zł.
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WŁOSKI

przeciwko

przystąpieniu Włoch

Nr 73 (1347)

BURZY

SIĘ

Atak policji zmotoryzowanej
mężny

opór demonstrantów

RZYM (PAP.). Podczas gdy w Izbie
ni wygłaszał mowę potępiającą projekt
·
masy ludowe w całym kraju urządziły
stu przeciwko wciąganiu Włoch do tego
tłumy kobiet i
·
się
zgroma d z il y
przed Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, wznosząc okrzy~i pr_zeciwko wojnie. D~
przył:;iczah
n;iarufest~Jących
się stopnH;iwo wszyscy nien;ial
przecą.odrue. Władze bezp1e.ą
zaalarmowane
czeńs·l~va
spontaniczną demonstracją wy

W Rzymie

-'
młod.c.1eży

Deputowanych Nenpaktu atlantyckiego,
· prote · t acJe
mamfes
bloku militarnego.

Aresztowano i osadzono w
60 os o·b ·
ok o ło

· · ·
więzieniu

Wśród tłumu było w~elu ra~-

nY_ch i pobity~h. Pomiędzy runu. znalazł s1ę prz~ad~owo
dziennikarz amerykansk1 Ja.:
mes ~reen, reporte~ AgencJI
Ass~c1~ted Press, ~tory został
odwieziony do S?.Jp1tala.
w Mediolanie manifestacje

;;:~:
kf~~es;~zed':~~rir~rwac~
p:~~ct:~or~:::~ncl'.d~~Za
Pirelli, Breda,
pow szybkim
pędzie

diając

A~-

mysłowych

manifesta- szą również ze. wszystkich inośi:-odk_ow przemysł~cjach protestacyjnych zorga- nych
nizowanych przez Fro;,_t Ziem wych kr_aJU! Ja~: T~yn, LiV?rno, Pl.St?Ja, Piombmo, TorPołudniowych.
. . ru, Perugg1a, Ancona, Pesaro
przlystąpi~rua itd.
Zapowiedź
Związek młodzieży, -związek
Włoch do paktu_ at antyckiego
t w łoskt.ch, zw.,,
wzburzepowazne
wywołała
1·„.zek
u wczą
. d-'e
.
. ..
.
me W prowrnCJI Emiha, gdzie partyzantów i liga· spółdzielprzytłaczająca większość lud- cza poleciły swym członkom
ności należy do partii lewico- zorganizowanie w tych dniach
· · · zarzą manifestacji na rzecz pokoju
wych . w ca łeJ· prowmcJ1
dzono specjalne pÓgotowie po- i przeciwko akcesowi Włoch
do paktu atlantyckiego. Na 0 _
łicyjne.
. w zakładach przemysło- dezwie ligi spółdzielczej figuwych i w porcie Genui praca rują podpisy przedstawicieli
uległa przerwie. Ruch tramwa !komunistów, socjalistów, sara
jowy ł autobusowy został gatowców i republikanów.
udział w wielkich

ż

a

a. en uczciwy

między tłum, usiłowała zmusić ta· Romeo i Montecatini, obeJ- oświadcza poseł

mując również ośrode~ prze_ludność do wycofania się.
Gdy manifestacje nie sła- mysłowy Sestc_:i S~n ~!ovan~t.
med 1 olans~1e) Izbie
Przy
bły,szef policji rzymskiej ~~dał rozkaz całkowitego oproz- Pracy powstał komitet antynienia centrum miasta. Ruch wojenny, który domaga się !11·
autobusowy i samochodowy in. by w sprawie przystąptezostał przerwany. Policja po- nia Włoch do paktu atlantycczęła rozpędzać obywateli pał łdego zadecydowało referen.
kami gumowymi. Akcja ta dum ludowe.
Również w N~polu usta!a
~ trwała kilka godzin wobec zde
cydowanego oporu manifestanlpraca we wszystk1~h pra:vi~
fabrykach. Robotnicy wzięli
tów.

ZSR fłl1

stoi• na czele frontu

poko1~u

TRUMAN: Jeszcze

chłopcy,

Wł

OC

wysiłków.
trochę
a postawimy go

na nogi!

do paktu atlantyckiego

Spon.t aQiczne manifestacje na ulicach miast ~~:e~~a~iude;~n;tr:~t
napotyka na

Odbudowa Niemiec Zachodnish

POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

ROK II (V)

LUD

SlĘ!

Dalsze

W

zgłoszenia

i wiece

obronie pokoju .

M08KWA, (PAP) Pra~a. radziecka. w dalszym ciągu .Pubh·
kuje o::lezwy organizacji radzie
ckic'.h, dcklarującycb p1·zytitą.pie
11ie do światowej akcji w obronie pokoju.
w d · 14 bm. akces do Ko n
.
m~ . zgło;ily:
cl•ntrula
l'resu POKOJU
'Id·11· 1 . h ZSRR
. · k6
.'
~w~ąz kw Zspo d • e C ZJ~
'k'i;- 1 ąz e k~wZoSRoRwY_ Z .ra<:okwnZL·
8
ow ztu ·1
• •ze .· a
. l wrn.
wodowy Prncowmków_ StaCJI Ma
~zyuowo - Traktorow ych.
HAG~ (PAP). W dni~ 13 b_m.
odbył st~ w Rotterdamie wiec
w obronie pokoju, przeciwko
anglo - amerykańskim podżega-

czom wojennym I ich lok~jo!1'·
Na wiecu wygłosił przemowie·
nie członek parlamentu van
Santen, który poddał ostrej kry
tyce politykę rządu holender•
skiego, spychającego kraj na
drog"' woJ'ny.
"
ol"ganizacjł InPrzedstawiciel
I d.l
donezyjskiej w Ho an 1, wez:·
wał uczestników wiecu, by za
dla narodu Ind o
z· ą dal't \"olnos'c1·
•
nezyjskiego i natychmiastowego
holenderskch
wycofania wojsk
z Indonezji.
Wiec w obronie pokoju odbył
się również w Amsterdamie.

List

US A

h nie pój dzie na żo USA- doMOmSłKo'~'ZA!~ŻY(P};)m~gg~~Cj~d
łd

młodzieży

w

komunistyczny Pajetta podczas debaty w parlamencie

Tass opublikawala tekst listu ko
mitetu wy~o.nawcze go .„Postępo
wej Młodztezy Ameryki" w sta·
nie Pensylwania do młodzieży
Leningradu.
List stwierdza, że pakt północ
no-atlaniycki, p!an Marshalla,
plan Eisenhowera i powszechny
służby wojskowej
obow iązek
stanowią ogniwa spisku, zmierza
j ącego do rozpętania nowej woj
ny, w której najbardziej ucierpi

żąda referendum w sprawie paktu atlantyckiego
.
.
.
. .
RZYM (P.A.P) Debatę w 1zb1c zjednoczenia narodowego. Polity niemiecki i mają swoich zausz
nad deklaracją. ka taka musiałaby opierać się ników wśród faszystów całego
deputowanych
zasadniczych punk· świata. Przewodniczący komisji
r~ą9ową. w sprawie ~rzystąpic na trzech
wojskowej · Izby Reprezentan.
ma do pakt~ atlant.1'.'c~J!'~o otwo tach:
1) neutra:lno§ć w pol~ty~e Łów USA oświadcza, że Hiszr~ył przyw~dca .socJah~tow
l\c·nm. Stw~er~ził on? ~,e wbrew zagraniczneJ, . 2) odpręzeroe panla frankistowska jest najlep
sprzymierzeńcem USA.
w~wn~trz kraJu, 3) zjednoc~e szym
tum~, co us1łuJC dow1_esc_ de <_:tume sił, w celu rozwiązania Oto front, do którego przy5fę·
spe1:i, pakt atlantycki. me ..mieś·
c1 S~<:' w :amach Orga.mzarJt 1~a- podstawowych zaga.dniet1 bytu puje rząd de Gasperi'ego.
Pajetta przestrzega rząd wio· wł a śnie młodz·ież amerykańska. ·
Włoch.
rodow Z,1ednoczonych. Wymka
Młodzież amerykańska-stw ier
Jcste'śmy przekonani - po· ski przed tym krokiem i stwier
to również z zastrzeżeń gen 3 ral
~~~:.o sek.·rctarza..ONZ - Trygve wiedział Nenni - że ta sama dza, ~e \V~osi. p~ag.ną, aby Ąm~ dzają autorzy. listu - pragnie po
w1ęJ<szość rządowa mogłaby ryka.me w1edz1eh,_ ze pakt, Ja ~1 koju i podobnie jak to bylo da·

Nenni

::~ć;:
;:si~ip:no\~~ttz~r~r:~yna
r~i~cz;~?:~'j oświaty
gd;:~i~~ro1 ~~me~.~dzi!aw~~!
Szwecji :~~d~:·aEf;E~::::~~:~ ~~in~~t~~~~za~~~tę
zamiarów wobec
i nie żywi wronich
mieszkań,
warlo~ct, al?ow1en~.
względzie
miała
Hb
h
6

a nie wojny
i
przeellwna
dobro
na
nie
kraju. Jej obowiązkiem jest mu jest . w1ększosc włoskich Polrzebuj·emy masła, a nie arh
• 1mat. Potrzebujemy ró\vności dla
szwcdz~1ego przed wszyst~~ przystąpienie do paktu atlantyc przeprowadzenie referendum lu- mas pracując_yc .
Zade.n uczciwy. Wioch - kon- młodzieży murzyńskiej w na·
ata.k:i-m1 z. zcw~ą,tn;. c~oc1az kiego for~owaly przede wszyst. dowego w sprawie przystąpiepar he 1;>urzuazy]ne i so~J'.l1de- kim koła katolickie, dbają.ce bar nia Włoch do paktu. Jeśli w:ęk czy mowca - me będzie na żoł szym kraju a nie eksportu pra
wa lynczu do Europy.
coraz b~rdzte.) są dziej 0 gwarancję dla Watyka- szość zaaprobuje przystąpienie dzie Stanów Zjednoczonych.
mokra~!
skłonni zr~z:ygnowac z teJ su- nu niż dla państwa włoskiego. Wioch do paktu atlantyckiego,
~er?nnoś<;i .1 pod1;>orządkow~ć Co ma z tym wszystkim wspól· opozycja wydągnie konsekwen Młodz1·ez· całego
zapytuje cje z takiego glosowania w par
się. unper1ahzmow1 amerykan- nego rzą.d włoski
• d M
•
t
lamencie i uczyni wszystko, co
Nenuił
•
. .
sk1emu.
iędzynarodowego
0
Suwerennoś~1 1 W?lnoscl ~a Rzą.d jest świeckim wyrazicie będzie w jej mocy, by zakwe- pr.zygo OWUte Się
Tygodnia Młod.zieży Demokratycznei
:oddu szw~dbzkie?o ~1.etzagraza lem ideologicznej nienawiści, ja stionować ważność podpisów
WAR ~z 'WA
za ne rue. ezptecz~ns_ wo. ze ka. Kośc1'ół kato11·cki z·....,.. w sto rządu.
(PAP) - W ca ~tde1 będLie Akadern1·a w IIa11·
tS .... •
""• . li'" •
l
G'
b I I
p N ·
·ai·
s t rony Z wiązku Rad zie ckleo0 O, .,,
o enmm za ra g os 1an ym kraju odl:rywają się pnygo lwlowej "'e \Vroclawiu. Ka irro
albowiem jako kraj socjali- su.nku do soc_J lZJllU. . 8 ocJa ec1
Związek Radziecki br:dą walczyli prz~c1wko te?1u Carlo Pajelta z Włoskiej Partii \owani:J. do ohc~1odu 1'Iię_d7:ynarn czystoś~i wrocł•n.-skie przewi , t·
styczny,
jest nastawiony pokojowo i prz:y- pom?cy wszelkich ~~odkow, Komunistycznej. który po doko c.ow!lgo Tyg~dnia M~odzic"y De wauy jest przyjazd przedstawi
naniu analizy strategii amery· mokratyczneJ w dmach od 21 cieli Victnamu, Hi~zpanii, Alha
stoi na czele frontu pokoju w jakie ma.Ją do dyspozycJi.
nii i Grecji oraz czcchoblowac.
możliwe kańskiej stwierdza, że Amery· do !?8 bm.
walce p~ciwko podżegaczom Pomimo to dzisiaj
__
_ _ _ _uroczy_ _ _punktem
ld'!h zc~połów taneczno . muzy
_ _ab1ym
_ _ _ _Cent•
______
___
hitleryzm
____
_ _ _ _ _polityki
wskrzeszają
_ _prowadzenie
kanie
__
jeszcze
jest
· . ...._ _ _ _ _ _ _ _ _
cznych.
•
Z M iędzynarodowym Tygo·
zagłady SWef'
tiniem 1'floch:ic:.iy Dcmokratycz·

poseł ag erg
-\twierdza w imien u komunistów szwedzkie
.

~ZTOKHO~M (PAP.). Przy-:
wódca f:a!<c 11 pa~~amentarn~J
Partu KomumSzwedz~LeJ
styczneJ poseł Hagberg,_ p:zemawia ,iąc w van;~~o oswiadczył, że komumsct szwedzcy
są. zdania, iż należy bronić suwerenności narodowej Szwenarodu
cji oraz wolności
.
•
Zapowiedz noweJ

WVWO ł 0

Waluty

ł a pop ł ~C.h

w Zac:hodn m Berhn1e

. .
Zapowi:dz
Berlin <P.AP).
wasektorach Berlina
zachodnich
w nowej
wprowadzema
mieszluty wywołała wśród
katiców tej cześci miasta poważne zaniepokojenie.

.A.

na łas~t me.ryk~.
siępodkreśhł
j~CJak
daleJ mowca -

kra1· u

.:_wlloli~.enn-iiiym

W ob/t'czu

za~~~~~1~k~j:!.li~~C;W~~~~~~
0

gospodarki narodowef'

opinia publiczna kraj6w marshallowskich

;~;~j:h~~~~~:i:cj\ r~~~l~C~~OC:e~~
1
3

k~~~~~:~~:~~~:r:~1r~ żąda wzmożenia stosunków z krajami demokracji lu.dowei· ~~:~~:~~~i~ ~:l~;:u~~:~~~:~!~
na powierzchni swe przedsię
biorstwa.
Prezyd_en.t niemiec k iegot bfa.n
k·u eim~y:1nego
w .s r e :e·
~scho,dnie1 I:fuhn stwierd~ił:
111 ansowe
wyzeJ
iz orgai;a
z całym
stre~y
wspon:maneJ
00
«;kuJą planowaspo-koJem
nych man':wrow ~~lutowych
w Zachodmm Ber in e.

!

1

-o-

LONDYN
Dziennik „Reynolds News·'
zam,1·eszcza art,,kuł wstępny,
;
sytuację
w którym omawia
Wielkiej Brytanii na rynkach

ecoY.ogciach,

mo~ą
kt_o re
gią a krajami Europy Wschod Wschodn.1eJ,
helg1Jwchlonąc nadwyzkę
nie.i.
Zwracając uwagę na szko- skiej produkcji przemysłowej.
dliwe skutki planu Marshalla
światowych.
SZTOKHOLM
Dziennik stwierdza, że przed Lalmand stwierdził, że dla
siębiorcy brytyjscy mają obec Belgii jedynym ratunkiem Szwedzki minister koordyna
nie do czynienia na ry~ach przed P?glębiającym się z dnia cji gospod~rczej p . A. Skold
zagranicznych ze wzrastaJącą na dzien kryzysem gospodar· przy.m al, ze w praktyc-znej re
kon.kurcncJ' ą firm niemieckich „.„ .. „„""""''"""'"''""'"'"""'"'"'''"'"'"„„,„„,„,„„„.„.„„„.„.„•. „.„.„„„.„.„„

~z~~~g ~1~~c~~gn:~~eęn~ast;:
.k pJOf BSłaCyiny
1
425 tys. górników wUSA fa~~e~~~{cfsw~:~s" dochodzi
0

straJ

Nowy Jork (PAP). z Pit~s- do wniosku, że jedyne możllburga donoszą, że w pome- w~c~ rozsz~rzenia. ha.I?-dlu bry
działek przerwało pracę 42S tyJsk~ego lezą w rozwijaniu s.to
tysięcy górników amerykań- sun~o"". z Europą Wsc~~dn 1 lł_:
skich we wszystkich kopal- St~Je się to coraz bardzie] 'fY
niach węgla na wschód od ra;i:n~ nawet dla tych, ~tor:z:~
Missisippi. Przerwa w pracy mieli dotychcz~s wątpllwosC'l
.
ma potrwać 2 tygodnie. Ob.ię w tym :vzględz1e.
W ZWI~zku z_ tYT:?· pt~mo wila ona również przeszło 56 ty
sięcy pracowników kolejo- ta. de.CyzJę 9 wJell~ich fir:m bry
tvJsk1ch w sprawie udziału w
w eh
~e~ nowy demonstracyjny Targach . Międzynarodowych
strajk nasitąpił na skutek we- w Poznanm.
przewodniczącego
zwania
BRUKSELA
związ.ku zawodowego górniSekretarz generalny Komuków - Lewisa na znak prote
'stu przeciwko nominacji Ja-1nistycznej Partii Belgii Edgar
mesa Boyda dvrt>.kt.or<>m nrzę Lalmand wygłosił w Brukseli
odczyt, w którym wskazał na
du koo;11ń

upamiętnion y ch

re-,

konieczność ożywienia stosun-(czym Jest zawarcie umów han alizacji planu Marshalla spo- wolucyjn:--·mi walkami 0 wofooś<i
ków handlowych między Bel- dlowych . -z; kraja.ml Europy tkała się Szwecja z wieloma 1ucl•i, uroczys tośc·i pol~c zone z

Za wierną służbę Spaaka dla USA

'
zap łacą BeIgowrn' podwyz•ką podatkow

Bruksela (PAP). Jak poda- I „Drapeau Rouge" komentuje organ konserwatystów bel jąc powyższą wiadomość, pigijskich „La libre Belgique" sze m. ~n.: „W chwili, gdy
premier Spaak oświadczył na wzrastaJą w naszym kraju
ostatnim po&edzeniu Rady Mi trudności finansowe, gdy brak
·
·
nistrów, że przystąpienie Bel- Jest funduszów na zapewniegii do paktu atlantyckiego o- nie bezrobotnym mm1mum
raz zobowiązania jakie Belgia egzystencji, rząd Spaaka, ule
w związku z tym zaciągnie, gając rozkazom Waszyngtonu,
spowodują dodatkowe obciązgadza slię na wzmożenie zbro
żenie skarbu państwa.
Spaak zakomunikował, że jeń".
Dziennik podkreśla, że beldepartament stanu USA do·
maga się zwiększenia budżetu gij ska klasa robotnicza zwalwo.iskowego Belgii, co - jak czać będzie zdecydowanie wopodkreśla dziennik. - musi
pociągnąć za soba dalszą zwyż jenną POlii.Yke bloku atlantyc
kie.Eo.
ke oodatków.

tn1dnoścłami Min. Skold, na

6 w ZMP.
walki nd > loni ~c icm ~ ztan d:u
konkurencyjnej, jaką rozwijaWęgry obchodzą
ją przy poparciu rządu USA i
powstanie Frontu Ludowego
władz marshallowskich - pro·
ducenci amerykańskiej 1 kana Akademia w Warszawie
Budapeszt (PAP). w dniu
dyjskiej celulozy i armatorzy
amerykańscy, stwierdził, że po 14 bm. rozpoczęły się wielkie
moc marshallowska jest w
uroczystości , związane z pow~~ecJi niewłaściwie stosowa stan iem Frontu Ludowego i
zwołaniem pierwszego Konim. Kossutha
trudności wynikających z re- odbyła się uroczysta promocja
400 nowych oficerów synów
alizacji planu Marshalla.
robotników i chłopów.
W uroczystości tej wzięli u
RzyM
W Mediolanie powstał komi dział prezydent Republiki :__
tet międzyfabryczny, mający Szakasits, premier Dobi, wice
na celu obronę przemysłu wło premier Rakosi i inni członskiego przed atakami monopo kowie rządu.
Warszawa (PAP). W dniu
listów, którzy działają pod dy
rektywami planu Marshalla. i 14 bm. w przeddzień węgierdążą do likwidowania co raz skieg 0 święta narodowego od
to nowych war.sztatów pracy.' była się w Warszawie uroczy
Równocześnie odbywają się sta akademia, na którą przyw Rzymie pertraktacje dele- byli minic:trow ie Modzelewgatów robotniczych z przedsta ski. Rapacki i Dyhnwski. Obe
wicielami władz centralnych cny był również dziekan korw sprawach ratowania prze- pusu dvplo matyczne.go ambamysłu mediolańskleiro przed sador Związku Rad 7 U!clcieg<>
Wiktor Lebiediew.
zagłada

przY'kładzie nierównej

w~~~~!emocze~f~~~a dar;:;;~ri gr~u ai~~~!~ii

Str· 2

Nr n

Przegląd międzynarodowy

lniriatony „limnei woinJ"-w ~ieli WłainJt~ inii 11 i ~łamnw

Ofensywa kamieniczników wUSA

Ludzie pracy wyrzucani sat z mieszkań na bruk

W or~dziu swym do I sesji no i:o,tęrowi członkowie Kongre•u
wego 81 Konsresu USA, prezy- USA.
dent Truman zmuszony bfł przy Honorowy
przewodnicz.cy
cych się z pokojową akcją znać, 'że w Sta::iach Zjednoczo- „Stowarzy 6 zenio. Amerykańskich
Związku Radzieckiego.
nych Ameryki „5 milionów ro. Wła~cicieli NiarnchomoSci", Na ogłoszoną odezwę Mię- dzin żyje w ruderach" i że „na 1Iurphey, oświadczył po prostu:
dzynarodowego
Komitetu dal odczuwa się ostry brak mie „najzwycz:i.jniej w świecie odro6
Łączn?ści In.telektualist?w w szka.15.".
Cyfry
prz:·toczono wimy przestrzegania. v.-arunków
obr~m1e po~OJU w sprawae zwo przez prezydenta są. oczywiście kontroli".
lama światowego Kongresu znacznie niższe od rzerz,wiZwoleIJ?ik?w Po~oju, który sl.yrh. Ale i one pozwa.lu.,ią. · zo_ Prasa amerykańska donosi, że
od~ędzie się ~ kwietnlu '!' Pa ricntować się w tragicznej sytu l,amieniczniey amerykańscy roz
ryzu napływ.aJą ~ całego ~wJa;- al'ji mieszkaniowej Ameryki. _ poczęli w całym kraju zorgMizo
ta _zgłoszenia. l odpo"W!-ed~: ]'aktem jest, że miliony a.mery waną akcj~ eksrnitowauia lokato
Sposród polskich . or~aIUZ8:CJ~ kanskidl!. roclzin pra.cują.cych ~ rńw, któny odmawia.ją. pła.conia
mas~"".Ych odpowiedzia~y J_uz mają często da.chu nad głową. pouwyższonego bezprawnie
koKomisJa Centrali;ia Związk?W Równoczc~nie z wiadoll'.ości morncgo, Celem tej
kampanii
Z~w_odowych, , Ll~a
Kobie: prasowych v.-ynika,,że setki 1 je~ t „przl't'iwdzh1łauiP, powszt!ch
':":sród zgłoszei;i z Jll.Il?'ch kra tysięcy mieszka.il. świecą pustka- nemu żądaniu mas ludowych w
JOW ~alazło s1~ płomienne we mi, gdyż są. niedostępne dla mas ~prawie obniżki komornrgo".
zwame Zw. PlSarzy Radziec- a ·ac h e wz 1 au ~a.
Kampania. kamieniczników ame.
kich, Antyfa~ystowskiego Ko ~~iJ:\t~orn~
gt \ e' wy rykańskich rozpoczęła sję w mie
mitetu Kobiet Radzieckich 1
.,
. . ' us a an przez ścio Tulsa (Stan Oklahoma). Selicznych Związków Zawodo- 1tamiumC~lll1ww.
krt:ta.rz micj~cowego
oddziału
wych, organizacje intelektuali Jednakz? nawot te . rodzi- Stowarzyszenia Amer~kańskich
6
stów, pisarzy, kobiet, związki ny robot0;icze,. które . dziś .J · · \vlaścici~li Nieruchom~ści" oś
zawodowe Franji, Włoch, An- szr.ze maJą. nueszkani~, znaJdu wiadczyl, że w mieście rozesh.no
glii, Brazylii i innych państw. ją. się w nader ciężkiej sytua- 1iOO nakazó1v ekmisyjnych. Po.
Jest bowiem tak jak pisała cji. W okresie powojennym ko- dobne kroki pod,1ęto w Chicago
niedawno „Prawd;": „Zimna morne w Stana.eh. Zjednocz~nych i w wielu innych miastarh.
wojna" uprawiana pnez mono wz~osło .dw~krotme..zg?dme z -\gencja „United Press" donosi,
polistów kapitalistycznych ł obhc~e~ami eko?ami&tow a.me- ź11 w Oklahoma City (Stan Okla
ich agentów, wroga jest rozu- ryka.n.skic~, ~odzma robotnicza. coma) rozesłano prr.eszło tpi~c
mowi i sumieniu ludzkości, wyda.Je nue~ięcznie na komorne zawiadomid o eksmisji. Podo·
wroga jest zasadom sztuki, na trze~ią częśc s~ch. za.r?bków.
bne nakazy pksmis;vj11ę wytiyła
uki, religii 1 etyki, które wyMimo to ka.:inemczmcy,. . do ~ą kamienicznicy w Detroit, Kan
zna.je większość ludzi żyjących których . n~lll:ty . przew~zaJ3'lca. sas - City, Milvaukee, Min!lena świecie. Żaden naród n.ie rz~ść .o;olneJ powierzchm nuesz poli~ i w innych miastach Sta.
chce, by najeźdi.cy ka.pita.li- kalneJ w USA, rozpoczęła szero n5w Zjednoczonych.
listyczni przekształcili jego zie ką akcję, mają.cą. na celu pono
mię w pole ~alki, nie dopuś~i, wn~ . pod~esi~nie komo.r,nego.
W wyniku tej akcji tysiące ro
by jego ziemia ~la się .mog~- Usi.łu.Ją. om me do~uścrn ró c:zin amerykańskich ze sto.TC!ltni
łą ~okolenia, ktoremu ~istona ~mez do
uchwaleni°: prz·J~ i dziećmi. znowu stracą dach
o!wtera drogę f!'! noweJ, wspa ~ongre~ ustawy o pau~twoweJ l•?d głową. Nowe dzio3iątl;i tymałej przyszłosc1".
lrnntroh nad kom~rnym. _Pro~okt &ięcy ludzi powiększą szeregi
L. z. takiej usta.wy wnieśli mektorzy mieszka.il.ców ruder.

Tak zwana „zimna wojna" włoską Partią Komunistyczną berlińskich gospodyń domoprowadzona przez koła impe- i to pod groźbą skreślenia wych, walczących z ciężarem
rialistów anglo - amerykań- Włoskiej Partii Socjalistycz- blokady". Jakoś nlezbyt tó
skich przeciwko siłom pokoju nej z listy członków „COMI- pochlebnie świadczy o szeroko
i postępu nie tylko nie daje za SCO". Żądanie to spotkało się reklamowanych sukcesach omierzonych wyników, lecz od- ze zdecydowaną odpowiedzią sławionego „mostu powietrzwrotnie, coraz bardziej wikła Włoskiej Partii Socjalistycz- nego"
anglo - amerykanów.
jej .inicjatorów w sieci wła- nej, która stwierdzi~. że nie- Pr::isa nje podała, jak ?dpowie
snych intryg i to w sposób zbyt sobie wysoko ceni „ho- dzllał i:ia ten dar premie~, Attkompromitujący. Gdy się na- nor" należenia do międzynaro ~ee „c1c~ym bohate~ko.m . Mo
duźywa „zimnej wojny" ~ź- dówki prawicy „socjalistycz- z~ po~yslał o tyn:, ze _Je~o anna sobie to i owo odmrozić. nej" występującej coraz jaw- g1elskie .gospodyn;~ tez m~ bar
Na przykład - nos. jeżeli się niej jako agentura amerykań- dz? maJą co ~łase na połmigo wsadza w nie swoje sprawy skich imperialistów.
~k1 .. Wszystko. Jedna~ ".15kazl!i - uszy --: ~ówi:ieź przy po- Skąd ta nagła interwencja Je, ze zapomma~ on JUZ ,te me
dobnych wsc1bskich czynnoś- Phillipsa? Przypomnijmy so- da."':'11~ cz~y, ~edy mocno ~a
clach.
. bie, że właśnie teraz klasa ro- łashw1 ~ęz?w1~ obecnych c1Takie refleksje nasunęły się botnicza Włoch toczy ciężką chych mermeck1ch bohaterek
w ~biegł~ ty~odniu przy ~zy walkę z przemysłowcami 0 przesyłali mu znacznie obfitaruu an~1~!5k1ego . tygodmka podwyżkę płac, 0 zmianę po- t.5ze dary, które nazywały s;ę
„Ecoi:o1!11st w z~ązku ,z o- lityki gospodarczej, 0 niedo- „V-1" i „V-2" - ale nie były
statniJ?l procesami o szp1ego- puszczenie do wprzęgnięcia wcaJe półmiskami. ... ?
stwo l :OOradę stan.1:1 na Wę- Włoch w rydwan paktu półgrzech i w Bułgar11.
nocno _ atlantyckiego, 0 po~OZUM I SUMIENr
Przyznając cynicznie, iż wy- kój w jednym szeregu z masaLUDNOSCI
wiad polityczny był zwykłą mi ludu pracującego całego
PRZECIWNE SĄ
normalną funkcją amerykań- świata. Rozbicie jednolitego
„ZIMNEJ WOJNIE"
skich i· brytyjskich dyploma- frontu robotników włoskich Zresztą, niech by się nawet
tów, ak.r~ytowanych w kra- osłabiłoby niewątpliwie
tę cieszył beztrosko swoim nojach demokracji ludowej po walkę. I oto też chodzi, tak wym półmiskiem. I tak ma nie
ostatniej wojnie, „Economist" samo
amerykańskim
poli- wiele powodów do radości. W
czyni gorzkie wymówki skoro tykom, tak samo włoskim fa- całym obozie imperialistyczprornitowanym w różnych pro brykantom, tak samo angiel- no - wojennym da.ie się wycesach dyplomatom, iż byli skiemu „socjaliście" Morga- rażnie odczuć zamieszanie i
niedość „wykwalifikowani" w nowi Phdllipsowi.
zdenerwowanie spowodowane
zawodzie szpiegowskim...
rozwojem sytuacji międzynaro
Economist" poucza dyploHISTORIA
dowej. Siły pokoju bowiem ro
m~cję amerykańską i brytyjZE SREBRNYM
sną z dnia na dzień 1 z godziską, jak należałoby właściwie
POŁMISKIEM
ny na godzinę.
zorganizować służbę wywia.
.
W ubiegłym tygodniu z różdowczą i trzeba przyznać wy- BrytyJS~?' labourz~śoi znfj~ nych stron świata prz~były
kazuje nieprzeciętną znajo- ~eszt~ r~zne sposo Y WY\~ń nowe deklaracje antywoJenne
mość tej branży
gr':"'ama się swym waszyng
mas ludowych solidaryzują·
sl\un mocodawcóom.. Natwettpre 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u
Po zakończonym w ubie- m1er Attlee got w JeS w ym

głym tygodniu
procesiie
bułgarskich
pastorów
protes<tanckich w Sofii, w czasie którego wyszły raz jeszcze na jaw
machinacje i podwójna rola
dyplomatów anglo - amerykańskich jako inspiratorów an
tyludowej, reakcyjnej dywersji, przybędzie zapewne w
Londynie i Waszyngtonie jeszcze kilka odmrożonych nosów, których właściciele zmuszeni będą powrócić w celach
leczniczych'~ do swe"o krafu. Uzbierała się już t;ch okazów spora kolekcia wś ród któ
rych odnaleźli~my i naszy_ch
da:vnych zna1omych_: panow
~liss - Lane, Cave ndi sh - Ben
tmcka...
O CO· CHODZIŁO
PHILUPSOWI
Angielska Labour
Party
jest jak wiadomo w kultywowaniu swych najgol'Szych tradycji bardziej konserwatywna
aniżeli wszyscy konserw.atyści
razem wzięci. Do tych tradycji pielęgnowanych troskliwie przez przywódców Labour
Party należy wysługiwanie się
kapitałowi, zdrada interesów
klasy robotniczej, podsycanie
i
pogłębianie
rozłamów w klasie robotniczej.
Przekonał nas o tym raz
jeszcze w ubiegłym tygodniu se
kretarz generalny tej partii
Morgan Phillips, który wystosował pismo do włoskiej Partli Socjalistycznej z żądaniem... zerwania stosunków z

W.

celu
poświęcić
ny czas,
udając swój
się dodrogocenzachodniej strefy Berlina, gd2'lie jak
wiadomo, podobnie jak w całych zachodnich Niemczech,
niepodiielnie rządzą Amerykanie. A jak rządzą, świad
czą jeszcze nie
przebrzmiałe
w Anglii echa narzekań, że
odradzający się dzięki Amery
ce ciężki przemysł niemiecki
jest niebezpieczną konkurencją dla eksportu bz:ytyjskiego. Mimo to, premier Attlee
zrobił dobrą minę do złej gry
i pojechał.
Niezbyt obszerne były relacje z jego pobytu w Berlinie.
Prawdę rzec, nie bardzo było
się czym chwalić ... Jednym z
uprzejmych gospodarzy który
podejmował premi&a brytyjskiego był, jak się dowladujem~, ~~lhelm Kopf,_ którego n~
mmac.1~. na ~re~1e:ra .DolneJ
Saksoi:n byn~Jm";11eJ me zaszkodz~ł długi re.1estr z~rodr;td
popełmonyc~ ~ Polsce i ktoreg? wydama Jak~ przestępcy
"':'OJenneg? n~p_rózno . Polska
się P? ~ziś dzien. upomma. ~
czyw1ście reakcyJna. prasa me
:rue~ka z ,s3:tysfak~Ją mel~u
Je, ze własme z. mm premier
A:ttlee odbył dłuzszą konferen

(Korespondencja własna Glosu)
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Daleko ·od Moskwy
Główny inżynier i jego zastępca doskonale wiedzieli,
że należy spieszyć się.
Batmanow zwolnił ich na bardzo krótki czas, tak, że starali się nie zapominać o głów
nym celu swej podróży, ale życie trasy porywało ich
i za każdym razem z dużym wysiłkiem rozstawali się
z jakimś punktem, aby iść do następnego.

Na trzecim punkcie inżynierowie przez cały dzień pow sporach pomiędzy Tiomkinem a Jefimowym. Sekretarz organizacji partyjnej twierdził, że Jefimow na lewym brzegu również zaprowadza biurokratyczne porządki.
- Przecież trzeba zrozumieć, że nie jesteśmy instytucją ani zarządem przedsiębiorstwa lub fabryki, a jedynie dołową jednostką produkcyjrią budowy - dowodził Tiomkin wściekając się na to, że może mówić tylko
cichym głosem. przy czym rzucał gniewne spojrzenie na
Jefimowa. - Musimy być jak najbliżej obiektów, a wy
znów chcecie zgromadzić wokół siebie cały aparat administracyjno-techniczny. Dziesiętnicy i technicy budowlani zmuszeni są po kilka razy dziennie odrywać się
od swej pracy, aby pędzić do sztabu na wasze wezwanie. Czy to ma jakiś sens?
Beridze był całkowidn po stronie Tiomkina i dzwonił
do Batmanowa, ażeby omówić z nim sposoby zorgani:zowania trzecieJi:o nunktu. Naczeln.i4- hm'l.owv wysłu-

postępu

p racu1ący
•
p aryz• raty f•k
• d e kl aracpę
• Th oreza
I UJe

Paryż, w marcu.
W tych dniach otwarta zosta
la oficjalnie kampania wyborcza
w związku z mającymi si~ odbyć w niedzielę,
20-go marca
wyborami do t:z:w. Rad General
nych, które zarządzają gospodarką poszczególnych
departamentów.
Ogólna ilość radców generalnych, z których każdy reprezentuje jeden kanton (jednostka admini'stracy jna w departamencie) wynosi we Francji
3.028, w wyborach 20-go mar·
ca wybierze się jednak tylko
około 1.500 radców . .Chodzi o
to, że konstytucja przewiduje
odnowienie połowy składu każ
dej Rady Generalnej co 3 lata.
Ostatnie wybory do Rad Gene
ralnych odbyły się w końcu ro
ku 1945. Normalnie wybory mia
ły s:ę odbyć
w październiku
1948 r., ale socjaliści i MRP
obawiali się wyników wyborów.
Zostały one więc
po długich
dyskusjach odłożone do marca
CJę.
Nie brak było również mo- bież. roku. Należy zaznaczyć,
mentów wzruszających do łez. że w Paryżu i w całym deparDostojny gość obdarowany zo- tamencie Sekwany wyborów nie
stał
srebrnym półmiskiem, będzie.
Wybory kantonalne uchodziły
wraz z którym wręczono mu
list, zwracający uwagę na „ci zawsze we Firancji za mniej
che bohaterstwo zachodnio - ważne. Radcy kantonalni nie zaj

Ażaiew

średniczyli

LudFrancJ·,· wszeregach arm 1•1• poko1·u ,.
mują
się
bowiem s.prawami
„wielkiej polityki", lecz sprawa
mi, dziejącymi się „na podwórku" własnego kanton:u. Wybory te były zazwyczaj polem do
ma~ych manewrów, intryg i oso
bistych rywalizacji między rady
kałami,
socjalistami i ugrupowaniami klerykalnymi.
W tym roku jednak wybory
kantonalne zapowiadają się, ja·
ko wielka batalia polityczna.
Ponad wszystkimi bowiem za·
gadnieniami góruje wielkie zagadnienie pokoju, postawione z
całą jasnością i ostorością przez
francuską

partię

komunistyczną

i jej

sekretarza generalnego
Maurice Thorez'a.
Jak bardzo sprawa pokoju
bliska jest szerokim masom ludzi pracy we Francji, można
się było przekonać w ostatnich
dniach na 2 wielkich wiecach,
urządzonych
w Paryżu przez
partię

komunistyczną. Pierw~zy
odbył się w wielkim w~

z nich
lodromie Zimowym, a drugi na
stadionie Buffallo z okazji Mię
dzvnaro<lCJ1Wego 'Dnia Kobiet.
W Welodromie przemawiali:
Cachin, Duclos I Thorez.
Dawno już Paryż nie widział
takich tłumów na zgromadzeniu politycznym. Welodrom by!

chał go uwazme i powiedział, że trzecim punktem bę
dzie się opiekować Załkind. Wasyli Maksymowicz był
mocno niezadowolony z tego, że inżynierowie zatrzymali
się na punkcie.

-

Dziś odebrałem

telegram od Dudina i Pisarewa powiedział.
Otrzymali raport Grubskiego i wzywają
nas wszystkich, celem omówienia sprawy projektu. Obiecałem, że będę w Rubie7.Ańsku za jakie dziesięć dwanaście dni, ale teraz widzę, że nie mogę się was spodziewać w Nowińsku przed upływem dwóch miesięcy.
Będę chyba musiał wyjechać za wami, aby zmusić was
do pośpiechu.
Po takiej reprymendzie inżynierowie zaczęli pospieszać i w ciągu do~r zajmowali się wyłącznie poszukiwaniami, tak że uCiało im się nadrobić stracony czas.
Jednakże na czwartym punkcie Melnikow zdołał odwrócić ich uwagę od właściwego celu podróży.
Tutaj na wniosek cieśli Piestowych, zaczęto wznosić budowle doświadczalne. Beridze i Aleksy wraz z Melnikowym udali się na miejsce robót.
Obok drogi leżały stosy belek, pali, listew, ram do
okien i drzwi - wszys~ko zawczasu przygotowane w fabryce wyrobów z drzewa. Brygada starszego brata Fedora - tęgiego o ciemnych włosach mężczyzny zatrudniona była przy zbieraniu części, natomiast szczupły i
jasnowłosy Semion Piestow wraz ze swą brygadą pracowali przy montowaniu baraków. Każdą czynność przy
budowie bracia obliczali skrupulatnie według zegara: na
wbijanie i układanie każdego pala wyznaczony był dokładnie czas.
Robot.a szła sprawnie . i szybko, ściany

tak szczelnie wypełniony, ie ty
ludzi pozostało jeszcze
na ulicach. W promieniu kilometra od welodromu szli robot
nicy całymi fabrykami z czerwonymi '5Ztandarami, śpi.:wa jąc
rewolucyjne pieśni i rzucając
okrzyki przeciw wojnie i na
cześć Stalina i ZSRR.
Atmos!era na sali była bardzo bojowa. Największy entuzjazm wywołał cytat z przemówienia Jau-resa,
przytoczony
przez Thoreza. Gdy Thorez za
czą! czyfać słowa Jauresa .,.„a
gdy pewnego dnia dadzą wam
do ręki karabiny, będziecie wie
dzieli przeciwko komu !e zvrró
cić", sal:i welodromu
grzmiała
od oklasków. Przez IO m~n . 1i
nie było końca owacjom. L1.1cz:e
podrzucali czapki do góry, k zy
czeli „ Vive Stalin"! „ Vive Re
volution!", śpiewall l\hrsyllansiące

kę I Międzynarodówkę.

Manifestacja
o
podohr.ym
charakterze odbyła się w niedzielę z okazji
Międzynarodo
wego Dnia Kobiet. Moch za·
kazał manifestacji ulicznej, jaką
kobiety
zamierzały
urządzić.
Dlatego urządziły one wiec na
stadionie Buffallo. Niedziela by
la mroźna i śnieżysta. Zdawało
s ę, że kobiety nie przyjdą na

•

wiec, urządzony pod gołym nie
bem. W d'1tlatku samochody po
licy jne krążyły cały dzień po
mieś01e, „gotowe do boju" prze
ciw
kobietom. protestującym
przeciw przyg-0towaniom woień •
nym.
Ale o godz. 13-eJ dzlesiątK\'
tysięcy kobiet zaległy metro i
wypełniły stadion.
Nie pomógł
terror Mocha ani mróz. Przez
blisko 2 i pól godziny tłumy
kobiet słuchały przemówień i
entuzjastycznie
manifestowały
na rzecz pokoju.
Aczkolwiek oba wiece komu
nistyczne odbyły się poza ramami kampanii wy•borczej, pra
sa paryska wskazuje, ie właś·
ciwa kampania wyborcza wlaś
nie tu została rozpoczęta.
W wyborach kantonalnych na
ród francuski wykaże bowl~m
raz jeszcze. że nie chce, aby
jego kraj został wciągnięty do
wojny, że nie chce dopomóc
imperialistom amerykańskim w
zbrodnicz!"j wojnie przeciw pań
stwu socjallzmu, bohaterom nie
śmiertelnej epopei Stalingradu.
Aleksander Walski

•

z białych belek rosły w oczach. Beridze zainteresował
się pomysłem brc:ici, dał im niektóre wskazówki i obie ...
ca1, że zastosuje system składanych budynków i na innych punktach.
- Czy pozostajecie tu 1\a noc? - Zbliżył się Mielnikow do głównego inżyniera.
Jerzy Dawidowicz z zakłopotaniem spojrzał na Aleksego: spędzili tu cały dzień i nawet nie spostrze,gli, jak
nadszedł wieczór.
Następnego dnia Beridze i Kowszow minęli oznaczon~ zwykłym drewn!anyM łukiem granicę czwartego i
piątego punktu, gdzie stał maleńki. jakby przylepiony,
domek rozdzielczo-kontrolny ruchu drogowego. Dalej
rozpoczynał się ostatni z najbliższych i pierwszy z naj·
dalej położonych punktów trasy. Tu gospodarował
Rogow.

Już o ś'?1cie .narciar~e ru~zy~ '." dalszą drogę, szyb·
~o pos;iwaJąc s~1. P:O JasneJ kS11ęzycowej ścieżce, wę
zowymi skrętanu WlJącej się r,a lodzie rzeki. Wydawa·
ło się, że stojące nieruchomo na brzegach w swych zi~owych futrach drzewa suną wstecz. Ciemno-błę
kitna zasłona nieba przejaśniała się na wschodzi'=. Błę·
kit~y pas zaróżowił się i wkrótce zapłonął ogniem.
G;w1azdy szY:tko gasły w głębi ,r.ieba. Księżyc zbladł, a
kiedy Powoli wypłynęło słońce - zawisł na niebie niby mały srebrzysty haczyk .Niebo zbladło. Wszystko
w.około stało się bill;łe i prz~zroczyste. Na lustrzanej taf!! Adunu ~zr~m os1!1dł r:in.ostwem wzorzystych listeczkow. Promienie słonca lsmły wszystkimi kolorami tęczy
'
(]). c. a.)

Pienia.dz na słuZbie gospodarki planowej

Uroczystości na Uniwersytecie Łódzkim

Troska o przystosowanie na pieniężną w kraju.
nolłtą dyspozycję I obsługę ka tów produkcyjnych i obrotouego apa~tu ba~kowego do
Wynikiem tej reform, uę- pitałową.
wych.
zmienioneJ po ~oJni~ struktu- dUe silniejsze. związanie naI wreszcie, nowy ustrój ban
7Jmiany te zgodne są z ogólry g~oda.rczeJ kraJu znała- sz~o a;i>amtu bankowego - kowości pozwoli podjąć walkę ną Iinlą rmwojową naszej gozła swoj wyraz w '!chwalonym z _Jedn~J strony z pa.ństwowl"m o . znacjonalizowanie obrotu spodarki, zmienającej do jak
ostatnio przez SeJm. ~ekrecle osrodk1em planowania gos})i1· pieniężnego, o przyśpieszenieinaJwiększych oszczędności t
o reformie bankowosci w Pol darczego, a z drugie:! strony z ruchu środków obrotowych i do uzyskiwania. największych
l!lce.
placówkami życia gospndar1.•ze o obniżenie kosztów różnych wyników - na-jm„;~jszym na
Nowy dekret wpro'Yadza m go na terenie całego kraju, któ form kredytów co z kolei kładem kosztów.
sadnicze zmiany zarowno w re UQ;yskują w ten sposób jed wpłynie na zmniejszenie koszE. P.
organ,lzia.c,ji naszego aparatu
bankowego jak i w działalnoścl poszcrzególnych
instytucji
))
fd:namsowych. Pod \Wględem
organlza.cyjny·m de.kret przeMam właśnie przed sobą spra który zamyka młodzieży usta zdrowe tradycje wyplenic, by
widuje Iikwida-0Ję niektórych WO([,da-rnie z zebrania kola ZMP nawet w~edy, gry nrofesor, na- nie było takich, którzy głoszą
placówek bankowych i zacho"
wainie tylko tych instytucji, przy jednej ze sz,kół średnich uczycie!,
wychowawca mówi niezdrowe teoryjki o „duchu
które w ramach gospodarki naszego miasia. Przeprowadzi· coś, z czym młody człowiek ni2 czasu", by oblicze sz.koły zdeW ubiegłą niedzielę na uroczystym posiedzeniu wręczo„
planowej mogą spełniać sim- Iem w tej Siprawie cały szereg może się pogodzić.
mo·kira.tyzować, by ze szkoły
tecznie rolę ifnwestora, dystry roz.mów, które potwierdziły zaTak jest. niest6ty. Tak jest i llworzyć prarwdZ'iwą szkołę dla ne zostały doktoraty honoris causa prof. Joliot - Curie, (któbutora i kolektora ka.pita.łów warte w sprawozdaniu momen- młody chłopak czy dziewczyna budowniczych ustroju socjali- rego reprez.entował radca ambasady francuskiej p. Molsy),
d-rowi Schmidt - Respinger oraz Julianowi Tuwimowi (któw Polsce.
ty. Jednym z nich było zagad . nawet na zebraniu swej organi- s·tycznego.
rego reprezentował prof. Wacław Husarski). Na zdjęciu .JeStąd też wypływa nowy po- nienie oddzialywa.nia, pozytyw- zacji nie moh zapomnieć, że
I jednym z narzędzi, które
dział aparatu bankowego na nego oddziaływania na oblicze ewentualnie mogą być potem winno, musi i będzie odd>Ziały- go Magnificencja Rektor U. Ł. prof. dr T. Kotarbiński wygłasza przemówienie.
łny grupy: instytucji powoła wychoiwawaze ZHP.
jakieś drobne szykany, jakieś wać na szkołę, na nau.czycielnych do finansowania inwesty
trudności... więc lepiej milczeć. stwo, na atmosferę, na wychocji, banków finansujących pro
W dysikusji nad rderatem z.a
wa•nie młodych du·s·z - są KodukcJę i obrót towarowy oraz brała głos opiekUJ11ka ZHP, pro Powtarzamy j~szcze raz: nie mitety Rodzic'iel~kie. Do nich
Instytucji, która mialaby na ee fesorh gimnazjum.
Zabrała uogólniamy. Nie mówimy, że właśnie mus.zą wejść przedstalu -omadzenie oszcze,dności głos - by s1wieirdz,ić, tż nosta nie ma szkól 0 pełnej demokra- w' · le
· eh · ·
„.
"
tycznej', towarzyski ei· aitmosfe • icue mas pracuiący
· swiaw kraJu.
wa i praca przedwojennego har
- domi bojownicy nowego ustroDla. fiinansowa.nia łnwesty- cerstwa była dostosowana "do r:~e. S~ ta·~~ szkołyktó
dą ju, ludzie czujni i odipowiedzia•I
0 ni cjl powołany zostanie Bank ':!ucha czasu" i zaprzeczyć tym rowm~z. sz y, w
_ryc
którzy poprzez tę ins1anInwestycyjny. Narodowy Bank samym reakcyjnej działalności młodztezy. prz~s'.lcza się atmo- cję będą mogli oddziaływać na
Polski finansować będ1ie pań- haden • powellowskiego ZHP. sfe;ę. obojętnosct. lub na"'.et wro całokształt prac danej placówki
stwową produkcję i obrót oraz Pani ta nie widziała przed woj ~sct dokonyW'l.liącyoh się prze szkoleniowej
spółdzielczość spożywczą w ną młodzieży 'KaZeteMowskiej, mian.
Dlatego zbH!ające się wybory
miastach. Rolnictwo otrzymy- radykalnej młodzieży Omturo- KOMITETY
do
Komitetów Rod7Jicielskich,
wać będzie kredyty przez wei·. radyka'-ei· wt'ej'ski'ej· młoRODZICIELSKIE
"'
winny być przejawem tej tros· 1
Bank Rolny, uś Bank Komu- dmeży wiciowej,
która •.nie
I tu poświęcić wypada słów kl, jaką poświęcamy odcinkowi
nalny spełni tę sam:} rolę na chciała" dostosoiwać się do .. du kilika doniosłej roli I<:omi•tetów wychowania, szkolenia I kształ·
odcinku gospodarki samorzą- cha czasu". Pani ta mierzy Rodzicielskich
przy
szkołach cenia naszej młodzieży. Winny
doweJ.
wszystko „przysitosowaniem" i wszelkiego typu
być przejawem troski o pokole
lia.nk Rzemiosła! H!l'n,~l•! •0 • na1Wet 7.llTlia>ny oblicza dzisiejsze
Bo władze szkolne, bo Rząd, nie, które przyjdzie kontynuo·
9
bejmie 1drobną 'Wltw i:c:zosc ł go harcerstwa również są ni· Partia, organizacje młodzieżo- wać naszą pracę.
Prof. dr Feliks Wiśniewski wręcza p. Moisy dyplom
handel wreszcie dla. fma.nso· czym i.nnym, jak tyl•ko koniecz we ('()bią wszysit•ko - by nie- I
S T
dla profesora Joli<Yt - Curie.
wania naszych obrotow zagra
• .
t
. . „
· ·
nfe.ntych powstanie Bank Han nosc1ą „przys osowama się .
---------------------------·-------------------------dlu Zagranicznego. Zbiornicą
To jest tylko zwycza}ny, goI
oszczędności
w kraju będzie!/y fakt - ale peiem wielkiej, a
Powszechna Kasa Os:zczędno- równocześnie alannującej treści.
~ci
Uczniowie musieli prostować
.
. .
..
.
Temu apa.ra.towl bankf)we- opin4ę swej przełożonej.
KonferencJa ~zielmc;r Górna Loi ~Jl dostarczył wyczerpuJący refe skali ogólnokrajowej. Ze słuszną. nie dzielnicy współzawodnictwa
mu podporządkowana zostanie
wa dała sumienną 1 rzeczową. rat polityczny tow. S1trzelczy-. krytyką. spotkała się niedocenio w dziedzinie kolportażu prasy.
organizacyjnie spółdrlelczo'ić
UCZEN _ NAUCZYCIEL
o~en~ działal_noś~i UBtępu~ą.ce;p ka, oraz referat sp_raw.ozdawczy na przez Komitet Dzit>lnicowy Tow. Angelmen
wezwał do
kredytowa i ):tKO. Placówki
I1..om1tetu Dzrnln1cowego, Jak ró I Sękretarza
Dzielmcy, ww. sprawa szkole~ia ideologicznego "·spółzawodnictwa
organizacj~
te przestaną działań jako saA nie zapomina}my o jednym. wnież ocenę pracy podstawo- Króla.
członków partii. Tow. Stcfań- partyjną. firmy „Reslau',.
__
modzielne instytuc.le kredyto- Ze mimo wszystko, istnieje i wych organizacji partyjnych, 24.ch dyskutantf.w po·il'hwyci czyk z ŁK PZPR zwrócił uwa. Współzawodnictwo to. obięło orwe, uprawiające własną poli- długo chyba istnieć jeszcze ~ę- działających w obrębie Dzielni. ło poruszone przez prelegentów gę na zbyt małe osiągnięcia Wy- iraniza"ję partyjM przy 6 zaida
tykę finansową, zwląz-tną ty~- dzie ten poi~żny dysfans mię· cy.
·
zagadnienia, rozwijając je na tle działu Propagandy. Na 3.'307 dach pracy.
ko" lużnie z planową polityką dzy miuczycielem a uczniem,
Tematów do ożywionej dysku własnych ze.kładów pre.cy i w członków dzielnicy tylko 246 za
Dużo mic;lEc·a poświęumo w
pisało się na kursy partyjne, a dyskusji sprawie wpływu i po
faktycznie na te kursy uczęE ·- mocy partii w pra1,y Z.M.P
cza tylko 167.
Szczegółowo naświetlił to za.
Stąd też jak na to zwró- gudnieuie przewooniczący Zacił uw.agę tow. Gawiński wy rządu Miejskiego
ZMp' tow.
niJ;a zbyt małe zainterefowanie Feliksiak.
Stwierdził on, ż.:i
bil>lioteką. literatury marksist.ow Dzielnirn Górna _ Lewa mr.. nie
Zgodnie z uchwałą Komisji ców do 200 tysięcy ludzi na- sja Centralna Związków Zaiwo członków do ogólnej .ilości. za- ski ej, z której korzysta mała wielkie osiągnięcia na polu roz
Centralnej Związików Z8;WO~O leż~ uwa~ć raczt;j z~ s~rom- dCJ1Wych og~os~a ko~u:S n~ trudnionych w zal.dadz~e prz~- ilość towarzyszy. Słusznie w wo~u organizacji ZMP. Nc•wy
wych wszystkie orgamzacJe ne l nalezy oczekłwac, ze alk- zwerbowan:ie Jak naJWJększeJ znaczono 15 nagród. N1ezaJez- związku ze sprawą. pracy nad Komitet Dzielr·icowy r-owinien
związkowe na te.renie
kraju cja werbunkO'Wa osiągnie po- ilości
członków
spółdzielni nie od tego przeznaczono 45 podniesieniem poziomu ideologicz ~pecjalną. opirką otoczyć
ruło
przystępują w dniach najbliż- żądany efekt.
przez Rady Zakładowe i inne nagród dla robotników i pra- r.cgo
członków
par,tii
tow. dzież, zająć się solionie szkole
szych do szerokiej akcji, maw drugiej połowie bieżące- ogniwa zw.iązikowe. Dla Rad cowników najaktywniejszych A1·gel1I1en (Zakłady Termotechi.i niem młodych członków Partii
jącea na celu zwerbowanie no go miesiąca na terenie łódz- Zakładowych które wykażą i najbaroziej wyróżniających czne) mówił o roli wychowaw. czynnych na t('Tenie ZMP, J?Oorganizacji kich zakładów pracy odbędzie się na·jwyższych stosunkiem się w akcji werbowania człon-I <1zej prasy ,partyjnej i zapropowych członków
.
.
moc im w pracy zawodowe.;.
spółdzielczych.
Akcja Stan~- się 400 masowych zebrań, or- ilOŚcl
nOW07;Wel"boWanyc h ków.
110W ał zorganizowame na tP.rt'.
·'
wić będzie dalszy ciąg reali- ga;nizowanych przez organi.za- „ .. „„.„„„„.„„„ .. „„.„„„„.„„„„„.„„„„„.„.„„.„.„.„.„„.„.„.„.„„.„„„„„„„„„„„„„.„„.„„„„„.„„„.„„ „.„„„„ .. „„.„.„„.„„„.
Dużą rolę mają tu do ~pełnie·
zacji hasła, rzuconego już na cje związkowe i ogniwa PSS. Nasi korespondenci fabryczni piszą:
nia świetlice fabryc:rnl'l'" - za
pierwszym kongresie Związ- Na zebraniach tych wygłoszouważył słusznie
tow. Wojcie.
ków Zawodowych w r. 1945: ne będą krótk.ie referaty, wychowski za mały nacisk· kł
·
Każdy członek Związku Za- jaśniające dotychczasowy do-1
a 0 zie
wodowego - członkiem Spół- robek spółdzielczości pols.kJ.ej
czą
CJI
się ~ ~racy ś,wiethcowCJ na po
dzielni.
w dzied:?:inie walki o uspołecz :
głębienie wiedzy i świadomości
Na terenie Łodri reali~acja niente handlu detalicznego t Sprawa podniesienia. jakościlko to, eo przeszkadza nam w dzeniu Komitetu Fabrycznego 1doologicznej.
tego hasła wymagać będzie po przystosowa>nie go do potrzeb pordukcji ·jest u na.11 omawiana produkcji, a więc te błędy, któ wyłoniliśmy Sekcję Ekonomicz..
Duże za· t
.
ważnych wysiłk<?'W ze ~trony konsumenta - człowieka pra- kolektywnie przez towarzyszy re re wynikają. z przyczyn techni ną., której zadaniem jest troska l
,
~n eer~~wame wywoła
wszystkich ogniw zwią.ziko- cy.
prezentujących organizację par- cznych i te, które wynikają z o stan produkcji w poszczegól· Y n.~ konfeernCJI nowe zadania
wych, Rad .zak~31do"".yc~ 1 inJedinocześnde z zebraniami tyjną, Radę Zakładową. i dyrek winy małokwalifikowanych ro nych oddziałach. Każdy członek partu w szkolnictwie. Towarzy·
nych org;anlZaCJil, działaJących prowadzone będą zapisy . na cję.
botników.
Sekcji jest or~wiedzialny na. sze formułowali i wyjaściali so
na te~~e ~kładów P:acy, członków spółdzielni; przyJmO
Co zrobili8my dotąd po tej li. Następnie wiele uwagi poświę równi z kiorownikiem oddziału l.ie swoJe zadania ~
k ·
jak Ligi Kobiet, ZMP I inne. wane będą dekla.racje człon- uii.
camy zagadnieniu współzawod. za wykonanie planu.
a· . ł 1 ś .
. .
za res'.e
Obecnie ilość członków PSS kowskie i wpłaty tytułem wpl
.
nictwa pracy kładąc nacisk w
zia a n1J ci Komitetów Rodzi.
wynosi 165 tysięcy, w tej licz- sowego jak równie! pl.erwWLej Przede wezystkim. przeprow!l.- jednakowym stopniu i na ilość
Kores~~ndent fabry~zny cielskich i Komitetów Opiekuń·
ble znajduje się jednak duża raty udziału. Wpłaty te wyno dz~y aystematyczme .~brania i na jakość.
„Głosu w PZPB Nr 8 czych nad szkołami. Mówił 0
ilość ludzi, nie będących człon sić będą po 50 zł W!pisowego 1 oddziałowych ?rganlzacJi part~j
Na ostatnim plenarnym posieH. Plewińska
kami Związków zawodowych. po 100 zł na udział dla pra- n!ch. . Ró_wnie systemat~czn1e
•
,
•
tym sz~zególnie przekonywuj1~co
Uwzględniając, że Związki Za cowników przemysłu, zaś po octbywaJł l!lę nara~y techmezno.
tow. Kowakzyk, ooty~hczasowy
wodowe na terenie Łodzi Liczą 1250 zł dla pracowników
W:Yflwór?ze z udziałem wszyst•
•
• •
I sekretarz Dzielnicy Staromiej.
270 tysięcy członków, zadanie tucji d urzędów.
~eh zamt~resowanyc~ produk. Kto ponosi winę~ zaradz1c złu~ skiej. Wezwał on delegatów do
zwiększenia ilości spółdziel- Jak się dowiadujemy Komi- CJą.. Omawiamy na mch wszyst· W ositatnim okresie, w Zwołano dwie kolejne narady aktywnego udział.u w przygoto·
PZPJG Nr 8 ujawnił się wydal ~echniczne. Poistanowiiono na waniu i przeprowadzeniu wybo.
więce1" ny spadek jakości prodi\lkcji. nich usunąć z pracy chronicz- riSw do Komitetów Rodziciel
Aby móc jasno wyobrazić so- nyc·h nierobów, w tym jednego 8 ki h
bie sytuację, zajrzyjmy . do sta majstra.
Zabroniono uliywać
c • aby nie przeniknQły tam
li
' ...
·tystyki. Wyrnika z niej, że w oliwiarek, lby uniknąć nadmier elementy reakcyjne.
Odbyło się w naszych zakla-1 Towarzysze
bardzo gorąco ta wyliczył !akity marnotraw- grudniu 1948 r. osiągnęliśmy nego oliwienia maszy.n. Oliwa
Wśród licznych jeszcze wypo
dach zebranie Podstawowej_ Or dysku•towa!i nad plan~ wno- stwa oliwy.
84 proc. primy, w styczniu ~aś została
zastąpiona specjalnym wiedzi, które poruszały sprawę
ganiza_cji Partyjnej, na ktorym sząc do 01e~o popra~kt, wsk~~
W dalszej dyskusji towairzy· bieżącego roku już tylko 70,4 mydełkiem. Dostarczono odpo- WBpółpracy ZP wsią, kwestię nie
dyrektcr
techniczny..
tow. zuiąc na. ~eszcze w1ęk~~e ~1z sze wskazali jeszcze na cały proc., a w lułym zaledwie 59 wiednią ilość pary technołogicz
Chmielewski, przedstawił towa- to przewiduje plan mozhwoscl szereg możliwości, które mo.ż- proc. Spadek, ja•k widzimy, o- nej.
dostatecznej aktywnośd kobiet,
rzyszom plan oszczędnościowy, oszczędzania.
.na i trzeba wykorzysfac. Widać ga-ornny. Kto ponosi za to wiSku1kiem
tych
wszystkkh mało m(.wiono o zago.duieniac:h
jaki nakreśliła adminis·tracja fa· Tow. Wie!'ucki zwrócił uwagę, było, że wszyscy bardzo wzięli nę? Zrnzumiałe, że część winy przedsięwzięć było na•tychmia- pro1fokcyjnych a wszczególuości
bryki. Zgodnie z tym piane~ że przy zasit~owa._niu nov:~go so~ie. do serca. sprawę oszczęd- ponoszą tiu snowacze, przędza!- sitowe polepszenie jakości pro- o akcji :>szczędnościowej.
akcja oszczędnościowa ma dac p~mysłu z p17cam1 dlewmczy· nosc1 na tereme naszych zakla nicy i tkacze, ale nie bez winy d.u.kcji.
Niemniej jPdnak należy stwier
nam 17 milionów zloty·c'h osz- mt zaoszczęd.ztmy 174 tony ko- dów.
jest również kiero'W'!1icitwo faTeraz juiż stale i sys•temaczędnośoi.
ksu rocznie. Tow. Popielski Na zakońc-zenie zosita~ uchwa bryki i Fabry•ka Sztucznego tycz.nie będziemy odbywali na- dzić, że konferencja wniosła du
.
•
wslrazał, iż nie wszyscy robot- Jona rezolucja, w której tawa- Jedwabiu w Chodakowie, która rady techniczne. Da to nam że nowego Jo pracy Dzieluico.
Jak. wyglądaią poszczegolne nicy obchodzą się właściwie z rzysze zobowiązali się nie tylko dostarcza nam sumwiec w złym moż.ność jak najściślejszej kon we3 i
nowowybrany Komitet
pozyCJe tego pla·nu?
narzędziami z czego wynikają walczyć o wy·konarue planu o- gatunku.
troli produkcji przy pomocy ~1 Dzielnicowy, z tow. tow. Kowal
więc oszczędność maleriało dla
fabryki ogromne ~traty. szczędnośdowego, ale i przekro Szukając przyczyn spadku ja· szego aktywu fabrycznego,
czykiem i Kazurem na czele nie
wa powinna dać 4.839.000 zł. Tow. Pikała wykazał ile cenne czenie go.
kości produkcji nie możemy po
K
t f b
Racjonalne gospodarowanie ener go czasu tracimy przez nieodZ. Wieniakowski
minąć milczeniem tych najdrob
oresix:~~i!u" a ryczny wątpliwie w swoje pracy w du·
gią dektryczną 2:500.000 zł. powiednie ?I"g'.lniz~wanie miej-,
Kwespondent .~ahry1::zny niejszych, jak na przykład brak
żym stopniu czerpać będzie z do
Uplynni?nie remanentow w ma sca pracy 1 meracionalne wyko
„GIOS11
na d·rukami pary techoologiczw PZPJG Nr 8
l'obku Konferendi.
~a..a.zyna<:h - 5.800.000 zł.
rzvs·tvwan!e maszVl!l. Tow. Ru,
w ..Wi-Fa-mde"
nei
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Marks wypełnia ankietę
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kanta, musiał kupować w je-1 wysiłek w budowie socjaligo sklepie drogie, niepot.."Zeb zmu.
ne lub wręcz szkod.liwP. a~tyOjciec przerwał. Wydawa~ ~\P
~
kuły. Robotnicy m. ies~kali w ło się Kazikowi, że ojciec my
~
~ ~
ohydnych, wilgotnych norach, śli teraz o swoich walkach z
~~
~
Słl P? dwad~ieści~ _kil_ka osó~
kapitalistami, o swojej pracy
~
~
pia!o w Je?neJ 1zb1e na ziemi. µad tym, by wsrzystko, co na
_ kAPlTl\t.
-.
'
Ubierali się w stare łachma- pisał Marks t zapamiętać i
~
ar,ny, me .z1~ali żadnyc~ n.>zry- stosować na każdym kroku w
1~ i ·021 r 10 ..,
. "oz 1 " ,
w~k •. ks1ątkl c~q teatm, nie eodzienrlym życiu, w codri:ienmieh nawet odpoczynku po nej pracy i walce.
.
pracy. Pracowali bowiem 16
„Umarl Marks, czczony, ltfornii. Imię jego żyć będzie - 18 godzin na tlobę ~leci
- Gdy 14 marca 1883 ro.k.ochany, oplak~wany prze; poprzez stulecia i poprzez także musiały praco~;a5. Nie ku Marks, strudzony dziemt~iony_ r~wolucy1nych wspo! stulecia żyć będzie jego dzie- uczyły się dne w sz;tole, nie łem, jakiego dokonał, ~snął
bo3owmkow od kopaln lo" (Engels
Przeni6tdenie o<l :w· ł s•„
n· na zawsze przy swym bmrku
1 • 1
syberyjskich poprzez całą nad grobem Karola Marksa) b-ti:l~ wlasydł .N.,, }~~;c~y~ e:. ie
w
•
J v
e P., •• ]c1ęzeJ p,aco- L skromnym
d .
kmieszkaniu
.
.
Europę i Amerykę Q.:! do Kaw::ii
d 'e .
:
.•
r
~,,
on yme, nau a Jego me
1
.
Y z1 Cl w P •· my„ ... garn zatrzymała się w miejscu.
Cil1 &kim
R ozszerzył Ją
. 1. oparł na no·
•
•
Ro~otnicy .i. ich dzieci za- wych doświadczeniach Lenin, . Któregoś dnia Laura ł je' starsza siostra Genia, ~or•
padali na Ciężkie choroby, genialny przywódca rosyj- ki Jarola Marksa, poprosiły dla zabawy swego OJCa,
śmierć była bardzn częst~m skich robotników. Lenin aby odpowiedział na ułożoną przez nie ankietę. Marks
g~ciem w robotniczej ?"odzi- wprowadll:ił tę naukę w życie bardzo kocJ;iał córk~ i ?ie odmówił ich prośbi~. Po lame...
- stworzył państwo socjali- tach ten niezmiernie cieka wy dokument ogło~ła Lau•
- To straszne ... - szepnął styczne _ Związek Ra dziec· a ą;ue. Nie był on jeszcze nigdy tłumacżony na
Kazik.
ki któremu przewodzi teraz polski. Oto pytania i odpowiedz! tej dziecięcej ankie- Ale kapitaliści to nie by j~o wspólt\\.·órca _ Józef ty, którą podajemy za „P rzekrojem":
li ty_lko ci wiel~y fał5rykanci Stalin.
Zaleta, którą najbardziej ce- cia..gnął daleJ ojciec. - W
Znowu zamyślił się ojciec.
nisz:
równym
stopniu, ijak
fabryT
t
od
ł · Ka
w ludziach .
Prostota.
.
(
k
ezwa się
k. anc1, ~zy~lt 1wal a w ra ził- _ aa uo -nas w
Polsce jest
w mężczyźnie
Siła.
Jach kapitalistycznych wyzy. .;
'
w kobiecie .
•
Słaboś6.
skują) robotnika mniejsi ka- już socjahznt ·
. .
Twoja charakterystyczna cepitaliści: kupcy, którzy sp:nze
- U na.s - odpowiedział
cha
.
.
.
. Stałość ' dążeń.
dają robotnikowi towar za ojciec - budujemy funda- Twoje wyobrażenie o szczęwygórowaną cenę, właściciele menty soa.jalizmu. Budujemy
ściu
.
.
Walka.
domów, którzy nie pracują, fundamehty socjalizmu w Twoje wyobrażenie o niea z robotnika ściągaj4 za nę- walce z tymi WE1Zystkimi,
szozęściu
.
Kapitulacja
dzne mieszk::i-nie _ostatnie, którzy chcą powrotu przed- Wada, którą najłatwiej wyciężko zarob1?ne p1ettiądz7; wojennych,
kapitalistycz- baczasz
Łatwowierność (w stosunku
obszarnicy, kt~rz~ wyzyskuJą n eh faszystowskich czasów
do ludrzi).
chłopa podobrue Jak robotni- Y '
bot .
. hł
' Wada, która budzi w tobie
1
ka gnębi właściciel fabryki, wyz~ku ro nika c apa;
najwyższą odrazę .
Chwiejność.
rr o<.l
huty czy kopalni, kupiec czy BudUJeI?Y, walcząc .z l~dz~ Twoje ulubione zajęcie
Grzebać się w książkach.
właściciel domu.
wsteczmctwa, z kapitalistami Twoi ukochani poeci
Szekspir, Ajschylos, Goethe.
Mimo ostrych zakazów ro-- 1 obszarnikami, których po- Twój ulubiony prozaik
Diderot.
botnicy walczyli 0 poprawę zbawiliśmy narzędzia krzyw- Twój ulubiony bohater
Spartakus, Kepler.
swego bytu prży pomocy dy i wyzysku - fabryk, ko- Twoja bohaterka
MaI1orzata.
strajków i manifestacji. Ale palń, hut i banków. Buduje- Twój ulubiony kwiat
Laur.
walka robotników nie była my socjalizm tak, jak wska- Twój ulubiony kolor .
Czerwony.
izorganizowana, . rob?t:nicy zywał Marks i Lenin.
Twoje ulubione imiona
Laura, Genia.
Kazik często wjdywał po;.", Ojciec dmiecł.nął się do przed stu laty rue byh Jes~otwartej ksi~ki tz port- Twoja. ulubiona potrawa
Ryba.
tret Marksa w świetlicy fa. l.{1l.;:;1rn. ,·
cze tak silni, jak dziś, nie m1e
t
tr ł M k 'K ik
Twoja ulubiona maksyma. „Nic co ludzkie rue jest mi
brycznej lub partyjnej, gdzii;
_ I ja tak;;e _ powiedział li swojej partii, sie wiedzieli re u pa; zy
ar s. az oobce".
bywał z ojcem. Zawsze, ile· __ gay byłem w twoim wie- jllk walczyć. Marks przewo- wi wydawało ~ię, że po my- Twoje hasło
Poddawaj wszystko w wątpkroć spojrzał na portret, coś ku, nie, mogłem oderwać oczu dził w6wczaii pierwszej orga- śl4cej, mądreJ twarzy spłyliwość.
nieuchwytnego przykuwało od tej twarzy. Później, gdy nizacji robotniczej - ,,Związ nął pogodny uśmiech.
Przełożył JAN KOTI'
jego oczy do pełnej wyrazu poznałem dzieła Marksa, gdy kowi Komunistów". Wykazał
Zofia Sliwińska
Rysunek A. UNIEpHOWSKIEGO
twarzy.
cfowiedziałem się, co zdtziałał w swoich dziełach, że ustrój
Jednego dnia Kazik zau- on dla !l:uJ, robotników, wy- ka);litalistyCżlly musi zginąć,
ważył na półce z książkami czytywakm z tej twarzy a obalić go winni sami robotojca dwa nowiutkie, zielone wRzystlde myśli Marksa, za- nicy, że konieczmt do tego
tomy obciągnięte w lśniącą pisanP. prztz niego w książ- jest
silna, zorganizowatta
żelatynę. Na grzbietach ksią kach. Portret Marksa stał partia robotnicza, która zdoi
żek widniały czerwone litery, mi się bl:::.ki i znany, bo zna- ha będzie poprowadzić robot
układające się w znane naz- ne i llajbliższe były dla ników do walki o nowy fad
wisko - Kar6l Marks._ Były mnie jego myśli, jego wie!- i Sprawiedliwość.
~
to „Dzieła wybrane" Marksa. kie odkry<:ia.
Marks w swoich dziełach,
~.
I
Ostrożnie zdjął z półki
Kazik spojrzał na ojca za- wykazał, te robotnicy muszą
kakrotnie w odpowiedziach I piszą do „Promyka" - sama
pierwszy tom. Usiadłszy przy ciekaw fony.
sami zburzyć ustrój kapita- Zdzichowi z Pabianic
stole, powoli zaczął odwralistyczny, ustrój krzywdy i
:l'rawdy zawarte w teorii, na 1'w~. listy. _Zadowolony_ je- raczej uczyń wybór i podaj
.
cać kartki. Kartki były no.
_. Co Wyl'iytujesz, tato, z wyzysku, Gdy powstały re>- Marksa i Engelsa, w ich nau !ltem, iz pisUJesz do ,1!5w1ata
we, pachnące jeszcrze drukar portretu? .L spytał. - Ja- botnicze partie, przekonywał ce nie utraciły nic absolutnie Młod eh" tylko ciekawym nazwisko lub pseudo111m, a
nią. Kazik dotykał ich z kie myśli i jakie odkrycia robotników, że trzeba, aby ze swej wartości, odwrotnie bard~ tych artykułów. W ja prześlę Ci dokładny awielką ostrożnością.
widrtisz tak wyraźnie?
proletariusze wszystkich kra - każdy rok każdy dzień których mtmerach ukazały dres.
Na początku książki umieOjciec pomyślał chwilę
jów zorganizowali silną, mię- pdtwierdza n~ nowo jak wni się? Wysłałem Ci książkę
szczony był ten sam portret, móWił:
dzynarodową organizację i kliwe ł dalekosiężne spojrze- gwiazdkową. Spóźnienie jest Cześkowi Bietnackiemli
nieszczęśliwego
który Kazik widział w świet
_ Wiesz pewnie, że sto aby wspólnie prowadzili wal- nie mieli twórcy naukowego wynikiem
Bardzom rad, że wiedzie ci
przypadku.
licy i w partyjnym komite- lat te:mu umacniała swe pa- kę przeciw wszystkim kapita socjalizmu, Na punkt drugi
3ię w szkole i nie opuściłeś
cie. z portretu spojrzały na nowanie nad światem burżua listotn. Taką organizację trudno odpowiedzieć w radotąd ani jednego dnia. Z te
chłopca bad:i-wczo mą~re zj:t. Burżuazja to kapitaliści: stworzył Marks w i864 roku. mach „Promyka". Nie będę Romce Jacuńskiej
oczy. ~~sok1e c~oło_ ?os1ło wielcy właściciele fabryk, Była to Pierwsza Międzyna Ci przecież pisał politycznych
Jak to, Romko, ;esteś pre- go, co piszesz wnioskuję, że
~~ s~b1e. slady v.:1ellneJ my- · hut kopalń. Kapitaliści two- rodówka. Kierowała ona wal referatów. Czytaj odpowied- zesem
Waszej spółdzielni biblioteka Wasza i świetlica
sli, wielkiego wysiłku.
.
rzyli fabryki, gdzie zatrud- ką robotr ików w myśl nauki nie ~ykuły w ,,Głosie Ro- szkolnej f jednocześnie człon dobrze pracuje. Czy istnieją
botn1czym. Z listu twego kiem jej komisji rewizyjnej , na Waszym terenie organiza
Kazik słyszał często, ze z niali robotników, płacąc im Marksa,
twarzy człowieka można wy- głodowe stawki wyzyskując
O tym wszystkim, K11zlku, ~oSkuj~, ~ nie będą dla tym samym więc kontrolu- cje harcerskie? Pozdrawiam
jesz <:woia whio:n:i d7L:ił::i 1czytać więcej, nit z książkiJ ich i uciskając.' Marks i je- myślę, patmąc na portret C1ebie za trudne.
Clę serdecznie.
że można z niej wycz.ytac go współpractmnik i przyja- Marksa. I myślę jeszeżE!, że
ność? Widzisz, Kochanie, to
myśl, uczucie, wolę człoWie- ciel Erlgels często pisali o nauka Marksa by'a tit_ nau- Jerzemu Rutkowskiemu
dobrze . że zaimujesz się pra
ł
•
· ·· Jankowi Jedynakowi
ka. Nie umiał dokładnie na- tragicznym pofożeniu robot- ką która nie tylko daje o
am• m1· się
cą spo,czrą, ale z k om1s11
Drogi chwpcze,
zwać tego, co wyczytał z por nika. Fabrykanci angielscy świecie nowe wiadomości, ale śniło gniewać się na Ciebie. rewizy1nej musisz ustąpić .
Kochasz muzykę Janku, a
tretu, ale nie było to już coś opływający we wsze1k!e CJ- ws.razuje, jak należy świat Jedyny izarzut, jaki miałem zajmowanie bowiem stano- nie masz środków, aby opła
nieuchwytnego, nienazwane- statki kosztem pracy robotni zmienić; żeby było na nim pod Twym adresem jest ten, wiska prezesa i członka ko- cać szkołę muzyczną. Myślę,
go.
ka wypłacali robotnikom ba: dobrze ludziom pracy: robot że wmawiasz sobie samemu misji rewizyjnej sprzeczne że miejscowy Komitet Samo- Pewnie to jest łakaś dzo niskie wyuagrodzenie. nik'.>m i chłopom. Polska talent pisarski, którego ja jest ze statutem spółdzielni pomocy Chłopskiej powinien
wielka, ogromna mądrosć - Płaca robotnicza b)'ła za. ma· Ziednoczona .Partia Robotni- dotychczas u Ciebie nie wi- Przypuszczam, że mimo tych Ci pomóc uzyskać w Ludc.
pomyślał Kazik.
ła na to, by żyć 1 a za duża, cia wprowadzi w Polsce dzę. Takie wmawianie sobie uwag pozostaniemy przyja- wym Instytucie Muzycznym:
W tej chwili uczuł na aby umrzeć. Fabrykant rM- ustr6j sprawiedliwy. Nie pie talentów - to nie jest rzecz ciółmi. Trudno mi wskazać bezpłatną naukę, albo przyswym ramieniu dotknięcie nymi sposoberai obcinał je„z-, niądze i
bogactwo będą zdrowa ani miła (dla otocze- Ci, Romko, z kim masz ko- najmniej dużą zniżkę w opl&
twardej. silnej reki. Był to cze tę płacę. Robotnik mu- decydowały o wartości czfo- nla - oczywiście). Mówiłem respondo,vać w „Promyku'' cie
ojciec.
siał mieszkać W domu fabrY· wieka. ale jego praca, jego Ci zresztą o tej sprawie kil- Przeglądając dział „Dzieci
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powrocie z !J.hrainą

delegatka. chłopów· z województwa

łódzkiego

- mówi o swych wrażeniach z pobytu w Związku Radzieckim

--:o:-KOMU WINSZUJE.MY
Wtorek, dnia 15 marca
1949 r.
Dziś: Klemensa

liśmy wygodną. W Zabłociu
byliśmy owacyjnie przyjęci
przez przedstawicieli Rządu
i chłopów ukraińskich . Miasto było udekorowane flaga

WAmIBJSZE TELEFONY
Jtraż Pożarna - o

Komisariat M. o. - 63

Zarząd Miejski - 66
P. O. K. - 112
Pogotowie U. S. - 35
Dworzec .Kolejowy - 91
Telegraf - 213

PZPR -

4

PZPB -

23

Zarząd

„Służby

tel.

Polsce" -

R 1 N A

Kino „Robotnik" wyświet
la firn pt. .,Casablanca".
Film dozwolony od lat 18.
Redakcja „Głosu Pabia·
nic": - Armii Czerwonej 19,
tel. 287.
Godziny przyjęć interesan
tów: 11-13 i 16-18.

zna} UJe

-----------Ogłoszenia drobne
ZGUBIONO pamiątkowy
,zegai;:ek męski (kieszonkowy) firmy Zenit. Znalazcę
prosi się o zwrot m wysokim wynagrodzeniem. Pabia
nice, Poprzeczna 13 B. Aili58k
eiak.
GŁOS

Komitetu
ł.64zklego
organ
Wojewódzkiego Komitetu
t
ZJednoczoneJ ParW
Polskie.I
RobotnlczeJ
Redaguje:
Kolegium Rl!d'lkcyJne.
Wydawca: RSW ,.Prasa".
Druk.:
Zakłady

tel.

Graficzne R. s. W.
ul.. Zwirk! 17,

Łódt,
206-ł2.

„Pra•a"

Telefony:

Redaktor

Zastępca

211-lł

na~elny:

2111-05
218-21
Sekretarz odpowtedZ.
221·19
Sekretariat Ol?ólny:
223-ff: :!Sł-25
Dział partyjny
wewn. 1D
korespondentów
D%1ał
I chłop
robotniczych
skich oraz redaktoców
219-42
gazet 6clennycb:
211-u
Dział mutacJl:
Dział IDie.lsld. I eport.r 2lił--Z1
red. n3cz.

'Wewn.•

1

n

Oztał eltionornlczny:
t>ztał rolny; wewn. t Redalr!1• nocna: ti2 n:
Kolportat:
Ac1mlntstncja:
Oz:ial O(łoszeń:

t:IJ-21
2114-21
1511-81
222.z:i
2e0-ł2
Jłt-so

każdym kołchozie.

cod~ennego u~y~ku kupuje
k?łchozmk według
sobie
upodobania.
UPRZEMYSŁOWIENIE

KOŁCHOZOW

Praca w kołchozach jest
zmechanizowana. Orzą tra·
ktory. Koszą i młócą jedno·
Każdy
cześnie kombajny.
kołchoz jest zelektryfikowa
ny. Do obsługi kołchozów
stworzone są ośrodki ma·
szynowe zwane w skrócie
M.T.S. Każdy kołchoz zwraca s~ę do MTS z. za~o~rzebo
wanier:i odpo:w1ednie_J m~·
szyny 1 w swoim czasie Ją
W razie ~epsucia
d_ostaje.
się maszyny w czasie roboty jest odsyłąna do MTS, a
~ię inn~,
stamtąd dostaje
zdolną do pracy. K1erowm·
cy maszyn częściowo opla·
cani są przez MTS. a częfo~o
wo przez _kołchoz. w k!orym pracuJą. Jest to komeczne dla kontroli pracy 1
Zajęc~a
wydajności pracy.
w gospodarstwie
zwykłe
~ównież są zmechanizowa.ne
1 tak przez oborę przec1ą
wózkiem
gnięte są szyny,
wozi się obornik do gnojov.mi i wózkiem dowozi się

NOWE OGNISKA DOMOWE W KOŁGHOZACH
„Mam morgi i nie mogę
wyjść za mąż" - powiadają
nasze wiejskie dziewczęta.
mi biało - czerwonymi. Rtąd
W kołchozach majątek nie
na
do Kijowapracy
jest podłożem do zawiera.
zjazd przodowników
nia małżeństw. Nowożeńcy
Jechaliśmy pokołchozów.
pobierają się według swobodnego wyboru, a następ,,. „hiP;rlą ~ohotę w sali Wo,1e W części arty3tycznE'j wystę· nie wybierają sobie miejsce
wrażenie wywołało zaprnszc
nie jej do prezydium Zjaz- w6dzi>.icj S~koły PZPR odbyło pował żeński balet świetlic~· swej pracy w kołchozie mędu, gdzie siedziała obok tow. ~ie: ogólne -ebranie członków PZPB, który wykonat szc'.reg tań ża lub żony, jeżeli pochoilzą
Rad Zakładowych przemysłu włó (.ów lud.,wych. W zebraniu bra- z dwóch różnych m~js<'oChruszczowa, I Sekretarza kicnnicze;;o i czlonk6w Związku ło udzinł przeszło 200 osob.
się
Pobierającym
Zawodowego Włókniarzy oddział------------ wości.
K. P. Ukrainy.
pierwszej pomocy posa.gomówi da- w Pahianicnch w zwią.zku ze
„Kołchoźnik wej udziela kołchoz przezna
śmiało, ;,·spńb:awodnictwem spółdzielców
lej tow. Walas
czając do 3.500 rub1i dla
odważnie i zdecydowanie za Polski i Czechosłowacji.
do hufca SP
bierał głos. Członkowie Rzą- . Zebranie . rozpoczęto odcg-rakażdego nowożeńca. Jeżeli
du w czasie przerwy serde- mem hymn~w narodow) 1·h ohyPowia!owa Komenda Powsze nie mają swego własnego
. dwóch kraJÓW. Referat pobty·
·
· l'
.
cznH: r~zmawia 1 z uczestn1- czny wygło.nł tow. Rozwens, a chneJ Organ}za~ji „Służba Pol- domu. otrzymują pożyczkę
referat związany ściśle z zagad- sc.e" ?' ~ab1amcach, . zawiada- bezorocentowa od kołchozu żywność bydłu koło każ.
kami ZJazd.u.
k ł ·ho· p
ze Junacy roczmka 1930. . d p • t
Przy zwiedzam u kołcho-1 nieniami współzawodnictwa spół mia,
.
. . •
· .
ans wa. rzy o c
1931 i 1932 podlegający powsze 1 0
zów nie byliśmy kierowani dzielczego wygłosił kierownik chnemu obowiązkowi przysposo- zie. ~ażdy praco:"'nik . ma deJ krowy Jest ur:ąd_zeme
z góry narzuconym progra- PSR Społem tow. Wypych.
hienia zawodowego, wychowa swo1 dom, składaJący się z automat~czne do poJema. W
nia fizycznego i przysposobienia trzech do pięciu pokoi i urz~dzemu _tym krowa gę~ą
wojskowego młodzieży, którzy swój ogródek do 1 ha ziemL 1 n~c1ska rruskę, ta napełnia
nie pracują w fabrykach pań· Może hodować świnie w do się wodą, którą dowolnie
stwowych, ani też nie chodzą wolnej ilości, drób i jedną pije. Hodowla stoi na wy.
sokim poziomie.
do żadnej szkoły, zobowiązani lub dwie krowy.
są igłooić się w d11i11 15 marca
się W nowym pomieszczeniu
ŻYCIE KULTURALNO:..
. 1949 r. o godz. IO-tej w lokalu PŁACE W KOŁCHOZACH
Państwo, po\\'1.erzając kie· ność i porząde k • J a dłosp1s
nrzy 111. Złotei· Nr 5, cel.em
OŚWIATOWE
"
·
·
bf'
·
rovv-nictwo robotnikom. Ste- wykazuJe o ite l urozmalC'.> wcielenia ich do hufca miejskie
Praca w kołchozach opieCzas wolny od pracy koł
rani od młodych lat pracą ne posiłki. Staruszkowie z go „SP". który powstaje na te ra się nE! pełnej swobodzie.
robotnicy, znaleźli na stare pełnym uznaniem i szacun· renie miasta P.abianic.
Do rohotv nikt niko~o nie choźnicy spędzają w świe
zmusza, każdy do niej idzie tlicach, a czasu tego mają
lata godziwe schronienie w kiem odnoszą się do swych
--oMiejskim Domu Opieki dla opiekunek ob. Kosterówny i 1~1ne zebranmelsam ochoczo.
Najwi~kszą poddostatkiem, gdyż ~ospo
Dorosłych. Są oni tam do- ob. Koziarowej.
karą było by dla kcłchoźni- darka jest zmechanizowana
I!
li'
Prezydent
statnio ubrani i obuci oraz miasta ob. Sulejowa podka. gdyby go wykreślono z Każdy z pośró,d zwiednmvch
Ił
1
należycie odżywiani. Na każ czas zwiedzania Pomu, przy •
I k'.lłchozu i dano mu nawet przez nas kołchoz ma swoje
dym kroku widać schlud- rzekła pensjonariuszom częon1a 20 marca br. 0 godz. l~-ha ziemi do własne~o kino, teatr i bibliotekę.
Pods~awą do obhstsze wizyty. W niedługim IO-tej w pierwszym terminie, a uzyt~u
Praca w świetlicach proczasie uruchomione zostaną 0 aodz. 10.30 w druaim term!· czanrn zarobkow są „trudo- wadzona jest zespołowo fst• nie"' w sali świetlicy b PZPB w d m"' ..,T ru do d ru·u m'l ny k o ł - nieją zespoły teatru amator. - b amboszarma
pracowrue
może osiągnąć od skiego, zespoły śpiewu. mui szwalnia, gdzie zdrowi pen Pabianicach przy ul. Trauautta choźnik
7.a opilstwo i awantury MO sjonariusze znajdą godziwą Nr 4, odbędzie się walne ;ebra 60 do 80 miesięcznie i tak zyki, tańców itp. Te same
Stefanowi i pożyteczną rozrywkę.
protokóły:
~ri~ała
nie członków Polskiego Związ· dla doj~rki udojeni~ 20 Itr. dojarki I świniarki występu
J':afmierczakow1, Konstantynow
Mimo, iż wsporniany Dom , ku byłych Więźniów Polilycz- ~l~k.a i~st trudDd~1em, dla ią w świetHc:v jako aktorki,
~l•a 68, Ign'lcemu Nowickiemu,
swuuark1 doglądame 8 ma- tancerki i śpiewaczki
Bohaterów 15, Tedeuszowi Koło może już dziś być wzorem nych - kola Pabianice.
cior. Od każdego urodzone--:o:-Analfabetyzm, ta smutna
dziejczykowi, Toruń ska 38, An· dla innych domów w całym
go prosięcia otrzymuje 3 tru
t(lni<>mu Rychterowi, Traugutta
czasów carskich,
spuścizna
.. dochodzi do teg_o preRJłlD1do_dni
to jednak nie
18, Kazimierzowi Barysowi, War WOJewodztwie,
f
I
jest On jeszcze całkowicie UW kolzlikwidowany.
został
mia . Wypłaty regulu1e sam
. .
,
.
l ·
sza wska l 6, IgnaC"emu Dąbrow
d · t
d
O~dztał RTPD w. ~abrnmcach kołchoz. Kołchoźnik może chozie Kirowa spotkaliśmy
•kicmu, ~irnkicwieza 1, Alojzc rzą zony, g yz rzy po rnJe
mu Delągowi, Puławskiego 3, zajmuje Powiatowa Komei:-- ~a~1erza ~ roku. bt<'z~cri: urz12 zarobić miesi cznie do 1200 lekarza weterynarii, który
ę
bl'
BugePiuszO\Yi Ku•ma.nowi, ~·ar· da SP. Poza tym zupełme 07.le kolonie letme w mieJsco ,·;o
za Cara był analfabetą. Kieszawska 16 i Leonowi Grali, Lą niezrozurniałyn1 jest dalsze Rri Teodory. znajduhtcj się .4 ru _1.
Nie spotkaliśmy w kołcho
kowa 22. Leokadia Rkupińska, zajmoi,,vanie przez Starostwo 1km :-a La~ki<'m ..llriejsrowość ta,
dy indziej znów tych sa·
rhoc mieszka przy ul. Spokojn'O'j Powiatowe Laskie jednej r.doz?M ~ oknho;v hogato zale zie wspólnego kotła, z któmych mieszkańców kołcho
. dl'
b
rupieciarnię ~1oneJ, po~rnda. bardzo dobre wa
:N"r 16, jednak spokojną nie· je~t, dużeJ· sali na
Y wszyscy Je I
· nrnki na urrnd·~~nie ośro•lkn ko- rego
.
. „.
. .
g-dyż się upija i zakłóca spokój
spotkać można na boisku
zu
w ktoreJ rrueszczą si: stare lonijnego. Dzirci bęJą. mogły wspólnej izby do spania.
pi::hlirzny.
przy sporcie. Uprawiają gry
t
·
·
t
·
h
h
ł
k
"'
szkoln~~
buJvnkn
w
rniPszknc<
by
Prosby,
graty.
połamane
7.:t ant.'·sanitnmy stan po~esji
vv o c ozac is meJą ar· '
·
" 'ł
Staros t wo saJę t ę oprozm
k' p d , t
· · ·
około J!'> izb. Koln
o, pn~indaj~r~·t"
w. piłkę nożną, siatkówkę,
<•dpowi::.dr.ć będą.: Alelrny Kopy
ro UK
g1
.
"l)fl
;il
.
.
·
·
1
. . y, koszykówkę itp.
· ·i t 1armar i.
Demokrarji 14, Są p r zySio wiowym rzuca- me przMl'H17tane sn " a "' . <zw
dłowsid, plac
meuzy e przez kołchozmka
).fatylda. Polaczek, Vvar•zawsk;, niem "'arochu 0 ścianę · (jm) C'i ze sz'kołv· i foirtlic HTPD · mogą
być sprzedane na ryn
Kołchoz to jest jedna wiei
43, Lurlwika Kurzawska, ŻNOm
również przedmioty ka rodzina.
jak
ku,
Józl'fa Wó,i~ik, Orla
i kiego 2:1,
15, oraz Mieczyław Biskupski za
nieporządki przcc'l po3esją. szpital
odpoprzedłożeniu
Wojpwt)dzka Rada Narodowa I przednim
ną Ubezpierzalni Społecznej.
Maria Witko·.vska Polna 26 w Lodzi zatwierdziła statut o wiednie-go zaświadczenia. zwolw wyniku zaniedbania
uie umieściła cen na sprzcdawa· pooorze podatku od gołębi, u- nieni są od tego ))Odatku. WyRadę j sokość podatku wynosi l OO zł. W dniu wczorajszym .Mi~Hrn ezęśeiowo drewniane komórki.
nych towarach, a Franciszek Cy chwalony przez Miejską
merman, Lutomierska 10, pobia. Narodową w dniu 23 grudniJi w stosunku rocznym za każde f'traż Pożarna wezwaaa została Węgiel leży w ich liezpo5redn!.m
opłacają Igo posiadanego gołębia. Poda· do doi_nu ~rzy. ul. Puł~skiet;o 10, ~ąsiedztwic.
Podatek
Mieszkańcy domu
da złrgo p~a. Nie trzyrn'l 150 nn ub. roku.
osoby, posiadająre I tek płatny jest jednorazowo w Okazn10 się. :r.e. :r.:rpnh!y !Hę sa- w liczbi\ 21 rodzin żyją. w ci~.
łańeuchu, ani też nie 1.akhda mu wszystkie
Statut powyż dze .w p~ze.wo.dzte komrnowYI? "'. głej obawie wybuchu pożaru,
kagańca. Pies pJszarpał przecho gołębi~ na terenie m. Pabian:c. ciągu miesiąca.
dniowi spodnie, trzeba więc bę· Właściciele. hodujący gołębie szy posiada moc obowiązującą zrmJdu.111'.:eJ s1ę tam drukarm i tym ba.rdziej. że nie jest to pier
f:.rbiarni jeJ~rnbiu.
dzie zarłacic i grzywnę i odku- dla celów wojskowych. po u- 1 od dnia 1 sty~znia 1949 roku.
1wszy ~.:,dek.
Straż w stosunkowo niedługim
WYNiegroźny na szcz~ście
pie spodnje.
padck pozwolił nam zapoznać okresie cznsu ju7. po raz czwar
--:o:-się z karygodnym stanem sani ty była tutaj wzywana. W sta.·
łła odbudową
tarnym i warunkami bezpicczeń ryeh tandetnie zhudowanyeh do.
siatkówk1 I koszy- 1męska AZS - PKS 47:26 (do stwa panująe~·mi na tej posesji. Mach zapalały się to podło"'a to
Drużyna
ZMP
kówki żeńskiej i męskiej AZS przerwy 29:18). S;atkówka żeń Część tego domu nr 1 cży iło Jlry· <łach, albo też sadze w pr~ewo·
Na ~budowę domu ZMP Łódź, rozegrała towarzyskie za ska AZS-PKS 2:1 (5:15. 15:8, \1·ntnego wł!.§ciciefo; ob. Malinow dMh kominowych. Stan .:Alnitn.r
żeńska ~kiego llroni!<ława, zamieszkałe- ny pose~ji j0bt bardzo zły. Wła
Koszykówka
"'.Pł~~aJą coraz to nowe kwoty wody w Pabianicach z PKS 15: 11).
PKS - AZS 22: 15 (do przerwy go :przy ul. 1fyfliwskicj ~·a. Na ści<:icl, mie11zkający gdzieindziej,
. . . Włókniarz.
.
p1emęzne.
tcmiast c'lruga część nalczy obc rdc wiele uwagi poświęca ~·we·
Wyniki poszczególnych spot- 12: 11 ).
Na we zwa me tow. Ka'."mskie
go, tow. Hanczke wpłacił sumę kań są następujące: siatkówka Jedynie w O'Stat!nie.j konkuren cni(1 iło Zarządu Nieruehomoścl. mu domowi Interesuje go nra..
PKS 2 : 1 j cji koszykarki pabianickie uzy- Posci;ja ta. zabudowana jest · \\'dopodohni~ tylko czyr.sz ko·
500 zł.: tow. Kuber.a 300 zł. męska AZS
•1·szystkic·h ~tron. Na niewieL morniany.
w~ywaiąc do składania dalszych (8:15, 15:7, 16:14). Koszykówka skały zwycięstwo.
ofiar na ten cel tow. tow. Susz Iiiiiiiiaiimiiiliiiiii!Siiiilliii'llamii'iiiiiiiiiiiiiliiiNiiiiiiiiimiiilliiiiiiiiiiiiiiBiimiiiili ki~ i;tosun~IJ:ro podwó~lrn w.<po On~~wi~dnie władze winny przy
czyńskiego. Piskorskiei;o, Spion
1~,ma:1a w~ze~ d~ukarma mag:i-· ezymc się do przeprowadzenia
;,ynuJe duze ilo§~1 węgla bez za odpowiednich zmian jeśli chodzi
ka, Pawełczyka, śpionka H„ Zł
r; n<''!'f' zt.b<'„.,;,.,rzcnia. Część po o stan sanitarny i bezpiecze4.
M:ichtę. Kierus~. . Marcinkiewi- 1
J.wórka za.jmują. stare zr.iEzczone stwo tezo domu.
,
,
w1cza l Duszvnsk1e.2'0.

.Zebran"1e rad

zakładowych

ci~~emt~!~sw~~;m-wielkie wzwiązku ze współzawodnictwem spółdz1ełców

Rejestracja

Dorosłych

dla
Opieki
Miejski 'dDom
,
Po dość długich tarapatach miejski Dom Opieki
dla DorOSiłych, tak zwany
Dom Starców, znalazł się w
nowym pomieszczeniu przy
ul. Partyzanckiej Nr 56. W
domu tym znajduje całkowi
tą i należytą opiekę 46 pen
s~onariuszy, w tym 39 ko'Q1et i 7 mężczyzn.
Najstarszą pensjona.duszką jest ob. Lewicka, licząca
94 lata. Mimo 't ak podeszłe
go wieku czuje się dobrze i
chętnie prowadzi rozmowy.
Dzięki troskliwej opiece kie
rowniczki ob. Kosterówny i
jej prawej ręki ob. Koziaro
wej, wszyscy staruszkowie
należytą opiekę.
mają tam
Większość z nich, to dawni
robotnicy niemieckiego fabrykanta Endera, który obecnie przebywa w „vaterZaldady przejęło
landzie".

nikę położniczą. Każda kobieta przed porodem ma ;eden miesiąc wypoczynku i
jeden po porodzie. Czas ten
w klinice. Starcy,
spędza
nie7dolni do pracy, otrzymu
z kołchozu emerytury.
ją
Mogą spędzić swe życie przy
dzieciach. ewentualnie w
Domu Starców. Zakłady takie istnieją przeważnie w

I

udaliśmy się

Mi:jski ZMP -

Nr 143
Komenda
teL nr 6.

mem. Po drodze zwiedzaliś-,nikami. Do robót tych nie
my kołchozy bogate i mniej wybiera się osób specjalnie
bogate, w których chcieliś- nieudolnych.
my się zatrzymać.
Szczególnie interesowałam URZĄDZENIA SOCJALNE
W KOŁCHOZACH
się życiem kobiet w kołchoW kołchozach istnieją szko
zach. Kobieta nie jest upośledzona, występuje zawsze ły o wysokim poziomie nana równi z mężczyznami. uczania. Ze szkół kołchoźni
Kobiety są traktorzystkami, czych można wyjść lekastanowiska w za- rzem weterynarii, agronozajmują
rządach kołchozów, są do- mem lub inżynierem. Dziejarkami i świniar~an:L Pr? ci p~ wyk,ła~ac~ odrabiają
c~. w kołchozach _me 1est ~o lekcJe w swi~thcach, '.3- czas
ruzana. Sprc:twuJąca zawod wolny spędzaJą na brn.sku.
jest traktowana I Mieszkańcy kołchozu maświniarki
na równi z innymi pracow- ją na miejscu szpital i kli-

W skład delegacji chłopów polskich na Zjazd ukraińskich przodowników
pracy w rolnictwie wchodzili również mieszkańcy
łódzkiego.
województwa
Poniżej zamieszczamy wy
powiedź tow. Walas ze
wsi Wilkowice (pow. rawsko - mazowieckiego). Oto
co mówi tow. Walas:
„Podróż na Ukrainę mie-

b · • ·,
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Kronika milicyjna
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ycznvc

h

.
Koon:e. etn1e
1 1

Podatek od

gołębi

I

Kronika sportowa

Drmu

I

I
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•• ofiare
OZ

na Pomoc Zimową

Pożar prxy ul.Pułaskiego

Str.

Nr 73

ft

rEATH
PANS'J.'WO~~ ~
WOJSKA POLSI<JEGO W LODZI

ul. Jaracza

27

Ostatnie trzy dni
Dziś o godz. 19.15 współczesna
komedia polska Kazimierza l(orceltego pt. „Bankiet".

Ze

TEATR „MELODRAM"
ul. 'Iraugutta 18

świata

(Gmach OKZZJ
17.30 współcze
Dziś o godz.
sna sztuka amerykańska Arthura
Millera p. t. „Synowie".

niedzielę zaroją się boiska piłkarskie

I

Obok dwóch lig, ruszą do bo;u również zespoły
nicd~iele

A.

TEATR
POWSZECHNY
w todzl ul. 11-go Listopada 21
Codziennie o godz. 19,lS, a w
niedzielę I święta dwa razy o go·
clzinie 16 i 19.lS ciesząca się olbrzymiem powodzeniem komedia
Baluckiego „KLUB KA·
Michała
WALERÓW",
W roli Nieśm.ialkowskiego wy•tępuje doskonały aktor komedio·
1ty Zbigniew Jabłoński.

okręgu

łócl:ikiego .

pozostało zespoło::

I

drugi

nięto

I

w niedzic:IP

s.ię

<I"'.:1

TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOł.NIERZA
ul. Da•zyńslkego 34
Dziś dwa przedatawienia o godz.
16-tej i 19. IS komedio - farsy E.
Pietrowa „WYSPA POKOJU" Kasa czynna od 12-tej tel 123-02.

--:0:--

.,Wielkie Nadzie1e".
„Wielka Na9roda".
BAJKA - „Skarb"
GDYNIA - Program Aklualnośrl
Kraj i Zagr Nr. 11".
HEL - (dla mlodz.) „Skarb Tarzana".
MUZA - „Cygański Tabot
POLONIA - „Nikt nic nie wie".
Niecierpli·
PRZEDWIOSNIE _

ADRIA 'BAŁTYK

.. S

fi

WOfewództWa

„

"

..,- eodor

0

gra.ią

z drugim Z)!'icrskim
- . Borutą; która uzy
~k:iła za8zczyt11y wynik ub. nie
clzirli z liw,wyn. I.K8 \\1\\knia
rzcm.
Wreszcie '.l'omaszowiauka spotka się u sicbie z Co11corJią..
rzc>

zespołem

tenisie

11-1111.._,,,1-•u-1111-1111-1111-1111-~fl-llll-D

-

„
wosc erca ·
ROBOT.NIK„-Noc. w _c~sablance
ROMA - „Guram1szw1h
REKORD - „Pościg"
dla młodz ;,Kulisy Wielkiej Rewii"
STYLOWY - „Trzeci Szturm"
SWIT _ „Dzieci Kpt. Granta",
TĘCZA _ „Jasna droga''.
nolinie
TĄTRY - „Serena da w
Sło1ica" ·
„Rudzielec".
WISŁA WOLNOSC - „Jasna droga'.
WŁÓKNIARZ - „Aliszer Nawo!l"
„On czy ona".
ZACHĘTA -

pai;tnika, Jdóre WJnllC ouiecu.ilł
cy junior, zca11y z, turnicju ~zkol
ncgo w r. ubir'<łym. Zdohyrit>
punktów pr.lez Włókniarza nie
powinno ua~tr~czać zgiNzanom
wiele - trud n111ici.
W Kolu~z~ach tarntejsi koleja

Tomaszów mistrzem

łódzkiego W
Nasza zapowietlź, ż~ ZwiązPk >trzem drużynowym ZMP zost'lł
Tomaszów wyl\Jlodzicży Polskiej w roku 4(J t•ie~podziewanie
z najpownżni<'jsz.frr:
przystą.pi do szeroko zakrojonej grywając
pracy nn odcinku ~portu i wy- p1·etende11tcin clo mistrzowskiez;i,1jtluje go tytułu, tj. ć!rużyuą, Hadom~howania fizyc.lllcgo,
pierw- ~ka. która zadon·olić ~ię musi:lswoje votwicrdzenie w
miejscem i tytułem
~;.ych przed:;ięwzii:ciach Wyclzia h, drugim
lu WF i Sportu przy Zarzą<lzie "ir-e11 °i strza.
Tym samym Tomaszów otrzyWojewódzkim Z.MP w Łodzi,
, Na pic"' :Azy ogień po,;zła ma- lllał pu"h~r przechodni Zarzą.du
kt61·y
ZMP,
~owo zakrojona na skalę wojew. Wojewódzkiego
drużyny
którą hyly przejdzie na włusnoś1
impreza svorto-;va,
rozgrywki w tenisie stołow.trm bęJ:tcc>j dwuki'otnym kolejnym
~rzeprnwaJzouc na terenie Ra. mistrzem województwa, lub drucomska. Zawod,v odbyły się w :i:yny, kt6ra. pięr!iokrotnie ~yt~ł
c:niu 5-6 1imrca w ooszernt-j ~a tC'n z<lohrdz~e ~c~ nwzględmema
li I Gimnazjum Ogóln. przy ul. zarndy kolcJnos.::1.
W cza~ie rozi:rywek każdy z
Bugaj. De> zawoil6w st::tn~ly dru
żyny Zll[P z Pabianie, Radom- ze~poł·\w r~ze.grnł jcd11ą. . ~alkę
1
•ka, Tomasz11wa, Piotrl;owa, Opo .:e w~zyst krnn pozostałymi 1 w
c·zna, Skierniewic·, • Ozorkol'.'1: u~tateczHy:n wyniku tabelka mi
\fi - 1,1rzostw pn dw(•l'b dniarh z:i.wo
AlrksandrnwR. i Zd .• Woli.

Co

usłyszymy

1140 Kronika Węgier, 11 57 Sygnał
czasu i Hejnał, 12.04 Wiadomo:ki
południowe. 12.20 „Na swojską nugra zespół Harmonistów T.
tę„ Wesołowskiego. 12.4S Audycja dla
wsi, 12.SS (ŁJ Poradnik iywieniowy w oprac. inż J. Krautforsta,
13.0S PRZERWA, 14 30 (Łl Na
marginesie łódzkiej prasy, 14 „10
fŁ) Muzyka obiadowa (płyty). IS.OO
(Ł) Komunikaty. IS.OS fŁl Felieton
sportowy, red . Ludwika Szumlewskiego, IS. IO (Ł) Drobne utwory
symfoniczne (płyty) 15.30 „Kiedy
wielki Jan był małym Jasiem" . audycja słowno - muzyczna dla
dzieci. IS.SO Muzyka z płyt. 1S.5S
„Czy karta Na-rodów Zjednnczonycb obejmuje Indie", 16.00 DZIEN
16 IS
POPOŁUDNIOWY,
NTK
„Spiewy i tańce podhala1\skie" at1dycja słowno - muzyczna dla
młodzieży, 16.40 Przegląd wydawnictw Spółdzielni „Współpraca",
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Tragedia Amerykańska
Sprawa młodego Griffoithsa przypomndała mu włai:ne podoh11e przeżycie. Mając bowiem lat dwadzieścia zabiegał
o dwie .iednqcześnie kobiety, z których jedną więcej się bawił niż kochał. Uwiódł ją w koi1cu, a mając do wyboru mal„
żeóstwo lub ucieczkę wybrał ucieczkę. Dopomógł mu do te{:!o i ojciec. który, gdy mu wyznał wszystko, sam mu doradził wyjazd, a podczas jego nieobecności zajął się tą sprawą, tysiacem dolarów zaspokoił brzemienną dziewczynę i w
ten sposób uwolnił s~na od ciążących na nim zobowiązań.
Syn wkrótce powrócił i mógł zawrzeć małżeństwo z drugą
panną.

Usłyszawszy o zbrodni Clyda, chociaż nde czuł do ndego
sympatii i wstręt w niim wzbudzały jego potworne sposoby
wywikłania się z trudnej sytuacjd (nigdy co prawda w całej
swej praktyce prawniczej nie umiał pojąć psychologii zbrodniarz.a\. wiedząc jednak o jego miłości do eleganckiej, bogatej panny, pr:wpuszczał, że w tej fatalne.i chwili rnusoiało
nastąpić .iaki~ś 7 .amroczenie umysłu. Był przecież ubogi,
próżny i iamb~tr.y i musiał działać w afekcie.
Sam już nawet rozmyślał nad tym, że mógłby podjąć się
obrony tego młodzieńca. Miejscowa sytuacja polityczna była dla niego niezmiernie korzystna: mógłby ją wykorzystać
i zadać cios najtajniejszym marzeniom Masona. Gdyby przyjął obronę Clyda, staralb:v się wysunąć jak najwięcej spornych kwcstili i odwlec sprawę, a po wyborach niełatwo bę
d7..iie Masonowi walczyć przeciw sędziemu. Można by również, posługując się oczywiście tylko legalnymi sposobami.
2!'.llnieniić termin rozprawy lub zarządz.ić ponowne rozpatrzenie procesu, który będzie mógł ponownie się rozpocząć dopiero wtedy. e;dy Mason zakończy swe urzedowacie.

przez radio

łódzkiej

kl. A,

Piohko1Yianie d:iży ć IJ(o'rli~ llo 1 1z~·
~kani.a. punktów; aby nadal pro" ·adz1c w tahcl1.
Dla prz;vpommenia podajemy
tabelkę RpotkaD. po siedmiu za
wodach picrn , :z;cj rundy.

mesprzyjaJących

13 bm.
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tóDZICI TEATR ŻYDOWSKI
Jaracza 2. .
W sobotę dn. 12. w niedzielę dn.
13 marca r . b. o godz. 19,30 sztuka
Sz. Diamanta "W NOC ZIMOWĄ"
W reżyserii !dy Kamińskiej.
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wyjść jako zwyóęzca , jdli ch«n
.,,,„ onPgra<' w ti~ qoroczn~· eh 'r••t.ka
O godz. 19.30, w niedzielę i świę
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Piotrkowska 243
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ligi pierw-

obok zawodów
W nad chodza<oa
i drugitj, ro~poczną. się ·również spotkania _piłkarskie o m1~
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Do zakonczenia p1erwszeJ
strzostwo kl.
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Icze.
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Pierwszy z tego tcrmim1 to 20.III br. a
ten przesu.
Wielkiejnocy .. Na
nia tj. drugi
W?.rlJilsp•;wodu
spotkama z dn.
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PAŃSTWOWY

TEATR LALEK R.T.P.D.
Nawrot 27.
Codziennie prócz poniedzialków
vodz. 9 „Pinokio",
W niedzielę I święta godz. 12
„Historia cala o niehieslticb migda

drużyn

ABC

clów
r.o:

Stołowym

gier ptk, ~t.
hr.
Coneonlia Piotrków 7 13 21:4
Coueorclia Piotrk. 7 Iii 21:4
18:8
'l'UR Lódź
7 11
22:11
10
7
Vi"łókniarz Zgicrt.
Boruta Zgierz
7 10 H:lO
ZZK Koluszki
8 23:17
7
6 10:16
Lechia 'l'oma~1ów 7
4 11:13
7
ZZK Lóclź
3 11:16
7
'!'omaszowiauk~
3 11:30
7
LKS I B
8:2i
7
Zjednoczone

Zbliża się termin
wyścigu Proga· Warszawa
WROCŁAW (obsł. wł.)
cławiu bawił

We Wroprezes Polskiego Zwią

zku Kolarskiego Gołębiowski, w celu omówienia wyścigu kolarskiego
Warszawa - Praga, którego jeFtOSll~ek den z etapów będzie się kończył
punktów we Wrocławiu.
Hi;O
Na zebraniu informacyjnym, z
14:2
przedstawicieli partii,
udziałem
1~:-1
władz I prasy sportowej, omow1010:6
8:8
no. najbardziej . akt.ualn~ sprawy,
4:12 związane z wy.c1g1em.
4:1Z
--:0:-0:16

przedstawiała się nabtepnją.

Ośrodek

1. 'l'omasz/iw :Maz.
2. Radomsko
a. Pabianice
4. Ozorkóv.·
5. Zd.-Wol~
6. Piotrkó'v
7. Skierniewice
8. Opoczuo
W czasie zawodów wyłoniono
również indywidualnego mistna
którym zosnał Purola Jerzy (Radomsko). Drugim był Dziubałow
~ki Stanisław (Tomaszów Maz.).
'frzecie miejsce w iu.dywidu11l11ych rozgrywkach prz;vpatUo Mi
chalskiomu St. z Ozorkowa
'l'enis stołowy jest dócdziuą
~vortu, którą. można uprawiać z
pc>wodzenirm zarówno zimą jak
i latem, a która wymaga hnrdzo
warunków lokalo.
skromnych
wych i techuicznych.

świetlica
Każila młod7.ieżowa
16.SO Koncert popularny, 17.30
Audycja Towarzystwa Przyjaciół może być 't erenem, 11a. którym
17.35 Pogadanka przy- tfnis stołowy uprawi&ny masowo
Żołnierza.
rodniczo - naukowa, 17 4S Drugi bedzie śdągał do świetlie.v licz
dziennik popołudniowy, 18.00 Le- r.e rzesze młodzieżv. l::itwicrdziC:
kcja języka rosyjskiego, 18.IS Au- trzeba rlod:ttnie zj;wi~ko, że w
dycja z okazji Swięta Narodowe- tenisa stoło" ego gra się nie tyl
go Węgier, 18.SO Montaż z odczy- ko w miastach, grlzie rzecz ta
tu o Komunie Paryskiej, urządzo na ogół szybciej się przyjmuje
nego staraniem KC PZPR, 19.00 i ,i est bardziej znaun, a le _ że
Audycja dla wojska, 19 25 Kwa- ośrodki ping-pingowe znajdują.
drans lekkiej muzyki forten1ano- się również na wsiach (koło
wej, 19.40 , Wszechnica Radiowa". Z:tll P w Różycy pow. llr!<'zi11y) _
20.00 DZIENNIK WIECZORNY,
20.45 Koncert symfon iczny Orkie- W gimnastyce~
stry Radia Budapeszteńskiego pod
rlyr Tibora Pol(Tara. Transmisja z
Budapesztu. 22.1.5 Kon~ert Krakow
KRAKÓW (obsl. wł.) Międzypań
skiej Orkiestry PR. 23.00 Ostatnie
wiadomości, 2310 Muzyka tanecz- stwowe zawody w gimnastyce kona, 23 .50 Prorrram na dzień następ- biecej Czechoslowacja - Polska
ny. 24.00 (Łl Koncert życzeń, 0.201 zakończyly się zwvcięstwem drnżyny czechosłowackiej w stosunku
(Ł) Zakończenie audycji i Hymn.
422,S:406,6.

POISka - CSR 406,8: 422,5

Rozmawiał o tym nie raz pan Belknap ze swym wspólnikiem. panem Reuben Jcphsonem, z którym razem prowadził biuro.
Z wielka przyjemnością przyjął pp. Catchumana i Hclloga, który chcąc go zachęcić przekonywał, że nawet z politycznych względów powinien podjąć się tej obrony. Belknap sam jednak wiedział, ile mu to korzyści rrloże przynieść,
więc po naradzie ze swym w:;pólnikiem zgodzńł się. Mimo,
że opinia publiczna była przekonana o winie Clyda i na 1'azie mogła mu wz.iąć za złe, że chce bron1ć tak.iego przestę
pcy, jednak miał nadzieję, że o ile sprawę sdę przewlecze,
czas złagodzi niechęć.

Zgodziwszy się więc na propozycję Catchumana zawia-

domił Masona, że na żądanie Samuela Griffithsa podejmu_.ie się obrony jego bratanka i prosi o doręczenie mu wszelkich zeznań, badań lekarskich i sprawozdania z dochodzenia koronera. Prosi również o zawiadomienie, czy Sąd Najwyższy wyznaczył już termin sprawy, a jeżeli tak, to jaki sędzia tę sprawę poprowadzi, i k.iedy, i gdzie zbierze się
Sąd Okręgowy. Prócz tego dodał. że chociaż ciało Roberty

Alden oddano rodzicom w celu pochowania go, Belknap
pros-i. aby mogła nastąpić ekshumacja zwłok dla ponownego zbadan~a przez innych lekarzy, wybranych przez obronę.

Mason oburzył się na tę propozycję i zamierzał protestować, w końcu jednak zgodził siię, a raczej poddał się

na rozkaz sędziego Sądu Najwyższego.
Gdy wszystkie te szczegóły sprawy pan Belknap już
ustalił, wtedy zawiadomił Clyda. że chce go odwiedzić w
więzieniu. Było już późno, adwokat nie jadł jeszcze obiadu, a później móg! go już nie dostać, chciał jednak koniecznie porozmawiać szczerze z tym młodzieńcem, o którym
Catchuman mówił, że trudno z nim się porozumieć. Nie
zniechęcił się tym wcale. Zadowloony był, że i na tym
punkcie mo.7..<i. zmierzyć sa.e z Masonem, i pewien był, że
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sportowca
ZA WODNIK NA BOISKU
I POZA NIM.
Częste i słuszne są skargi
na niewłaściwe zachowanie
sic: zawodników różnych dziedzin sportu na boisk.u. Krzyki, opryskliwe odezwania się
do kolegów, przeciwnika, sę
dziów, a nawet publiczności,
brutalna gra, nonszalancja, spe
cyficzny dla pewnego rodzaju
sportowców „fason" lekceważącego odnoszenia się do gry
i współzawodników, nieumie·
jętność opanowania się w wypadku niepowodzeń, pijań
stwo - oto niepełny wykaz
obserwowanych
najczęsc1e1
„grzechów" naszych sportowców.
Wpływ wychowawczy aportu ma się uwidaczniać nie tylko podcza;; gry. w czasie treningu i na boisku. ale powinien wywrzeć również swoje
pozasportożyciu
piętno na
wym zawodnika.
Zie zachowanie się sportowca na boisku jest hamowane
przez sędziów, przepisy I widownię (jeśli jest obiektywna).
Sportowiec poza boiskiem nie
ma tych hamulców, powinien
jednak mieć hamulec innego
rodzaju: poczucie godności
sportowca, którego znają setki i tysiące ludzi niekoniecznie nawet zwiqzanycb ze sportem.
O tych rzeczach powinn1 P,amiętać nasi sportowcy poza bo
iskiem oraoz kierownictwa klubowe, zrzeszeń i zwiątlc6w
sportowych.

Lekkoatleci · nasi
wybrali nowy

Zarząd

WARSZAWA (obsł. wł.) -izarzą.dowi wybrano nowe wład21
W W::irszawi2 odbyło się dor:>cz związku w nast~pują.cym skła.
Pohkiego cizie: prezes - Czesław F'drj'f,
n<' walne zebranie
Związku Lekkoatletycznego, .Ka I virepr!'zes organizac,y,fr,y dyre
witepfu-l~
wstępie ohrad odczytano ~pm.wo ktor AskR.l'la~, lI ztianie zarządu z dot_;rchczaso_ 'portowy Bo5ki, III wiceprezes
wych prac Związku. Omówiono W. Foryś, sekretarz - Matzke,
m. in. przygotowania zawodni- skarbnik - .Moskwa, go~podau
ków do Olimpiady i Bałkanindy - Czółkowski, komisja spcrtoc.raz pobyt lekkoatletów radr.iec wa: Hnzwndowskn, Chri~tcnseno.
Paru~zcwski,
poclkrclilając wa, lllakarnwicz,
kich w Poloc:c,
wielkie korzy1ki jakie pohcy Gąssowski, l+ronowski, (2 miej
sport.owcy o~iągaęli z kontaktu >rn zarezerwowano dla pionów
z doskonałymi zawodnikami ra- wojska i mlodzil'ży), komisja or
gr.nizacyjnk: uijr. Gt!di::owd, 81)dzieckimi
I\:om1Fja sę.
Z bogatego kalcndnriyka im- §nicki, Aluchn'.l,
prez r.a sezon bieżący wymicuić dziowHka: Si1'nkiewicz i Oł0ak,
wprowadzenie po raz
i :Jeży
l'ierw:,zy mi<:dzyokri:gowych zaDZIS PLENUM
wodów o puchar im. Janu.
„LKS-WŁOKNIARZA"
.<za K.1'ocii1 Rkicgo. W zawodaeh
Klubu ,,Ll(S-Wlók~
Za!'ząd
o puchar walczy6 brdą syetc- niarz" zawiadamia, ie w dniu
mem każ<ly z każdym rcpn•z,)n- 15.3. br. o godz. 18 w nowym
: acjc PolHki p6lno : ne;, poluduio· lokalu Klubu przy ul. Kilińskie
wej. zachodnirj i środkowej.
go 177 (świe!ica PZPB 'fr 3),
odznaki odbędzie się pierwsze plenarne
Kastrpnir wrf?czono
bon-.irowo PZLA Odznaki zbtc posiedzenie zarządu
klubu, na
otrzymali: wielokrotna rcprc1r.u_ które winni przybyć członkowie
tantka PolKki Jaclwiga W<•i" - zarządu . człrinkowie sekcji, ko·
Czesla w }'oryl' misji rewizyjnej, sądu kole żeń
\farci nkiewriz,
i prof. Pnrmzew:;ki.
skiego wybrani na nadzwyczajPo uclzielemu ahsolu torium nym walnym zebraniu klubu w
ustępującemu
."·tez akhma·~ję
dniu 12 bm.
0

spokojem i perswazją zdobędzie zaufanie Clyda i wydostanie od niego całkowite, szczere zeznanie.
Niezwykle ciekawa sprawa! Cały romans tkwi w tym
dramacie! Co to za typ ta panna Finchley, o której już coś
posłyszał w te.i sprawie? Czy można by jej osobę umieścić
w obronie? Wicdz.iał jednak. że nazwiska · jej nie można
bedz'e wspomnieć- wymagały tego wyższe względy. Palił się Wiięc do rozmowy z tym przebiegłym, ambitnym mło
dzie!\cem.
Gdy przybył do więzienia, poprosił szeryfa, żeby zanim go wpuszczą do celi Clyda, mógł naprzód przyjl'Zeć
się więźniowi, nie będąc przez niego widziany. Zaprowadzono go do korytar7.a. sk.1 d przez otwór w drzwiach mógł
widzieć wątłą postać mlodz!eńca, leżącego na łóżku. z twa
rzą ukrytą w poduszce i zarzuconymi na głowę ramionami. Taca z nietkniętym jedzeniem stała na deseczce przy
drzwiach.
Clyde już zupełnie upadł na duchu po wizycie Catchumana, widział bowiem, że nie mogą nikogo przekonać jego
mMne, głupie kłamstwa. Płakał teraz, straciwszy już .m-

pełnie nadzieję.

Wzruszony tym widokiem p. Belknap przypomniał sobie
sv:e prze~ycia młodzieil.cze. Ni~, na nim nie może ciąż;1-·Ć
wielka wrna.„ Żaden zatwardziały zbrodniarz 111ie będzie
tak płakał.
Wsrzedł do celi.
. - Panie Grif~iths :-- ?<fezwał się. - Uspokój się pan!
N1~ trzeba. pła~a~.„ ~1ew1ele tym pan wskórasz. Sprawa
panska moze me Jest Jeszcze taka beznadziejna. Usiadź pan
i ~echc~ej porozmawiać z prawnikiem, który czuje. ·że bę
dz.ie mogł panu . pomóc. Jestem Belkna.p - Alvin Belknap.
Mieszka?'l w Bridgeburgu i prz~syła mnie pan Catchuman,
k.tóry m~da\':'no . b!ł u . pa?a. N1e podobał sdę panu, zdaje
się.„ Mnie roW11;1e.z.„ N1e _Jest to cz_łowiek naszego pokroju„
prawda? IJ)ał nu Jednak list poleca1ący mnie jako pańskie
P-0362!ł
go adwokata. Chce 20 pan zobaczyć?

