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na nowym etapie

ZSCh mobilizuje masy chłopskie do pracy nad udoskonaleniem sil produkcyjnych i do coraz wyższej kultury

w braterstwie i sojuszu z klasą robotniczą

Drugi

dzień

obrad Ili Krajowego Zjazdu

WARSZAWA
(PAP). WczonJ od godz. 10 rano toczyly się w dalszym ciągu obrady Krajowego Zjazdu ZSCh.
Przewodniczył obradom wlz rządu Głównego
~~~~zes w:cław Szayer któ
~t p'e przywitał 'przy
~Y ł na na
~zd delegacje rob Yt ei
. g~ ników z kopalni
,.~ ~ je~; i rrobotników Pa•i.-

'2·

Związku

Samopomocy

Delegaci sto.Jl\ -

dlufo l iy,ny podchodzi delegacja chloso pów krakowskich w strojach
li.darnosć z wysuniętymi przez ludowych.
referenta. nowymi zada.ni.ami
Delegacja składa uroczyste
związku. .
.
.
oświadcze!11e w imieniu woj.
Następme rozwinęła się dy krakowskiego:
skusja nad wygłoszonymi re-I ,.Po zapozna.niu slę z nowyferatami.
ml zadaniami ZSCh, które u* * *
Jęte JEOl!ńa.ły w referatach z.jen;
Prz..."<! zamknięciem obrad dowych,
chłopi krakowscy
rrzed;>ołud"liowych do trybu- I przrrzekaJlł dołołyó w57.elklch
'?oł«>w~ manifestują swoJ,ą

I

Chłopskiej

sił

do realizuj.i tych zadań„.
Delegacja składa na rę~e
prezesa Ignara artystycznie
wykonany .kilim dla Zarządu
Głównego ~SCh.

W godzmach popołudnlowych trwała w dalszym ciągu
dyskusja, do której zgłosiło
się kilkudziesięciu delegatów.
Sprawozdanie z popołudniawych obrad podamy jutro.

~~~:Ehc~~!:E:łej,Az:::~ Przemówienie prezesa Zarzqdu Głównego ZSCh

decznej owacji na cześć górników 1 sojus:zu robotniczochłopskiego zabiera głos pno
downik pracy - górnik z kopalni „Wujek" - Karol W_~jd
man który wyg-łasza pow1 ,al.„
.
ne przemówienie do chłopow.
„Jest.em o~ro~ie d~mny z
łego - powiedział m. m. t.:>w.
Wajdman - że mogę uczestnlczyć w Waszych obr_adach:
które przyczynią sł~ rowniez
do popra.wy sytmw~1 na~ycb
m~a.st~ któr~ p~y~ynl<\ ~ię do
wielk~.~h astągnięe Polski LudoweJ •
Na~t~p~ie .zebrani chł'..>pi ur~ądz.ill zy;'?olo:Vą manifest~CJę na czes~ soJuszu robotniczo-chlopsk1ego.
':'V_szyscy z~bram .~:tają z.
nueJsc, padaJą okrzy.....
.
„Niech żyje sl)jusz rt>botmcz;o-chlopski, oµarty ? przvJll•. źń z J?Otężnym_ Związkiem
.Ra<h.lcrklln i panstwa.ml demokracji ludowej!"
N' h · j
i
- I '"
, iec zy I\ nas forn ey.
„N~ec~ żyje _ostoja po~oju I
przna,c1el !udo~ P~a.c~Ją~ydi
z,~ązek

Radn~ck1

1

Je~?.

Wodz Generalissmms Stalin.
Z kolei gorąco okl_askiw.any
przez zebranych wita ZJazd

przedst~wiciel

Państwowych

Z akładow Azotowych w Cnorzowie Stanisław D~duch ślusarz - prz.odownik pracy.
w dalszym ciągu obrq.d
wśród burzliwych oklasków
tm:ewodniczący udziela głosu
sekretarzowi generalnemu Za
rządu Głównego ZSCh posłowi Mieczysławowi Bodalskiemu, który wygłasza obszerny
rcferat o nowych zadania<'h
organizacyjnych ZSCh. <Streszczenie referatu posła Bodalskiego podamy jutro).
Kiedy sekretarz generalny
Bodals.~~ 1· - po zakon' czeni·u
referatu - schodzi z trybuny
zrywa sle potc7na fala okrzy~
ków na cześć ·zsch.

o b • S tef ana Jgnara

Prezes Zarządu Głównego' Poruszając z kolei akcję,WYŻSZĄ STOPĘ ŻYCIOWĄ
Związku Samopomocy Chłop- planowego systemu oszczę- SOBIE I ROBOTNIKOM.

skiej ob. Ignar wygłosił obsizerne przemówienie o rozwoju i działalności organizacji ZSCh na ws'., pookr~ślając
następujące najważniejsze mo
menty:
zaczątkiem ZSCh stały się
chłopskie komisje gminne reformy rolnej które przeobrażały się w t~renowe komo)rk.i
ZSCh. Okazało się, że potrzebna jest masowa organ.izacja, która z.dolałaby skupić
setki
tysięcy
świadomych
chłopów partyjnych i bezpartyjnych.
Ostatnia kampania wyborcza, przeprowadzona pod hasłem walki z kapitalistami i
reakcjonistami, w dużym sto
pniu uzbroiła naszą organizację do skutecznej obrony
mało- i średniorolnych.

dzania w rolnictwie - mówca akcentuje z naciskiem, iż
nie chodzi tu o oszczędzanie
w jedzeniu, czy ubraniu, lecz chodzi o oszczędzanie w
produkcji, o walkę z marnotrawstwem.
Zbłeruie się wszyscy samo
pomocowey w ca.lej Polsce i
rozpocznijcle
llClecyd&waną
walkę z. marnotrawstwem w
rolnictwie.
W ten t1Posób zwiększyoie
ilotić chleba, -zaoszca:ęd7iicie
narzędzi i pracy ludzkiej.
W dalszym ciągu prezes
Ignar. omawia przebudo:Vę
ustrOJU ·roln~o,_ P?dkreślaJąC
•bu~owę
spoldz1el~1
produk;Y)nY<;h, zaz~acza3ą~ • ':"yrazrue, ze .ch~op1 zakładac _Je bę
dą u s1eb1e dobrowolnie, a
kto blfdzłe straszy! I imus~a.!
.
.
ik chłopow do spold'L'ielczosCI
Dla. zwycięskiego WYD u pl"Odukcyjnej ten będ7Jie kawalki k!~so~eJ n~ wsi musz;\ ra.ny bez ~lędu na stanow.mnoc11;1c się więzy sojus~ wlsko i pnynależność pa.rtyJchłopskiego z klasą robot.ni- ną.
czą.
Ci 00 dzisiaj nie wierzą w
Istot~ i ?Otr~~ę sojusz~ z zalety spółdzielni produkcyjrobotnikarm dosc łatwo po .ra nej niech gospodarzą oddziol
fi . zrozumieć c~łop bezrolny, nie'. Będą mieli czas przyJktory w gruncie rzeczy jest rzeć się jak to pójdzie inpro~etariuszem, zrozumie go nym i ~edy ocenią przydattakze chłop, zmuszony do do- ność nowej formy ustroju rol
~atkowego wyrobku poza swo nego.
im małym gospodarstwem Należy za.raizem stwierdzić,
chłop małoroln~.
że Rząd nasz i ZSCh będ:de
Chłop średniorolny, str~- się nadal troskliwie opiekoszony przez bogacza komuru- wal małorolnymi i średniozmem, wybierał go na preze- rolnymi gospodarstwa.ml, bęsa mleczarni i kółka rolnicze- dzie ich bronił przed wyzygo, pomagał mu do zaopatrze skłem i uciskiem kapitannia się w duże m~szyny rol- stów, będzie 0rganizował żynicze i pozwalał się przy po- cie we wsi zgodnie z przedlom?CY tych !Ilas;yn ni-elitości- żonymi przeze mnie zasadami
wie wyzysk1wac.
i BĘDZIE LICZYŁ NA CHŁO
Dlatego też dla łtein~orol- POW. INDYWIDUALNIE GO
nego nieodzowny jest sojusz SPODARp.JĄCYCH, ŻE DOz klasą robotniczą, z którą ŁOŻĄ WYSIŁKU, ABY POD
wspólnie walczy przeciw wy- NOSIC PRODUKCJĘ I W
zyskiwaczom wiejskim.
TEN SPOSOB ZAPEWNIC

Następnie prezes Ignar omawia zagadnienia kulturalno-oświatowe na wsi, podkre
ślając, iż najbardziej podstawową pracą w dziedzinie oświaty i kultury jest: likwidacja analfabetyzmu i akcja
Komitetu
Upowszechnienia
Książki.
W końcowej fazie przemówienia prezes Ignar omawia
sytuację polityczną na arenie
międzynarodowej.
Dnia 20 kwietnia rozpoczyna się wielki, światowy Kongres Pokoju w Paryżu, już
nie tylko z udziałem uczonych i artystów, lecz przy udziale przedstawicieli szerokich mas pracujących - chło
pów i robotników.
W imieniu Waszym, jako
najwyższej władzy ZSCh, Za.rząd Główny wysłał do Paryża zgłoszenia naszego udzia
łu w tym Kongresie.
Sądzę, że tę naszą decyzję

zatwierdzicie, gdyż jest ona
zgodna z uczuciami milionowych mas chłopskich. związek Samopomocy Chłops!dej
do udziału w Kongresie Poko
ju w Paryżu wysyła swoją
delegację.
Związek Samopomocy Chłop

skiej na nowym eta.pie swej
pracy jest nadal jedną z głów
nych sil społecznych w Polsce.
ZSCH BĘDZIE MOBILIZOWAŁ CORAZ SZERSŻE
MASY CHŁOPSKIE DO PRA
CY NAD UDOSKONALENIEM NASZYCH SIŁ PRODUKCY.TNYCH 1 DO CORAZ
WYŻSZEJ
KULTURY,
W
BRATERSTWIE I PRzyJAŻNI Z KLASĄ ROBOTNICZĄ,
ł.ĄCZĄC
MILIONY
POLSKICH CHŁOPOW Z ROBOT
NIKAMI I CHŁOPAMI CAŁEGO SWIATA.

Komunistyczna Partia Francji. nie bacząc na
terror i oszustwa wyborcze odniosła 1decydowane
zwycięstwo

Województwo łódzkie przoduje wakcji ,,H"

Plan kontraktacji wykonan y w 100 procentach
W dniu 1 kwietnia br. województwo łódzkie wy:tona?o
plan kontraktacji w 100 procentach. Za.kontraktowano o-

gółem

96

tysięcy

muk trzo-

mieniu chłopów m a ło- i śre
dniorolnych, którzy w kon•
traktacji widzą wielką pomoc
dla gospodarstw ,chłopskich.
~pośród powiatów naszego
województwa na czoło w kan
traktacj.i wysunęły się pawia
ty: łódzki, lęczyckl, opoczyń„
sk,i l łowicki. które swoje pla
ny wykonały przedterminowo
i które podjęły dalsze zobo-

dy chlewnej.
Wykonanie planu kontraktacji przez województwo łódz
kie w tak szybkim czasie zawdzięczać należy dobrze zorganizowanemu aparatowi spół
dzielczemu, energii organiza- wiązania powiększenia ilości
cji partyjnej, oraz uświado- sztuk zakontraktowanych.

Premie dla pionierów akcji „H"
Rzeszów (PAP) - W obec- trzody chlewnej,
pociągająts
przedstawicieli władz, par swym przykładem szereg mało
tii i miejscowego społeczeństwa i średn:orolnych gospodarzy.
odbyło si\\ w gromadzie OrzePodobna ll'foczystość odbyła:
się
w gromadzie Głogowiec,
chowke pow Przemyśl uroczy- gm. Tryncza, gdzie premie lu
ste wr~czenie 10.000 zł. premii tysięcy zł. otrzymał Jan Chciuk
pionierowi akcji „H" Franeisz. prezes zarządu gromadzkiefo
kowl Banas!ew!ciowt, który ja ZSCh, który zorganizował kon~
ko małorolny chłop . gospodaru- tra1ktację trzody tillewnej na
jący na 2 ha ziemi i poz05ta- terenie swej gromady tak, iż w
jący w ciężkich warunkach ma połowie ub. m i esiąca osiąg·nęla
terial·nych, pierwszy w tej gro· Jona !OO procent rocznego p:a~
madr.!e zakontraktował 3 sztuki nu.
nośO:.

Kobiety belgijskie w obronie pokoju
Bruksela (PAP ) W Brukseli rozpoc zęły się obrady
l\rajaweg.o Kongresu w_ Obrome Pokoju. N~ Kongr~s:e. obec
ni są delegaci zagramczm, m.
in. przewodnicząca Swiatowej
Demokratycznej Federacf. Ko·
biet Eugenia Cotton.
Sala, gdzie od'bywają się obrady, ozdobiona jest transparentami, na których widniej~
nap'sy: „Jednocząc się w walce
k
d k „
0
po ·ój, uratu/'cmy lu z osc
przed nową zag adą". „Matki i
żony domagają się pokoju" i
inne.
Przewodnicząca
zwi ązku l<o
biet belg!jskich w 1.. bronie pokoju, Lavachery w przemówie·
niuI powitalnym
oświadczyła, że
b
ce em o ecnego kongresu jest
udowodnienie rządowi belg!jskie
mu, iż kpbiety belgijskie po
dwóch wojnach światowych n!e

chcą, aby ich dzieci i mężowie
stali s i ę znowu ofiarami nowej
masakry.
Prezydium Kongresu wśród
•
.
huc~nych okla~kow p~zy1ęlo pe
tycJę w spr~w'_e P?kOJU .podplsa
ną przez dz1es: ątk1 tysięcy ko
biet belgijs·kich.
-------------·

\.\.Pomoc~<

"

"

marshallowska

dla kra;ów kolonialnych

PARYŻ (PAP). _ Kierownictwo europejskie hoffmanowskiej administracji współ
pracy gospodarczej (ECA) ogłosiło w Paryżu komunikat,
zapowiadający
rozszerzen!e
„pomocy" amerykańskiej z ty
tulu planu Mars halla na koJonie krajów marshallowskich,

rządu ZSRR
„nie podoba się"

~;~~~:~:~~~:~~~tł~ cz·,„„„D"'."'Pl·erwsz·o·m·a1·:·ow·v„„„„„„Ou"""'Brn·1·am„„'.„„„c„ ajv"'""""k'rl lal l l 1l:

uczestnikom paktu atlantyckiego

Klasa rob O t n1cza
•
p ?f ~ k•J '!spania
• Iym wys1*łk*Iem upam1ętnt
•
•
tegoroczny dz1en Sw1ęta Pracy i walki o pokój

Memoranrrum

cyJne, ob. Ignar stwierdza, ze
bitwa o produkcję - to bitWaszyng ton (PAP) - Mini· w_a
o dobrobyt i ,11:~1·7~i: • .t~
ster Acheson oraz min'strowlc
paristw z!granicznych, uc zeslnl ~~~~a~~~~~ m .eJsce rruę.

11111 11111

1111

r1

Z ko}:i. n:ówc:i p.,. ,\~chodz.i
_l(~sa robot.~icza .Polski che e wydajn~ pracą i twórczymr z ys t.ać czas pracy i nie opu-\ roboczego i harmonijną prac~
w pa kcie pólnocnopodwyższył znacznie wyniki.
atlan tycl<i m oglosili wspólny ko do omowiema znaczenia ak- wysiłkiem uczcie Sw1ęto Pracy - I Maja oraz Kongres Po-I s zczać dni roboczych.
cji „H".
koju. Liczne meldunki nadchodzące z całe(!o kraju mówią o pu
•
munikat, odrzucający memO'l'an
W roku bieżącym ro~poczę- dejmowaniu przez robotn:tców konkretnych zobowiązań prze- PIERWSI HUTNICY WŁĄCZAFABRYKA CHEMICZNA
dum rządu rad zieckiego na te· liśmy planową bitwę, do któ- kraczania norm wydajności I zwiększania planowanych oszczę JĄ Sil,: DO WSPótZAWODW PABIANl.CACH
NICTWA DLA UCZCZENIA ZAOSZCZJ;'.~ZI 56 ~ILN. ZL!
mat tego paktu. Komun'·kat po- rej hasło dał nasz Rząd, asy- dności na cześć Swięta Pracy I Kongresu Pokoju.
Zobowiązania takie w ślad za górnikami podejmują robot- SWIJ;'.TA PRACY I KONGRESU
Na. zeb~amu ~ !0~1 fabryk1
wtarza poprzednie twierd zenia gnując 13 mili~rdów zł na ma
terial wyjściowy, czyli na prosię nicy ł cale załogi fabryczne, pracownicy
przeds'. ębiorstw
i
POKOJU.
chem·czneJ W. Pab 1 a n1 ~ac~. od•
autorów pa ktu, jakoby m iał on ta., na paszę i premie bodow- młodzież pracująca wszystkich gałęzi przemysłu.
W d
byty_m w dmu . 4 ~w1~tn1a, ro. niu. wcz?rajszym, ~a ":'e: botmcy zobowiazah si ę wyk<H
chara:kter obronn y i był zgodny lane. Kontraktacja przew.iduje
1.000.000 sztuk tamówioAKCES
MŁODZIEŻY
Zjednoczonych
Zakładach
Kokso
z:wam
~
gorn:kow,
?<IP0\"'.1~dz1eh
nać
roczny plan · produkcj! barw
z I<artą Narodów Zjednoczo· nych u hodowców w roku
DO CZYNU MAJOWEGO
chcm'cznych, Wytwórn:a nr 6 pierwsi hutnicy. Mianow1c1e ko ników, do dnia 1 grudn'a plan
nych.
1949.
W podejmowaniu zobow i a zań - młodzież postanowiła rozsze- wal Alfred GRUSZKA. z h~ty oddziału farmaceutycznecr~ do
I<omun!kat
Osiągnięcia w ciągu kilku d'a uczczenia Swięt a Pra cy i rzyć akcję współzawodnictwa „Batory", pragnąc uczcić Swię- dn ia 15 grudnia.
pomija milcze„
Załoga fabry czna przyjęła zo
niem jasne wywody memoran · zaledwie tygodni mamy bar- Kongresu Poko ju nie zabrak ło pracy, tworząc dalsze produk- to Pra~y I Kong~es Pokoju, po
' młodzi eży p;acującej.
cy,ine bryg'ldy mlodzie!owe I stanow i ł osią!!ną~ 130 procent how! ązani e zaos zc z ęd zen i a w
dum radzieck' ego, nie będąc w dzo duże.
Na. dzień 30 ma.rea zostało
N~ odbytyc~ ze~r~ ~i ach w ko zobowiązują_c się do znacznego nor~ty w kwietmu.
bieżącym roku sumy 56 miJn,
stanie znal eźć odpowiedn!ch ar zakontraktowanych Już 460.000 palnr~ch .''ł:.ag1ewru~.· 1 , „ Wyzwo przckroc.ze.ma
norm.
. .
Piecowy Szubert. uzyskujący złotych. Postanow!ono zwi ęk-1
gumentów przeciwko temu m ~sztuk, czyli roczny plan zo- lenie i ;.Prezydent· oraz na ze Mlcdz1ez zobow1ązala s: ę Je- dotychczas 130 proc. normy
szyć produkcj~ przez urooho~
m~randum. ,
~ J.Jd wsrJc.oa&Jur w łG J>rJ!C„J>l'....t_tłiUAj!!Q_~· .;...ZMP. .Jlf.Q~~llie _ SWllie.wlie _ wx.l\o~.kolll!.stanla
· ·
.11ch ~u!Q_.._

c z ą o ych

Nr. 9'
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Sojusz robotniczo-chłopski podstawq
Pakt radziecko-fiński o przyjaźni
gwaronc/q wolnokf, suwerennóści niezoleżnoścl Finlanclll
zwycięstwa w .walce ludu ftft
. Iski ego o Soc1· alizm stwierdza sekretarz generalny FińskieJ Partii
r"~
tow. Pessi
_.__,.

i

Komunistyczne/

Przemówienie przew. KCZZ tow. Ochaba, wygłoszone na Ili Kraiowym Zie.idzie ZSCH.
Nie można potrzeb d wiel- I bi~ącym klasa robotnieza s
kich zadań gospodar<:zych i nadwy:i:ką i przedterminowo
wytwórczych zrealizować bez wypełni plany produkcyjne,równoczesnego rozwinięcia sze że zapewnimy również wsi
rokiej
roboty
kulturalno- p-0lskiej stałą dostawę dzleośwJatowej.
siątck tysięcy traktorów, maZ własnej praktyki, z życia szyn rolniczych,
nawozów
wiemy, z jakimi trudnościami sztucmych, materiałów włóboryka się Wasza chłopska klenDJiczych, materia.łów bubratnia nam organizac.ia, w nowlanych, wszelkich produk
rozwinięciu iroboty kultural- tów, których wieś polska pono-oświatowej, dlatego też na trzebuje dla zakończenia odostatnim Prezydium Komisji budawy l dh dalszej rozbuCentralnej Zwfazków Zawo- dowy.
d<JWych uchwaliliśmy, aby z Współpraca rcbatnika i chło
naszych środków przeznaczyć -~-w
braterskiej
na formie
roZ'Ninięcie
Waszejpomocy
pracy
~
Towarzysze! kulturalno-oświatowej
sumę
,

I

Obywatele i
!kacia i Si ~ : try!
'W<imieniu Komisji Central
nej Związków Zawodowrch,
w ~mieniu 3 i pół miliona robotników d. pracowników urny
1bwych, witam serdecz.me
Wasz. Zjaz.d i przekazuję
Wam, a za Waszym pośredni
ctwem milionowyim masom
chłopstwa pracującego, nane
braterskie, bojowe, proletariackie pozdrowienJie. (Oklaski).
Klasa robotnicza przywią
zuje wielką wagę do Waszych
obrad, które niewątpliwie bę
dą.

wywierać

głęboki

wpływ

na damy rO"LWój naszej gosPodarki na.rodowej, naszeJ
wo.lki o lepszy ustrój. Klasa
robotnicza .czuje się niel'ozerwa.lnie związana z milionowy
mi masa.mi chłopskimi, nie
'ylko dlatego, że większość
tej klasy robotniczej wyrosła
z chłopstwa pracującego, prze
de wszystkim z biedoty w!ejskiej, ale czuje się zwią.~na
2 Wami tą długoletnią. walką.
~ałych pokoleń ludu pracują
cego, przeciw wspólnym w:ro
gem, przeciwko ohMamikom
I pijawkom kapitalistycznym.
Razem ·z Wami walczyEFmy
z przeklętym reżimem sanacyjnym, razem z Warni walczyliśmY, z be9tialskim
okupantem hitlerowskim, razem
z Wami budowaliśmy f-.mdarnenty. nowej,
rCJo~'1iczo
chłopskiej
Polski. R1zcm z
wami walczymy dziś o utrw:l
lenie pokoju, o dobnoyt ludu pracującego, o kult•Jrę dla
mas
robotniczo - chłopskich.
Razem z Wami masz.Prujemy
Jm w.viszym formo.n u~t!·ojo
WYTU ku soejallzm(lwi.
W walce tej związki zawodriwe, zgodnie ze w :;lrnzaniJ.mi historycznymi Kon?,rA3U
Polskiej Zjednoczo:iej Par!..i.i
Robotniczej, stara1ą się zrobić wszystko,
aby przyśpie
szyć rozwój gospodarczy naszego kraju, aby rozwinąć jak
1118.jszerzej współzawodnictwo
pracy. Współzawodnictwo to
ogarnęło

już

znacz.ną

część

klasy robotniczej co najmniej
milion robotników bierze w
nim udział, podnosząc wydaij
ność pracy, podnosząc bogactwo naszego narodu.
W roku bieżącym kładzi~my
szczególny nacisk na to, aby
swa.Imać
wszelkie pncJaWY
ma.motrawstwa i nieładu w
nasze.1 gospodarce, aby zaoszczędzić w l'oku bieżącym sto
kilkadzieslat miliardów dotych i zneleźć pt'zez to nowe
środki na bv.dowę nowych fa
bzyk, nowych domów mieszkalnych, n<JWych szkół, szpitali ltd.

lOO.OOO.OOO

zł.

Będ7Aemy ra.zwljać, zgo-dnle
ze wska.zówka.ml Ob. Prezydenta, nich łą.cznoścdowy mia
sta 'l:e wetią., będ'l>iemy zacleśnlać sojusz robotrf'-:zo·ch!op.
skl, w ktfu'ym widzimy gwara.n.cję
wspó-lnego naszego
zwycięstwa.

Jakże tępi i śmieszni są ci
politylmerzy zagraniczni, którym z.daje się, że poprzez o!1.?JCzerczą propagandę radiową, czy po""'zez szeptaną pro
,,,.
agandę,
potrafią podważyć

P

sojusz robotniczo-chłopski, ten sojusz, który rodził się na
polach bitew 7. niemieckim
0kupantem, który rodził się
w ogniu walk klasowych p17e
ciwko obszarnikom i kapitalistom, który rodz.ił się w tru
dnej odbudowie Polski ze
zgliszcz i ruin.
Życzymy Wam, bra.cla chło
pi, ażebyście w roku bieżącym
jak najlepiej wykonali trudne
zadg,nla przed Wami stojące.
Klasa robotnicza ze swei
strony może Was zapewnić,
że nie będzdemy szcz()dzlć sil.
aby wyko-!lać w pełni i przed
terminowo pła.n produkcyjny
roku 1949.
Doświadczenie
mówi nam,
że zobowiązania klasy robotniczej znajdują pełne pokrycie w faktach. Jesteśmy głębako przekonani, że ł w roku

obronne i konstytucyjne", a
więc przede wszys*im sp.rawa Paktu Pacyfiku, sprawa
pierwszorzędnej wagi dla kolonizatorów krajów az.jatyckich.
Kolonizatorzy ci przekona]'
się bowiem, że WS'ZYStkle ich
dotychczasowe wysiłki, maJące na celu zdławienie ruchu
narodowo_ WYZWoleńczego w
krajach Azji nie odniosły żad
nego skutku. Szukają więc no
wych środków, które mogłyby
im zapewnić dotychczasowy
stan posiadania i sferę wplywów w Azji. Jednym z t.y~h
środków ma być właśnie blok
mocarstw imperialistycznych
z nieodzownym udziałem m!liarderów amerykańskich.
Podwaliny takiego bloku
'niedawno na konferencji grupy krajów Azji i
Bliskiego Wschodu, zwołanej
w D~lhi rzekomo dl.i rm.pat:-zenia kwestii indo.1~zyJsk~ej.
Sami organizatorzy konferenr,rzyz.nają, że „wnio3ek •')
podpisanie paktu obronnego
między krajami pobionymi w
basenie Oceanu tndyjskiego
jest zgodny z uchwałami kon
ferencji w sprawie Ind 1lle7.ii".
Według
ich własnycn słów,
pakt te?l stanowiłby „od:5ałępołożono

en

RZYM (PAP). - Dziennik
„Unlta" publikuje komunikat
o obradach Komitetu Cencral
nego Włoskiej Partii Kom11ni
stycznej. Obrany te pośwlęeane były omówieniu zad:i6.
stoją.cych przed komunistami
w walce o pokój i o realizację
postulatów pracujących.
Komitet Centralny zaaprobował
energicr.ną i skuteczną
działalność
komunistycznych
grup parlamentarnych w izbie posłów, w senacie, demaskującą politykę
de Gasperi'ego, zmierzającą do wywołania nowej wojny.
Komitet Centralny raz jesz
cze wezwał naród i partię, by
doceniały powagę sytuacji i

lidamość
komunistów włoKomitet Centralny skonstaskich i klasy robotnicze! ze tował, że siła i wpływy partii
Związkiem Radzieckim, który komunistycznej znacz.nie wzrv
swą zdecydowaną. po!Hyką po sły w porównaniu z rokiem
kojową
wska.zuje narodom ubiegłym.
drogę braterstwa i wspólpraWzrósł
również
powaz:i:e
cy międzynarodowej,
kolportaż prasy partyjnej.

nadciągające

niebezpieczeń
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TRZECI

NANAJCZYCY NA SWOJEJ ZIEMI.
Obszerny dom Maksyma Chodżera był pełen ludzi,
którzy siedzieli na ławkach, obok stołu i na podłodze
wzdłuż ścian. Starcy w szerokich watowanych płasz
czach ,nieruchomi, o ciemnych twarzach cieśnili się w
kącie i w milczeniu dymili fajki. Młodzież ulokowała
się bliżej drzwi. Chodżer o czymś rozprawiał z dworna
Nanajczykami, którzy siedzieli obok niego przy głów
nym stole. Gdy wreszcie w obłoku mroźnego powietrza
zjawili się inżynierowie wraz z Rogowym,
Chodżer
podniósł się szybko m ich spotkanie. Rozglądając się
Aleksy dostrzegł błyszczące, wesołe oczy Wali, która
siedziała
sztywno na ławce wraz trojgiem innych
dziewcząt. Zaczęły z ożywieniem o czymś szeptać, spoglądając na Kowszowa.
Prosimy drogich gości, - radośnie mówił ChoCzekałem lecz nie mogłem się doczek;;ib PoJr_o_chu zaimowaliśmv, sie swoimi Sl)rawami.
- ~
-

W myśl d~ektyw Waszyn.g
tonu koloniza;torzy angielscy
opracowują z gorączkowym
pośpiechem projekt bloku im
perialistycznego krajów redonu Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.
Do szeregu krajów, które
uważane są za ewentualnych
uczestników projektowanego
bloku zostali wysłani z Lon·
dynu s~cjalni emisuluszt.
Bevina. Do Indli, Pakistanu i
na Cejlon wyjechał Patrick
Gordon-Walker, do Australii i
na Nową Zelandię - wiceminister kolonii, lord Listowell, do Kanady - sekretarz
Rady
Ministrów.
Norman
Brook, wreszcie do Unii Południowo-Afrykańskiej - wiceminister dominiów Parcival Leashing.
Również Anthony Eden, jeden z przywódców partii kon
serwatywnej odbył niedawno
dłuższą.
podróż
po krajach
Południo.w-0-Wschodnfej Azji.
Podczas podróży
zajmował
się „urabianiem opinii"
kół
rządzących
dominiów.
W
kwietniu roku bieżącego ma
się bowiem odbyć kon!erencja premierów
Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów, na której będą rozoatrywane .. nie
cierpiące zwłoki zagadnienia

sił

stwo wojny. „Każdy winien
sobde uświadomić - brzmi
komunikat - że jego obowiązkiem jest aktywny udział
w z.jednoczonym froncie sił.
które we -wszystkich krajach
świata dzięki swej jedności i
scementowaniu mogą uratować pokój".
Komitet Centra.lny ponownie potwierdził całk<mritą so-

Helsinki (PAP) _
Dzienn'k
„Tiuekansan Satromat" opuibliko
wal oświadczenie szeregu f!ńpo!'tycznych z
5 kich działaczy
okazji rocznicy podi>isania układu
radziecko-fińskiego
o
przyjaźni, współpracy '. wU1jem
nej pomocy. Sekretarz Partii
. t
. Ville Pessi
I<o.mnms Y_<:znej
.
a
stwierdza, ·~z _układ ten jest je
nym z ~ajwiększych s.~c~ów
poprzedniego rządu f n~kiego~
Układ ten jest gwarancją WO•
noścl, suwerenności I nlezaldnośd Finlandii.

Pa..,.t p acy f I·ku n·e
! p owstrzyma
wschodu słońca narodów aziatvck;,ch

do scementowania

Daleko od Moskwy

dżer.

il

Włoska Partia Komunistyczna wzywa naród

W ..Ażaiew

ROZDZIAŁ

pa połskłewi. umocni śwłatowy front pokoju i postępu, na
kt.órego czele stoi potężny
Związek Radziecki.
życzę Wam, obywatele i to
warzysze, aby obrady Wasze
przyczyniły się
do dalszego
rO'LWoju Waszej potężnej organizacji, która wraz ze zwią.'l:
kami zawodowymi, wraz z ca
lym ludem pracującym, będ:zie prae<mrać, aby w slle
szczęściu rozkwitła. na"za Ludowa P&lska - Ojczyzna Ludu pracującego.

w walce z

podżegaczami

wojennvmi

Komunl•s'c1• beJoiy·scy
e

j suwerenność Belgii
k
I t k
Bruksela (PAP) Komitet' stępując do pa tu at an yc iego
Centralny Belgijsk'ej Partii I<o związał Belgię z obozem podże
munistycznej
po dwutlniowej gaczy wojennych, przygotowu·
debacie, poświęconej opracowa- jących agresję przeciwko ZSRR
niu wytycznych walki o pokój ! krajom demokracji ludowej.
i realizacji postulatów belglJ·
Komitet Centralny
w:zwa?
sk'ej klasy robotniczej - przy belgijską klas~ robotniczą do
jął jednomyśln:e rezolucję, wzy walki z rządową polityką naawającą wszystkich demokratów miernych zbrojeń, której koszta
ł zwolenników pokoju w Belgii mi obarcza robotników.
6o poparcia obozu walczącego
Komitet Centralny Belgijskiej
z agresywnymi planami imper:a Partii Komunistyc~nej zwracalistów.
jąc si~ do członków partii pod
Belgijska Partia Komunistycz kreś:a. źe komuniści stać muna przekonana, że wyraża wolę szą na czele walki klasy robotol-brzymiej większości robotn'.- niczej o pokój I reałlzacj~ poków belgijskich, piętnuje deey- stulatów robotniczych.
zje rządu Spaaka, który przy-

na czele walki o pokój

Proszę sobie nie przeszkadzać, a na nas nie zwrauwagi, - powiedział Beridze przyciskając do piersi ręce. - My zaś na stronie porozmawiamy ze starcami. - Nasze sprawy nie odejdą od nas, wy zaś odejdziecie - sprzeciwił się Chodżer, zapraszając gości do są
siedniego pokoju, który był oddzielony od pierwszego
zasłoną z niedźwiedziego futra.
Tutaj ściany były oblepione gazetami, na nich wisiały lustra i wiązki wiewiórczych skórek. Pośrodku pokoju stało duże niklowane łóżko ozdobione czterema
błyszczącymi kulami Na biurku stał radioodbiornik
i maszyna do pisania. Za niewysokim, pięknie haftowanym parawanikiem, siedziały na podłodze dwie kobiety obok niskiego stolika.
Jedna szybko kręciła rączkę od . maszyny do szycia,
druga odręcznie wykańczała futrzaną rękawicę.
N a podłodze obok pieca I).!;l rozłożonych skórach sł od
ko spało dwóch chłopców. Obok stara kobieta o zmarszczonej twarzy, z fajką w zębach, w głębokiej żółtej
kadzi kąpała chłopca. Kilku starszych Nanajczyków
przyglądało się temu. Na widok gości, kobieta szybko
wyjęła dziecko z wody i owinęła je w prześcieradło,
który trzymał z powagą ieden z Nanajczyków
- Sami nie często się myją, a lubią patrzeć, jak się
kąpie dzieci, powiedział Chodżer. - To są moi syno·• wie, a to moja żona -:..:wskazał na dzieci i na niewysoką

-

cać

li

zienie i uzupełnienie

północno-atlantyckieg.J".

paktu

Ten dodatek do a~::-esyw.'1.epaktu atlantyckieg::> jest
więc po prostu jesz<=Z-? jednym narzędziem, sbtącym do
realizacJ"i planów L'llperialistów amerykańskich, którzy
dążą do hegemonii śW:atowej.
Inicjatorzy bloku pragną
ć d
wciągną
o swego agresyw·
ki ego bl 0:·u
k
nego, kolomzators
go

jak największą ilość krajów
Azji i Dalekiego Wschodu, by
ująć w swe ręce całkowitą
· i.
kontro1ę na d tymi· kr aJam
Pusu:zono
JUZ
w ruch
wszystkie możliwe argumenty, w tej liczbie - wszelkiego
rodzaju koncesje finansowe i
inne gospodarcze ochłapy, rzu
cane na przynętę, jak np. ogromny kredyt dla Indii.
Jest rzeczą oczywistą, że
siłą kierującą Paktem Pacyfiku będą Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania, ponieważ
poz.ostali jego sygnatariusze
.
.
.
caŁkowicle uzależnieni są od
tych krajów zarówno pod
względem politycz.nym, jak i
gospodarczym.
W obliCZJU rosnących sił na
rodowa-wyzwoleńczych Azji,

Znaczen'e jego nabiera jesz·
cze większej mocy w obliczu
zorganizowarria pod kierownictwem Stanów Zje<lnoczonycn
antyradzieckiego paktu atlantyckiego ( włączenia doń Norwegjr
i Danii, co jest faktem bezpo·
średnio zagrażającym Fiailamm.
K0 1
k ·
y kra
a rea cyj'Tle w nasz m
ju - oświadcza dalej Pesis! czynią wszystko, co jest w icn
mocy, by przeszkodzić rea!izacji układu o przyjaźni, współpracy I wzajemnej pomocy mię
dzy F!nlandią a ZSRR. Prowadzą one obeC'!lie po .. tykę W<O·
gą Związkowi Radzieckiemu i
u.siłują obejść ten układ, by pod
porządkować nasz kraj imper'.a·
listycvnym planom St8'nów Zjednoczonych. My nigdy nie wstą
pimy na t~ drog~ - zakończył
Pess!.
--------·----

„

Wójt skazany

na 8 lat więzienia
za oszustwo
W sobotę, dnia 2

przy

bm.

wypełnionej po brzegi sali MRN
w Lęczycy toczył się przed. ~ą
dem Doraźnym proces woJta

gminy Topola - Stanisława To
maszewskiego.
Rozprawie przewodn'czył s~dzia Medyński, oskarżał proku·
rator 'Kabalski.
Przewód sądowy ujawnił w
całej jasl«awości karygodną go
spodarkę i szkodnictwo, upraw'ane przez oskarżonego.
Ponad 600.000 złotych, pobra
ne z kasy Urzędu Gminnego Tomaszewski użył na cele oso
biste, nie wykazując najmniej·
szej ch~ć~y. d~ałości. o. interes
gminy 1 jej m eszkancow. Dopusczal się nadużyć przy każ·
dej okazji, bądź to w związku
z pobieraniem pleniędzy z roz:ma!tych instytuct na ~ele pll<iw
blicz.ne, bądź przy okaz1! W?łacania należnych Powsz. Zakk"
Ubezp. Wz. składek ogniowych,
bądź wreszcie drogą zaciągania
d:a sieb'e pożyczek, których z
rei;!uly n'e spłacał.
W toku rozprawy, na podstawie zeznań świadków - ustalano ponadio, że oskarżony, n'~
przebierając- w środkach, z calym cynizmem napychał swoją
k i eszeń z krzywdą biednycn
chłopów i sołtysów.
Sprawa licznych nadużyć nab'era specjalnego posmaku jeśli
się zważy, że Tomaszewski był
powszechn'e znany jako człowiek umoiny. posiadający wla
sne gospodarstwo rolne, dom i.„
doskonałe prosperującą restaura

kolonizatorzy rozp3.C2;llwie szu
ka.Ją wyjścia z sytua.cjl. Nawet prasa burżuazyJna zmuszona jest przyznać, że w Azji
„powsta.je żywiołowo zupełnie
nowy świat l na całej kuli
ziemskiej nie istnieje taka słla, która mogłaby ten nowy
śwlat ujanm.lć''. czasopismo
„United Nations World" w
swym
numerze
lutowym
stwierdza: „Skończyła się epo
ka naszego panowania w Azji.
Wschodzi słońce narodów az.i a
tyckich I szaleństwem byłoby
z naszej strony uważać, ie
możemy zapobiec temu wscho
dowi".
Nie ulega fadnej wątpllwo- ej~.
ści, że również i monwwany
Po całodziennej
rozprawie
obecnie blok mocarstw impe- Sąd wydał wyrok, mocą którego
rialistycznych nie powstrzyma Tom<iszews ki sikazany został na
„wschodu słońca narodów a- 8 lat w'ęzienia oraz pozbawie.
-:z:-ja•t•y•ck-ic_h_"_._________n.ie_p_ra_w_n_a.._p.ię·ć-la_t_._ __
1
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. hQIenderscy Sk0Z0n1. flQ
merze
za

odmowę

.

~ffiler
walki w lndonezfi

Bruksela (PAP) - Dziennik
,,Le Drąpe!!U Rouge" donosi, ie
holenderski sąd wojskowy w
Dtogbkarcłe skazał n11. kar~
śmierci 17 tołnierzy holendersklch zaś 72 na długoietn:e wlę

ć

Zileme za odmowę wałczenia
przeciwko 1~~"""7" '· -ykom.
l\ównież w Holandii skaza1e>
na różne temPny więzienia w·e
lu żołnierzy, którzy odmówili
wyj~zdu na front indonezyjsk'..

o miłej powierzchowności kobietę. która wyszła zza parawanu trzymając w ręce niewykończoną rękawiczk~.
- Poczęstuj, Katiu, gości.
- Dla ko~o takie śliczne? - zapytał Beridze biorąc
z r!lk i::iospodyni rękawiczkę.
- Dla was i waszego towarzysza - uśmiechnęła się
gosoodyni błvsnąwszy zęba mi. - Poza tym uszyjemy,
wam „unty" 1), ażebyście nosząc je wspominali o Tywlinie.
- Jednakże zuch z mojej żony - dumnie powiedział
Chodżer dotykając ręką iej ramienia. Dzieci uczy
i wiele innych rzeczy robi. Szyje ciepłe rzeczy dla żoł~
nierzy na froncie, a wszystkie kobiety osady pomagają
jej.
Zaczęto nakrywać do stołu, szykując przyjęcie.
Na:
białym, starannie wyprasowanym. obrusie ustawiono:
niedźwiedzie mięso, suszone mięso łososia, ryby i jagody. Nowością dla Aleksego była mrożona ryba, pokra...
jana na cienkie plasterki. Gospodarz błyskawicznie pokrajał ją ostrym nożem i zaprawił mocno solą i pieprzem.
i
Podczas, gdy E(ospodyni wyszła po dalsze potrawy,
a Chodżer oddalił się do , przyległego pokoju, Roitow
z ożywieniem i sympatią mówił o Nanajczykach:
1) untr, -

skórzane obuwie! obszyte futrem wewniitra

Nr. 9f

Str. I

Na widowni międzynarodowei
I
.

np. specjaliści od spraw czonych nie tyle może ze so- chodniej f\calego śwda.ta? w
· kQIce I cy
'' duze
jak czołowy bą wzajemnie, co„. ze Stana- Norwegii poder.as obrad pareuropejskich,
M3ła fDZa
mi Zjednoczonymi Am&yld
funkcjonariusz
Pół:noonej. To już nie tyle lamentu doszło do burzliwych
le rusz Andziu tego go wywiadu p. Donovll11.
jak majaczył manifestacji pneciwko pollH kwiaitka, róża ko:te - Na zaszczyt przebywania w „Panew-o.pa" - wojnie
świato- tyce rządu, akceptującej wa-

•

Leon Pasternak
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Upiór Biur

amerykańakie

Wchodzę do błura. Siedzi Bóstwf,),
tak dobranym towarzystwie po pierwszej
przed nią herbatka, ciastko, l~~ro
fryzurka - chmurka, oczka śhczo~,
Churchill dobrze sobie z'.łsłu- we•j stary Briand - a po pro- runkl paktu. Manifestacje we
·żył, za.jmując się propagandą stu „Ameuropa" - jako któ- Włoszech przybiera.ją coraz
bioderka e r o ·dynamiczne,
Stanów Europy - Zjedno- ryś tam z kolei Stan USA."
stópka obuta zgrabnie w zamszyk
bardziej zdecydowany i gwał
- wprost elegancji szczyt I sam szyi
towny charakter. BurzMwie
żelazną kurtyną amerykańskiej
Wicfać, przeszkadzam memu Bóstwu ,
protestawa.Ii marynarze bry_
snadź nie przypadłem mu d1l gustu,
w
belgijscy.
górnicy
i
tyjscy
.
•
zb
dz
b·,wiem unosząc gniewnie ~rewki,
air o ro ieżne są upo- gielskiej i włoskieJ. Talk tez
dobania narodu amery- było z delegatami ZSRR, kra W wielu krajach, m. in. i we
pvprawla na pończoszkach szewki
kańskiego i jego kół rządzą- jów demokracji ludowe~i i in- Włoszech opinia pubMczna do
I ułożywszy buzię w ciup
cych. Rząd zaprasza Bevina nych krajów europejski~h. Ue maga się ludowego referenogląda mnie· od głów(?) do stóp.
i Churchilla - na;ród ich ob- partament Stanu woli nie da
Póznać z niechętnej Bóstwa miny.
rzuca zgniłymi jajkami. I od- wać zbyt wiele okazji swemu dum, w którym narody wypo
ze źle wypadły oględziny,
wrotnie - przedstawiciele na narodowi do bliższego zazna- wied7iiałyby się w sprawie
albowiem nagle czymś zajęta,
rodu amerykańskiego, pragną jomienia się z poglądami po- paktu.
(wcląt palerując paznokclęta),
cego pokoju, a nie wojny, stępowej i pragnącej pokoju
A właściwie takie referend y·
· · · m1·ęd zynarodowe j , a 1u d-'wychodzi ciągnąc smugę peńum
""'o ś c1· na t emat Jego
przyJazm
'
dum trwa. Jest nłm akcja
nie podbojów - zapraszają plomatycznych wyczynów„1
- Ja tet wychodzę, ale z nerw. (Tum
ń
A jednak· naród amerykańna s·w ój Kongres Nauki i Kul
się d w Język ugryzł, wlerzta,
Swfatawego Kongresu Obro tak chciało mi się Bóstwo z.besztaL
tury postępowych initelektua- ~i pragnie pokoju. Z uwagą ców Pokoju, który odbędzie
a.ryi
listów z całego świata - a i z sympatią przysłuchuje się
Raczyła wrócić.
u.
rząd amerykański ich nie głosom tych, którzy stają w się w kwietniu w P
Jakaś posta~
;,t
wpuszcza do USA. Lub też, je jego obronie. W ubiegłym ty- Ponad 300 milionów ludd z
dostać
ma
jut
miesiąca
od
co
w
zrzeszonych
świata,
całego
Wallace,
przemawiał
śll udało im się „przedrzeć" godniu
przez żelazną kurtynę amery- stwierdzaijąc raz jeszcze, iż
stempelek jakiś.„ gna do Bóstwa
różnych organiza.c.jach. zgłoA Bóstwo ściąga wścleklc usta
De- nie pakty w stylu atlantyckańskiej dyplomacji partament Stanu wyprasza kim, lecz porozumienie ze siło w nim swój udział. We
I myli sprawę„. nie pamięta,„
Radzieckim zapew wszystkich krajach powstają
ich w przyśpieszonym tempie Związkiem
bo tępić gnębić chce petenta
I robić wstręty I trudności
natychmiast po zakończeniu nić może światu trwały po- komitety organbacyjne, maI wciąt się pieni, piekli, złośclKongresu. Tak było z czoło- kój. To oświadczenie Walla- jące dokonać wyboru delegawyroi przedstawicielami nau- ce'a spotkało się z żywym od
Czemu się złościsz; ma pindulo?
· k'iem w ca l e j A meryce. tów na ten Kongres. Ostatn1o
·ki i s zt u ki f rancus kieJ,· an- d'zw1ę
Czy nie podoba ci się b I u I o?
powstały one w Anglii, BelPopracuj w tkalni, przy wrsztacle,
1
Szwa.Jcarli,
Holandil.t,
!:'ii,
1 Franco i de Gaule przy stole atlantyckim
w kopalni, lub przy automacie,
Polsce,
Niemczech,
Szwecji,
popróbuj schylać-no się ciągle,
Tymczasem jednak wbrew czymy smacznego tym, któ- Włoszech, Meksyku, FralicJi,
na rączkach guzy mieć I bąble,
tym przemogom i woli rzy ten omlet będą konsumo- Stanach Zjednoczonych, Aupopróbuj głowę - tam - zawracaćł
samego narodu amerykańskie wali. Jajka są zdaje się z gaA kiedy poznasz CQ to praca„.
go sklecony naprędce pakt tunku tych, które otrzymał stril, Czechach, na Węgrzech
ujrzy w w upominku Bevin w Nowym i na Kubie.
... a kiedy pojmiesz, główko pusta,
północno-atlantycki
tych dniach światło dzienne. Jorku.„ Cuchną.
że niepotrzebne w biurach Bóstwa,
Wbrew woli garstki szaleń
Drugim kandydatem na aównie niemiłe przygody Wiele się o nim pisze l mówi
że nie z kaprysu lub zabawy
na amerykańskiej ziemi i Istota jego jest czytelniko:n merykańskiego żandarma Eu- ców t zbrodniarzy miliony
załatwiasz codzień nasze sprawy
Winston Churchill, naszym dobrze znana. Doda- rapy pragnie zostać de Gaul- prostych lud7!1. zaczyna.ją dziś
przeżył
- 'wtedy przestanie może straszyć
który tam przybył, ażeby my więc tylko parę faktów, Ie. Na konferencji prasowej w kierować historią.
potworne Bóstwo w biurach naszych
oświadczył on nonprzyjrzeć się, jak nienagannie które uzupełniają obraz, wy- Paryżu
I roiknie - dżuma - grypa - mór
jego „socjalistyczny" kolega tworzony w naszych urny- szalancko, że popiera pakt, że
upiór biur!
społeczna klęska -opan Bevin odgrywa rolę - słach na podstawie pilnej ob popiera „Zjednoczoną Eurow wy- serwacji wydarzeń. Wiemy pę", że popiera zbrojenia, i że
podrzędną zresztą godny wychowanek tnzeba rozwiązać parlament
iż
reżyserowanej przez nie,;o, ~ już,
napisanej przez amerykań- Hitlera I Mussoliniego - francuski, bo nie umie sobie
imperialistów sztuce. Franco, o tyle pd swych nau- poradzić z klasą robotn.~czą.
~kich
tht!l}Y. czycieli szczęśliwszy, że po że on zrobiłby to o wiele
tysiączne
Zebtane
Czas skończyć z marnotrawstwem i nieporządkiem
gniewne okrzyki dziś dzień z poparciem anglo- sprawniej, że należy wypuwznosząc
Ekspozytura „Centrostali" w tościowej towarów nie mogła czędności dyrektor nie pomyprzeciwko podżeg,łc~um wo: amerykańskiego imperializmu ścić z wi~zienia Petain'a zdraj
jennym, uniemożliwiły Chur- niemiłościwie panujący w Hl- cę. A .więc .- wszystk? ra- Łodzi zajmuje się dystrybucją się zorientować nawet urzęd ło. O istotnych źródłach oszzem, Jak pisze paryski „Ce wyrobów żelaznych, stalowych niczka, która ją prowadziła? ślał. Nikomu z pracowników
. łt
.
•1 ·
chillowi przedostanie ::ię do
hotelu. Musiał dostać się do siwam' wprasza. się gwa ow Soir": „W płaszczyźnie mię- i metali kolorowych, jak Zwolnienie niesumiennej pra do głowy nie przyszło, że zacownicy nastąpiło dopiero nie deklarowanie 100 czy 120 typrogram de miedż, mosiądz, cyna itd.
nlie€o niepostrzeżenie bocz- nfe do paktu połnocno-atlan- dzynarodowej
W ub. roku sprzedaż wyro- dawno. Uotychczas bronił jej sięcy
oszczędn<>śd
złotych
nym wejściem. Aby pocie- tyckiego. Ostatnio oświadczył Ganlle'a jest wojną, w pla.szprzy 600 milionach złotych
szyć biedaka po tych · niefor- on z tupetem, iż pakt ten bez czyźn.fe wewnętnnej faszy- bów żelaznych i innych spo- sam dyrektor.
1 ó w ki ob . rocznego obrotu wygląda ąa
A d yre ktor pac
·
ł
a- niego to omlet bez ja3·ek. Ży- zmem".
tunnych przeJ"ściacn, 'ego
czywała prawie wy ączme w
'
--=-'---------------~-----, ręku dyrektora placówki. Na Gorczycki nie pozwala niko- kpiny z uchwał K;:-3jowej Na
z
nnerykańscy przyjacie!e
bywcami mogły być. przedsię mu mieszać się do „swoich" rady Oszczędnościowej.
Wall-Street mianowali ~o ho
biorstwa państwowe i spół- spraw. Nawet referenta so•
4
norowym prezesem amerykań
Nie lepiej dzieje się tet w
dzielcze; jak i instytucje pry cjalnego, którym jest tow. magazynie „Centrostali", mie
-skiego stowarzyszenia _,Zjed;a
Skoro paki!; aitlantycki po-1 có.ż dziwnego, iż nie odpo- watne. Korzystali na tym o- Rzetelska, ·nie powiadomił,
noczonych Stanów Europy".
szczącym się na· 11-go ListoW gronie działaczy tego sto- doba się „generałowi" Franco włada on w zupełności ma- czywiście ci ostatni, wykupu- kim budżetem może dyspo'lo pada 107.
warzyszenia znajdują się ta- i generałowi Ue Gaulle - som pracującym Europy za- jąc towary bardziej poszuki- wać na akcję socjalną. Wynik
W 1947 roku nadeszły do
wane na rynku, gdyż to da- tego nie może być wątp] :wy Łodzi 2 wagony nierdzewnej
Nasi horespond~nci labrqcznl i>iszą
socjalny
Referat
nikogo.
dla
możwało im większy zysk i
blachy cynkowej. Nie whdoliwości spekulacji. Ten „raj" pracuje w oparciu o... pow:e- mo czyja to była ,,zasin~a",
został jednak w bieżącym ro trze.
że ułożono ją bez odpowiedOczywiście, przy takim u- niego zabezpieczenia w W.1ku częściowo zlikwidowany,
bowiem Centrala Handlowa stosunkowaniu się do pracy gotnym miejscu i całv ładu
My odwiedzamy chłopów a chłopi nas
w Katowicach, której podle- ze strony dyrektora trudno nek uległ zniszczeniu. DrogoW u1b:egłą niedzielę brygada •przy ocgan'.zowaniu warsztatu. czyli nasze urządzenia socjalne ga łódzka ekspozytura, wpro mówić o jakimś współdziai~ cenna ta blacha obecnie nie
z naszych zakładów (Warszaw- Chłopi cieszą się teraz, że we - żłobki, przedszikola, którycn wadziła w stosunku do ku- niu z Radą Zakładową czy nadaje się już· do użytku. Dzi
skie Zakłady Budowy Urządzeń wsi jest już stały warsztat, dJ przed wojną n:gdy nie mie!iś piec,t wa prywatnego pewne„ nrganizacją partyjną. W tym siaj nikt jej nie kupi, mimo,
wypadku zresztą wina leży że rok temu byłaby rozchwyPrzemysłowych, za>kład nr 2 w którego będą dostarczać maszy my.
ograniczenia s:grzedaży.
Oczekujemy teraz chłopów z
Lodzi - dawniej Weigt), w ny, wymagające naprawy. •
Jednak przy obecnym cha- nie tylko po stronie dyrekto- tana w ciągu jednego dnia.
W przyjacielskiej pogawędce Dobrej. Postaramy się pokazać osie organizacyjnym w „Cen- ra. Koło partyjne „Centro- Ale wtedy dyrekcja łódzkiej
przybyła do
składzie 8-u osób
wsi Dol>ra, w gminie Dobra. z mieszkańcami wsi Dobra za· im nasze mia~o i nasze osiąg trostali" całkowite zlikwid·J- stali" liczy 13 członków. Nie placówki nie chciała jej sp:z:e
wanie „raju" dla kupców pry ma jednak w protokółach i>:o- dać.
Z tą wsią samopomocową na- prosil'.śmy ich na najbliższą so- nięcia.
Franciszek Woźniak watnych jest na razie n1emoż ła śladów, aby interesowało
jeszi:ze w bolę do naszej fabryki, aby zo
wiązał:śmy kontakt
Na podobny los czeka wisię ono głębiej działa lno §cią
kierown:k brygady łączności liwe.
lutym bieżącego roku, o czym baczyli, jalk pracujemy obecnie
docznie siedem wagonów b~a
w naszyc.h, włas~ych wairsztaBo jakże można wiedzieć, swej instytucji.
już pls~li~my.
ze wsią Dobra
chy żelaznej, która też od
Dla postawy dyrektora ~ha dłuższego czasu leży w magaprzy Zakładach Metalowych co się ma na sprzedaż, kiedy
Rowmez n te1 me<lZlle!i, po- taC'h, a nte tak, Jak przed WOJ·
stosut1ek
jest
.
r,akterystyczny
zoba·
żeby
kapitalisty,
dla
ną
chłopi
dotychczas,
Jak
W'lrdobni<!
w kartotece ilościowej i
nr 2
zynie i rdza zaczyna już ją
przyjęli nas bardzo serileczme . . . ; . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - do sprawy oszczędności. Na zżerać.
naradzie oszczędnościowej dy
0
Od dwóch lat proszą robot
rektor oznajmił pracownikrim, nicy dyrekcj~ o urządzenie
-;i,
bh'!w
zaoszczęd?:ić
może
że
karnie i pługi. Udało się nam 13 5 mil. zł. oszczędności - oto nowy nasz wkład do Skarbu Państwa
prymitywnej bodaj umywal120 tysię ni. Wychodzą bowiem z pncy
żącym roku 100 też wreszcie, o co już staral!wypełnionej milionów zł, a 135 milionów wych, co stanowić będzie w'.łr cy zł na materiałach biuroszczelnie
Przy
od pierwszej chwili,
śmy się
tak zakurzeni i zasmoleni, że
tość równającą się 136.844.000 wych, racjonalnym wykorzy16 odbyło się złotych".
urządzić na miej&eu pny ośrod sali PZPB Nr
nie są wpuszczani do tramW tejże rezolucji szpular- złotych.
oświetlenia i ogranicze
staniu
pozałogi,
zebranie
ogólne
ku maszynowym warsztat ko·
waju, w obawie, aby nie zazobowiązuje się wykonać
nia
au
służbowych
wyjazdów
niu
podjęta
została
Rezolucja
Stwarza to święcone przedterminowe:nu plan roczny na dzień dziesią
walsko-śłusarsk'.
tern. Pracownicy zobowiązali bntdzili innych pasażerów.
jednomyślnie.
w:ększe moż111iwośoi spraiwnego wykonaniu planu trzyletnie- tego listopada, a do końca ':"O
Robctnicy nie mają też gdzie
podnieść wydajność i przy
się
·
Zielińska
S.
wykonania remontów i vwięk go oraz zagadnieniom oszczęd ku dać dodatkow~ 10.800.000
Korespondent fabryczny chodzić punktualnie do pracy. się przebrać, ani gdzie zi~ść
niepogody,
szenia wydajności napraw. Kie ności. Mówcy, którzy kolejno sztuk szpulek dwustometroNa tym zebranie s1ę skończy- obiad w razie
PZPB Nr 16
Prośby ich osiągają tylko jerownik ośrodka pomagał nam zabierali głos, wyrażali głę
den skutek. D:vrektor przybokie przekonanie, że załoga
od
Przyrzeka już
rzeka.
PZPB Nr' 16 dzierżyć będzie
, Otwarcie nowej świelicy
dwóch lat.
w dalszym ciągu palmę pierw
Takie stosunki w 4 lata po
80 milionów złotych przysporzymy Państwu
dla doros~ch
szeństwa w przemyśle baweł
· d WOJme są niedopuSZC"Zalne.
1· 10
·
·
·1 ·
Przyrzekły oNa faibrycznym zebraniu za- J·u{ 28 !i~t~pada.
Z dniem 1 bm. uruchomiona n:ianym i zobowiązywali się
Y Centrala żelaza i Stali w Kago m mowcy przyimow.i t
u v
została przy ulicy Rzgowskiej do os.iągnięć wykraczających łog'., w dniu 30 marca poruszo· ne, że zabiorą się do pracy z w idualnie zoibowiąz.ania. Na za towicach, której podlega .. Cen
trostal" oraz inne władze. mu
re
do·
uchwalona
dla
została
biblioteka
kończenie
publiczna
bę
33
daleko poza ramy planu. Na no szeroko zagadnienie oszczę- całym zapałem, że pracować
w zakończenie zebrania uchw'.ł dności i przedterminowego wy- dą oszczędniej, niż dot;chczas zolucJa, w której załoga poza szą jak najprędzej zainterercsłych, która czynna jest
dni powszednie w godz. od 11 lono rezolucję, w której pod- konania planu. Załoga po d!u - i produkować przędzę najwyż- głównym' zobowiązaniami przyj sować się systemem pracy
do 18-ej. Biblioteka (wypoży.
muje cały szereg dodatkowych . swojej łódzkiej ekspozytury
giej dyskusji postanowiła pod- szej jakości.
tzalnia i czytelnia na mirjscu) jęte zostałY zobowiązania.
Między innym dyskutanci A mianowicie: zwiększy ć odse- i iej dyrektora.
n' eść przedstawiony przez dy·
Rezolucja brzmi, jak nastę- rekcję plan oszczędnościowy z poruszyli sprawę wątku dostar· tek produkcji_ p}erwszego ga1·11dada. księ,żki ze wszystkich
Zwracamy na tę sprawę _
11
dzie•lziu, ze szczególnym uwglęc! puje:
78.577,196 na 80.148,740 zł. , . czanego przez PZPW nr 6. funku przyn~J1:1nteJ o 1,75 proc:, wagę naszemu bratniemu or„Dwutysięczna załoga PZPB
nieniem literatury marksistowOdnośnie planu prcduikcy jne· Wątek ten będąc niskogatunko na p;zędzal~t. 1 o. ~8.~, proc. _na ganowi _ „Trybunie Rob')tskiej. W tej chwili oddano do Nr 16, w oparciu o zobowią go postanowiono wykonać go wym, tlyskwalifilwje w dużej tkal~t. Zmn-eiszyc 1losc brakow niczej" i prosimy 0 zalntereużytku 151)0 tomów. Księgozbiór zania oddziałów, zobowiązuje na dzień pierwszy grudnia .
sowanle się, jak katowi::ka
. .
mierze tkani11y. Mimo ciągłych do Jednego procenta.
r,i;dzie Rtale zwiększany i ma się rozszerzyć plan oszczędna , Hucz.nymi okla~łrnmi przy ję- upomn ie ń n'.e widać dotąd żadcentrala odniesie się do nasze
J. Jamck1
obj!!c kikanaście tysi~cy egz.em .śc!iowy dyrekcji w ten spo- to zobowiązan:e prządek, które nej poprawy.
korespondent fabryczny go sygnału.
t;, Lesmaa
sób . .żeby zaoszczedzić nie 100 oświadczvłv. że wvkooa ia olan
~es).
PZPB i W nr 22
•le.rzy.
W dalszej dvskUJs.i; ooszczerzekła matka ..."

Gdyby Erneet Bevin minister spraw za
granicznych Wie1kie1 Brytanii znał ten ładny wierszyk
Or-Ota, ze skruchą być może
wspomniałby jego słowa w
chwili, gdy po zejściu z po„Queen Ma;ry" znalazl
kładu
się w porcie Nowego Jor:ku,
dokąd przybył, aby udać się
do Waszyngtonu w celu podpisania paktu północno-atlan
tyokiego. Pawitała go bowiem
nie ta Ameryka, jaką zna z
potajemnych konszachtów w
gabinetach dyplomatów _
Ameryka, któ·~a z'ywiołol„n~
'"'"" demonstruje ~ przeciwko
wo
dż
dZim eh
p.o egaY
polityce ro
czy wojennych, a tym samym
i przeciwko ich wspólnikom
w Europie zachodniej.
Na transpa.rentach, ndesdonych przez tłumy manifest.an
t
któ
'"""'
1 B -"-a,
ey.i;u
re 0 oczy Y
auw,
widniały ·ntezbyt przyja.me,
lecz szczere wypowiechl ame1 dzi
pracy, prou ,,zacny"
rykańsldch aby
gość
Ponujące,
oszC'Zędził Amerykanom swego widoku, uda.ją(l się natych
""'ę po-~~tn"···· Po
miast W dr ""'
„n~na "' „jego
czym posypały się
znakomitość" zgniłe jaja i po
mldory. Takie oto nlespoddewane plony wydało nastie doplero co zasadmone drzewko
atlantyckie.
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l Prezes Ame.uropy I
R

Co się dzieje -w „Centrostali"f

I
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Refe•endum pokoju

Poznajemy się i współpracujemy ze sobą

I
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Załoga

PZPR Nr 16 walczy o pierwszeństwo

I

wśród

fabryk

bawełnianych

28 listopada wykonamy nasz plan
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Mila Eli:ko!
i dalszych listów. Wasza piosenka
Cieszę się niezmiernie 11 Two- bard110 mi ai9 podobała. Dzięku·
jego listu i Waszego „Skrzata". jf 21/J pozdrowienia i życzę W am
Niecierpliwie oc11e1cujf premiery owocnej pracy • kukiełkowym
,,Od Beskidów do Bałtyku", sdjęć, ludki,em.
RED.AKTOR.
Generał

Zarzycki przemawia do harcerzy

Maszeru.jemy razem
Kochany Promyka!
Ponieważ chcę,

abyś był
·p rzyja,cielem, muszę

moim
Ci się przedstawić, a potem
to już chyba będziemy się
bardzo lubili.
J~m młod~ harcerk~ w
jedneJ z dr~zy~ ł6dz_kich:
Ale c?-y~a w1ęceJ. pow~e <;i
o mme i o naszeJ d~uzyme
nasza p.raca,, o ,któ eJ mam
zam.iar. Ci pisac.
nas w
druzyme po:vstał w lut)'.'m
t~atrzyk_ ku~iełek dla dz1ecr. Pomewaz .cal! nas.a zas~ęp bar~zo się m~resował
rum, zapis~łyśmy ~lEl do zespoł~ ~uki~karskrego.
Mowi~ Ci, Promyku ko·
~h.any, ili: ~am. bywa radoscr .. A .naJ~ęceJ chyba Pi:zY
rob1eru':1 .głowek .do kuktełek. NaJp1~rw robiłyśmy pa·
pkę. z pap;eri:, a µotem lełlił~y głowki. _Ni~ masz po
3ę;:ia. P;omy.ku, Jakie to byle. miłe. Bi~z kulę P~pie:u, t~ d?lepia~z, t~ UJ:muJesz i głowka Jak zywa.
A po t em t o t e głó w·k·i m a
!owałyśmy: brwi, oczy, nos
· ta Gd · · kuki łki ·
1 us .
y JUZ
e
mia
ł
łow
robił śmy tułoY. g g-:f'. ręce YTo J·uz· m'e
wie, no i 1
•
·yło takie ciekawe, bo wszy
st:.d-e .jednakowe. Ale najprzyjel{lniejsze to było ubie
ranie lalek.. Teraz: już gotowe, czekają na przedstawier.ie. Wyobraź sobie, ko·
chany Promyku, będę grała w naszym teatrzyku. Wy
stawiamy sztuczkę „Od Beskidów do Bałtyku". Wiesz
co! Strasznie się boję, bo to

Imoja
wiem

pierwsza rola, nie
czy mi się uda, ale
chyba będzie dobrze. Ma·
my teraz próby samych artystów, a gdy nauczymy się
ju~ dobrze grać, b~dziemr
m~ały próby z kukiełkami.
Wiesz co, .Promyku?! . G~y
~y.Jko. będzi: prze~st~wierue,
.v ~i przyslę zdJ.ęcia foto.graficzne z naszeJ sztuczki.
!:'obrze?. Ale,: zapo~ał~bym C1 napisać, Jak się
nasz teatrzy~ n~zywa. I z
tym to ~ałysmy ~łopot.
Ale ~o~dz1łyśmy sobie. Urządz1łysmy konkurs r.a na~wę teatrzyku. - Wygrała
Jedna z druhen, która pod'.lła nazwę „S~rz'.lt". Ł~drue, co? My ułozyh~y piosenkę dla „Skrzata .
„Jest€m skrzat
mały skrzat,
wiodę dzieci
w bajek świat.
Znam ja bajek
· mniej a moze
.
moze
100 tysięcy,

J

t

h

wię-

·
ceJ.

es em zuc ,
jestem chwat,
b 'ki
·
a3
prawię
zawsze rad".
Gdybyś Promyku chciał
coś więcej o kukiełkach się
dowiedzieć,· to Ci chętnie
napiszę.
Zasyłam

q pozdrowienia
ode mnie i całego naszego
zastępu.

Elżbieta Krzemińska

z 2.

Ł.

Z. D. H.

zasttJp ,,żubrów" zebrał się w rogłl. boiska szkolnego.
Było to ulubimie miejsctchlopców, gikie .wierali się na
ważne narady. Tym rooem narada była. bardzo bu,rzliu:a.
Wszyscy tWTaz mówili i łb1Jmachiua.lirękami. Gwccrro~
się nieopisany. Chlopcy uc1szyli .!ię dopłAJro, gay zastępo·
W!J Heniek wslwc;tyl na stos des.e k leżących. pod parkaflem
i krz,!llcnqł _ Dość tego gadania. tu musimy się najpierw
w.~fanowić a potem pokolei ·oodz-ielimy si{! 8Woimi- moo:1;.mii!
'
·
Dobrze ci tak mówić _ •'Ai!:wał się Stasiek - kiedy
my tu już ad pół godziny 1 ~u;,y i ril.J - ; 11ur.chną'ł
zniechęcony ręką, jaklJy chciał powiedzieć: _ Do niczeJ
go nasze łepetyny. Sam by§ cuś wym.i,<i;'l, a nie i.,czyl t,,-,.
nych ·- dopo'U;i..;dz,ial Wojfcf,'.,
„:t.i:.bry" p<>Tozsiadaly się z ;:achm v.:•:ny>ni min-'.tmi r.a
stosie aesek sapiąc przy tym z wysfllcu i cdenerwowania
A wiecie
drodzy co tak wypr01.oadzilo z r6wnowagi
cały zastęp ,_.Zubrów"? _ Niewi.elka karteczka,
którą
otrzymał zastępowy. Heniek od drugiego zastępu „Jeleni".•,Jelenie" wzywaJy „Zubry" do wspólzaw<Jd!nictwa
'[)Tacy w drużynie między zastępami. Oto zastęp ,,Jeleni"
donosił że jego członkowie zaopiekowali się domkami dla
ptakó-uf, które wiosną wracają do Polski. Wyczyścili i po'[)Tawtli już 12 dmnków! A teraz wzywają za.stęp „żubrów", aby ten również jakąś pracą zespołową wyróżnił
.
,
d · ·
oni,· t o znaczy zaSię w vracy za~tępow w
ruzym.e.
· h
~tęp ,„Je"leni". - ju.ż 'f!1'Zygotowu3ą ~ p~acę w ram.ac
ioopółzawodnwtwa między zastępami, Druzynowy posta.
kt~~-.r..
'k'
~-<1„
od ict
t '
nowil pun '."W<.O(i '!"r":i ' wsl"'-aw n . wa. zas ęp?W· .
I oto ma01e W1JJasnume zdenerwowanie ł podniecenie
t
,ż b , "
J le · "
__,_„ · "
'lz
zas ę~ •. u row •. " e n~e wyprz~,,.,y ~,. w. wspo ~wodnictt.0te, a on• w za<f',en sposob nie ~~ą 3aką praf{1 ~la zast~ ~le~c, by ~d<.?by~ uznanie innych
zas~ępow. i przyn~osla im. jak naJ1Q1-ęce1 .pwnk.tów w tabe~ wspól,za~tctwa mr.ędzy zastępami, ktorą prowadzi druh. druzynowy. . .
«
•
.
A ";;oz.e ~y ~adzwie „żubrom 'f Na'P"'S_Z<Ybe do !,Promyka , ~kie ~ P01'('-YBlY, .czy w W~e3 ~rużynie.~
stępY !e~ ~ólza100d:niczą m11dzY sobą.
f!"'Y sp~iaJą
na1lepte3 powierzane ~m ~-ma by uzyskać tytuł pwrwszego za.stępu w druzym-i 1

DROGI PROMYKU!
wyobra~ sobie pewno ,.Promyku", jak wielką
przyjemność sprawiła mi książka pt: ,;O Leninie'', kt&rą
mi przysłałeś jako nagrodtJ za 1-szy konkurs. Wiele do-

wiedziaumi się z tej ciekawej i mądrej ks°Upl:i. Dow'iedzia
Bię z niej o życiu i pracy wielki.ego wodz'-a i dzialaoza
robotniczego Włodzimierz.a Lenina, o tym jak Lenin budował socjalizm i jak o niego walczył, jak pomagał biedakom dając im pracę, żywność, lub inwentarz potrzebny
w go8P()darstwie.
Wiedziałeś „Prornylr,u" jalcą mi wybrać książkę, ja zaś
oi za nią bardzo dziękuję i cieszę S'i{i tym, · że pa.miętasz
o swyo"h mloaych korespondentach.
Wieczór Miokiewiczowslci udal się w naszej sz.kole doBkanak. U c.,-nwwie klas wyższycn recytowali poszczególne
utwory tego poety, Na wieczorze tym obecni oyli też nasi roikice, którzy z zaciekawieniem wysłuchali ąmerszy,
muzyki, tańców i przemówienia. Tego wieczoru pożegnali
śmy z ża'lem w sercach naszą nauczycielkę i wyohotoolwczyn~, która odeszła od nas na stano-wisko prezy<J,enta
miasta Pabi<linic.
Odtąd mamy już nowego wychowawoę.
Pytasz Promyku, kto mnie zastępuje w redagowaniu
gal!etki ściermej w Ksawerowie.
Otóż fwnkcje redaktora naczelnego pełni teraz uczeń
NoWlt.kvwski Wiktor, który przedtem był moim zastępcą.
sz"kole R.T.P.D. dotychczas nie oylo klasowej ścien
nej gazetki. Obecny samorząd klasowy wysunql, projekt
wydawania takiej gazetki toteż niedługo na 8ciamie
w naszej kla.sie ukaże się już „ścienna klas<>wa Gazetka".
Kończąc pozdrawiam całą Redalooję i
prarowników
.,Promyka" i jego wszystkiah korespvn.dmitów.
Janek Kochaniak
Drogi Janku.

km

w

Kochatny Promyczku!
W naszej klasie istnieje „K-ółlr,o Pmnocy Koleżeńskiej"
którego zadaniem jest pmnagać w nauce koleżan.kmn i kolegom fetórzy mają dwóje.
Nasza Kochana Pani Wychowawczyni bariko się cieszy
z istnienia koleżeńskiego kółka, bo w notesie coraz mniej
jest dtwój. „Promyczku, ozy możesz mi napisać, czy prowa-dzi jeszcze kto z Ozorkowa korespondencję z Tobą? „Promyczku" czy można zwrócić się ·do Ciebie prosząc o radę,
gdyż nie wiem, bo nie mam takich szczerych przyjaciół Jak
Ty przed którymi mogłabym się zwierzyć z mego smutku.
N a tym końw..ę mój list pozdrawiam całą Rerlakcję ,,Promyka" oraz korespondentów dla mnie nie znat:ych.
Pro~ o szy'bkąo odpowiedź
Hala Beld<Ywska

Droga Halu.
•
Promyk Cię przeprasza ria to,, że wyjątkowo długo .m usiałaś czekać na odpowiedź. Wiadomość o Kółku Pomocy
Koleżeńskiej jest ciekawa i pouczająca dla ~zkół, które
takich kół jszcze nie mają. Z listu Twego wynika, że czujesz się osamotniona.
Czy na terenie Twojej szkoły
istnieje organizacja młodzieżowo-dziecięca Związek
Harcerstwa Polskiego, którego cele i zadania są bliskie
każdej myślącej i szlachetnej jednostce wśród młodych
chłopców i dziewcząt? życie Twoje byłoby pełniejsze, gdy
byś należała do takiej organizacji. Zawsze Haluś, możesz
się zwrócić do .Promyka o radę,
.zawierzyć mu swoje
smutki, pogadać szczerze", jak z przyjacielem.

Oto adresy koresponiłentów ,,Promyka", którzy mieszw Ozorkowie: Różalska Zofia, Raj Teresa, Pałczyń
ska Basia,· Srednia 10. Błaszczyk Marysia Srednia 5,
Fluderski W. Srednia 24a, Kowalski Wiesław Podleś
Więc to e Waszej wy<ihowawczyni pisala cała prasa, na 10, Grabarczyk Józef - bez numeru i ulicy.
jako o pierwszej kobiecie w Polsce która została wybraWESOLEMU LOTNIKOWI. Gratuluję Twemu ojcu,
na nrezvdentem miasta.. Strata. to dla Waszej sźkoły, ale który przycz.vnil sie do nrzedterminowego wykonania
kają.

piękny,

wiosenny

dzień

ty, a serca nasze

uderzał1,

zgromadziły się

w takt jednej,
potężnej pieśni - pieśni wol
ności i braterstwa młodzie
ży całego świata. Wspólnie
i pięknie, z radością i zapa
łem maszerowaliśmy ·w cza'"
sie niedzielnej mar,ifestacji.
Tak samo idziemy naprzód,
razem z całą młodzieżą de-

w
szeregach organi·
zacjc ZMP, Harcerstwo i
S. P.
Młodzież łódzka na zakoń
czenie. Tygodnia światowej
Federacji Młodzieży Demokratycznej
zorganizowała
wspaniałą i potężr.ą mani- mokratyczną, drogą postępu
fest<.cję na rzecz pokoju i je i walki
o sprawiedliwość
dności
młodzieży
całego społeczną i ustrój socjalisty
świata.
czny. Chcemy, by młodzież
Z pewnością wszyscy wzię f;recji, Hiszpanii, Indonezji,
liście udział w naszej mani· chin i innycli krajów cierfestacji i olbrzymim pocho-- piących ucisk rządów kapi•
cizie młodzieży przez miasto. talistycznych, odzyskała U•
Zetempowcy, harcerze i tes- pragr.ioną wolność, mogła
powcy pięknie maszerowali uczyć się, pracować i bawf~,
razem, ramię przy ramie· tak, jak my. Chcemy, by w
niu„ Nad nami łopotały roz ich krajach zapanowała rówinięte sztandary, µrężyły wność i sprawiedliwość spo
się wyciągnięte transparer.- łeczna.
nowskim

zwart~ch

.:noi

zato jest Wam chyba przyjemnie, że doceniono l)racę
i riasługi Waszej nauczycielki. Mnie także podoba się książ
ka o Leninie i często do niej zaglądam.
Ciekaw jestem nowej gaztki ściennej· VI klasy szkoły
RTPD. w Pabianicach. - Niedługo „Promyk" urządzi
konkurs na. najlepszą szkolną gazetkę ścienną - Może
i Wasza gazetka zwycięży w konkursie.
Nie

W

27 marca br. w parku hele- wspólnie,

f

pl.anu produkcji cukrowni, w której jest zatrudniony.
przyrzeczonych rysunków. Książkę - wygraną
w konkursie Promyka mam nadzieję, że już otrzyo.ałeś.
Jak się organizuje szkolną gazetkę ścienną, dowiesz się
w jednym z najbliższych numerów Promyka.
LESZKOWI z Rudy Pabianickiej. Dziękuję Ci Leszku
żeś tak dokładnie opisał swój dom i szkolę. Jeżeli ładnie
rysujesz, prześlij mi kilka swoich rysunków. Promyk jest
pismem częściowo pisanym przez dzieci, dlaczegóż nie
miałby być prze:'. dzieci ilustrowany.
Listy i odpowiedzi na listy korespondentów „Promyka" znajdziesz co wtorek pod rubryką „Dzieci piszą do
„Promyka".
KAROLOWI z Zelowa. Musisz mi więcej napisać
o swoim rodzeństwie, jeśli chcesz abym je przyjął do
promykowego grąna. Z listu Twego wynika, że należysz
do ZHP, Har~erskiej Służby Polsce. Jedynie aktywna pr~
ca w sze::-egach tych organizacji utoruje Ci drogę do
Szkoły Marynarki Handlowej i urzeczywistni marzonie,
aby ctać się marynarzem. Szkoda zaś Twego czasu na
pisanie wierszy, w których U:udno się dopatrzyć nie
tylko tv.lentu, ale _iakichkolwiek zdolności.
IGUSI - uczennicy IV kl. szkoły Nr 121 w Łodzi.
'·
„~:-:::zcm bardzo mi przynadł do serca. Piszesz ładnie i z poczuciem humoru, a jak na dziew·:;:;vnkę 11-Ietnią - poprawnie. Rację ma Twoja mamusia
gdy mówi, że posiadasz fantazję. Przypuszczam, że zostaniemy przyjaciółmi i że to Twój nie ostatni Jjst do
„Promyka".
ALINCE LEGUTóWNIE. Dobrze żeś przezwyciężyła
nareszcie ni(:~miałość i napisała do „Prom~'ka". Czy to
szkoła Wasza organizuje kolonie w góra.eh .i. nad morzeml
Na.pisz więcej o sobie.
·
Oczekuję

QLGS

Kronika Tomaszowa BuduJemy

lepszą przyszłość

-

T©MASZOWS!C;

naszego narodu

Związku

Zadania

Samopomocy

Chłopskiej

w dziedzinie planowej przebudowy gospodarczej wsi polskiej
Przentóaleni.e ...in. Dqb•ffociola • UJqqlo.szone na I l i "ra;oUJqnt z;eźdzfe Z§Clis
W wyniku przejęcia wła-1
W INTERESIE MAŁO
dzy przez robotników i chło
I SREDNIORQ.LNYrJH
pów w Polsce dokonują się\
CHLÓPóW
na każdym odcinku naszego
Było to niesłuszne bo 90
.i!OMU WINSZUJEMY
życia gospodarczego i spo- proc. ludności wiej~kiej _
:Wtorek, dnia 5 kwietnia
łecznego wielkie i trwałe to chłopi małorolni i średnio
1949 r.
przemiany.
rolni i tym przede wszystDziś: Wincentego
W krótkim okresie czasu kim przysługiwało prawo re
W.ASNIEJSZE TELEFONY
własną pracą, wysiłkiem i o- prezentowania ogółu mieszltra.i POiarn& - 61
:Mflioja. Obywat.elslta _ ł7
fiarnym poświęceniem robot kańców wsi,
J>won:ec Kolejowy _ ł
ni.ka, chłopa i inteligenta
Ten stan rzeczy musiał
--o-pracującego i dzięki mądrej być zmieniony, W roku zeK I N A
polityce władzy ludowej o- szłym we wszystkich instyW sali R. D. K. w dalszym raz pomocy bratniego Zwią.z tucjach takich. jak Zwiąi.ek
ciągu wyświetlany jest in- ku Radzieckiego, uzyskali- Samopomocy Chłopskiej, w
teresujący film produkcji śmy wielkie wyniki w o<lbu- Ra.dach Na.rodowych, w spół
czeskiej p.t. ,,Kraka.tit''.

~~:~z!Ja~oje~c~~~;;:;1~~

KTO STAJE PRZED KO- ogromu pracy, związanej z
MISJĄ REJESTRACYJNĄ.

odbudową kraju, wśród wie-

Dziś we wtorek dnia 5 lu zagadnień, jakie przed
kwietrrla przed Wojskową Polską Ludową
stawiało
· · ·
·
t
Komisją Rejestracyjną stają szy bk ~ „oczące.
się zycie, me
mężczyźni, urodzeni w roku potrafihsmy się czasami u.
1922, bez względu na ich sto s t rzec od ruebezpieczeństwa
sunek do służby WOJ SkoweJ· naporu wrogich elementów,
i ustaloną kategorię zdolr.o- C<? spowodowało, że na czele
ści z wyjątkiem absolwen- niektórych placówek społe::z
tów szkół wyższych i osób, nych i samorządowych na
posiadających stopnie oficer wsi, stałv ei--,-,~ty obce kla
skie.
SOw:>
masom pracującym
Jutro, w środę, dnia 6 Polski.
·
'I..... • t .
.
.
A\Vl. e ma. roZI?oczyna
się
Skutr-.k
był
taki", z"e i·epre_
reJestracJa .rocznika 1921._
zentacJ'e- wsi' w ni'ektórych
Przypo!lllr.amy o obowiąz R d h N
d
h .
Od
ku posiadania przy sobie ~ ac
aro. owyc .1 w
wszelkich dokumentów i je- działach Zm!\:zku S~ 0? 0 dnej fotografii, koniecznej mocy Chłopskiej, społdzieldla wydania książeczki woj- c:::-~i wiejskiej itp. c"jęli
skowej.
bcizacze wiejscy.
0

I

dzielczości wiejskiej, dokona obowiązek musi być jednym
no reorganizacji władz, kt:) z naczelnych za.dań ZSCh.

rych treścią było usunięcie
Podniesienie
zamożnosc1
bogaczy wiejskich z władz i gospodarczej, a przeto i kulorganów tych instytucji i tury małych i średnich gowprowad:ne~a na ich miej- spodarst~ chł?~skich, to j~
sce ~ecz~1s~ch rep~ezen- no z naJisto~eJszych zadan
~ntow wsi, tJ. mało 1 śred Waszego ZWlązku.
morolnych chłopów.
WAżNE ZADANIA
Związek
Samopomocy
SPOLECZNE
Chłopskiej
jako Organizacja Chłopów, małorolnych i
Jednym z takich konkretśredniorolnych
powołany nych i aktualnych zadań, to
jest do te<?o, aby kontrolo- podjęta przez Rząd akcja
wać wszelkie przejawy życia podniesienia hodowli przede
gospodarczego na wsi i ten wszystkim bydła i trzofly

llllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Prezydium
pfacalne c<'nv. obniżki "' or
datku gruntowym, zwiększo
In Kra,· oweoo
z,·azdu ZSCh na
opieka weterynaryjna
e
raz pomoc w postaci kredySkład

O-

Ignar Stera.n - Prezes Ze.n. zes Honor. z. Gł. ZSCh. (War· tów na za.kull 1·nwentarza
.
'
Gł. ZSCh„ Bodalski Mieczysław szawa), Chełchowski Hilary - paszy i meliorację
-Sekretarz Gen. Z. Gł., Doma11· Członek Zarz. Gł. ZSCh. (War·
n.ns·, l~edy kaz:dy robot....
sk i K onst ant y Wieeprezes sza.wa ) , L eeh owa B rontsła.wa. - nik ,..
w fabryc·„
stara si·ę 0 to,
Z.a r z ...,.,,
rn ZSCh
Głowacki
Piotr
P
G
ZSCh
„[.
"'
„
rezes rom.
. gr. „ iero- aby normę swej
pracy jak
- Wiccprez~s Ze.rz. Gł. ZSCh., ~ze., -pow. Wałbrqch, Wąsowski na.i"h"i·•l~;, 1 n-."''r"""'".. z.. nt"•

Schayer Wacław - Wicepreze11
Zarz. Gł. ~SCh„ Sokół Bolesław
Sekretarz Zarz. Gł. ZSCh„
Pszaółkowski Edmund - Prezes C. II. czł. Prez. Z. Gł., Tarai k Be d kt
C ł
k P
su
ne y
z one
rez.
Zarz. Gł. ZSCh., Fedecki St~i,
sław - Członek Prez. Zarz. Gł.
ZSCh., Tabor Jan Członek
Prez. Z:uz. Gł. ZSCh. (Kraków)
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ZSCh. - BialyRtok, Rucrnski może się znaleźć ani ieden
Mikołaj - Przod. pracy w rol. chłop, który by nie starał
Sulęcin, Król Franciszek - Pre się o powiększenie produkzes Z. O. W. ZSCh. Byd· cji żywca, mleka lub innych
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ZSCh. - Gdańsk, Frydrych Sta ko db niego dobrcd~ej- dacJę .zacof~ma ~ospodarcze
nisław - Przod. pracy w roln., · stwem, ele, że to również ?"o wsi musu;iy, m~ tylko dą
gm. Grójec, pow. Łódź, Głąbek ważne zadattfo społeczne za zyć do podmes1ema produkIzydor - Prezes Z. O. W. ZSCh. którego należyte wykon:inie cji rolnej, ale również rlo
·- Katowice, Wierzbill.ski Leon każdy chłop - rolni}{ bono wydatnego
obniżenia
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_ Kici •e Oborski Józef _
na przysp1eszeme ogromPrzod. p~a~y w roln., gr. SzczaMAS·ZYNY DLA WSI
nych inwestycji,. jakich wrwiec,_ pow. świebod.zin, Kozioł
Rozwijający się przemysł maga nasze rolru~two. JedStanisław - Preze~.zsch. z.~- wpr0wadzi u'lowocześn;1nie nym słowem. ~u~1~y oszczę
W.k- Kprakdów, Biduś ~ranci- rÓlnictwa pozwoli na zme- ~ać, a mozlny~s,ci uzyski:sze rzo . -pracy w ro n., gr. h .
' .
. ma oszczędno«ci w rolmPodole pow. Mielce
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siątk~w m1hardow z:.otych
wiec, pow. Nisko, Chabura WinW końcu sześcioletniego roczme.
centy - Prezes Z. O. W. ZSCh. plann „ .. ~~-w::ić będzie nal Oszczędzać to nie znaczy
- Ló<lź, Pietrzyk Stefa.n - wsi 60 ,..._.~;,..,,,.., traktorów.
jednak zaciskać pasa, jak to
Przo~. pracy w ~~In.: gm. Do~ie
Pojawią się nowe niezna- wmawiano ~a~ przed woj:
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ctwo polskie i jego społ~czWoJ. - Rzeszów, ~udna wandz
na reprezentacja Związku
- Insp. z. O. WoJ. - Krak6v:,
NOW:\ FORM/
Samopomocy Chłopskiej ma
Karcz Józef - Hochołt.w, pow.
GOSPOJ>AR.KI
sz::rokie oparcie w polityce
Nowy 'rarg, Adamowski Józef
Do wzrasta.iąceJ· stale me- gospodarczej
finansowej
_ Stanionki _ Boehuia Ma.r·• p · t
czyńska Stanisława. _ P~rczew chanizacji wsi dostosowana ans wa,
- Ricrad?., Rekawek Apolonia musi być nowa forma orgaSama pomoc finansowo.
· Rz<>du
· Ja
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- n ą,hr 6w k a -· p.p·1Rz l· w aJ·· 111"zac··
Jl gospo "....ark"1 na wsi,
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man Longin - Katowice - gr. która jedynie
gwarantuje siewna, likwidacja odłogów,
Godula.
podniesienie produkc,ii rol- OŚ!'oclki maszynowe. meliora
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i zaopatrzenifl zdał egzamin
Ostatr.io tak jak i w in- go rozwiązania, chociaż Po-1 otrzymają towaru za go. ks
h ś
h
nyc h wię zyc o. rodkac wiatowy Związek Spóldziel- tówkę.
napotykaliśmy w Tomaszo- ni Gminnych winien tę spra Tych kilka momentów nie
Wie na pewne trudności w wę załatwić i uregulować.- może jednak przesłonić nam
zaopatrzeniu ludności w mię Mimo zaleceń Komisji Spo- faktu najbardziej zasadniso.
łecznej - jeszcze do dnia 1 czego: organizacja handlu i
Wiele pisano już o przy- kwietnia podhurtownia pro- zaopatrzenia miasta w mięczynach tego przejściowego wadziła z właścicielami skle so zdała swój egzamin. stanu. Toteż nie powtarza- pów rzeź~czy~h obrót go- Obecnie jedynie od dalszych
jąc ich, stwierdzamy, iż sy- tówkowy i dopiero obecnie wyr..ików skupu i kontraktotuacja z każdym tygodniem ma zamiar ten r1iezdrowy wania, jakie prowadzą Gmin
ulegała poprawie i w osta-1 objaw zlikwidować. Co in- ne Spółdzielnie Samopomocy
tnim tygodniu zao-patrzenie nego, że kierownik tłumaczy Chłopskiej uzależniona
llliasta było zadowalające.
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Oczywista, wieczni mal- rzezm yv.
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woleni uśmiechną się może kowych, ale z pewnością kon raz jeszcze podkreślamy, już
niedowierzająco, toteż mo- ta sobie otworzą, gdy r.ie jest zadowalający.
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mopomocy Chłopskiej i Cen
A mest.ety~ nas~eJ wmy, prócz skreślenia go z listy
tralę Mięsną _ w zdecydo· a przynaJmmeJ z wmy tych, administratorów.
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b ł b gd b
sunki na rynku mięsnym.
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~.ia Centrali Mięsnej, któW1:le budyn~~w w Toma· kim się one znajdują, 0 czyra zaopatruje w mięso nasze szowie po WO]me . przes~ło stość, 0 wygląd estetyczr.y,
miasto. Po początkowych tru pod Zarzą~ Wydziału N~~- i zatroszczył się równ:eż i
dnościach i niedomaganiach ~c~o11:1ości p;zy Zarządz~e sprawdził, do czego ograni- Wędrówka
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I na tym odcinku wielkie
są zadania Związku Sam:Jpo
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cje, odbudowa wsi, pomoa
dla gospodarstw
osadntczych i parcelacyjnych, prze
budowa ustroju rolnego. W.'/
niosła w latach 1944-1948
- 96 miliardów złotych. Su
my te stale wzrastały i wzra
stać będą w dals~ym ciągu.

Dzisiejszy zjazd chłopów
z całej Polski, poświęcony
sprawom podniesienia gospo
darczego i spłecznego wsi
jest tym widomym znakiem
spokoju, w jakim budujemy
lep.szą przyszłość nasze&Q
iiarodu,"r
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.,._,~ 1 Wyścig
PANSTWOW\' HATR

WOJSKA POLSKIEGO
w LODZI
ul. Jaracza 27
"Ozil o godz. 19.15 komedia naJ·
dramirtopi~ana
wybitnlejSZEgo
hiszpańskiego Lope de Vegi pt.
„Pies ogrodnika",
PA1"5TWOWY TEAn
POWsn!CHNY

w ł.odzt 111• U-go Ltstopada 21
Codz.iennie o godz. 19.15 a w nie
dzi<elę i ś\Węta o godz. 16-ej l 19.15
sztuka J. Sza.nlól'Wslr.iego
f.lośna
„DWA TEATRY" z Karolem Ad·
wentowiczem w roll głównej.
Dnia 6 i '1 b. m. pa5'98 partout
llieważne.

TEATR „MELODRAM"

•I. Traugutta 18 (Gmach OKZZ)

Dziś o godz. 19.15 doskonała
komedia. francuska. E. Augier
i J, SRndeau pt. „Zię~ pana
Poirier' '.

KOMEDil MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Piotrkowska m
!:>ziś I codziennie o godz. 19.15
, BARON CYGAiq-SKl"

TEATR

bud z1• coraz

Praga-Warszawa
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sze za1nteresowan1e n1e fy
ale w całej Europie

a więc drdsiaJ,
D nła S kw:letma,
zagramictmych do
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sce

upływa termin zgłoszeń wie zorganizo"l\'.;ał na terenie

międzynarodowego wyścigu Polslci trasę wyścigu wzorokolarskiego Praga-Warszawa. Org1i.niza.torzy ma.ją już obec wo i, że prace są już na ukoń
nie zapewniony udział kolarzy CzechoslowaeJi. Bułga.rii, Ru- czeniu. Dla wzmożenia dz.iamwrli, Węgier, Polski ł Francuskiej Sportowej Federacji talności komitetu czechosłoZw. Zaw. (FSGT). Ponadto przewiduje się dalsze ql-06/Ze- wackiego, dokooptowano do
nda reprczentaejl robotniczych Damii, FlnłandU, Norwegii, niego z ramienia COS prezedrużyn

Wł1)Cb, ~ecjl

i Anglii.
Organizatorzy wyścigu zapewnią kola.nrom tych państw,
przeprowad7.elnie
w których, ze względów klim.a.tycznych
treningów Jest jes:z~ze niemożliwe, urządzenie 2-tygodniowych obatiów trening1>wych w Polsce i OLechosłowacji.
Dnl.Żyny na.rodowe Bułgarii, Rumunii! ;I Węgier przygotowują się jut do wyścigu na specjalnych obO'Lach trenlngo
wych. Dnia 4 bm. rozpoczął się również obóz treningowy dla
28-mlu najlepszych kolany czechoslowackiich.
we zainteresowanie w caled
Europie.
KONFERENCJA W PRADZE
W ramach dalszych przygotowań do wyścigu, odbyła się
w Pradze konferencja polsko'
czechosłowackiej komisji orga
.
, ~~~
nizacyjnej wyścigu. w cbra~"dach wzięli również udzhł de
legaci Ceskoslovenskiej ObĘ-c
Sokolskied (COS) z miejscopr1eb!ega
wości, przez które
Podobnie jak w ubiegłym trasa wyścigu .
Konferencji
roku, II międzynarodowy wy- przewodniczył prezes COS ··ścig kolarski staje się wielką Pokorny. Ze strony Pohki ceimprezą sportową, budzącą zy legatami na konferen~ji byli:
dyr. Herbst. red. Kłyszyńs!ci i
prezez PZKol. - Gołębiow-

sa Pokornego. Delegaci COS
z terenu omówili wszystkie
sprawy organizacyjne i przyjęli do wykonania w ściśle
ustalonych terminach plany
techniczne.
WIELKIE ZAINTERESOWANIE w PRADZE
Na konferencji w Pradze
stwierdzono, że wyścig Praga
- Warszawa budzi wielkie
zainteresowanie w całej Czechosłowacji.. Komitet organizacyjny w Pradze otrzymuje
z całego kraju depesze, w któ
rych różne organizacje proszą
o zmianę trasy, w ten sposób,
aby przebiegała ona prze:z
ich tereny.
W ŁODZI

- Uczmy

tł

młodzież

Bywaków naszych boisk sportowych uderzył nieVfłtpli
wie fa.kt, że na.jmniejsze wyrobienie widza. sportowego wyka.zuje nasza. młodzież w wieku 10-16 la.t. Szczególnie da..
je się to za.ilważyć w piłce nożnej i bome, na które to dy·
scypli:::iy sportowe młodzież tłumnie ucztszcza. Witkszość
niesfornych widzów, tych co to niszczą. ogrodzenia., statki,
nie
urządzenia, wpadają. na. boisko, nieprawnie zajmujł
swoje miejsca., gwizdem bez żadnej potrzeby da.ją. co chwila
zewyrazy swego nieza.dowole nia z orzecze:O. sędziego krutuje się z naszych najmłodszych entuzjastów aportu.
Właściwie to nie ma się czemu dziwić, bo problemem wy
chowania. widza sportowego nikt się dotąd poważnie nie
za.jął. Organizatorzy imprez conajwyżej na.rzeka.ją., że mło·
dzież sprawia im najwięcej kłopotu i J:wa.lają. całą wi.nt na
za.stanówmy sit - trudno wyszkołę i dom. A przecież magać, żeby one wzięły na. się dodatkowe i ba.rdzo specjalne zadanie wychowania widowni sportowej.· Do tego naszym zdaniem, powołane są. czynniki: orga.niza.torzy imprezy i dojrzała. część (jut wychowa.na.) widowni.
Jak to można. zrobić?
widzów
młodych
wychowywać
Dorośli widzowie mogą.
sportowych, przy pomocy dobrego przykładu i pouczeti.
A tymczasem często obserwujemy, że dorośli nie dają
dobrego przykładu własnym zachowaniem. Odnoszł sit do
co jeszcze gorsze
młodzieży w sposób opryskliwy, albo - usiłują brać stronę rzek omo krzywdzonych przez służbę
którzy w wyjątkowo niekultural
porządkową chłopaczków,
ny sposób zachowują się na. boisku.
Organizatorzy imprez mogą. wychowywat młodzież sporto
wą. przez stworzenie wa.run ków do wzorowego przeprowadzenia imprezy, danie odpo wiedniej ilości służby porzą.dko
wej i konsekwentne, przez dłuższy okres czasq 2--S miesię
cy, zwracanie uwagi na. za. chowanie sie młodych widzów.
Ra.dykalna poprawa w za. chowaniu się młodlrleży może na
stą.pić bardzo szybko, tylko trzeba trochę dobrych chęci.
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Tragedio Amerykańsko
- Stan Nowy Jork oskarża - 11:atrzymał się na tym
słowie, jak gdyby chciał nadać m~ ~ajwyżs~e znaczenie,
znaczenie padaijącego gromu - znaJdUJącego s1ę tu, na ła-;
wie oskarżonych - Clyda Griffithsa o popełnienie zbrodm
morderstwa pierwszego st.opnia. Oskarża go, że z całą świa
domością, podstępnie, z okrucie1'tstwem, Ę>rzebieg.le zamordował a potem starał się ukryć przed śWJatem ciało Rober

ty Alden, córki farmera, zami.~zkałego od da~y~h czas&w w swej fa:rmde niedaleko Biltz, w okręgu M11ruco„ Oskarża go - tu Clyde za radą Jephsona oparł się wygod-:
nie na krześle i patrzył nieW7..rUSZenie w Masona, który tez
nie spuszczał z.eń oczu- że te~e '?lyde Grif~iths, zan~m
popełnił z.brodnię, całymi tygodniami przemyśltwa~, w .Jaki sposób ją popełnić, i robił odpowiednie I?lanJ'.. by z zim.premedytacJą Je wyk.onac.
ną krwią, podstępnie, z całą
Oczekując sprawiedliwości, stan No.wy Jo:r:k przedsta:-v1a pa
nom meczowe dowody, stwlerdzagce wmę os~arro~e~o.
Pr'Ledstawię fakty, i na tej podstawie panowie, me zas Ja,
wydacie wyrok.
Zatrzymał się znowu i zmienił ~eco . poz~ję, IJ?dczas
gdy zaciekawione audytorium pochyliło się ciekawie naprzód chłonąc uważnie każde słowo audytora. Mason odrzucił' z czoła kędzierzawe włosy i mówił dalej:
- Panowie, n.ie trudno mi będzie odmalować typ dz~ew
częcia, którego życie zostało tak . zbcszczeszcz~ne, a c1~ło
ukryte pod wodami Big Bittem. Liczyła zaledwie dwadz~e6cia wiosen.- Mason wiedział doskonale. że miała dwadzie-

DROBNE

ścia trzy i była starsza od Clyda.- Każdy, kto ją znał, nie
mógł nic złego powiedzieć o jej charakterze. Nie znalazł się
ani jeden świadek, który by miał przeciwne zdanie.
Prawie przed rokiem przybyła do Lycurgus, aby swą
ciężką pracą dopomóc rodzicom„.

Rozległ się płacz rodziców i rodzeństwa.
_ Panowie - ciągnął dalej Mason i udatnie kreślił
obraz życia Roberty od chwili, gdy opuściła dom rodzicielski by zamieszkać razem z Gracją Marr. Wszystko szlo dobr~e, dopóki nie sp..1tkała Clyda Griffitqsa na Crum Lake.
Wówczas porzuciła swych przyjaciół i opiekunów, Newtonów poddając się całkowicie woli młodego Griffithsa. Zamie;zkała samotnie, u obcych ludzi, ukrywając prawdę
przed rodzicami, a w końcu uległa mu zupełnie, o czym
w:zrniankują listy jej, pisane ostatnio z Biltz.
W ten sam drobiazgowy sposób opisał Clyda, jego bywanie w wyższych sferach w Lycurgus, piękną, bogatą
pannę x, którą opanował, ro7.kochał w sobie i rozpłomienil do tego stopnia, że mógł śmiało liczyć na otrzymanie
jej ręki, co wpłynęło oczywiście na zmianę uczuć ku dawnej kochance. Wówczas nie chcąc jej jai,vnie porzucić, ob•
myślił sposób pozbycia się jej.
- A teraz, panowie - podniósł głos nagle do tonu dramuszę podkreślić niezmiernie charakterymatycz.nego styczny rys. Oto siedzi tu, między nami, ów Clyde Griffiths,
Czyżby to był syn ludzi lekkomyślnych, próżniaczych, czy
też zaułki miejskie na świat go wydały, a może jest to jeden z tych nieszczęsnych, którzy nie mieli sposobności zauczciwego, skromnego
znać słodyczy domowego ogniska,
życia? Czyżby był istotnie jednym z takich ludzi? O, nie!
Przeciwnie! W jego żyłach płynie ta sama krew, co l w żyktóry obdarzył Lycurgu1 największym!,
łach człow : eka,
n::ijbardziej twórczymi warsztatami kołnierzy i koszul Griffiths et Co.

Clyde. Griffiths jest ubogi, to prawda. jednak nie uod Roberty Alden, ona wcale zaś nie czuła się upokorzona swym ubóstwem. Rodzice jego w Kansas ~ity, w
Denver, przedtem w Chicago, Gran Rapids, Michigan, chociaż nie otrzymali święceń kapłańskich, głosili zasady wiary, prowadzili religijną misję. Są to ludzie, o ile mogłem
zebrać wiadomości, szczerze, prawdziwie religijni, kroczą
cy prawą drogą życia. Ten jednak ich najstarszy syn, na
którym powinny były najwięcej odbić się moralne ich zasady, wcześnie porzucił dom rodzicielski, żeby oddać sią
swobodniejszemu życiu. Otrzymał miejsce pikola w słyn
nym hotelu Green-Davidson.
Opowiadał dalej. jak Clyde nigdzie nie mógł dłużej za•
grzać miejsca, że dzięki lekkomyślnemu usposobieniu wolał
włóczyć się z m'.ejsca na miejsce. Późni~j otrzymał doskonałe, odpowiedzialne stanowisko szefa Óddziału w wielkich
warsztatach swego stryja i wkrótce zaczął bywać w kołach
towarzyskich, gdzie bywali i jego krewni. Pensję m;ał tak
dużą, że mógł wynająć sobie pokój w najpiękniejszej dzielnicy miasta, podczas gdy dziewczę, które zabil, mieszkało
w nędznym pokoiku na ustronnej uliczce.
- Któż to jest ten młodzieniec? - pytał z pogardliwą
Dziennikarze i obrońcy zwą go ciągle chłopcem.
miną. To nie jest wcale młody chłopiec, panowie. To dojrzały
mężczyzna. Jest bardziej towarzysko i fizycznie rov.vinięty,
niż niejeden z was, panowie. Podróżował. W hotelach, klubach, towarzyskich sferach w Lycurgus miał ciągłą styczność z ludźmi wytwornymi, szanowanymJ.. Inteligentnymi.
Nawet dwa miesiące temu jeszcze, w chW:l.li aresztowania,
na eleganckim
bawił między najwytworniejszymi ludźmi
letnisku„. PamiGtaicie o tym! Umysł jego jest dojrzały,
wcale n ie chłopięcy! Jest doskonale rozwinięty i daje sobie
rade ·wybomie!
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