c1ą.
k:i§ inny jeszcze porz.adny
. 1 Ja.
- S Wl·m·e.1 - zac hryp1a
chłop. którzy polegli w obrokiś głos. - Zabili Dąbrowskie nie Republiki
gol
.
·. .
- Becker - szepnąłem. ;:: I?z - i:iowuły kobietyzpo
Beek er, pod nie
· ś się...
.
p roszę b;
P <.ia1
. ie
· ąch . mme z lekka. - a· 111
.erz
cię...
dr
.
_ A ten tutaj _ cichutko
Ruszyłem W
ogę, ciągnąc
wymówiła jakaś· kobieta, bio- po b~uku trzymany w , ręku
· za ręk ę rąc millle
czy t o karabm. .
1
twój towarzysz?
. - HeJ! J~mfosse - .zapyta
Scisnąłem drobną stwar- Jeden z . mosących . ciała. dniałą rączkę i potakująco ski przechodZJmy .~r~e~ 1ezdruę?
nąłem głową. To było niemoż- - Tak, a ~ozrueJ bulwarem
Liwe, aby Becker nie żył. Al- Sewastopolskim.
bo w takim raziie św.i.at zosta- Nie przysp1eszaj kroku
nie poo:bawiony myśli. Któż - Cambalusier.
odtąd będzie mi tłumaciył W ten sposo'b poznałem nawszystko, co się dzieje? Nic zwiska
swoich towarzyszy.
się już Illigdy dziać nie bę- Nie zapomniałem ich: Jondzie. Przypomniałem sobie, że fosse, Pixou i Cambalusier.
od kilku g~~in Becker mil- Czwartego zwano Wiktorem.
czał. ~ył JUZ z~pewne m~- Gdy jeden z nich wymawiał
tWY .. ~1e miał me do powie- nazwisko Jonfosse. zdawało
dzema.
się wskutek jego akcentu z
- Nie ma już nic do powie przedmieścia, że mów.i: Jean
dzenia - wymówiłem głośno. Fosse.
Pochylono się nad martwymi . ł i
kł d
k
- Hej, tam. Jean - fosse ...
cia am unoszono
, przy a ano
rę ę
.. jak
do serca,
ramiona,
Powtarzałem to w mysh
które opadły.
Byli istotnie idiota. Odwracałem głowę i
martwti.. Otoczono mnie. Pod- spoglądałem na czterech traniosłem głowę 1 z wolna rozej garzy. na ich szerokie twarzałem się dokoła. Wśród ko- rze, na smutne i dzikie spojbiet poznałem kilka spornię- rzenie Jonfosse'a, do którego
. przyłączyły się t a k d o b rze pasowa ło nazWls
· ko
dzy tych, ktore
do nas na Białym Placu. Ta. Jean Fosse, miał bowiem nogi
któ
. ł
. dł • t
- krótkie. był gruby a rozpię~
ra UJę a nadal
mo3ą w on,swoje].
rzy. ty kaftan ukazywał
·
mała ją
opasły
b
h N ·1 kł któ
·
Pr.ócz kobi~cych twarzy były rz~c ·. osi dłsz. tó . ~~.sutez i bmęśsJt;1e; pochylały s~ę o- ~ak y Sldę wz uz
SCl~ te~o
ne, o ro nięte, z przesłonięty- 1a u oga, nosa. po.irzeme
mi
przez łzy
nabiegłym! moje zatrzymało się wreszcie
krwią oczyma Jeden z męż- na · zmarłvch. Ruszyłem wówczyzn zamrug~ł odchrząknął i czas w dalszą dra°gę, a idąc,
głosem przyćmi~nym w smu- tak myślałem:
h
.
.
' .
.
gac wom tytoruu, powiedział
- Odnaleziono więc Dązwolna:
browskiego. Co na to powiPs~,
- Ach, to smutne„.
stary przyjacielu? OdnaleźllśWydął policzki i kończył ba my go, prawda. ·i odsta_wimY
sem:
go Komunie. Mówili, że jest
- Dąbrowski... Zmarł jak zdrajcą. Więc proszę - oto
zacny towarzysz. .. I twóJ. kole jest...
ó . .
Huk detonacji nie ustawał
ga r wniez...
już. Mijani po drodze ludzie
Trzeba by pochować ich pytali:
razem.
- Trzymamy się jeszcze na
Wydamy ci ich - pow.ie Montmatre?
działa jedna z kobiet. - Sam
h ·
bi
1
I udzielali nam nowin: Wró
M::a z:a
załobnym welonem, mieszczan t
t ł k o ło c· zerwanego
·
ską su,knlę z falbanami· i wa .rwa a
Krzyża i na szoSli.e du Maine.
wstążkami, a wszystko to prze
pasane
czerwoną, wełnianą Na drodze, którą szliśmv. paszarfą. Spojrzałem na nią ze nował jeszcze spokój. Wznozdurnieniem. Podjęła:
szono tu pośpiesznie barykady, które otwierały się dla
- Znajdą się jakieś nosze' przepuszczenia naszego pQchoZabierzesz ich obu.
du .•Tonfosse wołał uroc7.yście:
Z oczu promieniało współ- Z drogi przed bohateraczucie. Była ~ młoda kobie- mi! Przepuśćcie generałll Dąta, o niec:o urozowaz_iych. owal browskiego. który d 7 ielnie oonych pohczkach. l\:1ted~Y gór- niósł ~mierć za lud! Wojskoną wargą, a pohczk1em, po wi odkrywali głowy albo preprawej stronie w bardzo bia- zentowall broń.
h'.m zakątku twarzy, miała
- Dąbrowski! - mówili
pieprzyk.
zabili więc Dąbrowskiego!
- Jonfosse poszedł po no- Pomścimy go!
sze - szepnął człowiek o basowym głosie.
Przełożyła:
- Weźmie się ich we troje,
M. Higier • Łebkows.ka
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na worki i rzuciłem ckiem
ż
na drugą stronę barykady. W
gęstej mgle ujrzałem jaką~
- Komuna się nie podda, sylwetkę. Przyłożyłem kara( rogment)
.Komnna śmiercią gardzi! bin do ramienia i &trzeliłem.
Sylwetka wzniosła kanciaste
, .
Paryżu gniewny okrzyk
ramię, zachwiała się i padła. Szczątki szyb zgrzytały
pod raptem szerokim, kapłansk1m
fpod:1j Stoczyłem sie z wysokości na- żołnierskimi butami.
gestem.
„Do broni, komunardzi!" gromadzonych worków i ogłu
Po chwili obrońcy. baryka-: _ Zbiórka przy ulicy Myrrpiały rozejrzałem się dokoła. dy, tam, pod nam.i, poczęli ha! - oświadczył
(Broniewski) Czułem niesmak w ustach. Ja się cofać. Krzyki kobiet sta- _ Hę?
·
kaś kobieta podeszła do mnie. ły się bardziej jeszcze przenisitol
18 marca 1871 robotnicy Pa·
_ Przeprowadziłam rekw.i- kliwe! C7..erwona chorągiew . - Tam, za zakrę~m. 1
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Usłyszałem
głos
Beckepiękna
barykada.
Zb1órka.
ryża QU.parli atak rzqdu zdrady zyc3ę u po is ie
upcow
·
winnych - powiedziała.
ra:
Przytknął czarne łapsk;a do
narodowej, który chciał ich roz· Masz, pij.
- -i:eodorze,
Teodorze! ust na ksztaM; trąbki 1 rybroić i stworzyli pierwuy w hi· Podała mi butelke i napi- Schodz!
knął:
• ·
· M'ia ł o •~
· k' · ·
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Odchyl1' łem ma·te~ac
l. zawost orn·· swzata
rząd
robotniczy. łem się.
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R::qd ten przetrwał 72 d . l sm ak ,
orego me zna em.
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na1ez1ismy się ilS o nie p
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Spytałem: - Co to jest?
o.
barykadą z brukowca, której
pamięc o Komunie paryskiej, o _ Czerwone wino!
- Schodź! Za chwilę nas o- broniła armata nabijana ka· · b oha•.erstwie
· 1• of'u:irnoscz
. . ro- - w·1no czerwone.?
toczą!
mieniami i asfaltem. Palił się
1e1
botników francuskich trwa
nie
- Ależ tak! No, dalej. pij.
Staruszka w głębi zaaęła jakiś dom i trzeszczące płomie
21
.
to cię uspokoi.
jęczeć. Jedno z dwojga dzieci nie o§wietlały tę scenę długisłabnącą szlą po dzień dzisiejszy Powróciłem do barykady i rzuciło się na podłogę z drże- mi, ciemnymi smugami. Rapi przetrwa wieki.
zacząłem znów strzelać. Rap- niem i wyciem.
tern pochWYciłem Beckera za
tern jedno nazwisko wdarło
- Nie opuszczajcie nas! - pas:
Lenin lapidarnie określił, czym się do mojej pmtej głowy: zawołała starucha.
„
- Spójrz!
była Komuna. „Komuna - to Thiers. I pod wpływem prze- •- Spokoju! - rzekł czło- W rogu barykady, pod ściarażaJ·ącej
nienawiści
jakH wiek w bluzie, odwraca3·ąc ną małego, niskiego budynku,
„odk ryta nareszcie" przez rewo· skurcz zaciskał mi ręce . o"ar- się. Gwizdnęła kula. Skiero- kt ore
· g0 d 0 po ło„
"'"'
J
zamur olucję proletariacką forma, przy nął oczy, podtrzymuiace kol- wałem się ku drzwiom i ze- wane okna pozbawiały nas
której nrutqpić może ekonomicz· bę karabinu ramię! Chciałem szedłem na dół.
światła - ujrzeliśmy za tar.
z~bić ohydnego staruszka, .do _ Przepadło! _Becker po- wpcząół kDaąrtb~cz:,:rnki·e·cg~. zg~~ęe~~
ne wyzwol enie pracy.
Komwtfl mego strzelałem .• Czułem, 1ak chwycił mnie za ramię. _ Bato pierwsza dokonana przez P?za chmurą, ktora b.ezustan-: rykada będzie otoczona. Trze- ~:Jd.:J~: a :~cl~~ęte~~~~~
me przede mną gęstmała. stoi .ba zmykać na prawo.
rewolucję proletariacką próba on tam v.rraz ze swym brzuki i pochmurne oczy wyrażały
zb11rzenia buriuazyjnej 1nachi1iy chem, ze swymi krótkimi no- Na cm.ent~rzu Montm;r- jakąś myśl daleką i rozpacz~ami, przypinanym kołnierzy- tre ?dbywa~ą ~1ę i:iasowe ~„ze liwą. Poczułem napływ szalopaństwou·ej i „odkryta nares~cie" kiem przykleJ·oną peruką i bi kucJe -. pow1:aział.a stoJąca nej egzaltacji.
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obok mnie kobieta i z karaDą brow sk'lego.
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forma polityczna, którą. można i noklarm. W miarę .iak atrvbu .
ty te odpadały, jedno po dru- bme!f ~d I?t~hą P<?Częła b~~c ani zawołać nań. ani położyć
należy zastąpić to, co :iburzone". gim. słyszałem. jak szydzi. a co s1 . . zuc1 ismy się w. a i: mu reki na ramieniu. RozuOto na czym polega historyczna binokle pojawiają się z po- r~nt uhc, w którym ruc juz miałem. źe nie należy mu prze
wrotem na jego
Ku~ 1 po szkadzać. Trzeba pozwolić, arola Komuny, której nauki i do- peruka odrasta nosie pajaca, n_mk.rozp~zraw~łe~
na czaszce. a Clkis. 1 pa l~śy
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. . .i my. się ? wKt ę t icę swo·3· ładunek · Podszedłem bl1'0 s rze- żei i przyglądałem się napięmarksistowsko-leninowskiej
nau odgina rogi i pokazuje mi nos. rac,zeJ rnz w mną .
Strzelałem z wści ~kłością. Był lał. Co było celem n~szych ciu rysów z profilu . przytwier
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krzyżowanymi ramionami i
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rzuci1 spojrzeniem, zatrzymał
nas krwawiącym czołem. Uąbrow·
parciu o Zwiqzek Radziecki.
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...::::;ny Paryskiej Polacy odegrali eona maszyna. Porpiędzy dwo
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strzałami
rzucał swój
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niec. Cały batalion uzbrojoJest Paryż dumny z niej niemało;
Komuny,
generała
Jarosława nych kobiet nadciągał z głębi
Czuć świat dziś prochem, proch - piorunem,
Dąbrowskiego i Walerego Wrób ulicy, biegł ku naszej barykaRzekłbyś, że wczoraj jeszcze grzmiało.
dzie z czerwonym sztandarem
lewskiego.
na przedzie. Kobiety przybraJej klęska - wciąż na odwet czeka,
Kiedy francuska buriuazja, po ne były w nairozmaitsze mun
Więc łotry, klechy i przybłędy
konana w wojnie, podała dłoń dury: w kanelusze ze wstążDrżą, zabitego mając ćw leka...
kami i spódnice markietanek
Komuna przecież przeszła tędy·
:wycięskiej niemieckiej buriu- 0 równym cyrklu. w bluzy
azji, by wspólnie wyciąć w pień Gwardii Narodowej. Niektóre
spomiędzy nich miały na soBruków ulicom brak, jak długl11.
proletariat Paryża, polscy rewo- bie kaftany jedynie i spoo,n lZdziesiątkowane bataliony
lrtcjoni.ści znaleźli się po stronie ce: widać im było piersi, a ob
Szły ostro tnące śmierci pługi,
prawdziwych patriotów francus- nażone ich ramiona potrzasaRyjąc głębokich bruzd miliony.
ły karabinami. Starucha dała
kich, walczących o interesy swoje spokój muzyce i utykając, z
Z tą hekatombą nieskończoną
Spłynęła krew strumieniem wsz~dy,
i swojego narodu oraz o intere purpurową twarzą. z piianym
spojrzeniem. przyłączyła się
Lecz spójrzcie, wschodzi siew _ czerwono...
sy ludzi pracy na całym świecie. do tei gromady. Tańczyła teKomuna przecież przeszła tędy!
Temu duchowi, który ożywiał na raz. Na frontonach domów u3z;ych · bohaterskich poprzedni· chyliło sie kilka okien i rozPamiętasz, Ludu, wciął Tulllerle
legły się oklask-i.
ków, byliśmy
pozostaniemy
Osadził w nich kat-grudz iefi pana •),
- Ech! - zawołał ktoś.
Osoby mister John Foster Duł·
Trzeba by zabezpieczyć te
wierni!
Ten święcąc orgie I brewerie,
lesa nie trzeba zbyt szczegóło.
wszystkie okna.
Z pałacu robił wciął lupanar,
wo przypominać. Wystarczy za
Robotnicy Paryia i całej Fran
_ Chodźmy zobaczyć _ rze
znaczyć,
że przed dwoma laty
Codziennie
zmieniał tak kochanki,
cji stoją dziś w ogniu walki prze kłem, i wszedłem do jednego
został on określony prz3z mini·
Deptał dla zysku wszelkie względy.
ciwko rządowi, który „udos'ko- z domów. Przebyłem schody,
stra Wyszyńskiego jako czoło
zapukałem do drzwi. otworzy
Cóż! Spałlllśmy mu ... firanki wy podżegacz wojelllly w Stanalil" j rozwinął do najwyższe ła mi kobieta o rozpuszczoKomuna przecie! przeszła tędy!
nach Zjednoczonych. Do dzisiej
go .!topnia zdradziecką praktykę nych włosach. Pokój, do któ-szego dnia mister Dulles pełni
rego mnie wprowadziła, tonął
.„Jut piją mózgi światło wiedzy,
jednocześnie funkcje
głównego
kata Komuny - Thiersa. Thiers w póhnroku, bo przed oknem
doradcy politycznego wielkich
Duma rozpiera ludziom piersi,
,wezwał Prusaków na pomoc prze umocowano materac.
Jakiś
monopoli amerykańskich i DeZ wiosek czy miast, z ulicy, z miedzJ
ciw ludowi Fra11 cji. Dzisiejsi człowiek w szarej, wełniapartamentu Stanu USA oraz
nej bluzie z czerwonymi nara
Uczeni stają si~ I śmielsi.
~est
przedstawicielem
u4du
Thiersowie stali się zwyhlymi wy miennikami Hedził spoza
USA w Organizacji Narodów
Kiedy w przysiółku zadymionym
konawcami woli amerykańskich tego materaca, ulicę. Od czaZjednoczonych.
•
. . ,
su do czasu celował I strzeWspominać zaczną dzień z legendy,
Jest rzeczą. bard1.o charaktery
amperialzstow w walce z wlas- lał. W głębi pokoju pod. gołą
To o sztandarze śnią cze rwonym.„
s tyczną, że John Foster Dulles
nym narodem. Nie przebrzmiały ściana klęczała stara kobieta
Komuna przeciei przeszła tędy!
uważał za. wskazane
ostatnio
·d k
F
·· ha K
, - 1:11liło się do niej dwoje
ie na we rancp ee
omuny. dzieci.
zmienić ton swoich
wypowiedzi. Dla przykładu przytoczymy
*
tyje w narodzie francuskim wola
_ Przychodzę ci pomóc jcgo wywiad udzielony naczelne
Ze zbiorów „Chants Revolutionnalres", Paris. 1887.
"walki o pokój i postęp spolecz· powdedziałem temu człowieko
mu redaktorowi amerykańskie
wi.
Wybrał i przełożył Allan Kosko
ny. Wysoko wznosi się sztandar
go tygodnika „US News and
Stanąłem za materacem i te
World Report". który to tygo·
komunardów dnia dzisiejszego, raz z kolei wycelowałem do
•) Ks. Ludwik Napoleon dokona! zamachu stanu, dnia clnik jest organem nowojorskich
masy
Wersalczyków,
która
cikomunistów przewodnic:qcych na
2 grudnia 1851 r. koronował się na cezarza Francuzów. ' „ ńł przemysło;,... ·h.
skała się pośród dymu o pięć
rodowi w walce o wolność Fran- dzies.ią t metrów od barykady.
Pytanie: Jak rozwinie się sy
W ostatnich dniach Komuny Paryskiej (maj 1871) nie·
spelna w rok po upadku Drugiego Cesarstwa . Komunar- •nacja międzynarodowa w ok.re
di j O Pokój.
Kobieta z rozpuszczonymi wło
sie na.jbli.ższych kilku latf
dzi s•oalili siedzi.be Naooleona III. oalac JuHlery iski.·
sami oodawała nam naboje
-:o:__:a
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Odpowiedź: Wyjąwszy wypagłupotę, nie ulega wą.t
pliwości że nastąpi
osłabienie
naprężenia. międzynarodowego.
Pytanie: USA wydają. 15 mi·

dek lub

Jiardów dolarów na zbrojenia ro
eznie i 6 miliardów tlolarów ML
wydatki międzynarodowe. Sytuacja taka nie może przecież r; ą.
gną.ć się w nieskończoność 7
Odpowiedź: Nie.
Zuccvdowa·
nie nie. Myślę, że przes:i.dzamy
w sumach wydawanych na zbro
jenia i pomoc wojskową.
Powyższa wymiana zdań jest
uiezwykle ciekawn.. Oczywiście
nie oznacza to, że mister Dul.
les lub jego mocodawcy - wiel
cy monopoliści amerykańscy stracili apetyty impe„ialistycz·
ne i zrezygnowali z panowania
uad światem. Nie. Zdecvdowa.
nie nie. Ale znaczy to, ie zdecydowana postawa · narodów mi.
h1jących pokój i gotowych wal·
c:ryć o utrwalenie pokoju. zmu.
sza ich OO powtórnego ZMtnnO•
wienia się nad możliwością ·e&
lizacji tych nlanów.
i'. A.

„
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ldziemv razem
\Vidiisz więc Jurku, jak
nietrwałe okazały się przegra.
oddzie"tić
dy, którymi chciano
nasze organizacje? Spotykamy
soię znów, ale jui: inaczej
mówi chłopiec w zielonym mun
durku z granatowym sznurem,
do kolegi ze
się
zwracając
znaczkiem ZMP.
- Dużo czasu straciHśmy na
dogadanie się mimo że wielu z nas dawno już z.rozumiało
konieczność wspólnej cl.rogi ZMPuśmiecha się Ju.rek
owiec. - A teraz istotnie jak
gdyby znikł jakiś próg międ·zy
nami. Jak to się stało?
- Bo widzisz - ożywił się
zielony mundurek - usunęliśmy rdzeń tego, co jeszcze, najczęściej wbrew - naszej woli, wy
znaczak, nam miejsce poza reszlą młodzieży w Polsce.„ System Baden Powella przes.fał
bye naszym programem i próg
rzeczywiście inikł! Bo do tej
pory chociaż wielu z nas widziało wspólny cel, to ideologia
wszczepiana nam przez skautową metodę gry, utrudniała nam
znalezienie braterskiego języka.
roku
Latem ubiegłego
widziałem pracę harcerzy. której nie można nazwać grą. Po
moc dla wsi, opieka nad chłopskim dzieckiem i szkołą, to
chyba nie badenpoweHizm! dziwi s.ię Jerzy.
-

,.

Tradycja.:. która nakłada obowiqzki

13-ta rocznica Deklaracji Praw Młodego Pokolenia
I

„Z jednolitego frontu radykalizmu, który pulsował ,iawsze . żywo wśród młodzieży mia.st i wsi, wywodzi.lny obecnie
wyrażony w Dekla.racji
nasz wspólny rodowód jed:aości,
podpisanej przez
Praw Młodego Pokolenia. w roku 1936,
młodzież robotnia:ą i chłopską. Idea naszej jedności hario.
wała się pod uciskiem kap1talistyczno - obazarniczego ustro
ju„.'' stwier.dza Deklaracja Ideowo _ Programowa ' Związ
ku Młodzieży Polskiej,

· Mija właśnie 13·ta rocznica
podpisania przez młodych
robotników i chłopów, KZl.I,
CM TUR-owców i „Wiciarzy"
.,Dekłara.cji Praw Młodego Po.
'ko.leni:i." -- manifestu jednośri
młodzieży polski.ej, · manifest.11
walki o pra,va młodziei;.y, walki
o ~zczęśliwą. przyszłość. Deklara
C!.ja ta wniosła najpiękniejszą. tra
dycję do Tuchu młodzieżowego,
którego przcwod..ikicm jest ohecnie Związek Młodziezy Pol.
8kiej.
W warunkach policyjnego ter
roni sanacji, wzrastającego wy
zysku klasy robotniczej i mas
bicdnego i średniego chłopstwa,
w warunkach wzrastającego sta.
le bezrobocia, wzra'S~ającego analfabetyzmu i ciemnoty titrze.
pla jedność młodzieży któr~ naj
wyrazem była Depełniejszym
klaracja.
ie
Pisała Deklaracja o tym,
kilka milionów młodych, pełnych
!!ił i rwących się do twórczego i
tarlosncgo życia lud:r.i, pozbawio
!iych możności proauktywnego
do
zaśf.osowania. pręźą.cych się
pracy ramiO!l i energii mózgów
pokolc.
stało się „tragicznym
niem Polski''. A przecież „zie1f•f'-„ pa~;i(l. jest, bl)g.a,ta .i płąd.iµt
w suroV":ce _ głosiła '3ł~' nna De
klaracja. _ Ste rczą.ce kikuty wy
gai'łych kominów fabrycznych i
czekają. na
zamarłe warsztaty
na.<;.ze siły. Mamy wszystko po.
trz<3bne, by nakarmić i odziać
milionowe rzesze obdartych i gło
clnych, by przywrócić im radość
ż:v-cia, I mamy zapał młodych,
złąezonych wspólną. nam wszyst
l<im beznadziejno!ieią. dnia dzi-.
sie,jRzego i troską. o lepsze ju.
tto''. Nie pracowały j ednak fa
dawała
Łr~· ki i warsztaty, nie
h •g!lta ziemia zatrudnienia :uło

Musimy wzmocnić sHę naszej
we wspólnym froncie rozstrzelo
na. dotychczas energia. młodego j<"dności, budują,c silną, ideologi
pokolenia zosta.nie zespolona i cznie i zwart'! organizacyjnie
wytworzy talq siłę, która. zdol- milionową. organizację rułodzi "ŻY
!ltl· będzie dopiąć swego i utoru pohkicj.
D1aiego też trzeb&, aby ka~dy
je Jllłod~ ~ogę do _ ~~~szej i
ZMP...owiec, czytając dziś Dekla
promlemsteJ przyRzłoJ1c1 •
rne.ję Praw :Młodego Pokolenia,
• * •
Stwierdzenie, że Związek Mlo przeanalizował swoj:; dotychezaże ta.k długo trwać będzte niedo sową. dz1al1tlnoM i sprawdził,
bezpieczeństwo wojny i wyzysk dzieży Polskiej nawiązuje
człowieka przez człowieka, jak tych wspaniałych tradycji na- ciy jest godnym kontynuatorem
aby
długo istnieć bfdzie kapitalizm, le.łada na nas wielki obowiązek. tych wielkich tradycji,
walczą.c o urzeczywistnienie praw Mamy już dziś tą siłę, o której V"ziął n:i. siebie konkretne zobojest nią. wiązania, budowy na swoim odwalczyć pisali nasi koledzy młodego pokolenia. będziemy przeciw ka.p1talfzmowi nasza jedność, mamy tą. Polskę cinku -- w fabryce czy szkole,
o której oni manyli - jest Ilią w urzędzie, czy na wsi - budo
o nowy ustrój społeczny'•.
Zdawała sobie sprawę z tego Polska Ludowa.. Nie stcrezą. już wy tego ustroju, o który walustroju
posia,lające w kraju wyga!!łe kikuty komi- czyli nasi poprzednicy:
młod zież, że kle.sy
nie wyrzekną. się łatwo swych nów fabrycznych, a ziemia od. ludzi szczęśliwych, ustroju soeja
praw, że trzeba walczyć o nic daje swe plony prawowitemu go listycznego,
Jerzy :Feliksiak
froncie młodego spodarzowi - chłopu, otwarte
w jednolitym
trl':Cbll wokół zostały dla całej młodzieży mopokolenia, źe
walki o lep~zą żliwości pracy i nauki, znie$iOsc.fizytncj idei
Wt;zystko co JJP zostały wszelkie ograniczenia.
przyszłość ekupić
Ale nie wszystko jeszcze zoi postępowe. Końcowy
młode
stało zrobione.
i.stęp Deklaraeji etwierdza
„Ptzekonani o llhtsznoAct haseł Mirnimy zmobilizowa.6 call} mło
zawartych w Deklaracji 1 o 1110- dzież polską do usunięcia z kra
D.uia 6 bm. został zakończo., Jak należy ocenić wyniki I
urzeczywistnienia., lju resztek wyzysku człowieka
żliwości ich
ufni w sity żywotne młodych i przez człowieka i do budowy ny I turnus Sz:koly Organiza- turnusu Szkoły 7
Przebieg turn~u dowiódł, że
ich bohaterstwo, wierzymy, że u•~roju [<?łncj sprnw11•rtliwości. cyjnej.

Zakończenie
Szkoły

- Nie, to Jll'Ż me był ba·
denpowellizm . lecz jego prze·
Harce.r ska Siu·
ciwieństwo W tej metodzie,
żba Pol&ce.
opartei o konk·retną i do wieku chłop c a dostosowaną pracę.
wyraża się nasza n<iwa ideolo·
g>ia. Harcerze entuzjazmem ze.
szłoroczneJ pracy sarni określi·
li ;nve miejsce w ispołeczeńoslwi.e.
Razem budujemy sprawiedliwą
Polskę! I tu widzisz narodziny
najsilniejszej, bo ideowej więzi
organizacji.
obydwu naszych
Nasz wiek i siły wyznaczają
cel łą·
różnice w metodzie czy nas niermerwalnie.
- A ci, którzy od was od·
chodzą, przecież harcerstw<i określa górną .granicę wieku
dokąd oni
swych cz!onków,
pójdą? Czy trafią d'O nas?
- Trafią. Napewno trafią.
Rzecz jasna, że służba Ojczyźnie nie ko1iczy się w harcerstwie. Pójdą tam, gdzie znajdą
taką formę służby, jaka będzie
ich nowym możli
odpowiadać
woś<'iom. Organizacja starszych
ZMP jest dalszym
brad ciągiem nasze1 walki o siczęście człowieka.
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skończ już

z

tym MY i WY, jesteśmy MY,
jedna wielka rodtina.

I

Rozmowę podsluchał
Druh

I-go turnusu

Organizacyjnei ZMP

potrzebna.
Szkoła ta jest nam
Program szkoły by( b:ndzo roz
legły. Obejmował
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Koło przy

PZPB Nr 17 i jego

świetlica

8wietlicy1 i•Ół muzyczny, żeński chór rewe- •chcemy nawiązać kontakt z mło
Miło jef!t wej~ć do
młodzieżow11j PZPB Nr 17 przy lrrsów, zespół dramatyczny, a, w fhitżą. ze wsi w powiecie sie·
ul. Rzgowskiej 26/28. Widae n<J najbliższym czasie powstanie radzkim.
Wny.stko to 6wiadczy 0 tym,
razu, że koło ZMP „bawclnia- męski chór rewelersów. Poza
je'lt gospodarze1n tym wspólnie z towarzyszaUii z że koło ZllP przy PZPB Nr 17
nej 17.ki"
!h\'ietliey. Dwa znaki Z:MP, wi l'ZPR t\l"orzymy marksistowsiiie rzeczywiście ro~wija się. Zyczy
szące w każdym pokoju, tabli. kolo .samokształceniowe.. St'.1.ra- libyśmy kolegQm, by pogłębiali
obrazującyl11 my się zwięk~zyć liczbę książek również prat'ę oświatowo ~ orga
ca z W-y~~J'e~etn,
wzrost koła ZlllP - oto co uac w. bibliotece, Dzięki pomocy dy ni:rncyjną, by reguląrniej urzą.
szykujemy Q.%'ali pogadanki na podstawie
rza. każdego wcho<lzą.cego do :.ej rekcji zakładów
sztandar koła, Poważnie pom'l>- „Miesięcznika InstrukcyJnego"
fo·ietlicy,
aktywnej l!':l nam w pracy organizacji to- i by więkti:za ilość kolegów bra
Koło ZMP dzięki
pracy kolegów, Janowskiego, v;arzysz Fesser, przewodnicący ła aktywny udział w pracach za.
rzą.du koła.. Wtedy dalszy roz.
L11berańekiej i innych rozwija. Rady Zakł.adowej,
- Mamy też osi~gnięcia w w6j koła niewątpliwie będzie lwi. Stankle*• J'llllłllł,• pr..odow- kol. Matuszewsld Henryk, przodow•
się szybko.
- Jeszcze w poi.owie' stycznia wyścigu pracy - zorganizowa· zdrowy i pomnoży dotychezaso- niczka pracy Ośrołka lonfekcyJ- nik nauki, Stkoty Q~g . ZMP "' lomó liśrriy Młodzieżową . Brygadę pro. we osiągnięcia.
lrnło liczyło 15 członków nego nr, 1 I przod•wnlCTka nauki
dzi.
A. Batorowicz.
wi kol. Radzikowski, pnr..ewod- dukcyjną. W najbliższym czasie.
Szkoły Org. ZMP y Łodzi.
ei z dziedziny marksizm;, • leniniczą.cy koła, a jednocześnie kie
nizmu, historię ruchu robotnicz„
Obecnie
l'Ownik świetlicy.
go i młodzieżowego, wiadomtJścl
mamy już 63 członków. Ale ,fa
o prai>y organizacyjnej jak ró«
Jeko nam jeszcze do 1cgo, by
wiaclomości ?.:
niE"ż podstawow11
było n nas zupełnie dobrze. Na
clzi c ży.
Reda„cjl i nasza odpowiedź
List
µol•l<icł-i~torii Polski, języka
Deklaracja. demaskowała. nę- sze koło powinno liczyć przyj.
Do „Tryl.Juny Młodych" ,„ply. opiEa.ć, jak wyglą.da pmca na cy. Bolączką na.zego koła były go, biologii I ~ogrnfii.
dzę, wyzysk i fałsz ustroju ka. r1ajmmeJ 120 członków a winn~·
sek
powstały
jaki~
terenie,
jc·go
U cr:estnicy pokonał.i tt >H'inc§ri
pitalistycznego. Domagała się u nas być nie jedno, lecz przy r.ął między innymi list od kole rje, w jakim kierunku i zakrc. martwe zebrania, l>rnk w~pólne
1 w większoś i:i i!ohrze .opnnown.li
doma- r.ajmnie:j trzy kola ZMP-owe. W gl w z Zakł. Graficznych „Pra. sie rozwijają. swą działalność, ja go języka między człoukaml.
cłla grun!ownych zmian,
Obecna Fytuaeja naszego b.o- wateriał.
pila Rię równego startu dla wsz;y kwietniu pragniemy wciągn~ć 58. Wojskowa" który zamieszcza kimi metodami posługują. się. Tą.
Wielu 11~re~tników, jak kol.
stk ieh. Domagała si~ oh„arcin cnłą. młoilzid prncują.L'ł w na. my z nieznacznymi skrótami: drogą dalyt>y one "'zory organi la uległa pewnej puvrawie, w
t111tatni.m czasie liczba członków kol. Henryk Matuszewski i Ja
wtót do fabryk i urz~dów i szyrh ztiklaliach - pneszlo 200 „Czytają.c „Trybunę Młodych"
zeeji \!:ołon:. młodym, 1fopiero po 1'.Większyła ~ię niemal o 100 pro nina, Stankiewicz zdali końcoi\1'·)
FZk6ł wszelkieg,1 typn fla całej o~ób do ZMP-owe.i orgauitacji. członkowie koła ZMP pny Za„Prasa wstającym, lub słabym, potrmb11 cent, koło poeiada _opi~kunów z egzflmiuy z wynikiem bardzo d()
- Czy to nie zbyt wielkie kładach Graficznych
młódziezy. znic~icnia wszelkiego
ramienia Partii, którzy udziela bi·ym. Wi-0h1 kolegów os.ią.gnQł·>
Wojskowa'', zwrócili uwngę na ją.cym pomocy.
rodzaJn pn.ywilejów, rozbudowy planyf - pytam_
Do tyeh ostat.uich należy rów j;; rad i wskazówek. Nasze ze· wynik dobry, jak np, kol. kol.
- Na.pewno nie - t.l'artlo od to, że za mało spot.ykamy w niej
Fieci szkól domliw młodzieży i
Ossowska,
kół r.ież koło ZMP przy Zrkładach hrania znacznie się oiywiły. W Boruta, Krakowski,
dotyczących
Radzikowski - artykułów,
dla powiada kol.
m1dr.iału ziemi
l'·foli'ot ~ k.
biedoty wiej, kiej i mo~liwo- Młodzież wie o ne.e wię~ej niż ZMP. Uważamy, że „Trybuna Graficznyeh „Prasir Wo;jskowa" kole naszyre powstała sekcja fo tuh kol. J>lucitl.sk.a, kt&ra mim'>
gc1 prac.v dla młodzieży miast. to, że <lii.żymy do umasowienia ~łodych" poświęcona jest spec które z powodu małej ilości tcgraficzna, ciesząca się wielk~ roprzednieh braków w wykształ
członków crniu całkowicie poradziła so.
C prawdziwą. wolność, któr:i. m·ganizaeji, że dzięki i;taraniom jalnie życiu naszej orga:iizaeji i czlonków, braku z.ainter.::.<owania popularnoś!:ią w-śró(l
W początkowej bie z pr?..erabian:l'm materiałem.
podawane i wsp6łnracy ze strony Partii o naszego kola,
być
Jc~t prawem młodości, prze::iw Koła i Zw. Zaw. powl'tały kursy dlatego winny
fazie organizac,1i znajduje się u Dzh1 w kjlkfl. <lni po 7.<1koi1c".c.i:iu
powstał ze•pół przede wszystkim artykuły obra raz jakiejkolwiek pomocy z in.
vro.i!lie - o pokój występowała j aolt~ztalrnją.ce,
dekorae\•jny. Poz11. trm i~tnieje znj~cr jej pracę w poszczegól· 1•ej ~tro!'ly nio mtłgło do niedl'..w i:ias chór, istnieje również pro szkoły pracują. oni aktywnie w
DclrlarMja.
r:es. n.wh kolach. Każde koło win · o nl. rozwiną.e należyci" r.wej pra Jekt zorganizowania sekcjl dra_ crgauizl\cji: kol. kol. Krnkow·
„Zdając sobie spra.wę z tego, !jEszrze samokształceniowy
i.ki i Pluehi~ka - jako kicrow
ma.tycznej.
Członkowie koła ZMP „Pratta nicy organizacyjni dzielnic, kol.
j~lrn referent
Wojskow:i." zapytują.: Czy nie by 'Matuszewski łowickiej
ło by dobrze, żeby na terenie każ oświatowy Dzielnicy, a pozosta
dego większego koła 1Jyl\ stali li wymienieni tu i ni.ewymicmie
Mlo- ni - jako członkowie Zarządów
korespondenci .„'l'rybuny
Fabrycznych. To jest najlepf z&
dych'' f
Odpowiadamy· ('zv ule b 1· 0 ~wiadectwo, ie szkoła <H'"aniza.
"
Y cyjna spełniła swe zail11.J1ia.
, J by bardzo
"" referacie, ra d zono rów· by dobrzef Tak,· było
=rzęf strażacki sa 1a dla kol. Kui·awiaka me ma rze si-~ ""
rv.nv; cz:en;e
Doma n·ewice
r. ·
.
. '
· • na :""
. w "'·
~ .
""JJU?a
Wkrótce rozpocznie się następk .
. .
!ow:cktm, w któreJ lezy wies do tan{'a 1 przedstawień. zna) czy niemożliwyi:h. Desz,cz. śnieg nież i nad sprawami gospodu- d .
1
JO:st omcczne, hy w
Skarat:ki , nie jest specjalnie za- duje się tu równ!eż mlodzieżo czy noc - to nie są dla aiego c.zymi. nad podniesieniem pro- norze
przeszkody gdy na przykład dukcji, nad uprawą z.bóż. Dysku każdej wirkszcj organizacji Zi\1P ny turnus Szkoły, który napew
możną, a same Skarał.ki nie mo wa świetlka koła ZMP.
gą stanąć w jednym rzędzie z, Dumai ią zetempowcy z.~ trzeba p1·zebiec wzdłuż 5-cio sja i wypowiedzi dowiodły, i~ byli stali korespondenci „Trybu ~ops~Y.ę~~few;~~·~:~~~ny z jeszcze
świet1:cy km. trasy wiejskich chałup i za mlodzleż wiejska z gminy Do- lly" · Apelowaliśmy już w tej ..-_.__.-.._ _ _ _ _ _ __
nie ta.k daleko leżącym Bocłle- Skaratek ze swojej
czytebi
~prawic do kolegów Starsi wiadomić o pilnym ze braniu ko mamewice, t~ . mł<>dzież
d
-OWCÓW
Z~P kćow. 'w ostatnich numtrach za.
owca".
.,Lu
swoiego
ie
i
.
Chruśline.ro
niem czy choćby
art;yK\i
szereg
już
mieszczaliśmy
· re Ska;at~k 1 tnl'IY~ wsi. cłfoe
Skaratki, od:egłe 0 2 krlome- budowali przecież ten. "'.sp-liny leżanki i kolegów.
przystQpik> do oktji „H"
Skaratkom właśnie przypadło wlączy.c .się do .zamie:z~n ~0$- łów j reportazy z pracy postcze
try · od stacji kolejowej Dorna- dom rnzeo:i z c~łą w~1ą Jeszcze
ni~wlce, 'Ciągną się oa znącinej przed w.oJ~ą. kiooy istn~ało tu w udziale zorganiwwan.ił w pod~r.czycb s~ycJi rr?JCO~,. ze góluych Kół. Podtiel;i.my jeJ11ak C-zlonkowie kół wiejskich ZMP
dniu 13 marca br. Zjazdu Gmin o~r~cz p_rac.y 1deo1o„icznei 1 or Wasze zda.nie, .~e tych artyku· w woj. śląsko-dąbrowskim przy
d!ugosci. By t:trzejść pruz Ska koło „Wici ·
nego ZMP dla zapoznania się z g„nui~cy~n~1 c'hce wychowy~ac łów byJo za malo i że n~e d'.lją. stąpih do akcji „B'', zoibowiązu
'* •
•
ratki t końca · w 'koniec, trzeba
Wszyslkie koła ZMP leżące nowymi wytycznymi w pracy s. ę rowrnez ~ twym codzien,- j<·szcze one dostateczne~o obra. j~ się do pracy nad podniesie
przebrniic około 6 km. W cen' łra1nytn punkcie Skaratek wr.no w gminie 'Domaniewice.. ra"!em 01ganizacyjnej i dla zapl;inow.a n;ym warsztacie pracy, na tolt. zu pracy i rozwoju na.~zych Kół. niem hodowli bydła i 11 ierogaciz
Zetempowcy Skaratek i in- $ą,dzimy, że ten list ;p1·zyc:r:Yu1 ny w ~ospodarstwach swych ro
Zjazd
si się dwży. jednopiętrowy bu- ze Skaratkam1, twortą Zarząd nia roboty w gminie.
Prze~vodniczą- odbył się przy współudziale de nych wsi wiedzą, że od tej pra si~ do zwiększenia ilości otrzy- dz1ców. DGl akcji tej przystąpidynek ! czerwonej cegły, wy- Gminny ZMP
poziomu produkcji rQ]nL. mywanych przez Redakcję mat~ Io dotychczas 240 kół wiej 5 ki~h
Gminnego jest l~gata Zarządu Wojewódzkiego cy,
okazałym cym Zarządu
bijający sit SWYfll
na tle m izernych właśnie k<il. Kujawiak Euge- i powiatowego, którym był kol. cze], od powodzenia akcji „H" riał6w, A Was, koledzy .,. „Pm ZMP. skupiających ponad 3.000
wyglądem
kda żak. były przewod11iczący ko1a zaleteć będiie w znacznej mie sy Wojskowej" prosimy o dal. młodrieży.
przewodni c.z~cy
chłopskich chałup. BIH'lynek ten niusz w Skaratkach, a obecnie Kierow rze rozwój ogóloo-go~podarczy sze artykuły o tym, jak pracujej W celu umożliwienia młodzie
to duma wstystkich mieszkań- w Skaratkach.
Bo Skaral·ki na odcinku pracy n:'k Orga.n.izae8jny Zarządu Po nasrego kraju.I te sprawy właś ~· asza sekcja fotograficzna czy . ży zdobycia fachowych wiadoców wsi - to Dom Ludowy
planie! chór i sekcja dramatyczna zo.sta mości z ukiresu hodowli trzody
nie umieścili w swym
Pn<>- wiatoweg-0 Z. MP w Lowkzu.
zwany w skrócie „Ludowcem". młodzieżo~j przodują.
ty już zorganizowane, i o ealości i bydła. powstanie w każdym
Mlooziież. mimo ni~.sprzyjają- J>rai?y 1l'1 rok 1949.
Mieści się tu sklep spożyw- dcwały ptud woJną i przodują
życia Waszego Koła i młodzie· kole ZMP zes.pół samokształceOrac~
ezy ZSCh, Kasa iffl. 'Stefczyka, terat. We wszystkim. w poważ,cej pogody, przybyła tłumnie.
rtiowy.
,.żz. -w. Wa.szych Za.kladaeh.
W d:vskmii. iaU . WY}Viaza.ła
mlecza·rni.a Sioóldzielcza. comiesz IM!i l>nlC'Y i wesołej .ubaw~•. A

z

-·----

Wkażdym- kole ZMP-korespondent „Trybuny Młodych''
do

wsi

SKARATK
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ZMP
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Kronika Tomaszowa

Członkowie

TOM-.Z\SZOWS~J

Partii

muszą świecić przykładem

przy realizacli planu
Zagadnienie planu oszczęd- tow. Niekrasrz;. Prelegent onościowego orasz przedtermi- mówił wszelkie możliwości o
wykonania planu siągnięcia oszczędności w
nowego
trzyletniego jest jednym z każdej dziedzinie pracy. Akczołowych zagadnień w prze- cja oszczędnościowa musi ob
myśle polskim w dobie obec- jąć ca1y zakład i całą załonawet
Najmniejsze
nej. Do zagadnienia tego gę.
PZPW Nr 29 przywiązują du oszczędności mieć będą swoże znaczenie i koncentrują je znaczenie i to nie tylko
KOMU WINSZUJEMY
wszystkie swe pomysły i siły oszczędności, dokonywane na
Piątek, dn. 18 marca 1949 r. w kierunku· zainteresowania artykułach, stosowanych do
produkcji tkanin, czy na sile
całej załogi.
Dziś: Cyryla
W związku. z tym w świet- elektryoznej, paliwie itp., ale
WilNIEJSZE TELEFONY
licy przy PZPW Nr 29 . odby- i te, jakie można osiągnąć
51
Straż Pożarna ło się a;ebranie podstawowej przy każdej innej p~, pro
Milicja- Obywatelska - 47
wadzonej na terenie .Labryki.
organizacji partyjnej,
Dworzec Kolejowy - 4
Zebranie zagaił pierwszy Niemniej ważną kwestią w
sekretarz Egzekutywy, tow. akcji oszczędnościowej jest
odpowiednie wykorzystywaADRES REDAKCJI: R.S.W Książek.
Referat o· planie oszczęd- nie czasu trwania pracy,
„Prasa". Plac Kościuszki 16,
przedwczesnego
telef. 250, godziny przyjęć,nościowym wygłosił naczel- zwalczenie
ny dyrektor PZPW Nr 271opuszczania pracy i zwalnia10-12.

z

propagand a prasy Mp
Pisma ZMP w

oszczi=dnośclowego

nia się robotników z pracy. ści pracy jest niewystar-lkonania planu .trzyletniego
Z tym złem - ciągnie dalej azająca, Aktywność człon- tow, Rzepkowski zaapelował
raz ków na tym odcinku winna do zebranych o punktualne
nateży
prelegent
skończyć! I nie można my- przejawiać się bardziej zde- przychodzenie do pracy i dawanie przykładu innym suśleć o racjonalnym prowa- cydowanie.
z kolei zabrał głos prze- miennym wykonywaniem obo
'dizeniu akcji oszczędnościowiązków w pracy, Zdarzają
.
wej tam, gdzie spóźnienia
czy opuszczan,je pracy nie na wo~mczący Rady Zakła?o- się wypadki, że robotnicy i
ktory robotnice 'lekceważą pracę ·
leżą do wyjątków, a stały WeJ, tow. Olczyk,
stwierdził, że współzawodnic-- czytając podczas niej garzety
się nagminne.
Akcja. oszczędnościowa po- two pracy na terenie PZPW lub odwiedzając znajomych
zostaje w ścisłym związku z Nr 29 objęło dotychczas zbyt na innych oddziałach. Nie uwykonaniem planu trzylet- nikły procent załogi. Dyscy- lega wątpliwości, że wpływa.
niego, który jest podstawą plina pracy pozostawia rów- to hamująco na realizację
6-letniego. Okolicz- nież dużo do życzenia. Nale- planów. Zaradzić temu moż
planu
nościami, sprzyjającymi w ży podjąć wszelkie środki, na: przez stałe uświadamia
wykonaniu planu trzyletnie- aby obecny stan rzeczy u- nie załogi o konieczności
go, są - dobrze rozwinięte legł radykalnej rz;mianie, któ- zwiększenia wydajności prapracy, ra wpłynie dodatnio na ca- cy, Szerokie pole do popisu
współzawodnictwo
dyscyplina pracy, oraz do- łokształt produkcji. Docenia- mają tutaj przodownicy prabrze opracowana i umiejęt- jąc znaczenie realizacji pla- cy, członkowie Partii i Rada
nie, pod sprężystym nadzo-lnu oszczędnościowego i wy- Zakładowa.
rem przeprowadzona akcja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t~~:.;iI:~~a Wydawanie bon~w tłu~zczowych .

spada na członków Partii.
Oni dopilnować muszą, aby
ganda czytelnictwa przez or- wytknięte rz;amierzenia zostaganizowanie zbiorowego czy- ły zrealizowane bez najmniej
tania, wieczorów świetlico- szych nawet uchyleń. Tego
prasy w od członków Partii oczekuje
wych, kącików
i wymaga Rząd i naród.
świetlicach itp.
wywiązała
Po referacie
.
.
A więc .kazde koło Z!-1P się dyskusja, w której zabrał
naczelny
dyrektor
prenumeruJe prasę organJza- głos
cyjną, każdy członek ZMP PZPW Nr 29 tow, ~ęcin. Naczyta swą prasę, pod tymi wiązuJ'ąc do referatu wskarozpoczynamy w zał on, że dotychczasowa
hasłami
kwietniu „Miesiąc Populary- czujność członków PZPR na
terenie fabryki w odniesiezacJ'i Prasy".
.
. J. K. lniu do zwiększenia wydaJno-

rękach całej młodzieży

Zarząd :Miejski ZMP przep 0 okresie bezazynności,
jaka panowała na odcinku widuje w czasie trwania
prenumeraty prasy ZMP, na- ,,Miesiąca" szereg imprez.
stąpiła znaczna poprawa. Jedną z nich będzie tzw.
Część aktywu wykazała zro- głośny kolportaż. ZMP-owcy
zumienie dla tak ważnego ze wszystkich kół będą w
kolportowali
odcinka pracy organizacyj- tym okresie
ta ·
. . k
nie tylorganizacyjną
prasę
czy1
prenumera
Ja
neJ
·
· · d m ło<lz'iezy,
telnictwo prasy, Mimo tej k o wsro
a 1e 1'
, · ... ' 'd cał ego sp oł e. poprawy pozostało jednak rowme"'
wsro
- t
jeszcze wiele do zrobienia.
Zarząd Główny ZMP po- czens wa,
Niezależnie od tego b--A~ie
~
w
przeprowadzić
stanowił
również propaprowadzona
kwietniu br. ,,Miesiąc Popula
ryzacji Prasy" pod hasłem
„Każde koło ZMP prenumeruje prasę organirz;acyjną",
„Każdy ZMP-owiec czyta zapowstał
,,Pra
-prenumerowaną prasę",
sa ZMP - prasą młodych".
w tych dniach . odbyło się
miesiąca będzie
CMem
przede wszystkim objęcie wspólne rz;ebranie delegatów
, WłókSP WZKS
prenumeratą wszystkich kół ZMP
dopilnować · należy niar~" or;_z zespołu S~itlicoZMP;
przy tym, aby wszystkie dru wego w celu zorganizowania
żyny ZHP zaprenumerowały pracy świetlicowej dla mło,,~wiat Młodych". Poza tym dzieży PFSJ Nr 1. w zebraniu
trzeba będzie dotrzeć de wziął udział tow. Pietrzak,
wszystkich świetlic. stara -i- I-szy Sekretarz PZPR. dzielby zaprenumerowały nicy Wilanów.
. się,
one pismo ZMP. Ważnym za
,
daniem będzie również pro-1
paganda prasy organi~acyj- Czytajcie
nej wśród młodzieży niezorGłos Tomaszowski
ganizowanej.

Komitet Kulturalno - Oświatowy Młodzieży
przy Fabryce Sztucznego Jedwabiu
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wspólną
jedną
stworzyć
świetlicę dla całej młodzieży

Wilanowa.

ZMP i SP

oraz

żespół świetlicowy będą ko-

rzystali z urządzeń sporto„Włókniarz",
wych klubu
natomiast sportowcy b.ęd~
korzystali rz; urządzeń św1etli
cowych i rozrywek, zapewnio
nych przez ZMP.
Po obszernej dyskusji u-

rt

0

w a

ZWYCIĘSTWO „WŁóKNIA· ska 3, Kacprzyk 2, Gajew~ka .
1; dla Łodzianki: Harnich 2,
RZA" I „LECHII"
1. Na zakończenie
Juszczak
stołowego
Drużyna tenisa

tenisa stołowego szkolny KS „Włókniarza" pokonała w
„Start" przy I Gimnazjum Łodzi RKS „TUR" w stoOgólnokształcącym pokonał sunku B:l. Jedyny punkt od
SKS „Hermes" przy Gim- dali goście v. o. Drużyna
nazjum Handlowym w sto- ,Włókniarza" wystąpiła w
/składzie: Pacak Pietrzykow
sunku 6:3
, ski i Pietrasik.'
·
dl
Pu kt
a zwyc1ęzcow
n y Chmielewski
z , k d . t . t0
_ 3
uzyskali·
ens a ru~'J..na emsa s
'
B kowski _ 2 i Badek
1
...- ' łowego „Lechu pokonała w
,
.
y
2
~la po~onanych: Rozga - • Łodzi „Pocztowca" w sto1
sun~u 9:0. Punkty zdo?yły:
PławJak - 1.
YfoJkowska, Kacp:zyk 1 ~a:
Jewska . po 3. Druzyna gos~!
GŁOS
„Pocztowca
prze-~yz~z~ła
Komitetu
ł.6d2kle10
orc-an
conaJmmeJ 0 klasę.
WoJewódzkleco ltomlteta
l
Polskiej

toku dyskusji, jaka .się
delegaci poszczególnych organizacji postanowili razem współpracować i

w

wyłoniła,

r?zegrano pok;i.zo~e spot~ame gry pod_woJneJ. ~om~ędzy . Harmch - St~śk1ew1cz
(Ło~Zlanka) - . WoJkowsk~$m1ałe~ (Lechia) wygra.a
para łodzka w stosunku l: 2
(21:14, 18:21, 19:21).
. · parze par a Ja W d rug1eJ
szczakówna -Adamski (Łodzianka) uleała parze Kas(Leprzykówna - Kubacki
chia) 0:2 (18:21, 10:21) a para Kubacki-Szczepanik (Lechia) pokonała parę Staśkiewicz-Dworakowski (Łodzian
ka) 2:1 (24:22, 17:21, 21 :16).

tworzono komitet, w skład
któregó weszli kol. Mędrek
przewodniczący ZMP Wilanów, jako przewodniczący
komitetu oraz kol. kol. zetempowcy: Białecka, Szczepaniak, Sobotkowski, z Hufca
SP komendantka Goździk
Nadia i komendant Kaczmarek B. oraz członkowie
WZKS ,,Włókniarz" preze5
Jaworski i wice-prezes Wilczyński i ze świetlicy tow.
Lasota oraz tow. Zalewski.
Należy mieć nadzieję, że
powzięty krok przez organizację w PFSJ Nr 1 przyctlyni się do zrzeszenia całej
młodzieży, która interesuje
się życiem kulturalno-oświatowym i sportem.
T. W.

Głowno

dJa

Od dma 18 do 26 marca b10rą bonow tłustczowyc~,
br. będą wydawane bony tra~ą prawo do korzystania
;
tłuszczowe na kwiecień 1949 z ~~h. . d . 1 , ,
p~wie Zla _nosc za meroku.
pobranie bonow . tłusz<:ZoZakłady pracy~ . któ~e w wych spad!1 na kierowmctoznaczonym termmie me od wo zakładow pracy„

Kursy stenografii i

księ~owości

są w Tomaszowie
Na mocy zezwolenia Ku-,dencji, w Tomaszowie Maz.
ratorium Okręgu Szkolnego Zadaniem Kursów będzie
Stowarzyszenie należyte przygotowanie wyŁódzkiego,
Stenografów i Maszynistek kwalifikowanych pracowniRP w Łodzi otwiera z dniem ków biurowych, których na21 b.m. KURSY Stenografii, szemu odradzającemu się
Samorządom
Maszynach, Pań:: ·1 i
na
Pisania
Księgowości. l Korespon- wciąż j::szcze brak. ·

organizowane
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CENNIK OGLOSZE.IQ
w dzienniku ,,GLOS TOMASZOWSKI"
Za jed11ostkę obliczentową dla ogłoszeń wymiarowych przyjęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty).
W tekście i za tekstem - 6 łamów po 45 mm.
0głoszem8 drobne liczy się za 11łowo.
01"9bne
Za tekstem Nekrologi
Wielkość og~oszeń
30 zł.
70
70
od 1 do 100 mm
110
110
od 101 do 200 mm
160
160
od 201 do 300 mm
200
200
powytej 300 mm
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o
100 proc. drożej.
Ogłoszenia w numerach niedzielnych i świątecznych
o 50 proc. drożej.
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okollcznościo
wych o 100 proc. drożej.

c1·erp1· na brak lokali·

• •
k , I I• b Ursy dfa m f 0 d Zlezy

SZ 0

Przed wojną w Głownie by ją się one w willach letnisko lu. Pomyślano również o zały tylko dwie· szkoły pow- wych, które oczywiście nie łożeniu tak koniecżnego in· na tematu. Za uzyskane 300 ty· 1me
„ specJa
· mogą zas t ąp1c
" · me
szec h ne, kt'ore oczywJSc1e
bu- sięcy z wydziału powiatoweprzeznaczonych
cel
ten
mogły pomieścić wszystkich
dzieci w wieku szkolnym W dynków szkolnych, Te same go oraz 70 tysięcy z Kuratoroku 1945 i 1946 powstały tu trudności lokalowe uniemoż- rium przystąpiono do remon
3 .szkoły podstawowe, 2 liwiają również otwarcie bur tu wytypowanej na ten cel
oraz średnie: sy dla młodzieży dojeżdżają willi,
przedszkola
Dotychczas pnz;ystosowano
Gimnazjum Kupieckie, które cej lub dochodzącej do szkoobecnie jest w stadium prze- ły. nieraz odległej o kilka- do potrzeb intęrnatu tylko
Jakkolwiek
kształcania się w liceum ad- naście kilometrów od miej- jedno piętro.
brak funduszów na dokońministracyjno-handlowe, Gim scowości.
LECHIA - ŁODZIANKA
Zarząd Miejski robi wszyst czenis~ tych prac, bursa miOgólnokształcące
nazjum
ZEBRANIE
6:3
oraz średnia szkoła zawodo- ko, co leży w jego mocy, a- mo wszystko zostanie odda•.TOMASZOWIANKI"
W niedziel~, w lokalu „Le Dnia 19 marca 1949 roku wa. Ogółem korzysta w nich żeby tę sytuację jak najsrz;yb na do użytku już z począt
chii" odbyły się zawody te- o godz. 16,30 w pierwszym z nauki około 2 tysiące dzie- ciej rozwiązać. ·wszystkie po kiem przyszłego roku szkolnisa stołowego sekcji żeń- terminie, i o god;r.. 17-tei w ci i młodzieży. Pmy otwiera- ważniejsze zamierzenia roz- nego. Będzie to jednak tylo ko prowizorium. obliczone na
jednak
się
skich o mistrzostwo Okręgu drugim terminie odbędzie niu ty~h zakładów spotkano bijają
Z 50 miejsc, co nie odpowiada
Nadzwyczajne Walne się jednak z wielkimi trud- brak fundus z ów.
Łódzkiego, pomiędzy miej- sie
scową „Lechią" a „Łodzian- Zebranie Klubu Sportowego nościami lokalowymi. Trud- konieczności musiano nara- faktycznym potrzebom Głow
ką" z Łodzi. Zawody zakoń- ZMP .,Tomaszowianka" w ności te istnieją w dalszym zie zaniechać projekty budo- na. Dlatego też w Zarządo:ie
czyły się zwycięstwem Le" lokalu własnym przy ul. ciągu i są jedną . z najwięk- wy n~wych ~machow . szkol- Miejskim istnieje projekt wy
nych 1 ogramczono s1ę wy- budowania reprezentacyjnej
Wojennych szych bolączek nnasta
chii w stosunku 6:3. Punkty Ocho'ników
mogącej pomieścić
podstawowe łącznie do doraźnych remon- bursy
szkoły
2
dla Lechii zdobyli: Wojkow 36-38.
mieszczą się w przedwojen- tów istniejących już budyn- około' 200 uczniów. Miasto
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllll nych budynkach szkolnych, ków szkolnych, I tak: zaku- biorąc pod uwagę ten pro!
jeszcze jako tako odpowia.- piono plac, na którym w naj jekt liczy przede wszystkim
dających wymogom szkol- bliższym czasie rzos•aną usta na t~, że uda się nim zaintenym. Gorzej jest rz; trzecią wione baraki poniemieckie, a resować Wojewódzką Rad~
oraz ze średnimi, które po-1 w których znajdzie pomiesz- Narodową oraz Kuratorium
•imową wstały dopiero po wojn~e i czei;ie. szko~a podstawowa, Lódzkie, i w ten sposób zdodlatego me maJą odpow1ed- znaJduJąca się do tej pory w być potrzebne na budowę do
niego pomieszczenia. Znajdu- najmniej odoowiednim loka- tacje.

Złóż ofiarę

na Pomoc

Z

'

•
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PANSTWO'W ~ TEATK
WOJSKA POLSKIEGO W LODZI

ul. Ja.racza 21

o godz. 19.15 współczesna
komedia polska Kaz.lmlerza Korcellego pt. .,Bankiet".
Dzi.ł

TEATR „MELODRAM"

ul. Traugutta li

IG1nach OKZZ)
o godz. 16.00 współcze
n~~
sna sztuka amerykańska Arthura
Millera p. t. „Synowie".
PAŃSTWOWY TEATR
POWSZECHNY
w todzl ul. 11-go Listopada 21
Ostatnie przedHawienia komedii
Michała Bałuckiego „KLUB KAWALERÓW",
TEATR „OSA"
Traugutta 1 tel. 272-70
O godz. 19.30, w niedzielę I świę
ta o 16 i 19.30 farsa M. Słomczyń
ski~go i Z. Wiehlera p. t. „Rycerz
Szalony" z A. Dymszą .
TEATR ,,LUTNIA"
Piotrkowska 243
Dziś I codziennie o godz. 19.15
, BARON CYGA:RSKI" operetka
w 3-ch aktach (4 odsłonach).
TEATR LALEK R.T.P.D.
Nawrot 27.
Codziennie prócz poniedziałków
godz. 9 „ Pinokio".
W niedzielę I święta godz. 12
„Historia cała o niebieskich migda
lach".
ŁÓDZKI TEATR ŻYDOWSKI
Jaracza 2.
W sobotę dn. 19, w niedzielę dn.
2o marca rb. o godz. 19.30, sziuka
w trzech aktach Sz. Diamanta
„W NOC ZIMOWĄ" w reżyserii
Idy Kamińskiej.
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyflsklego 34
Dziś dwa przedstawienia o godz.
16-tej i 19.15 komedio • farsy E.
Pietrowa „WYSPA POKOJU" Ka·
sa c~na od 12-tej tel. 123-02.

· ·.:~.
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czywiscie trzymane to hyb w
tajemnicy, aby zaw.::zasu nie
sugerować opinii lód::kiej. Dzi
siaj możemy PO"Nażnie <ię z
tym liczyć, że Wo?:r..iakiew!c?.a
ujrzymy w niedzielę na ringu.
O zbliźającym się sp:~~kan1u z
nie
Gwardią Woźniakiewicz
ma ochoty rozwodzić siQ.

Słońca··.

WISŁA

- „Rudzielec".
WOLNO SC: - „Jasna droga".
„Renegat"
WŁÓKNIARZ „On czy ona··.
ZACHĘTA -

walka Szymury z Nie
Od tej walki może
zależyć wynik całego spotkania. Jeśli sędziowie nam nie
nawalą, to jakoś tam będzie.
wicz -

wadziłem.

NIE

MIĘDZY

NIEWADZIŁ
ULĘKNIE SIĘ

JEDNYM
SZYMURY
A DRUGIM UDERZENIEM
A jak oceniacie szanse NieW WOREK
wadziła w spotkaniu z Szymu
- Wy wiecie lepiej odc rą? - pytamy „Moryca".
mnie co o tym spotkaniu są
pozytyw- Najzupełniej
mówi - ale w końcu nie. Niewadził bardzo inte,ndzić udaje nam się pociągnąć go za sywnie trenuje i z pewnością
język.

na:;i chlopcy nie załamu j ą

WOŻNIAKIEWICZ

NIE CHCE SIĘ ZDRADZIC
Na zakończenie powiedzcie
nam jeszcze w jakiej jesteście
formie? - pytamy „Moryca".
Trudno na razie coś
konkretnego powiedzieć. To
się dopiero okaże. Trenuję już
„Gaz" mam
okrągły m iesiąc.
jak zwykle„.

SZANSE RÓWNE
Szanse obydwóch drużyn
są według mnie równe. Tam,
gdzie my mamy słobsze punkty, Gwardia ma mocniejsze l
na odwrót, gdzie Gwardia ma
słabsze, my posiadamy mocniejsze. Jest to zupełnie zrozumiałe, źe zwycięstwo przypadnie temu zespołowi, który
lepiej potrafi zestawić swój

W

?
Tyle zdołaliśmy wyciągnąć
od Woźniakiewicza ,ale to chy
ba wystarczy, aby. z jeszcze
większą niecierpliwością oczepo
kiwać niedzieli. A nuz zobaczy- - - - dłuższej przerwie Okręgowe Zrze~zenie Sportow~
my go znów w ringu...

skład.

PRZESUNIĘC

CHYBA NIE BĘDZIE„.
- Po co przesuwać, czego
mamy szukać? - pyta „Moryc". Mamy Stasiaka, Czarneckiego, jestem i ja„.
W tym miejscu nasz rozmówca widocznie się skonfu-

„Ogn~wo

sobotę

walne zgromadzenie

-

członków

c

Sport is tmeje dla kibica tylko w postaci klul>u i „gwiazdy"
sportowej, których jest namiętnym zwolennikiem.
Kibic posuwa swe namiętności sportowe \Io tego stopnia, że zatraca możn o ść jakiegokolwiek obiektywnego 5ądu
o widowis·ku, klubie i zawodni·ku. Kibic przeżywa rado·ś c i
i smutki, zwy c ięs!wa i klęski s·wego kiubu o wiele silniej,
ani•żeli zawodnicy.
gniew
Entuziazm kibica i prz}lgnębienie, szal radośd,
lub oburzenie wyładowuje się w sposób zazwyczaj wybuchowy.
Kibice są glównymi organizatorami tzw. dopin~u sportowego. Oni też są zazwyczaj głównymi sprawcami niepo·
rządków. awantur i bójek na naszych boiskach.
że są kibice i kibice.
Oczywiście,

llfłlltlłlłltlllllllllłtltlllllllłlłllłłłlłlłlllłłlltlllllllllll11111ł1Ulllłllllllłlllllfllllllllltlłtllllltrlłlllllltł

R.K.S. TUR -

-

Łódź

zawi mdamia

I

Lódź

I

z zyc1a
•

•

,

W.Z.K.S.

„Bawełno'

I

Treningi sekcji bokserskiej odPowyższe treningi odbywają się
się w poniedziałki, środy w Hali Sportowej Gimnazjum Prze·
i piątki.
myslowego przy ul. Jerzego 22.
a) dla początkujących - od goZapisy przyjmują kierownicy sekcji w czasie treningów.
dziny 19 - 20.30.
od
b) dla zaawansowanych
Sekcja ping - pongowa przyj•
godz. 20.30 - 22
muje zapisy do turnieju wewnętrz·
pod kierunkiem trenera - Garn- nego o mistrzostwo klubu.
Początek turnieju dnia 19 b. m.
carka Józefa.
Treningi sekcji piłki nożnej (za- w lokalu klubcwym przy ul. Ogro•
prawa zimowa) odbywają się w dowej 24
środy i piątki od godz. 10 - pod
kierunkiem trenera Chojnackiego Uwaga I
'
Stanisława.
bywają

•
bk

O SI e

misłr.zosłw kl. B
II - ŁKS Włó~~~~di~ jakzri'!zedmecz

11

Dnia 2'.!.3. 1919 r. o godz. 17 1 ~twa, Sądu i Prokuratury, Pań·
min. 30, przy ul. W:ilczań~kiej ~twowców, Skarbowców, Banko
,:; odb(,?dzic FiQ zebranie Zarządu wców.
Obecność wszystkieit kierow„O~niwo''
Klubu Sporto"'•'go
oraz kierowników w~.iyst kich, n,kó\v $!~l;cji obowiązki;wri. Po« l•<::ii l1~·łych Klu1iów Ramorzą. ni,;drk dzil'nny prwwidujc omó
orga1ii1.'lc'yjn~·cn
~łowca, 'l'ramwajnrza i Bncrgcty "il- nie spraw
ki. JPdnoc·zrśnie pro~imy o przy ornz rlan pracy na najbli1,sz.r
bycie na powyż~ze zebranie <lek okres.
gatów ze Zw. Zaw. N:tur,zyciel-

W związku z przystąpieniem Ro·
3. Sprawozdanie z działalności
botnic?.ego Klubu Sportowego TUR Zarządu:
w Łodzi do Zrzeszenia Sportowego
a) organizacyjne
swoją
„Spójnia", obejmującego
b) sportowe
Zawodowe
Związki
działalnością
c) finansowe;
Pracowników Spółdzielczych, Spo4) Sprawozdanie Komisji Reżywczych oraz Biurowych t Handlowych, Zarząd RKS TUR w Ło· wizyjnej;
dzi, zwołuje na sobotę, dnia 19 5. Dyskusja nad sprawozdaniamarca 1949 r. o godz. 18-tej w mi;
Ośrodku Sportowym „Helenów".
6. Sprawozdanie Rady Seniorów
Walne Zgromadzenie Członków
o zmianie nazwy klubu;
RKS TUR - Łódź.
'1. Uchwalenie prnliminarza buz następującym porządkiem dziendżetowego;
nym obrad':
8. Wybory:
1. Zagajenie' i wybór Prezydium;
a) Zarządu
2. Odczytanie protokółu z ostatbl Komisji Rewizyjnej;
niego walnego zgromadzenia człon·
9 Wolne wnioski.
ków;

W

;ci~·~TNIK - „Zamieć $nieżna". Zryw
ROMA ..__ „Siódma zasłona'.
Dla mlodz. „Wyspa
REKORD skarbów", dla doros!. - „Lekko·
myślna siostra".
STYLOWY - „Znak Zorro".
SWIT - „Ojczyzna".
„Jasna droga". _
TĘCZA TATRY - „Zuch Dziewczyna",

stara
że być według mnie się nas „zamówić" Woźniakie-

•
I

K

się. To marksiści.

rozpoczął dowal. Za dużo powiedział.„
Woźniakiewicz
- Najciekawszą walką mojuż treningi miesiąc t~mu. O-

•

.„Wielkie Nadzieje".
„Wielka Nagroda",
BAJKA - „Zagubione Dni".
GDYNIA - Program Aktualności
Kraj. I Zagr. Nr. 12."
HEL - (dla mlodz.) , . .„Zaklęt!l Narz~czona".
MUZA - „Skarb".
POLONIA - „Nikt nic nie wie".
„Aliszer NaPRZEDWIOŚNIE -

-

b

ibic sportowy jest niewąt
p!iwie jedną z ciekaw·
szych postaci sportu wyczyno·
wcgo. Kibic sam uprawia sport
albo n· e. Jeś!i oprawia, to prze
ważnie po ama torsku i nie przy
wiązu je do tej czynności żadnej,
poważn:cjszej wagi. Jeśli nie u·
prawia sportu, tym gorzej dla
tych, którzy mus.zą „znosić"
kibica.

nie ulęknie się Szymury. Zredodaje Woźniakiewicz
sztą -

dono:>iliśmy, że pil)ściarze Zrywu bardzo
z Gwardią
poważnie myślą o 'lbliżającym &ię meczu
i intensywnie trcnuja, '.I.by w nliedzielę nie zawieść lócl7.k1f..l
ws'T.y„tldch
publiczności. Na ostatnim treningu zastaliś.my
chłopców w komplecie a między nimi Wożnialdewicza.

Kilka dni temu

sunięcia?

-

•
1

daje Woźniakiewicz• zespołom Gwardii i Zrywu
Nie iest wykluczone, że w niedzielę sam „Moryc" stanie w ringu

A propos składu, czy przewidziane są w nitn jakieś prze

ADRIA BAŁTYK

Po 50 procent szans

K

od~~e;~~~i ~~~cjiwgie;0:(?0:~~a~c~ Motocykliści tramwajarze!

spotkania

gier pkt. st. pkt. piątki od godz. 18, pocl kierunkiem Zarząd Sekcji ~lotoro'l>ej ZKS
Ostatnie zawody bokserskie o sną szanse na zajęcie 1-szego miej-1
8 13 82:26 imtruktora Gruszczyńskiego Ry- 'l'rarnwajarz - Łó<lż, ul. 11 Li·
drużynowe mistrzostwo w kl. B: sca w końcowej tabeli. Ogniwo o- Ogniwo (Energetvka)
Ftoparla 30 zawiadamia, że "'
·
8 13 85:43 szarda.
rozegrane pomiędzy Ogniwem (da- statnio otrzymało walkowerem 16 DKS Aleksandrów

1
8 10 84:40
pkt. za mecz nieodbyty z Gwia:z- Korab Piotrków
6 4 57:35
Filmowiec
8 2 8:118
.
Filmowiec zmierzy się z Ogni· Gwi?zda
kolarzy ŁKS Włókniarz
wem prz_y Kole pracowników tram- Ogmwo (Trawlnaiarze) 6 - 12:66
i
· d
daj
· ·
N'
. ,
.
wajowych (dawniej Tramwajarze).
d 1 inieiszym po e się 0 w 3
Jest to ostatnia szansa na uzyska- D:iaZ of1c.mlnu ŁOZPN ·U
omości, że w piątek. dnia 18
marca 1949 r. 0 godz. 18 w no
ł
Wobec równej ilości punktów, doj- ~i~ punk~ów pr~ez wymieniony wy·
wym lokalu klubu przy ul. Kiliń
dzie do trzeciej decydującej roz- ze] zespoi Ogniwa.
d
:z
pięściarzami
pomiędzy
grywki
1. Przesuwa. ~ię zawod.'f kl. s·kiego Nr ł 77 o będzie s:ę
Zaznaczyć jeszcze musimy, że
Aleksandrowa i Ogniwa.
człon'<ów
zebrnn1e
Równi~ 1 Filmowiec zamienił się wyznaczone początkowo na sobotęiA i rr.zc~w z dnia 20 Dta'ra na pierwsze
miejscami w tabeli z Gwiazdą, któ- zawody Zrywu II z ŁKS Włóknia- 1 dzień 3 •kwietnia, a z dnia. J sekcji kolarskiej ŁKS Włókniarz.
rzem TI mają być rozegrane jako k"'ictnia na d~ie1i 2ó ma.in.
ra punkty oddaje walkowerem.
Na zebranie winni przybyć
Go~podarze boiRkn. i godzin9.
Ciekawie zapowiada się mecz przedmecz spotkania Zrywu ze storozpoczęcia zawodów pozostają !korar:re poprzednio pr;r,yna!eż.ni
Korabu w Piotrkowie z DKS-em. leczną Gwardią.
do LKS, DKS. Slow. Sport.
Jeśli uda się piotrkowianom poko-1 Po uwzględnieniu ostatnich wy- bez zmian.
Przewodniczą.cy W.G i D. „Włókniarz" (Zjednoczone), KS
nać przeciwnika, będzie to b. ko· ników,. tabelka przyjęła następują„Odzież", KS „Naprzód".
Krupi (1s!..i
rzystne dla Ogniwa, którego wzro· ce oblicze:

wniej Energe~ka) i DKS z Aleksan
drowa spowodowały zmiany w tabeli Ogniwo posiadając lepszy
stosunek małych punktów wysunęlo się na czoło tabeli. Dotyc h ·
cias prowadził DKS Aleksandrów.

Pierwsze zebranie

dą.

I
IKOffiUn.lka WG 1. O Nr 5

I
I

nirdzi~!P dnia ~O marca Hl49 r.

o:ib~azi~ się

DorOCZllll Zehranid
i wybór Zarządu,
PoczątPk zebrania o !;Odzinie
w~zystkich
Obccno§1l
lO·cj.
·
rzlonków oliowiązkowa i kon1cewa.
•

I B
K, .
k
w 5"1ał ów ce

M1strz~stwa

W sobotę dn. 19 bm. w sali
YMCA rozpoczynają się rozgrywki
piłki siatkowej 0 mistrzostwo kl 8
okręgu łódzkiego.

Pierwszego d·nia zmierzą ~ę
drużyny męskie, a drugiego dnia
tj. w niedzielę - spotkają się ze·
spoty żeńskie i męskie.
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zdumiewające,
może to panu wydać się
Wie pan
nie. A przynajmniej nie mam jeszcze tej pewności.
Muszę się panu przyznać, że jest io dla mnie najdziwniejsza
sprawa pod słońcem. Nie miałem nic podobnego w swej
praktyce. Chłopak ten nie je~t wcale takim zatwardziałym
zbrodniarzem, jak go może pan sobie wyobraża, nie można
też nazwać jego milczenia chłodnym uporem, nie! Taki sobie zwykły, wrażliwy chłopaczyna„. zresztą, zóbaczysz pa11
sam. Ma jakieś dwadzieścia jeden czy dwa lata i mimo bogatej paranteli jest zupełnie ubogim urzędniczkiem w biurach swych krewnych. Opowiadał mi, że jego rodzice sa
czy
Prowadzą jakąś misję w Denver.„
równleż ubodzy.
gdzieś, a przedtem w Kansas City. W domu nie był od cz..terci::h lat. Gdy mieszkał jeszcze w Kansas City, dostał się ja~o pikolo do jednego z największych hoteli i wtedy zdarzyła
skutkiem czego musiał
się mu ~ewna przykra przygoda,
ucieksć z tego miasta. Niec'.> później będziemy musieli rozczy Mason wie coś
patrzyć tę sprawę I dowiedzieć się,
o tym. Młody Griffiths brał udział wraz z innymi swymi
ko.legami w jakiejś wycieczce, na którą jeden z nich wziął
bez pozwolenia samochód swego pryncypała; pedząc z powrotem na złamanie karku, aby się nie spóźnić do pracy,
przejechali jakieś dziecko. Musimy to zbadać dokładnie, bo
Mason gotów włączyć to do tej sprawy, licząc na to. że nic
o tym nie wiemy; my zaś będziemy gotowi i to odeprzeć.
- Niech na to nie liczy - odparł .Tephson, błyskając
oczyma. - Pojadę sam do Kansas City w tej sprawie.
Dalej Belknap wtajemniczył swego wspóln~1<a we wszystko, co mu Clyde powiedział. Opisał mu ciężkie jego koleje,
'ego różnorodne prace - pomywacza w restauracji, robot.11.ika w fabryce wody sodowej, woźnicy w składzie towa-

ale -

rów, wszystko, jednym słowem. co Clyde przeżywał do łomienie, opętanie czy ogłupienie, wzburzenie umysłu, jak
przyjazdu swego do Lycurgus. Wspomniał o tym, jak wiel- to nazywają w Nowym Jorku. On dotychczas szaleje za tą
kie zawsze wrażenie wywierały na nim dzie·wczęta, o tym, dziewczyną. Widziałem. jak płakał w swe.i cefi i to z pewjak poznał naprzód Robertę, później Sondrę, jak się zaplątał nością po niej. Tak płakał, tak szlochał, jak g.dyby mu serce
miało pęknąć.
w stosunek z jedną i zakochał się w drugiej, wiedząc, że nie
Pan Belknap w zadumie podrapał się w ucho.
będzie jej miał, dopóki nie pozbędzie się pierwszej.
- Cóż dziwnego, że mógł się jego umysł obłąkać. Jedna
- Z tego wynika, źe ma pan wątpliwości, czy on ją zadziewC'Zyna zmusza go do małżeństwa, serce ciągnie go do
bił? - zapytał w końcu Jephson.
drugiej i ta druga zgadza się na małże11stwo z nim.„ Dobrze
- Istotnie, nie mam tej pewności, jak to już powied:z.iato rozumiem. Sam byłem w takich tarapatach.
O ile wiem, młokos ten do dzisiejszego dnia kocha
łem.
Opowiedział swe młodzieńcze przeżycie Jephsonowi.
jeszcze tę drugą. Zmienia się zupełnie na samo wspomnie- Musimy odszukać odpi3 tego wypadku w Pass Lake.
nie o niej. Zapytałem go, na przykład, o stosunek jego do
niej. Spojrzał na mnie z obrazą. mim.o, że oskarżony jest To z 18 czy 19 czerwca w The Times U n i o n.
- Dobrze, zajmę się tym - odrzekł Jephson.
o uwiedzenie i zabicie tamtej dziewczyny„.
- Chciałbym bardzo - mówi dalej Belknap - żeby
Belknap mówił to z uśmiechem, a Jephson, wyciągpan jutro poszedł do niego, i ciekawy jestem. jakie on na
nąwszy swe długie nogi pod biurkiem, wpatrywał się
panu zrobi wrażenie. Czy będzie opowiadał panu to samo,
w niego.
- I nie tylko spojrzał na mnie z oburzeniem, lecz od- co mnie? Cielrnwy jestem pańskiego poglądu na tę sprawę.
- Będzie go pan miał - Odburknął Jephson.
Nic między nami nie było. Na nic by
powiedział ostro: Nazajutrz obaj poszli do więzienia. Istotnie, ciekawe
zresztą nie pozwoliła.„ A poza tym„. - urwał. Co poza tym?
było, że i Jephson po przesłuchaniu Clyda nie umiał sobie
- spytałem. - Chciałbym, żeby pan o niej zapomniał zuAch, tak! - mruknąłem. I czy wyrobić zdania, czy Clyde jest winnr, czy nie. czy umyślnie
odpowiedział. pełnie pan uwierzysz, że chciał dowiedzieć się koniecmie. czy jej uderzył kochankę, czy stało się to niechcący. Bo jeżeli uczynazwisko i listy nie zostały opublikowane w gazetach, i pro- nił to nienaumyślnie, więc dlaczego odpłynął od niej pozostawiając ją bez ratunku. Oczywiście, jeźeli on nawet nie
sił, aby w jakiś sposób zapobiec wplątaniu jej wraz z robył pewien jego niewinności, to jakże trudno bĘdzie przedziną w tę sprawę.
konać cały sąd.
- Rzeczywiście? A co mówił o tamtej?
Belknap jednak trwał w przekonaniu, że Cl:vde nieco
- To jest właśnie węzeł, który pragnę rozwikłać. Może
sz..wankował na umyśle od chwili, gdy przeczytał tę wiai zamyślał ją zabić, może nawet ją zabił, ale tak miał zadomość w Th e Times U n i o n i działał według niel. Nie
przątniętą głowę swymi wielkimi ambicjami, że na;prawdę
nie wiedział chyba, co robi. Rozumie pan to? Bywa tak było to nieprawdopodobne, jednak Jephson twierdził, że
Clyde jest zupełnie zdrów na umyśle. O ile mógł w:vwnioz młodymi ludźmi. Biedując długie lata i nie mając zbyt
~kować z rozmowy z nim.. uwaźał, że jest śmielszy i przewielu dziewczat. potrafią nieraz zawrócić sobie głowę kim.~
bieglejszy, niż Belknapowi się zdaje. Przebiegłość jego jest
dla siebie nieodpowiednim.„
- Sądzi pan, że rozbudzone ambicje nadwyrężyły jego złagodzona nieco przez miękki, ujmu.Jący wdzięk towarzyski, którym sobie wSJ:Ystkich ziedD.YWa.
11mysł?
- Jest to bardzo możliwe. Mogło nastanić jakieś oszo- D-032537.
Il. c 1L

