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zespolonym wysiłkiem całej postępowej ludzkości

Plen rne posiedzenie Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju

Marszałek Sejmu RP przyjqł delegatów $wiatowego Kongresu Obrońców Pokoju

'WARSZAWA (PAP), Na kno"Zebranie nasze odbywa sie wl
mia wszystkie możliwe śrot~ki, sorzy powinni bać się wojny",
wania podżegaczy wojennych set chwili, kiedy w odpowiedzi Dl!. \;zmo
swej' zbrodnie e'
rt k'
'1
O'
, k'
tk' h l d '
'l'I'ono'w
postępowych
ludzJ"
t
·
" ,
z J PO! y l, cor~~
. oow. Hj.Z 'lem
w. szy.s IC. . U Zl
ki ml
zone nas
1'OJ(> awanturnicze w obozie
b r ut a l mej depeze suwerennosc'
dzącycl
I
t
świata odpowiadaJ'ą żądaniem za'
.
I menaWJ
l wOJen
lmpel'lR
15 ycz
~estanla
W"S'Cl'gll
zbro.J·en',
redu
1.mperJalizmu
wzmógł
się
ruch
pOKo
narodów
zach~dnjej
Europy,
j){J-J
nych
,obowiązkiem
wszystkich
pr ~.,
tęguJ'e zbro"
,
' " w caym,
ł
I,CJ'I' bu"~cto'w wOJ'skow~.'ch, zal-a JU na
h całym świecie. Ten wzrost fali
Jema WOjenne
I, sze_1. pos t ępowyc h orgalllZaC.11
<lu
. J '
rue u poknju
wyraził się
ostatnio
rz" p 1pag
ndę'
r ' , . . t llleus
.
t anme
. po t ęgowac'
zu broni
atomoweJ', zaniechanl'a
..
~
< a
wOJenną, I'ozpę- SWleCle Jes
W opublikowaniu
Apelu do parlamell
tUj'e terror
.
wOJ'en J'nterv"BncYJ'nych, QalJrZe- t'
,.
.
wa lk ę o pok"OJ - para l'"
lzowac coraz
Spółdzielnia nasza pozwoli nam żyć inaczej lepiej po nowemu '.v
Komitet
ia
kt'
,
stanl'a reD. resJ'J'
przecl'wko ~z"'010n ow OSWlata przez Ś\lviato\>n'
"
" . Ale w,yd ar.z e n,
. or~ zasz ly ':"1 t o nowe pro'b y prowo k'"
-acJI 1 pro'b y mówi Czesława Jakubowiak, członek spółdzielni' produkcyjnej
w Wojn
brońców
Pokoju.
clagu
" WO.1 enn yc h .
nUtom pok~J'u na , cał:vm s'Wl·ecl·e,
p
.
.ostatni ch 10
.
mleslęcy,
Ja kde przygo t
owan
sławicach, rzorganizowanej pree!Z kobiety pow. Sieradzkiego dla uczcze.. wOJ'ny nerwów i za
'
. na st r, 2)
zapI7~,.tania
' ropo.mję umieścić dziś na nas d zle l ą o d ś WIa t owego K ongresu
:Dokonczeme
nfa Swięta Kobiet.
pIerwszym miejscu porządku oh Pokoju:
warcia palttu pokoju między wieI
rad sprawy przedstawienia pos11
' C I " k' . R
kimi mocarstwamI.
pro ( amowame
llUS leJ
epuŻądania mil:ionów !Znalazły S\vóJ'
łom Sejmu UstaWOdawczego Abliki Ludowej, utworzenie Nie_ Dotrzymane
zobowiązanie
wyraz w apelu wystosowan'.'m przez
pelu światowego Komitetu Ohmieckiej Republiki Dem()kl'atycz
.,
rońców
PokOl'
u,
Apelu
o
Polro'J'
nej
"
'alka
narod'
w
k
l
n'al
Komitet Swiatowerro Konrrresu' 0~,
"
o
oo l ~
do parlamentów świata".
ny ch o wyz \vol
' sp od'Jarzma .
brońców PokOju do wszystkich 'pareOle
lamentów świata.
Następnie zabrał głos wiceprzewo
i ucisku imperialistycznego oraz
W ce!u przedJożenia apelu poszcze dniczący Polskiego Komitetu Obroń
szeroki rozmach stałej, zorgani
gólnym parlamentom wybierane są c;ów 'Pokoju, tow, Tadeusz ćwik,
zowanej walki Komitetu Obroń_
specjalne delegacje złożone z najwy który przedstawiając wniosek o prze
ców Pokoju, dowodzą, jaltą decy
zorganizowały spółdzielnię produkcyjną
bitniejszych uczonych świata, Ilte- dłożeniu w Sejmil' propozycji Stałe
dującą rolę odgrywa w pokrzy
r:1 t ów, poetów, robotników i chło- go Komitetu światowego Kongresu
żowaniu planów a!;l'resji taid
"Zorganizujemy spółdzielnię pro·
- Chcemy, żeby było nam lepiej* 'Ił *
pów,
Ohrońców Polioju, powiedział mlęczynnik
jak międzynarodowy dukcyjną na 8 marca. Zorganizujemy powiada,'- więc żeśmy się do spół22 gospodarzy i gospodyń złożyło
Dnia 6 bm. odbyło się w Warsza- dzy innymi:
ruch obrońców pokoju, między- Ją własnymi, "babskimi" siłami dla dzielni zapisali. Co do naszych chło- podpisy na akcie przystąpienia do
Walka o obronę l wzmocnienie po
narodowy ruch rewolueyjny,
uczczenia Święta Kobiet, dla zalioku; pów, to niektórzy z nich byli chwie.l- nowopowstałej spółdzielni produkcyj
".'ie plenarne posiedzenie Polskiego
I<:omitetu Obrońców Pok .. 'u, poświę koju, walka o bezpieczeństwo mlęZorganizowany front pokoju, po- mentowania, iż my, kobiety wiel~kle, ni nawet na samym zebraniu: podpi- n.ej w Wojslawicach, Większość z
cone omówieniu sprawy Apelu oraz dzynarodowe i o udaremnienie staw wstały poprzez pierwszy w dziejach doskonale rozumiemy, że tylko socja- sać czy nie podpisać? Ale od czegóż nich to mieszkańcy nowych Wojsła
wyborowi delegacji. mającej przed- ki imperializmu anglo-amerykailskie ludzkości, front prowadzony przez /list y czna przebudowa wsi może n?-',Il nasze kobiety? Jedna to na swojego wic (tzw. działkowicze), niewielu nastawić Apęl o Pokój Sejmowi Usta go na nową wojnę światową - wy- ZSRR i genialnego Stalina, jest w przynieść pelne wyzwolenie i mozll- publicznie naskocj/;yła: w domu to żeś tomiast chłopów i chłopek z Wojsła
wodawczemu RP. Na plenum lic'Lnie sunęła się na czolo wszystkich zadań stanie i może pokrzyżować plany wość swobodnego dostępu do tych ruówlI, że to dobra rzecz i że podpi, wic - starych. Ale pierwszy krok 1.0
Pl.ybyli przedstawiciele nauki i .u.tu Vi skali światowe.i, '
<lmerykańskich
imperialistycznych wszy<;tklch zdobyczy gospodar~z!Th, SZeSZ, a tu to się draple~z w głowę i stał -zrobiony. Kobiety wojsławicltie i
ki. cz.ołowych robotników, mlodzieImperializm anglo_llmerykań_ podże0'8czy wojennvch,
społecznych i kulturalnych, Jakle za- namyślaszł No, to on Się zawslydził sieradzkie, których dziełem w główży i kobiet stolicy.
ski, przerażony rosnącą aktyw- TOw," Malenkow, s~kretarz WKP:bl, p.ewnla nam ustrój Polski Ludowej,,:' i już bez, ża~nych medytacji przystą- Dej mierze jest t~n dobry początek,
Zagajając olDrady wiceprzewoclnlnością zorganizowanego antyim- powiedział w swym referacie wyglo Tak oświadczyła na naradzie akty-) pll do spoldzIelni .. ,
dołożą niewątpliwie dalszych starań
czący prezydium POlskiego Komitetu
perialistycz.nego frontu pukoju, szonym w Moskwie z okazji 32 rocz IVU partyjnego z terenu województwa I - Ja tam byłam l jestem za spół- i wysiłków, aby dzieło swoje rozwi·
Obrońców Pokoju, min. Adam Ra-,
na czele którego stJoi Związek nicy Rewoiucji Październikowej
łódzkiego, odbytej w Łodzi, dn. 26 lu dzIelnią - mówi przysłuchująca się jać i stawiać na coraz WYższym popacki
powiedział
gorączkowo
uruchaże_"nie
i _
agre
tf'go br. -- tow. Wojtylak, kiel'llwnik . naszej rozmowie
ob. Czesława :Jaku- ziomie. Zwłaszcza, że w pobliżu Wó.i___
_ _ m. in.: _ _ _ _
_'Radziecki,
______
_____
_ __
_ _my,
_ _lecz
_ _ imperialiści
____ _
•
•
.
radzu.
II żeby wyjść z biedy 1 zacząć żyć ma- niejąca już od paru miesięcy spółNiektórzy z uczestników narady, ~ czej, lepiej, po nowemu,..
dzięlnia produkcyjna wIzabelowie,
l g~ównie ci, ~t.ór~y w cz~si~ dyskllsji
Ob. GóraJ"czykowa spoglądaJ'ąc na Promieniuje też z pobliża ośrodek ma
niezbyt własclwle ocerual! rolę ko.
.'
.
szynowy,
a Komitet Powiatowy
· t y wlejS
, . k'leI. w prze b u d
' nasze]. swą. ł c;1rkę,
PZPR w Sieradzu wykazuJ'e niemałą
ble
oWIe
. k" KrySIe,
k łzdolną d uczennlcę
t
.
w~i, niew'ątpliwie p0!llyśleli. sobie ~Ś~~a~;~~: lej sz o y po
awowe], aktywność, jeśli chodzi o służenie
wowczas: "łatwo rZl1cac powazne zo'
radą, pomocą i opieką nowopowstaI
bowiązanie, ale, jak to właściwie. bę-- Człowiek myśli nie tylko o so~ lym, zwłaszcza ośrodkom wiejskiej go
cizie z jego realizacią? 25.11. - 8.TII.- bie, ale i o dzieciach, Nowa gospodar spodarki zespołowej,
.8 marca - MiędzynarOdowy Dzień ku temu powodów. Zakończyliśmy zefy Szewczyk owej, Anny Ramuso- I niedłngi to termin. Czy Wojtylakowa ka w qromadzie przyniesie im lepszą
Z tej mąki będzie chleb - jak poKobiet wszedł do historii ś~'iatowe- przedterminowo 3-letni plan odbu- wej, Heleny Gudasz? Któż nie wie,' i jej towórzyszki dadzą sobIe radę, przyszłość, Tego zdania jest i mój wiada o swej spółdzielni pracowita
gv ruchu rewolucyjnego, jako sym- dowy:i z otuchą, rz pewnością zwy- o tym, że przodujące włókniarki aby w tak krótkim czasie doLrzymać mąż, bo my się zawsze we wszystkim gospodyni wojsławicka, ob. Jakubozgadzamy...
wiakowa,
boI walki o wyzwolenie k Jbiet spod cięstwa wkraczamy w pierwszy rok ~ó?zkie pierwsze r,zl;lciły hasło przej i swego zobowiąza.nia?"
ucisku społecznego, pQlitycznego, Planu 6-letniego, planu budowni- ~cJa do. ~racy na ~Ielu wa:szta~ach,. Otóż donosimy z radością wszystgosp<tllarczego i kulturalnego, Ko- ctwa podstaw socjalizmu.
ze własnle w ŁodZI narodrzlły Się ze kim niedowiarkom, wą~iącym w labiety w krajach kapitalistycznych ' Kobiety polskie, gorące patriotki społy najwyższej jakości, że tu po lent organizacyjny i wielką, 'twórczą
już dziś dobrze rozum leją, że .całko- swej ludowei Ojczyzny, COl'az licz- raz pierwszy w sposób
żywiołowy energię naszych kobiet, że zobowią
wite wyzwolenie, pełnię równo- niej uczestniczą w socjalistycznym powstały "Warty Pracy" - jedna ?,anie, zlozone przez tow. ·Wojlylako·
Ullrawnienia z mężczyzną, wszl'ch- budownictwie. Sprawdzają się ser- z najpiękniejszych postaci współza- wą, zoslal0 wykonane i to wykonane
stronne nlQżliwości rozwoju, mogą deczne słowa Tow. Bieruta, że:
wodnictwa. Cały kraj z uznaniem - przedterminowo: dn, 3 marca br,
uzyskać tylko
na drGdze obalenia
" .. ,Dla wykOOlanilt porywają.- przyjął wieść o pocljE;'ciu długofalo- została zarejestrowana spółdzielnia
z okazji nowej obniżki cen w ZSRR
l.apitalizmu, na {lrodze utrwalenia
cyeh zadań Planu 6-letniego ko- wych zobOwiązań przez kobiety produkcyjna w Wojsławicach - gmiWARSZAWA (PAP) W dni~ ki cen jest rezultatem istnienia
p()l,oju światowego, wabząc przy bo
biety polskie oddadzą swą wy- PZPB im, Stalina, które pierwsze na Vvojsławice, pow, sieradzki,
kJ klasy robotniczej.
trwałą pracę, ożywioną uczuciem w pr,zemyśle
włókienniczym odpoRzecz jasna, że zorganizowanie tej 6 bm. przewodniczący CRZZ Alek~' ustroju .radzieckiego, jest rezultatem
przesłał do pr::e- pracy związków zawodowych, kieroKobiety wło2kie i francuskie. nie
gorących serc".
wiedziały na apel tow. Markiewki. spółdzielni kosztowało sporo roboty. sander Zawadzki
b3cząc na prześladowania i terror,
Coraz więcej kobiet poczuwa slę
Robotnice łódzkich fabryk kroczą ,,Nie od razu Kraków zbudowano" i wodniczą.cego WCGPS, W. Kuźnieco- wanych przez Partię bolszewkką, rezuHatem polityki Rządu i osobiście
ramię przy ramieniu ze swyrni oj- do odpowiedzialności ea losy pań w pierwszych szeregach walczących nie od razu m07na było przystąpić do wa, następujący, telegram:
cami. braćmi oraz synami biorą co- stwa. Coraz więcej kobiet przystę o przedterminowe wykonanie pierw budowy spółd7,ielni produkcyjnei w
"Z wielką radością robotnky' i pra Towarzysza Stalina, jest wyrazem,
raz wydatniejszy udział w akcji pnje do współzawodnictwa pracy, szego roku Planu fi-letniego. Przo- Woisłi1wicach. Trzpba było przedtem co\\"nicy umysłowi Polski, zrze3zeni codziennej tro,ki o pQdlliesienie doprzeciwko WOjnie w Vietnamie, na coraz Więcej kobiet obejmuje różne dujące spośród nich uzyskały zasłu- 'nieraz przemierzyć dróżki, wiodące IV Związkach Zawodowych, po\yitali !ł\'ohytu ludności w baju socjalizmu,
równi z mężczyznami stoją w obro odpowiedr.óalne stanowiska, Już dziś zony w pełni awans spo.reczny. Wy-I do chat chłopskich, i w długich, lody- ttOwą uchwałt:' Rady Ministrów ZSRR
Wasze wspaniałe osiągnięcia stanie pokoju, występują nieugięcie. nie są odosobnionym zjawiskiem łącznie w s:::m(.'j Łodzi zostaje dziś widnalnvch rozmowach wykorzenia~ i KC WKP(b) o ob!liżce państwo' nowić będą dodatkowy. bodziec dla
przeciw podżegaczom do nowej rze- kobiety - dyrektorzy zakładów pra wysuniętych 129 kobiet na wyższe riNpliwie zadawnione przesądy, wy- wych een artykuMw spożywczych naszej klasy robotniczej w realizacji
zi światowej.
cy. kobiety - prezydenci miast, kJ- stanowiska. Wspomnimy tylko o! ia!:ni.lć i prostować dywersYjne plot- i przemysłowych powszechnf''!;o l1żyt ."letniego Planu - fundamentu so.
W tYCh t1.porczywych 'z.maganiach. biety na stanowi"kach WÓ.itów, S01- tow. Janinię KalinOWSkiej, wysnuię ki szerzone przez wroga klasowego, ku, a także o oparciu rubla ńa bazie cjalizm", w Polscl',
jakże. często krwawych, kobiety kra tysów, prokuratorów, sędziów, prze tej na stanow,isko .dyr. naczelnego rC7,bTi,liać kon~erw"tyzm i zvcoranic, ~lota i podniesieniu jego kursu.
Pros<imy
pnlekllzać
wszystkim
jów kapitalistycznych j kolonial- wodniczących Rad Narodowych j ZZP Pasm?ut. Łódź - Południe, o lękające się tego. Co nowe, uświada
To Wasze nowe, wspaniale osiąg związkow('OIn ZSRR nasze najo;;er.
nych, czerpią &łęboką wiarę w osta- członków Rządu R. P. 17 tysięcy ko- Jadwidze n:arolczyk, salowej wysu-I miiić 1 umacni.,ć wiarę w kOT7VŚCi.
nięcie, które' jest t.rzecim z rzedu w deczniejsze gratulacje
i braterskie
tec:znc zwycię<;two ze wspaniale- biet w Polsce Ludowej awansowałJ nię!ej obecnie na kierownika od- p]yn~ce z Cj05Doniłrki zesp0łowei.
go prrzykladu call{()witego wY:lwole- z robotnic na majstrów. Nowe t y- dzinlu w ZPO im. Wieckowskiego;
ŚwieCi
światło
w Wojslawi- dągu dwóch lat w dziedzinie obniż- życZE'ui:t nowych zwycięstw,"
nia Iwbiet w Związku Rat1:1:ieckim i siące zajmują dziś odpowied!Zialn'> o lIelf'nie Plech 'Z PZPB Nr 7, prząd cach
ale
nim eaświeciła tam
w krajaCh demokl'u<'.ii ludowej,
posterunki, w różnych dziedzinach c~, obejmującej .ohecnie stanowisk:~ wielki\, idf)n spółdzielczości produkCoraz więcej l,obiet na zadHldzie żyda. Nie ma już dziś w naszym kIerownIka SOCJalnego; o CecylII cyjne i, niemało się napracowały loi wschodzie wiclzi w Związl<u Ra- kraju zawodu, który byłby nied0- ~ier~l,ows~,iej. która z robotnicy s~a I'larzyszki z Komitetu Powiat'1we.go
clziec:kim najpotężniejszą ostoję po- stępny dla lwbiet. Prabją jako to- Je Ellę ma]stlem.
PZPR w Sieradzu, Kwiatkowa i "Vojkoju na świecie, Widzi w pOlityce karki. hutniczki, górniczki, jako spo
Pracujące I,obicty r().botniczej Ło- lylakowa, niemało trudu włożyła inodznaczonych orderem HSztandar Pracy"
Zwiazli::u Rad'zieckiego pGmoc i 0- lecznice i działaczki polityczne. Ooa ilzi łą~zą Ndz!enny w~siłek. o wy- slruktorka Samopomocy Chło~skiej,
bronę przed wszelkim wyzyskiem i lony został bczsenso-włly mit o nie- kanamc plan,\w prt".ultcYJlIych z Sekowa, niemała akLvwnościa musiaKATOWICE (PAP). - Dnia 7 bm.
hucie
"Florian", robotnikowi
ucisl,iem kapitalistycznym,
zdo!nuś('j kobiety
do odpowiedzial- nieu~tatmą .walką o p{}~{6j,
ła sip wykazać łow. Burgero,v:l, nau- od~J;ła się w. Katowic;ach uroczy- A. ntoniem~ Filipczykowi, najlepsze
Wiedzą, ze wuost Slry gospodar- czycielka Liceum Rolnicz('oo w \VoJ- stosc vn'ęczema orderow "SztanQ.ar mu fonmenwwi
huty "Bankowa",
Nic też dziwnego. że działaczka II,cj pracy, o jej rzekomej niedojrufrancuskiego ruchu .kobiecego Jca- !().ści umysłowej, tak jak obalono czej łączy się. nierozerwalr:ie!Ze słav:icach, działaczka Ligi Kcbict oraz Pracy" I i II klasy wybitnym przp Józefowi Piernikowi i wybitnej
nette Vermesch złożyła w imienill wiele innych pozostaJości fcudal- wzroste,m. p~lęgl obozu pokOJU na ;>nercriczne gospodvnie wo jsławirkle: do\vnikom pracy polskiego hutnic- przOQO\vnicy nracy huty Pokój" A
Wanda Brnzik, Czesława Jakubo~ twa za ich zasługi, położone na polu nieli Zydek, •
",
kobiet frąncuskich uroczyste przy- nych i kapitalistycznych w naszym całym SWleCle.
Swiadome rzesze kobiet pracują- wiak, Józefa Góralczyk i WładI'~ława podniesieniu wydajności i ksztalt0rzeczenie
na
Miedzy'narodowym kraju.
Kongresie Kobiet w BLldapesz.:-ie:
Kobiety Czerwone,i ł,odzi witajc) cych Polski L ldowei w mieście 1 Daniel. Nie podobna nie wspomnieć wania socjalistycznego stosunku do
"Nigdy matki francuskie nie odda- dzień 8 Marca :znacznymi osiągnię na 'wsi nawiązują swą twórczą pra- lutai' i o zasługilch łódzkiei ekipy re, pracy.
dzą swych
synów dla napaści na ciami. Włókniarki łódzkie zapisały cą do wspaniałych tradycji wil lki botnic:zei, ulrzyml,iącei łączność z
Wysokie odzl1aczenie "Sztandar
ZSRR nadzieje
i
ukochanie już niejedną kartę w historii walki ?ojownic~ek o sprawc ludu. d0 .ży: Woisł'H',icilmi:
rekruttl,ie się or.a Prac v" I klasy otrzymali hutnicy'
wszystkich walczą.cych o pokój l o socjaliz;n w latach terroru san a- ]ących _,'<nec,znle w nas.zeJ paJTIlęCJ ~lÓW11i" 7 kobiet, k.tóTe - zwtJ57CZa, Ant;ni Krupa, Józef Krzysztofik',
sprawiedliwość
społeczną.",
Takie cyjnego i ciemnej nocy okupacJi bohatel ek - rewolUCJOnistek Małga- lak i1'lS o tVID pOlDfOrm0Wano tow I Julia Si
. . St . ł
p.' k
:lnlS aw lerzyn a
Same zobowiązania padły w wielu Zapi3ały one niejedna kartę rów- rzaty r'·ornahki .. j, Wlady By tom- f:u!Jcnia Romalewska (Wytw.' Pap' : F rk- Pż lnz.
WARSZAWA (PAP) - Przewodinnych krajae·l-) kapitalisLycznych.
niei w okresie budownictwa sorja- ~kiej, f! lW Iti Sawicldej. Nawiązui~l Wa rLościowych w l'Jor]zi) _ poł07yly 11 e l " a.ląc.
niczący Zarz;;du Glównego Centrali',
""
.j;
liuTlu w naszej ojce:V'l.!1le. Kb;: do świc;tej sprav,~. o. k~órą :va1czyl.v rów.pi eż swą . .,cE'cr!ełkę" pod budowę
Order "Sztandar Ptacy" II kl~sy
nego Związku Górników w Polsce W dniu 8 marca kobiety w Polsce' w npszym kraju nie zna glo~nych na pnestnem d7.1eslęclOlecl na.1Jep- WOJSł'lvdckle J SpÓ!dZlelm ProdUkCYJ-I wręczono
czołowemu przodow111ko
LudOrwej, skupione wokół swej po- nazwisk czołowych przodownicze;;; sze córki ludu polskiego, dokład~- nei.
wi pracy huty "Pokój" Władysławo lVIarian CzenviJlski prze~lał telegratężnej
organizacji - Ligi Kobiet, naszego socjalistycznego pr2:cr:1ysłu jąc w z~'stklch sił aby ol;:nać się
Przeprowadzamy rozmowę z 0b' wi Cz.ajorowi, wybitnemu monter/) ficzne gratulacje górnikom ame.ryobchodzą ten dzień wyjątkowo ra- włókienniczego,
Wan,dy G05clmiń godnymi spadkobiercami tego \Vspa Bru:rik, która weS7ła do zarządu nowo l \vi huty "Zabrze" Józefowi Rudzkie kańskim w zwi<lz1m ze zwycięskim
dośnie i tlToczyście, Bo też nie brak skiej, Bronisławy Switonialwwej. J6 niales!O dziedzictwa.
. lCowstelei spó!dzjelni wojsławick.iei. mu, inicjatorowi wsoólzawod.nictwa Zl~kończeniem kh strajku.
,
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kobiet . cal-eqo
•
znIweczy
zbrodnicze zakusy

U
-wiata

podżegaczy

w Demokratycznej

o:~V·.'"iil t.. ~

podkreśliły

swą ,

Kobiety belgijskie

~wiatowq Demokratyczną Federację Kobiet

Kobiety
socjalizmu w swej

WF,;GRY. - W orędzil\, 'skierowanym do kobiet węgierskich Komitet
Centra:ny Węgierskiej. Partii Pracuiących podkresla, że kobiety na Wę
grzech biorą dziś coraz wybitniejszy
11dział w budowaniu fundamentów socjalizmu. Przyczyniły się one wydatnie do wzrostu produkcji węgierskiej
ponad poziom przectwoJenny. Spośród
18 tys. przodowników pracy ponad 3
tys sldnowią na "Vęgrzech kobiety.

fundamenty

amerykańsko-angielskich

Wielki

ojczyźnie

Wzra~ta r6wnież rola kobiet węgier
skich w życiu politycznym i kultural·
nym kraju. Są one wreszcie czynnymi
uczestniczkami
międzynarodowego

frontu pokoju.
Vv Budapeszcie i na prowincji czynione są intensywne przygolowania
do obchodu dnia 8 marca. W licznych
zakJadach pracy [lrzygotowania le lą
czą się z uchwala.niem nowych zobowiązań produkcyjnych.

wojennych. Kobiety rumuńskie slwier
dzają, że walka ta zakolIczy się zwycięsko, przewodzi jej bowiem nilo'zwyciężony Związek Radziecki ze swym
wielkim wodzem Generalisshnusem
Stalinem, który stoi zarazem na czele
całego międzynarodowego obozu pokoju i postępu.

kobiet

CHINY LUDOWE. - Z całego obszaru Chińskiej Republiki Ludowej
. d on i eSlema
' . o przy~o tow,:napływaJą
niach do radosnego uczczema dma
6 marca przez kobiety chińskie. 'W

na groźbę przekształcenia
Niemiec Zachodnich w bazę wypadową agresorów anglo-amerykańskicb
odezwa wzywa kobiety niemieckie do
wzIęcia jeszcze bardziej czynnego udziału
w walce narodowego Irontu
Niemiec Demokn!.tycznych, w walce
o dalSze wzmocnienie sił obozu POko-1
ju z potężnym Związkiem Radzieckim
na czele.

dzień

chińskich

Pekinie, Szanghaju, Kantonie i innych
wielkich miastach organizowane są
masowe zgromadzenia, demonstraCjc,
."
wystawy, pokazy hlmowe ltd.

bojownika o

pensją

55

tysięcy

miesięcznie. Wystąpiłem

l

wolność

żywy udział w międzynarodowy.;n
ruchu robotniczym. Z całym entuzJa
zmem uczestniczył w walce r'2yjskiej klasy robotniczej pod wodzą
Lenina i Stalina o rozgromienie caratu i utrwalenie wład2y radtieckiej. Był plomiennym bojownikiem
prawdy, ze umocnienie .p'ie!ws'~ego
na świecie państwa proletarJacklego
niesie wolność narodowi polskiemu
i ludom świata. Całym swym wspanialyrrt życie:m wcielał w czyn hasło polskiej rewolucyjne; demoluacji
,,zA WOLNOSC WASZĄ I NASZĄ".

m~ster

Heath'a

W 25 rocznicę zgonu tow. Juliana
Marchlewskiego masy pracujące na
sze l10 krajU złożą hołd nieugiętemu
boj~w.n'ikoWl o wolność i socjali~m:
Dla organizacji obchodu rOCZll1cy
zgonu tow. J. Marchlewskiego został powołany komitet, w skład któ
rego wchodzą ,~lonkowie KC PZPR:
tow_ tow.: Bolesław Bierut, Jakub
Berman, Hilary Chelchowski, Józef
Cyrankiewicz. Tadeusz Daniszewski,
Ostap Dłuslti, Franciszek Fiedler,
Franciszek Jóźwiak, Leon Kasman.
Władysław Ma,twln, Stefan Matusze
wski,
Franciszek Mazur, Hilary
Minć, ZYl'Dlunt Modzelewski, Edward Ochab, Sianisła.w Radkiewlez,
Adam Rapacki, Konstanty RokO$I)W

Ili

-

d~'plnmat.\·cznyrh palli!t1'l' oberoh .,
8"Cii!
Oskariony: Dzia.ł3Jlność n3ljbartbieJ
aktywną rozwijało poselstwo Sta.ń6w
Zje'tlnocEonych. Ura.biało ono opini,
inn'tch przedsta.'Wiciel;i fi'Yllloma.ty~.
nych i kierowało działalnójcił po.
selstw krajów za.ohodnich.
Prokru:aror: Kto zdaniem ..ka-r••
nego 'kierował dtialalnoBti, gru, CIpo
zyc)'jny<,h w Bulganiif

Oska.rżony:
Nie ulega ~t)JiWOlcl.,
że dz1a.łalnooclł tych ugrupowd liL
rowal be%poSredJŃO rząd 'O'M. ~.

w6dcy tych ttgrt1.powati \ltrZJ1h-",ali
jak n&jś~śleJs.zy kontakt z pośel8t\łem
amerykal1skim.
.
Sąd. przesłuchał nagt~pnie olkar:l:o..

nych Zivkę :Rindową., Stefan.a. K'tatun.
kowa, Mikołaja Canowa i Wasyla iMał
ezewa. WśZYSCY «Ika.rżeDi przyzulł11
si! do winy i zło~ l!ZClZegQoW41 VI'!!
jaśnienie o swej zbrOdniaeJ działal.
ności.
•
Po przesłuchaniu oskarżonYil'h std
przystąpił do badauia. 'wiaukow.

O broniDly pokój

i socjalizm

tow. Juliana Marchlewskiego
WARSZAWA (PAP). 22 marca mi
ja 25 rocznica 19onu tow. JULIANA
MARCHLEWSKlEGO, wieiltiego re
wolu ej onisty i znakomitego Polaka,
jednego znajwybitniejszycll organi.
za.torów rewolucyjnego ruchu robotniczego w Pol<;ce. niezłomnego szer
mierza wolności, który cale swe ży
cie poświęcił waJce o wyzwolenie
społeczne i narodowe mas pracujllieyeb Polski.
Tow. Julian llVIarchlewski był człop
Idem Wielkiego Proletariatu, wspru
założyciel€m Związku Robotników
Polskich iednym z twórców i czołowych prnrwÓdców SDKP i L i
KPP.
Życie i wałka tow. juliana Marohlewskiego są nierozerwalnie zwią
Itane z dziejami polskiego ruchu 1'0
botniczego i walk narodu poisltiego
o wolność.
Gorace umiłowame ojczyzny łą
czył tow. Marchlewski z rewol~cy~
nym internacjonaliz.mem. GłOSił, ze
"tylkO ten służyć może ~tt;resom na
rodu polskiego, kto słuzy lll:ter~~om
międzynarodowego ;proletanat';1, _a
pnzede wszystkim kto urzeczywlstm.a
jedność czynu i walki p.olskich mas
pracująCYCh IZ. rewolUCYJnym proletariatem rosvjfikim. Tow. Marchlew
ski, patriota' i rewohlcjonista, brał

dyplomatyczny

COUl'tney wręczył mi ilokumcl1ty toż
lewów
z wojaka l samo8(ji nil. na.zWisko Mikołaja Boja_
oraz formulal'z z pieczęcią
dzięki poparciu Oxley'a otrzymałem diijewa
tę posadę. W poselstwie zetknąłem zakła.du dla ll111y8łowo ~hor{ch. FOfmu
danych
się ze środowiskiem ludzi, którzy pll b.rz ten wypoltliłe~ wctlług
nosili się wrogo do Frontu Ojczyi- moich nowych pa~erów tożsamości.
nianego. Odpowiadało to całkowicie CdUl'tney dał mi także ampuJkQ z trumojemu nastaWieniu. Pode:r;as w3'bo cizną i kll.zał popełnić samobójstwo w
rów w 1946 r_
Sh'ong przekonał r~ie aresztów;l.nia. Podkreślił on, że
mnie o konieczności popierania w eweut\l:l11ne I!ll.mobójstwo nie wywoła
całej rozcią;łośei poc.zYDaiI opo~ji. żadnych podejrzen, poniewaiJ na podstawie znaleziony,ch przy mni& papie_
Na żądanie misji poUtyczaej rliw włau'te bułgat$klie bę\'lą przypusz
czaty, ii chodzi e chorego umysłowo.
USA oskarżotty zbierał
W noey z 10 D& 11 lutego Courtney
materiały szpiegowakie
wyprowadził mnie z gmachu poselstwa
Po wyjnilnieniu na czym polegały i za.wi6zł ~a.mochodem w okolice dwor
jego oficjalne funl{cje jako tłumacza, cs. kolejowego. Wsilldłem do pociągu
w poselstwie USA, SziI,kow stwierdza, i pojeehałem w kierunku Turcji. W
że nieofic.ialn&
tW~ść jego d.zialabi.o. mie§cie Plovdi'V zostalem are~ztowa_
ści. polegała na zbieraniu informacji
ńy.
szpiegowskich dla. wywladu amerykań
skiego. Tak np. w 1946 r. sekretarz Poselstwo USA kierowało
amerykanskiej misji politycznej Stroni o~odkami 8zpiegowskiml
zażadnł od oskarżonego zebrania iufor
"Podróże" pana generała
Prokurator: Co ol/1tarżolly może poma~ji o wydobyeiu węgla. w BuJgarii, w' rdziee o działalnogei przedstawicie.
Oskarżonv stwierdza, że towarzy W 194.7 r. charge d'affaires USA w
szył
nieje(lnokrotnie
generałowi Bułgarii. Homer, polecił oskarżone
Oxley'owi w jego podróżaCh po iiuł mu zebrać dane o stanie prZemysłu
garii w celach szpiegowskich. Naj- bułgarSkiego,
ezęściej \v podróżach brał rówmeż
\\" Toku 1949 w czasie obrad p!pnlUll
udział adiutant Oxley'a kapitan KC Dl.Ilgarskipj Partii K01Uuni,tycz_
Leyland. Wycieczki te odbywały się nej - .stwierdza dalej Sr.ipkow
(Dokończenie ze str. l-ej)
pod pretekstem .,wypraw myśliw poseł amerykańSki Donald Heath zdra.
Stltly
Komitet światowego Konskich". Podczas jednej z tych wy- d.Jlal wielkie zaiuteresowanie sprawą
praw, generał Oxley i Szipkow o- naprawiania. blędów, jakich się do- grosu Obrońców Pokoju wy;,"t;.osował
be.irzeli zbiorniki wody w Beli Is- puszczOno podczas tworzenia. rolnj. apel o pokój do pRl'lamentów ~wiata
kar, przy czym generał zrobił kilka czych spółdzielni wytwórczych. Wylw i wysłał do poszczególnych krajów
zdjęć. Innym razem OXley wyrazU nując polecenie Heatha., zebrałem od_ delegacje pokojowe, celem wręczechęć obejrzenia
posterunków gra- powieclnie inf0l111acje i złożyłem spra_ nia apelu parlamentom.
nicznych na Dunaju. Jednakże gdY wozdanie, które było celowo zredagoNajwybitniejsi uczeni świata, lite
samochód brytyjskiej misji woj- wane w sposób tendencyjny i O:!lZczllr -mci, poeci, przedstawiCiele robotni_
ków
i chłopów weszli w skład tych
skowej zbliiyl się do graniCY kolo czy.
delegacji.
w~i Oewsz. straż graniczna nie przeW związku z prowokacyjną. działaL
pUŚCiła go dalej, wobec braku odpoW skład jednej z nich wchodzi wy
nośrią i'iziplwwa
oraz rozsiewaniem
wiednich dokuwrntów.
przez; 'Iiego fa1n.1'11 yrh i o"zczercz~'0h bitny TJi~~l!r~ pol~ki .?b. Iwa~zk!ewic.z.
Na licznych przyjęciach, urządza "'i a rl01l1 ości , zOFtal 0n W tlniu 22 sierp
Rządy WIch! kraJow kapltahstycznych przez
generała
poznałem nia l(H!) r. zatrzymally prze:t włndzIl. Jlych nie dopuszczają delegacji poko
jowyeh
do parlamentów_
wszystkich człon.ltów brytyjskiej i
W burżuazyjnych parlamentach
amerykal1skiej r,1isji wojskowej. Na
Gmach amerykańskiego
jednym z przyjęć poznałem sekreta
krajów Zachodniej Europy rozgorza
poselstwa - kryjówką
rla amerykal1skiej misji politycznej
łlt
walka komuui'ltów i postępowców
szpj~ga
- Roberta Sironga, którego następ
o przyjęcie apelu pokojowego. Walce
t/.'j towar1.yszą bojowe manifesta
Prokurator:
Jak
dIngo
osknr:i:ony
nie często od\~iedzałem w jego willi
pozo~ta'\Vuł ". areszcie'
cje
setek tysięcy obl'oilCów pOkoju.
w Symeonowle_
Oska.rżony
Szipkow:
Zu.trzyruan.,
Apel o pok6.i ,vys~sowalty został
W lutvm
1946 b'r. ł Strong
".
funk' zapropo
tł
_ muie I1a jltkic8 5---łi godzin. j, przt~łu
równiei do Ilarlamentówkrajów de
nował nu bym o ~ą
,cJę
~ma
cza przy poselstwle Stanow ZJedno dIano, B~'lcm hardzo zaniepokojony mokra<lji ludowej. Apel ten został
t.nn faktem i zwrórilem się o pomoc entuzjastycznie i jednomyślnie przy
bezpośrcdrui.o do po~ła Heatha,
Zako_ jęty przez parlamenty Czechoglowamunilwwałcm mu, że mllie Ilrcsztowa eji, Bułgarii, Rumunii i Węgier.
'!lO i :i.e obllwiam ~i.ę zdemaskowa1lia.
Lic.zne dziesią.tlti milionów wy
Heath zapropenowal mi bym ukrył
borców radzieckich, głosując 'na
~ę . na strychu w gmaChu
poselstwa.
ka.ndydat~w bloku komunistów i
Ukrywa.łem się w poselstwie
&DIet ybezpartyjnych w wyborach do
kallskim do lutego br.
NaJwyższej Rady ZSRR glosują
• PoseI Heath staral się tymczasem o
B
tym, aby kraj radziecki, nieuZezwOlenie na wyjaZd zagranicę, 'ol'9.Z
łięty ba!ltAon pOkoju, nadzieja en
lej lulhkoścl, szybcIej jes~cze roZ
o paszporty dla mnie i (lla mojej ro_
sld, HenrYk. Swiątkowski, ~ł~[ly.- dzhlY.
wijał swe potężne siły wytwórsław \Volslu, Roma~l Zambt o'iI Ski,
W ~t.,-r7,1Iiu .1950 J'. 'lUli"':'" nagle ~i,:,
('.ze l całą SWlł gOsPodarkę, całą
Aleksaucler ZawadzkI, pOl1a~to Bro- sl'pmplikon-al.,'. Hcath upl'zN1ził mnie,
WSpaniałą naukę. s'tO.iącą na uslu
nisława l\iarchlewska, Z.ofla Mar- że rZQd hI11~ar~ki domaga się :iego ou
,ach pokoju, aby państwo radziec
l.ie
było jeszcze bardziej silnym
ehłewska oraz przodO\~lllCY prac:\:" \\'ołallirt i że persoOl') posol~twa hę
i niepokonanym, by nadal przebudowniczo\vie
Polski Lud0v.:eF cl7.ie lIltl,inł "'krótc<, opuśd6 Bułgrtr'ę.
F~~ciszek Aprya~, _Wall~a. G~,seH- !l lutt'go hr. sckr~t~r)\ p05ł'1~twa Uour.
wod'»il0 ealej lud'tkośei.
mUlska: Mic~a~ KraJews~tl 1 dztala- tnp:,," oZllajllli~ mi, ?Oe pl'le,,,idujc ~ię
Wręczamy naszemu Sejmowi apel
cze pOlltyczm 1 spoleczni: Ja;n Demb (}wllki, Teodor Marchlewsltl. Nata- zerwanie stosunk6,,' d.vplolllatyC7.nych Stałego Komitetu.Swiatowego I{onOl'az że hgdę musiał "'krótc() opuścić gresu Pokoju w przededn1u Między
.
k
lia G:,sIOl'(}WS ~. _ .
l,.'lIlarh poselstwa. Xa~t~pllego dnilL narodowego Dnia Kobiet całego
Uroczyst(}SCI roczmcowe odbędą się w drugiej l)ołowie marca. wl:az 7.. CourtIJ~y'e1ll .ustnlil'śru~- plan świata. Hasła i idee dnia' 8 marca są
Dnia 22 marca specjalmt delega- UClcclIln zagralllcQ. '!I.I1!tlcm w nocy do zgodne z ideami ruchu obrońców po
cja przy\V'iezle urne z prochami jechać koloją. do granie~' tureckiej, koju. W tym potęjmym obozie poko
tow. Juliana Marcb.lewsklego z p_TZt"krOCZyć .ją Ill<ll;galnie . i zg!osi ć ju i w walce o pokój wielką silę sta
nO\'1ri demokratyczny ruch kobiet ca
Berlina do Wal·szaWy.
Sl~ do ,turcekHIJ stl'llzy gramcznej.
c;zonych z

Przed obchodem 25 rocznicy zgonu

nieugiętego

Bagaż

.,rocelu szpieqów HI Solii

I

podżegaczy

dzień

Wskazując

I

Kobiety Rumun;; z entuzjazmem witają
Międzynarodowy Dzień Kobiet
RUMUNIA. - Kohicty pracujące
Rumunii witają entuzjastycznie nadchOdzący Międzynarodowy Dzień Kobiet. Na licznych zebraniach w fabrykach, instytucjach i organizacjach
społecznych
zapadają
uchwały
w
sprawie dalszej, Wytężonej pracy pokojowej i walki przcciwko' zakusom

Republice Niemieckiej .

Pierwszq

SOI<'IA (PAP). - W sofijskim Są
d;r.ie Okręgowym rozpoczęła się roz
zdecydowaną wolę
przeciwstawienia I' prawa przeciwI-o grupie szpiegów
się wyladowilniu i. załadowaniu mate- bułgar>:kich, którzy
pracowafi dla
riałów wojennych.
I'.rywiadu amerykańskiego. Na łaW Lille, Valellciennes i innych mia wie oskarżonych zasiedli: Michał
stach obchody miały masowy charak- SZipkow
Żivka Rindowa,' Stefan
ter mimo represji i szykan ze strony Kratunk~w Mikołaj Canow i Wapolicji.
syl Malcze\~.
Pierwszy składał wyjaśnienia Michał Szipkow. Przyznaje się on do
pozdrawiają
winy i stwierdza, że 9 września 1944
r:. zae:zął pracować jako oficer łącz
nikowy w bn'tyjskiej misji wojskoBELGIA. - Po wielkiej demonstra-, towej Demokratycznej Federacji Ko- wej. W lutxm 1946 r. rozpoczął pracji kobiet belgijskich, która odbyła biet. ReZOlucja wzywa kobiety bel- cę - jako tłumacz w poselstwie asię w Brukseli w przeddzień Między- gijskie, by nie ustawały w walce o po merykańsldm,
Szipkow przyznaje,
narodowego Dnia Kobiet, uchwalono kój, Składa ona specjalny hołd kobie- że niejednokrotnie podkreślał swe
rezolucję z pozdrowieniami dla Swia· tom Związku Radzieckiego.
•
negatywne ustosunkowa.nie się wobec rządu bulgarskiego i Frontu Oj
clyźniancgo dzięki
czemu zdobył
węgierskie budUją
I SZYbko zaufanie szefa brytyjSkiej
misji wojSkowej generała Oxley'a.
kobiety francuskie

D.-

Macki amerykańsk~eeo wywiadu wBułearH

F?de·

Mimo represji polic;;
Francuzk, manifestują na rzecz pokoju

FRANCJA_ - Z Paryża nadchodzą
dalsze wiadomości o Ucznycłi wiecach i manifestacjach, odbywających
się we Francji dla uczczenia Między
narodowego Dnia Kobiet. Uczestniczki tych obchodów manifestują równo·
cześnie na rzecz walki o pokój.
Na masowym wiecu w Cherbourgu

~

sita wyzwolona została z niewoli t
bierze dziś czynny udział W kształto
waniu losów nowych Chin.
Prawa kobiet chińskich s~ obetnie
w pełni zabezpieczone.
Odezwa apeluje do Chinek, by
dal popierały w pełni armie ludow4>wyzwoleńczą
oraz przyczyniały się
jak najwydatlliej do rozwoju przemysłu j rolnictwa.

organizacje społeczne
Chin, w tej liczbie ogólnochińska
Demokratyczna
Federacja Kobiet,
ogó!noc:hińska
Federacja Związków
Zawodowych, Związek Młodzieży De
stały za śDliałą myśl nowatOł'9ką nallloluatycznej i Federucja Studentów
grodami stalinowskimi.
Chińskich ogłosiły wspólną odezwę.
W fabrykach włókienniczych bli- Odezwa
ta podkreśla, że po zlikwidosko 2 tys. kobiet zajmuje stanowiska Waniu resztek band Kuomintangu na
dyrektorów naczelnych, inżynierów, kontynencie chińskim, kobieta chłń"
kierowników oddziałów i majstrów.
Czynną rolę odgrywają kobiety w
życiu wsi radzieckiej. Ponad 100 tys,
kołchoźnic kieruje pracą brygad oraz
farm hodowlanych, Dziesiątki tysięcy
kobiet opanowały zawody traktorzyMEMIECKA REPUBLIKA DEMOstek i kombajnistek. Kołcltoin!ce ra- KRATYCZNA. - Ząrząd Centralny
dzieckie ustaliły liczne rekordy świa Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jetowe, uzyskujp'c wyjątkowo wysokie dności (SED) ogłosił w związku z
plony.
lVliędzynarodowym
Dniem
Kobiet
Za wybitne zasługi w dziedzinie odezwę do wszystkich kobiet Nienauki, literatury i sztuki przeszło 300 mieckiej Republiki Demokratycznej,
kobiet q;lyskało zaszczytny tytuł lau- Odezwa wsl.azuje na czvnny udział
reata Nagl'Ody Stalinowskiej.
dlo'\nokratycznych kobiet niemieckich
>1<
*
Z Moskwy *'do Londvnu
wyjechała w walce o jednolite, demokratyczne,
delegacja kobiet radzieckich nc: zapro mil\'l':C'c pokój i niepodlegle Niemcy.
szenie Angielskiego K0mitetu Obchodu Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Na czele dele!jB.cii słoi Lurl!,,';,' Du-

ZSRR. - W całym Związku Ra·
Cizieckim odbywają się uroczyste akademie oraz zebrania masowe, pOświę
cone Międzynarodowemu Dniu Kobiet.
Wielomilionowa armia kobiet radzieckich krocząca w piel'wszym szeregu budowniczych komunlzmu wiła
dzień 11 marca nowymi sukcesami wy
twórczymi, nowymi, poważnymi osią
gnięciami na polu nauki i kultury.
W ZSRR kobiety stanowią 40 proc.
wszystkich pracowników, zatrudnionych w gospodarce narodowej. Wśród
specjalistów radzieckich . posiadają·
cych wyższe wyltsztliłcenłe znajduie
się bliłlko 50 proc. kobieł. Nowatorki
radzieckie przemysłu i rzemiosła, zna
komite uczone i artystki zaskarbiły
sobie powszechne uznanie nie tylko
w ZSRR, lecz również pOZB. jego granicami. Stachanówki: Maria Wołko"
wa, Maria Rożniewa. Lidia Kononie11ko, \'\'alentyna Chrizanowa, Klawdia
Zp.nowa, FoJina Dm;howierchowa, Anna Kuźniecowa i inne, żnane inicjator bri)\\r1na, "".viceminisłpr
ki nowego stylu pracy odznaczone zo racji Rosy jskiej.

roiIed4

wojennych

Największe

Kobiety radzieckie w pierwszym szeregu
b~downiczych komunizmu w ZSRR

Pe!e1 USA w Bułgarił Donald Heatb Werowti
••jegow~, w połudmowo-w~chodt1ie.i Europie.

l

I

_P ismo

O truJał'1j pokój,

O demokmf!ltt ludouJgJ..

I,ieodłqczrw dla hażdelJo a/atq·
wistlJ partlJjll~IJO i zwiqz/wwe.lJo

to dalsza przebudowa. ustroju
wsi polskiej i likwidacja wiekowego zacofania na wsł, to ro:r;wijanie spółd7lic!czości produkcyjnej na wsi, to wzmożona Walka.

~j:U::::~::nt:!:j~I<~~~y1e::!!;;

na

I

wsi.
Nasza droga walki' o pokÓj _

to droga rozwoju naszej nauki,
i literatury, to napełnienie JeJ treścią socjalistyczną i
zbliżel1ie jej do świata prac,.
Tow. Ćwik pl"l:edstawia zebranym
wjedz~'

tek.:;t adresu do Sejmu Ustawodawczego, w ldórym polski Komitet Obrońców Pokoju zwraca się do ~j
mu z prośbą o dopuseczenie na salę o'Qrad delegacji polskiego ruchu
pokoju, aby mogła wręcz:yć manzał
kowi tekst apelu Komitetu Św'iato-
wego Obrońców POkoju e pro8h~ o

przedyskutowanie j poparC'~ tego apelu.
Plenarne pOsied<zenie wybrałO ile-.
legację w skfadzie: przeW()dni~c1
Zarz. Gl. ZSCh. IGNAR, rektor Ak.
,
demii Górniczo - HutniC2.et w Krakowie GOETEL, g6m\k - pl"l;OdOW
nik pracy, członek prezydiUm pólski,ego Komitetu Obrońców PokojU
KOCIUBA, literat PARAlNDÓWSKI,
chłop PRZYBYSZ, meta-lo\viee, prze
dov..,:nik pracy STANEK, reiy$er
SCHILLER OI'aZ pN:odowruca pracy.
włókniarka

WYIłZTKOWSItA.

*

Warszawa (PAP). VI dniu 8 bmmarszałek Sejmu Ustawoda'W~go
RP Władysław Kowalski przyjął de
legację światowego Kongresu 0brońców PokOju w OSOb1Ulh: toW'.
tow.: Rapackiego, Borejszy, OtVika.
łego świata.
Kruczkowskiego, KociUby i MatwiMamy zamiar przedłożyć w Sejna.
mie propo"ycję Stałego Komltetu
Delegacja prosiła l\)arstałka o lEe
Obrońców
Pokoju.
Nie\vątpHwie
Sejm. reprezentujący interesy poko zwolenie na złożenie na na.jbliż~yrtl
jowe narodu pOlskiego przyjmie ten posiedzeniu Sejmu Apelu SŁdego
apel.
Komitetu Swiatowego Kongresu ONasza droga. walki o pokój to większa wydajność pracy i brońców Pokoju do parJ.amefitów
"uch racjonalizatOrski i nowator świata.
ski, rozwinięcie nowych form
Marszałek Kowalski przyr2e'kł rza
w8JPóJ:.zawodnic"t'Wa. pracy, lepsza proponować SejmoWi Ustawodaworganlza* pracy. pogłębienie dy
eeyplbty pracy, r07lW'ijanie twór· c~emu przyjęcie delegaciiJ S"'iatoweg~ Kongresu
Obrońc6w Pok-oja
c~j iJliejat:rwy mas.
5'aeu drop walki o "okM ... na posiedzeniu w dniu 'l. 3, ~
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pełne

Kobiety radzieckie .. chlubą i przykladem dla kobiet calego świata
"Oceniały~my nasz pobyt w nej, społecznej, zawodowej czy
Związku R~dzieckim - czytamy kulturalnej), w której nie wyb[-

'We wspomnieniach przedstawicielek Ligi Kqbiet, ucaestniczek wycieczki do : ZSRR ("Byłyśmy w
ZSRR" - St. Garncarczykowa, M.
Jaszczukowa, E. Orłowska) - głów
nie z punktu widzenia kobiet.
Chciałyśmy zdać sobie sprawę z
warunków życia kobiety w Związ
-ku Radzieckim, na podstawie wła
snych obserwacji... Przyglądały
śmy się uw~żnie i ciekawie. Wice"
minister, profesor, uczona ...
Rzecz jasna - nie tylko "wiceminister, profesor, uczona", ale
również inżynier, technik, majster,
lekarz, generał, przewodnicząca
kołchozu, naczelny dyrektor - zakładów przemysłowych, dyplomata, delegat do Rady Najwyższej
ZSRR. Krótko mów~ąc, nie ma
dziedziny życia radzieckiego, w
~tórej kobiety nie byłyby aktywnymi, tWQrczymi uczestniczkami
. nowego socjalistycznego budownictwa, nie ma dziedziny (politycz-

jałyby się na pierwszy plan i nie

o.!#.iągały ~tanowisk, zaszczytnych
i wybitnych, jak nigdzie na świe

cie.
DaW!IlO minęły czasy, w których
- j'a k to powiedział Józef Stalin,
charakteryzując sytuację kobiety
wiejskiej - kobieta "zawsze była
niedoceniona i ostatnia". Z tego
szar€go końca, ze stanu nierówności, niewolniczego uzależnienia od
pana, kapi,talisty i obszarnika oraz
od ojca czy męża, ze stanu głębo
kiej ciemnoty · i zacofania, jakie
były udziałem kobiet.y carsk<iej
Rosji -. wyzwoliła je' przynosząc
im 'pełnię praw obywate1sk~ch
Wielka Rewolucja Październiko
wa.
mówił Lenin
może osiągnąć pełnej
wolności. nie zdobywając peł-

"Pro.letari'at -

- we
nej

"Niech

żyją

dla kobiet". Pod-

demokratyczne ustawodawstwo
nie zrobiło dla kobiety nawet
połowy tego, co władza radziecka już w pierwszych miesią
cach swego. znaczenia", Wielki
Wódz Rewolucji Proletariack!iej wskazywał na konieczność
masowego uczestnictwa kobiet
w budowie społeczeństwa socjalistycznego: "właściwa bu·
dowa jego. zacznie się tylko
wtedy, kiedy osiągnąwszy pelne równouprawnienie kobiety,
weźmiemy się do. praey razem
z ni ą" •
Zwracał również na to uwagę
genialny uczeń i wsp6łtpracownik
Lenina, Józef Stalin, stwierdzając
już przed 25 laty ("Prawda," Nr 56
B l i 1925 ).
,.

Anna Hopko, przewodnicząca
kołchozu, delegat do Rady Najwyższej RFSRR.

wohlQści

kreślaj ąc następnie, iż "żadne

T. •

"Kobiety pracujące, robotnice i chłopki, są potęŻDą rezerwą klasy robotniczej ... Dlatego.
pierwszym zadanIem proleta"

równouprawnione kobiety .ZSRR" -

głosi afisz

.wyborczy do Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Wszystkie kobiety radzieckie wiedzą dobrze, że nie jest to jakiś tzw.
"slogan wyborczy", lecz głęboka prawda, w,?:ięta z radziec~iej

riatu i jego awangardy-partia nouprawnione z mężczyznami i na
wiska przewodniczących kołi oddanie sprawie walki o lekomunistycznej jest pro- równi z nimi walczące o socjalazm,
chozów,dziesiątki tysięcy - to
psze, komunlis,t yczne jutro, o
wadzenie rozstrzygającej walki komunizm, k1łlturę, cywUizację,
traktorzystki :1. komlbajnerki,
postęp, kultUł'ę, ~yWfi,lh!ację li
postęp i pok6j m€ osiągały
więcej ni-ż sto tysięcy kobiet
pokój.
o wyzwolenie kobiet, robo~nic, najwyższych suhesów, nie zdobyi chłopek, spod wpływu burżu- wały zaszczytnych awansów i wykieruje bry~adami polnymi.
Nie dziw, że · w uznaniu dla ich
azji, o ich uświadomienie poli- razów głębokiego uznarua.
Wielki wkład !pracy kobiet ra- zasclug, tysiące kobiet radzieckich
tyczne i zorganizowanie robot500 tysięcy kobiet radzieckich d~e~kich nie ogranicz~ się: ~CZY-I otrzymało zaszczytny tytuł Boba"
nic i chłopek pod sztandarem zasiada w charakterze delegatek WlśCIe do przemysłu l SOCJalIsty tera Socjalistycznej Pracy, dzieproletariatu"
w Radach Pracujących wszystkich cznej gospodariki rolnej. W insty- l siątki tysięcy zostało odznaczo·
tutach ~adawczo-naukowych i la- tnych bojowymi orderami i medabor:tonach . ZS~R IPr~eszło. 35000 !' lami, ponad 200 kobiet zdobył·o
kobIet prowadzl badama naukowe. współczesny laur - Premie StaPonad 2 miliony nauczycielek !pra - linowskie, a ponad sto kobiet po
~je nad u~ws.zechnie~i~ oś-I siada order i tytuł Bohatera
wlaty w panstWle radZIeckim, a i Związku Radzieckiego.
więcej niż milion kobiet ZSRR Kobiety rad~ieckie są chlubą
spra,wuje ;pieczę nad ochroną zdro- partii bolszewickiej, państwa i
wia człowieka radzieckiego - w społeczeństwa radziecikiego. Są,
szpitalach klinikach sanatoriach one równi€ż przedmiotem ogólneitd. rz' czym 126.ÓOO z nich t.:> go uznania. i głębokiego s~acunku
'. p y
mas ptracuJących wszystkIch kra~
koblety-lekarze. W s2;eregach taik: jów. Masy te bowiem, widząc przO"
ważnych ideologicznie kadr frontu dującą rolę kobiet Związku Raku!lturalno-artystyczn€go - kobie- dzieckiego w walce o trwały poty radzrieckie stanowią !pOłowę k~j, demokracłęi "Y0lność naro"
ogółu pracownikÓw. Również sta- dow powta~z.aJą w sIad za Dolo. '
res Ibarrurl:
nOWlą one blIsko 50 proc. ogółu
"Radllieckie kobiety są naszll·
tzw. specjalistów z WYŹ8Zym wydumą, chlubą swojego. nar:odu,
kształceniem.
chlubą i przykładem dla kobiet
Ne będziemy mnozyć cyfr tego
całego świata".
imponującego. bilansu,
jaki w
"Wykuć z rezerwy sił robotniczych spośród kobiet armię ro~ Związku Radzieckim dało WYZWIObotnic i wieśniaczek, działającą ramię w ramię z wielką armią lenie ko.biety, rÓV\1'Ilouprawnienie
jej z mężczyzną, zapewnienie jej
prolet&riatu - oto decydujące zadanie klasy robotnic;::;ej"
nieograniczonych
swobód obywa(lo
(STALIN)
telskich
i czynnego udziału W
_,Na zdjQCiu - STALIN w rozmowie z kołchoźnicami';
tyciu politycznym, gospodarczym,
społecznym i kul>tural1nym swego
Wytyczne Lenina 1 Stalina, któ- stopni. Do Rad Najwyższych rakraju.
re zwłaszcza wS<T'\aniały
wyraz dzieckich republik wybrano 1700
~
Piękny ł gOO7Jlen podziwu
znalazły w Konstytucji Stalinow- posłanek (l/S ogólnej liczby poużytek uczyniła I nadal ezyni
słów), wreszcie 277 kobiet j~t poskiej, gwarantującej możność. rea
z tych praw wolna, pełnoupra
.
liza~ji pełnego równo~pr~wmerua słankami do Rady Najwyższej
wniona kobieta radziecka, czy
koblet ;przez przyzname lm r6w- ZSRR.
to. w przedwojennym okresie
nego z mężczyzną ;p.raw~ do pracy,
Miliony kobiet radzieckich zabudownictwa socjaHstycznego,
płacy, wykształcema l a~anslł, silają kadry robotników przemyczy to w okresie ostatniej wojprzez państwową ochronę mtere- sm włókienniczego, węglowego,
ny.
w czasie której wykazała
sów kobiety i dziecka, przez szero
się swoją patriotyczną, pełną
ką'sieć klinik ]?Qłożniczych, żlob metalowego 1 hutnictwa, przY'
bohaterstwa postawą, czy tez
ków, przedszkoli itd. -zapewniły czym 300000 spośród nich zajmu
wreszcie w okresie powojennej
loobiecie radzieckiej właściwe je stanowiska kierownicze: inży
miejsce w społeczeństwie, wyzwo- nierów, techników 1 majstrów. W
odbudowy, w której jObjaWiia
liły z niej twórczą inicjatywę,
samym tylko "wlóknrie" 1814 koniepospoIitą energię, ofiernośc
energię i zdolność, uczyniły ją
biet radzieckich pracuje w charak
ważnym i potężnym czynnikiem w
terze
nie tylko inżynierów teclTbudowie socjalizmu i w ro~woju
państwa radzieckiego na. drodze ników czy majstrów, ale również
do komunizmu.
,
i -naczelnych dyrektorów.
Jak już o tym wyżej W\SpomlnaTysiące kobiet radzieckich _
Uśmy, nie ma .dzri.edzjny życia,
zajmuje odpowiedzialne stanogdzieby kobiety radzieckie, rów-

l

I

W samym tylko przemyśle włókienniczym 1814 kobiet radzieckich zajmuje stanowiska naczelnych dyrektorów, in~y
nierów, techników ł majstrów....
Na zdjęciu· -~ kobieta' dyrektor jednej lil radzieckich fabryk

dzinie hydrodynamiki, czlonek Akademii Nauk

ZSRR. Pelauia, Koczina,j.

w!ók.ien;ńczyclt.

kobiet radzieckich pracu-

szkołach nad upows;;,echnieniern oŚ'toia-ty...
,Na zdjęciu
lekcja historii w szkole radzieckiej }fI
'tV

I
I

Przeszło 2.000.000

je

!

I

·rzeczywistośd.

. Kobiety radzieckie stanowią blisko 50 proce~t tz~. specjalistów z wyższym wykształce
niem ... . ,
. Na zdjęciu - wybitna specjalistka w dzie-

-!

1..300.000

'kObiet radzieckich ~ajmuj6 stanowiska
techników ł majstrów ....

\Na zdj~cfu -

In!. Kondraszewa, naczelnik moskiewskiej fabryki lamp radio.wych, ."!R. rozmowie z majstrem Chrysanową,f

Doktór AUa Umarowa piastuje wysokie sta~
zastępcy minist.ra _ ooJll'ouy: zdrowia

nowisko

Uflbecki~

SRR.

inżynier6w~

Kobiety radziecTcie stanOwią pr~eszlo polopracowników. frontu kultwralno- artystycznego...
Na zdjęciu - znakomita rzeźbiarka, WiM'1l
1tI'/.Whiną~ l~:urę~$a Nagrody Stalinowskiej ;
wę ogółu

str. :(
---------------------~----
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Ofial'ille życie i bohaterska ślTIierć
Jak

Małgorzata

fornalska

walczyła i zginęła

Kiedy tworzy się polskie szkolnictwo na Białorusi, Fornalska zosta~
je nauczycielką w polskiej szkole
na wsi. Wiosną 1942 roku jako spa
dochroniarka przedostaje się do
Warszawy. Zostaje członkiem KC.
PPR.

rzata,

za

właśnie

Polskę

pO!!itęp i
~ezona

Kochaliśmy Ją w~zyscy:

dzielny i
dobry towarzyi'oz, mądry i nieZginęła Małgorzata Fornalska ugięty nauciyciel. który nas uczył
za Polskę. Tak, jak mówiła i jak ży naszych praw i obowiązków.
la. Za nową Polskę, Polskę robotni- Zawsze goto\\'a do pomocy, z
pogodnym, jasnym u!imiechem na
ków i chłopów.
:tginę

-

to za.

Polskę!"

w po
bhzu Dworca Kaliskiego WZI1o"i

się 'plęlmy gmach Szkoły Podstawo
Małgorzaty Fornalskie].
O
2 tys.' dzieci i młodzieży zdoby
wa tu co dzień wiedzę w jasnych,

wt'j im.
koło

przestronnych klas'ach, w uczelni
we wszystkie Raj nowo

wyposażonej

cześniejsze urządzenia.

wZQrowe szkoły,
wszystkich
dzieci robotniczych, o postęp i socja
lizm walczyła nauczycielka - MaigorZllta Fornalska.
Córka chłopska, o głodzie i chło~
dzie uczyła 5ię w szkole na Lubel~
s.zczyzme. Wielka Rewoluc,ia Paź
dziernikowa roku 1917 za~taje Fornalską w szeregach walcząct'go pro
letariału.
Po roku 1918 organizuje
w Lublinie Rady Robotnicze. A kie
dy do władzy w Polsce dochodzi
wówczas rząd kapitalistYCzno ~ obszarniczy•.JVI:ałgorzata - "Jasia" przechodzi do podziemia. Do rOKU
1939 z krótkimi przerwami stale
przebywa w więzieniu. Niewielkie o
kresy pobytu na wolno~ci to praca
partyjna. Zwolniona w 1939 r. 7. wię
zienia udaje się do Białegostoku.
O takie

o

właśnie

możność

nauki dla

pOdczas Spd
pisze jedna z
jej towarzY~7:ek. - Stała zn\V~ze ze i
vvzniesioną głową, zapatrzona \\' ma .
leńkic. za.kratowane okienko".
Do więzienia docierają w owym
czasie radosne WIOSCI o 7.wycięs
twach Armii Radzieckiej. Tym bardziej
krzepią i
umacmaJą
wolli
p1'7,ctrwania. Małgorzata Fornalska
wraz z innymi cieszy się każdym
!lowym zwycięstwem. Poza murami
więzienia toczyła się walka, prowa
dzolla przez Partię. Szyblm mkllęły
wypadki, nadchodziła chwila wyzwolenia.

a

-

Fornalska

ją

..6

bez s!{azy. .ie~t ró\vnież DoIbarruri - La Passionaria
I1llmiqtna bo,il)\\'niLzka ,,,iełkiei spr..
wy wyzwolenia ludu Hiszpanii z n:e
woli la~'Z:"5towsk!ch opra\\'có\\-.
... Córka robotnika - robotnica ja'ko dziewczyna bicrLe udzk\ł 'w re
wolucyjn~'m
ruchu. WalCiZY bez
przerwy. bez wytchnienia lata cale.
Posiwiała 'vV bojach. Teraz stoi u ste.
ru Komuni~tycznej 'Partii Hiszpanii,
Stoi na czele ruchu oporu hiszpańskich robotnLtrów :t cWopów i nie
ustaje w walce, <W walce na śmierć
:i życie.
\01'e5

lila na świe cie kobiety, nie ma robotni<:y,
która by nie zna1a jej imienia. Bez
przesady można o niej powiedzieć,
że jest llajsławniej~;zą ~e sławnych
kolbjet ~ielt:nskiego g,lobu.
Czym' zaSłużyła sO'bie I-barrul"i na
itaki podziw świata?

.

.

lata temu -

wolność

i chleb: "GIoli Robolnicy" stycznej Partii Polski

Franco - pisze Ilia Erenburg
gdy ma takich przeciwników! Fl'anco wie, że jego dni są policzone.

organ

Róża

na

I '.rakie wła,;n}ę kobiety wydaje
skwarna hi5zpa113ka ziemh~ Taką
I bo.iowniczką lfl:eustra-seOl1<l. bojow-

D olores Ibarruri. Nie

1

do przystanku tramwajowp.go jej
cót'eczka, której niełatwo przy
chodziło rozstać się z matką. "PUŚĆ, Z dni walki o
Oleńko rzekła wówczas
Małgo-

mała

i nic7..ką

OWI!.

o-

odprowadzała

U rod,zi~a

KC )\omuni-

córa robotnićzej Łodzi
jej bez tego I

ustach. Nie pamięfaxD
uśmiechu, nie przypominam
sobie,
aby ~iedykolwiek mówiła o wla- l
snych troskach i bólach. - pisze in i
.
I
na l'obofnica z przędza Iinl dawnej '
fabryki Hil'schbel'g i Birnbaum.
Dzi;;ia j rozumiem, skąd czel'pala tę I
ogromną siłę. która pozwoliła jej za
pominać o sobie byla członkiem
Komunistycznei Partii Polski, któ~
ra hartowała jej wolę niezłomnej
walki z ustrojem ucisku i wyzysku.
I Taką widzieli Władę jej współtowarzysze prncy, i taka właśnie była
I' IV OWy~h latach cieżkich Zmaga~l ;:
I wyzysJnem fabrykanta.
oz ustrO,lC:1i
J"lp~tali5tycznym. Dzisiaj fabry;''''
I '.'l której
pracowała
nosi nazwę:
i PZl'B Nr ~l im . . Włady BY'tom~kie.i,
I a na Cmentarzu Komunalnym wzno
l.si się kLl Jej c?:ci piękny pomiabrykand.
I nik. po\\'stały
ze' składek robotni- ~t.,ws.dch zb"ró)\'
ków i robotnic łódzkich..
.. My wszystko wiemy!"
* " *
Włada szybko pozyskuje zauhil'e
Wlaila Byt~m~ka, urodzona w załogi. zc..staje delegatk!1 z'.vLll~'O ','Cj.
1904 roku \V rodzlnie robomicz"j, Kied,v organizuje pierwszy .:;lr"jk,
I maj,jc 18 lat zacj:ąła pracow:lL: "I fI - rozpoczynają się na nowo c;:głc r l I bryce. Zostaje członkiem lVlic:dzyna- ! gróżki .,defy" wezwania. wreszcie 0rodowej Organizacji Pomocy
bietnice wygodncgo zycia w zamian
botnikom
Re\\ oluc,ionistom.
je,! za wycofanie się z walki o iJra\\1a
:Jkl ywi.siką
kla:owych Z",iąz;';;ó ,\' polityc:one i społeczne i<1:3';" "()/Jl tZawodo\\'ych. członkiem Partii. Po niczej. Włada pozostaje :lie l{i,~'n. a
pa~Tlięrnym
",t1'aj],,:u włókniarzy w za nią· stoi twardo cała -z.ałJga i2roku 10~8 zostaje areszto\\'ana i ska bryki.
zana na 4 lata v.rięz.ienia. Lata Wif:;W fabryce czynione są przygotoziemne - to lata kształcenia Się By- wania do strajku okupacyjnego. Ma
tomskiej. Wiele c.zyta, uczy się, ukla to być protest przeciwko wydaleniu
da płomienne odezwy do robotnl~ z fabryki 3 pr'lądek i dwóch uczenków Łodzi. ,.Nie przejmowała się nic - bez odszkodowania. W dniu,
wyrokiem - pisze o niej - jeden kiedy ma wybuchnąć strajk - m:f1z współwięźnió\v - z uporem rc\vo- sto obiega straszna wiadomoFć:
luc.ionistld wyczekiwała, pracowała, ,,:Żywa pocbodnia nit ulicach Ło

-I

pisała".

cizi!" -

W roku 1931 - roku nędzy, głodu i. bezrobocia, odzyskuje ""01noJ:(:. Jakaż to jednak była wolno~ć!
Bezrobocie, uporclly,,'e
a bezskuleczne poszukiwanie pracy. :f\: tomska nie porzuca pracy W Pa~·ti\ i
dla ;Partii. Bywa wszędzie, gdzie ~ą
wiece. masówki, strajki. I znów sanacyjni szpicle chodzą jej po pJqtaeh. I znów wyrok - tym ra!em 8
lat. Po opuse.czeniu więzieni'a ,- DO
wielu staran!ach i bezow{)enych
próbach, uzyskUje Bytomska p1'<1cę
w przędzalni fabryki Hir.>ehb~l'g i
Bi;n"?au!p: "Tylko bez pol?-tyki" ~l1O'Wją j.eJ zaraz n~ wstępIe do1lI"'.l:e pO!l1formowa.ru przez fas7Y-

wa Bytomska. Wieczorem dnia poprzednirgo. kiedy po bezo\vocn)"!n
badaniach w ur:zędzic śledczym wra
c.ala do domu. faszy-stow'C)? zbrcdnla1'ze zwiąozali bezbronną, oblali
bfnzyną, :podpalili i porzucili w plomieniach.
Włada Bytomska Z8'inf!ła Inęc~f'ń ..
ską śmiercią w walce z rOOZlUtTftl
faszyzmem. Me idea, za któ1"a .oddala. życie, 1l\vycięjlyła.
Wśród kobiet włókniarek Łodzi żyje pamięć o Władzie Bytoll1~
skiej, nieugiętej bojowniczce. SYJtlbolu walki o. sprawiedliwość spoJ~z
ną i 161)Sze Jutro dla ludzi }lracy.

I

się w roku ]871 w Za1110SCIU.
Wątłego zdrowiaś\\'ietna uczennica - wcze~nie vvstępuje Róża do kola socjaldelTlokral~Tznego - by walczyć o wyzwOle
nie człowiel;:a pracy z kapitalistycz-

..

Manuela Sanchez - chłopka ze sło~
oeeznej Galicji (prowincja w His,zpan!\) - ukryła' w swej chatce
dwóch żołnierz:" hiszpańf!kiego ruchu oporu. Obaj byli ranni. Manuela za~tawila drzwi chaty ~wym
ciałem [ odpoWied:z;iała żandarmom
kata Franco - ie ich nie wpuści do chaty. Wyrwala jednemu z
oprawców karabin i !l8.częła strzelać. Ta chłopka pracująca na odrobek·w Pontevedra - 'Po raz pierwszy w życiu trzymała karabin w rę~
ku. Z'aczęła strzelać. Wiedziała. że
za żandarmami. !przyjdzie caly ba~
talion, że wytną jej rod2inę do nogi. Manuela Sanchez broniła swej
chaty j'ak lew, brouiła swych d~ieci, przewod.nicZQea AłlJtyfaszystowstfiegoprz&wodinic~ca świat~wej ~em~a. 'wieepremie~ i minister f!i~aw :za~'
tyeznę,} Fooeraeoh Kobiet
llIc.mych Runum.iJ
broniła dwóch żołnierzy rochu opo- Komitetu Kobiet Radzieok1eh, wiceprzewodnicząca
światowej
Demolm-a-.
~! I ~ginęła wraz ~ n~
.
ł!: • . •
*"'ozneJ Federacji Jf,obiet
'

l

I

Anna Pauker

Marchlewski, Lleb~
tworzą rewolucyj
ny "Związek Spartakusa" (1916 r.)
To oni stają się twórcami bojowel
Komunistycznej Partii Niemiec.
oni -

Róża

-

knecht i Mehring

15 stycznia 1919 roku - Róża Luk
5emburg i Karol Liebknecht zostają aresztowani i zamordowani besHalsko przez bandę ltzbroJonycfI
Junkrów pru5kich.
Róża Luksemburg - orzel l'ewolucji - walcząc' a
l krzywdą i w:"zy,l:if'm od lat naj"111odszfch padła w wulce o socja·Izm.

jej rówieśnica

Eugenia Cotton

krzyczą tytuły Vi' ga7.etach.
Tą żywą pochodnią była WładYilta

s\.aci rewolucyjnego ruch,t w Polsce.
W roku 1893 staje się współtwórcą
powstającc; podówczas Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
Potem wyjeżdża zagranicę. Kończy "
studia uniwersyteckie \\' Genewie- I
skąd
wraca do Polski, by brać udział w rewolucji 1905 roku, nastę
pnie wraca do Niemiec i staje się
aktywnym członkiem lewego skrzy
dla socjaldemokracji nie.mieckiej.
Nie jest tu jedyną przedstawicielką
narodu polskiego. Walczy ramię w
ramię z Julianem
Marchlewskim.
Nawiązuje ŚCisły kontakt z czołowy
mi przywÓdcami rewolucyjnego ruchu Niemiec--Franciszk1em Mehringiem i Karolem Lieblmechtem. To

Niedt iy,je Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet!

J

raw~

Luksemburg· orz ł recoolutJi

Odpowie Franco za wszystko, 'Za
Madrytu, za krew dzied, za
samoloty otrzymane od H'tlcra, za
napiwki otrzymane '7. Londynu. Wal
ka ludu hiFzpal1Skiego trwa. W czas nego ucisku. Napatrzyła się dosyć
ciemnej nocy PO górach Asiurii idą na nędzę chłopów i robotniluiw pol
guerillos i śpiewaj" starą h:szpai'i- skich, na przednówkowe gl ody, na
~ką pieśń:
śmierć
aZleci niedoż,ywianych
Moją ojcz~'zną jest oręż
krzywicznych. Widziała tysiące pi
Moim spoC#ynkiern je."t bój!
wplcznych izb miejskich i zapaŁóżkiem - ostl'C kamienic,
dlych w ziemię cz\voraków, krytych
Czuwanie - to sen mÓj.
darniną.
Jak młody orzeł zerwala
Idą w ciemną noc hiszpańscy żoł- się wcześnie do walki.
nierze ru:h~ ~poru i wal.czą ~ wall Niezwykle czynna - płomiennym
czą
z ll111el11em PaSSlOnal'l.l na słowem i piórem zagrzewa do boStrasznie"musi-il-yć generałoWI ustach.
jLl. Staje się jedną z czołowych po-

-I ruiny

Nina Popowa

S

I

jeszcze kilku dni - pi
sze we wspomnieniach jedna z jej
towarzyszek -. aby Jaśka, powróclła do nas, do szeregów Partii, 17\'11'0rzyć nową ,rzeczywistość, budować
i uczyć".
Małgorza~a

Wielką

RO-\

"Brakowało

~tedy

!!ioe

I

Niestety nie doczekała tej chwili.
W przededniu wyz'...·olenia. Mał
gorzata Fornalska została rozstrzelana przez hitlerowRkich oprawców.

puszczała BiałY1'tok,

r

I

I

"Widywf.łam ją często

ce~'ÓW wię7.ienny.::h

za

Włada Bytomska

jedzie tramwaj. Je§1i

Znów pochłania ją całkowicie pra
ca partyjna. Zawsze myśli o innych,
nigdy osobie. Jest najbliżS7:ą współ
pracownicą tow. tow. Nowotki i Fin
dera. W listopadzie 1942 roku gestapo
I wpada na jej trop. Małgorzata For
I na Iska zostaje aresztowana. Mimo'
Ix;stialskich tortur w kaźni g~stapo,
:litlerowcom nie udaje się wymóc!
na niej ani jednego słowa. Nie min'
fa jednak złudz€li co do s',vego lo~u. I

N a .robotniczym Karolewie,

Nr 67
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Jako teoretyk ruchu rewoJucyjM
Luksemburg popełniła błę
·ly. Łudziła się, że kapitalizm sam
ię załamie. Nie zda'wała sobie
w
runi sprawy z istoty walk narodo.vo - wyzwoleńczych. Nie d""eniała
, wielkiej
roli partii politycl;)~l wodza i kierownika mas pJ;'acują
cych świata. To jednak, czego doko
przewodniezllea. Zarządu Głównego nala w życiu ~ świadczy o jej plo- '
Iligi Kobiei
miennej miłości do ludu - a jej
walka jest WZQrem dla kobiet całe '
.0 Róża

Irena Sztachelska

j20 świata.

•
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POLSKA LUDOWA. Wg UWAHAS HA HOWfSIAHOWISHA
•

'_.- ------._---

lI'onda GoŚciDl'ń.h.

.....
Budowniczy Polski
(

Natalia Gg§loroUJti" ..

Ludowej

prof. Uniwer(sytetu Lódzkiego

•

l D Z i e ń·' Otrzymując Order Sztandaru Pra ey
"Moj Wielk
drewniane
Chleb i

(Fragment z ksiqżki ~ydonei

choduhi
.
w romach Biblioteki Przodowników Pracy)

zaciągnęłom dług wdzięczności wobec Polski Ludowej

Gdy dochodzHa do mnie nie3po- w środowisku ł'obotnicrz.ym najhar- warzystw;ie w~ókniarki, nauczyciel"
d!ZiGwanie rl pism wiadomość o wy- dziej postępowym. W czerwcu od- ki, górnika, hutnika. RozufP'iem, że '
sokich odznaczeniach, jakich udzie- Dlatego, że panowie fabrykan- lala mi PoJRka Ludowa dwukrotnie bywa sję nierzapomniany Ogólno- Polska Ludową. tym odznaczenIem
ci zabierają to, co my zarabiamy i (w 1948 i 1949). wśród różnorodnych polsk.i Zjazd Oświatowy. Z różnych daje wyraz uznania nie tyle dla jebudują
sobie za to białe pałace ... zbudzonych uczuć górowało . pOC7;.U- stron otrzymuję wezwania do pra- dnostki, lec'Z dla samego iywi.ołU
I tak będzie zawsze, dopóki my me cie niewspóŁmierności nagrody do cy, propozycję Ministra w sprawie pracy, energi), oddania, które potl'a~
eOl'ganlzowania Wyz~zel' Szkoły Pe- Dła 'Z. człowieka przeciętnego, sza.zabierzemy im przędzalni i tkalni zasługi.
Sztandar Pracy - to wiełka na- dagogicznej (przez dżiesiątki lat ma
Dopóki MY NIE BĘDZIEMY GOS- groda
za pracę, dowód uznania dla
rego wYEwolić :rewolUCja, przeobr.aPODA.RZAMI W F ABRYKA.CH, 1'0 twórczego wysiłku. tI'udu_ ofiarno- riyłam o pracy kształcenia nauczy- żająca świat cały, niszcząca koo~
śct w slui.bie nowei Polsce. Ale pra cieli traktUjąc ją jako najwyższe
marną przeszłość, budująca pod'Stllzumiesz, 1nala.
jasnego tycia
Oczy napełniły mi się łzami... Dla ca dla mnie to nie o'f iara, nie wysi- danie spoleczne i bezwzględnie by- wy dla nowego,
to istotna treść życia, żródło r,a lam od niej usuwana). Spadają na
czego tak się dzieje - pomyślałam ... łek,
dości, wynikającej rz osiągnięcia pla
wszystkich lud.1Zi w przy·s uej Poflsce
Inni mają pałace, a ja jestem zaw- cówek praoy 'l.godnej 7. uzdolnie- mnie różne obowiązki w zakresie Socjalistycznej. Rozumiem.. źe Po.lska Ludowa rzuca wezwanie wszyst
sze głodna i chodzę w. drewnianych niem. z zainteresowaniami. pracy nauki. nauczania, oświ'aty.
do jakiej zostałam IV pełni dopuBudzi to we mnie entuzjazm i ra- kim tu za'wodom, aby pracować, ile
trepach.
szczona dopiero w obecnej ep:.Jce.
dość. Nie liczę się rz. czasem. z siła sił starczy dążyć do celu drogami
Zresztą nie ja jedna. Gdy nauczy
Przeżyłam róine etapy w nasz;ych mi. mam stale poczucie. że przecież
jakie wskazuje nauk·a rozwoju histo
cielka . wcho~zHa do klasy, witał ją dziejach: rok 1905, ol,re~ di-!k;ej renależy odrobić zaległości
poprzed- rycznego i teoria soeja.l izmu, prozawsze stukot drewnianych pode- akcj'i carskiej, dwie okl'opne wojny,
nich lat. Zycie staje Się 13ogate, pięk gram i polityka paliH kornun)stycz• szew. Bo była to szkoła robotnicza, czasy zabagl1ionei ..sanacjl'·. Były to
moje lata szalonei młodości. bujnej ne, wielkie zadaniami do speŁnienia nej.
była to szkoł.a J)jednycb, Na czter-- dojrzałoRci, świadomości
różnorod w zniszczonym kra.iu,
umęczonego
Tak oceniając Sztandar Pracy, udzieśc1oro dzieci "'IV klasie tylko 81e- nych mych uzdolnień. energili roz.społeczeństwa.
symbolizowany w odznace ezen','ndmiol'o mIało stare, zniszczone buci machu życiowego. I ofo całe to pólW tych warunkac11 pracy zacią
wiecze przeżyłam skrępowana jakki ze skóry. My. wszystkie pozostałe by siecią lub nAwet kajdanami-- gnęłam dlug wdzięcrzności u pa11- nym kolorem i młotem' w dłoni. prs
marzyłyśmY o takich bucikach dlu albo \Y Pl'&CY i:];odziemnej albo w .stv,a. u na.rodu, u tych najlepszych gn<? trzymać go wysoko mocną ręka.
gie lata ~ SZcz)'tcm zaś marze!'!" by I wię,deniu cr{.y na wygnaniu. albo co w społeczeństwie, którzy złożyli o- wskazując nim drogę nap1'zoo' j w
górę wiodącą młodszym
towarzyły dla nas lśniące, czarne kalosze najml1"ic.i w l'l..olacjl społ,;cznej, poza
barierą oddv.ielającą od pożądanych fiarę 'l. życia, z bezpieczen3twa, wyszom
pracy.
nauczycielki...
placówek pracy, w stalym 7,ahamo- siłku nadludzkiego przy ·zakładaniu
Na.ta.lia Gąsiorowska.
Dziś, gqy moja starsza córka uczy wan1u pełnego rozwoju u-cq,ucia. my fundamentów powOjennych.
się w jasnej, cieplej szkole, gdy ma ś:li, czynu.
S
marca
1950
.roku.
Stoję :przy Srz;tandarze Pracy w t<> I
wszystkie potrzebne jej książki i od
W dniu 1 maja 1945 rQKU wychorabia zadania przy ja:luej lampie elektrycznej, syta i '''"'Ypoczęta _ lru drlę wprost ze schronu iabryemego
znaleźć
dnQ m.i wprost UWierzyć, że naptaw w Berlinie na ulice 'wśród padająNie z ezym innym, lecz właśnie z i tak będzie u nas za~vsze bieda .. , dę skończył się już dla nas cały tell cych pocisl{ów; po dwutygodnIowej,
chlebem łączą się moje naj dawniej Zawsze.
świat. krzy\~d~ i nędzy, w ktOryr.l1 prze-ważn:ie pieszej wędl'ó':vce dOelElsze wspomnienia z dzieci1'lstwa., któ
- A czemu, tatusiu'?
U::odziła.l11 ~lę l \\~ycho\\~ałam. Wre~z' ram do kraju. I oto w ŁodZi czeka
Ojciec nie bYł skel'v do rozmo;v\' Cle marzenia mOJego oJca stały Sl~
d l ' k t dr
maisłer
l:e pl'z;'pada na ciężk-i o~'es po l
. "
.
'.
. '. \rZeC7. Y WistośCi ą :·. robotnicy odebrali przeznactlona
a Inme ;:ą: e a mowojnie s\viatowej. Co dzień WC7..e- z dZleCml. Ale. wtedy spojrzał lm po fabryki wyzyskiwaczom i stam~li jego p:rredmiotu w naj:pi.~kniejszyan
Do niedawna jeszcze było tak, że
snyrn rankiem czy to zimą, .gdy lue nuTO w oCzy l odrzekł:
przy maszynach jako gospodarze. podów~,,-~ Uniwers:y"iecie polskim pnez całe 8 godzin bez przerwy sieochnieC'iony śnieg jeszcze tarasował
~iała pochylona nad towarem, zwinchodnik.i, czy latem, gdy słońce sta-\
n'e manipulując szczypczykami i ieto je zeze nisko !lud horyzontem,
laznym grzebieniem. Lubiła tę robot(;
hiegłam do
piekarni po pachnqcy
- ta prawda. Gdy wy6kubywała pa&wieżutki ra;:owiec. DW;ł kUo razow
$kuUns pęki i zacierała xrywy. czuła.
Tow. Janina Frub rośnie.
,,fachowiec'." osiągała do 200. plX)cent 7..e to jest twórcza praca, ie potj jej
ea! Gdy brałam go do ręki czu- wlaHllic
moina okre:mć kolejne prllenOl'my, i jJń stale pozootllła na Wrn r~!;:ą tkanina stawała sIę gładka, bew
łam. ścjśnięcie krtani i brała nU1ie miany, zachodr.ące w je.l liyciu, Z cipoz,iQmie. Ba. Dllbr'lła Ql·J;:iej wpra.nagła chęc: odkroić wielką,
grubą chej. zahuka,nej kobietki, ktÓ1'ej cary
wy i z takim zapałem pf"lniłll. swą. błędów, że ~rastała J.eti jakość. je},
pr~, że pracowała M.l;Q\!1JtłW lępie.j wa.r.tQŚć.
kromkę i nie oglądając się na niko (;wiat mieścił się w ohrębie s~alni
I rodz;innego domu, przeradza się w '
ni:\; mężczyźni.
Nie(dZ 1detownłk radził Jej, źeb ,
go zjeść ją od razu na ulicy, za prQ cl!!owieka o COl'az szers'l:ych nOri'7XIn.Od dtu2J51Al\_g., jUt CZ~\1 _
załv przesala do innego oddziału, ie o trzy.,
giem piekarni.
blch m~'ślow:yeh, o stale pogłęhia'ją
go. "-'Yraia się () tow• .Frll.n'ke z gi)~ ma tam łatwiejszą pracę. Ona jednak,..
.ć\1e wiedziałam, że nie możl.1a. W cej się świadomoiici polityc~nej i g,po~:ącym
uzna'lliem, ja'k o o c.,;~łowej
pozosta·wała na swym stanowisku.
domu czeJ.;ała na ten chleb cala 1'0 ;ecz.n~j.
I ;ll·z.odo,>,.-nicy pracy "Elektrobudowy".
])la
nikogo
nie
je.st
tajemnicą,
- Od 14 lat już jestemllneperką~
! l'oteż nH,i; nie wątpi, !i;e u:;, nowym
dzina, Czworo małych. wiecznie gło
ludzie w Polsce Ludowej rosną. Ż?
st,anowisku,
jakie
ma
objąć w dniu tQ i zostanę tutaj. G::o tam będę
onych d:r.ie.-:iaków, posępny, "Ik'Ychu wll;\śnie od warsztatów, od lopat~·,
d:d3iejszym, a mi-l:\11owicie na st;mo- s"ukać innych zawodów.
dzony OJCiCC i smutna zazwyczaj kielni i kilofa p.ną się na coraz wyż·
"'isku l'ozrlzielc;;ege pracy w oddziaI dalej I!:ażdy dzień zastawał ją nad
matka. MatlHi kroiła chłeb na małe ar.e st.anowisJra, że odkrywają w 80I " montażu,
tówllież doslwn.ale
da
nową
sztuką towaru,
którą
szybko
lie
nowe,
nlezlume
dotychcr,RS
,iły
,obie. radę. A to przeciei nie Jes;t
kL'omki i \1,·.vd:dolala je oszczędnie.
i. raz zdolności.
·Jatatni
szczebel
awM'lSU
spo}~czne prz~suwał!i przez swój stół "neperB0chenck mu,ial starczyć na cały
'l.'ow. Franke była szwaczką. Przy
':o! Stąd czekają. na tow. Fl'anke je.- skr'.
dziel1. a my pochłonęlib~'§m~' go w b'a"'ieekiej l11a~zynje pl'zesiady\v~la
:zC7.e
różne
mor.liwl7ści uzyskania
.Me to skOllczyło się ostatnio. SkOl1
n'l?-'niNuu oku... Czasem. tylko, gdv przed wojną. gd~' ~;Hna jedna mm,ia:
I")'ŻSZ(lg'o stanowis,k a.
roboty ma więcej, ni)',
cZ1'ło się' z chwilą, gdy na kilka dni łatwiej, nie j-fI zal'ahi"ć
na
utrzymanie
rodzinY'1
Mała, 5zcwpla kobietka op(fwiada przed 8 mar·ca dowiedziała się, ~ u- uprzednio,
chleb nie mk 1 pelne.i "",gl, oć:v\'ano
ale
obecnie pracuje I>!ę
skllldającej się z G osób. Tak upl'y, swym szczęki'~ ~ pro.lllie.nnym zyskuje awans.
nif?\\-ie1kQ d,}kJadkę. Z.iadałam ją na !ląt jej okres olmpucji, a następnie
tak jakoś radośniej i ciekawiej, z
Jśmiechem . Bo 111a jel5zczp jeden p<l- Nie pójd(l z "nepemi" nigdzie ty,hc1iast. jeszcze \\. sklepie - i t" piet'wRzy rok po \\'ojnie. Ale potem neJ ~1:.omplikoWfiny.:il mI. ; z:'n ,I'S;,'
krzepiącym poczuciem odpowiedzia.]',ród do zadowolenia. Niedawno wy~buntowala
się.
Zapragnęła
innegO
\:)\-1;) mt)ja .,premia" za codzienne
nywala SW'ą robotę z pogodną l u- I bl'ana zostali! n sekrE'tarzejll. Pod- iaohnęla się w pie:rw'szej chwili. Ale ności za całą salę, za pracę kiikud7ie'
żytia. Wiedzjalą, że Ula w ~obie doŚĆ
śmiechllię"tą tv;;arzą. Kabl'ała energii,
tawowej
Offn~nizaejj
Par.tyjnej. wr,etpotem. uśmiech zadowolenia o- sięciu kobiet. Gdy śpieszy do fabryki,
chodzenie do piekarni.
i"ncl'gii i zdolności, aby opallowae in- -stanowczości, Charakter jej jakby Czyi to nie lJajlej'}."'.?y dowód zaufa... promienił
jej
miłą,
młodzieńcu) Lo już. w myśli układa sobie, co tei:
~ Tato, powiedz mi. C'z? my caie ny zawód,
stwardniał l nahl'ar mocy VI zetknię- nla, ja1,im obdarzają ją towanyąze tv.arz. No, bo naprawdę, byna jmniej
dzisiaj powinna zdziała.!. Szybko prze
Mąż
j~j
od
wielu
lat
j)1'<\cował
w
i:~'cic będ'7.iemv tak
Skfl\)O
drtellć
c.iu z żelazem i stalą.
pracy?
nie trzeba będzie stąd odchodzić - wija się w pamięci; postarae s~ o iachlebuś? ~ zapytałam któl'egoś dnia kOtljll'lU "Elektl'obudowy", jako;! prze.
Tow. FrankI" nje pracowała byle
Z roklJ. na rok rozszel'Z!l się hory~l::ldac'l kadzi.
Gd:,' odwiedzała go jak, o nie! Gdy począikowo ni'3- J.(}nt tow. Janiny Franke. Poza sobą zostawała nadal, obejmując funkcję rówki, kilku kobietom dostarczyc far\Drzy iniadaniu.
tll.m niel-ąz, ogląda la z PQd~iwe11l, ja- którzy robotniey usiłowli żartować lUa d()piero 30 lat j)yeia - przed ni~ majslra.
tuchów robocrych, wyostrzyć grzebie
Ojciec nie odpowieaział od ra .. u. kie ,yielkie rzeCZjT dzieją się tutaj z kobiety w sp odniac11, to wkrótce jeszcze wiele, wiele lat owoel1ęj pra:,)
~
nie.
w
fabryce.
Ogromnie
zacieka\\i!ll)'
j;J.
Inac;;:ei teraz układa się dzień tow.
Trzymał chwilę w powietrzu kubek
JUŻ patrzyli na nią z podziwem. Ta oy dla krajtl i dla trojga dzieci, l.-tó;.
przedm ioty tu wytwarzane 01"ll.Z ich
Gdy rank-iem przych.Odzł ~ sala
mala, szczupła osóbka, do tego nie . re wychowuje.
WaJldy Uctńskiej. Nie myślcie, że.
kawy, patrzył na parującą zell smuż lliezro:\l11l1 iaJa, złożona budo\"\'!l.
:,jest
jeszcze pusta. Otwiera $zl!tokn
kę pary i dopiero po chwili odrzekł
I tak się j:1koś zło1.yło, że :los,tara.
'okna, żeby przewietrzyć pomies)::czę·
tam Pl·r.yjęta do pracy.
bardzo poważnie:
nie, A potem toczy się już c:odzien-nit
K"żar, kto zllał' .ią, jako szwaczkę,
- Widzisz ~ ja jestem robotni~
pl'z~rsia\Yal ter!lz zdumiony ua jej wiwydawanie towaru, l$:011trol ..
.
.
"
·'robota:
kiem sezonowym .. , Ja mam pracę dok. Gdzieź .sie pl>dzia.!a ta. cicha,
kart ~egarowy,ch, sporząd'Z-a'nte ra-pol'
tylko od czasu do czasu .. · Ą zresztą nieśmillla kobiecina! W roboczYlb
r;tów.
nawet ~dybym miał pracę stalą, to kombinezonie, w ogromnej hali, petCypryńskiej
'Ą: ~. saU co chwila rOZlegają sJę weGdy Wf PZPB Nr 3 zorganizowano j że ona jest aktywistką l)ZPR i Ligi
łanial
koblerą drużynę ORMO. zaczęto się Kobiet, ił teraz znów zostiUil l;;.omeo"
- Pani Uciń~ka - takie Mlli, te
zastanawiać,
kto ma zostać Komen- dantką hufca. Poąobnie jak zawsze,
rady sobie dać nie mogę!
dantką. Ale na salach produkcyjnych niezmordowanie krzątała się pIZy ma
- Towarzyszko - zabrakło m.i pły
przeważały jednobrzmiące głosy.
szynacl:t, zapobiegając uszkodzeniom,
nu do wywabiania plam, I trzeba bie-l
-- Kto będzie lepszy, ieśli nie na- usuwając te, które już wynilcły.
gać od stołu do stołu.
Na jednYln hektarze dzie-riawio" p'zemierza pamięcią ubiegłe lata, sza Cypryńs"a - majsler ze skręcałDo tych maszyn - to zawsze miała
'·r.i ziemi życie nie ukladało się głild- k;tól'e Wiodly ją. z ubogiej wioski do
- Dnże pęki? - No, to poradzimy .
kC', o nic! Dni, które kończyly się póJ wrsokiej;o awansu spotocznego. 'Wie JlH Ona jest tak energiczna że na nadzwyczajną ciekawość. Toteż po·
wspólnymi
siłami.
I lUZ chw'-ytll
pew-no
dosjwnale
poprowadzi
naszą
znało
się
na
niei
kierownictwo
zakla~(". em na spo~r.~·nek z LJustym :i.oląd- dobi';t,e, że n;~rl).' jej życie Hie ulor.y~zczypce, przysiada się do sk.ubllCl.ki
dów i skierowało na kurs majsterski.
:,~'lll,
nastQpowa\y bardw czę"to. łoby się tak. gdYb:v nad~l p,mo wai drużynę.
I'hy-t rzęsto. r.ehy moina bylo je tal, }1l',;"rlwojr'llł1Y u"t.!'lij. Wip, ;;(, na tym
i szybko "na cztery ręce" naprawlaTow. Cypryóska nie odmówila, By. Ukollezyła go z hn.rdzo dobrym wyn!·
7 u ,.;eł nie wYl11llZaĆ z pamięl'; i zapoZieJ'Ż'l\\·iooYlll he-kt!\l'ze
klepałaby
i ią sztukę.
fa już przeniknięta takim "bojo"\\rym Idem. Tak więc została w skręcalni,
mnieć o tych la~ach, pcJnych krzyw- i iedę a-i. do śmierci.
To nie to, co dawny majster, któ;"
bardziej przywiązując
d\ i ucisku.
Hwillflonw~ć, że o IE:'pSZll ]llZYS).1oŚć dl1chem", który zawsze kazał jej przo coraz
nigdy
nie brał się do takich zajęf: .
dować
w
robocie
zawodow!!;
czy
spo
swych
maszyn.
. T ,.. tf.'Ż wiadomoKć o wylJl1clm woj- n<llc;iy walczyć , że tUE'ba .lo lli"j d.)"
Wanda Ucińska dobrze wie, .iaki to.
nI' rodzina tow. Kalinowskiej przY- żyć uparcie i "ytl'wale, 7,dob~'la wte- lecznei, który nie pozwolił dosłownie
I nawet oczekujący ją dzisia ;
.ięh tak, ja}{ i wi~lu i;lny.ch bi?da- dy, gdy w lubelskich la~ach. J~l'zeby usienzieć na miejscu. Energicznie tez awans nie od!'rwie jej od ulubionego'
k]opot, gdy zdarzy się 5ztuka usiana
ków: może wreszcie cos. Slę zml~m, wala w ~)al'~yzantce radzHIt!-;1e,l. Tf\:l.l,
zabrała się
do sprawowania nowej zajęcia. Zostnje bowiem klerowni I
pękami: Swój nowy obowiązek roztt·
może po wojnie zapa.'lUJą SPl'IIWlOO- od. l"allz~eck1~h .tO:WH;·7.~:·'.';r, ~Io,wle
flLnkCJi.
A
w
dalszym
ciągu
pilnie
"ry
kiem
skręcalni
PZPB
Nr
3.
A
znają~
I
mie
nie tylko, jako czuwanie nad prR '
liw,;ze, leps%e stosunkI.
dZiała Slę~ Jak ZYJą ,11~j:t.Je ".~::iRR,
Ale dużo nie::;zclt;'~ć przewaliło się Jloznała plękne zMauy IdE'ltlo.jt;11 mal'- pełniala swe ohowiazki ma istra. Sala ją nie najeży wątpić, Że nie będzie tc' .
cą powierzonych jej pieczy kobiet, ą·
1,rzez L)bogą chałupkę \vieji\klf . \~ Idi7.łUldclllUizRlll. \\: imię. tyc.h 7;a- przeciez nie mogla na tym Cierpieć, kierownik siedzący tylko przy biur-'
le jako obowiązek pomocy i troski.
Kraśnicy. Wiele tez wylały oczy WleJ <au walc:tyla pnucnv\,o mct1l1ęckJc
ku. fuw. Cypr) I1ska zapowiada, iż ca Dlatego nowy majster w ciągu tycl,1
skiei dz'iewc>!lyny, która szła napl'aw' mu najeźdźcy. "'iN ich imi,~ zara:o. po
1e dni będzie spędzać na salach pro- kilku zaledwie dni zdołał już sobie za
dę 'cierniowymi dro,ga~ni
przez te \\:Y~v.:0~€:niu stanęła do. pr~c,y, mUllO
dukcyjnych., bacznie strzeg"lc, by Jej skiubić sympatię całej załogi.
dł'ugie, po.l1ure lata .WOJllY.
" clęzkleJ . rany, odni~sloneJ . w nOsę,
Tow. Janina Kalll10wska - dZlS Uczą. Się, ztil.obyw~Jąc stale nowe
ukochane. maszyny były w porządklJ
Tow, Uc:ińska ma dopierG "$ tato
kierowmk personalny PZPJG Nr 8, :;;asohr wiedzy, pehnlła wzorowo s:v~
't aby nie d0pUścić do jakichkorlwJ.ek' ,;Jest -«łonkiem ..R.zPR -4 ' Liai Kobiet
a jutro _ dyrek-tor naczelny Zakła· odpowjedzial. , fun]wję, zasługuJąc
8J:les21k6d' iDrzcwW "W ~rodl\keil. ·
dów PasnumterYdnych Łódź-Południe, ·w pełni na swój d2<i:siejs&y aW8111'
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Awans społeczny tow. Janiny Franke
Ta.kl
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Zmajstra - na kiera,nlka skr ca ni
Awans tow.

z PlPB Nr 3

Droga tow_ Kalino~skiei·
d.o wysoki
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"Kobiety polskie-'~edDOe:fją się
w szeree:aeh Ligi Kohle'fi

Ucińskiej;

elER ON J ŁODZI AH OROYM POSTERUNKU

iel •le Święto · Kobiet wPMT

Robotnice łódzkie czczq wzmożonym wysiłkiem
Mie,dzynarodowy
100 redakcji naszej w dalszym clą
gu masowo napływają rz.obowiąM
nia kobiet, które w ten sposób pragną zadokumentować
swą przynależność do Obozu Pokoju i Postępu.
MiędzynarodOWy Dzień Kobiet 1'0
botnice łódzkie uczczą wzmożonym
wysiłkiem i wydatnym
podniesieniem produkcji.
A więc kobiety IZ ZZP Kap. oddz.
"A", jak podaje nasz korespondent
tow. Stopczyk, postanowiły podwyż
s:z.yć swą produkcję o 5 procent w
dniach 6, 7, 8 marca br. Zobowiąza
nia te podjęły tow. tow. Łuczyc!,a,
Gwizdała, Królikowska, Kaczmarek,
BrauD, Glerbich, Karbowiak, Mielczare,k, Zasina, F1'yde ~ wiele innych.
Tow. Bocheński zawiadamia naS.
że w PZP.JG Nr 8, robotnice
zobowiązały się dla uczczenia Dnia Kobiet pełnić Warty Pokoju, przystą
pić do energicznego szkolenia ideologicznego i politycznego oraz urzą
dzić akademię,
poświęconą obchodowi Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Brygada kobieca, zatrudniona w
PZPAT i R Nr 2 przy produkcji
portfeli przyrzekła dać 102 procent
!Zaplanowanej produkcji OTa"L. utrzymać wzorową
dyscyplinę pracy, o
czym pisze !TIam tow. Pączyński.
Tow. Smuga donosi nam, że człon
kinie koła Ligi I<obiet pI7.y 12 Oddziale Sprzętu i Transportu PPB,
Zjednoczenie Łódz,kie, postanowiły
w celu uczczenia dnia 8 marca zorganizować kurs
dla analfabetów i
półanalfabetów, robotników 12 Od-

Potężna

Dzień

Kobiet

d~iału.

Kurs ten rozpocznie się w du, w dniu 8 marca br. wygłosić w
będzie trwał w ciągu mech 10 rz.akładacb !pracy referaty, zwią
mi.esięcy.
zane z tym świętem
Korespondent "Głosu" z TechniJak nas powiadamia tow. NQiWa,k,
kum WłóldeIDn~czego, tOlW. Koy,łow kobiety ze Z.ledno~enia Przem. Ma
ski kOiffiunilruje, że w związku IZ szyn Włókienn1~ych powrz.ięły nadniem 8 marca, ~łonkinie Ligi Ko- stępujące rwbowiązania: podnieść
biet przy Technikum postanowiły wydajność pracy. sumiennie wykopodnieść
wyniki w nauce. aby w nywać O'bowiązki s·łuźbowe, wzmóc
przyszłości móc
owocnie pracować dyscypHnę pracy oraz sklon'ić WS'Ly
dla rozwoju naszego przemysłu. stkie pracownice zakładów do u~e
M. inn. uchwaliły one:
stnictwa
we
współzawodnictwie
Pogłębić swoją
wiedzę
ideolo- pracy.
giczną, studiując literaturę markJednocześnie zobowiązały się rów
sistowską,
jedyną
naukę,
dającą nież brać czynny udział w walce z
podstawy właŚciwego światopoglą- analfabetyzmem.
marcu i

Odś · Iętny
Gdy wchodzimy na salę przędzalni
PZPB Nr 5, uwagę
n.aszą zwraca wielki napis na transpa
rencie. zaVlrieszanym właśnie w tej
chwili. Napis głosi: "Nasza przędzal.
nia dobrze . przędzie i we wsp,jlzawodnictwie z egipską pierwszą bę
dzie".
Jeśli ma być pierwszą we współza.
wodnictwie, to na pewno nie zostunie
oslatnią przy pełnieniu "Wart Pokoju" i odświętnym przybraniu sal produkcyjnych. Wszędzie panuje niezwy
kle ożywienie. Kobiety z następnej
zmiany przychodzą wcześniej, aby
uczestniczyć w dekoracji sal. Widzimy, jak dwie młode robotnice umiesz·
czają na poczes,nym miejscu portret
Towarzysza Stalina i ozdabiają go
czerwoną girlandą. Tam znowu wielśrednioprzędnej

ki Gołąb Pokoju lekko unosi się w
przestrzeni czerwonego pola.
Tow. Radzińska i Burska, nie zaję
te bezpośrednio przy maszynie, pilnie
z1ljęte są dekoracją sali, a swą placę
zawodową wykonają późnieJ.
Dwie
młode IObotnice: tow. tow. Szymczak
i Piątczak, kończą czyszczenie i przy
ozdabianie swych maszyn.
tej chwili przyniesiono właśnie
na oddział czerwone kokardki i znacz
Id, które kobiety będą nosić podczas
pełnipnia "Wart Pokoju".
- Sekretariat LK otrzymał przeszło
2.000 zgłoszel1 do "Wart Pokoju" ośwhdcza przewodnicząca LK,
tow.
Gołębiowska. Zgłoszenia bez przer
wy napływają dalej. Już nam zabrakło kokardek.
\Vyróżniające się
przodownice w

V"

sił

mobilizacja

w obronie pokoju

I{obiety z PZPB Nr 3

pełnią

honorowe Warty

czasu w PIPB Nr 31 W lokalu rady zakładowej jeszcze
energiczne przygotowania do ule zapanował spokój. Jeszcze co
godnego uczczenia Międzynarodowe- chwila wpada ktoś to po znaczek, to
go Dnia Kobiet. Dzisiaj już wszyst- I po chOlągiewkę, to z zapytaniem, czy
kie sale pródukcyjne toną w czerwie- nie zllstala jeszcze przypadkiem Jaka
ni, a na warsztatach powiewają czer- biała bluzka. ·Przecież każda robotniwone chorągiewki. Wysoko pod stro- ca chciałaby w dniu dzisiejszym ucze
pami sal widnieją transparenty, z któ stniczyć w "Wartach Pokoju". W Norych biją w oczy ogromne, białe li- we) Tltalnl wszystkie krosna plzybra
tery - hasIa, wzywające do uroczy- ne są proporczykami. Tow. Janowicz,
starsza już tkaczka, pełniąca z -dumą
stego obchodu dnia 8 marca.
"Wartę Pokoju", tłumaczy nam, że' w
ten sposób pragnie przyczynić się do
utrwalenia pokoJu dla swej spokojnej starości i dla stworzenia jasnego
maszynie
jutra młodemu pokoleniu.
W przędzalni cienkoprzędnej rzuca
się w oczy potężny napis: . "Cześć
matce Polce", a na sali pracują przeważnie młode prządki. W ten sposób
składają one hołd swym matkom, wy
pełniając przy tym swe zobowiązania
produkcyjne.
Młodziutkie
prządki
tow. tow. Wawrzyniak, Kaczmarczyk
przekroczyły swe zobowiązania o 14
procent. Ze słuszną dumą pełnią honorowe Warty. Wiedzą, że wraz z nimi wszystkie kobiety na całym świe
cie dokumentują dziś swą niezłomną
wolę walki o pokój.
Znów przechodzimy do rozległych
I sal tkalni "Bawełnianej Trójki". Wzzę
dzie, gdzie tylko spojrzeć, wiuat rozradowane twarze, wszędzie' mieni się
biel i czerwień chorągiewek. Niespotykaną wprost wydajność wykazują
dzisiaj warsztaty tkackie. Tow. Bartłomiejczyk o 6 procent przekroczyła
swe zobowiązanie. Tow. Kubiak o 13
procent. ZMP-ówka, kol. Urbaniak
podwyższyła wykonanie normy
o 4
Tow. Genowefa Kolcińska dzie- procent, tow. Szymańska podniosła
wiarka z PZPDz iNr:3 pełni wartę wydajność o 11 procent.
Pokoju (lny. swej maszynie
W każdym oddziale produkcyjnym
Od

dłuższego

trwały

Przy dziewiarskiej

Warty honorowe w

PZPW Nr 5

Trudno byloby pominąć milczeniem kobiety z PMT. Te, przez któ
rych zwinne ręce przesuwają się
wielkie liście tytoni~we, i małe
kszta'łtne
papierosy.
K()Ibiety o/Il
Pl\łT pełnią honorowe Warty Pokoju.
W oddziale przyrządzalni długim
szeregiem stoją male stoliczki, usta
wione wzdłuż przesuwającej się bez
ustannie taśmy, pełnej tytoniowych
liści.
Na początku taśmy widnieją
dwie duże chorągiewki, - Ci'.IIl.'ak, że
wszystkie pracujące tu kobiety peł
nią honorową Wartę·

-

Jakże mogłoby być

wPl

nastrój

inaczej.

r5

cświadcza

tow. Paulina Chełmińska
- Wszystkie zajęte jesteśmy przy
jednej robocie i ożywia nas jedna
myśl, aby swe zadanIe wypełnić
szybko i dobrze, aby wydatną pracą
:.:adokumentować
nasze stanowisko
wobec dzisiejszego ustroju.
No, i w całej fabry~ znana jest
postawa tej taśmy. Oddzial przyrzą
dza!ni zdobył już dwa razy pierwsze miejsce we współzawodnictwie
międzyzakładowym,

przekraczając

o 30 procent swe nprmy produkCYJne.
A pracują tutaj przeważnie kobie
ty starsze, już sterane życiem. Lecz
aż serce rośnie, gdy się posłucha co
one mówią. Tow, tow. Justyna KtIbiak i Józefa Borkowska, dawno już
u' o'
ł
50 l
l
.
K nczy y po .
a. zyc~a~ ccz z. me
zwykłą energią wypełnIaJą swą pra
cę, żwawo nakładając do, maszyny
sterty Rucbych liści. Od nich zależy
wydajność całej taśmy. Obie mają
dzisiaj przy fartuchach czerwone
kokardki i znaczki Ligi Kobiet. Tyl
ko migają ich ręce przy robocie.
- Ja rozumuję sobie tak - dorzu
Ca tow. Borkowska - oni tam ;ta
granicami straszą nas wojną. A my
tutaj wytwarzamy materiały, ubrania i różne niezbędne artykuły, pod
wyższając wciąż naszą produkcję. I
to jest swego rodzaju wyścig. Kto w
tym wyścigu osiągnie zwycięstwo"
to zależy tylko 0<;1 nas, robotnikOw.
I od nas, od klasy robotniczej cale
go świata zależy, czy uda się podże
L'

Pl'acy społecznej i zawodowej poznajemy po specjalnych znaczkach z lIterą LK. Wykonano je własnymi siłami w "Piątce Bawełnianej". Przy de
koracji sal pomagają również męż
C"<lyżni.
Na wysokich słupacb rozmieszczono żywe kwiaty. Maszyny
plZyozdabiają - chorągiewki.
W przędzalni średnioprzędnej rej
wodzi młodżieź w "Wartach Pokoju"
i -przybieraniu sal. Tow. Gugała, prze
wodnicząca ZMP, wraz z kolezaI}kami pięknie ozdobiły chorągiewkami
swe maszyny. Na każdej widnieje
emblemat ZMP.
- Gdyby nasi poprzednicy, którzy
tutaj kiedyś pracowali i walczyli, widzieli, jak wygląda dziś Święto Kobiet, nie posiadaliby się ze zdumienia
- mówi tow. Siciński, starszy brakarz. tak odświętnie i radośnie wyglądają sale produkcyjne. Ale u nas,
w czerwonym Widzewie, musi być
tak pięknie.
W skręcalni na maszynach powiewa las chorągiewek, w przędzalni
cienkoprzędnej
aż ~mi w oczach od
malowidel, którymi udek.orowano salę. Tkalnia również nie pozostaje w
tyle i wy~ląda nader okazale. Na oddziale chemicznym wielkie maszyny,
suszarki również przystrojono od-

....

•

umacnlalą

•

pok.ój

gaczom wtrącić świat w wojnę, czy
zapanuje trwały pokój.
- My, kobiety, dzisiaj, w nasze
Swięto, wskazujemy najlepszą dro
gę do osiągnięcia
pokOjU. Jeszcze
pOdwyższamy naszą prOdukcję i co
raz szybszym krokiem zbliżamy się
do socjalizmu - dodaje tow. Justy
na Kubiak.
Przy nowoczesnej maszynie, wyra
biającej papierosy, pełni Wartę tow.
Zofia Kurbanowslta. Przekracza Zaw
sze o 10 i 15 proc. swą bazę pl'oduk
cyjną. Dziś uzyskała jeszcze lepsze
wyniki. Dziś jeszcze szybciej paku •
je papierosy do drewnianej skrzynki.
W pakowalni poWiewa biało
czerwona chorągiewka na maszynie
tow. Heleny Matu:ilalsldej. Ona sa,ma w czyściutkiej, białej chustecz
ce i równie białym fartuchu z czer
woną kokardką przy boku.
Dlaczego pełni Wartę Pokoju?
- To dlatego, aby dzieci moje
mogły się uczyc w spokoju,
żeby
mogły sobie zdobyć w życiu stanowiska takie, jakie im najlepiej odpowiadają.
To dlatego, żeby żadna matka nie opłakiwała już swego dziecka, poległego na wojnie. Ze
byśmy
mogli całkowicie usuną6
zniszczenia ostatniej wojny i two ...
l'ZYĆ sobie coraz lepszą przyszłoSć. ,
Innym rytmem drżą dzisiaj maszyny w PM'r. W radosnym nastro
ju krząta się koło nich kobieca zało
ga. Dzień dzisiejszy - to jej wielkie święto.

-....................................

_...................._...................................

Więcej,

lepiej, ~

produkują dziś

oszczędniei

kobiety w PIPB Nr 4
II

panuj~ dziś szczególnie uroczysty na- świętnie.
Wszędzie, jak "Piątka Bawełniana"
strój. Wszystkie pracownice pełnią
honorowe "Warty Pokoju" z powagą długa i szeroka, widać pracujące w
i świadomością, że dzień 8 marca jest skupieniu "Warty Pokoju". Maszyny
wielkim wydarzeniem w życiu wszyst lśnią czystością, a uroczysty wygląd
kich kobiet na całym śwIecie. Jest po robotnic świadczy o trosce, jaką otatężną mobilizacją sił dla obrony po- czają produkcję. W tych dniach peł
koju, dla zwalczenia wojennych za- nienia honorowych Wart praca tętni
hasłem: lepte), WięceJ t oszczędnieJ.
kusó~ imperialistów.

Ob. Maria

Gąsior - wzorowy

Minęły już be:r.p<>WTomie czasy,
kiedy kohieta nie miała żadnych moż
1iwości pemego uczestniczenia w żydu społecZil1ym, gog,p<>darczym i ekonomicz.nym siwego kraju. W ustroju
Polski Ludowej o zajęciu odpowiedzialnego stanowiska rO'Zstrzyga nie
IJłeć, ale uzdolnienia i umiejętności.
Kobiety wykazały, że nawet na
trudnych nieraz odcinkach nruszego

Kobiety z

ka.ła zawsze na najro:z;mattsze trudności i opory. Z czasem <Ykaz.ało się,
źe Zarząd Gminny nie dorastał do

PlPB iW Nr22

zaciągaią
VI dniu 6 marca

eakłady

Warty Pokoju

nasrz:e
Na
bramach łopocą flagi, wejścia do
sal produkcyjnych pl"LystrojOille są
rLielenią t fJ.agamL W salach produk
cyjnych .na pOC'Lesnych miejscach
widnieją iPort1'ety dostojruików pań
stwowych. Olbl"Ly:m:ie hasła . głoszą
udział kobiet w walce o pok6j i
pnzedterminowe wykonanie Planu
6-1etnie-go. Wrzędzie panuje wzorowy p<>rządek. ilYIaS!Zyny -lśnią c:zystością. Krosna są poubierane :z:ielenią
i chorągiewkami, lila ohQrągiewprzYbrały Odświętny

wygląd.

,

,wójt

swych zadań, że nie pOosiadał autorytetu na wsi i nie był czynnikiem
istotnie kierowniczym.
W tym czasie, kiedy wójtem tej
wlokącej się w tyle gIDłny została
ob. Maria Gąsior. położenie przedl<tawiało 'się wprost katastrofalnie.
życia państwowego potrafią spełniać Podatek grunrtowy i FOR były Zreft-swe obowiązki' nie gorzej od męż, lizowaaIe w nikłym zaledwie odsetku.
czyzn, a w wielu wypa.dkach lepiej, ' Ob. Gąsior z całą energią przystą
niż mężczyźni. I to nie tylko w mie- piła do pracy. Już 20 lutego br. gmigcie, ale i na wsi.
na Skrzynno, jako jedna z pierwszych
Do nieda.wna jeszcza gmina 8krzyn w powiecie wieluńs.Jrim, zameldowała
DO należała
do naiba.rdziej z,a.oofa". o wyk<ma:niu w 100 procentach zobonyeh w powiecie wieluński'lll. Reali- wiązań podatkowych i FOR-u.
zaeja wszelkich akoji, które z .poWO-I
W. DyszlewsM
•
dzeniem przeprowa.dm.no w Innych
Jrorespondent ehłopski
gromach, w Skrzynme jakoś napotyz pltw. Wieluń.

~hłopki Z

kach sy:r:rJiOOJe pokoju - białe g~ę
bie. Kobiety, obsługują.ce llIlaszyny i
krosna, P-I'ZY'brały nowe fartuchy, a
przy Ibokach umieściły kokardki.
Warty !Pokoju zaciągnęło 200 kolbiet
Il: oddziałów produkcyjnych II. & biura.
Kobiety naszych zakładów są w
pełni świadome, że ynmożonym wy
ISlll:'Idem, ~ęksrz..eniem [produkcji ol
lepszą jakością

:z:amanifestują

Członkinie Ligi Kobiet w PZPB
Nr. 4 przybrane są dzisiaj odświę
tnie. Przy boku kokardki w kolorach białym, czerwonym i niebieskim. Na maszynach widnieją czerwone chorągiewki.
!W tkalni panuje uroczysty nastrój. Wiele kobiet kończy dzisIaj
wypełnienie swych zobowiązać pro
dukcyjnycb. Tow. Helena Strzelbieka, obsługująca, 32 krosna, w ciągu
tych trzech ',dni zostaje po dwie
godziny dłużej, pomagając słabszym
tkaczom. W. ten sposób pełni hono1'o
wą Wartę Pokoju.
W czyściarru

wszystkie robotnice nałożyły
dziś
białe bluzeczki z niebieskimi krawa
tami. Kol. Nowak, członkini ZMP,
wyjaśnia nam, o ile podniosła wykonanie swej bazy prodUkcyjnej.
Stara się prześcignąć wszystkie swe
dotychczasowe rekordy.
W oddziale przygotowawczym, w
szpularni, na maszynach obrączko
wych wszędzie wzmaga się wydajność pracy, wzrasta ilość wytwarza
nych metrów tkanin i kilogrampw
przędzy. Więcej, lepiej i oszczędniej
prOdukUją
kobiety "Bawełnianej
Czwórki" w dniu swego ~więta.

Warta Pokoju przy ·tokarce

swą

walki o pokój.
J. Jankki
korespondent !Z 'PZPB i W. Nr 22.

niezłomną wolę

gm.iny

święcą pracą Dzień

Instruktorka i racjonalizatorka z PZPW , Nr 5, tow. Władysława
Pietrzkowska, pełni dziś od rana honorową Wartę. Energiczna
i żywo interesująca się produkcją, tow. Pietrzkowska zastosowała
już kilka [pożytecZlllYch ulepszeń przy maszynach w oddziale [przygotowawczym. Mimo swych 59 lat znajduje czas i ochotę do aktyw
iOej pracy na niwie społecznej. Dzięki jej staraniom i walce, jaką
!prowadzi z marnotrawstwem, cały oddział wypełnił s,;
zobowiązania podjęte na dzień 8 marca.
'

•

Honorowe Warty

Bął~ów

Kobiet

Ęolbiety - chłopki, pracujące w
"My, kobiety, rozumiemy i docegm'innej spółdzielni ZSCh w Zdu- niamy doniosłość wytężonej pracy
nach, gm. Bąków w zwią!Zku 11; Mię- dla dobra Polski Ludowej, pracy,
dzynarodowym Dniem Kobiet po- która jest najlepszą i naj skuteczniej
wzięły re;zolu{;ję, w której postana- szą naszą bronią
w walce o pokój.
wiają:
Wzmożoną pracą dajemy g'odną od1. W okresie od 1. III. do 8. III. powiedź podżegaczom wojennym.
ofi,arować
dodatkowo 2 godziny Naszą walkę o pokój wygramy wydz.iennie pracy w spółdzielni by tężoną pracą i !I'ozwijaniem potęgi
tym samym przyc'Lynić się do szyb- nasflego kraju w oparciu o Zwiazek
szego rozwoju spółdzielni.
Radziecki i jego wodza, General{ssi2. Usrz.yć d{) dnia 8 marca kurtynę musa Józefa Stalina".
dla iD Jmu Ludowego w Zdunach.
Korespondent chłopski "Głosu"
W zakończeniu r&o'lucji Kobiet
Henryk Woźnialt
ze Zdun, ~ytamy:
Zduny gm. Bąków, pow. Łowicz.

I

Kol. Mieczysława Garczyk, członkini ZMP, jest jedyną kohietą
obsługującą tokarkę. Ze swej pracy wywiązuje się
doskonale, osiągając wysoki procent wykonania bazy akordowej
i zdobywając tytuł przodownicy ~racy We współzawodnictwie mię
dzyzakladowym.

w '\Vi-Fa-Mie

Dziś kol Garczyk pełni Wartę Pokoju. Zobowiązanie swe pod.jęte na dzień 8 marca wy;pełniła całkowicie osiągnąwszy 180 prdc.
bazy akordow?j.

\
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Kronika m. Radomska

--

WAZN1E.JSZE TELEFONY
10
Straż Pożarna
U - Urząd Bezp. Publiczn.
12 - "Głos lbtdomszczański"
13 - Powiat. Komenda M.O.
35
Komitet Powiat. PZPR
51 - Miejski Komisariat MO.
91 - Starostwo Powiatowe
27 - Szpital Powiatowy
!63 - Pogotowie Ra~kowe
PCK.
KINA:

kobiety

zaslużonego

Znany na terenie Fabryki Berobotnik Zenon Grzybczyński, zatrudniony przy tak zwanym fugowaniu beczek, od dłuż~
szego już ceasu wyróżniał się do
brymi wynikami w pracy, Pl'Ztjawiając dużą inicjatywę i zdolności. Obywatelem
Grzyb czyńskim zajęła się organizacja partyjna. rada zakładowa i kierowuictwo fabryki, postanawiając po
~zek

ZMP.owcy

Z

do odbudow~" zniszczonego kraju. OSiąhYl1iędakobiet
\1' dziele odbudowy są takie same jak męŻ!:zyzl1, Nie wiele już
dzi 'iaj pozostało takich zawodów i prac, w których kobiety
nie brałyby udziału.
"Nieodzownym
warunkiem
l'zeczywistego wyzwolenia kobie
ty - stwierdza uchwała Biura
Politycznego - jest umożliwi€
nie Jej polączenia obowiązku
,vychowal1ia dzieci z twórczą
pracą produkcyjną i społeczną".
Na tym odcinku osiągnięcia
Kobiet są również bardżo poważ
HP..
We wszystkich zakładach
pracy na terenie Radom!'lka istnieją już dzisiaj żłobki i
przed..;zleoła, których 7udalliem .i esi.
niesienie pomocy kobiecie pracu
jącej". żłobki takie istnieją przy
FHbryce ~febli Giętych, przy za
kładach .,l\Ietalul'gia". Potężną
urganizac.ią,
która rozbudziła
wśród kobiet poczucie solidarności z całą klal:tą, robotniczą.
jest Liga Kobiet. Na tel'enie
Hadomska Liga Kobiet jest
obecnie najpotężniejszą maso·
wą organizacją "połec,mą.
We

robotnika

słać go na l-miesięczny kurs dla
kalkulątorów i chronometraży

stów w Bydgoszczy. Ob. Grzybczyński kurs ten ukończył z wynikiem dobrym i obecnie pełnić
on będzie funkcje kalkulatorachronometrażysty. W najbliższej
przyszłości projektuje się wyslanie na kursy szkoleniowe kilku
dniszych, wyróżniających się \V
pracy robotników.

*

oni w ten\
l gdZIe n~lesz- sposób wzmocnić i rozszerzyć za~J~ musz~ brac pełny udZIał w kres swoich wiadomości. który
ZyClU swoJego zakładu pracy, potrzebny· im będzie w walce z
swojej szkoły, swojej wsi. Po- bogaczem wiejskim i w wake z
mocą w tym względzie musi być wrogiem klasowym.
~tałe P?dnoszen!e św~adomości
ZMP-owcY z Woli Jedlińskiej
ldeologlcZno-pohLycweJ. W j ~·nt . .
'~."
,. " .
celu ZMP-owcy lt ·Woli JeclJjń- pla~1Ją
brać .Jak naJz,) ~\S~
skiej organ-,izują dla swoich udZiał W budow"le nowego zycla
członKÓW kursy szkolen.iowe, na na wsi. Dzięki naszemu stylowi
J
I·
·
których oprócz .za.gadnień teol'e-lprac y , jaki przyswoili Robie '::O.OICLt li ,'Zvc II /1'/1 d'U ]JI'u.c!J /1"
tycznych omaWlaJą aktualne za przez dobrze Zl.'ozumian ą kr~Tty Pab'I'JICe - ilIcbli GiftllCh NI' 1
gadnienia krajowe - jak Plan kę i samokryt~Tkę powinno im ob. Helei/(I, N()]f'iiu~k(l 1~'!Jrabi(l
stale 204 ln'oC(~ll,t /lOrm II.
D-letni, Statut Spółdzielni Pro- xię to ,,'" pełni udać,

e

Ho~o.wJa ~~lUół wainym o~[in~iem ~ro~U~(ii rolniuei

radomszczańskiego począwszy już

od roku bieżącego. posiadać będą
wyszkolollych
rzeczoznawców
chorób pszczelich. Ilość tych rze
oJl':oznawców wahać się będzie w
zależności
od potrzeb i rozwoju
hodowli pszczół na danym terenie od 1 do 3 na jedną gminę.
Celem zwiększenia kwalifikacji
rzeczoznawców w okre~ie wiosen
nym organizowane będą odprawy, na których zostaną oni zaznajomieni zarówno z przepisi'.mi jak i też metodami zwalczania najczęściej spotykanych chnrób pszczelich. Dla podniesiena
zdrowotności
wszystkich pasiek,
znajdujących się na terenie po~
wiatu radomszczańskiego, w naj~
bliższym czasie przeprowadzone
zostaną specjalne kontrole, w wy
niku których pasieki dotknięte
chorobami otoczone zostaną specjalną opieką. RoztQQzenie tej opieki pozwoli na zlikwidowani.<!
wykrytych chorób. Jednym ze
sposobów przyczyniających się dó
podnieSienia zdrowotności w na··
szych pasiekach musi być wprowadzenie powszechnego zwyc'1,~+
ju stosowania sztucznej węzy.
Stosowanie węzy przyczynia ;;i(~
bowiem nie tylko do ułatwien;a
pracy pszczołom, ale stwar'lIJ
lepsze war,unki zdrowot11e w ulach.
Ogólne podnieSienie stanu. gospodarki pasiećznej, .opar~eJ ~a
racjonalnym planowamu ?s!-ąg11'.ę
te zostani", w roku bleZacyre

We wszystkich piotrkowskich
pracy i instytucjach
odbędą. się dziś uroczyste akademie, .a o godzinie 17 po poludnill w sali im. KilirUlkiego
odbędzie się akademia centralna.Na program j,ej złoży się
okolicz110śc1a:we
przen1ówienie,
·wręczenie nagród i dyplomów
uznania. wyróżniającym się w
pracy społecznej i na odcinku
produkcji robotnicom. Między
innymi odznaczone zostały pracownicę "Feniksu", "HOl·tensji", Fabryki Sklejek
ol'az
przodownice społ,eczl1e z terenu
powiatu, Scholastyka Mudzik z
Sulejowa, Zofia Rózga z WadIa-wa, Leokadia Misiak z,Lubiatowa, Zofia Kociołek z Bełchato
I wa oraz wiele innych. Dyploi my uznania otrzymają również
przodujące koła Ligi Kobiet z
miasta i powiatu.
W większości fabryk piotrkowski.eh oraz zakładów pracy
na terenie powiatu odświętnie
ubrane aktywistki zaciągną honorOwe Warty Poko.iu.
Również i hale produkcyjne,
w kt6rych pracować będą robot
nice przybl'ane zostaną zielenią
i kwiatami. Maszyny, przoownic pracy ozdobione będą
zakładach

I

chorągie,vkami.
Dzień

dzisiejszy jest wielkim

walczącej o
dlate~o wła
Nr B. Zatrudniona ?la oddziale śnie, inaczej, uroczyściej, radopolitu,rm: tute/szJlch zakladó//'. śniej wyglądać będą te sale pro~/)YTabi(( już od d1:użs.:ego cza.su dukcyjne,
w których pracują

Anton·ina

Kopev/",

pnwy z Fabryki

ln'~od()/I'nica świętem
kobiety
.JUebli Giętych pokój· i postęp. I

1.70 pl'ocent nonny.

I!I

bohatel'ki dnia. dzisiejszf

podejmują zobowiązania długofalowe
Wezwanie czołowego górnika - to ni skór miękk.ich ob. Aleksander CieWiktora J\larkiewki szero- ślak. Za jego prz'~kładenl na'ych·
kim echE'Jn odbiło si' w piQhkow- miast poszedł krojczy ob. Jerzy Za"kich znkładuch pr, c)', IN, tylf' ZlI in" jąc. Obaj posta'lowiJi pr;,;ekroC7Yc w
nymi nie chciala rÓ\~ ni2Z l~oZ0:;iać 7a cillgU 6 lllie<;iE/cy swą no'-mq technic7
toga RobolnicZ(~j ;-;połd~;!··iI'1 Szew- ną o 25 nroC('nt.
"kiej ,.Wyzwolf'nif'·. T'T:ied kirku :1nia
indywidlllllnie 12 pmcownikow z
mi włllimie na oq610\\'I1\ 1.pL.ar,~u za· produkcyjn"qo dzirllu szewskl-"IO po·
lc:qi ';:, prdcov,'ll i k,·,w <;D", 'dzielni ])od,- ~ta110..,,,iło zwif'l.sn(: w ti<iCJII tego sa·
J~lo dluqofalowe ZOhOW\c17dl\lH. za- mpno ohresu (zaSil proclukciG obuwia

obsługiwania klientów
zóbowilłZały
się ekspedientki sklepowe ob. ob. N()

war;~y<;zu

wieka l Kacperczyk.

Do przedterminowego

wykJonania

~pra wozdań

I

zal sic:
no ob.

statystycznych zobowią·
pracownik działu techniczna-

Zyrłmunt

Gonera',

zaś pracow~

nik releratu socjalnego ob. Tazhir post.,nowił iak najlepiej dla całości za.
logi SpÓłdZielni ·w.I'korzyst,ywac funrówno indywidualne,
i'łl: i n'spcło- o :10 )'wc., zaś ob. ob. \\'ójrik i Ro· dusz akcji socjall1ej.
.
muald Lisiecki zwiC'kszą produkcJI'
Zarówno indywidualne, jak i zespoWf'.
łGwe zobowiązilllia
długoterminowe
Szewski dział szkoleniowy \.; licz· JO procent
Pra<::ownicy krajalni z d7.i'llu ry· pracowflil,ÓW \Vyzwolenia są najbie dwóch majsirów i 23 ucznlOW 70że
piotrkowski
l;owi~Zill się w ciągu 6 miN;il.;ry prze mtlrskieflH ob. ob. Tadeusz 'l.nszlela, lEpszym dowodem,
krttczdĆ' ~~N(-1
rorm~ techlliczTl,,:! o 10 Z)rlmunl Chlpwqld i Zbi'lnicw Każi1lif'r świat pracy doskonale rozumie sens
p roc., r (li, '111 iiłS! rv,narski ,iZ~11 ~7~~\) ~ ski F·,slanO\"ili zwiQkslYl: pror!u\.cjq ,,'pz,letnia low. Markiewki i ża na
lpnio\\ \' zalnlclniaj,1C\' jeclne!Jo rtlilj- o :!5 nrocent, za'; praco"nin I yU'ar· pewno w5zv·st.kip powzięte zobowiąza
OdWJi-/ r iil. :mstaną wykonane
całości, 11
!'otrR i lG uc7l\iów posłmlOwil w ciągu ~kipi taśmy produ],;!·" jnpi I.eqo 'iJm.,{:o ·C/.<1SL: slille POd\ll j,s;mć kow·skl l I<c17I!b o 3J procent.
n ,Iwol· w ZDi\CZltym stoplllU przekró·
Do lepszeg o i skrupuli",tniC' j~LC'~lo uOlle.
.
i1c,f;ć i la~. O,~l: produkowany, h wyro-

°

v.:

organizowCl"ie gminnych
Pełna realizacja zadatl, jakie
hodowców pszczół, ponatlt::> na tym odcinku postawione zosta
przez wprowadzenie współzaw0d ly przed powiatem radomszczan- lJów,
nictwa na tym odcinku między skim w ramach Planu 6-letniego
Oś:r,iu prilcowników punktuuslugminami i grupami oraz prz'~2 możliwa _będzie przy wprow,adze gowego Wyzv.rolenia, mającego swą
powiększenie ilości pasiek i roi niu nowych elementów w naszej siedzibę urzy ulicy Stalina 83 z maj
..
,. h
. t
prac", ml·anO\\·I·Cl·e "'spo'łzu\"od.- snem RYSL:urctem Bpdnarskim na cze·
w t ych mlejSCtlWOSClac PC)\Vl'l u,
J
'"
le postanowi1(, w oklCSle pólrocz.
Od kilku już tygodni staramem SIę teoretycznie z budową szygdzie tego wymagają wzgl~dy go nictwa.
..
,.
ni m zw,c:hs7Yć i11)~':: rel)f'lO·,,·ane(jfl piotrko~'sk;eg o
oddzlału
Ligi bowca, zasadami lotu, z różnymi
spodarcze.
.
Przekonal~l Jestesmy. ze dotych obuwi~ o 20 plocE'nt.
Lotniczej prowadzony był na te- warunkan'li atmosferycznymi itp.
Na terenie powiatu rarlc'lnsz- c~asowe doswladczem<l., a, są. ~łne
PierWSi ym pracowmkiern Społdziel I renie 11aszego miasta teoretyczny Egzaminy, na których był rówczańskiego wysuwa się na .::zoio nl~małe. poz':'lofą ;v sposob ";' a-I ni ' ..V;·\,zwolE'nie", któr V. nLl lym ze- kurs ·~zybov.'cOWY· I stopnia. Wv- nież obecny przedstawiciel Woje
również inne zagadnienie. <:::łodoi ŚCl\vy zorga~llzowac ruch :vspołz:a br'J~ill i)Odj~1 inrIywiduulne zobowią· f kłady ddbywaly' się w .-rmncllu I "vódzkiego Oddziału L.L" zdało z
tutaj mianowicie o podniesi.enie wodmchva l \',1 roku blezącym, ZaUlE' cIll1gofalowe ~cst md]ster kra.lal! PaI'isi,wowego Liceum Handlowe-! wynikiem zadawalającym 25 ojakości całej hodowli.. Będzie to
go i obejmowaly 56 godzin zajęć. sób.
można uzyskac pl'zez organizowa- Zespoły samoksztołcenl'owe
Wykll:łdowcnmi kursu byli in- Wszyscy absolwenci kursu teonie selekcyjnych hodowli mateK
struktorzy Ligi .Lotniczej w Piotr retycznego wysłani zostaną w
pszczelich rasy krajowej oraz
.
.,. , .
kowie ob, ob. Zerkowski i Bar- czasie wakacji na praktyczny 6.
przez organizowanie specjalnych
We wszystkl,ch ,szkołach p.OW.la~! m;sc I plal1o\Val~le fracy zespołu. czewski. Kilkudziesięciu kursi.- tygodniowy kurs szybowcowy,
trutowisk. W powiecie radomsz- tu radomszczanskJego dZIałają JUz
~ednym z. naJwazmeJszych ~a- stów, rekrutujących się przeważ na którym rozwiną jeszcze· lepiej
czańskim · istnieją już 3 hodowle zorganizowane
.z:społy
sam~- dan zesl)o,low samokształcemo-.
. ód
.,
. k
d b
f
selekctTJ'l1e matek, które w ubie kształcemO\.ve wsrod nauCZyCIelI. wych. bęclzlC. l.'egularnc. org.an. 1Z0- me sposr
ucznlOW. pIotr 'ow~ z o y te obecnie achowe wiadob
.
skich
szkół
średnich
zapoznało mości z dziedziny szybownictwa.
głym okresie
wypr04ukowały i I Bezpoś1'cdmm celem tych zespo- wallle ze ran l to co najmnieJ raz
rozprowadziły 450
sztuk raso- łów jest stale podnoszenie pozio w ci1lgu miesi.ąca, Ponadto zespo
wych matek pszczelich o warto- mu ideologicznego nauczycieli za l:-; samokształcelliowc winny zaści 360 tysięcy zł, Ponadto istnie t.rudnionych w szkolnictwie,' 0- rejestrować się we Wszechnicy
ją trutowiska w Borkach i Kc- becnie praca samoksztalcemowa Radiowej, co przyczyni się do sta
drużynę
niecpolu, które przyczyniły się w ujęta została w ramy systema- lej i systematycznej pracy w cią
bardzo poważnym stopu:;) do pod tycznego szkolenia, w oparciu \) gu całego ok~esu, ]1,IIiesięczne z~7
Zawody boksersllzie pomiędzy niezadowolona ..:orzeczeń sędzie
niesienia jakości hodowli pszczół stały plan, Referent Powiatowego brama zespo.low mu~z~ stanOWIC drużyną "Korabia" a drużyną go ringowego wycofała się z roz
powiatu. W· powieci€ raclOh1- Dokształcania Ideologicznego Na podsumo,,','al11~ w~mk~w pra:y "Gwardii" wzbudziły duże zainte grywek, w wyniku czego zwycię'
szczańskim utworzone zostana 3 . uczvcieli ob. Kazimierr, Poświat ł samokształcemoweJ, ktora pOWIU resowanie wśród zwolenników stwo przyznano walkowerem dru'
punkty kontroli poźytk6w pszcze \vyjaśnia na. czym polegać będzie na być k~lektyw~a.,
. , sportu pięściarskiego. Ogólnie li żynie "Korabia". .Przebieg rozelich.
przede Wszystkim systematyc~- Nalezy tutaJ dodac - mOWI czono się z uwagi na ostatnie granych walk nie był specjalnie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _________ dalej ()b. Kazimierz
sukcesy "Gwardzistów" z ich zwy
że do pracy
naszych zespołów cięstwem. Spotkanie jednak wy- interesujący. Sędziował w ringu
wprowadzamy nowy element. kazało co innego. Przy stanie. ob, Marcinkowski, na punkty ob.
Otóż do naszej pracy samokształ punktów 8:2 drużyna "Gwardii" Hubert.
ceni owej wciagamy przedstawi_gg ;c. . .
W ostatnim spotkaniu piłkar-I kę w stosunku 3:4. Stwierdzić cieli komitetó·w rodzicielskich.
CENNIK OGŁO ·SZE~
skim pomiędzy piotrkowskimi należy jednak, że Związkowiec uczniów, - zwłaszcza członków
Concordią i
Gwat'dią
drUżyna radomszczal'iski to mistrz
klasy ZMP, członków partii polityczW DZIENNIKU "GLOS RADOMSZCZAlQSKl u
Concordii z łatwością pokonała A okręgu częstochowskiego, Po- llych oraz członków najbliższego
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przypiłkarzy Gwardii. Wynik spotka- mimo tej nierówności
gra była s<1.siedniego zespołu samokształ j~to 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teksnia brzmi 6:0. Sama g'l'a nlC by ciekawa i do końca meczu wynik ceniowego,
tem - 6 łamów
45 mm.
la emocjonująca,a to z tego p.owo pozostawał pod żnakiem zapyta-! P~'aca w zes~ołach samokszta~~
WielkOŚĆ ogłosz~
Za tekstem
Nekrologi
Drobne
du, że już od początku gr:y az ~o nia. Goście zal'cpl'ezentowali się cemo.wych musI w konsekwenCjI
od
1
do
100
mm
70
zł
70
zł
30 zł
jej zakońc~enja . uwydatl1l~ł~ ,>lC~ 1.i'elkO dl'u~yna nk;·.wykle sz:vb~'W ; ! p~moc .mło~ym r:auczycielo~,
od
101
do
200
mm
110
zł
110
zł
zł
zbyt wy:~azna pl zew aga dl ~zy~y bOJowa,. li mieJscowych , ktorzy plZyczy~lc Się ,d? ':' ypracowal11a
'od 201 do 300 mm
160 zł
160 zł
- zł
Concorcln. BramkI zdobyh Plł- wystąpilI w odmłodzonym skła. przez .U1ch włascnvJch metod pe
powyżej 300 mm
200 zł
200 zł
- zł
ka 2, Owczarek 2 oraz Cukrow- dzie szwankowała technika. nato dagogIcznych.
ski 2.
'
miast kondycyjnie reprezentowa~
W spotkal'liu piłkarskim pomię li się bardzo dobrze.· Najlepszym
dzv Zwiazkow<!em piotl'kow~kim. na boiSku był Golanowsl(i 1. zdo
a 'Zwiazkowcem z Radomska pił- bywca trzech btamek dla druży
karze piotrkowscy ponieśli poraz lW piotrkowskiej.

gałęzic przez
objęte zo- gr~p

planowaniem. Ponieważ roz
. wój naszych sadów, upraw roślin
strączkowych i roślin pastewnych
w dużym stopniu uzależniohy
jest od stanu pszczelarstwa. prze
to Państwowy Plan Gospodarczy
obejmuje i ten dział. Najistoiniej
szym zagadnieniem, które wysuwa się tutaj na cZoło będzie wła
ściwe i jak najbardziej racjonalne zorganizowanie opieki nad
zdrowotnością pasiek. W tym też
celu wszystkie gminy powiatu

:r.

swe święto manifestują niezlom
ną wolę pokoju. Mówią o tym
liczne zohowiązania produkcyjne oraz zobowiązania tyczące
rozwoju mchu s11ołecznego. Ko
biety piotrkowskie dobrze wiedzą, ze rozwój organizacji kobiecych, że przyśpieszenie procesu produkcyjnego piotrkowskich zakładóW pracy, to przyśpieszenie budowy ustroju socjalistycznego w naszym kraju,

o po"

Pracownicy spółdzielni IlWyzwolenie a

ZMP:owcy
go,. gdzlepraCUJ,tt

i dziedziny rolnictwa

SWlętO

----------------------------~----------------------------------------------------~

pracują lepiej
lli~z~leŻlli~ o~ te- dukcyjnyeh. Pragną

stały

I

istnieją koła Ligi Kobiet. Orga~
nizacja ta przyczyniła się I'ÓWnież do stworzenia warunków,
umożliwiających kobietom zdobywanie nowego zawodu.
Osiągnięte to zo,+ało przez ,
ol'gamzo"'unie całego szeregu
kursów kroj u i szycia, ponadto
Liga Kobiet umożlhyiała kobietom pracę w zawodach, w ktO.
rych do tej pory 11ie brały one
udziału, llik chociażby budow111ctwo.
Centralnym
zagadnieniem
działalności postępowych organizacji kobiecych na całym świe
de jest ich walka o utrwalenie
pokoju
miedzy
narodami.
\Vsz,v'stkie kobiety zrzeszone w
Lidze Kobiet w '''-alce tej biorą
powszechn? udział. Wyrazem
llaj piękniej flzym tego udziału są
orgalli7,owane przez
l\Obiety
'\Varb- Pokoju.
Dzień clzisiej szy, dzień 8 mar
I.:a na terenie Radomska będzie
dniem. w któr~"m podsumowane
zostaną wRz:v"::;tkie dotychczasowe osiągnięcia naszych kobiet \Y
d7.iedzillie odbudowy naszego
kraju. a więc w dziedzinie icb
niestrudzonej codziennej walk
o pokój. Począwszy już od dnia
5 marca w Radomsku jak również i w wielu innych miej~co
wościach powiat\.f rozpoczęły się
uroczyste akademie i manifesta
cje kobiet, mające na celu
uczczenie dnia 8 marca, dnia so
lidarności w:,;zyl'\tkich kobiet na
świecie w walce o pokój.

Rię było

Woli · Jedlińskiej

W roku 1950 wszystkie

swe

.

\v biurach i tam wszędzie, gdzie wszY!'ltkich zakładach ·pracy, we
Kobiety Piotrkowa i powiatu to wzrost sił walczących
pracą s,voją można przyczYllić wszytkich biurach, inst~Ttucjach obchodząc
dzisiaj uroczyście stęp i pokóf

"DemokTacja Ludowa w Pol:-lee - mówi uchwała Biura Politycznegc1 KC PZPR - 1ikwiduiąc podstawy kapitalil'\t.yczlle
g-o uBtl'oj u oraz związ.:'1ne z nim
reakcyjne praWa i przywileje,
zniosła równocześnie odwieczne
'polityczne i prawne upoślM.ze·
nie kobiety. stworzyła warunki,
w}odące do jej pełnego wyzwole

Kino ,.Wolność'· wyświetla film llm.
Kobieta w Polsce Ludowej
l;irodukcji polskiej
pt. .,Czarci
ll:1eb". Początki seansów w sobotę stała się pełnoprawnym obywa'15, 17. 19. Porarud w niedzielę telem, przed którym otwarte
zostały
szerokie
możliwości
D.30 i 11.30.
udziału we wszystkich dzi€dzinach społectmego, gospodarcze~dres Redakcji 1 Administracji go i kulturalnego życia.
.,GłosuBadomszczańskiego....
Słowa uchwały są stwi€rdzeRadomsko; ul. Reymonta Nr 39 niem faktu i rzeczyvYistosci, któ
ra. zaczęła się l{szt.ałtować od
~
OlI
*
n10mentu objęcia władzy w PolAdministracja _ teL N· 12! ~ce· Ludo;vej prze~ klasę ro1?otni
,.
..
r , ~zą. Koblety ,vspo1111e z męzczy"
czynna codzrenrue od godz. 9 do 16. znami stanęły przy warsztatach,

Awans

dziś obchodzą

,

lał(ończerde

kursu szybowcowego

I

ws' ro' d nauczyc',ell'
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pokonali

I

Gwardii

I
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71:.1'= SPORTU
\

trwać będzie

Co

pisała prasa łódzka

B marca 1930 r.
MARSZ
NA

WZROST WPŁYWóW PARTII
KOMUNISTYCZNEJ NA WSI
"Głos Poranny" w dłuższym al'tykule donosi, że podczas wyboTów
uzupełniają.cych w okręgu- sandomier
8kim na listę partii komunistycznej
padło
cztery i pół tysiąca głosów.
W okręgu tym - pisze gazeta nie ma żadnych famyk, nie ma miej
skiego proletariatu. "Wynik powyż
!!zy jest dowodem niesłychanego
wzrostu sił komunistycznych w kraju, opanowanym prz.ez nęd~ i be~
robode".
POLACY GIN~ WKOP A.L NIACH
BELGIJSKICH .

GŁODOWY
ŁóDź

kosa;ykowej mamy obecnie
W l-Idze
mi naszych repreze!\ tacji
najlepsze zmwodnicz.ki i
Wznowienie 1iawod6Mr o mistrz<>~two ligi ko~zyi!rowej nastąpi dopiero 25 marca br. Dla łodzian będzie
to o tyle ważne, że w dniu tym spotkają. się lokalni rywale w rewanżo
wym 'meczu. Pierw'S:re, jak wiadomo,
spotkanie zakończyło się zwycię
stwem ŁKS-Włóknia:nza różnicą jednego punktu. Potem Spójnia. w clą.
gu killamastu tygodni czarowała widownię łódzką
swymi suk~esami.
Ostatnio ł'JKS WłóiJrniarz wyklłzuje
poprawę formy, tak, że mecz rewanżowy zapo'wiada się niezwykie inte-

Pis.ma
podają
sprawowania
:& "Marszu głodowego na Łódź" :ilorganizowanego przez bezrobotny;:oh
Łodzi i województwa, w zwią.zku
z międzynarodowym dniem walki
o chleb i praeę.
"Policja łódzka skonsygnowana w silne oddziały - wyjechała naprzeciw maszerującym kolumnom
bezrobotnych. W kilku miejscach
na sz,osach podłódzkich doszło do
starć między bezrobotnymi a. policją.
Dzięki czujności policji
marsz resująco.
głodowy na Łódź wstał uniemożli
wiony. Wielu ares7itowanych mani- OSTATNIO BEZ NIESPODZIANEK
Podczas katastrofy w kopalni wę- festantów autobusa.mi odstawiono do
Osta!łmie mecze ligi koszykowej 'nie
gIa w Martella - trzech Polaków więzienia".
przyniosły niespodzjanek. W dalszym
znaJll:zł~ ś~1ierć. p.od zwałami węgla
cią.gu cztery drllżynv: Kolejarz (PoATAKI BEZROBOTNYCH
znań), Spójnia gdań~ka i łódzka oraz
- pIęcIU Jest ClęZlko rannyc~.
WALKI W BERLINIE
NA RATUSZE W USA
akademky stołecz,ni pretendują do
Na Frankfurterstrasse w' Berlinie
W ca.łym s.zeTegu miast, USA do-I tytułu mistrza. Polski prawie z rówdoszło do kilkugodzinnej walki mię- · ózło do poważnych manifestacji bez- nymi szansami. Dopiero końcowe wal
dzy uczestnikami p.ochO<Lu głodowe- robotnych. W Nowym Jorh-u, De-I ki prżyn<iosą wyjaśnienie ni ep ewn ej
go a ,~ilnYJ:li odc;tziałami polic.ii. Li?z,- troi~, Chicago bezrob.otni ~a~ta.ko- s~tl.l.acji wyżej wymienionych zoop-oba ofla!." me zostala podana do wla- wall gmachy zarządow mIeJskIch. łow.
(omości publicznej.
Doszło do poważnych_starć z policją.
_
KTO WYLECI Z LIGI?
A kto spadnie do klasy okręgo
wej? AZS (Kraków) oraz Stal ze

śRODA 8 MARCA 1950
11.55 (Ł) Sygnał - chwila muzyki. 12.04 Dziennik południo,,'Y. 12.25
Przerwa. 13.30 (Ł) Chwila muzyki.
13.35 Audycja szkolna dla klas XXI. 14.00 "Prawo i życie". 14.15 (Ł)
Komunikaty. 14.20 (Ł) Muzyka Mozarta. 14.55 Koncert solistów. 15.30
, O połowach śledzi". 15.50 Muz)"i\.a.
15.55 (Ł) Chwila muzyki. 16.00 Dzien
nik popołudniowy. 16.20 (Ł) Ak,tu~L
Mści łódzkie. 16.25 (Ł) Przemowler,ie wiceprzewodniczącej
Zarządu
Wojew. Ligi Kobiet ob. H. Duniakowej. 16.35 (Ł) Kwadrans arii operowych. 16.50 (Ł)- "Mała". 17.00 Koncert. 17.45 Reportaż dla ś>vietlic mło~
dzieżowych. 18.00 ,(h. kraju i !:e świa
ta". 18.15 Muzyka. 18.40 "Wszechnica Radiowa" kurs I - wykład z cyZniźki ważne.
klu: "Nauka o Polsce i geografia
Polslri". 19.00 Audycja dla wsi. 19.15
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
Koncert:. 20.00 Dziennik wieezomy.
"LUTNIA"
20.40 Muzyka. 21.00 Koncert Chopi(ul. Piotrkowska 243)
środa, dnia. 8 bm. o godzinie 19.15 nowski. 21.30 (Ł) Montaż z Centralnej Akademii zol'gani.twwa,?ej z o~a
"Królowa przedmie;ścia".
zji Międzynarodowego Dma Koblet.
PAN-STWOWY TEATR UDOWSKI ?200 (Ł) Wiadomości sp-ocbowe.
(Łódź, Jaracza 2)
~.2.05 (Ł) Chwila muzyki. 22.13 (Ł)
8 ;marca o godz. 19.30 3 akty Sw- Program lokalny na jutro. 22.15 Mulem Alejchema ,,Jalmehuz.", "OjleJ1l 1 zyka. 22.20 Koncert z Pragi (Czechu
Habo'-', "MenSIIm" w reżyserii Idy Ka.- słowacja). 23.00 Ostatnie wiadomomińskiej (dla Ligi Kobiet pl'2y żTK). ści. 23.10 Program na jutro. 23.15
"Symfonie Beethovena". 24.00 Zakoń
PAN-STWOWY TEATR LALEK
czenie audycji i Hymn.
•,PINOKIO"
(Łódź, ul. Nawrot 27, tel. 135-74)
TEATR ,,oSA'·
środa godz. 9.30 i godz. 12.00 wiol
(Traugutta 1, tel. 272-70)
dowisko dla szkół pt. "Historia ca.O godz. 19,30 "Romans z wodeła o niebieskich migdałach". '
wilu" z T. Wesołowskim.

PAN:;'l'WOWY TEATR
im. S1'EFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś, o godz. 19,15 sztuka Leona
Kruczkowskiego pt. "Odwety" w dru
giej wersji.
PA&STWOWY
TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21,
tel. 4.50-36). Codziennie o godz. 19,15 ..Niemey"
Leona Kruczkowskiego z Karolem
Adwentowiczem w roli prof. Sonnen
brucha.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 3ł, tel. 181-!ł4)
O godz. 18 "Brygada. szlifierza
Karhana".

I

przerwę· W związku z mecza..

(żeńskiej i męskiej) I
zawodn~ków na obóz.

wołano

świętochłowic,
Po uwzględnieniu
ków, tabela przyjęła
gląd:

Czy

uDałłelna"

Grupa I
Lublinianka.
6
12:0
Gwa;rdia Rzes.zów 6
8:4
L&gia W-wa
6
4:8
KoleJarz Olwtyn 6
0:12
Grupa II
3
5:1
3
5:1
4.
0:8

Ba.wełna Łódź
Włókniarz KaL

Grupa III
Gwardia Wrocł.
Bud<>wlaui Mysł.
Gwardia Kraków

4.
4
4

6:2
6:2
0:8

73:23
56:10
51:43
12:84
28:20
28:20
24:40

LekkoatletkI-

.

17

13:4

706:564.

17

13:4

903:781

4. AZS
16
(Warszawa)
17
5. Gwardia
(Krak6w)

kanału.

zagrodził

- Brać go, tego plugawegO' purbę!
Zastra 5ta·1, nie ruszaj·ąc się. Gdy Beludżowie podlbiegli ~o .nie,;
go, jednym skokiem, prawie bez rozbiegu, frup.ął nad ognlsklem.
Było to tak niespodziewane, że ludzie~ stojący po drugiej stronie
ognia rozstąpili się. Ale natychmiast rzucono się za nim w pogoń.
O dwadzieścia kroków 'od nich sta,ły ustawione w kilka rzędów.
fv.rgony obozowe. Rusznikarz ukrył się pod nimi.
- Tam, tam! - wołali Beludżowie.
Kilku ludzi skoczył<> za zbiegiem pod kola wozów.
Zastra szybko zmienił w ciemności kierunek i uciekał już w łnną
stronę. Szeleszcząc !po trawie bosymi nogami, przebiegł tuż koło
ramion Leli.
"U ciekaj szy15eiejl' - Edąlyl j~ szepnąć. ,
I rzeczywiście Beludżowie rozsypali się ju~ we wszystkich kierunkach 1. przeszukiwali krzaki. Lela uniosła si.ę cichutko i po~
pędziła przed siebie. ,
W zamieszaniu zatpomniała nagle. gdzie jest kanał i gdzie pO"'
winna skręcić: Zdawało się jej, że 'biegła w kierunku odwrotnym

jej

Długi s~ereg

864:855

19

8:11

18

8:10 871:896

19
Związko
wiec Warta
16
9. Ogniwo
Cracovia
18
l O. Kolejar~
(Ostrów)
15
11. AZS
(Krak6w)
12. Stal
15

12:4

791:570

9:8

670:624

(Łódź)

8:11

778:841

6:10

618:668

6:12

556:705

3:12

477:697

Sport w

2:18

560:811

Piłkarze przystępują
do wąlk m;strzowskich

(świętochłowice)

---------*----------

Łódź czyni gorqczkowe przygotowankJ
przyjęcie

na

najlepszych

W nadchodzącą
i n~:~~
terenem dwudniowej

chrząknięciem.

Prezesie utoniemy! Zwolni.icie
nieco tempo, bo nie nadążymy notoRozmówca nasz nieco ochłonął.
Szybko wyciągamy notes i ołówek.
Notatkami naszymi dzielimy się
dziś z wami.
...Komitet Honorowy został wytypowany. Napłynęły już nawet pierw
sze pisemka., wyrażające zgodę popl'"\>sionych doń osób, międ~y innymi
d"Y'l'aktOl"& WUKF.
...Pisemka w sprawie nagród roze-

Ze sportu związkowego
w

czasie od 11 marca do 2 kwie~
nia odbędą się na terenie całego kra
ju wybory do zarządów okręgowych
zrzeszeń sportowych. Og9łem. 1lV. cią'
gu tycr. trzech tygodni odbędzie się
130 zebrań z udziałem' 6000 delegat6w.
Wybory mają na celu wprowadz.e..
Lie d() władz zrzeszeń nowego aktywu aportowego, który zagwarantuje
dalszy rozwój wychowania f~yczne
go w SIpO'l'cie związkowym.
Główny

*

..

*

"Pierwsze galopy"

Iigowc6w krakowśkich

przyrządowa
jest
SlPooja.lną troską·

gimnastylta
cza.na.

I,ływaczek polskich
Odpowiedzi na. te pisemka na

słane.

lę Łó?"ź będzie

razie brak, miejmy jednak nadzieję,
że' nagrody napłyną ...
... Zawodniczki zamiejscowe startu~ące w mistrzostwach, zakwaterowane zo:;taną w hotelu TPż, stołować
się znś będą w "Ognhku".
... Przyjazdu zawodniczek spodziewać się należy najpóźniej w piątek.
PrzyjeLizie ich prawdopodobnie około 50 ...
... Najgroźniejszymi z nich dla naszych syrenek mają być ślązacZ'ki
20 "Polonii" bytomskiej i ... poznanianki ze "SpÓjIli" ...
... Rozkład mistrzostw wyglądać bę
dzie h~stępu.i=lco: w ' oobotę i ' niedzielę przcdbiegJ. odbywać się będą. ra.no w godzinach od 10 do 12. Finały
przedbiegów rozegranych rano odbywać się będą. tego s-amego dnia wieczorem o godzinie 17.
... Komisję sędziowską wyznaczy
Polski Związek Pływacki. Łódź będzie prawdopodobnie reprezentowana
przez 6 arbitrów.
...Mish'"Lostwa
będą
połączooel
z XX-leciem Łódzkiego Okręgowego
Związku Pływa~kiego, który roc?:luicę' tę będzie oDchodził w tym rOiku.
... Mistrzostwa otrzymają uroczyste
ramy organizacyjne. Basen "Ognts~
ka" ma nas olśnić swą "ga.lą".
...Bilety na mistrZiOstwa będą już
w przedsprzedaży od cz,wartku.
... Nastroje wśród otganiza.torów
mistrzostw SIł dobre. Wszyscy liczą
na pierwsze miejsce łodzianek - zawodniczek ŁKS-Włókniarza.

ota·

Bułgarii

SOFIA (oW. wł.) ~ Tegoroczne
rozgrywki piłkarsJcie o mistrzostwo
Bułgarii rozpoczną się w · nadchodzą
cą niedzl~, 12 bm. W I lidze grać
będzie 10 najlepszych. zespołów krajowych. 10 dalszych drużyn uczestniczyć będzie 'W rozgrywkach:
II ligi
podzielonej na dwie grupy: północną
i południową. Oprócz tego odbywać
się będą mistrzostwa okręgowe. W
każdym z 14 olo-ęgów będzie w nich
brało udział po 6 drużyn. Wprowac.zoną w ty'm rCi'ku innowacją. są rozgry", ki drużyn rezerwowych zespoł6w, grających w I Lidze.
Odbędą
się
również
roogrywld
o puchar Armii Bułgarskiej, do których mogą zgłaszać udział drużyny
pitk~rskie . z całego kradu.

Ni~dawno bawi.ł w War3Zawie na
zebraniu Polsldego Związku Bokserskiego prezes ŁOZB, ob. Ejme, ktÓory przywiózł nam przyjemn~ nowinkę.

Jak wia90mo, Polski Związek Bokserski obchodzić będzie w tym roku
!łO-leeie swego istnienia, w zwi.~ku
Z czym w maju odbędzie si~ w WarSZ'awie wielki międzynarrodowy t1.wniej boJ~serski :; udziałem wielu za., granicznych repora;en1;aoJi pań~two
wych. Otóż dzięki staraniom ŁOZB,
dwie
najsilniej.sze
rel'rezentacje
państw obcych, sts.rtuj~e w Warszaml:! wystąpią równiei W Łodzi,
która Znów z kolei obchodzM bę~ie
2fi:lecle ŁOZB.

Pod koszem i przy siatce
podad~ą

sobie ręce Unia z Włókniarzem

W najbliżgzą sobotę, d,,!ia 11 ~
ca br., w sali Ogniska odbędą się
zawody pomiędzy rept'ezentacjami
1.1'zeszeń Włókniarz Unia w pił
('e siabkowej i koszykowej drużyn kobiecych i męskic-h.
Tnon reprezentacji zrze~eń będą
stanowiły
kluby ł6dzkie w oparciu
o ŁKS-Włókniarz i ZKs..Unia-Chemia. Do najciekaws:zych spotkań bę
clił należały
spo,tkania. w siatkówce
tak kobiecej, jllik i męSlkiej. Unia wystąpi w tym spotkaniu z l'eprezentnnt
kami PolsJd, Zakrzewslką i Kuhia.
k6wn/ł . oraz nowo poiyskaną Skrodzkq z ZKS Spójnia. Włó1rn1aJ.'ki przeciwstawią
swój normalny skład
[, rewelacyjną Cizią 8erwal1k6wną.
Zespoły męskie zostaną za.silone we

KRAKOW (Obsł. wł.) Pn:ygotoW1ljąc się do zawodów o mistrzostwo Li
g1, Ogniwo Cracovia ł Związkowiec
Garbarnia rozegrały towarzyskie me
zm~len'lła
v
cze piłkarskie :r; mistrzami rundy jebarwy klubowe
siennej krakowskiej klasy A.
Cracovia pokonała po wyrÓwnanej
Dos!c<>nała siatkal'ka. ZKS Spójnia
grze Koronę 3:2 (0:0) zdobywając z Łodzi otrzymała zwolnienie ze !owe
bramki przez Bobulę, PoŚwiata i Raj, go macierzys.tego klubu i zasiliła bal'
wy ZKS Unii-ChemiL Przejście Z'atara.
w~dnkzki Skro dzik.i ej do Chemii w
Garbarnia 5 wygrałamk z Kolejarzem
dużym stopniu wz,mooo.i S<ZeTegi mili
Olsz. 10:0 ( :0). Bra ami padzie'Ji stl'za Polski, gdyż t.!rużyna ta odczusię: Glajcar 3, Bożek, Nowak i wala właśnie brak: ścinają.cych zaParpan - po 2 arlU Bienłek - 1.
wodniczek. Skrodzką ujrzymy już w
Oble drUŹY1łY Hgowe wystąpiły w najbJiższ,sobotę w spotkamu reprepełnych składach.
zenta.cji zrzeszell Włókniarz - Unia.
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_ od

ŁKS. Wł6k

S.

973:750

(Po~nań)

KOIlllitet Kultury Fizy~
nej zatwierdził nowe barwy z.rzeszeń
46:16 sportowych. Sportowey zwiąZikowi p-o
41:23 raoz pierwszy zaprezentują nowe bar7:55
wy zrzeszeń podcz.as defilady w dniu
święta- Pracy.
29:33
85:29
30:32

Grupa IV
Gwardia Koszalin 4
5:3
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) REKORD (Rzgowska 2) "Chłopiec Związk. Chełmia 4.
4:4
"Skarb" godz. 16, 18, 20
z przedmieścia" dla. młodz. godz. Spójnia Tczew
4
3:5
BAł"TYK (Narutowicza 20) "Ziemia
16, "Cyrk" - go·dz. 18, 20
Rozgrywki międzygrup.owe odbędą
woła" godz. 16, 18.30, 21
STYLOWY (Kilińskiego 123)
się dopiero na jesieni.
BAJKA (Franciszkallska 31) "Du"Ostatni etap" - godz. 18, 20,30
browski"
godz. 18, 20
r
JD
Y "AWIT (Bałucki Rynek 2) "Sumie-.
'..l
NIA (Da.szyńskiego 2) "Pro-nie" godz. 18, 20
gram aktualności kra.jowych i 3- TĘCZA (Piotrkowska 108)
granicznych Nr 10" - godz. 11, 12,
CI
od 1 "O 1880 2030
rozpoczęły
13, 16, , 17, 18, 19, 20, 21
.
,,500 CCm g z. 6.."
•
·obóz
.
,
y ("'''
..
An) . •n,...
W S
ZCZeClnle
HEL (Legionów 2) dla młodzieży
TATR
»lenkH~Wlcza.....,
,.JJ..le.:l
"Dusze cza~n:ych" godz. 16, 18, 20
ulicy" godz. 16, 18, 20
SZCZECIN (obsł. wł.) 6 bm.
MUZA (Pabianicka 178) "Niebezpie WISŁA (Daszyńs.kieg() 1)
rozpoczą.ł się w Wojew6dzkim Ośrod
czeńsiwo śmierci" godz. 18, 20
"Pustelnia Parmeńska" - n seria Im KF w Szczecinie ogólnopolski ziPOLONIA (Piotrkowska 67) "Torpegodz. 17, 19, 21
mowy obóz ~koleniowy dla lekko-atletek. Bierze w nim udział 10 zadowiec Nieugięty" godz. 17,19,'21 WŁóKNIARZ (Pr6chnika 16)
PRZEDWIOśNIE (żeromskiego 76)
"Awantura na wsi"
wodniczek: Słl)mczewska i PeakówT?
t an t y Zł"
-vlw 18 20
na z Łodzi, Moderówna K Gdańska,
"n.ons
a.s on.ow ISV'4".,
go d z. 1630
. • 1830
. - ,2030
'
l
ROBOTNIK (Kilińsiktego 187) ,.PIl- WOLNOść (Napiól'kowSlkiego 16)
Gościniakówn.a., Sinorad'zka i Gburstelnia Parmeńska" I, seria godz.
"Pustelnia Parmeńska" II l!eria.
kówna z Pomorza, Bregulam:ka. i Gębolisówna ze ślą.ska, KOnikÓW'Jl8.1
18, 20
go d z. 16 , 18 , 20
ROMA (ftz,g'Owska 84) "Konfront&- ZACHĘTA (Zgierska 26)
z Krakowa oraJ, CieśliJkówna ze
cja" godz. 18, 20
"Czarci żleb" godz. 18, 20
Szczecina.

•

(Toruń)

wać.

Rozgrywki prowadzone w trzech
grupach o wejście do drugiej ligi
ookserS'ldej z,ostały już zakończone.
W grupie drogiej po>zost;lł jeszcze
do rozegrania decYdują.cy mecz w Ło
dzi pomiędzy Bawełną a. Włólmlia.
nem z Kali&za. Sądzimy, że Slpotka.nie to, rozegrane dopiero w kwietniu, zakończy się zwycięostwem łodzian.
.
W grupie pierwszej zdecy'd owanie
wysUlllęła się na cwło ,,Lublinianka", a 'w trzeciej - Gwardia wrocławska wyprzedziła .rywala swego Budowlanych '& Mysłowic jedynie
!."6ż,nicą odniesionych zwycięstw.
W grupie czwartej prowa.dzi Gwar
dia - KoszalitJ,.
A oto oSltatnię tabelki:

zm

mIeSIąCa

niarz
7. Kolejarz

rewii najlepszych ptywaczek polskich. Na basenie "Ognis;ka" rozegrane zostaną zimowe mistrzostwa
Polski, po których opinia sportowa
Łodzi spodziewa się wielu emocji i...
wielkiego sukcesu łodzianek.
- Jak postępują. przygotowania
do mistrzostw? pytamy pI'ezesa
ŁOZP, mgr: Leśnicwskiego, który
JUŻ od kilku dni nie ma czasu ani na
obiad, llni na kolację.
- Komitet Honorowy mamy .wyostatnich wynipi:::em.ka w sprawie nanastępujący wy- typowany,
gród porozsyłane, hotel i stołówkę
prawie zapewnione ...
Dalszy potok słów naszego rozgwałtowny~
mówcy "stopujemy"

wejdzie do II ligi
bokserskiej

Stal Raków

6.

CSR, po-

TABELIU
1. Kolejarz.
20
16:4
2. Spójnia
(GdaiiSik)
3. Spó.inia

•

bieżącego

do 25

Wszkole radzieckiej

•

.ymi

-'iSZ3 pod 'Ug

...:J.~"_:.07

Włókniarzu

siatkarzami ZKS Włók:
niarz z Bielska, a Unia siatkarzami
i koszykarza.mi z Kra.k.ow& i Gliwic
~raz Bonikowskim ze Zgierza.
Początek
zawodów punktualnie
o godz. 18•

Or~all r.ódzkle~o Komitetu 1 Wo3ewód7Jdego Komitetu Polskiej Zjednoczonej partU RobotniCIel

.

I

Re4a,u3el
kOLEGIUM 8EDAKCYJNB.
Telefoał'ł

.'
. .
red. naczehtef:,.

111-14

Sekretarz Odpowiedzla

:119-05 i

:11&-23

Dział J.:orespouden~.w

n1czycb- 1

WewD.

robot..

cbłopskich

redaktorOw a:azetek
nych

4cl.e.n~

,

D%I.al mle3sld 1 sporlow7
Wfi{D" •

Dzlal rolny.

BeClak$
ł.ó4t.

.

ucna

JII

oraz .

Dzia1 mutacji

D:I!1ałekon~
Dział fab;ryCU17

l

254-2C

Dzlał~

I

I
I

Redaktor neczelnT
Zastępca

Skr"dzka

I

l

$~PI

~~

2:21-29
~1

l 11

all-11

1116-10
Z54-2i
wewa, •

172-'1

Kolporł_"

Piotrkowska:o'l. teł. Ha-l2
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Ilrmat, przykrytych

,

.

płótnem

Zaglowym

drogę.

Pobiegła. naokoło, skrędła za jakieś drewnianiespodziewanie dla siebie znalazła się pośród oficer~

ne budki i
skich namiotów.
Było ich dużo.
Namioty sypialne, namioty jadalne. namioty
g{)ścinne, wielki czworokątny namiot kasyna oficerskiego całe
miasto, białe, szeleszczące płótnem, miasto. Dokąd tera:z iść?
Lela stała w wąskim przejściu, nie wiedząc, dokąd zawrócić
- Kogo szukasz? - krzyknął do niej groźnie jakiś przechodzący żołnierz.

- Pułkownika Ha rrisa! - szybko odrzekła,. - Przysłano mnie
do jego stajni.
<,
- - Czy nie ma pułkownika w jego namiocie?
- Nie.
- O. idzie właśnie! Pewno na naTadą do generała,1
Z drugiej strony kroczył w ich kierunku wysoki oficer z krótko
p<)dstrzyżonymi jamymi włosami.
Młody Hindus, ~agnący dostat się do stajni pułkownika, zbladł
nagle i szybko odskoczył ."" bok, za namiot. Pułkownik był' już
o lParę kroków.
Lela położyła się na ziemi i podpełzła pod narożną płachtę ja~
kiegoś namiotu. Wewnątrz pachniało drogim tytoniem i w<>nnymi
esencjami.
Płócienne ściany namiotu były podwójne tak się robi zawsze
w Indiach, aby uchronić się od słońca. Między je~:rm a drugim
płótnem był<> około stopy wolnej !przestrzeni.
W tej przestrzeni

umieściła si-ą

Le1a. - .:Jq
Poprzez drugie płótno widziała cienie; w przyćmionym świetle
!pochylały sitl czyjeś głowy.
To naradzali się sahibowie.
Leli mocno zabilo serce.
I
Czy można wierzyć tej starej małpie? - mówił czyjś dźwięcz
t!y glos tuż przy płótnie namiotu.
- W każdym razie należy zwrócić uwagę na ostatnie propozycje szacha! - mówił drugi głos, skrzypiący i a.pc:tyczny. A może
stary łotr nie kłamie? Trzeba to dobrze zrozumieć. Jeśli stary
me hże i rz-eczyv\'iście jest gotów otworzyć nasz:.rm w.ojskom bramy
pałacu od strony rzeki, to taki plan szturmu, w porównaniu z poprzednim planem jest dla nas o wiele wygodniejszy. Po pierwsze.
w takim wypadku nasze lewe skrzydło będzie op ierać się o rzekę,
a więc z l,ewej strony będziemy uibezpi eczeni. Po drugie ..
"Gdyby szczupak mógł przemówić, miaJ.1by na pewno taki właś
nie głos" -- pomyślała Lela.
To m6w:11 Chamberlain.
Neville Chamberlain wylecz~i się już z rany i brał udzi,ł w radzie wojennej. Opraco\vywano ostateczny plan szturmu warowni
DelhL
-- ...po drugie, -- ciągnął po,""olny głos, - jeśli bez przes~kod
wedrzemy się do pałacu i opanujemy tak ważny odcinek na prawym flanku 'przeciwnika, wojska nasze będą mogły bezp-;3średn;":>
przez bramę zachodnią wejść do środka miasta. Wtedy na szerokiej ulicy Srebrn'lgo Bazaru będziemy mogli roooocząć kolejne zdoby'Wani,e gł~bokich pozycji nieprzyjaciela.
D. c. n.

