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walka o pokój-

naczelnym

wojennym

l

skich partiach prawicowych
8 marca jest rok
zauważa się również wzrost
rocznie obchodzony jako święto
NOWY JORK (PAP). - jest agresorem, lecz najpotęż na.strojów opozycyjnych przekobiet całego świata. W dniu
Komitetu Cen r.iejszym m'ocarstwem poko- ciwko temu paktowi.
Przewodniczący
tym kobiety manifestują :;wą
Rząd duński nie liczy się •je
tralnego Komunistycznej Par- jowym na świecie.
międzynarodową
solidarność
til USA• Foster i gener..i Jr;y se KC Belgijskiej Partii Komu dnak z t:>'.'mi . nastroja~i w
swą wolę zachowania pokoskieru"Ptli d') nistycznej oświadcza przeto, przek.onamu, ze przywódcom
ju i zapobieżenia nowym woj kretarz Dennis
Trumana li:;t o- że gdyby sługusom imperia- prawicowym uda sie podpoPrzewodnicząca Światowej Federacji
nom. W dniu tym miliony ko prezydenta
twarty, w którym •n najmia- lizmu amerykańskiego, rząJzą rządkować sobie elementy oDemokratycznych Kobiet
biet dają wyraz swe.i łącznoś ją, że partia komunistycxna cym obecnie Belgią udało się pozycyjne. Na potwierdzenie
ci z siłami postępu, swej go- pomimo wzmagaJ<\cych się c0 wciągnąć kraj do wojny prze słuszności tej opinii przyta- u;:111m111::1 :11 r1 1:1 ::11· 1:: 1 n1 1:mw; m: :1 1:11.111 1 111 ·~1: 111 11111 11 i,111u1111111:1n1n1 11111 11:11 111111:1111u1:1111111111 1111111:111:111111~:1u1rnm11r11
towoki walki o sprawiedliwość
komuniści a cza się !akt, że żadna z partii
raz bardziej s.iykan 'Ze !>trnn:v ciwko ZSRR
społeczną i demokrację.
amerykańskich ltół reakcyj- wraz z nimi 'olbrzymia ~ięk- burżuazyjnych nie wypowieku qci Międzynarodowego Dnia Kobiet
wiatcrwa Federacja Kobiet nych będzie 11ro.v'.i..J.7.1ła na- szość belgijskiej klasy robot- działa się dotychczas oficjałDemokratek powstała po dal niezłomną WJ.lltt~ o pokój. ·niczl'j, odmówią wzięcia udrla nie przeciwko polityce rządu.
Mi~ z ynarodowemu
sw1ęco nej
NlebcLPi.eczeńst-vo r-wentu- lu w tej 7.brodnl i bedą zw'll- Jedynie partia komunistycz WARSZAWA (PAP) PonaJ 5 Dniu
dru~iej wojnie śv.iatowej. PoKobiet uczestniczył przed.
de·
stolicy,
całej
z
kobiet
tys.
począt
samego
od
zwalcza
na
wrosiłami
wszelkimi
czać
zb·Jineg..>
konfliktu
alnego
wołały ją do życia kobiety ró
nie jest wynikiern p1>!ityk; gów narodu belgijskiego i ku konsekwentnie orientację legacje kobiet wiejskich i dełega stawicie! Rządu w osobie wice·
żnych narodowości w przekoproatlantycką rządu duńskie- cje kO'biet z innych miast wy· ministra Baraoowskiego, przed·
naniu, że milionowe rzesze ko rządu radziecń:;f'~O - $t\v:er- ludzkości".
J?latego też stanowisko tei pełnily szczelnie olbrzymią aulę stawiciele partii, organizacji spo
go.
Naród
!!.stu.
autorzy
dzają
biet mogą i powinny odegrać
znajduje coraz większy Polite~hnik1 w której obradował lecinych. korpusu dyplomatycz.
partii
AUSTRII
KP
Rr.ll.'~k
.v.
.
/
;
K
1mcrykan;
ważną rolę w walce o trwały
nego 1 delegacjr kobiet czechoposłuch wśród duńskiej opl· Kongres PZPR.
SOLlDARYZU.lE SIĘ
· ' ~ " ' • 1 uipc·w;·;
1 powszechny pokój.
I W uroczystej akademii, po· słowackich.
~rireżc- Z KOMUNJSTAMI FRANCJI nii publicznej.
-'r"1ą
"i;ih"C. ci Z-ł
„Jeśli kobiety całego ś~a
W prezydium zasi.adly prze·
I WŁOCH
ta podadzą sobie ręce, nie bę ną sytuację, j-łb 1.ai~tniala
Z. Gł Ligi Kobiet
wodnicząca
Przewo(PAP).
WIEDEŃ
m..i•:'..il'.yn.i.rouostosunkach
w
dzie więcej wojen". - hasło
dr Irena Szt<ichelska, wiceprze.
dniczący Partii Komunistyczto rzucQ_ne na pierwszym mię wych.
wicemin. Eugę·
wodnicząca za nej Austrii - Koeplenig odoow1.~dzi.1'nr, ~ć
Cała
dzynaroaowym Kongresie Ko
nia Pragierowa. wicemin. Euge
o rozpatrzenie sprawy procesu
biet w Paryżu w 1945 roku, taki stan rzecl:y spi.>czvwa na udzielił przedstawicielowi Ania Krassowska. prof. Zanna
m.ido- gencji SPA odpowiedzi na py
znalazło w krótkim czasie od- Wall-Street i ua juj
komunistycznych USA Kormano
wa i szereg innych zna
tania, dotyczące stosunku ką.- przywódców
zew na całym świecie. W sze- netkach.
ze wszystkich
My, komuniści będziPmy munistów austria()kich do zn3
NOWY JORK (PAP).
lVIiędzynarodowe Stowarzy- nych dział<iczck
regach organizacji tej znala86 milionów kobiet, bronili naszego na::ouu w nych wypowiedzi Thoreza i Międzynarodowe Stowe.rzysze szenie -Prawników - Demokra- dziedzin życia spolecznego, gozło się
które postanowiły wspólnymi ' przyszłości tak, jak czyr1i'i- Togliattl'ego.
n.ie Prawników - Demokratów tów uważa, że Zgromadzenie spod<irc'l:ego i kulturalnego.
Koeplenig stwierdził, iż wy
W niezwykle uroczystym na·
winno stwierdzić ,
silami walczyć przeciw wste- śmy to dawniej przlici,v wszyzwróciło się oficjalnie do se- Generalne
cznictwu, przesadom rasowym stkim wrogom wewnętrzn1:n stąpienia Thoreza i Togliat- kretarza generalnego ONZ z czy akt oskarżenia przeciwko stroju obecni wysłuchali obsze'l'·
ti'ego wywołały zrozumiałą
przywódcom partii komuni- nego referatu przeciwstawiając!
uciskowi koloni:o)' emu i wy- i zewnętrznym.
Będziemy dążyli do tego, a- histerię w obozie reakcji mię prośbą, by 4o porządku dzien stycznej
Stanów Zjednoczo- go przodującą rolę kobiety w
z.vskowi społecznemu - czyn
sesji
odbyć
się
mającej
nego,
wykazagdyż
dzynarodowei.
zamiast
ojczyzna
nasza
nych nie narusza deklaracji państwach demokracji _ ludowej
nikom, które nieodłącznie to- by
stro
po
Zgromadzen~a Narodów
G€neralnego
1mperiall paktu atlantyckiego 111)(lpisała ły, iż komuniści staną
Zjednoczonych o ze Związkiem Radzieckim na
rządom
warzyszą
państwa socjalistyczn':'!go włączyć sprawę procesu prze prawach człowieka, która gwa
~+yczn:"Tll, noszącym w sobie pakt pn.y"ji"źni i pok1J)U z ua- nie
czele - poniżając ?j wegelaCJi
szym wielkim so.iusznikiem w wypadku, jeśli imperialiści ciwko przywódcom partii ko- rantuje wszystkim ludziom kobiet w państwach kapitalisty·
zarzewie agresji i wojen.
- Zwi\zki~m podejmą agresję przeciwko munistycznej w Stanach Zje- prawo na wyrażanie swych cznyef1, któ.ry - wygt()siła wice·
\ J / kra ;ach kapitalistycznych czasów wojny
dnoczonych.
poglądów politycznych.
~V ruch kobiet • demokratek Radzieckim. Droga poiit.yki niemu.
·
min~ Pra~ierowa
przywódców
Wystąpienia
napotyka stale na trudności i pokojowej gwarantuje bezpleReferat nagrodz.ono hucznymi
czeństwo Stanom Zjednoczo- partii komunistycznych Franprzeszkody ze strony władz
O'klaskami, wrnos z ą'c okrzyki
c.ii i Włoch przypomniały nam
zainteresowa- nym i całemu światu.
państwowych,
na cześć Zw . Radz·ieckiego, Pre
konieczność wzmożenia walki
nych w utrzymaniu kobiet
zydenta R. P. Bolesł~wa Bieru·
przeciwko podżegaczom woWarszawie
w
ludowej
sztuki
z da!a od życi.a politycznego DEKLARACJA KOMUNIta i na cześć Polski Ludowej.
jennym i ich agentom w AuNie powstrzymuje to jednak STYCZNEJ PARTII BELGII
W dalszym ciągu akademii
WARSZAWA (PAP). - Ty- niach podnoszono wielkie zna
strii.
KC
(PAP).
BRUKSELA
k'.Jbiet od organizowania się,
przedstawicielki
zdecydowanie po dzień Przyjaźni Polsko-Cze- czenie sztuki ludowej w spo- głos zabi erały
Stoimy
KomuniPartii
Belgijskiej
od czynnego udziału w walce
j~, stronię pokoju, po stronie na.i chosłowackiej za1inaugurowa- łeczeństwie socjalistycznym i Kobiet Czechosłowacji i delegat
rezoluc
uchwalił
styc::nej
o wolność i
sił postępowych,
w której podkreśla stanowi- potężniejszego państwa poko- ny został dnia 7 bm. w War- wyrażano życzenia, aby Pol- Jłi z różnych terenów kraju,
d r mokrację.
jowego - Związku Radziec- szawie uroczystym otwarciem ska i Czechosłowacja zapo- które pods.umowały osiągnięcia
W krajach kolonialnych i sko partii co do zasadniczych
· b l"
·
· wzaJemme
oświadczył w zakoń w Muzeum Narodowym wy- zna ł Y się
1zej ze organ izacji kobie<:ych w swo•
zagadnień stojących przed bel kiego gnębionych
półkolonialnych
·
stawy czechosłowackiej sztu- sz t u k·ą 1u d ową o b u k rajow.
ich okręgach.
Koepleni~.
czeniu
gijską klasą robotniczą.
przez imperializm. znaczny
OPOZYCJA W DANII „Naród belgijski - głosi re
---····-----~~--------ki ludowej.
jest udział kobiet w walkach
PRZECIW!<:O PAltTOWI
czuje się ściśle
narodowo - wyzwoleńczych . zolucja ATLANTYCKIEMU
związany ze wszystkimi naro
W s.z eregach walczących o
6
SZTOKHOLM (PAP). - Ko stawiciele korpusu dyplomadarni, które zw•alczają kamwolność nie brak kobiet, któLudowe,·
Armii
Chińskiej
stronę
na
przeszedł
„Ny
ambadziennika
dziekanem,
z
tycznego
respondent
prowadzon<j
wojenną,
panię
re zdają sobie sprawę, że tylL d
z Kopenhagi, iż sadorem ZSRR Lebiediewem
ko drogą walki zdobyć mogą przeciwko ZSRR i krajom de Dag" doJ'losi
on yn (PA'P). Jak donosi I Jest to już czwarty okręt
i ambasadorem Republiki Cze
upragniony pokój i lepszą mokracji ludowej. Hipoteza pod naciskiem opinii publicz- chostowackiej dr Piszkiem na ze źródeł nankińskich agen- wojenny, który opuścił służb~
z prób
nlezad0wolone.i
ne;.
spowodoagresywnej,
wojny
przyszłość.
admirał Kuci - dla Kuomintangu. Jak słychać
wanej przez Związek J?adzi<'c włączenia Danii do paktu pół czele, członkowie prezydium cja Reutera,
Walczą wiec kobiety greckie
naczelny ma- załoga krą żownika „Czung dowódca
Jung,
PolPrzyjaźni
Towarzystwa
duńw
nocno-atlantyckiego,
nie
przeciw interwentom amery- ki Jest absurdem. ZSRR
sko-Czechoslowack iej oraz li- rynarki kuomintangowskiej u K~ng" plano.wała po~wanie, ad
kańskim, usiłującym narzucić
czni przedstawiciele organiza- siłuje wciąż bezskutecznie od mir:i-ła Kuci-~~nga l pyzeKaGrecji swe panowanie i pr7ezan1e go Armu Ludowe1.
'k
k • k .
. ś . t kul
CJ.·i· społecznych
doniesień agencji
Według
„Czung _rązowm
- zy.s ~;
i Wla a
.
kształcić ją w bazę wypadoturalno-artystyczne<;o stolicy. Kmg , ktory p:zeszed.ł na stro Reutera z Szanghaju Czang,,
Gottwalda
prezydenta
List
wą imperializmu.
_w_e_"'_'s_z_y_s_tk-ic_h_p_r_z_e_m_ów-ie_-..;.n_ę.;..,l_u_d_o_wy..;;..c_h__s_1ł....;;z..;b.;.r.;.o;;,;Jn~y;.c~h.;;._ Kai-Szek. prze bywający _ obeobiety hiszpańskie biorą d
arzy
pi~
zjazdu
uczestników
o
podziem
w
czynny udział
Na końcowym posiedzeniu
PRAGA (PAP). - 6 bm. za
nym ruchu oporu. Bardzo zna
ków obecnego rządu kuominI
czny jest udział kobiet w wal kończył się w Pradze pierw- zjazdu uchwalona została re~~~;~wskiego do opuszczenia
rea łi zacji traktatu pokojowego
ce wyzwoleńczej Chin, Vietna szy konstytucyjny z.i azd pisa- zolucja, która głosi, że pisawezmą
rze czechosłowaccy
mu, Burmy, Indonezji i in- rzy czechosłowackich.
rozpatrzyła
konstytucyjna
(PAP).
SZTOKHOLM
· ł w pracy s •Ne~-o
w ostatni·m dniu obrad .{„_
nych krajów kolonialnych.
czynny u d zia
~....
deputowanego Riu-·
W marshallowskich krajach zdu przewodniczący związku narodu nad budową soc:11li- Dziennik fiński „Tyekansam wniosek
Sanomat" donosi, że komisja emia i szeregu innych postów,
Europy, które imperializm a- pisarzy Drda ogłosił list pre- zmu.
podjęcia
się
domagających
ouuśc<ł Berlin
Uczestnicy zjazdu p:-zyrzemer~·kański. w porozumieniu zydenta Klementa Gottwalda
środków, gwarantujących rekli, iż wespół z pisanaml
z rodzimą reakcją usiłuje wcią do uczestnillów zjazdu.
BERLIN (PAP). - Po dwu
alizację traktatu pokojowego,
W Uście tym prezydent G~tt Związku Radzieckiego i demo
gnąć do nowej wojny, rozgry
zawartego miedzy Finlandią i dniowym pobycie w Berllni6
udał się stamtąd w drogę po
~~~ s~ie~~f:~o~~.i 0n:_:~~~::j~ a.Id. podkreśla doni~łe zn~: k:atyczn.Y~ pr~dstawiciela- Włoski ej Partit Komuni~tycznej państwami sojuszniczymi.
czeme zjazdu i komecznosc mi nauki i sztuki będą WLJnil
oko'
0 utr 'manie
Komisja wypowiedziała sie wrotną do Londynu premier
RZYM (PAP). - SekretaaJ~ieksze ~atei~;,.ie w 0 _ zrealizowania na odcinku 11-igać walkę o pok?j i przyjaźń riat · Komunistycznej Partii za odrzuceniem powyższego Attlee. Przeprowadził on szetnich t god · h r _ tera~ldm hasła „Sztuka dla między narodami, demasK:u- Włoch komunikuje, że na wnio~ku. Członkowie komisji reg rozmów z przedstawicieSta
h
·
d· g
·
mac P zy ludu" •
Y
Jąc po ze aczy woiennyc .
,
brała walka o pokój we Frani
17 marca zwołano - ludowi demokraci - ogło lami anglosaskich l francudzień 15 do Rzymu ses.ię Komitetu Cen sili protest przeciwko decyzji skich władz okupacyjnych ocji, gdzie siły postępu z całą
raz z politykami niemieckimi.
·
większości komis.ii.
Wbrew prześladowaniom i do pokoju nie zabraknie I gło łta~ego Putii.
st. anowrzością przeciwstawiaRozmowy dqt:vczyły m. in.
przewiduje
Porządek dnia
kobiet polskich. kobiet
ią •ie polityce a~res.ii, polity- zakazom ze strony rządu ko- su
pozycji cześci Niemiec w Zace rozpętania nowej , wojny. biety francuskie kroczą na- Zw. Radzieckiego i państw m. in. sprawę walki narodu
chodniej Furopie i po~rawek
które włoskiego o pokój, omówieOrganizacje kobiece biorą ży przód po obrane.i przez siebie demokracji ludowej,
w Zachodnich
ęraniczn:vch
6
wy 11<.lział w tP.i kampanii an- drodze. Do głosu kobiet fran wiernie stoją na straży poko- nie sytuacji gospodarczej kra
pr;r.ybyJa do Pragi Niemczech.
tywojennej. O sile i bojowo- cuskich przyłączają sie kob;e Ju i popierają walkę swych ju ,walkę zwiazków zawodości ruchu kobiecego świadczą ty Anglii, Włoch, Danii, Bel- sióstr na całym świecie. Wieź wych z pracodawcami o po---0PRAGA (PAP). - W ooliczne imprezJ na rzecz poko- gii. Holandii i innych krajów. łącząca kobiety - demokratki prawę bytu mas pracujących niedziałek przybyła do Pr'.igi
Irańscy dziennikarze skazani
Tegoroczny dzień 8 marca wszystkich krajów i tych ję- oraz kwestie organizacyjne delegacja polska z wicemin.iju, świadczy ostatnio przepro
Agencja
PARYŻ (PAP). :rnintere;;owanie budzi strem rolnictwa Tkaczowern France Presse dono5i z TeheDuże
będzie dniem wiellde,j ma czących jeszcze pod uci~kiem
wadzona akcja ,.zeszytów pokoiu". w których dziPsiątki nifestacji kobiet całego świa- ka1>itio.Jlzm11 i tych, w których rówmt'z fakt. żo równocześnie na czele.
ranu o ogłoszeniu tam wyromatek, żon, rob<;>tnic. ta, którt> wypowiedziały wo.i- panuje lud. stanowi wielką przywódca. socjnlist6w wl o"kich
ty~J,ęcy
pnt>ciwko
Deletacja weźmie udział w ku w procesie
parlameuw
przcd~tawi
.'l'enni
plany
się
rozbiją
którą
o
sił~.
poo
walczą
chłopek i pracownic umysło- nę wojnie, które
V.:iP.lkich uroczystościach orga trzem postępowym dzi.enniw
interprlarję
zn~ną.
swą.
eio
I machinacje podżegaczy do
wych wyraziło swa F:otowość step t demokrację.
ntzowanych z okazji Tygodnia karzom.
prawie polityki za.irranicznej Przyjaźni
do walki o niePodleltłość na-, W dniu tym wśród głOl!6w nowe.I wojny.
Oskarżonym wymierzono ~
Polsko-CzecbodoX MalinoWlk& rzłdU.
4-UJ.an&w UIUł nawoluJąąch
ro.dowa i pokój.
,
CY od 1 do 5 lat więzienia.
waclde.j,
Dzień

do Prezy denta T r Umana
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Kobieta w Związku Radzieckim 300

tysięcy

junaczek SP

utrwali zdobJcze Polski Ludowej

Rozkaz
dzienny komendanta Służby Pol ce
WA n('l'>' AWA (PAP). _ Ko
W dniu łyro ~obiołJ' pobkle

obchodzi} traktorzystki i kombajnerki 7451 strem kinematoi:rafii Repu?.l~ki
Kobiety radziec'!do w dniu ~
8 marca kokhofoic i robotnic sowchozów Estońskiej Ol~a
Launstm, n aro;a ~aca.j~ Ilf z~ ~owami
.n.i......,
llO~i ztm:ceytny tytuł Eohat.era ministrem µ~e~pieczeń , ap?10cz I?reyJ~tm i !'Ohda.:noŚ(\i ao _awo- mendant główny „Służby Pol
1;u swojej ojczl'Zny.
Pro.cy SocJalistycznt>j
Wśrńd nyc·h Repµbhki Turkme~1~ieJ- ic.h llć•t_r .z~gr:i.n.1c,, z kto1!c~ sce", płk. Edward BraniewWyniki trzecbgo roku powo- nich znajdują. si' kolh•ty, któ- Azja Atakape~o.,.-a, rnrni5~~~m w_iększośc zr:J'il Je~~cio. w ci~z- ski wydał w związku z :tv.Cięjcnej pięciolatki, jeszcze lllll po- rvciJ doświadczenie wzboO'aciło oc:hrony zdrowia w AzerbeJ<.lza- kich warunkach ka.pitahzmu, 11 d;iynarodowym Dniem Kobiet
twierdziły przed całym światem r;•izir<'ką. naukt agronomiczną. riie jest Kiubra Farad:i;e~a.
_ wiele. milionów. pod juzn,eni
pr.i:ewaqę ustroju socjaJistycznA Do takich należą:
s~·beryjska wy<'howaue przez partię Lem kolom~lnego uc!sku„
. rozkaz specjalny do lnst~kgo, zdolnego do rukona.nia. wstel kołchoźnica Anna Jutkina i zna
na Stalina. kobiety ra
K<luh'ty rndzie~ki• z radoi<'ią torek i junaczek „SP".
kich trudności i zapewnieni& lu- no. tr&lttorzystka ukraińska
r1zieckie bohatcrHko broniły na i zadowoleniem obserwują pr~
Dzień 8 marca _ czytamy
il ziom pracy nieustannego wzros Pasza Angelina.
froncie swojej socjnlistycznllj cę kobiet krajów. de~otrac~ w "rozkaz.le --: stał się dla detu dobrobytu i kultury.
i& mniejszll sa osiągni„cia oj(-. zyzny, swa.jej wolr.0§1·i i sz('.z~ ludowej i życzą im . a gz· 1 mokra+..rcz.nych kobiet całego
Kobit-ta radziecka. jest równo
kobietv' raózi~ckiej na fron iiti;i. swoich dz~eci. 711 r?.;v:1Y ho sukcesów. Są. całą. duszą i sercem
'•J
:i:.prawnionym, czynnyn1 budOwni cie nauki i kuitury
jowe ns. frcncrn i w oddziahrb z kobietami Hiszpanii, Grocji i świata dniem, w którym maczym społeczeńnwa komuDi&ty
.
. ·.;
r11rtyza11ckich 120 OOO kohtet Chin, Vie.tnamu, I~donezji i in ni!esU.:ją one swą mfędzyna~znego i reprezentuje w pal'l.s- ~ob1ety r.adz1eck. e wykor.zy odznarzono orn•)Tami i medaJa_ Lych kr~JÓW kolomalnych, któ- od
lid
ść
walce
llri& radzieckim - wi~lb.lj. silę. ,tnJą. w calcJ pełm daną im mi Związku Radzier,kiego, a. 69 re prowadzą. bohatenką. walkę r ow.ą so arna
w
250.000 kobiet pracuje w pize przez stalinowską. konstytucję kobietom nadano tytuł Bohate- o niezależność na.rodową., o wol .z podzegaczami wo.lennym! o
:anyśle >Ą' chamlaer7.e dyrektorów możliwo~ 6 kształcenia siP.: na ra Związku Radzieckiego.
I noM i dcmokro.~ję.
trwały pokój l postęp.
rrzedsiębiorstw 'Przemysłowyr h' wy:i:szyr.h . uczelniach
. . . stanowią
. ol
h
oue obecni& mmeJ więceJ p Ojnżynierów i tec fil'ków.
wę
st11diują~;nh. instytucjn('h hł
I
I
I
I
wszyst~im doł•rZ& ' ·Q. zn:me oświo.towych pracuje dwa milio ·
nazwi.ska nowatorów prze· ny kobiet, ponad milion kobiet
my"1u, mistrzów w • dziedzinie pracuj«> w służbie
· zdrowia.
· K o.
· d zi· co b ę d z1e,
· JC"
· •1·t t ego me
· ZJeci
· 'e1
Jednym z członk6w delegacji· cb lop ów po1sk'ich, któ ra zwie
-wysokiej
-.vyda.jnooci
pracy
b'
t 5t
l4 42 2
i·a
ło.
kołchozy ukru.1'ń•.kie b'.·ł Stan fr ław \Vieczorek, z gminy Kam - No to sprze'1amy, odpowiada.
tkaczki Me.rii Wołkowej, bryga. ie Y anow
·
proc. spec
list:6w z 'l'IJ'Ższym wykszt.ałceniem pinoli. Po~łucha,jmy co Stanisło.w Wieczorek opowiada o swym po ,ią. Bo SI). ta.m te.kie rynki jak
diera oddziału budowy phodwozi 35.000 kobiet pracuje w instytu bycie 1:s. Ukraide. .
·
u nas i kołchoźnik me. prawo
:W fabryce malolitrllŻowyc samo t:wh naukowo . badawczych i la
sprzedać to - czego sam nie
chodów - Anny Kuźniecowej, lrorntoriach. W instytucjach na
,,'Wca.le się nie spodziewałem, dwa worki kukurydey, mą.ka., o potrzebuje. Nie tylko rynki ma
doskounłego mn>zyni~ty paro- ukowvclt. Akademii Nauk ZbRR ż9 to tak może być w tych kol- woce suszone. W skrzyneczce le ją bogate. w miasta.elf są sJuewozu - Heleny Uzuch:niuk. Ko prarn.jc około 4 .000 kobiet.
chozo.ch! Ale opowiem wam com żą. połcie wędzonej &l:oniny i py z ładnymi wystawami. I tal:iety te mają tysią.c.e i milio.vidział naocznie.
~zynki. Prey domku mają. ogró nio jest; teraz po ostatniej zniż
ny na.;b.dowczyń.
262 koloietv radzieckie otrzyrlek na 70 arach. Trzyma.J·ą. kro.
b
.
. .
·
ł
·
·
t
l
'
k'
0
,.Chłopi
tnm
uhrani
sa
ciepło,
ce t>en zroktóry
iło się
Jeszcz<1
tameJ.
\Valka Q przedterminowe „,,,..y ma Y rn:-!>,mie sd· ~ idn~w~ ie :r;a k:
·
"'
wę. dwie świnki, kury.„
ze=rek,
u
na•
kosztuJ'e
·
· a w zie zinie na.u ·i · wszysc''
chodza"'· w butach.
. d naj
„~
konanie plauu 1iięcioletniego z ~ią7męci
'
,,Wszedłem
też
do Je
,·
NaJ WiPCeJ·
chciałem
zobac=6,
każdym dnfrm rodzi no;.r& boha t ce h ni'k'i, l't
i erat ury i· set uk 1 '
...
-,
dość biednie wygla.daJ'aceJ' eha· ·iB tysięcy, motna. tam dostR„ zat
jak chłopi żyją. tam naprawdę.
~
„
600 rubli. Kupi6 można. W!lzys
terki pracy i nowatorki produkoblety radzieckie biorą Jak Chodziłem więc wszędzie sam; łupki. Mieszka. Bobie dwoje &to. ko czego dusza tylko i:apra.gnie.
~ji,
najżyws:r;y udział w żydu właziłem nawet do gumna i na ruszków. Okazuje się, że to eme Cbleb ko9zbjc dwa i :p6ł rublf!
Na niezmierzonych polal!h koł
. 'kó. w. p oro ryci - bo kołchoz daje emerytu kilo, .• ł.oni'n• _ 40 ,a ki<-lbasa. politycznym
„ tf'go
n.a dYkra,iu.
Nr 8.JWYZMZf1,1
· ·
· strych y d o kol ch ozn1
·'
~
chozowych, kol>ieta radziecJta
\V ~1thu
rę tym, eo nie mogą pracować.
rubli',
.
h
d
·
zumiewałem się z nimi doskona
daje przykład wzorowej pracy Z1• i'!zku Ra 1zi•Jek 1ego
we o zi
A w śpichrzu u staruszków też 56
w T\l\lu i na fermie.· 15.000 ko- 277 kobi«>t. Oyfra ta i1rzewyższa le: języki przecież podobne, ja Iożv. mą.ka, kukurydza, słonina,
„Wieś wygląda zupełnie 1n:i.biet..-~ J'est przewodniczl!cymi kol liczbę po:·łanek we wez_ys tk ich dwa. słowa po polsku, oni dwa I tyło tego, że na cały rok.
czej niż u na.s. Wszystkie domki
~
t
słowa
po
ukraińsku,
a
reszta
na
dó
ki
chozów, 350.00') kieruje bryga- innych pnr Jamentach nwia a.
. .
„Pytam się taiu jednej
j · bielone, uyste.
Ulice szerokie
c.inmi pracującymi w polu i fer
Wiceministrem przemysłu meta migi„.
h
na fermie hodowlanej: co ty za. ni& widać naszych ciasnych ombmi
hodowlanymi, 250.000 ]owego ZSRR jest Helena Dż11pa
„Wlazłem do jednego kole 0 - rabiasz. Powiada, że dostaje 12
pracuj& w charakterze kierowni r!dże, wiceministrem <?c~rony zd~o źnika w „Zdobyczy Pai!:dzierni- litrów mleka dzic1mir, i jP.szcz!' płotków. Przy każdym domku
czek brygad traktorowych, jako wia. - Maria Kowngma, mim. ka." na taki stryszek. Stoją pienią.dze, zboże i mięso za. „tru stodółka t przyzagrodowe goa..
dodni" (dni pracy) no i premia.. poda.rstwo. Dalej ciągną sit pola.
Sprawdziłem u brygadri~ty ~t:ir kołchozowe i sady owocowe na
t-0 prawda. Tak, prawda!
„Pytam Bię jednego chłopa, Setki hekta.r6w.
na WJStawie gospodarstwa domo'_Veg~ ~ Mosk~ie
~ robił zaJJim wstąpił do kol·
„Do roboty nikt ta.m nikogo
W gmachu Moskiewskiej Ra.Dalej widzimy na. wystawie mnze e1ę v.Tydii:wae meco ~ł>yt cbozu. Miał 3 ha gruntu, robił nie zmusza.. Nie chcesz pracody Miejskiej otwarto interesu_ dwa modele maszyn do prania, du.iy._ ł'o. zdję~iu przykrywki, O- u boj?atych chłopów - i na. ży
. c
st&w
na której za.de- wyprodukowane w moskiew~ki.ej kazuJe s~ę, z.a w garnku tym cie nie starczało A teraz ma. wać, to nie pra.cuj - tylko że
Ją ą. wy
ę,
.
fabryce „Gazoaparat". Jedna gospodym moze gotowa.e równo wRzyFtkiego pod· dostatkiem: Bo kW Oe pracuje, ten nie zarabia.,
monstrnwano
1 urzą·
trzy
2 1• p ół ki czi·foic
.
. maszyny
.
. z t yc h maszyn pierze
.
. ...,,trawv:
..-- . · zupA~•, dru tam jest Za:!ana: kto więceJ ro- a najbardziej szanują takie&"
t1.zema, ułatwtaJą.ce pracę kobie !ogram& bieliznv druga _ 5 kg gie i trzecie dame. W przygototen lepiej zarabia.
cElowieka. co dobrze pracuje. Lu
ty przy; prowadzen~u go~podars· 11 araz. Maszyny 'te. po:usw.ne eę. ":ani u potra\V, dopąmagają. ko- bi, „Byliśmy
w kołhozie im.
two. domowego Zgromadzono set dektryczno~ 11 ią, woda nittom1ą.,;; lneton:: rozmaite przyr~ą.dy ~a· Wasiliewa. niPclalilko Kijowa dzie tak !lf.4!! tam zżyli z kołcho.
ki rozmaitych przyrządów, W• nagrzewana je11t przy popiocy twiajęre 11z'.\t1.owanie l l~rzecie Nl t>:ucy me zostawili w nim ka za.mi, te nie rosumieJt tycia
l'Ząwszy. .od Dlllszynki do obie· gi.zu. Wy:pranł bieliznę euezy ranie jarzrn.
. .
d mienia. na kamieniu, ale po woj bez nich."
rania ziemniaków aż do skompli sie w Bpecjalnej muzynie do su
Wystawiono rówmez ~r~e. · nie wybudowano tam już 72 no
,,Je~zcze jed1lo mówi Wie
kowanego elektrycznego „kom az~nia. Dzięki tym maszynom n:ioty . przeznaczoue sptcJa me we domki 3, 4 i 5-poko~owe. Do
. bajnu • kurhonnego, Rkłada;ią.- pranie bielizny - ta n:ijcię.isza dla w~1.
my są. ładne. 1'' erandy na rzet- <Zorek - Tam ~est prawdziwa
. .
.
cego się z 24 rozmaitych apara· bodaj:.':e z prac domowych ~a. wystawie "'?dZimy ~fozo 1 ;z bionv~ h :;łupkach, czerwona da· r1ir.ność, nie ma. tam różnicy
tów przy pomocy których moż- może 'być cnłkowicie zmecha.ni- ma1tych mod~h naczyn. alwm. ('hvwka, rze.lbione ramy_ okien- mir.Jzv rr.ini~trcm i cl11opem. Po
na. ~zatkować kapustę, zagnia- :W'IY&na.
viowych, emahow~nych ~ porcc· ce i hetki. Ws zystl~ o w ich st;· jt-rballśmy na. kongrC'! chłop~ki
tać ciasto, mleć mięso na. kotle
A oto ~uszarka do naceyń, wy ~tnow_ych . f'ą. h:.. i male~ktt< ł_Y lu lm101v~·m, a każdy domek in. c1o Kijowa. I widzieliśmy, że
ty i td. Większość eksponatłiw konana z ocynkowallej?O drutu. zeczki do po.rz~n~a hr,:ba~y, "Y· uy - taki - jnki sobie ko~cho jak chłop przemawia, r. sam
- to maszyny i przyrzą.dv pro :'fa pierwązy rzut oka jest to ko11ane z alumrnrn~ i m:irdt~w źnik kazał wyhudowa6 arch1tc·k Chruszczow chce mu przerwa~,
·'
' nn'ed
z towi. Kosztuje taiti i!omek 10 t' rhłop nie daje: .,z::naz - : :i
dukowane w dużych ilościnch
i arobi11.zg, ale i l ez· czasu zaosz- neJ· s t al 1,
· n.1'ce i wnmenki
.
towarzvszu Chmsz·
które można
nabvwać
we czędza kobicci~, ~właszcza kie. 01~ynkownn«>go zPlnrn. du.ly "'Y- :!o 22 tys. rubli, na budowę pań wiada · k·szlj. ro d zmę.
·
·l 10r
• gaTn kódo mle ~two rlaje bezprocentową. poż.y~7. c7.ow, ja chcę &koi~z-;ć' '. Wil'l
wszyst1cich sklepach• moskiew· dy ma ona wi~
„, dzbanków
·
lkich.
Prócz tego, su~zenie naceyń jest ka, filiżnn!'k. \.Yszystl'o ładne kę. Na przpzły rok wybuilnj~ 'id uczony Z,ysenko mówi do kol
Wśr6d zwiedzają.cych wystawę o wiele b'l.rdziej higieniczne, ni:7 i w dobrym .gatunku_.
ic-h jf'szcze parę~et.
dt0foik6w, żt>cy przycho<lz1li po
przewatają. oczywiście kobiety. """'deranie ścierką..
„Nie ma w tych domkach !•Oradę rolniczą. \l"pl'OSt ilo t.ieV y~tawa Jest dL>h1tnym. do:i:o
z uwaga. ogladaJ·"- przedmioty ·zademonstrowano tez wiele Jem starań prz1•my:łu r~z1eck~c stry~zków, tylko spichrze, Otwo go. Chłopi, jak czogoś nie r~zu"' spnątanie
„ "'
· go o w a t '!ieme
•
• l• nrzyśp1esreme
ułatwiające
mieszk11-' pożytecznych ilrob'i11zg ów. z.wie
r:~ \Oła. mi cór ka jednego kolcho mieją., to id'lo pro$to ilo ł,Y'!1en·
1
•
11ia. A więu - epecjalno g~bki dz!tj&re wy11tawę kobiety zatrzy pru•y Jcob1e1.".' w d~mu. Uła~6 ź;ika frh spichrz. Ja na całą :r;i ki Wi~zieliśmy, j~k pr~~ier
do zmywania 6cian, maszyny mujf się zwłMzcza przed stołtlm, domową. pracę. k<lh1et.y,. uczyn;~ mę nie przygotowrJ~m. tyle, ile rządu ~ciskal 67-letmą. Awimardo za.ciągania podłóg najnowsze na którym rozmie~zczono roz t@ pracę bar~z~ej. wydaJ;lllł; -ki . im zo~tnło Z!tpa~ów teraz, na k _ rekordziatk~. To jest na.
go typu, odkurzacze, przyr:.-ądy,maite i.:1m1ki i rondle. Rz:zrg61 znn~zy_ uz:iozhw1~ .!adz1e~ ~~ przedn6'1'1'ku. A prz!'eleż nie by· p;awdę jedna, wielka rodzina.''
do 'cierania kurzu z gzymsów n& zainteresowani& budzi gar- kohij!c1" większy udz1~ł 1v i:, r11: ło jc~zrze rozliczenia z pracy z:i. - końcey Wierzorek.
i td.
nc·k, który na pierwsey rzut oka ~połrrznym.
te tnd.odni! Pytam się ich: .A
r. Dobosz
radzieckie
K obiety
w tym rok11

dzień

w warunk11.ca wielkiego rozkwi-

N

wraz

Jtobletami ca.lego jwla

'I

wYrażą SW~ wdzięc1.11'>1i„

ta

dla wielkiego
d2!leckiel{O _
potęiineso

Związku Ra-

obrońcy p.olrnJu,
t
i

llOJt1smik•

w n-

nego przyjaciela wszys1.!dch
ludzi miłujących itokój",
„Dzięki zwycięstwu demo•
kracji ludowej w Polsce brzmią

dalej słowa rozk'l7upraCUj<\Ce uzyskały
pierwszy w hlstorli
.
e
moz:no~ć aktywn go ud.!iału
W zyciu politycznym, społecs
nym 1 gospodarczym.
n--•ę w .„
-mi• s kobieta.ml
"
pracnjącyml całej Polski fltaje 300-tysięcma a.rmla Juua•
cze\{ „SP'', niosąc swój PO•·
ważny wkład w dzieło badr.t-

kobiety
po raz

c Opl poIscy opow10dOJQ co w·Idz1"eII na Ukra1"n1" e . . . . .
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I
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Elektryczny kombajn kuchenny

I

wy radO!lnero

jułl'a ludPwej

ojczyzny".
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Czwarta roc:r.nica

fZą

d.0\V demo krahcznych
W

Rumuni·a·

BUKARESZT. W dniu 6 ma.r
ca rb. minęła 4 rocznic& dojścia
do władcy pierwszego w Rumu·
nii rządu demokratycznego ~
rządu Petru Grozy.
Spoleozeń·
stwo rumuńskie obchodziło uroczy,cie tę ważną. w życiu na.rodu roeznic,. Wszystkie dzienni•
ki ogłosiły artykuły, poświęcon&
osiągnięciom rządu demokratycs
nego w tym okresie,
--0--

Intelektualiści

bryty,scy

w obronie pokoju
NOWY JORK (PA.P). Pod.no tu do wiadomości, iż wielu
wybitnych intelektualistów bry
tyjskich, którzy braH udział W
Kongresie Wrocławskim, znpowiedziało równiet lfdział w mit
deynarodowym kongresie inte·
lektualistów w obroni o pokoju, rarq
rozpoczynającym si~ 25 marca,
1
rb.

KP Holandii
do kobiet holenderskich
Haga (PAP) - Komitet Ce~
tralnej Partii KomunJstyczneJ
Holandii ogłosił odezwę do ko•
biet ho~nderskkh, w której
nawołuje je do przeciwstawienia się akcji podżegaczy wojen
nych i wzmożenia wysiłków w
celu utrwalenia pokoju.
l(omiŁ:et wzywa także kobiety
holenderskie, aby zażądały na•
tychmłasłowegci
wycofania
.
wojsk z Indonezji 1 zaprzestawojny M
tym obszarze,
prowadzonej wyłącznie w celach Imperialistycznych.

Inia

W.

Aża1ew
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Daleko od Moskwy
- Twoja przyjaźń jest mi bardzo droga i dlatego wypij~ za nią z radością powiedział Załkind podnosząc
kieliszek.
Siedzieli jeszcze długo. Dawno już karafki i zakąski
były odstawione na bok. Obecnie obydwaj niemiłosier
nie dymili, zielony dym od papierosów unosił się ku
górze, a w dużej popielnicy nagromadził się stos niedopałków.

- Przemówienie Stalina do.dało nam wszystkim rozu·
mu i siły. W takie dni człowiek staje się o głowę więk
szy! On wie, kiedy jego słowo jest szczególnie narodowi po' .. ebne. Powiedział: zwyciężymy - i napewno
zwyciężymy.' Słowa jego zawsze sprawdzają się. I niechaj dwa miliardy mieszkańców kuli ziemskiej pomyślą
o naszej sile.
Obecnie jedynie nasz Stalin i najbliżsi jego współpra·
cownicy zdolni są spojrzeć naprzód w przyszłośl!, poza
gra.nice wojny. Ale i nam pospolitym ludziom radzieckim nie zaszkodzi pomyśleć o przyszłości. Nie bylibyśmy uczniami Lenina,
gdybyśmy przypuszczali, że
wraz z usunięciem Hitlera nastąpi spokój na ziemi. Nas
czeka jeszcze bardziej naprężon~ walka. Ciekawe jak
d:ugo będzie trwała, jaki będzie jej rozmach i jakie
przybierze fvrrny. I jaki będzie nasz udział w tej walce, a co pozostanie dla przyszłych pokoleń bolszewizmu?
- My z tobą na przykład należymy do drugiej zmia·
JlY. Ale wyrosły już milionowe zastepy trzeciej zmianv

- młodzi ludzie w rodzaju Kowszowa, Tani Wasylczen-1
ko, Terechowa, Rogowa. A za nimi podążają czwarta
i piąta zmiana. Za przykładem Stalina powinniśmy
wszystko co mamy najlepszego oddać celem należytego
wychowania ich. Wszak przyjdzie i godzina naszego fizycznego końc„, tak że chcąc niechcąc wypadnie cały
ciężar sprawy położyć na ich młode barki. Naszym
świętym obo~'iązkiem jest uczynić tak, ażeby oni pozostali ;:ia zawsze .silni, .nieustraszeni, wyt::wali i gotowi do
1
wal~i o ko1:'1umzn: a.z do pelne:o zwycie-.stwa.„..
MimowolI pr~yJaciel~ prz.eszlr na te1:1aty zwiaza~e z
bi:dową. Tut_'.łJ r;a m~h, Jako .na n.aJstarszych lezała
w~el~a odpowi~dzialnośc z~ ludzi, z~ .ich pracę. Rozmowiali o spos~bie zw~lczama. trudno~ci, o ;n~todach gospodarczego i partyJnego kierowama ludzrru...
- Ty obchodzisz się delikatnie z ludźmi i trzęsiesz się nad każdym -: to. dobrze, - powi~d?ał
Batmar;ow._ - Ale ?ZY m~ Jeste~. zbyt pobłazhwy
dla mektorych? Wiemy, ze myslISz stale o tych
co zginęli na woj~ie i dl~te~o zwię~sza się twoja tros.k~
o tych c~ ~zostali przy ~ycm. I to Jest. słus~e! ~rzec1i;z
cza~em Jakie~uś ~redmernu. pr_acownikow:, kto:y me
urnie pracowae - Jako radz1eck1emu człowiekowi należy pomóc, podciągnąć go, wychować. Ale czy w ten sposób nie powstaje szkodliwa tolerancja wobec ludzkich
wad i słabości? Czy ludzi nie psuje takie współczucie?
. Podaj mi przykład)!' Wasyli - zażądał Załkind. C .1yż w przeciwnym razie nie zrozumiemy się nawzajem.
- Na przykład Jefimow. Litujesz się nad nim, czujesz odpowiedzialność za jego los, a w ~ezultade w ca·
łej tej sprawie jest coś niewłaściwego. Z szacunku do
ciebie nie wb'ącam się na razie do gospodarki trzecięf;?o
Tlunktu. Niechai ounkt ten oodle~a tobie.

-Co ci się wydaje tam niewłaściwym?
- Człowiek musi wywalczyć sobie prawo do tego, żeby się nazywać kierownikiem i żeby nim rzeczywiście
być. Jaki z Jefimowa jest kierownik? Ma pod sobą
setki ludzi, ale on zatracił się i nie potrafi nimi kierować.
Raczej im przeszkadza gdyż praca ich jest trudna i po·
trzebny im jest energiczny naczelnik.
_ Wkrótce tam wszystko będzie w porządku.
_ Oczywiście. Tobie starczy sil i na to. Niepodobieństwem jest aby na punkcie położonym tak blisko
zarządu panował bałagan. Jednakże porządek powsta·
nie tam nie dzięki Jefimowo wi ale raczej pomimo niego.
Już dzisiaj na podstawie rozmów z punktem przewiduję
jak tam si~ ułożą sprawy, jeśli Jefimow pozostanie na
miejscu.
- A mianowicie?
- Tiemkin, sekretarz organizacji partyjnej zupełnie
zastąP,i kierownika punktu. Odczuł twoje poparcie i już
od dnia dzisiejszego wziął kierownictwo w swoje ręce.
I powiedz mi jaki pożytek będzie z twego współczucia?
Punkt zostanie doprowadzony do porządku, a Jefimow
pomyśli że to on jest bohaterem i że to on, Jefimow
obraca kulę ziemską wokoło swojej osi. A jednakże w
nim samym nic się nie zmieni i on pozostanie naczelni·
kiem tylko z nazwy. Pozostanie nadal słabym człowie„
klem i to okaże się przy następnym poważnym doświadczeniu. Przypuśćmy, że budowa jest skończona i Jefi·
mow został przeniesiony na inną, trudniejszą budowę.
Cóż on wtedy uczyni, jeśli ciebie nie będzie obok? Kto
go pożałuje i zgodzi się wziąć na siebie wykonywanie
jego obowiązków?
Czy prononuiesz. abv E!D zwolruć?

d. c. n.
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Milion członkiń Ligi Kobiet WPols.ce R~i;~t;ice łódzkie
pracuje owocnie dla kraju i dla pokoju
świata

(Wywiad z przewC?dniczqcq Zarządu Głównego Ligi Kobiet - dr. lrenq Sztachelskq)
W zwią7.:ku s Międzynarodowym !Dniem Kobiet, przedłta?'1clelka PAP przeprowadziła z przewodnicząc~ Zar7.ądu
Głownego. Ligi Kobi~t. dr Ireną Sztachelską wywiad, obrawjący działalność LJ.gl.
swej deklaracji d.deow~j matek i dziecl, Hl żłobków,
- oświadczyła dr Szta- 18 przedszkoli, 2 schroniska
chelska - wysunęła Liga trzy dla kobiet, jedną poradnię i
naczelne zadania: wciągnięcie jeden dom matki i dziecka.
kobiety do twórczej pracy nad Nadto zorganizowała we wła
odbudową społeczną i gospo- ~mym zakresie 16 kolonii le!darczą kraju; wychówanie jej nich dla dzieci, 12 półkolonii
na świadomego, pełnowarto- i jeden dom turnusowy.
ściowego członka społeczeń- Dla uczczenia Międzynaro6twa Polski Ludowej i pomoc
dowego Dnia Kobiet Likobiecie w trudnych warun- ga zainicjowała współzawodkach życiowych, wynikających nictwo pracy zarówno w llzlc
ze skutków wojny i okupa- clzłnie produkcji, jak i prac
cji
kultu~lno-~towYch. MelSolidaryzując się z między- du.nki o wynikach tego współ
narodowym obozem pokoju ze zawodnictwa zostaną .złożone
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Związkiem

°

u~oczystej
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pomocy Chłopskiej wkroczyła
również na wieś. W 8 tys.
kół gospodyń wiejskich zrzeazono już 180 tys. kobiet.
Zgodnie ze swymi założenia
mi Liga kładł'.1 główny nacisk
na podnoszenie ogólnego poziomu kulturaln?-<;>Ś'\Viatow~go kobiet oraz uswiadamiamu
dch pod wz:ględem społecznym
t politycznym.
W roku 1948 czynne były
202 świetlice ligowe w których pracowało systematycznie 440 zespołów. Wygłoszono
3 1. 637 referatów 1 pogadanek
i urządzono 5.634 akademie i
obchody. Szczególnie liczne
były zebranie. kobiet pośwfęcone sprawo.zdaniom z Kongresu Zjednoczenia i Budapesztańskiego Kongresu Swia
towej Demokratycznej Federacji Kobiet, połączone z manifestacjami na rzecz trwałego pokoju. Liga prowadziła
również walkę z analfabetyzmem, rejestrując kobiety nle
piśmienne i kierując je na
kursy dla analfabetów.
ażnym odcinkiem pracy
Llgi było przysposobianie do pracy ?'.arobkoweJ kobiet nie posiadających kwaliflkacji zawodoWYch. Szkolenie prowadzono na specjałnych kursach, obejmujących
28 różnych zawodów. W 1948
roku kursy ukończyło 8 tys.
kobiet. Część dch ma1azła zatrudnienie w placówkach pra
cy zorganizowanych przez Ugę, .Inne absolwentki kierowa
no do różnych zakładów pracy, stosownie do nabytych umiejętności. Prócz tego doszkolono zawodowo 21 tys. 1
przeszkolono w gospodarstwie
domoWYm 8 tys. kobiet.
W ramach opieki nad matką i dmeckiem Liga prowadziła 42 izby dworcowe, pr~z
które przeszło ponad 254 tys.
~

W

do

akademii w Wu-

:;~a..:a.nia., j~kie pokłada

kie siły, wytrwałość, onda.nte.
Robotnice, chłopki, inteligent
ki pr;u:njące, m'.:ele~tual.st.k.i,
wzmóżmy naszą pracę, pcdnoli.
my w ma.sa.ch świadomoś'.5 ldeolot(kzną i polityczną. Bierz.
my ma.sowy udział we współza..
w'>dnictwie pracy, poduosmy ja
kclić produkcji, w~lczmy o
oszczędność.

żony na~:zych przodowniltów
pracy, gospodynte domowe, 11ie
stójc1e na nbr.czu. wstępujcie
w szeregi Ligi Kobiet, by po.
móc na.m w wszystkim przy bu·
dowie lepszego jutra.
CzeM przodownicom Jlracyt
Niech żyje Swiatowa. Demo.
kra.tyczna. Federacja. Kobiet!

w

nas Rztd Ludowy 1 Polsxa.
Zjed.n
P rti& Robotni·
cza.. ~=~;a po~fcimy wszyst..

ro Ia kobe1et y w poIsce• Ludowe1•

w huku

~tek

krosien, w

bawełnianym
pyle pn:~~lnł,
reGlizacji tych ce- pochyłooe ni~o .ned muzyną

fabrya:nej sa;waln.i, my o.ad
frezerkt w fabryce metełowej
- pracuj• JcobJ.ety. Spotykamy
je !hislej ..,, kaidym u.ldad:z;ie
pracy i na vs:r;ystklch sW!o·
wiskach i to prac.ujące
nie
mniej wydajnie od m~ż,c::z;yzn
nawet w tych zawodach, które
przed wojną uchodziły u typowo „m~slde", jak np. górnic
two, CJt,y przemysł metalowy.
P-0hika Ludowa, jako jedno ze
swych haseł p!'ogramowych, wy
sl.ttlęla zasadę całkowitego r6!"
nouprawniema
kobiety I reali~je je :z; ~· ko~sekwencją.
Nie ma bowiem soc,J<1Hzmu bez

SDFK obejmuje przeszło 90
milionów kobiet, zorga.nizowanych w 56 krajach. Stawia ona sobie .za główny cel walkę
ocjępokój,
wolność .I. demokTana świecie.
Broni praw
politycznych i gospodarczych
kobiet oraz praw dziecka.
Liga Kobiet bierze czyn.ny
udział we wszystkich pra
cach Federacji. Frzedstawlcielki uczestniczyły w konierencjach i kongresach w r_óżnych państwach europejskich.
Na odbytym .w grudniu ub.
roku Kon~sie SF?K. znacze
nie polskiej organizacji kobie

w-1eIe

W Pol~ Kongres Zjednocze
nicwy wytknął jasną drogę
przed nami - kobietami. My,
kobiety musimy iść w pierwszych szeregach budowniczych
Socjalh:mu.
Dlatego też dzień
8-my ma.rea rob.otnice łódzkie
obchodził pod hasłem walki o
pokój, o podniesienie j::kości
produkcji, 0 oszczędnoM. :Sę.
dziemy budowały Pohkę potęż·
nt, boga.tą i szczęśliwą, gcb'lt,
nie b~e wyzysku człowieka
łowieka Nie za.wiedzie
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Iga Uczy obecnie juł SwiatoweJ ~emokra!ycznej i:e
przeszło milion C'Złon- deracji Kob1et. Jakie są ce1e
L
Jdń -rorganizowanych ;w 16.108 Federacji i jaki jest wkład

kołach.
roku ub. Liga ~igi
~'Spólnie ze Związkiem Samo low?

ceJu

„

sz;:: ~?=uj:stb:łonltiem Twórcza

Radzieckim na cze na

~~slo ~i~ ::::ływ::ta

cej znalazło W}'l"U w wybo-1 ,,Będziemy
•lę
•tarały
rze jej przedstawicielek do wzmóc nasz!\ praeę na wszywładz Federacji
Jedn~ z stłdch odcinkacll. za iszcze·
'7-miu wiceprzewodułcz"'"YCh gólnie ważne nmać no!e-ły
,....
SFDK została WYbrana "'?i:e- rozsur7.enle 1 po~łi:bienle pr:i
pr:rewod»:icząca. Zarząd~ Głow cy
kulturalno - ośwbtowej,
nego Ligi Kobiet dr l~uge1da zwdększenłe
liczby kursów
Pragerowa, do Rady Naczel- sMolenia mwodowego, intennej i Komitetu W.vkonawC'Le- syfika-Oję
współzawod~\ctwa
go Federacji weszły: przewod
s
ól
skle
nicząca
Za.rządu Głównego pracy. uzeg ną uwagę
L. K. dr Ii:na S~iuihelska, rujemy na aldywizację pr~wa
wiceprzewodnicząca Edwarda dzonych wespół ze Z~lą:tki~
Orłowska oraz C12łonkł~ł Pre- Samopomocy Chłopskiej kół
ZYdłum Za.rządu Gło,vnego gosp~y6ia wl:js:iich w
L. K. Irena Plwowsnka.
wzmorun
ecego w~p Co Liga Kobiet wysuwa na zawodnlctwa w rospodarstw 1el
czoło s:oi<:h prac w najbliż- r~ym, a zwłaszcza w akr.Jl
SZYill o res1e.
" •

pracQ przy warsztatach biorQ udział
w walce o pokój i dobrobyt

I

Lenln., stahrlo

kobiet - jak stwierdzJ!
I nie ma pełnego r~nouprawnienla kobiety be:z; soc1al.!°Zmu.
W r. 1937 utr.udniaMmy w
przemyśle 160 tysięcy kobiet,
ol>ecule zatruólllonyeh tam ~t
336 tys!~y. I !dema! 850 tys.
kobiet zorganl:z;owanych jest .""
· k h zaw odoWJ'C h• Kob1~%'Wiąz ac
ty aktywirują się corai bard'Ziej "". pracy :r:wtązkowej I lici
ha kobiet w radach u.klado·
wych l władzach zwią~k~w z.awodowych coraz bardziej odpowłada ilości zatrudnronych.
W Technicach przemysłowych,
gdizie naj7:<1oln.iejsi
I'?l>otnicy
pt'ZygołowuJą się do abjęc!A od
powiednich do ich zd~ności sta
IJIOWisk - daje si~ również o·

Muwaiyć

.

snaozny
WZll"Olt odsebka kobiet. ~ tia_k
np. w Tech'ltic'um Włókienruczym w Lodzi, pod-cu., gdy ne
pif!l"wuym turnusie il-0!\ć słuchacsek ·kobiet nie przekraczala a proc. - ob«nie jest kh
ok<*> 20 procent.
.
Mooną pm:yc j ę nutjł kobi et Y
we współzewodni~e pracy.
~azwi.ska ~~od~wmc pracy takich Jak wttomakowa, Gołygow~ka. Gie<rowa - wane ~ą
całej Polsce na równi z nazwis
kami przodow~ikó;v pracy Bug
doła czy Ziehń~k1ego.
W przernyś~e w~gkiw~ blerze między mnym! udział we
wsp(}łzawodnktwie pracy 7.480
kobiet. Ostatnio spośród przo-

- -"'" na le -...„sze
mozna
zm1en
I

Korespondenci fabryczni

„Głosu"

o gospodarce w PZPJG .ru 8

.... , d
..A
Dwóm naszym korespondentom falo.ryczi1ym z PZ'PJG
Nie bez winy s, r ówme„
wy awanla prz~zy są baro zo
M 8 tow. S. Tlf'Zasce z Cen.brali i tow. L. Stn:eleckiemu
pn;ądkł na wrzeciennicach, któ izniszozone. Te uiszczone kosze
z odd.ziału przy ut Dąbrowsldego powderzyl!śmy zadanie r~ często puszcz~ją poj~yń<:zy właśnie pow~ują maczny oddokonania oceny pracy swych rodzimych
zakład&w pod medoprzęd. Z takiego naedoprzę setek zepsute) prz~zy.
kątem widzenia os-zczędnoścl.
du nie można oczywiście wyTkalnia żali si~ R dy !łan
By móc jak n.ajobiekt ywniej wypełnić swoje ~danie ciągnąć pożądanego numeru, co oenów. Szczególnie na nierówtow-a.Nys.ze J>06łanowili za ~odll adrn1Mitracji
zamienić jest jedn11 z przyozy.n powięk· nomierne Ich k>rochmalenie. Rosię na prżeciąg kilku godzirt miejscami pracy. A więc szell'ia Ilości odpadków. Wśród ł>otnicy nie •• w stanie (jak
tow. Tr~ka &pędz.ił pól dnia na Oddz1a-le, a fow. Stne· nich można znaleźć całe lub twiercfaą) wyirobić wymaganą
lecki pół dnia w Centrali. Oto jakie spostrzeŻ«Joia poay- na wpól tylko wyrobione szpul ilość primy.
"
nHi t<YWarzys-u korespondenci.
ki, co jest naijoc-zywistazym
Fanbiarma przędzy dotldiwie
marnotrawstwem.
odc zuwa brak śwłatła. OczywiOGóLNY OBRAZ JEST ZA· w Tomaszowie. ~łókno e:zhicz
Zobaczymy teraz, jak wygł4- §cie me wpływa io doda1nio
D~WALAJĄCY, ALE WIELE ne, które Oddział ostatm~ o· da ek~ycja Wttku.
na jakość produkc~. a więc je•ZNA ZMIENIC NA LEPSZE trzymał, hrło ~okre i zawieraPomieszezenie, w którym wy dnooześnte na wy~kość k05z- PISZE TOW. S. TRZASK:" lo dużo meznuelonej
celulozy. daje &le tikaorom ~ędz~. jest tów własnych. Jett to tym
Ogólny obr!'Z 1!116Z~o Odd.zia Wskutek {ego nie fn<?ł·na było $Ła110wozo za małe, Nie ma dz.iwnlejsu te n1 ittnych Odl_u przy ul. D~browskiego 17-21 :z; niego zro~!ć rówinej tdmy 1 gdzie po6tawić kouy, do któ dualach sker·tą sił ~~cy na
Jes~ zadowalający. Wszęd-z.le pa rów~ego medoprz~u.
Stra~y rych by rozsortowywa.oo cewki. nadmtar oświetlenia elektrycz·
nu_Je wzorowy . ]>Ql'ządek. Od· ~yruklu:.łego pow~u r6w~jll Przez to właśnie trzeba spe· nego _ ucugólnie ..,, ciągu
dział 'ń'.ymaga Jednak pr~ro- s1~ prawie czwartej części o- l'jaln~ uf.rudmać .kflke robotnic dnia (!).
wad~_ema całeg„ szeregu mwe- trzyma!lego i>6f!abrykatu.
zajmujących się 90!'łowaniem
sty~ji. V,:plyn~ło ~~ to na P<J<;I:
To jednak me zamyka jes&· l.'ewek wrzucanych do jednego
NASZE UWAGI
wyzsizeme . Jakosci . ~kcJi. cze ~ęgu przyozyn :wu-ostu od k-O&Za. Na t~ niepotrzebną pra
Tyle towarzysze korespondt:~
Tr~ba ~em _stwi~rrdż.lc zu- padk~;
M<>iine ~ znałefć cę Oddział łintci około mtlfona d. My również c:lieerny wł!n1c1c
pełme obi:ktywme, ~e Oddział równie.z na przędzalni. Z po- złotych rocznie. Ponadto w eks swoje „trzy ir<>eU"
ma os~t1110 zbył du~y procent wodu z!ego napustt.zanla ne pedycjl nie ma komu ująć ~ię
Ogólny wyb% jakości pro·
odpad~ow. P:rzv.:da, ~e Jest to cewkę pie.~%ych
nici ,wątek brakowaniem szpulek, przez; 00 dukcji w PZPJG • 8 nie na·
w d1J1zym stopmu wm11 dostaw fle chodn, lU'b pl1eze 111ę, u- tkatcze mus:r:ą sami to robić ł Sotraja optymistycznie. Wynika
cy półfabrykatu - Państwowej m.tdnlajtc pracę tka02:om I po- marnować c~.
bowiem z niego, ie wskafoik
FabTy1ki Sztucznego Jedwabiu woduj~ dt.!1!11 słirat~ cizasu.
Jeśli ju! mowa 0 tkeclllCh, jakości dła całych zakładów w
to należy wspomnie~ o wielo· cit2'U miesłllca stycwla opiera

I
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downie, pracujących w kopal·
ni:ach, wysunęło się na czoło
ponad 4.500 kobiet, które wyko
nuj4 nową nonnę średni<> w
150 - 160 proc.
Poważne wyniki
uzyskują
również przodownice, zatcudnio
ne w zakładach pomocniczych
przemysłu węglowego. I tak w
fabryce maszyn „Moj", nawi·
jaaka, Elżbieta Oarus, wykonu
je ostailnio normę w 172 proc.,
frezer, Lucja Burczyk, wyko·
nuje 115 proc. nowej normy.
W fa.bryce maszyn i sprzętu
góm~zego „Montana" spawacz
ka Poksowa, uzyskała 122,5
procent normy, tokarz, Jadwiga Rojek _ 116,3 procent.
Wzra'!ta również stale polityczne uświadomienie kob-ie!.
Rosną szeregi kobiet aktywistek pa!ftyjnych i wśród dele·
ga-tów na Kongres Zjednoczeniowy PartH Robotniczych wiele
bairdzo było kobiet, zasłużonych
h
od
dziala<:zek padyjnyc i prz ow
nic pracy.
Mianowanie
doświadcizonych
i zdolnych wbotnic na odpowie
dzialne, k1~row~icz~ st.a'.'1owiska
W przemysle, me Je-st jedynym
wyrazem awansu s-,olecznego
kobiet w Polsce. Polsk~ Lu~owa wciąga coraz ~!ęce1. kobiet
w proce~ produkc~, .d,aje ma·
som kobiecym moznosc pogłę·
ł>ianla swej wied.zy, uzyskanie
lepszych, kuHuralniejszych warunków życia, wyrywa je z le·
targu zepadłych wiosek, zaśnie
dzfałych mias-Łeczek do pełnego,
pożytecznego życia. Szczegóhtie
mobillwjąco działa tu Partia,
pr~eksztakająca kobietę w ak·
tywnego c-zło.nika
społeczeń·
stwa, otwierająca przed nią no
we horyizonty i nowe możliwa·
ści.
Rośnie ilość kobiet w szko·
łach partyjnych i rośnie ilość
uświadomionych kobiet na wsi,

k1óra tiod tym względem byla
u nas szczególnie upośledzona.
Podczas wyborów zwjązku Samopomocy Chłopskiej do zarzą
dów giromadzkich i gminnych,

\iWięt~
Kobi~t ·-. po~ zna~iem walki .o jakość produkcji EJEa::~~~t~:~~ ~~m~~~t~=~ter.~::~~~ 7:ś;~~'~t~h::;~~~~~~~~~
Spręzysła organ1.zac1a kobieca na oddziale b w PZPI
Odddzl.ał b PZPB N!r 3 po-I -

Nr 3

llbyt

siada naprawdę dobrą i sprę- fabryki dadzą z siebie wszyst z:agadnienll! prod.ukcjd. Czy
organizację
kobiecą. ko i nie pozwolą się zdystan- można by utworzyć jesz;:ze
Tow tow Reg:ina Krystera sować robotnicom z PZPB więcej zespołów? Okazuje się,
Jad~ga Klysz Janina Kac~ Nr • - mówi tow. Kcystera. te do kobiecego współza'WOdperska przewodzą na terenie - Jut w bietącym mie&ącu nictwe. chce - przystąpi~ tet
- .
. .
.
mamy tylko „primę" d „se- kilku m~.
fabryki ~o~ Ligi Ko~et. . kundę", zlrlkw.idowaliśmy m- - Dobne - orzekajlł nie·
NajpilnieJSzym zadaruem, Ja pełnie trzeci gatupek. Teraz w:lesty - będzie nas więcej.
ki stawiał sobie aktyw kobie trzeba walczyć o to, teby ,,pri -I wraz z tow. Kłysz 1 Krycy na Oddziale b było rozw.i- my" było j~ najwi~j.
stetą snują plany zwycięskie.j
nięcie współZ?wodnictwa pra
'fi niewielkim pokoiku jest kampanlł.
cy ku cz~ Międzynarodowego juz pełno kobiet. Tow. Kry- I
B. fll&m.
Dnia Kobiet. Od Nowego Roku tovvarzyszk:i utworzyły tu
łódzkt'm
żystą

49

zespołów

współzawodni-

małe. Może nM! od ra%U, my Jed.nak ponu••ć milczeniem proc.

(Wlrocławskie),

15 proc.

Wierzę, te kobiety naszej stera omawJa s al.mi włdnle ale pr.zynaj~iej stopniowo na· faktu, ze cy~ry te w ~równa- (kat<JWtckie) itp. Ilość człankiń

8 marca

W

wo1·ewództw1•e

czących, a ostatnio zorgani7.oTegoroczne
uroczyst.oścl' stego wyróżnienia oraz prewa~ ponadto. 14 z:społów.
obchodu
Międzynarodowego miowania robotndc i chłopek
Azeby uczcić Międzynarodo Dnia Kobiet trwać będą od - przodownic pracy jak rów
WJ Dzień Kobiet, załoga ko- 6 do 13 marca. Dotychczas w nież działaczek, ~óżniająbieca Oddziału b wezwała do
.
.
współzawodnictwa jakości.owe naszym WoJewództwie odbyło cych się pracą społeczną.
si
miast h
· t ~~i..
go robot!liice z PZPB Nr 4. Na ę w
ac powia o„„......
w ak "i t ~ Li
K bi t
ogólnym zebraniu, zorgan.i.zo- 6 uroczystych akademti, oorCJ
e
ga
o e.
wanym przez IJigę Kobiet pra ga.n:izowanych przez Komite- ;s~:r:cuje Z z :ydrl~ła~
oow:r;ice zobowi~zały się. wy- ty Obchodu 8 Marca, powsta- I Wl kt w fJamiaw. ~~i
.
0
pełnić sumiennie obowią:nki, łe z inicjatywy Zarządów Po Z~~r~
~
jakie ~łada na nie ~- wiatowych Ligi Kobiet. w po
.
amopolftQCY
op~zęta ~c3a współzawodnictwa zostałych powiatach 1 mia- skiej.
Jakoociowego. Bryga_dzistki. - stach wydzielO'llych odbędą
Według
dot)lehczasowych
~ z~~jąeąki.e~== się uroczyste akademie w dn. meldunków, premie otnyma
dzialne za jakość wyproduko- 13 marea. Zost.aną również urzą około 100 kobiet. Liczba ta
wanego w ich zespole towaru. dzone specjalne akademie w nde obejmuje kobiet, które
Poszczególne zespoły ubiega- większych zakładach pracy i mają uzyskać nagrody pienięż
ją się o. jak na.jwU.eks.u pro-. w gminach. Akademie połą- nl.
cent ,.DrimT'•
~one będą z aktami uroczyKowalska Weronika

elałoby przejść na szpulki 180 npadmkuJ ~~~~"'\V' św~~czął>o~
mm.
s.
. )llU\"""":
gr ~u
Wiele jeszcze mOŹl!ltl r.OMJCzę wiem ilo~ć pmny .wynosiła 84
dzić na nMZym Odd:z;.lale przy procent, dość 1"a·k~w ~.2
ni. Dąbrowsłriej. Trudoo wY'f11ie procent, I resdkRtó" ~anow~ły
nić wszystkłe możliwoocf. Mu· tylko 2.~ pr«eirt.
zmca mięS"Zę jednakże W!pomnleć o nie- d.zy lro!icem _u~iegłego roku, a
czynnej windzie I o robotni· ~~tt.ldem . h1ezą~g? występ~kach dhń·gających na swych Je ,eszeze JMkraw·ieJ _~ oddzi~
barkach słtzynkł z do!iu do gó le przy Dąbro~5kleJ.. Jeśh
ry f spowrotem, 0 magnyrrie bowiem w grudniu ~bryk.a ta
na utuczne wł6km, b~ 11cym dała 82,5 procent pnmy I 2,5
raczej pełnt wilgoci szop' i 0 procent brakÓ'W, to w hrtym
Mnlll'kownl która znajduje się ilość prłmy :mnafała do 70,9 pro
w opłakan}.m stanie.
Szmrrki ceut, a iłość braków wzrosła
W•!'Zecionowe posiadaj' tyle pę do 5,3 pr~enł.
ków, że są. po prostu utrll'J>ieDyrekc.Ja .P~PJG_ nr 8 nłe
niem robotników.
ma bynajmniej za1:11a:u przymy
NA t 650 KO PRzi::ozv
kać oczu na wymienione przez
·
·
"'
- nas i naszych korespondentów
27 KG. ODPA.DKóW.
nledocią"""ięcia Tow S~zepaftTOW STRZELECKI
C"'N
.,,..
·
·
- 0 "' • ski - dyrektor nac7:elny zakłaTRALI PZPJG Nr 8
dów jest najlepszej myśli. UCen_trala nasza nasta"'.'13 się waża on, ie „ósemka" potrafi
o!'ecme na !ydałne ~ięksu- uporać się z brudnościami. Prame produkc~. f W ł~m eelu gn~libyśmy jednak dowiedzieć
montov.:ana J'S ebecme . nowa si~, jakie ko11kretne kroki za·
s!łsuirma. Jest to przedsięwzl~- ll'!ier~ poozynić dyrekcja. orgacie godne pochwały. Ale obo~ m-zacja partyjna, Rada Zakła-

~~~ ~~t;~~:~ S:,,:~tka1: ~g:a p~pc_;~ społrzność kzak~a

1

z.nów zasługuje llA naaa~ Na
lid
k l!t . ~ tao ·: ke
ogólną ilość wydawanej w' clą- "ś::owe o o w~~~nte panu
o.gu tygodnia przęifay (1.650 kg.) stwem g ~ w.prowa~lze~a;n~ra~:
do odpadków Idzie 27 kg. Przy dzienną praktyk~ uikł dó
sy-

r

C'Zvna k!9t fakt.

ie kosze do stemu OS7:czedoościow!llo~

Kół Gospodyń ZSCh wz.rosła w

ciągu ostatniego roku z 35.151

czi. do ponad 190.000 członkiń.
Nie ma w Polsce stanowisk,
niedostępnych dla kobiet. Miej·
ska Rada Na1r-Odowa w Kraśniku
dokonała wyiboru przew-Odniczącego MRN w osobie Heleny Bo
maszczak. Burmistnem miasta
Kwidzynia z.ostała ,tow. Krupo·
wa, zna-na z illtensywnej pracy
w dziedzinie opieki społecznej
i w Udze Kobiet. Prezydentem
m. Poznania jest również ko·
biet.a.
Don.iosly jest wkład kob,et
polskich w podn?szenie poziomu
gospodarczego I kulturalnego na
szego życia zbiorowego. Opieka
nad matką i dz.ieckiem w or a
. .
h .
1"
g
mzujacyc się coraz 1czn1e, o·
środkach
d
·
d · -- . h
i żłobkach z ~0~1a, _z1e;m.cac
0
i domów kułtu~y ~~~~~t~wietrrc
i popieranie wsz~łkkh ~!~~ie
wanych przez rząd wlelkich ako
cji, mających na ;elu ochron·
interesów świata prac _ Ot~
odcinki działalności polfkich ko·
biet. Coraz czynniejszy zaś 1 co
raz lk:zniejszy udział kobiet w
przebu?owie gospodarcizej i spo
łec~ne_J _naszego kr~ju. świadczy
Ea~ ep1ej o ~ym, 1ak1e ~olsl'ta
m~ż~~~wm1:1 orzed kobJetamr

tr.

ł
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Wyniki konkursu Nr 2

„8-letni kapitan" i jego błędy
Nasz drugi w tym rokulki nie zajmują się produkkonkurs udał się nadspo- cją wentylatorów. Wielkie
dziewanie. Niektóre odpo- odkrycie małego kapitana
wiedzi były złe, ale napły- to także wierutna bajka,
ięło bardzo wiele odpowie jak bajką jest ta cała opodzi dobrych. Poprawi.ano wieść.
profesora Polikarpa z praw A teraz kto otrzymał na•
dziwą przyjemnością. Nasi grodę?
świata
młodzi Czytelnicy znają do
Najlepsze odpowiedzi naskonale geografię i nie po- desłali następujący CzytelTrzeci konkurs »Promyka«<
zwolą się nikomu okłamy- nicy:
Było to dokładnie przed,Mając w dodatku wodę z gej,nokręgu pióropu.~z dymu.
·
wać.
U. Grzelak, Jan Kochania'ii:,
pół wiekiem. Bawiłem wtedy zeru - mogłem nie obawiać To był nasz okręt - nasz
A więc z geografii nasi Danuta Pacholakówna, Zbina wyciecżce w Gdyni. Po- Bię głodowej śmierci.
stalowy „Wieloryb"; na
Czytelnicy zdali na piątkę. gniew Łukaszewicz, Zencn
tężne dźwignie portowe, wiel
Nagle moja WJ'Spa zaczęła którym ruszyłem z Gdyni
Gorzej jest zato z ortogra- Dligacz, Ryszard Sałagackl,
kie statki transoceaniczne się poruszać i płynąć. Prze- w podróż dookoła świata. I
fią. W niektórych listach, Zosia Piechulska z Konstan
wprawiły mnie w podziw i raziłem się okropnie, ale cóż
Z okrętu dostrzeżono mnie ło się że okręt z.atonąl n~- bardzo mądrych i bardzo tynowa, Henryk Bojanowzdumienie. Chciałem ruszyć było . robić.
Zrozumiałem wkrótce.
Niestety,
okręt prawdę ale po kilku godzi- ciekawych, roi się po pro- ski,
Kazimierz Pietrasik,
w podróż dookoła świata, ale wówczas, że wylądowałem nasz nie był pr;ZYg?t.owany nach w miejscu katastrofy stu od błędów. Tym razem Krystyna
Woźniakówna,
nie miałem na to pieniędzy. na połężnym wielorybie, któ- do połowu tak WlelkieJ ryby. nastąpił
odpływ morza. i jeszcze darowaliśmy wielu Marian Woźniak,
Feliks
Pewnego dnia na molo ry płynął jak strzała.
Wówczas wpadłem na znako okręt znów wynurzył się z Czytelnikom takie błędy, Wieteska, Miruś Kamiński,
portowym ujrzałem wielki
Wieloryb - zdenerwowa- mity ~ysł. Związałem kil: głębi fal. To uratowało sta- jak „wogule", „buża" i ca- Stanisław Szafranowicz, Ry
statek pod nazwą .Wielo- ny widocznie obecnością nie- ka „lian '. które były wąsanu tek i załogę.
ły szere~ innych karygod- szard Kołodziej, Zdz;sfow
ryb". Ładowano właŚnie na zwykłego pasażera na swoim wieloryba - . w jedną P?~ężŃa okręcie w tym czasie nych „błenduf", ale na przy Graczyk, Ryszard Kozm.ian,
niego cale masy węgla. Pod- grzbiecie - płynął jak strza ną linę. Tę linę zarzucihsm? było krucho z żywnością. Lu szfość prosimy uważać. Trze Staś i Urszulka Mile, Teokradłem się do dźwigu, uno- ła. Minęliśmy Morze Irlandz na nasz okręt i tak poczęli- dzie zjedli już ostatnie bo- ba poprawiać nie tylko pro dor Krajewski, Bogusław
szącego w górę wagony z kie, minęliśmy Wielką Zato- ~my ciągnąć potężnego wie- chenki chleba!
fesora Gadulskiego, ale rów Jedliński, Jadwiga. Bednarwęglem, położyłem się na kę S~ajcarską i o~o gdzieś loryba za s?bą.
.
.
Szczęście nie opuściło nas nieź i samego siebie.
kówna, l\'larian . B~dowski,
czarnych bryłach i tak oto u skahstyc~ wvbrzezy Gol0z
Na o~ręc1e pr~y.Jęto mrue z jednak i w tym momencie. · A. teraz jakie h:yły błędy Jerzy Styrcz, Zbir.me~ W~j
znalazłem si~ w czarnym lu- tromu - UJdłem na wid- prawdziwą radosc1ą. Oka.za- Oto nasz zywy wieloryb za- profesora Gaduls~nego'.f
da~, . Czesi~"'. ~ys1ew~la,
ku.
czął składać do morza potęż- Na Antarktydzie nie ma Zb1gn1ew B1ebck1, Adr1ąDobrze ukryty pod pokłane ilości ikry z której rodzą miasta Bara-Hot. Na biegu- na Przybyłowska, Włndydem przetrwałem wiele dni
"ię młode wi~loryby. Maryna nie Południowym jest tak sław Seta, Irena Bugajna,
i nocy. Miałem przy sobie
;~ rzucili się do wody z samo zimno, jak na Północ- Kazi11!ier~ Siemiński,. J~rzy
dwa bochenki chleba. które
wiadrariii i zaczęli łowić ikrę. nym. C~elrn~e?y • i kaszy Jabłonsk1, Jola Komrozanjodnak nie mogły mi wystar
która w smaku przypomina- manny me s1eJe. się, są to ka, Barbara Wol(, Ire!1a Pa•
czyć na długo.
la najsmaczniejszy kawior p~odukcy wyrabiane -z psze- wlak, Cz. Gryg~ewsk1, Je~
Po pewnym czasie, osłabia
strali ·ski
rucy i z kakao.
Deszcze rzy Zalepa, Wiesław Tar•
ny zupełnie - wyszedłem na
au
J ·
..
tropikalne padają tylko w galski, ·Zdzisław Szafrań"lłd,
poldad. Jakież było zdumieTa~ ted~ wp~ynęlismy do okolicach równika. Bryza to Hanka Jendrychowska, Alnie kapitana i marynarzy G~ym - c~ągnąc za w~y po lekki wiatr morski, a nie fred Nowakowski, Janusz
gdy mnie ujrzeli między sotęznego wielory_ba, ktorego burza. Historia z kucha- Milewski, Alicja Wieczorek,
bą.
p~t~m. obłaskaWlono znako- rzem, z mapami, z pr sz- Barbara Urbańska. Hania
- Slepy pasażer, ślepy pa
nume 1. przyuczono do wyst~- klem do kichania też
st Golasińska, Józef J{uszewsażer ! - rozległy się okrzyp~wama. w c~ku„ ZapytaJ- nieprawdopodobna. Za gó- ski, Ryszard Kuczek, Miro•
ki.
Cle ~W!)lCh dzia~ów, napew rami nie można dojrzeć do- sław Pietrzak i Zyr,munt
Chciano mnie wysadzić w
n~ meJeden z ruch moJeg~ lin. Abisynia to jest to sa- Nowak z Tomaszowa Mazonajbliższym porcie. bo takie
wielo11'~a ~gl4dał w sweJ mo, co Etiopb. W Abisynii wirckie~o·
jest prawo morskie, ale w
młod~ci. Wieloryb ten naz~ nie mieszkają
Kafrowie,
Ci, którzy się podpis~U
tym czasie przepływaliśmy
wał 81.ę , ~oszałek-O:pałe~ 1 tylko - Kopt~wic. Zielony tylko imionami, lub te?: zakoło południowych wysp Zie
potrafił spi~wać 1 tańczyc w Nil nie istnieje, to samo mo pomnieli się w ogóle podr.imi Franciszka Józefa. W
takt muzyki.
żna powiedzieć o Dużym Ka sać na listach - są sa;,·1l
tych okolicach szaleją często
• • •
tarze. (Kataru można się na sobie winni. Listy należy
iście bałtyckie tajfuny. Nasz
Odpowiedzi należy nadsy- bawić na zimnie). Ludzie, podpisywać i podawać adre
„Wieloryb" dostał się właśłać do redakcji „Promyka"/ któr-ży zaZ\yyczaj nie noszą sy, żeby b:vło wiadomo konie w strefę tak.ich burz tro
Łódź ul. PiottkoWE!ka but<hv, nie potrzebują sznu mu i dokąd wysłać napikalnych, które poczęły rz11
86 - do 10 kwietnia.
rowadeł. Mieszkańcy Afry- grodę.
cać statkiem na lewo i pra. . .\l!lllEllBl:lll:!:l!R!!mim_._„„_ _ _ _ __
wo. Walczyliśmy z tajfunom
mimowoli, że jednak: Wam/ nieniami, żem o mało nie
uparcie dni i noce - i nagle
r
młodym powiodło się w zy- zapomniał Wam opowiedzieć,
sternik, siedzący przy sterze
ciu.
że widziałem wczoraj '' faw bocianim gnieździe doBardzo jesteśmy zadowole
Troszkę również jestem r;:;a bryce (nazywa się ona Państrzegł na widnokręgu nad- ni, że odpisałeś nam na nasze
zdrosny, że Wam nauczyciel stwowe Zakłady Prze::'.ly.:::U
chodzącą kurniawę. Była to listy i ~nów piszemy c!o cieopowiada prawdę 0 klasie ro Bawełnianego Nr. 3) wa-=;ze
fala, wysokości wiazy ~iffla. bie, co słye;hać naW;360 u
botniczej, 0 partii, 0 walce koleżanki _ dziewczynki w!ćj
Fala runęła na o!rręt I po- nas. Nie dawno temu przeżyludu pracującego i jego wiel skie z Koneckiego. Nie poli
grążyła go w, głębinie w cią- waliśmy
bardzo
doniosłą
kim nauczycielu i wodzu - czyłem ile, ale było kh kilka
gu niewielu sekund.
chwilę Zjednoczenia Partii
Leninie. My, sta;:-sze pokole- dziesiątków. To są uczennice
Byłem wtedy znakomitym Robotniczych. W szkole mienie, musieliśmy te prawdy ze Szkoły Przysposobie;lia.
pływak.iem, ale tylko cudem liśmy uroczystość i uczcilizdobywać sami w pocie czo- Przemysłowego. Jadają i sy~
udało rrU. się ujść śmierci. śmy zjednoczenie partii przy
ła. A juź najbardziej to piają w internacie, uczą si~
Trzy dni i trzy noce płyną- rzeczeniem większej pracy w
Wa.?J.1 zazdroszczę tego, że i 2 razy w tygodniu chodzą
łem wyczerpany do ostatka szkole, byśmy mogli stać się
. .
. .
.
c<tasiak każde z Was, choćby nawet na praktykę do fabryki. Do
i gdyby nie spokojna izoter- w przyszłości pożytecznymi zanej z roczmcą śnuerc1 Le- runa, Trębacz An1:1~· "'
w domu nie przelewało się r;:; stają też w szkole po 500 zł.
ma, która wygładziła morze obywatelami Polski Ludo- nina.
Meldujemy Ci,
ż.e Katarzyna, ~hęcmska Kry- dostatku, może sobie śmiało miesiecznie na uboczne wy- byłbym już zginął na zaw wej. Nie rozumieliśmy po- wszystko u nas jest w naJ- styna, Borowiecka Bar~ara, oowiedzieć skończę szkołę datki· Rozmawiałem z nimi
sze.
qzątkowo jak wielkie znacze lepszym porządku, szkoła na MateJKO Marta, Chęcmska ~ostanę roll{ik.iem traktorzy' trochę. (długo nie można by.
·
. ' stan·isł a wa• Szymańska Geno stą tkaczem ślusarzem
•
• się spieszyły z robotą).
W ostatniej chwili. UJrzanie ma zjednoczenie partii. sza przyjęła mny
wygl ąd niz
in- ło bo
· jakąs' wyspę. ale podczas wyjaśmen
· • Jakie
· • miała k1ed
· yś 1· nu·1o w meJ
· · ~ef a, Chęcińska
Teresa
'
'
'
łem na wodzie
.
.
.' By- żynierem,
lekarzem".
Za' na- Powiedziały
roi, że dobrze im
Potężne liany zwieszały się otrzymaliśmy w szkole dziś jest nam się uczyć. Serdecz- JOCh Marian, Chęciński. E~- szych czasów, jak kto miał się wied7Je, że już nie boją
z wyniosłych brzegów, sięga- dużo więcej wiemy i z rado- nie cię pozdrawiamy oraz war~, Łoboda ~d?Jll'. Witmk 12 _ 13 albo 14 lat to za- się maszyn ani wielkiego
jąc końcami do wody. Pod- sc1ą jak wszystkie dzieci wszystkich współpraco~- Stamsław, Zysikiewicz E~- czynało się suszenie głowy: miasta, i że w ogóle bard~o
płynąłem blisko, uczepiłem przyjęliśmy to do wiadomo- ków Redakcji. Pozdrawia- waro, , D~bkow~~ Henry ' co dalej robić? uczyć się na są zadowolone. Poznałem to
się liany i po chwili już by- ści. Dziękujemy Ci za książ- my wszystkich koresponden Szymansk~ KazlIIllerz, Boro- tkacza? - po co, kiedy sta- zresztą sam po ich rumiałem na wysokim brzegu.
ki, które riam przysłałeś w tów Promyka.
wiecka Mirosława.
rzy tkacrie roboty nie mają; nych, roześmianych buziach.;

Na wielorybie dookoła

Kucha ny Prnmyku
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źródło krynicznej wody. Był
to rodzaj małego gejzm:u,
który
wystrzelał wysoko
nad ziemie. Orze~wilem ~ię
znak:o.micie, poczi;m ~o~o~yłem się spać na mtękkieJ z.iemi.
.
.
t0
Na ~spie si~dał~ częs
zwrotnikowe. pmgwmy, fa
które urzą?ziłem moś~e ~o orLąnia.

:Miałem

d "

mie..C\11..

książek, wszystkie są pookła
dane i na każdej jest numerek. Ozytamy książki chętnie bo przez książkę idziemy
do wiedzy. Nasza gmina
otrzymała 500 książek i u
nas będzie punkt czytelniczy,
to i tamte będziemy mogli
zytać Obecnie przygotowu:1em.Y :.:
d ak. dam.il. zwia...e
o
a

chimczakówna Janina, Kubik
Czesława, Borowiecka Teresa, Borowiecki Jan, Woźniak
Stanisław, Kamerdyner Henryk, Kaszceykówna Teresa,
Kaszczyk Konstanty, Kusiak
Jan, M~»i;ówna Anna, Ja.chimia.k J., Królak Jan, Chęciński Zenon Stasiak Zofia,
Tr„bacz Ter~~ Gierc.za.k
" .
____ ·-- -·-- -- ----

J-.-

Korhane dzieci. W imię sta przez 3 - 4 lata. '
· ny, a jest im w nich bardzo
rej przyjaźni wybaczycie mi
Prawda moi drodzy, że to do twarzy i do figury.
chyba zwłokę z odpowied!Mą brzmi teraz dla W'.13 jak bajA teraz bywajcie moi dr~
na wasz list. Musiałem prze ka o żelaznym wilku. Ale to dzy, pozdrówcie pana Byj°"
cież zaczekać aż przyjdzie wszystko prawda. Tak się chę oraz wszystkich naucri~
wasza kolejka na odpowiedź. działo wtedy, kiedy my star- cieli i nauczycielkę, rodz!·
gdyż inaczej czułyby się ·po- si byliśmy dziećmi, zresztą ców oraz dzieci, z którymi
krzywdzone
dzieci, kt~re mo~ i nie dziećmi, bo je- zaP?zn~łem się w czasie wą..
wpierw napisały. CzytaJąclszcize 10 lat temu. No, alem szeJ Wlzyty w ~dzi.
Wasz J,ist Jll.Yślałem sobie sie tal: Z8.1!ll.lonował ze ws.Dom
CedaktO!'~

----------------------::.G~t~0:...,:S~,.::.P. A

Kronika Pabianic Gospodarka

-:o:-· Wtorek, dnia 8 marc:i
1949 r.
Dziś: Jana Boisgo
W MNIEJSZE TELEFONY

- o
Komisariat M. o. - 63
Za.rząd Miejski - 66
Stiaż Pożarna.

P. O. K. -

112

Pogotowie U. S. - 35
Dworzec Kolejowy - 91
Telegraf - 213
PZPR - 4
PZPB - ~
Zarząd

Mi~jski

tel.

ZMP -

Nr 143
„Służ·by

I(omenda
tel. nr 6.

Polsce" -

&INA

Kina „Robotnik" i „Polonia" wyświetlah k:>medię
filmową produkcji polskiej
p.t. „Ska•b''.
Początek seansów w nie- 13.30,
dzielę: „PoloHia"
„Robotnik" - l 4-ta.
Redakcja

„Głosu

Pabia-

nic": - Armii Czerwonej 19,
tel. 287.
Godziny przyJ·ęć interesan
tów: 11-13 i 16-18.

I x·N I e

wsi radzieckiej- przykładem dla nas
Kłuczyzna

opowiada o swoich

. Tow. Piotr Pacholczyk /nie rzeczywistości, z tym co
Jest chłopem 5-hektarowym głoszono, po prostu oszałaz K.łuczyzny, gmina Gorta- mia.
- O, proszę, obejrzyjcie
towice, pow. rawski. Jest
on jednym z tej grupy chło- tę książkę „Na szlakach ko
pów polskich, którzy nie- munizmu", którą dostaliśmy
dawno wrócili z podróży po jako upominek. A tu macie
podpis naszej pisarki \VanUkrainie.
Spotkaliśmy go w Łodzi,. dy Wasilewskiej. Autor tej
bo po drodze, w~acaj ą c .do 'lksiążki, Teodor Dubkowiecdomu, postanow1ł odww· ki, jest jednym z pierw?zić swoje dzieci - córkę· szych organizato!"ów kołcho
1 syna.„
Opisuj~
~ów n~ _Dkrainie:
.
- Coz, me wien~ od cze· on dzieJe walki o ustró]
go. ~acząć - rnó-;yi - PY- kołchozowy na wsi.
- Było nas na początku
taJcie zresz.tą samI, bo doprawdy me wiadomo, o 9-ciu z tej naszej wsi - oczym . . wpierw op?wiadać· powiadał na zjeździe przoPrzec1ez otworzył s1e przed downików pracy w rolnict. . i.· - k u ł acy
. au t or k s1ąz.-.1
naml. świ·at , który prz„„ ty • wie
le lat przez wrogą propa- nie iart.owali i w walce z
gandę był oplm.':7any i .zohy- nami chwytali się różnych
dzany; a obecnie porow nfl- sposobów, aż do. podpalama ch~łup wlącznu~, .a ~eraz
patrzcie . pr:e~wyc1~zyhśmy
to, a na1lcJ?le] świc.dczy 0
,
t ym nasz z3azd.
Pacl~o!cz~k
Gdy . tow.
wsp.o~ma o .tym ZJezdzie,
brak temato JUZ mu me
·
·
t
.
t ow
po pros u me mozemy
nadążyć notować
.
·
:- Tow~r~ysze ~ mów.1 -:toz to rue do w iary, 1ak1
jest stosunek między zwykłym kołchoźnikiem, a premi erem rządu rzy też wiel
zJ'<>?.dzie
kim uczonym
·. ·
jeden dru~·emu wygarniał
u 1·"sto z
hraki w pracy
'
si() 11 a
mostu nie .1gl:~tl.tinc
·
tvtuty'.
_ Patrzcie na ten album
mówi nasz informator
1tu macie zdjęcia z tego
T ow. Pacfl.atczy/;

przodowników
kongresu
pracy - widzicie tego starszego kołchoźnika to Nikita Iwanowicz, ma już blisko 60 lat, jest teraz lekarzem weterynarii, a przed

Tow. Pacholczyk ze wsi

.KOMU WINSZUJEMY

IS

Na

I
I

;-

rewolucją był analfabetą.

Powoli wertujemy kartki
albumu; oto zdjęcia z naszą pisarką Wandą Wasilewską, a oto znów z człon
kami rządu ukraińskiego.
Gdy tow. Pacholczyk pokazuje zdjęcia Dnienrogresu, to przez chwilę 'milczy,
a potem mówi:
t
N
r;cieżoja coz, zw o~ar;:i~~
y Y. k . ·
k
.
p
ie3
o-mazow1ec
raws inżynier
ze wsi tam
ale po
żaden
..
t · d 'p
.

~~r:;ujest z~ t~~Y· ra;;e~=~

szy od Wisły i ·taką· masę
wody spi ętrzono na 37 metrów. Ener"5ia dostarczona
przez tę elektrownię zaopatruje miasta i wsie, przemysl i rolnictwo w promie
niu 300 km.
, . - o
. . - mow1
N apiszc1e
k • k. .
t .
eJ pomocy amery ans · ieJ
dla Rosji. Sprzedali tuż po
w ojnie Zwi ązkowi R adziec. j k
t b.
k.
k;emu .~r \n~t i, a. nam
1
~rovym e e .rowm opowiedział, taka Jedna maszy
na kosztowała t yle, ile w y
ł j
R ··
·
b d
u ow~me w OS]t ca .e
fabryki do wyrobu turbm
· k R.a· · zw1ąze
T eraz t o JUZ
dziecki sam może sprzedawać takie maszyny i sprzedaje.
Na kartkach albumu zna-

I
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wrażen:ach

z podróży na

Ukrainą

To nie wszystko Kołchoz
czona jest droga wycieczki
chłopów polskich na Ukrai- opiekuje si~ i młodą matk ą
nę. Gdy oglądamy zdjęcie która na ogół w zimie nie
chłopki Walasowej · z. Wil- pracuje· Natomiast latem.

kowic (powiat rawska-ma- gdy zajęta jest p.rzy robozowiecki), która razem z koł tach polnych (a każda za
choźnicą Aleksandrową Pa- punkt honoru poczytuje sonikową o ~ ląda rasowe ku- bi pracę) to otrzymuje taką
ry, tow Pacholczyk śmieje pracę, żeby być blisko dziesię szeroko. Ależ to była eka, które znajduje ·się w
„heca" opowiada jak tamte żłobku. Gdy dziecko doro-Polka i śnie, wówczas opiekuje się
dwie g~posie . .
Ukrainka - oglądały te ku nim i:irzedi;zkole..
Byhbyśmy moze pominęli
ry. Ale baby to zawsze tasprawę, a
kie same, macały kury, a najważniejszą
wszyscy dookoła po prostu mianowicie jak tam jest z
zanosili się ze śmiechu. A tym wspólnym kotłem i zakury, daj Boże nam, byśmy robkami?
towarzysze,
No .wiecie
mieli we wsi w takiej ilości
. ł. a w
.' . dn a b'a].k a wz1ę
. me1e
. ze
. d a ow
. . k ś . . k to pos1a
1 Ja o c1, Ja
łeb, gdyśmy tam na miejkołchoz.
Nasz turysta z kraju so- scu obejrzeli rzeczywistość.
cjalizmu snuje w dalszym Ale .chyba ~a jest j:-1~ w
na3ordyna~ie1szy
ciągu swe wspomnienia. - sposob
Byliśmy w kołchozie im. sfabrykowan~. Gdz.1e tam
Kirowa. Czyste - biało- w~pólny. k~cioł,. .kazdy gomalowane domki - zaopa- tu]e s~b1e .Jak 1 tle z~chce.
A pom~kt?rzy to sobie sat rzone w altanki.
Kołchoz ma 4 tysiące ha memu t p1ek~. zresztą jak
kołchozu
Panem
zi·emi • szkol<>„ średnią 10-let kto
·
. woli.
walne zebranie jego
nią i 36 sił nauczycielskich· 1est
h li
.
k'
ł
W kołchozie znajduje się cz on o~ 1 ~o ono, uc. vya ,
1:1Row1:uez
obow1ązu3e.
to
le4
szpital, gdzie pracuje
karzy i 11 pielęgni arek chwa ła walnego zebrania
Maja tam nawet własny decyduje o wielkości o~ód·
który
ka pr~ydomowego,
dom · starców
. ada
.k ł h • "k
k .d
.
051
c o:nitk P •
Cóż ja wam opowiem - daz Y1
owania.
uzy
asnego
w
o
k
·
d· ·
· · t
b ·
ka~dy kołchoźła Poza tym
o eJrZYJ71e e z 1ęc1a
świ·k'
ł
wyglądaJą nasi chłopi , a Jak .k
asne
w
ma
ni
t
ł
p
·
. t d rowy,
e ne wa . k
chł op1· ra d z1ec~y.
rze, - dostatnio ubrani, na m~ uryb~?· ·
kołb.1
N zj aro. . ·
piersiach medale i ordery i·ezara b l9:
to przodownicy pracy. A h !1 ~kme 1
ru 1 k mztu
· h c ozrn. (
b · ·
·
•
b t'
.
nasi chłopi, o e1rzc1e ie

°

1 200
przeważnie średniorolni ~ięczme P~ra

fu{i~~~:;,~~~~
;ł:fsr~J~:.~~~~~:~~;
pracy
c
i
przo down
Wysokie od znacz en1 ibka dla Fabryce
L 1
„~t.

•

1

l :W• Zakładzie

• z· o
o t warcie

Wytwtirczym
Eiektrycznyt•h L. 1 w
l'ahianicach, odbyła się w nied;.ielę 6 marca br„ uroczystośc
l:roczystość
otwarcia żłobka,

lamp

ta połączona była z dekoracją

przodownic pracy Krzyżami za_
11łagi, nadanymi im przez Prezydenta Rzeczypospolitej z oka
Dnia
zji :Międzynarodowago
liobiet.
Już przcr! godz. 11 _tą. przed
rl)łudnicru sala świetlicy prz:v
imkład zie, zu~ zęła si;i zapc>łnia\'.
rnpro~ zonymi gośćmi i prncownikarni. Pl'ZCWtl.Żają. kol:>icty,
nic dziwnego, przecież Zakład
:,. 1 zatrudnia w 80 proc. ko.
a dziś jest ich święto.
~·i~ty,
Wśród obecnvch na sali wi·

m. Pabianic,

dzimy prezydenta

przoo~r.aw itieli Micj~kiego Ko-

1·1Hetu P lll'R, Zwia.zku Za wodo
wc;,;o i\lctalow cńw oddz~ał "
I'aLittnie:ich, Wydziału Kohio·
n·go pl'zy Zwi:~zkach 7.awo•lov:y..Ji :Met:ilowców w Ło•l zi,
i;połcc zno CJh~ "·atal,;ki<'.i Ligi
J\:i;i•il't, Ct'ntralnego Zarzą d:i
P rzcur,rsłu 1';Irktratl'ch„ ;czn<'g-o
w \Yur~;:n wio, Dyn.:i<.e.ii Zakła·
r" : 1 ~ w " ·arszni„ic, p:· 11 n,;tnwi.
·
~.c!i 11v1< 1e1n ;.n h f abl"·k
, z \Ve.•
~/.i• v:y i Katowic.
1)";-;c>v.-oclniczrla
Tfr o• ·;-.y~to ~e i
t111"' Ita t>l.J<'zyk Helenn, sekre·
1a• /, HtHly L:'. ll:iadrm·<'.i.
Po porv i t :. n in gośei i w ~z~·~t 

pięć nagród pienif?żnych

i dwa·

JH'

i

u ow

os

ukrams~ie . czarnoziemy z- ście proporcjonalnie wzrasą to piaski na łatw<;> pr e- staią zarobki.

W

a

to

zdrow~tne dzieciom nn-1 ćicwnicl', na pienhLh któryeh pus~c.zal?Y~ podglebiu. ~la

Wiecie

towarzysze,

co,

takie] zieml P?trz~bny ]est największą karą dla koł
dzieścia pięć dyplomó'llf, to U- !zych pracownic, niż by to mo· zawian~ Knyżc Za~lugi.
W imieniu głowy PaJ;,f wa deszcz co dr'!g~ dzień, ~ j~~ choźnika było by usunięcie
swym
w
:znanie za uczciwą i ofiarną pra gła. dać math
cę.

Kończąc swe przemówieni<' ilyt'ektor Reich j\f. vro;i
prczyd!'nta mi:l5ta o do1'onanll'
za~łnri
krzyżami
c!ekornr,ji
którym
pracy,
przodownic
przy1nanu z3,t:tły ocz11a1·7.•Jnin.
państwow e.
Na pocliur!l wchodzą ub, ob.
r,:raunowska Anna, Łaćwik Pelagia, Gabryjańr.zyk Zenobia,
I::uropatwa. Helena i tow. Wro_
·
niszewska. Józe f a, si!- zmrnsz••:i.c
i onieśrnirl<Jne, to s:i. te przo

Wyróżnienie na~zych pu- dom1l"

i·ownic przez Prezydenta Rzel.! Z.)'j>OSpolitcj Pobki•~.i napawa
na~ dumą i za~hętą do jesztize
ofiarniejszej pracy dla dobra
1 ,„.1,~
Pol~ki Dcmok „
ozimy rówriież j~szcze. ~eduą
m·oczystość a m1anow1c1e Otwarde żłobka przy mszym
'l'o rów11i1•ż jr-t
!lakładziP,,
uznaniem za nas:o:ą. prac~. :Mając żłobek, mamy n11i7.no8ć zapewnić lepszo warunki ~anitar-

I

f

nakaz in„,., ;ydc nt mia ta ob. DolMki nak kołchozn1c:y zam\em!1 go z kołchozu
Wl. wrętza. odznaczenia. prw- ten tere~ ~ kw~tnącą kra1- dywidualnego e:ospodarowa

Obecni ok lasdownicom.
kami wyraża.i:; ""· ą rnooM. 'l'cr~z z kolei. odl~Y""i s'.11 wręc~e:
me rh·l'lmnow i n~grod p1e~1ęz
ll)'·'h . prz~ z jll'ZC,~Odni cząr ego
HaJy Znl>larlom·j tow. Rzmicha
R przy bnr7.liw~·ch oklaska·~h
ws półtowa.rzyszek pra ~y.
Wysłitmc r11 '.l<'ptszy J<a rę··~
-T,
.1crnr.a uroczv"t ose
. !'t.'z~· ,11·n t a r··
(P.) ·
zo 0 tała zakończona.

nę· Załozyl1 staCJę

pomp, po
prowadziil 20 km. rur i wo
dę z terenów podmolHych
d .
rozpraw~ za1ą ... rzy pom 0 cy specJalnych mas~yn~r~~pylaczy, na pola. Widzie\ m~ pasy las~~ ochronnych.
ktore ochrama]ą pola przed
. t rami. ze s t esuch ymi. w1a
pów ·
·
W ZSRR można bez prze-

Fundusz pogrzebowy samorządowco' w
niesie pomoc
Od 22 maja 1947 r. istnieje
przy Związku Zawodo·nym
Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użytecznośr::i
Publicznej _ Fundusz Pogrze
bowy.
Celem Funduszu jest riieczłonkom
p.omocy
sienie
Związku lub ich rodzinom na
uwypadek śmierci. Pomoc
· „
dzielana jest w postaci· Je·_.no
razowego bezzwrotnego z.:1.s iłki; pieniężnego . Z pomocy •.<'j
korzystają wszyscy człoPirnwie, którzy przyńajmniei od
dwóch miesl ęcv należą do
Zwi 'lzku i wpłacili jed'1"raw wvsokoici
zmvą składke
2 ;Jrocent od swych uposażt;!11

członkom

Zwiqzku
..

ków Zwiazku. Wpłacone na
rzecz Funduszu Pogrzebuwl'go sumy nie podlegają 7.wrotowi.
Początkowo zasiłki p·)~nl'.ert

poruzej 14 1at, a starsze ponad jeden miesiąc - 15.000
zł. W wypadku śmierci dziecka, młodszego niż jeden miesiąc - członek Związku otrzy
muje 10.000 zl.
w ci.,.gu istnienia Funduszu
Pogrzebowego zmarło 14 człon
ó
ków Związku, trzech wsp łmałżonków i tro.1·e dzieci. Razem b yło 20 wypadków śmier
ci, a wypłacone zasiłk i wynio

o' h
;
a.
nrn na~et na 1
~ogll _b:vśmy tak ~awędzić do 1utra - mówi tow.
Pacholczyk - a 1a si~ śpieszę, bo właśnie musze pójść
do syna. któr:v zebrał mło
dzie~ robotnic.zą ze swojej
_
. b .
f b k. Pr
0
a ry
· k 1m
; d1. . ć os21ą, ze :v
powie zie 0 pracy omso•
mołu i młodzieży radziec.
kiej.

J. Smietana
sady powiedzieć, że nie
deszcz rządzi urodzajem, a- !:!!~~~~~~~~:!!:~~:'
le człowiek.
A teraz coś ciekawego dla
dziewuch
wiejskich
naszych
ó
.1 k
awa 1er w.
V<.\ rlz' rił Pro:>pa~ an:'ly Ko„
- Eh, żałowałem, że nie mitetu Wojewódzkiego P:l
mołojcem PR w Łodzi zawiadamia, że
jesterr. takim
Otóż wyobraźcie sobie mówi tow. Pacholczyk - w czwartek, dn. 10 marca
że jeśli taka para chce się o godz. 9-ej rano odbędzie
pobrać to im kołchoz daje się w lokalu Wydziału przy
· ul. Piotrkowskiej 55 odp;ta„ A · ·1· · maJą
]es 1 me
„posag .
wa przewodniczących
kol
od
domu ' to otrzymu1·ą
tó tcwvch i miejskich komiV',li
t· k
50
h
osz
procen
cb ozu
d W szkoleniowych oraz tu ·'7c:trzy
ł
d
omu
w asnego
u owy
(koszt budowy wah'ł się od "-ZY odpowied:i!.ialnych n sa12 do 24 tysięcy rubli), resz mokształcenie aktywu.
tę daje państwo, jako kreWydz. Prop. Oświaty
dyt bezprocentowy na 10
Kom. Woj. PZPR w Łodzi
. . ..
7
1at · 0 Pł aca się
Kultury
zenie, co,
----------------------

Komun.lkat

ne były dość niskie i wy!10siły: 10 OOO zł w wypadku ~mier
ci członka Związku. 7,000 zł
w wypadku śmierci współmał
żonka oraz w wypadku śmi~r
c1· dz1·ec1· do lat 18 l\tb st'3\'szych do lat 24, o ile odbyv:.~ły studia i były na wyłą.:z- sły 336.500 zł.
członka
utrzymaniu
nym
Emeryci miejscy z pomocy
5.000 zł.
Związku Od dnia 29· stycznia 1948 r. Funduszu Pogrzebowego kozas iłki zostały podwyższone . rzystają na równi z innymi
~ : i('h nhccn,v<·!1, t ow. R~1t~ j 1·zyk
Na wypadek śmierci człon k a członkami Zwią zku , z tym,
]H J\':1 >ł1• i e J1tc'l'\·1Jh:n1.
Zwi ązku Fundusz Pogrzebu- że są oni zwolnieni z obowiąz
.J:-. k„ y.it• r\\'~7:1 prz .ma•vialu 7. mies ięcznych.
uiszczania składek na
wy wypłaca 30 tysięcy zł, ku
01 } w:ttt'lskicj Li gi
TIL'll i r11i a
pien iężny wyp!eca- współmałżonka i dzieci powy rzecz Funduszu PogrzeboweEohict - to w :-;ukjo wa Łu c j a. nyZasiłek
(jm)
jest wy łącznie tym oso- żej 14 lat - 22.500 zł, dzieci go.
y ,· prz.t 1 ~uliv:u~1d 11 f.tY yu1 u u)w ...
.
ł
. ,
ł ,
urząę
i
s
zajmują
które
bom.
wal
0ti"
t
~
i
h
ita
~ta.r
.„:..-ni n rzNl
sp W · OWO smterc CZ OWle a
CENNJn O<U,OSZE~
pogrzebu, to jest io~.i.· ł\n l l ic:v o r.:i°''"'1 ?u1 ~rav: n.i• 1_11,i<'. dzcniem
W sobotę, o godz. 22 min. 15 z za.wodu ślusarz - p()moonik
nie, m ę żowi , ojcu lub ma•ee
J\CłJli!t
o.„ l :H~HJt;~i· L
• ( ~~"":i ł a~·'
w dziennilm .• Gł,()S PABIĄ.NIC"
auto ciężarowe przy zbiegu sz'c>Iera. Kociszewski będąc pi
z marłe go . W razie braku najJ ·- ·'c('ki('P. 1•·i 11 :;y !ty1: WZ Ol C' nl
Za jednostkę obliczemową dla ogłoszen wymiaro- ulic Czerwonej Armii i Kiliń janym, jechał ul. Armii Czerb 1i ższej rodziny ~ tej osob;e,
ś·.v i a tc :
ko ~ i('t
d 1 a n:-'···Y·"''k:ch
któ1·a zajmuje sie pogrzebę-n, wych przyjęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty) . skiego najechało na przecho- wonej z nadmierną szybko·
,, ;:. ·~0:1'.y c h w S D)".1-\ .
dzącego przez ulicę Jana Mą ś cią, bo aż 60 km na godzinę.
Na kapitał zapasowy zł:>ży- W tekście 1 za tekstem - 6 łamów po 45 mm.
•tk z rarnir11ia lll i<'.J ty się jednorazowe skłarl!d, w
1'•,T. .
kowskiego, lat 70, zamieszkaOgłoszenia drobne liczv się za słowo .
aresztowany
Jednocześnie
,·;:···o I(r,;1,it1•tn PZP 11 zyn: ,·i wys okoś c i wspomnianych wyłego przy ul. Curie~Skłodow
Drobne
Za teks tern Nekrologi
li(! "·•11m Y: rukłacJ·i" :l ~·~zr· ~r żej 2 proc. od upos ażeń mie- Wielkość ogłoszeń
sldej 28. Mąkowski wskutek został pośredni sprawca wy.
30 zł.
70
padku, szofer Feliks Grzego·
70
1 do 100 mm
'" ;r-:;~1~•<'h o•iP i,:n i116 dla Jc, l1rn s ięcz.n ych . W wypadku wypła od
poniósł
czaszki
pękni ęcia
lat 42, zamieszkały
łowski,
110
110
ty zasiłku pogrzebow:~o. po- od 101 do 200 rnm
i· 1' .:.i J. dc11cj
śmierć na miejscu. Szoferowi
przy ul. Poniatowskiego 15,
160
160
l. n01'.t nr Z:i!Ju h1 L 1 •)b. trącana jest każdemu czhn- od 201 do 300 mm
udało się zbiec.
i :.h::·i~r f.' „i1·h w r;:ąt Rwc prze · kowi z jego zarobków odpo- powyżej
Powiadomiona o wypadku który upił się do nieprzytom200
200
300 mm
rnf··•i·~:tiu· ~lo • nl r.• i: :,:le 11 na~ wiedri.!a, jed'1akowa dla w~z.y
zabezpieczyła zwłoki ności, a prowadzenie samocho
Milicja.
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowa ne o
' r; :•;·; ·::it•. o ryn1 me r·otr ~t·ba !;tkich kwota. Kwota ta nie
na miejscu i wszczęła ener- du powierzył Kociszewskiemu,
drożej.
proc.
OO
1
nieposiadającemu prawa pro„. · ;.:. o r ·„n, m•l1,· i1 \\',Y~ok i 1 • jest uzależniona od wy ~(iko
W nieOgłoszenie w numerach n!edzielnych ! świątecznych giczne dochodzenie.
< .: ,,.„,.1„1i:i. 11::<1:1 ne przez P re- Iśc i 11 po sa że nia , albowiem i za
spełna godzinę sprawca został wadzenia tych samochodów,
· · .·n :;z,·.-~n·•· ·r •· ! itto.1 Pol· siłki pośmiertne wypł.l ·::me o 50 proc drożej.
ujęty. Okazał się nim H~nryk
ś .
•
Winowajcy przekazani !O1
Ogłoszenia w numerach specialnvch I olto-i.:::zno
cio. Koclszew•ki, lat 2,, .zamles21 - stali do dysJ'ozycji prokura~1.:e3 p1·;.;cuTni"om nn°zcgo Zn . są również w jednakowej wy
:.::1<1:1, Pl.c6 .G:rzyż y Zasługi, sokości dla wszystkich czlon- wvch o 100 proc. dro~ej.
" kały przy ul. Maślanej Nr 1~ tora.
(Jm.)
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PA!llSTWOW:r. TEATB
p
'ń
woo1s&A PoLssJIEoo w 1..ooz
częste
~onta ty
ę
••ę
Jazjao„
b
h N
dó W: 01S
I k"
h OSI OW Cki* -e
POO
Dl:lł • 111.
soctz.
!luo .,
wapółczeana•
I•
komedia polska Kazimierza Kor-i
ciota} rozopocz,1 się „Ty· jafnl i braterstwa &pOl'to-w<:&w dalszego pogłębie"l1111 prawd:r.iwe
celleao pt. „Banlf.let".
dzien Przy jatn.i Polsko- polskich i cze<:hosłowac.ktch, go brater&twa, ł4cz4UiO oba
'!'BA.TR „MELODRAll"
Czechosłowa<:klej,
którego ce· którzy uczynili wle~ dla .pra· narody.
11
111. 'l'rauąitta
Iem b~zie jeszcze większe za· wy zibliienia obu narodów.
Nie w•łplmy, te podobne
n.w, • (~o':c:i,ul~~z;'lpÓICUall&; cidnlenie witzów ł4cz,cych oba
Dziennik "Prace" W'lte przed t~enle łrwił wsiysey epor·
mtaka amery
ua Arthura 1111-' nasze bratme necody na wszy. 9Ławkiel1 sportu polskiego, ktd Łowcy poiscy, a zwiesz~ ft,
ma pt. ,,Syn
e".
~tkich odelnkach naszego iyda rzy w Tygodniu Przyjaź!tl Pol któriy jui m~li możność ,ze·
n:O,.TR
RALNY
I uimanife!towanle uczuć głę· sko-Czechosłowackiej gośtić : ę tkni~la się ze sportowcami
oó.Mu :t lt.NIERZA
bokieJ przyj'aźni, jaka dzisiaj dą w Republlce i wyraie iy· CSR i poz.nania ich na boisku,
uL .Da•
1kle10 H
·
łączy oba nasze demokratyczne czenie,
a by c-zęs te kon t a kt Y czy nngu.
DzU
pQZe~awlenla
• godz„
. tJe<lnymi
któ·
przyczyniły
do_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
16-ej dwa
I 19.15
.komedio • farsy
E.< państwa b
·
C z htych
ł~·
· sportowe
.;.._ _ _..._
_ _ _ _ _się_ _
Pietro~a „WY!Si POKOJU". Ka·: rzy 7.
ra mą.
z~c. os'. wa:ią
u1nymuJą :i:qbardz1ej ozyw10·
t .
t 123 .02 ·
1aczynnao d 1 . tej e
k
tkt
·
t
PARSTWOWY 'TEATR
POW- ny on a . są nasi
SJ>Or OWC']
az1:cHNY,
uL u L11topada 11 Cl:ęsto bardzo gościmy sportow
przodowników Ludowych Zespołów Sportow„da,
Codnennl• o godz. 19.15 a ..,,. c&w Ciech<>5łowacji u ieb;e i
(ob~ł. wł.). Na za. ro!!ławi& Ma.uthe.
aledzle~ I ...;Jeta o godz. 16. często nasi od~viedzajii Czecho- ko.•KRAKóW
irzenip kun•u przodownikl>w
Uroczystoś~ zakończenia 'kur·
' 19.15 kom~ M. Bałuckleg<>1 słowaqę. Zes1łoroczny wyścig Z~C'h, orlbytcgo w Pr1.emylilu
su przodownikt~w Z:'\('h orlhyła
„KLUB KAWAIJ!RóW".
kolarski „W-P-" stał si~ po· rozegrnno rnwody sport.owe w1 •i~ w obecno~ci przed~tRwit'icla
TEATR "OSA". •- Tran1ana ,. mostem łacz,cym dzjsiaj kola·
1~elegatn
Przedstawieni• zawie1Zon.e. W • rzy czeskieh z na~zymi. nie l"kkn>1tl<'t:--cc i ~n1ypioruiaku 1 GUKF Gutowskiego,
10 1'.?tę premiera „Szalonego Ryce-: wątpimy iednak. że za przykła ua kt órwh m. in. uzyRknn(\ no M:lnisterstwa. Rolnictwa Kncllo
wy rPkord okr\'g'U w p<· hnięciu wej, J<'legata Zarządu Ciówne.
rza •
dem kolarzy pójdą i inni i ie J ; 11lą . Ziiwo•)nik LZ.3 ?. ż'urawi· go ZRCh Pr7.ewloki, kierowr.ika
TEATR IiALEK „PARAMUSZKA" w nieda!ckh~ j przyszłości kon- cy No -.,·akiewicz rzucił knll} na Wydziału
KF Zarądu Gł,
czynny w ,lr.ażd11 niedzielę I łwięto, takt polsko-czecho~łowacki po- odle µ;łość 8.19 poprawinjiic do. ZSCh Kafarskiego,
delegata
o godz. 12.00. 1'.00 (2 popołud.1 deima I i·nne dy~cypliny.
tychcza~owy
rekord okrę~n o Wojew6dz.
Komitetu
PZPft
w sali Polska Ymca - Łódf, ul.
Stołeczne dzienniki czeskie o- kilkannśdr ~m.
DoLry wynik Rawki, przewodnicz11-cer.o Woj.
Moniuszki 4a.
maw 1 aią
w rubrykach sporto- u1.y~kano równiE'ż w biegu n:1 Rady WF i sportu wiejskiego
W programie; „Stach t Strach'". wyrh dotychczasowy · rozwój 3.uOO m. - 3'' 0~ J.
ros. Korgi oraz i11sp KF z
1
- Rewia bajek Tadeusza Kraszew· ~toounk&w polsko-czechoslowac
Wynik ten O<'iągor.ął po7a ko11 Warszawy, KrRkowa, Lublina,
1i:ego.
kich w dziedzinie sportu I wy- kurRem za""odnik Rz1•m KS Ja- J,odzi, Kielc i Białegostoku.
chowania fizycznego. „Lldon
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ABC sportowca
Program gimnastyki codziennej Nr 3.

-----

1. Marsz w miejscu lub do•
koła

pokoju: ' kroki ciche na
palcach, ' s lekkim tupnlę
• - •a całych lltopach. Pow
Mnyt "' I razy.

2. Wspł~ I pnyliady bell
oparcia ramion o jaldkol·
wiek sprzęt.
LicTyć
do
' zarówno przy wspięciach.
jak w czasie przysiadów. Pow
tórzyć to 4 razy.

•

kursu

3. W małym rozltroltu WT·
mach prostych ramion przodem
wzwy'i na I, 2 I opust ramion
bokiem w dół na 3, ' Całość
powtórzyć 6 8 razy.

. IV

I

I

~ _;

I~
V

miSI f ZO $ I W3 POISk;

4. Usiąść w siadzie płaskim,
ramiona wzwyż. tyłem do ścia
ny w odleglości 30 cm. od
niej. Na 1, 2. 3,4 - skłania·
niając się lekko do tyłu tak,
aby palca'Jli dłoni do ty lcać
ścianv.

Nie

odchylać

qłowy

w tył . Na 5. 6, 7, 8 - skłan i ać
1i11 w przód tak. aby koń
cami palców dłoni dotykać
przy ~topach. Kolana proste.
Całość po•.'ltórzyć 4 -6 razy.

Novlny" pod.kr~tajii. tt w te.i
'h
dziedT.inle doszło do jek naj·
I
r
·. I ., ; . I
I ,\'
~: .
ściśle~zej ~półpracy polsko· W1WCLAW (obsł. wł.), W „Zwitr:kowiee" (Xarpau) w
$. Po!Myć się na plecach,
c-zechoslowacklej. Szereg wiei- Karpaczu rozpocz~ły się bob· Pk.ładzie
Wodzicltl.
Banaś,
ADRIA - „Cygańska Miłość"
ramiona obolr. tułowia na po·
kich łmprei sportowych. wrga
'
Polski, • Kirnkus i Leszczyń~kt. Czo.>'
.BAŁTY:!< dlodze. Na I - unieść praw11
„Radziecka Ukra!na". nizowanyc h "a terenie Pol~ki i ~le.yowo miRtrzostwa
które zakońt·Z) ły się sukcesem 2.00,5, 2) „Zwią.zkowirc" (1{nr
BAJKA - „Dwaj Panowie !'".
nogę.
prosta w kolar · ~. w
potwierdr.iło mieJ·scowego „Związkowca".
picz) czas 2.07,1, 3) AZS (Kn.
GDYNIA - Pr~ram Aktualności Czechosłowa-cji
p?on: na 2 - opuść !iii na :,fakt, ii na polu sportu i wy
k )
08 2
Kraj. I Zagr. Nr. 10".
łew11 nogę w plon, na 4 o·
chowania fnycznego obydwa
Zawody oabyły ~ię na. ton.e ów - 2. ' .
HEL - (dla mlodz.) puść na podłogę. całość nalek
długości 1.600 m. przy różnicy
kra~ ttCiyniły wiei i J<.rok wzniesień 128 mtr. Tor był Konarzewski w Krakowie
„Skarb Tarzana".
ży powtórzyć 6 -8 razy.
naprzód.
MUZA - „Noc w Casablance".
Dziennik „Svobodne Słovo" uość tru<lnf z powodu grubej,. KRAKóW. Obsł. wŁ). 'l're·
POLONIA - „Nikt nic nie wie". omawi11 przebie!!'. zawodów nar· warstwy
śmegu.
ner boksersltl ZS „Gv;ardis:'
6. Trzy podskoki w miej~cu
PRZEDWIOSNIE „N!ec!erpll·
ctarskich 0 ,iPuchllr Tatr" w
czwarty wyskok w górę z wyWynih: tytuł mistrza Pols' i I Toma.•ir. Konarzewski przybył
wość Serca".
machem
ramion
bokiem
Zakopanem I stwierdza, it od- w kategoni dw<ijPk zdobyla do Krakowa w celu przeprowa·
ROBOTNIK - „Moja Miła".
wzwyż i klaśnięciem nad globyły się one pod znakiem przy ołsada ,Zwią.zkflWC'.t'' z Kar·pa tlzeni<.t
treuigów z hokserami,
ROMA - „Wesoły Pensjonat".
cza w składzie Gajewski i Po. r• ależą.cymi do Zi::I 11 Gwardi11'' .
w11. Całość powtórzyć 8 - 12
REKORD - „15-letni Kapitan''.
razy.
rębski, kt6ra przebyła dystans
Konarzew~ki
przeprowadz!
STYLOWY - „Ostatni Mohikanin"
w czasie 2:is5/)_ Drugie miej· ró,vmcz szkolenie
przodowni·
SWIT - „Skandal"
ll.łO Kronika kulturalna Czecho· sce
zajął
AZS • (Katowice) k1~w bok~u, kturych zadaniem
TĘCZA „Nikt nic nie wie"
7. 32 kroki swobodnego mar
TATRY - „Serenada w Dolinie słowacji. 11.57 Sygnał czasu i Hej 2.41,6, Trzecie AZS (Kraków) l::ęd1.ie praca w sekcjach bok·
szu w miejscu lub dokola po·
na!.
12.04
Wiadomości
połudnlow W konkurencji Rtartowało 5 za ~erskich, jakie majlj. powst~r
Słońca··.
łoju.
12 .20 „Na •wojski! nutę". 12_. 5 lóg. W kategorii czwórek Rt'.tr· w powi&.tnch przy pionie z:::
WISŁA „Rud%1elec",
WOLNOSC - „Wielka Nagroda". (Ł) „Tucz tłusto-mięsna". IJ.OO (Ł) ·t-ow_a._ło__1_1__z_a_łó_g_.__z_w_y_·-i-ęz_·y_ł_,._tł_w_a_r_d_i_a'-'.·- - - - - - - - . . ; WŁÓKNIARZ „Allszer Nawoli" p. t. „Akcja „H'' ł ulgi podatko
we", 13 PRZERW A. 14.30 (Łl Z pra
ZACHĘTA „Paganini",
GWS ROBOTNICZY
sy. 14.40 Muzyka obiadowa (pły
orran
t..6dzklego
Komlt!ftl"
ty). 15.00 Felieton sportowy 15.05
l
Wojew6d7.klego Komitetu
(Ł) Czechoslowacka
muzyka sym- do międzynarodowego wyścigu kolarskiego Praga -Warszawa
PolakleJ
ZJ~dno~zonP! ~ 0 rtll
foniczna (płyty). 15.20 (Ł) p. t
W sobotę 1 niedz i elę bawił jadą w tym dniu zawodni..:y,, czasu na znalei1enie pozycji r
Robotntcsel
„M'. ędzvnarodowy dzień kobiet"
w Łodzi
prezes
Polskiego będzie najdłuższym w wyścigu „objerhame" swych
maszyn,
Redaguje:
W dniu dzisiejszym dyżurują 15.30 „Bitwa o wiosenne kwiaty' Związku Kolarskiego Feliks Go (Wrocław
- tódź 212 km .• to na co w zeszłym roku nieste·
Kolegium Re!!.akcyJne
nast~pujl\ce apteki: Pabianicka 56 -audycja dla dzieci.
15.50 Muzyka lębiowski , który z przedstawi- tei prawdopodohnie w todzt ty, niP było już czasu,
gdyż
Wydawca: RSW „Prasa".
- Antoniewicz, Piotrkowska 127 popularna. 16.00 DZIENNIK PO·
cielami RSW. ,.Prasa" i redak będzie już można wskazać ZW'J zawodnicy otrzymali rowery do Druk.:
- Danielecki, Daszyńskiego 59 - POŁUDNIOWY . Ili.I!! „Nad China
Zakładl' Graficzne R. 8. W.
Gorczycki, Wschodnia 54 - Kar· ml słońce wschodzi". 16 40 Prze· cji „Głosu Rcłx>tniczego" od· cięski zespół. Zakończenie eta· piero przed starłem.
„Prua•• t.ńdt, ul 7"-'~1c1 IT,
był konferencję w sprawie Po pu Wrocław tódź odJędzte
W najbl!ższych dniaeh Komt
lin, Zielony Rynek 37 - Zaj11czkle- gl11d wydawnictw
teL
%08-fJ.
oświatowych
wlcz, Limanowskiego 37 - Zagó- 16.'5 Koncert rozrywkowy. 17.25 wołania Kom itetu Etapowego się w tym roku na torze w He tel Etapowy w Łodzi, którego
Telefony
micdzynarodowego wyśoigu ko lenowie. Zawodnicy iakwatero- skład podąmy Czytelnikom do
rowska.
Redaktor naczelnl': •
zt8-t4
Skrzynka Radiowa P K.O. 17.35 larskiego Praga - Warszawa wani zostaną w hotelu „Savoy" wiadomości ,
ror.pnczn1e prace
Zastępca red. nacrt.
219-05
„0 csystoścl". 17 45 Lekcja języka (1 - 9 maja).
Sekretarz odpowled&.
2lll-2!
pos.iłki zaś spoiywać
będą v.- organizacyine.
aby
impreza
ta
ZAKLAD,Y PRZEMYSI.U rosyjskiego. 18.00 Drugi dziennik
Sekretariat ogólny:
223·29
Wyśc·ig Praga Warszawa „Grand Hotelu". Stad do eta· wypadla u nas w l od7.i, tak jak
Dział partyJn:v
• · • · 254-25
popołudniowy .
18.15 Koncert kaODZIE:l:OWEGO
będzie posiadał w tym roku pu Łódź Warszawa nastąpi na tódź. miasto Pietrasz~wWf!wn , li
meralny. 18 50 „Kobiety w walce
Dztał
koreai><>ndentów
,
"W6LOZANltA"
o pokój", 19.00 Audycja dla woj· Hczną obsadę m i ędzynarodową . mtzaJUllZ. to jest dnia 9 m:qa -;kil'go przystało.
roliotnl<'ZYCb
1 chłop..
są zgłoszenia 13 z. przed„ Redakcji •Głosu Robol- l!llllllllll!IUlllllllll!llllllllllllllllilllll!llllllllllllJllllllllllllllllll sklch oraz redaktorów
11' Łodzi ul W6lcH:d!k& Nr. 24S sir.a. 19.25 Muzyka popularna. 19 40 S~ziewane
gszet łclennych:
2l9-ł2
„Wszechnica
Radiowa··.
20 OO panstw. W tym roku etap niczego .
Dział mutacji:
218-11
utrudnilł natychmiut
Ja·k JUŻ podawaliśmy, PZKol.
DZIENNIK WIECZORNY. 20.45 łódzki będzie etapem prz<>d·
Dział mlel~kl I 1port.:
25'·21
W
wewn. ł 1 11
RYTYNOW.ANEGO KIEROW:NI Muzyka z płyt. 21.00 Koncert Cze ostatnim. a w1ęc Łódź ~tanie wyznac1ył na obóz, który rozDział ekonomtczny:
223·29
W świrrutowshu rt>zcgrnno
•ko-Polski Transml•!ll do PRAGI I się świadkiem finiszu wyści gu. pocznie się 22 marca w Wiśle.
KA ZAOPATRZENIA
Dzieł rolny: wewn. t - 254-21
który
już
dzisiaj
wzbudz~ 125·ciu
kolarzy.
Zawodnicy bil'!; narciar~ki na 1~ km., za
BRATYSŁAWY. 22.00 (ł.) „Mor.a1
Redakcja
nocna
·
112-31; 156·81
LABORANTA ODZIEżOWEGO ka muzyczna··. 22.45 (ł.l p. t. „Ro- wielkie zainteresowanie nie tyl wyznaezeni na obóz otrzyma1ą kmlcznnv 11'l'Y"i"Hw11111 znane.
Kolpnrtat:
222-22
Administracja:
260 ·42
nie wy· i::•· Z<>.w-id1Jih~ u1 abkir1:0 - Ro
Zglo~zenia o~ohi~te prz zwój unrawy lnu w Polsce w okre ko w Po!sre, ale I za granicą. pełne wyekwipowanie
Dział ogłoszetu
111·60
tódź witać będzie kolarzy w łączając rowerów, już 24 mar- rina. B1Pg kohiet nR !i km. wy·
;y,j muje Wydział Personalny.
sle 1945 1948 r.". 22 .58 (Ł)
475k
Omów. progr. lok. na jutro. 23.00 dniu 8 maja Etap, jaki prze· ca, tak że będą mieli d-0~y<' ::!I''llrt Hołotow<1. ("l\lo~1<wa).
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łragedio Amerykańsko
Na trzeci więc dzień po uwięzieniu Clyda, Mason, Heit,
Kraut, Burton, Earl i szeryf Slack ze swymi pomocnikami
wyruszyli ponownie do Big Bittern tym samym szlakiem,
którym jechał Clyde w ten fatalny dzień.
Clyde miał przy sobie Krauta, który według instrukcji
Masona starał się trafić mu do rozumu mówiąc, że sąd nie
uwierzy nigd:v w zupełną niewinność Clyda, ale „gdyby pan
sz.czer.re wszystko wyznał panu prokuratorowi, jestem pewien, że wiele mógłby z.robić .dla pana. Mógłby przynajmniej ocalić panu życie, a postępując w ten sposób, milcząc
uporczywie, może pan doczekać się - „krzesła".
Clyde wszakże przez całą drogę do Big :Ęlittern zachowywał milczenie mając duszę pełną lęku. Dlaczego ma się
przyznawać, że ją uO.erzył? przecież tego nie zrobił, a przynajmniej zupełnie niechcący? Dotychczas nikomu jeszcze
nie przyszło na myśl, że miał ze sobą aparat fotograficzny„.
Przyjechano do Big Bittern i odnaleziono dokładnie
miejsce, gdzie utonęła Roberta oraz gdzie Clyde wydostał
się na brzeg, gdy naraz do Masona zwrócił się Earl z ciekawym odkryciem. Okazało się, że niedaleko miejsca. gdzie się
Clyde musiał przebierać , znaleziono ukryty pod pniem trójnóg od aparatu, zardzewiały I wilgotny. Mason ocenił jego
wagę i stwierdził, że wymierzony nim cios w czaszkę mógł
by bezwarunkowo spowodować śmierć.
Clyde z.bladł ujrzawszy swój trójnóg. zaprzeczył wszakf,e stanowczo. - Nie. nie miał przy sobie trójnoga ani aparatu.
Mason po-;tanowił wezwać wszystkich świadków , żeby
przypomnieli sobie, czy Clyde niósł ze sobą coś podobnego.
.Te&ZC7A ~Ila u.mesrn dnia WP.zwani świadkowde J)l'ZYD-Offi-
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nieli sobie l stwierdzili jednomyślnie, że podsądny miał
przy walizce jakieś żółte pręty. Musiał to być niewątpliwie
ów trójnóg.
1
Burton nie chciał się zgodzić z tym, żeby trójnogiem
można było zadać tak silne ciosy. Clyde musiał mieć przy
sobie bezwarunkowo aparat i kantem tegoż zrobił tę ranę
na głowie t uszkodzenia na twarzy Roberty
Nie wtajemniczając w to Clyda, Mascn obiecał naqrodę
z3 wynalezienie lub wydobycie z. jeziora aparatu fotograficznego. Znaleźli się chętni wieśniacy, którzy pracując p ·awie przez cały dzień, z dna jeziora wydobyli aparat, którv
wypadł z wywróconej łódki.
Okazało się, że istnieją tam zdjęcia, które po wywoła
niu okazały się fotografiami Roberty, zdjętej w różnych pozach. Były zamglone, nasiąknięte wodą, jednak na tyle wyraźne, ie postać Roberty można było rozpoznać. A szersze
kanty aparatu doskonale pasowały do ran denatki, co nareszcie pozwoliło stwierdzić , czym Clyde zadał te rany. Na
aparacie jednak nie było żadnego uszkodzenia ani śladów
krwi. Nie było też krwi na brzegu łódki, którą przewieziono
do Bridgeburga dla zbadania. Nie było jej także na dywaniku. leżącym na dnie łodzi.
Burton Burleigh był, okazuje się, urodzonym Intrygantem. Przyszło mu na myśl, że nie trudno byłoby skaleczyć
się w palec i krwią swoją zaplamić dywanik albo brzeg łód
ki. Można by również wyrwać parę włosów z głowy Roberty i przylepić je do kantów aparatu albo do haka, na którym zawisł woal Pójdzie potajemnie do trupiarni i przyniesie kilka włosów Ro.berty. Był niezbicie przekonany, że
Clyde jest zabójcą, l dlatego tylko, że brakowało dostatPcznych dowodów, takt łajdak, taki paniczyk miałby ujść kary? Nie uidzie, jeżeli tylko uda mu się przyczepić włosy do
aparatu! Zwróci potem na to uwagę pana Masona.
Tego samego jPsr.cze dnia, gdy Heit I Mason byli ..:ajęci
wymierzanie-m ran Roberty, Burton zręcznie umieścił włosy
Roberty między wieczkiem a soczewką aparatu. Spostrzegli
to w chwile nóźniei M.uon i Heit. :zdumieni. te przedtem

nie

zauważyli

tych niezbitych dowodów winy Clyda.
Nazajutrz prokurator oznajmił, że dochodzenie już ske6czone i gotów jest rozpocząć sprawę chociażby jutro.
Mając dostateczną ilość obciążających zeznań świadków,
wspominać nic o aparacie fotograficznym
jeżeli zapierać się będzie zadania ran oraz

postanowiono nie
i dopiero w razie

będzie zapewniał, że nie miał aparatu . Mason wobec wsz:vstkich pokaże fotol(rafie Roberty i wymiar kantów, pasują
cych dokładnie do ran ofiary. Efekt będzie nadzwyczaj'1y!
bo i adwokat jego nie będzie wiedział, że taki dowód znajduje się w rękach prokuratora.
Sprawa mogłaby się odbyć, o ile sie da, jak na)prędz.c.ł.
Po co zwlekać? Po co trzymać przestępcę, który może teraz
chytrze obmyśla plan ucieczki? Nie przewlekać sprawy. tym
bardziej, że przyczyni się ona do wyrobienia sławy Masonowi.
ROZDZIAŁ XII
1
Wypłynęła oto z nieprzebytych północnych borów sensacja, wieść o ponurej zbrodni, zabarwionej intrygujacym
kolorytem. zbrodni okrutnej, na którą złożyły sie - mił:Js~.
ambicja. bogactwo, ubóstwo, śmierć w pismach. które
rują na sensac.ii l zbrodni, wypisywano obszerne sprawozdania o życiu Clyda w Lycurgus, o tym, jak t gdzie mieszkał, kogo znał, co robił. by ukryć swój stornnek z dziewczyną, którą miał zamiar dla inne; porzucić. Do Masona naoł:vwały telegramv z Nowego Jorku, Chicago, Bostonu. Filadelfii, ze wszystkich prawie wi<>kszych stolic ame>r:vkańskich
z zapytaniami o bliższe szczegóły tej zbrodni. Kim jest ta
piekna. bogata panna, którą podobno Grlffiths kochał?
Gdzie mieszka? Jaki był do niej stosunek tego młodzieńca?
Sondry jednakże broniła jej pozycja społeczna. majątek,
stosunki i Mason nie miał odwagi podać do wiadomości publicznej iel nazwiska: odoowiadał tylko, że le!<t to córk~
bardm majetnego przemysłowca w Lycurgus, której naz.wl'ka nie może wylawić. i pokazywał z daleka paczkę listów,•
własnorecznie 7wii:i7.<1nvrh ...,."'92' rt....n„ ut0t••l(ą.
,
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