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MOSKWA (PAP). W trzecim dniu wiedzą i za jego aprobatą formacja generał służby weterynaryjnej, któprocesu przeciwko japońskim zbrod- nr 731 przeprowadzała „doświadcze- ry od 1941 roku aż do chwm kapitu
niarzom wojennym,' toczącego się nia" na żywych ludziach, w dziedzi Jacji Japonii zajmował stanowJ.Sko
przed trybunałem wojskowym w nie odmrażania.
szefa zarządu weterynaryjnego arzarazę
Chabarowsku, tj. w dniu 27 ~rudnia
Z kolei zeznaje oskarżony Sato mii kwantuńskiej.
Na
zapytanie
prokuratora oskarbr., trybunał kontypuowal przesłu- Siundzi, doktór medycyny, ~en·?rał
Takachasi Takaacu kierował bezchiwanie oskarżonych.
„służby lekarskiej".
Sato Siundzi 1 pośrednio działalnością formacji ba żony Takachasj Takaacu wyjaśnia,
Oskarżony Kadzlcuka Riudzi, były był od 1941 do 1944 roku naczelni- I kterfologicznej nr 100- l był jednym że powyższe dane miała grupa wyOTTAWA (PAP). - Jak donosi pra
Kanadyjskie
związki zawodowa
na..-elnik sztabu sanitarnego armii kiem oddziałów „Nami" (Kan~n) z najbardziej czynnych uczestn:ków wiadowcza zebrać w tym celu, aby
kwantuńskiej,
generał „służby le- oraz „Ei" :Nankin), a następnie przygotowań do wojny bakteriologi na wypadek wojny Ja.ponii ze Zwią sa kanadyjska, bezrobocie w Kana- p1zedłożyły rządowi program zorga·
zkiem Radzieckim formaeja nr 1110 dzle osiągnęło w końcu bieżącego ro- nizowania na wielką skalę robót pukarskiej", doktór medycyny, specja- jako szef służby sanitarnej piątej &r cznej.
Usta - bakteriofog - kierował bez- mii, wchodzącej w skład t.rmii
Oskarżony ten stale propagował mogła zarazić chorobami zakażnymi ku najwyższy poziom od chwili za- blicznych. Jednakże rząd kanadyjski
prowadzi dyktowaną przez amerykań
pośrednio pracą. „naukowo - bada w- kwantuńskie-j, kierował działal:loś- broń bakteriologiczną jako jeden z cale znajdujące się w prowincji ain końrienia wojny.
Wedłu9 oficjalnych danych, w gru· skie monopole kapitalistyczne polity.
czą" formacji nr 731, polegającą. na c!ą jednej z filii formacji ru 731.
najbardziej skutecznych rodzajów ganu północnego bydło i p1>gnać Je
w stronę wojsk radzieekicb.
dniu 1949 r. było w Kanadzie 208 ty- kę, zmierzającą. do jak najdalej idąprzygotowywaniu i wypróbowywa.!.
broni.
Oskarżony
Takachasi , uznaje sięcy
zarejestrowanych
bezrobot- cego ograniczenia przemysłu kanadyj
nlu działania broni bakteriologiczOskarżony Takachasi zeznaje, że
nej na żywych ludziach.
zadaniem formacji nr 100 była ma- swą odpo\;riedzialność za ·eks~ry- nych. Jednakże według danych, ze- s!dego. Monopolom amerykańskim
11
Oskarżony zeznaje, że formacja nr
sowa produkcja bakterii dla celów menty, ktore przeprowadzała for- branych pr.ze7. związki zawodowe, w chodzi o zdławienie konkurencji prze
731 utworzona została na mocy tajwojny i dywersji bakteriologicznej. macja bakteriologiczna nr 100 nad rzeczywistości Kanada liczy około mysłu kanadyjskiego i o rozszerze·
.
nego ·rozkazu cesarza japońskiego
300 tysięcy bezrobotnych..
W zeznaniach swych Sato Siundzi
nie importu surowców z Kanady do
Na zapytanie prokuratora Taka- żywym.i h.~dźmi.
Następme Trybunał przystąp!! do
Poza tym około 900 tysięcy robot.
•
Hirohity. W okresie tym oskarżony przyzna.ie się do tego, że był jed- chasi wyjaśnia, że wojnę bakteriolo
przesłuchiwania
oskarżonego
Mitoników
kanadyjskich
zatrudnionycli
USA
.. ~obtyka ta doprowadzi meKadzicuka był naczelnikiem wydz.i.a nym z bezpośrednich organizatorów giczną przygotowywano przede wszy
mo
Kadzuo.
'
jest tylko częściowo. Stanowi to 10 wątphw1e do dalszego wzrostu bet•
łu zarządu wojskowo - sanitarnego przygotowań do wojny bakteriologi stkim przeciwko Związkowi Radzie
Rozprawa trwa. .,,
proc. całej ludności pracującej.
rob1>cia w Kanadzie.
w japońskim Ministerstwie Wojny c-,mej. Organizatorem i pierwszym ckiemu.
i był doskonale poinformowany o na::zeln:kicm oddziału w Nankinie
Na zapytanie prokuratora, jakie
planowanej działalności tej forma- był osławiony „ideolog" wojny ba- bakterie były przedmi«>tem „Spf'cjaę
cjL
kteriologici.ne; Isii Siro, który lizacji" formacji nr 100, oskarOskarżony przyznaje, jż zajmował następnie został szefem formacji nr. iony Takachasi odpowiada: baldesię kompletowaniem kadr specjali- 731.
rie nosacizny, wąglika i dżumy zwie
stów - bakteriologów dla formacji
Odd.7Jał w Nanldnie miał 12 filii i rz~cej.
inr 731 i pttyczynił się do nominacji dysponował personelem w liczbie
W dalszym ciągu oskarżony Taka
Q
ę
na stanowisko szefa tej formacji ge 500 osób, wśród których było w ielu chasi opisuje działalność formacji
z
księży
nie otrzymał nagany za kon·
nerała Isii Siro, z którym pozosta- specjalistów - bakteriologów. Od- nr 100. Zeznaje on, że formacja mia
dzień
takty z bandami, a nawet osk. ks.
wał od dawna w ścisłej łączności w dział ten nosił niewinną nazwę, ła swe filie na terytorium Mandżuzwią.zku ze w!;pólnie prowadzonymi wskazującą na to, dż zadan.ie jego o rii wzdłuż granicy ze Związkiem
RZESZóW (PAP) - W pierwszym „Mewa" I magazynował dla nich Zuba przeniósł biskup do innego po
badaniami w dziedzinie bakteriolo- granicza się 'rzekomo do zaopatrywa Radzieckim.
dniu procesu, który toczy się przed broń w kofoiele. Również z wie- wiatu, w celu uchronienia go przed
gii.
nia armii w wodę i funkcji profila
Takachasi przyznaje, że sam WPłY Rejonowym Sądem Wojskowym w d7:ą. ks. Kuła.ka, ks. Zub udał się odpowiedzialnością.
Z kolei zeznawał osk. Jakubiec. koNa zapytanie prokuratora oskarża ktyczno - zdrowotnych. W rzeczywi wał na zwiększenie produkcji bak- Rzeszowie przeciwko oskarżonym 0 do lasu w Sieniawie, gdzie otlprawił
ścielny z parafii ks. Lorenca. Jaku·
ny Kadzicuka wyjaśni.a, że zbrodni- stości jednak zadaniem jego byla tcrii nosacizny oraz innych.
współpracę z dywersyjno-rabunkowii mszę dla rzfonków bandy „Mewa".
cze p~lądy Isii Siro, propagujące produkcja broni bakteriologicznej.
w dalszym ciągu Takachasi zezna bandą NSZ „Mewa", przesłuchani zo- Oskarź•)llY ks. Kulak zeznał także, biec tłumaczył się, że członkowie ban
wojnę bakteriologiczną, 1podzielali Oddział nankiński produkował 10 je, że na jego rozkaz i z wiedzą dru stali na wstępie ks. Zub i ks. Lorenc. że biskup przemyski powiadomio0ty dy wraz z ks. Lorencem zmusili go
tak wybitni wojskowi japońscy, jak kg. śmiercionośnych bakterii na do- giego oddziału wywiadu sztabu ar- Obaj przyzndi się do nielegalneg:.i był o jego kontaktach z bandą NSZ. jakoby do udzielenia pomocy przy
gen. Nogata szef administracji bę. Specjalne inkubatory przezna- mii kwantuńskiej grupa współpraco przechowywania broni, wypierają si~
Ks. Zub próbo\"fitł przeczyć zezna- transporcie broni i składaniu jej na
japońskiego .Ministerstwa Wojny, czone były dja masowej hodowli i wników formacji nr'lOO udała się w natomiast współpracy z NSŻ.
niom ks. Kulaka, tłumacząc się na- i>oddaszu kościoła.
W czasie konfrontacji oskarżonych
płk Sudzuki - naczelnik pierwsze- rozmnażania pcheł, które następnie roku 194'1 do prowincji północnego
Z zeznań trzeciego oskarżonego, ks. iwnie, że bandę „Mewa" uważał za
ks. Lorenca i Jakubca ten o,;tatni
go wydziału zarządu strategiczneę;o zarażano dżumą.
Hinganu, ab~· zbadać liytuację topo- Kulaka „wynikałoby" iż magazynu· oddział legalnego wojska.
stwierdził z całą stanowczością, że ks.
przy sztabie generalnym oraz inni.
Oddzial „Ei" miał 100 s~cjalnych graficzną rzek, źródeł wodnych, pa- jąc broń dla bandy, nie zdawał sobie
Zeznający następnie ,osk.' ks. Zub
„Idee" Isii Siro, związane z przy- inkubatorów. Stanowił on bazę dla stwisk i łąk oraz ustalić liczebność w pełni sprawy, jakim celom broń ta stwierdził, że biskup przemyski ks. Lorenc zakazał mu ujawniania ukrygotowywaniem wojny bakteriobgicz ekspedycji formacji nr 731, stosują- bydła w tej okolicy. Na czele tej gru ma służyć. Ks. Kulak oświadczył, Barda był w czasie okupacji przeciw- tej w kościele broni w okresie amnenej - popierał również b. japoński cej broń bakteriologiczną nie tylko py dywersyjno - wywiadowczej stał że współoskarżony ks. Zttb kontak- ny mieszaniu się księży do spraw p'o· stii 1947 roku.
Z odczytanych na rozprawie protominister wojny - gen. Araki.
przeciwko wojskom ch!ńskim, l~cz oskarżony Hirazakura Dzensaku.
tował się z wysłannikami bandy litykl, natomiast po wyzwoleniu nikt
Na zapytanie prokuratora askar- również przeciwko chińskiej ludno·
kółów wynika, iż ks. Lorenc by! w po
żony .Kadzicuka wyjaśnia, że !or- ści cywilnej.
siadaniu dolarów, które sprzedawał
macja nr 731 powstała z końcem
W dalszym ciągu swych zeznal'1 ona czarnej giełdzie. Przewodniczący
1935 lub z początkiem 1936 roku na skarżony Sato Siundzi opowiada o
Sądu
odczytał
szyfrowaną kartkę.
mocy tajnego rozkazu cesarz.a Japo operacjach bakteriologicznych, prze
która wbrew .zeznaniom oskarżonego
nii, a następnie uległa rozszerzerJu prowadzonych przez formację nr
Loreqca, stanowi dokument stwierzachowają
i reorganieacji na mocy tajnego roz 731 przy współudziale oddziału „Ei"
dzający, iż 'iOO dolarów dostało się
kazu b. ministra wojny __ Tadzio. w rejonie miasta Nimbo w roku
do kraju drogą nielegalną.
Wszystkie oddziały filialne fo:ma 1940 oraz w rejonie miasta CzanJe
uroczystości
Następnie prokurator
prz<ldstawił
cji nr 731 ulokowane zostaly bezpo- w roku 1941 i w innych miejsco\11.>oSądowi dalsze dowody rzeczowe, o·bWARSZAWA (PAP) - W dniu 28 ciele 14 narodów. Akademia trwał::\ dyspozycji olbrzymią bibliotekę, czy· ciążające osk. Lorenc&. Są to księgi
średnio przy granicy ze Związk!-:!m ściach chińskich. Przeważnie stosoRadzleckim - jak wyjaśnia Kadzi- wano tam rozpylanie z samolotów bm. odbyło się w Warszawie spotka od 8 wieczór do 2-ej w nocy i była tak telnię, doskonałych nauczycieli i po metrykalne, J.~tóre banda „Mewa" unie przedstawicieli prasy z kolejarza wspaniałą i spontaniczną manifesta· moce naukowe.
cuka - na wypadek wojny z ZSRR. zarażonych dżumą pcheł,
l.ryła na poddaszu kościoła w Tryń
mi, którzy stanowili załogę pociągu, cją, jakiej jeszcze nigdy nie widzieli
Oskarżony Kadzicuka przyzn3je
B
•
1
k•
Jasne jest dla każdego, że w takk11 czy, aby utrudniać odtwarzanie ak·
bmy.
wiozącego
dary
od
narodu
polskiego
się do tego, że opracował szczególewłaśnie warunkach żaden talent, ża:l tów narodzin, a tym samym uniemoż
dla Generalissimusa Stalina.
W dniu 22 bm. byliśmy również ne zdolności się nie zmarnują, że liwiać pobór do Odrodzonego Wojska
WO s,,posoby prowadzenia wojny baoddziału
Kolejarze ci uczestniczyli ivc wszy obecni na bankiecie, który odbył się
kteriologicznej, polegające na rozpy
młodzież wychowywana w tych wa- Polskiego.
laniu z samolotów bakterii i p~heł,
Sato Siundzi usiłuje wyprzeć się stkich uroczystościach, urząd~ony~h na Kremlu. Widzieliśmy tam Józefa mnkach ma lepszy n:ż gdzie indzięj
N a przesłuchaniu osk. ks. Lorenca
zarażonych dżumą, na rirzucaniu odpowiedzialności za eksperymenty, w Moskwie na cześć Generalissimusa Stalina. Patrząc z najgłębszym wzru
c!ostęp do nauki, a kultura może się zakończono pierwszy dzień procesu.
bomb bakteriologicznych, wre3zcie dokonywane na żywych ludzi::ich, Stalina oraz zwiedzili tamtejsze fa- szeniem .na Niego, zdumiewaliśmy rozwijać niczym nie skrępowana.
na aktach dywersji lądowej. Isiii Si- wobec czego sąd odczytuje wyciąg bryki, muzea i zabytki. Do dziś są się, jak rześko wygląda, podziwialiInny kolejarz Jan Filc mówi, ~e
ro, ówczesny szef formacji nr 731- ze stenogramu posiedzenia Między jeszcze pod głębokim wrażeniem tegll śmy energię jego ruchów l spręży· ogromne wrażenie w czasie
pobytu
opowiadal oskarżonemu 0 zarażaniu narodowego Trybunału Wojskowe- co widzieli w stolicy ZSRR oraz stość kroków, zauważyliśmy też, że
w
ZSRR
wywarło na l)im olbrzymie
Szkolenia Partyjnego
przy pomocy śmiercionośnych bak- go w Tokio z dnia 26 sierpnia 1946 wspominają ze wzruszeniem serdecz- wśród gości zaproszonych /na ba'l.teril owoców, jarzyn, ryb i mi~ _ roku, który to dokument został u- ne przyjęcie, jakiego doznali od Ko· kiet obok ministrów zasiadali koł przywiązanie i szacunek, jakim są
otwarto onegdaj
które to „artykuły żywnośc:iowe" znany za dowód w sprawie nin!ej- legów radzieckich.
choźnicy, obok ' marszałków rohJt tam otaczane sztuka i kultura.
w Warszawie
przeznaczone były dla eksperymen- szej. Dokument ten stwierdza bP.Od granicy polsko-radzieckiej aż nicy.
Feliks Zydorowicz, maszynista z
W Warszawie przy ul. Mokotowtowania na żywych ludziach. Ekspe- stlalskie wyczyny oddziału, którym do Moskwy - opowiada maszynista
Wacław Nowakowski, konduktor, Pomania, opowiada o wielkiej ser·
rymenty te dały wynik ,,dodatni"- kierował oskarżony Sato Siundzi.
J. Banasiak - na każdej stacji wita mówi, że jechał do Moskwy z tym deczności, z jaką spotkali się Polacy skiej 25 otwarty został Centralny
to znaczy, że po spożyciu zarażoNastępn ie rzeznaje oskarżony Hl- ły nasz udekorowany pociąg tłumy większym "zruszeniem, ponieważ J2 w czasie swego pobytu w Moskwie. Ośrodek Szkolenia Partyjnego (gnbi·
nycb produktów ludzie ginęli.
ludzi. W Moskwie przewodniczący lota temu był uczestnikiem Rew·.llu- „Witano nas wszędzie i goszczono ret partyjny). Uroczystości otwarcia
razaltura Dzensaku.
Osl$:arżony Kadzicuka opowiada
Oskarżony ten od lipca 1942 roku Rady Najwyższej Szwernik przejął cji Październikowej. ·
- mówi ob. Zydorowicz - z prosto- dokonał sekretarz KC PZPR i czło
dalej 0 rzastosowaniu broni bai{te- aż do chwili kapitulacji armii kw:m ocl nas dary, które przeniesione zo3t;:i
Byłem w Zakładach Im. Stal!na w tą i braterską gościnnością.
Wszę nek Biura Politycznego tow. Roman
r iologicznej ~rzez formację nr 731 tuńskiei był odpowiedzialnym w~pół ł.v do Muzeum Historycznego podob- Moskwie, widziałem pracę tej olbrzy- dzie, czy to w hotelu, czy na lllicy, Zambrowski w ob ecno ści pierwszych
na terytorium Chin. Na zapytanie pracownikiem formacji nr 100. For- nie jak dary wszystkich innych naro miej fabryki, widziałem urządzenia, czy w teatrze spotykaliśmy "się zaw sekretarzy Komitetów Wojewódzl'
prokuratora Kad.Wcuka wyjaśnfa, macja ta - jak zeznaje Hirazakura GOW.
które do minimum ograniczają wysi- sze z najwyższą serdecznością. Rów kich Partii.
,
O środek ten przyjdzie z pomocą ka
że z. formacji Isii Siro wyjeżdżali Dzensaku--zajmowała się przygotoNastępnego dnia udaliśmy się na łek robotników,
widziałem olbrzymi nici kolejat ze radzieccy, których sp:it
na teren, leżący na południe od waniami do wojny bakteriolo~icz:1ej. centralną akademię ku czci Józefa Dom Kultury, należący do tych za- kaliśmy, zwiedzając parowozownię drom wykładowców, prelegentów, agi
Szanghaju współpracownicy jego, Siedzibą sztabu formacji było mia- Stalina, na której pl'ócz dostojników kładów, gdzie każdy robotnik, każde mo skiewską, dopytywali się z cieka- tatorów i o światowców.
Obecnie is tnieje w Polsce 10 podob
którzy rozpylali zadżumione pchły z steczko Min-Cze-Tun, położone kil- i delegatów ze wszystkich republik dziecko robotnika ma świetne wa· wością o nasze osiągnięcia i trudnosamolotów. Eksperyment ten dał wy ka kilometrów od miasta Czan - radzieckich obecni byli przedstawi- runki nauki i wypoczynku, ma r,„ ści i opowiadali nam szeroko o swo nych ośrodków czyli gabinetów partyjnych. Dążyć się będ z ie, aby przy
niki „pozytywne".
Czu n. Formacja miała swe filie w
jeJ pracy".
każdym komitecie powiatowym, miej
Prok"Urator: Czy pan jest rz zawo- Dairenie, Chailarze i innych miej·
„Uroczystości
stalinowskie
du lekarzem ?
scowościach. a nadto swe jedno:;tki
skim i dzielnicowym powstały gabine
stwierdza
na
zakończenie ob. Radzi·
Oskarżony Kadzlcuka: Tak jest. przy każdej armii. Sam sztab forty partyjne, a zadaniem Centralnego
kowski - maszynista - pozostaną Ośrodka Szkolenia P artyjnego L:;dzie
Prokurator: To 1lnaczy, że pan, le- macji liczył ponad 800 osób.
dla nas PI.Ę::KNYM WSPOMNIE· m. in. otoczyć te
BERLIN (PAP). - Biuro Prasogabinety opiek::,.
Na Dworzec Wschodni w Paryżu
karz, przedstawiciel zawodu humaWąglik, dżuma
we Niemieckiej Socjalistycznej Par przybył transport 70 cięiko ran- NIEM DO l<OŃCA żYCIA".
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nitarnego, uważał zastosowanie dzie
tii Jedności (SED) ogłosiło komum
siątków
mi·lionów
zadżumionych
kat o pracy szkoleniowej w stycz- nych żołnierzy z Ir dochin. Dworzec
pcheł przeciwko chińskiej ludności
„specjalność"
niu
1950 r . We wszystkich szkołach i ulica, na któr~j stały ambulanse.
cywilnej jedynie rza eksperyment?
partyjny ch SED będą omówione o- były obstawione przez znaczne siOskarżony. Kad7lcuka: Tak. Oczy
afrv kańskich
wiście był to eksperyment - ale był
Na zapytanie prokuratora oskario statnie u<'hwaly Biura In(orma-::y~ ły policji.
wykonały
demokratów
to altt nieludzki iii zbrodniczy.
ny Hirazakura Dzensaku wyjaśnia, nego partii komunistyczny ch i robo
tniczyc.h.
Plan
3-letni
PARYź (PAP) Przywódcy deże formacja nr 100 „specjalizowała .
LUBLIN (PAP). - Sąd Aprl::i.:-yj- ·mokratycznego zrzeczenia afrykań
siec" w szczególności w wągliku o2 7 bm, Zakłady
raz dżumie zwierzęcej.
PARYŻ (PAP). Przed odjaz- ny w Lublinie na sesji wyja~d0weJ skiego na Wybrzeżu Kości Słoniowej
Hirazakura opowiada o ekspedy- dem z Avignon do Indochin 180 żoł w Białej
Podlaskiej rozpatrywał prowadzą już od 16 dni głodówkę na
Mechaniczne im. Józefa
cjach formacji nr 100 do graniczą· nierzy francuskich, wciejonych do
cych z ZSRR rejonów, w których korpusu eksped;11cyjnego, doszło na ~·prawę Erwina Botzenhardta, zbro znak protestu pl'zeciw bezprawnemu
Strzelczyka wykonały
W dalszym ciągu oskarżony Kadzi brał on osobisty udział. Wreszc:e o- dworcu do soontanicznej manifesia dniarza wojennego, oskarżoneg•) <> ich uwięzieniu. 4 przywódców przePlan Trzyletni - i to
cuka zeznaje, że jako szef sztabu sa skarżony zeznaje szczegółowo n a te cji.
udział w dokonywaniu
masowych transportowano do szpitali, inni znaj
·
•
•
nitarnego armii kwantuńskiej kie- mat eksperynientów, przeprowadza
zr,bójstw
i
eksterminacji
ludnoś~i
dują
się
w
stanie
krańcowego
wyczer
Rodziny żołnierzy' oraz kolejarze
zarówno plan wartorował on bezpośrednio pracą „nau- nych w formacji nr 100 nad żywy
pania. Mimo to zapewnili oni genekowo _ badawczą" formacji nr 731, mi ludźmi , które to eksperymenty domagali się natvchmiastowego za- żydow~kiej w okresie •)kupacji.
ściowy, iak i asortyPrzewód sądowy w całej pełni ralnego sekretarza zrzeszenia d'Arw d'tiedzinie hodowli i stosowania wykonywał oskarżony Mitomo Ka- kończenia wojny z Vietnumem. W
chwili odjazdu pociąg.i jeden z żoł
śmiercionośnych bakterii oraz w dzuo.
mentowy.
ujawnił winę
oskarżonego, który boussier, że będą kcntynuować gloPo przeTwie poludniowej rzezna- ni1?rzy usiłował popd.nić samobójdziedzinie tzw. sztucznego odmraża
akazany został na karę śmierci
dówkę aż do uwolnienia•
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nie. Kad2icuka przyznaje, że z jego wał oskarżony •Takachasf Takaa<:u, siwo.
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Franciszek lóźwialc- Witold
cztonelc Biura Po/Jtycznego KC PZPR

Wspaniała i wzruszająca manlfestac la
miłości i oddania dla Wielkiego Stalina
„~talin„.

Imię to wyrosło na

Ginąca. -

doprowadziła do

przełomie dwóch eJ)-Ok.

Wieczorem dnia 21 grudnia 1949 r. jednocześnie wszędzie tam, gdzie tysiącami wyp1·odukowanych samo- Z Kremla, słowami towarzyaza Szwer wzruszających legendach staroźytno
wzięliśmy udzfał w wieli.dej uroczy- tętni praca dla budowy socjalizmu, chodów, maszyn, narzędzi itp. - to nika promieniowały na cały świat ~ci o przyjaźni pomiędzy ludźmi".

na.J stości ku czci t;owarzysza Stalina w dla pokoju, gdzie toczy się walka o przykład socjalistycznego stylu ŻY· bratershie, gorące pozdrowienia kra- (W. l. Leni.n:

włęl,szego pognębienia Człowieka.

Teatrze Wielkim. Nie można przelać nowe życic. Moskwa była istotnym
na papier głębokiego wzruszenia i ucieleśnieniem proletariackiego in·
entuzjazmu, z jakim my wszyscy ze- ternacjonalizmu.
Dzień 21 grudnia, dzień 70-lecia
brani na akademii witaliśmy towarzysza Stalina. Tym, którzy widzieli urodzin Stalina był wielkim dniem
go iporazpierw~y, pnz.ychodiHy na Moskwy, wielkim dniem Zwią,zku Ramyśl słowa robotnika, który pierw- dzieckiego, wielkim dniem proletaszy ra.z widział Lenina: „ży\vy, praw- riatu świata, wielkim w historii ludzdziwy, prosty i wielld w swej pro- kości dniem, w którym narody świata składając życzenia Staliuowi stocie człowiek".
żadne sprawozdanie nie potrafi składały hołd idei Marksa - Engel~
przekazać, ani ubrać w słowa tych sa - Lenina - Stalina, budownictwu
uczuć i wzruszenia, jakie w tym mo- socjalistycznemu, sprawie walki o postęp, wolność i pokój.
mencie przeżywał każdy z nas.
Dzień 21 grudnia był w Moskwie
W dniu 21 grudnia przybyły do
Moskw~ delegacje z ~ałego świata-;-- dniem pracy, praca tego dnia była
z dali:kiego w~hodu 1 zach?du, z poł- szczególnym świętem. Narody ran~cr 1 południa. P~z3".byh przedsta- 'I dzieckie świetowały 70-lecie urodzin
w1c:ele wo1!1yc~, SocJahsty~znych na- Stalina pod hasłem wzmożonej wyro_d?w radziec!nch, pi-zybyh.. przedsta_- j dajności pracy, pod hasłem przedtet·wiciele narodow dei;io~acJi ludo'YeJ, Jminowego wykonania planów. Ten
V.:Yzwolonyc1?- prz~ ZWl~Źek ~d7'.1ec- symboliczny sposób uczczenia dnia
h.'1. .P0 d kierowm.ctwem wiel~!lgo urodzin wodza narodów radzieckich i
Stalina,
Stah!la. • Prz~byh przedstawiciele wszystkich ludzi pracy zwycięski~h Chm Ludowych, ~ Mao- wyl'aż.any tonami wydobytego węgla,
Tse-Tungiem naczele,przybyhprzedstawieiele narodó'v„, któi·e trwają jeszcze w walec 0 wolność i sprawiedliwość społeczną . Wszyetkicl1 przymiłość do
wiodło jedno uczucie _
Stalina, wiara w Stalina, wiara w
Zwiitzek Radziecki, w socjalizm, w
pokój.

cia ludzi radzieckich, to przykład
socjalistycznego stosunku do pracy,
to miłość do wodza i nauczyciela,
przemawiająca
wielkiego Stalina,
•
zwycięskim rytmem pracy.
w dniu 22 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie podarków, jakie
delegacja nasza przywiozła 00 robotników, chłopów, inżynierów i teclmików, uczonych i artystów, żo!.1ierzy
i oficerów, młodzieży j dzieci 1)olskieh
dla wielkiego Stalina. ·W muzeum
umieszczono podarki wszystkich narodów świata. Były tam podarki kunsztowne i wzruszające s\vą prostotą,
podarki rąk :i:obotniczych i artystów,
chłopów i dzieci. Dziwne to były podarki i nikt na świecie nigdy takich
podarków nie otrzymał - tętniły w
nich serca ludzi, walczących pod
sztandai-ami Lenina i pod przewodem
Stalina o lepszy świat.
Tego samego dnia odbyło się na
Kremlu ui"Oc~yste przyjęcie na cześć
delegacji, przybyłych do Moskwy.

.Mal"ks, Engels, max-

ju socjalizmu i wodza. zwycięskieg-> ksizm. „Ksi!lżka i Wiedza.", wydani'3

socjalizmu Stalina - dla wszystkich II str. 47).
Nowa - rozpłomienia się coSłowami nieśm.iertelnege> Lenina
narod6w demokracji ludowej, dla proraz potężniejszynt blaskiem zwyleta1iatu światowego, dla mzyr;tklch można to samo powiedzieć o wzi-u..
wolności. Imię
cięstwa jego
prostych ludzi, którzy w dniu tym szającej przyjaźni dwóch wielkicn
Stalina jest symbolem tego zwymyśli swe i uczucia kie1·owali ku teoretyków i bojowników, , Lenina i
(Bolesław Bierut)
cięstwa".
Stalin-0wi. Delegacja nasza ze szcze- Stalina.
Słowa te można było specjalnie
Proletariat świata może chlubie
gólnym wzruszeniem p.rzyjęła słowa
jasno zrozumieć w historycznym
pozdrowienia towarzysza Stalina dla się, że jego naukę stworzylo dwóch
siedemdziesięciolecia urodzin
dniu
narQdu polskiego i jego kierownika uczonych i bojowników, Marks l. Entowarzysza Stalina. My delega~i
gel~, że jego naukę kontynuowało i
towarzysza Bieruta.
pol:;cy mieliśmy możność odczuć to
Dzień 70 1·ocznicy urodzin Stalina wcieliło w życie dwóch wielkich teoszczególnie głęboko w czasie pobysplatał nierozerwalnie imię Stalina retyków i płomiennych wodzów rcwotu w Moskwie.
Lenin i
z imieniem Lenina. - tak jak niero- lucji, dwóeh przyjaciół W dniu siedemdziesięciolecia urozerwalnie splata. się praca i walka Stalin.
dzin Stalina jak nigdy ostro i wytych dwóch zwycięskich wodzów Re- , Dzień wielkiego Stalina, przyjaci~
raźnie zarysowała się nicość i nie.
Ja i kontynuiatora dzieła Lenina, był
wolucji Pa:Zdziernikowej.
unikniony upadek sił wstecznictwa,
Lenin pisał o pracy Marksa i En- dniem triumfu idei leninizmu i dlateimperializmu i wojny oraz wielkodć,
go my, delegaci Polski Ludowej, degelsa:
tozkwit, niezwyciężona potęga sił
„Starożytne legendy pełne iill przy. legaci Polskiej Zjednoczonej Putii
postępu, wolności, socjalizmu i pokładów wzruszającej przyjaźni. Pro- Robotniczej, patrząc na prostą, ale
koju, sił, którym przewodzi wódz
letariat europejski może chlubić sit, jakże wielką w swej prostocie postać
gwiatowego proletariatu - Stalin.
widzieliśmy
że jego naukę stwouyło dwóch ucz~ towarzysza Stalina
w dniu tym jak nigdy chyba
nych bojowników, których prz.yjaiń jednocześnie w nim Lenina dnia dziostro i wyraźnie zarysowała się granie ma sobie równej w najbardziej siejszego.
nica dwóch epok _ epoki ofoa.ce.j,
~
epoki rozkładającego się kapitalizmu,
epoki, której symbolem stał się zwierzęcy hitleryzm i zwyrndnia.ły kosmo
polityzm impeTializmu. amerykańskiego - i epoki socjalizmu, epoki wolno>lci i szczęścia, epoki, której symbolem ,i wcieleniem stał się wielki
Stalin.
Fakt, że u b(}ku Stalina siedzieli:
Dzień Stalina stał się clniem wielPrzemów~enie
kiego tl'iumfu kraju socjalizmu, kie- Mao-Tse-Tung - wódz zwycięskiej
rowanego przez Stalina, stał się rewolucji chińskiej, Dolores Ibarruri
Ośrodka
dniem symbolicznej manifestacji na - sekretarz walczącej Komunistyczi·7.c~ć wodza światowego obozu poko- nej Partii Hiszpanii, Palmiro TogliatOczywiściE;, im prędzej to zadanie
cyjną zasadę, że wszystkie podstawo I
W środę nasta.,Piło w WarszawJ.e otwarcie CenWa.Inego O.środka
sekretarz walczącej Konmniju, wodza milionów prostych ludzi, ti
we organizacje partyjne powinny wykonamy i im lepszy bądzie poziom
walcza.cych 0 pokój. Dzieii Stalina stycznej Partii Wioch, Martel - czło- Szkolenia. Partyjnego. Ośrodek ten mieści się przy ul. Mokotowskiaj
mi~ jeden dzień w tygodniu, poświę tej pracy, tym prędzej będziemy mo•
!'olał się jednocześnie wielkim, histo- nek KC walczącej Komunistyczn~j Nr 25. Na otwarcie Ośrodka 'pr.eybył sekreta.n KC PBK tow. Zam·
eony sprawie szkolenia partyjnego, gli wyc:hować kadry wykładowców,
rycznym dniem przeglądu sił dwóc1i Paru.i Fr.ancjd, Ulbriicht - c.zlonek browski, tow. Helena KO'IJlowska, k~erownik Wydzia.łu S:Mtolenfa KC,
wolny od jakichkolwiek zebrań. Nie- jakie są konieczne dla podniesienia
obozów~ obozu postępu, wolności i Biura Politycznego Partii Jedności kierownicy WyM!iałów KC, pienvsi sekretarze Komitetów Wojewódzwątpliwie powinno to dać ramy cza- poziomu szkolenia partyjnego i przez
wa.r50a.wskie;~ -ani.nartu.•-yoo
·~·ich Parii"1 o-Nt'em1·,,,.
·a11·styczneJ·
~.
J""'
....... sekreta.r.ze dzielnic ""
·~ J~
~-. 1· '"SZ'"'CY
,
sprawiedliwości społeczne.i pod prze- SocJ
su niezbędne dla pracy szkoleniowej. to zbliżyć się do postawienia sprawy
tow. Kozłowska. Po cz:ym tow. Zalnbrowwki
za"aila.
zacJ'i. Uroc'=stość
bvł
„
-J
.
wodem wielkiego Stalina i obozu im- 1·nm· Pi·zedstawi·c1"ele delegacJ·1·
Po drugie, postawiliśmy sprawę U· szkolenia wszystkich członków Par·ednoc~en1·a s1'ę wyvłosił przem6wieitie, które.,.o te-k st za.m~zamy poniżej,
„
„
~
perializmu i niewoli, obozu Churchil- Symbolen1 dalszego J
szkolenia partyjnego je. tii.
Zaprosiliśmy tutaj zebranych ~a orli o polS'kiej, od'!'ębnej. przeci.w- r.ormowania
wokół Związ1<u Radziu~kiego, wokół
la - Marshalla - Trumana.
żeli chodzi o to, co się nazywa droż·
socjalizdo
Ośrodki Szkolenia Partyjnego pra·
drodze
ZSRR.
stawnej
sekretapierwszyćh
KC
w
Narndzie
proletaStalina
wokół
WKP(b),
h
b
d
·
·
nością tego sz]\:olenia.
sił walI n·iechbY wie1e Jeszcze po 0 n:Yc riatu śv..Jatowego, wszystkich
cują pod kierownictwem Komitetów
mu.
aby
Wojewódzkich,
Komitetów
rzy
·
·
d
"
·
ł
·
to
·
'
k
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•
li~lalili€my 3 formy zasadnicze:
opi- cza_cych w obronie pokoju.
naz.w1s o „swia weJ s aw1e
Miejskich i pod opieką Komitetów
:!}rzez danie :im możliwości obejrzc- . Ten ilościowy i jakosciowy w.zrost
sano po stronie obozu imperializmu,
Pierwszy stopień dla członków \Vo1ewódzkich. Było by niesłuszne,
W swych p1·zemówieniach przed- nia tego Ośrodka Szkolenia Partyj- naszego s7.kolenia partyjnego jest
niechby jeszcze kilkanaście większych
i kandydatów Partii, stopień, gdybv Komitet Miejski czy Woje.
lub mniejszych psów łańcuchowych stawiciele róznych narooów mówili w nego, który dziś otwieramy - pod- jednakowoż niedostateczny. Mamy
ogromne ilościowe moiłi· wćdzki uważał, że przez powstame
kapitalizmu _ Titów, Blumów, Be- różnych językaeh - ale mówili jedno kreślić zna-czenie, jakie kierownic- w tej dziedzinie jesz~ ogromne za- którv
wości rozwoju. Powinien obJl\ć on w Ośrodka Szkolenia Partyjnego jest j\IŻ
n.a
ciążyło
bar<i2o
co
To.
niedbania.
działałdo
pr.zywiąe.uje
Partii
two
ideę
wielką
w
wie1·zą
źe
mówili,
ujaswym
_
vinów, Sehuroacherów
perspektywie wszystkich 1eszcze nie w jakiejś mierze zwolniony od zaj·
TI.ości ośrodków szkolenia partyjne- t.ej dziedzinie naszej priac~'· to iyWi<>
Lenina Engelsa dani~m próbowało powiększyć jazgot Marksa przeszkolonych członków Partii f kan ntowania się tą spiawą. Nie. Nie tyl·
hien wojennych _ zwycięski marsz Stalina, wierzą, że pod sztandm·em go. Chcemy w ten sposób podkreślić łowość, z którą s·ię ten \\"Zrost doko- dydatów.
Treścią tego szk()lenia po- ko konieczna jest
stała kontrola ze
lndzikości do socjalizmu odbywać się Lenina i Stalina proleta1;at zwycię- fakt. że zagadnienie szkolenia par- nywał. Zywiiołowość występowała w
winna być deklaracja ideow• i statut strony Komitetów Partyjnych nad
będzie dalej. Spokojne, przekonywa- ży, mówili, że Stalin to braterstwo tyjnego wysuwa się na C!loło na- dziedzinie form szkoleni'll pa.rtyjne- Partii.
Ośrodkami Szkolenia Partyjnego, ale
ja_ce SWl! jasnością, prostatą. i trafn<>- narodów, to proletariacki intemacjo- szych 2iadań wewnątrz-partyjnych. go, bardzo różnych. je7,eli ·~hod·z.i o
Drugą forftlą li\- dotychczas konieczne jest zrozumienie i tego, że
ścia. przewidvw11;nia _ słowa Stalina, nalizm, to sprawa k?munizmu i po-1 że sprawy ·le powinny stać w cen- okres trwania. ba1·dzo różnydi, ;e;~eJi.
dość masowo rozwinięte kursy ażeby usur.ąć brdki, które występują
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Nie je:;teśmv jeszc7.e \V stanie po- tu ZMP, częściowo pracowników ilpa- sprawie decydować same tylko kwa•
„W11zys~ko co w nas Je.st - wszy>t- num os1atni:a uchwala Biura Organ:
i Vietnamie, na Malajach i w Bm·sobie zadania szkoleni.a ratu państwowego. Treści!!.. tego szko lifikacje pedagogiczne.
mie, w kopalniach, fabrykach i wsiach ko i:awdz1ęc~:::my .i:iaaz:J matce,. Ko- 1 zacyjnego stawia przed komitetami stawić
jest Krótki Kurs Historii
Francji i Włoch i czy tego chcą, czy munistyc:.meJ ~artu, Wam, drogi to- party!nymi, przed organizacjami par wszystkich członków Parli-i jako za- l.t-nia
zadaniem naszych
Niewątpliwie
tyjnymi w d1.iedz,in.ie szkolenia par- dania do nat.vchm!astowego. be!?.po- WKP(b) i materiały z historii pol- Komitetów Wojewódzkich jest skoń.
uie chcą panowie z Wall-Street i Ci- warzyszu Stalm".
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:c:.iach Anglii i Stanów Zjecli;ioczonych, wiedz;iał przedstawiciel Gruzińskiej
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bar
w ciei1;111yc_h norach. M~n·zynow amery- Republiki Radzieckiej: „ma~y pracu- góln:e po sierpniowym Plenum.
by wykładowcami byli najlepsi ludzie
kańsk1ch i afrykansloch. Ten prze- jące Gruzji są szczęśliwe, że w tym dzo poważny wzrost ilościowy i ja- mu szkolenia poważnej części cbłon- ażeby była ciągłość między tyllli dwo z aparatu partyjnego, związkowego i
1
partyjnego. ków Partii. jest przyst::ipienie do sy- ma etapami, by towarzysze po ukoń· państwowego, nasi towarzysze stu•
szkolenia
gląd sił, którego centralnym punk- dniu hiedy oczy całej ludzkości zwró- kościowy
tent była Moskwa w dniu 21 grudniaz cone' są w stronę serca naszej Oj- Wzrost zasięgu wyraża slę w liczbie ;;tematycznego urzec:u.ywistnienia za -::zeniu I stopnia przechodzili do Il-go, denci wyższych uczelni i oczywiście
stał się potężną manifest~cją po~ czyzny - Moskwy, wszysc~· uczciwi około 190 tys. towa1·zy;;zy. objętych dania objęcia szkoleniem wszystkich a po ukończeniu Jl-go do grupy sil.mo- nauczyciele politycznie przygotowani
ksdałceniowej.
i jedności oh?zu pokołu: D~1en ludzie świata z wdzięcznością wspo- masowym szkolen'em. wzrost jakoś- członków Partii.
do tej pracy.
Szeroko rozbudowywać będziemy
Ogromną rolę w dziedzinie podnoStalin:i !>Ył d!11elll: wolnosc~, dn~em minają również o maleńkim, gruziń- ci.owy wyyaża się tym, :7.e coraz 'slm
I wreszcie trzecia, ostatnia sprawa,
&praw1edhwośc1, dniem pokoJU, dmem skim mieście Go1·i, gdzie urodził się teczniej 11.imi·nujerny .ze wszystkich szenia poziomu .szkolenia powinny koła samoksttałceniowe, studiujące którą chciałbym podkreślić, to jest
i spędził swe dzieciństwo towarzysz na5zych programów szkoleniowych odegrać o,;rodki Szkolenia Partyjne· tyciorys towarzysza Stalin.a. T~ formlo\ konieczność . utrzymywania
zwycięskiego socjalizmu.
przez
śl.:ldy gomuł.kownozyzny i wszystko go. Vv bsta.tniej uchwale Biura Orga· samokształcenla, która zrodził• się w
Wli:dzieliśmy to i my, delegaci iPol Stalin".
Ośrodki Szkolenia Partyjnego ścisłe
W dniu .21 grudnia w Moskwie u- to, co w programach. w podejściu j nizacyjnE-go povn:ięliśmy dwa postd· związku z 70 l'C>CZnicą uroddn towa· go kontaktu z życiem. Ośroi!ki Szko·
ski, którym dane było osobiście 1 iczestniczyć tego wielkiego dnia we stami swych przedstawicieli mówiły w różnych formach naszego szkole- nowienia, które zbliżają nas do urze- rzysza Stalina, obejmujemy zm-ówno lenb Partyjnego nie mogą być instru
po· członków Partii, 1•k I bezpartyjnych.
w milionowe masy krajów demc>kracji nia partyjnego stanowiło pewne po- czvwi<>tniel'lia w przyszłości
uroczystościach
wzruszających
mentem, który daje tylko pomoc, kon
To, co nas ogranicza w najwyższej sultacje,
:M:oskwie twierdzy postępu i pokoju. ludowej, budujących · dzięki pomocy z<>. talośc.i tego odchylenia. co hamo wszechne90 szkolenia członków Pnr
kiedy chodzi o
wykładnie,
mil'rze, to kwestia poziomu, a poziom Kurs Historii WKP(b), cz:y deklarację
Jechaliśmy ze skronmym podar- Związku Radzieckiego i dzięki radom wało studiowanie marks.i:z.mu - leni- tii.
Po pierwsze przyjęliśmy organizc.- Zilkżv przede wszystkim od wykła· ideową, Stdtnt Pa1tii itd.
kiem dla towarzysza. Stalina, jecha- i naukom towarzysza Stalina funda: n.izmu, a \VynJikało :!:. fałszywej te·
jakimś menty socjalizmu. Mówiły ustanu ,.„„ ••„.„.„.„„„•••„.„„„„.„„„„.„„„••„„.„„„„„.„. ti.owców. Ośrodki Szkolenia Partyjneliśmv wszyscy przepojeni
Ośrodki Szkolenia Partyjnego po•
g<' odegrają szczególnie dużą rolę w
dziw.nvm wzruszeniem, większo8ć z swych przedstawicieli masy pracuj:;i.winn..y oświetlać dla naszych wykłaprzvgotowaniu kadr wykładowców.
nas lniała po raz pierwszy zobaczyć ce krajów zmarsl1allizowanej Europy,
Ośrodki Szkolenia Partyjnego po- dowców, propagandzistów l agitato·
„
towarzysza Stalina i powiedzieć mu, ustan1i tych pnedstawicieli mówili ci
winny stdle instruować wykładow· rów bojowe zadania naszej codzienjesli nie słowami, to przynajmniej wszyscy, którzy nie mogli przysla~
dzieło. Na wystawie .7lllajdujemy ma ców wszystkich stopni i typów, po· riej walid, oświetlać zagadnienia poli
„GORKI - WfALI~"
waokiem i okl!łskami o swym odda· 3wyc:1 delegacji, którzy na całej kuh
w Akade~nil Nauk ZSRR otwarto te„iały, do.tyczą.ce tego okresu twór winny organizowa<' seminaria dla wy tyczne i gospodarcze, uzbrajać wykła
niu sprawie klasy ro~otniczej_, spra.- ziemskii:j wi:lczą o >yol_no~ć i :i;okój.
k!adowców i kierowników grup sa- dowców l agit•torów w oręż przeciw.
W dmu sie'!emdzies1ęciolec1a iJro- wystawę „G<>rki - Stali'l1''. Znaczna C?:Ośd Gorkiego.
wie socjalizmu, sprawie walki o po·
ruokszLałceniowych, powinny służyć ko działalności reakcji, która stale
NAJl\'lŁODSZE MIASTO
kój. Niesposób opisać jak serdecznie dzin towarzysza Stalina można było jlo5ć .fotografii. ks·ią/,ek i listów
wszelką pomocą w dziedzinie biblio· stara się wejść w każdą lukę.
NAD DNIEPREM
i bratersko. przyjmowali nas nasi lepiej i wyraźniej zobaczyć, że Mos.- świadczy o wielki-In wpływje partil
W tych sprawach konieczne jest,
Najmłodsizym miasie.m w obwo- grafii, poglądowych, pomocniczych
bracia radzieccy na ziemi radziec- kwa jest stolicą, walczące] o wolność, bols.zewickie:i j Józefa Stalina na
kiej. Od Brześcia do Moskwy, na. każ- o socjalizm, o pokój ludzkości. Cho- twórczość literacką wielkiego pisa- dzie naddniep1·owskim jest Marga- n::.ateriałów, sprawowac wyrywkową ażeby Ośrodki Szkolenia Partyjnego
dym kroku czuliśmy serdeczną. trosk\l dziło się po Moskwie €.•wiątecznej, rza proletariackiego orae: na kszt.al- niec. W ubiegłym roku m iasto to ob k~mtrolę na?. wykł:idami i w ten spo- w sposób operatywny, szybki, śpiesob podnos1c. P?Zt?m wykladowcow, szyły z pomocą naszym agitatorom 1
chodz:ło 10-lecie istnienia.
członków wielkiej promieniującej wielkim szczęgdem towanie się jego poglądów.
towarzyszy
Marganiec zMta.ł całkowicie odbu- a prz~z podm esie~!e pono~u wykła. propagandzistom materiałami llustruWystawa św.ia.dczy 0 głębokie.i
WKP(b). Nawet w czasie tej podró- stalinowskim. Widziało się tysiące
oscbiste,j Gorkiego ze dowany i zaleczył rany zadane w la d?~cow przyczynie się do mtensyw- j~ymi, argumentującymi./ Dopiero
ży i w czasie pobytll: ~ Moskwie n- twa~zy !·~żny~h n~rodowości, s~sza- przyjaźni
czyliśmy się od bratmeJ WKP(b) tak ło s1ę rozne Języki, ale wszy;:;tlne te Stalinem, z kierownikami partii boi tach wojny. Liczy on jui kilka<lzie- 01e1sze90 '.\'"fSUWani~ coraz nowy~h wtedy, kiedy będą wykonywać te za·
wvkładowr.ow spośrod uczących się. dania, to znaczy uzbrajać wsŻystklch,
t_war~e pol!łów mili~mów szewfolde-j i dzhlnczami nądu ra- siąt tysięcy mieszkańców.
zwykły~h zdawałoby .się. prostych, twarze l to jest zasadnicze i bardzo ważne zajmujących się u nas szkoleniem
W bi"żącym roku wiele rodz.in gór
ale i wymngajrcych wielkiego wyro- p>:--0stych ludzi, Jednoczących s1ę w d·z ieckiego.
Specjalny dziiał wystawy poświę- n!czych pr.zeniosłD S''.ę do no<'<'Y Ch. u:dunie Ośrodków Szkolenia :Partyj· partyjnym w to, czego wymaga prahienia i doświadczenia rzeczy - jak wielkiej manifestacji na cześć Stalina,
troska 0 człowieka, pomoc delegacji budowniczego socjalizmu, pogromcy eony jest !JObytowi i działalności re- komfonowych dcmó·,\-. W ?l1;t•~c!e r.ego. ChcP.m\ mieć sieć Ośrodkóv,. ca partyjna w mieście czy na wsi, i
w zorganizowaniu wystawy podarków faszyzmu hitlerowskiego, zwycięskie- W(}lucyJnej Gorkiego na Ka.ukazie - znajduje ~·ię teatr, kino. Vb.!iot'?ki. Szkolenia Partyjiiego, chcemy je kiedy Oś1odek Centralny, działający
polskich dla towa~rzysz<1. Stalina itp. go wodza. postępu i pokoju - wszy,;:; w TbiliU, Baku 1i Gcroi, fd~ie iył i w:ele parków i skwerów. W Margań miei': w kJ.i.dym Wojewódzkim, w ku:l w stolicy, spełni te poważne zadania
cu pracuje obecnie ponad 1.200 inży- dym Powiatowym Komitecie, w kaz· - przyczynią się Ośrodki Szkolenia
, Wszędzie napotykaliśmy na serdecz- kie te twarile wyrażały jedno uczu- praoowal Jó-cef Stalin.
Jak wiadomo, Gorki w ostatnich nierów. techn:ików. nauczycieli 1 ~e- tlym Miejskim równym powiatowe. Partyjnego do podniesienia poziomu
llł i braterską pomoc, wszędzie wi- cie - miłość do Stalina, niewzrus.zotała. nas serdecZ'na i braterska dłoń ni), wiarę w ;r,wycięstwo i niezłomną la.i.ach życia. rol.IP-OCIZął pracę nad karzy. W najbliższym czasie prze- mu, w każdym Dzielnicowym Komi· szkolenia marksistowsko-leninowskieksiąiką o Stallnite. Smierć pneszko- widuje ~»ię budowę stadi<>nu spo~to- t~cie, chcemy. mieć Ośrode.k.: Szkok;· go i nkolenia kadr agitatorów i ~.roludzi radzieckich, towarzysą ~ ;wolę wal.h.i o szczęście ludzkości.
llłÓ~
·
ma Partyjnego.
I ~łlodzUo sie,.»o Moskwie i było sit cJnła. jednak pisarzowa. mkońmyć to wego. który poa:niefoi 111.000 vsób.
·
dzieelrlcb.

.
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Przywiqzuiemy wielką wagę do d. ziałalności
Ośrodków Szkolenia Pa·rtyinego

na otwarciu Centralnego

tow. Romana Zambrowskiego
Szkolenia Partyjnego w Warszawie
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Powrót tow.
Boreckiej z
wycieczki
do
Związ: ku Radzieckiego
WY-·
wołał
niez·.vykłe
po
. rui:.ze1:ie
wśród robo

Towarzvsz S1alin
wygląda
krzepko i zdrowo jak rydz. Ma nit?
co oszronione siwizną skronie, ale
to mu tylko dodaje uroku. Chciała
óym lak wyglądać w tych latach.
A jak tam było póż11iej"!
Co
widziałaś i
gdzie bylaś'r - Tow.
Smakowa ciągnie Borecką za rękaw
z nieci•:rpliwości.
- Och, widzieliśmy bardzo wiele. Byłam w falbryce samochodów
1m. Tow. Stalina. w kołchozie, oglą
daliśmy muzea, te:itry, kina. Ale po
akademii
uczestniczyliśmy jeszcze
w bankiecie na Kremlu Było naprawdę wspaniale. Nie wyobrażacie
sobie, jaki entuzjazm
panował
wśród ludzi tego dnia. Na bankiecie sypały się t•)asty. Nie zapomnir.
no też o Poisce. To"v. Szwernik,
wzniósł toast .,Na cześć 11arodu pol
skiego,
kroczącego
zdecydowanie
drogą, wir.dącą do socjalizmu".
Okrzykom na naszą c;.:eść nie było

łników

P. Z. P. B. ·
Nr. 3. Wejś
cie jej na
powitane zostało ok.rzyka-

mi radości:
-„Nareszcie jesteś. nie mog'hśu~y
s·~ doozekać tweoo powrotu. Opow1a
daj prędko, jak tam było?
W mgnieniu oka „ganek" przy
maszynie Boreckiej zapełnił się cie
kawymi. Pierwsze przybiegły poma
gaczki:
W~gierska
K•:.pertowska,
Smakowa, Michalakowa i SkoVvTor,
.Jedna przez drugą zaizuciły B,u·ec
ką pytaniami.
-,.Powied7, Bi ona. ~ 'tk tam było? wola lVT'.chalako-wa. - Cho" iaż w trzech .:;ło\v;.ch. bo nie
m:1
. zRsu"
Borc>cka chw.da -;ię uda:1yn: ~esiem rozpacz~ za głowę.
-„Zaraz. "zar;iz, p~ k~~lei. Wnet
Wam w~z~'~tko opo"v1em .
Po ch-.•.rili wyj mu te z brebki ~*'s
djeć
rotoitraficznych 01 az pocT.tó·r-k, bierze ie kolejno do ręki i o.owiac:i:
_ Przyjechaliśmy do Moskwy \''
10cy. Kto wchodził w skłc>d nas7.c,i
iolskie} delegacii, wieci-::! już z ~a.·et. M:uszę Wam tylko pm.nedz1cc,
~e
wszysc;1r
byliśmy
zdumi~~i,
·vprost onieśmieleni ~·crdeczno~c1ą
t uprzejmością, z jtll<ą nas przyJęto
w Moskwil?. A j:i\:i w;;paniały był ho
tel .. Moskwa" kt0rym zat.rzymaliś
my się. W ogóle W!'.ZY!>tko było pięlme i doprawdy nie wie;n, o c1ym

pamiątka.

Każdemu

Przykład .

Po chwili skupiona wokół Boreckie.i gromada rozprasza się, wszyscy idą do swych warsztatów, a tow.
Borecka z wypieitami na twarzy,
pełna jeszcze pięknych, niezatartych
wspomniE'l'i rozpoczyna swą codzien
Iną pracę.
B. Drzew.

mogę pożyczyć

do obejrzenia.
- No dobrze, to pamiętaj, że na
jutro mnie dasz wszystkie zdjęcla i
ga.zety, które przywiozłaś
mówi
Micha1akowa, odchodząc do swej
maszyny.

~obiety- murarki

-

~~~tyr;g::ft~vc~:·t~~~~~~e L~~z~·:~=

w Vb o r y

I

opov.iadac. NajlepiCJ pyNo, po·piedz. przede wn.yo.:,- nej p ,łfrzehy i wyiwornmi luk<;u~o-

Genowefa Michalak, Krystyna Molenda i Stefania
Kropielnicka murarki dziewięcioosobowe; brygady
kobiecej pracującej na Mirowie w Warszawie

w
Fa-Ma-Tc
e
Nie tglko nowa egzekutywa, lecz
organizacja
.

·

i

-.v1nna ohecn1·e

F.abrykę

zwaną·

d

! ·

I

piszą
l"asi "orespond enc•~I a br••czni
'7

. czynq ' w·1elk.1ch
. a Is two przy
•
• strat
•
N1.e db
h
remanenty w CHPO winny hyc n1ezw oczn1e uruc omtone

zakrząinąe"'

\Vinę?

partyjna

~.·~

~

przy pracy

IPl'Zeprowadzał

Kto pono.si Ila to
C,.,y org.an iza::ja partyjna !i jej kierownictwo
należycie wywiązyw~ły się ze sw.vch
zadań'? Co 1r.zeba z.rnienJł i jak pracować w przyszłości? :
O tym ·właśnie l'nówi:H. na<l t.ym
~ lę zastunaą·iali towarzysze ,.. Fa·
-l\'la-Tki :na 2ebrani11 ~borczym.
PZPR.

n ikt nie
z nami od- god>n•i rz.aufania pracownicy, wyrobie
prawy. nikt z. członków egzekuty- ni i świadomi. parlY\inlacy.
wy nie wyjaśniał nam. <'O mumy tam
Ka.żdy z kandydatów zapomaje :z.ie
na wsi robić!
branych ze swym życiorysem.
- Ot•ganiza<:ja patL-.t.yjł1.a byla „izaZebrani słucha.ją UW1ażn1ie. Sil pew
skoezona" faktem, 7.e ZMP-owcy ne 1riejawośoi. Pada.ją pytanie.. Trae
dl:a ·uw.czcnia urodti11 'TowarżySza ba '\VSzystko wieWJl.eć o ikandydaeie
Stalina - 1nówi tow. Przybylski na ezłonk.a egiwkut~
.z.organiz.owa!i Dni Stalinow.skie. M~,i'
A
•
łl
w '· byliśmy zaskocz.cni tym, ze nikt
Na sa!IJ. n'"'"Uje ll'VVIIll>Źtly,· u,..,.......,
Sprawozdanie .Sekretar?..a ustępują z egzekutywy nie opiekował 5.ię pra sty inastrój-:--Kole~·j;den ~~
- ~•- om.a cą mlodz.iez"."', ni·kt ni~~ ,,_
nn.magał na- gim podchodzą członkowle Partii d9
CeJ· egze 1rntywy, t ow. s•.an„..,„,,,a
w ia w jele niedociągnięć w pracy or- se;ym ZMP-owcom w ic.b dziiałalnoś- umyli wrzucają kartkii wyborcze.
g.~miizacji PZPR·O\\'sk iej.
oi .społecznej.
* • *
Szkolenie partyjne odbywa się nie
Z ~ali ;pad(lją ootre i mocne sloGdy po za.kończonym 2ebraregularnie, przy słabej frekwencji wa. Towarzysze w pełni uświadamia
niu iiowarzysze opuszczali 8fllę.
sluchac?.y. akcja łączności miasta rze ją .wbie, że egzekutywa nie wywlą
żywo omawia.li przebieg 2 ebra·
wsią nie jest przC'prow ad7,ana nale- zała się należycie ze swych obow.iąz
nia.
życi·e. organiza.oja ZMlf>-owska 111ie ków i że przewi <lziane w następ- Mamy nową egzekutywę i
wykazywała aktywności i dopiero w nym punkcie porz~1<lku zebrania WY·!
nowego sekretarm, tow. Kaspró
przede dniu roc-znicy urod;cin Towa- bory nowych wła.dz, według teg!.llawloza. Truba. Jedna'k, aby do
rzysza Stalina ożyw.iła swą dziafal- ro.inu opartego o uchwały III Plepracy wmęła się energicznie nie
ność, agitatorzy nie zaw;:ze wywiązu num KC naszej Pa1·Hi, nakładają na
tyłko sama egzekutywa, lecz
j~ się ze i::wych zadail. a w e współ- całą organizację duże obowiązki i
my wszyscy. cała organizacja
z.awodnk l w ie pracy ii<:'l.eslniczy za- powa7.ną odpowjedzialność.
partyjna - dobiega.ją, liczne gło
ledwie 20 procent załogi.
- Ja1l:ich wysuniemy kandydasy.
1.'ow. Stańczyk "vymien.ia dlu- i ów, jak ich wybierzemy. taka bęR S
gą listę braków i zaniedbań w dzie egzekutywa taka okaże się pro •••
„~„:~;
praey
organizacji, lecz
nie ca organl7.aeji partydnej i całej fa-

„.„•.•„.„.„„.„••

:~~:ych v!~~~~R:U~fe~~~~~
brik~J[
~~:.fą t~~~~~~~ kandydawywiązała Się
tów. W Śród nich Są tacy towarzyse.e,

I

K To z w y

da CHPO w1ęce.i.
Tym ra-ze m chodzi tu o skł adnicę
ot · ·
kl d ·
te j od

cała

,

skusja, która
po
sprawozdaniu, wytknęła braki
I
7
żone
l!Prawoz11ania. i u:mp~niła je.
r.,amro
. . .
. ednościowym realizowa- - Akcja łaczności rue spełniła
Niedawno
. dono:>iliśmy o mil iono- lantc r i•i metalowe.i. 17zące_J ?<I pr~e- li mem oszcr ·. P~lsce'?
swej roli. - n1ówi tow. Glomski h tra1ach wyrzadzonvch przez slło trzech lat bczuz?'teczn1e t ez ny~ w ca CJ
A W-ski
bo jak miala tego dokonać, skoro
,vyc w sk)adrncy
..
.
. ,...HPO · celowego
pTzeznaczenia.
. , z sy„·tek 01e~pon
. ,
d e nt ." Gło-u·'
z CHPO. przed naszym wyjaz.dem na wieś.
mole
kapclu~zy ~
Jak to wl'zystko
pogod.z1c
~

~E~~~JE~~~~~:~~~::c~.~~:

..................................„ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •

~Ir>skwie,

którzy wprawdzie pracowali w poprzc?1~1ie.i e~zekuty"':ie -:- jak tow.
Mac1eJewsk1. odpow1edz1alny za akcję zb. iórk [ .na Ce~traln~ Dom. ale.
z pracy sw e J wywiązał s1ę dobrze,
również nowowysunięci towarzysze.

I

c I Ę z· y 9

z•niwiarce,
w

Pier" szy etap kon k ur ·u zes;iu-

ło' ii· na 1·,,~„<~zeJ· 1"aknśc1· w prz<'--~
~
myśle we;niunym
zakotkzyl
się

7

·)l'z:v.imując towar bez wyce ny._ tym
oardziej. że nie jest to jedyny toNar. unieruchomiony w s kl c.d nic a ch
' HPO.
Wystarczy chyba. jeżeli
vs.pomnimy o 5przącz k a c. h ug 61 n e. J.
\'artości 1 rntliona zł. ktore w leJ(e skladnic:v leżą zamrożone. dale .i
: zvdełkach. sp!rikach do wł::i~ów. o)~awkach do irygatorów, r nflckto1·acll do lamp ręcznych i innej ga-

I

„

„

11wvriestwcm 5 zespołów, wiiród
· ·
d
ł
·
których zna.i owa
:; 1ę zeo;po1
·
::>t·.aniHla"
a Rosiaka z I'''[>\V
„
., :ł6. Ze:::pól ten o,;i:,gm,1 JOU
Nr
11f1
procent eks try pi•zy
~rol:·
bazv p1·01lt1l·c·y1n"J
wv I;onann
'·
' ·· ' ·
T;·udno s obie wyobrazić 1mrusze.
· d omost
'·
nie. jakie ")"oł ala ta \'~ta
wśród r obo tnikóll' w~zy:.;tkicn
·
r a b ry to· . N a.fb u 1., lz't- c,1·
odd1.ialow
w ~wej ambicji za wodowe j 7.0·
l:!ta!i c!otkri(,"ci ,.:lnrny tkaeze.
_ Taki 111 lody tkac11 zap~dzil
nns w kozi JÓJ.(' ! To wstyd dla
na~ . )[yi$my g;o prr.eei<'i uczyli.
Mimo to kużdy w fahryee s tan1 ł się spotkal- ~ ·Ros ia k i.cm, a!~Y
mu złożyć powll1 R7.0\\''.' 111 c. ~ 1 '~
bvlo też dniu ani .u:ocłz 111~· ,;pokoji:i w Prezvdiurn Rady Zaklarlo~,·ej. .Jedni za drn~n' i zg la,,;zali
~ię. pi·zodl·wnicy ze,;polów z pro~ba· o za11i~11nic irh do konkur,;u.
Powzic;>li oni mocne po~ tan•.iwienie: jciwli Ilo..:iak mlig-I_ t~zy ~kać nagrod<', to i 111 ~· rowmcz .rn~
nie dam~· i pokal.emy, co wit.rta
J·n' •.:t
„ itasz'- - pra1:a!

•
"'
.1 •
•
•
1 · h uz1e~1ęcm
V.Te W$1;:vsl,'1c
<>d ·
dzialacli „)Velny
31-i" powiewają
liczne maleńkie chorągiewki ptzy 11 ·1ckto' t·ych 01 ,1 ~z"nach bia·
• ~ .,
·
I1 «l'-crwonc - o~'.' na
le, p1·:i:y mnyc
·1
· t wo 1l 0 •
czają. one 11s1>0 za\\ od me:
ścio\le i J'akościo\\e. :t.espoly kon],· 111·~owe 01iatnone sa. skrzyżo·
wany mi chorągiewkami: bialą 1·
,„-z erwona.. Jest ich <łg·ól em 22,
tyle bowit•m zct:1poluw bierze n1l.·z-1',·1l " zn" oda<'h konkurso" ych.
Pozornit• w.-;zy~tkic zc;:;poly p 1·a
c·uj~~ j eclnc1kowo. T1 :rns:rnją po,;pies znie ploc:hy, ro~m} me t.t·y
mat e ri a hi. " ' czu,;ic r uchu jedynie wpr.:wnc oko do~trzeże, ..i:~
jedno l;. ro~nu pr t>.cujc wydajmeJ
od ch-ugic-~o. 7.c jedne ręce odpo;
czy wafo mniej, a inne cz~śc1P; .
.Dopie ro po ,.: ko11c:~~nym ~mu w1docz nc ~a wym ki , zap1 ~pYan e
~krnpula ln ie przez nrn~strów' i
członków komitetu w;;polza,~·odn i'ct\I''·~' · 'l\",1tt1ralnie,
1rnnto kazd.~'
go z zei< pol6w iirowadzą t e;i; hrakarze.
.r b k' brakar;:
V•; oddt.iale Jl[ " ' ry ·i uderza
lo\\ . Aleh..,ander Jeżyna

"•ner."o·icznie palcami w sWÓJ. brakar>\ki zes zv. t i powiada:
Kie1·owniku! Pos-..,•łam wam
<.'odzie~nie slpr1l1wozdania i Fzlauważy!iHe i e c· 1y ia, że nasze
ort
<!zaki daJ·:i. pie1 wszorzędny <>war. Jak nic w drugim etapi!!
pobijr~ Rosiaka.
Flo1·"",a].-·;" to zes po'ł Franci~z'" "
,
ka fJorczul,a, w kt61·ym pracuje
·
J'I
J 1· Jrnzyn
brat jeg-o.._ J ozef
' orcza'
Ech' ard J<' lon:zak. Wszyscy są
· · ł<: 7<1ny1111,
· ~m' 1·et nym1· tka ·
cIo:;wrnt
•';mmi. We cll uir ty mcza:iowyeh o·
bllczd1. do 27 C\'l'lldnia uzy~1rnli
już 105 1noc. ba/.y produkcyjnej,
l"ykonuj:}c 100 lll'Oeent ekstry.
Sku tecznie w:< pól:rn\\'(1dnicz<! z nimi ze-.;poly Kraje\\ skie~o i Kacz·
markowej (lJl proc. bazy i 100
procent c·k 8try)
oraz Leokadii
Demhier (108 pr o". bazy i 100
iJroc. e>k ~ t1y ).
N'a,ikpic.i przedsta\\'iają ~ię osiągni~·cia ze~polu Józefa Pedy
11 oddzialu Il, ·g-dyż ma on w gru·
dniu ju ż · llfi ni·oc. wy 1;onama
normy prz y lOO proc. ekstry.
_ Praca nam idzie świetnie mówi tow. P eda - choć przędi:a,

która. otrzymujemy, nie jeRt dobra.
Dyrekcja interweniowała
""! .
.
J0 UŻ w tej• s, ru·aw1e. dk
b usm1y Jes z· f b k
dczetpog-aa ac z lprzą ami ao ?ca'
o:; arczaJącyc 1 nam sur \
.
A · ·1· ' d ·
k I
t
Jes 1 1 :r.1e . <>, .. on. rnrs,„ o nrnm
'ł
nadzieję,
ie. Jei:;
t
. 1.1 me
kt ' moJ
• .zespo ,
o przynaJmmeJ · orys mny z
nusz:\,•ch zakładów uzyi:;ka nagra<lń. Walczymy zawzięcie i musi~
,
t
my zwyci '='życ.
ą przy
ogólnym
obliczeniuresz wyników
WSJJÓlzawodnlctwu dolic zane bi>•
dą również punkty za dyscyplinę
pracy, czystość krosna itp. zobaczymy więc, jak. kto wypadnie „.
_ Chcemy pobić Ro:;iaka - dodaje z u&miechem. _ Xiech wie,
że nie 011 jeden dobrze pracuje

na~z~1.:;h

zakładach.

Choc!a.~

nikt z na<:i przecież źle Rosiakowi
nie 7.yĆzy . To tylko, wiecie, taka
ludzka ambicja.
Piękna to ambicja, g:dyż przyRpm·za korzyści i robo tnikom,
• IJan
·~·.'- t'\'ll.
Konk•u
~ ·i·s .pobud ził <Io
'
1
szlachetnego "spółza" odnictwa,
które prz)·nio;:ło już w listopadzie poważne podniesienie jakości produkcji całych z;·kładó"'·

użycia. papiermZdawało

nam z codziennego
by się że prócz maszyn

było

spodziewać

czych trudno
Ly
się tutaj Innych maszyn. W r zeczy,.,.istośc
..„
1• J"ednak J'est inaczet- Wp:r·aw
h s t OJą
·
drie w sa1ach pro d utcyJnyc
1 .
pa iern·cze pod szopami
maszyny
p
1
•
jednak znajdziemy niemały wyból'
ma"zyn
rolni'czych. Jest więc tuta~·•
~
.
zupełnie nowa olbrzymia żmwiar-

z

w

Łnd<ikp~:~~::k.~~~

istnieje mało znana Fabryka Papie
ru i Tektury Falistej, Wytwa r za si ę
tutaj papier i tektur~ falistą, znan r

•

na,·wyz·sze,· ,. akości w PZPW Nr. 36

ni~ mogą być roz,~ro

Karygodne
marnotrawstwo
bezużyteCZDeJ"

0

~~~~ó;.ie.ię~;
1:~ą~~~zi~~c-~a~cli(o- Szlachetne wsp o' lzawodnictwo między
zespołami
we ogolnei wados01 17 m1honow zło
•

tych. Guzflci te
wadzone do dct.altcznych punktow
· zos l a t Y "'·"Ysprzedaży, poniewaz. nie
ceru·~nń tzn pos zczc 0 ólne tuzinv gu
· pojedvńcze
"'
•
·k · .~ '"'· · 'k"
nie po:;ia
z1 ow 1 guz1 •1 . d .I 1·.
I ce ndają usta·l onyeh
e a 1cznyc 1
·
Wy ....
""'„o·rn1·e gu ~1'ków w Czę:;tochowie Białej pod Krakowem. G luch 0
. '
·
lauich i w Lodz i przy ul. Pogonow.;;kiego, 1nimo kilkakrotnych - ja k
nas informuje dyrektor handlowy
..
~kładnoicy gu zik.ów i nter wenCJI,
·
nie kwapią się z wyznaczen;em cen
'k ·
~uzi ow. kapitał leży więc za mro
Olbrzymi
mny. Winę jednllk ponoszą tu ta j n ie
vlko dostarcza jące guzik i za k lłldy.
,;Je również kierownictwo CHPO,
,.;:lóre dopuściło do t ego zamro·;:e n ia.

I

·

tkim. pzy
widzialai:;
To"'auy~·n
, ktć-re
tam wcale
uI
Stalina.'?
zapytuje
obciągacz
Węgl<!r wymi
ważane
za luksus.
Takichnienp.sąskle'WY
pów jubilerskich. jakie widziciłam
Naturalnie,
Na w
nie ujaysz u nas.
iUa...,.zyn Tkackich,
akademii urodzinowej w l~strze
- A byłaś na wsi'?w skrócie Fa-Ma-Tką. znają chyba
1Lasza delegaci •~ siedziała bard m
Naturalnie. Rozmawiałam z . wszyscy m ic;;zkm'icy Lodzi.
blisko sceny, na k\ól:ej znajd;;wat chłopami, prll.cuj<1cymi w kołcho. W Fa -Ma-'!c.c bow;e 1i: pow„tał
<;ię Towarz)•sz Stalin ...vraz z 150 o,;o zach. Pokazywali mi 7 dumą dom- p1~rw.szy :<J:x>s_rod :'"'7..\'.:ilk~ch zaklabowym. prez:vdium.
ki, które sobie budują z wla:.nych dow kln.b ra<'J?nal11;atol'sk1. Fabryka
_ Ą,ji)k v.yg~'Jda: - Czy. p<:dob.- iaoszczędzonych pi..:niędzy. Tan~· tc-ż !a w :dnrn :d5 htopadn. 1o z naczy na
nie, jak n<' portretnch?
. 1 nhłją swe ::'wietlice, 7łobki, si teka ;:i dm przed u:•t a lonym przez zalogę
_ .,,e~?cze mit~?.v. Miał na ~obie
term'.nern. w~·konała rocz.ny plan pro
" „
·
i·ze i wszelkie tll:Hdt:epia .sorjalne. dukcyjny, zmnh~jor.<l:i!łC hraki do zni
mundtir' skromn:usieiiki:d
P;·~:v-.inv>.: Muszę Wam powiedzieć:-. że wi~le komc~o w przemyśle metalowym od
0
wał
e _ega~Jl
w .vno;;'l'.<.1.ce °uo 0.9 procent.
ał po - kolei
·ata życ:i:enia
dorów· setka.
1· 1 ·ażd'-'mu pow1-"'d7lal nam jeszcze brakuje, żeby
c ego swi •
'
'.
Tych k ilka lu7.nych i nformac j i naciepłe słowo Szczegblme ser ecz- nać poziomowi żyeiil ekonomiczne· suwa pozor nie ocz~rwisty wnio,:ek:
nie przyjął dzieci z „Pioniera·· .. By- gQ, kulturalneęo i bytowego rob•1- w Fa-Ma-Tce w,;zystko roZ\\·ija się
łv zresztą takie oniEo:imielone i k~- tnika. i chłopa radzit!cldl'go.
zadowalająco. a osiągnięcia produkchane że wszy-;tkim sciskało się
. . ,
hr _ cyjne poZ.\\'a~.ią przypuszczać, że
gardł~ ze wzrus7.eni_a, gdy. zac7'ęły - Ale wiecie co, ja już. oc
organizacja. partyjna rozwija tu wlar
wYgła'>zać swoj~ w:enr.~ ki.
plam z tego ciqgkgo opo·v1adama. ściwą, dzialalno..~ć.
- Jedną tJką małą dziewczynkę,
Resztę zobaczyci~ na zdJE:;Ciach, któ Nie.;;tetv. taki wnfosek byłby i
7
która zresztą ślicznie l~ń~ it;· 'I..:> ie przywiozłam.
przedwczesny i 1.goła powierz.chcw:warzysz Slnlin gorąco uscis ~a·
To,,;·_ Micha lakowa i Pluciński ny. GłęJ:>sze wn:iknlęc_ie w syktuac~ę
- To mo.7.e ghipie pytanie. 1al(l
,
~ , .
.
na tuteJszym gruncie. prze onuie
powiedz, czy Stali:1 wyg.ląda 7:d ·~- r0wno.:nsn1e chwylaJą z rąk Borec nas, że jest inaczej, a sukcesy pr~wo i czy ma duż•J_ !-i;.v?'ch :vłosow" !dej kooertq ze zd jqci::tmi.
dukcyi_ne za_k! a du nie wyczerpu,J<\ Je
Tow. Borecka smicie ;;:ędz nai_ Ostrożnie, nit: zniszczcie foto-1 go mO'ltliW~(,"l.
wr.ego pytania, ale odp-Jwia a:

że widziałam.

idzie z gory

i jest do dziś d11.ia spmwa nolorycz11ej zbrodniarki hitlerawskiej Il:.y Koeli, 1.·tóra dzięki „miłosierd:.irl' amery}wit.Skiego geri.
Clay'a, nie tylko w1ila1ęlu po ,,tokroć zasłużonego stryczka, lecz po prostu
została wypnszc:w11a 1w wolność, zaliczono jej bowiem areszt prewencyjny.
Przykład jak wiadomo - bywa często zamźliwy, :ziu.'łaszc::a gdy
id;;i(' z góry. Toteż posłuchajmy:
Najwyż~zy trybunał wojskou-y francuskich tdadz akupacyj1irch w Rastatt uniewinnił <lwie hitlerow3kię oprawczynie - Sch1111101ui i Schulz, htó·
re należały do SS-oivskiej załogi obozu koncentracyjneg<i w Ravensbru.eck.
Te 11ikczemne kreatury. :::a znęcmiie się nr1d Francuskami, Pol.1.·ami i wirźniarlcami imiych narodo1.t'Ości, ska::ane były poprzednio na karę śmierci.
Ale „litościwi" 3ędziowie fr1me11scy z najwyższego trybunału, pou;olujqc
sir na rzekwny brak dowodów zbrodni, uznali ::a 1no:iUwe nvolnić obie
„da1ny" od winy i kary.
Jednocześnie, ci sami sędziou1ie, spod znaku Mocha i Schumana, :la·
godzili zbrodniarce Emie !Uuckhaus karę śmierci 11a tlużyu.'Otnie wię:::ie
nie. Czlonld11ie SS - Irena lnsport, ~lmzana poprzednie na 15 lat wię;;;ie
nia, Hild.egarda Dahl, ~kaza11a na 20 lat więzienia, uzyskały obecnie zła•
pxl;;one wyroki 110 4 la1<1 więzienia, u 110 zalicze11iu im, na poczet tej ka•
t). al'esztu prewe11c:-jnego,
:ostały im'<>lnio11e.
Zoś u'_»kcmu11ie ie~· roku
<mi!'rci, u·ydanego 110pr:1>cl11io. 1w dlfie i11r1e dozorczynie obo:u w Rat·('nS·
brueck - 11i11prs i Herl.- ::.o.~talo odłożone na cz<1s „.n~eogn111iczm1).
f!'rcmc11zi ::willi są pom~::.t.'clrnif! ze .ru."t"j g!llanterii 1v sto~unku do płci
1.ięlmej.
Tym ru::ern jP<l11a/,· ta p:alcmteriu zosurla ile zastosQrtww, albo·
"iem 1yp.1· tego nxłzaj11. co lli11ge.<. Reck, !'clmlz. Dahl itp., 11ie mog(I l>yć
:alinuue cło hobiPt: -~I! Io /Wlrvory i bestie bP:: czci i sumienia. których
111Js11lut11e 1mil'.«:;lw<lli1cin1if' wimrn być zmuu1iem m1jelementamiej poję·
/ej s1>rawif'dliu'<>.,ci.
Ale cli.i uwj(t /)oc=ąć /r11nc11scy sęd:iowie z trybunałri 1c Rastalt: 11nn
(11111Prvla11isf.i) lwżf! - ~luga musi„. C::yż wolno zakłócać siela11kę zac1uxl·
1. io-11iemi<>cl.-11 i tri=onialny flirt z AdPlłULłPrem suroirymi JC>yrokami na hitluo1l'sldch :b:rod11iar:.1· i :brod11iarhi?
Bo11n·oblige. Pou-ol.a11if' do kukielko1cego życia teatr:yk11 w Bonn ubowiq:uje„. Powied:ialo się 11, trzeba mówić b, c itd„ 11od dyktando dolarC>1t')'Ch reżyserów.
B. D.

„••••••••••••••••n•••••••„•••••••••••n•n••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••

Dobrze. Borecka, ale jak szaw:vgl4da.ią w
J\.lo~kwic'?
Jaki brali :..idz1al w obchodzie urodzin?
- Nie umie1n. W .i.:n tt'go ,1pisa\:
co sic:; działo m• ulicach i w fabryk.ich. Wszyscv b.\•li odś,viętnic prz~·
c.dr.bni, [)(wiem \'-'am z rcs:i:h1, że
chodzc! lt'picj uhra111 od nas. Ludzie 11
tańczyli i śmiali si('?. widziałam na
wet, jak obcy ,,,bie ludzie całowali
się z rad0ści na ultcy. Ale najbar- ,
dziej imponujaco wygląd?li robo-1
ciarze w fabrykach. Z takim p1·zeję
ciem wx.konywuli swe zobowiąza
nia podjęte na ':~eść urodzin. że na
wet. mowy nie było, ab~· w czasie
pracy można było z nimi pomówić. '
- A jak tam się żyje'? Czy można wszystko kupi{:? pytają ciekawe kobiety.
Wspaniale:
Sklepy mają w
bród t:.iwarów. Wielkie maguzyny
pełne są go+owych, pięk11ych ubrań,

,

Głośna była

l riy ludzie. rob(lt•1ic.'-,

~1:ł~~~tW
bki~

w Moskwie

końr'.a.

w

_

grafii, bo to
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STALI li A

opowiada towarz.')'szom pracy
o swych wrażeniach i przeżyciach

Oddział

~tr
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I

ka całkowicie zdatna do użytku, ko
·
paczka kartofli oraz jednoskibOWJ
plug. Ws::ystkle te mal:lc;yny, .lnk
nas informuje k ierownictwo fabry-.
ki, są w rozporządzeniu OUL -u 1
f,toją od 1946 roku bezużyteczniP,
zajmując

w fabryce miejsce i przywiele kłopotu.
Tymczasem wiadomo, że wieś nasza poln:e
buje jak najwięcej maszyn 1·0In.i·
~zych, zaś OUL od tak dawmt prze:
t.rz~rmuje ten
użytei:-zny sprzęt w
F a bryce Papieru i TE'ktury F'allstej,
~kazujqc go na powolne niszczenie.
sparzaj ąc

Jerzy Myt.kowski
korespondent fabryczny z F-ki Papieru i Tektury Falistej

Młodzież

wzmaga

wysiłki

Wyniki Dni Stalinowskiej Pracy
Do
wciąż

młodych

38 milionów

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
W związku z 70-leciem J. Stalina komsomolcy i młodzież
Związku Radzieckiego wystosowali do Wielkiego Wodza i Nauczyciela narodów list, uchwalony jednomyślnie na zebrsniach
radzieckiej młodzieży i podpisany przez 38.232.861 młodzień
ców i dziewcząt Kraju Rad. Poniżej przytaczamy w skrócie
tekst listu.

'Drogi Towarzyszu Stalinie!

I

\da~ności, wyłonimY'.

ze swego

śro

wykonaniu i przekraczaniu zobowiązań produkcyjnych, przy·
jętych dla uczczenia 70 letniej
irocznicy urodzin Wielkiego Przy
jaciela j Nauczyciela młodzieży,
Towarzysza Józefa Stalina.
Z Wytwórni Sprzętu Mecha·
nicznego Nr 4 dor~oązą :nam, że
kol. Beda podczas Dn.il Stalinow·
skich wykonał 240 proc. normy
produkcyjnej, a kol. BMański
uzyskał 239 proc. normy.

obywateli radzieckich

talina

pisze list do Józefa

Obiecujemy Wam, drogi Towarzyszu Stalinie, że również w przy
szłości będziemy nieustannie umac
niali solidarność postępowej mło
dzieży w walce o pokój, demokrację ludową i socjalizm. Młodzież
radziecka usprawiedliwi z honorem miano awangardy ~emokra
tycznej młodzieży świata.
Drogi Józefie Wissarionowiczu !
pokolenie
dorastające
Całe
Radzieckiego obiecuje
Związku
Wam, że i w przyszłości będzie
zawsze i we wszystkim szło zdecydowanie za Wszechzwiązkową
bolszewi·
Komunistyczną Partią
Towarzyszu
ków, za W am.I,
Stalinie.
Cala młodzież radziecka przysię
ga na wierność Wam, nasz ukochany Przyjacielu, wielki Wodzu
i genialny Nauczycielu.
Pod sztandarem Lenina-Stalina
gotowi jesteśmy do wszelkich
walk o zwycięstwo komunizmu.
Żyjcie długie, długie lata, nasz
drogi Wodzu i Nauczycielu, nasza
dumo, nasza chwało!
Niech żyje nasza potężna Ojczyzna - Związek Socjalistycznych Republik Rad!

Za;rząd'I# Łódzkiego ZMP.
na.pływają meldunki o

Należy

podkreślić,

że

koło

20, 21 grudnia br. wzięło udział
w Dniach Stalinowskich łączr.ie
114 młodych robotników zaś taś
ma młodzieżowa złożona z 14
osób pod kierownictwem kol.
Henryka Mergo, która no,mal·
nie wykonywała do 1OO proc.
normy produkcyjnej, w dniach
19, 20 i 21 bm. OSi'.ągaaa .przecięt
r.ie od 119 do 125 proc. normy.
Taśma ta obecnie przystąpiła
do współzawodnictwa z innymi

I

taśmami.

Z PZZPP Nr 2 sygnalizują,
że wykonanie norm wzrosło
wśród młodzieży o 7 proc .. Na
szczególne wyróżn ienie zasługu·

ZMP-owskie w WSM Nr 4 dobrze pracuje, o ezym świadczy
Niech żyje mądra partia Lenifakt, że koło to skonstruowało je kol. Sliwińska, która zobowią
na-Stalina - organizator i inicja
z nieużytecznych odpadków mo- zała s'. ę wypełnić 110 proc., a
tor zwycięstw narodu radzieckietor, który został przekazany uzyskała 143 proc. bazy produk·
go !
Spółdzielni Produkcyjnej we cyjnej. Podobne meldunki na..
Niech żyje wielki Wódz narowsi Izabelów.
dów, Nauczyciel i Przyjaciel młopływają z wielu innych ośro,d·
z Ośrodkia Konfekcyjnego ków pracy.
dzieży radzieckiej, nasz gorąco
Nr 1 piszą nam, że w dniach 19,
Towarzysz
ukochany i drogi
------------------·----------Stalin! .

I

w dniu Waszego 70-lecia kom- dow1ska _nowe tysiące młodych
somolcy i komsomołki, pionierzy 1 nowator.ow prze1:11ysł1;1, lransp~r:
i pionierki, cała młodzież Związku I tu, r~lmct:va, m.Istrzow wysok1eJ
. .
Socjalistycznych Republik Rad wydaJnośc1 pracy.
tańca
służbie pieśni,
zwraca się do Was, wielkiego wo· . Wy, To~arzyszu Stalinie, uczydza i nauczyciela narodu radziec· cie walc~y::: o bogactwo . kultury
kiego i całej postępowej ludzkoś- du~h?WeJ w, i:aszym kraJu, pomci ze słowami bezgranicznej miło· naza~ w!1rtosc1 kulturalne narodu
.
ści i wdzięczności. Serdecznie, z radz1~ck1~go..
W jednym z !Pokojów Za.rządu ny w „Sali kominkowej". Zebra· uroczystościach partyjnych. Macie
ObiecuJe~~ W~m, drop Towagłębi duśzy gratulujemy Wam,
Łódzkiego ZMP. wre gorączkowa nie już się rozpoczęło. Przemawia za sobą obóz wędrowny na Mazudrogi Józefie Wissadonowiczu, w rzyszu St~l,m1e, ze bę~z1emy .wystanowi poważny
praca. Ma bowiem nastąpić roz- wiceprzewodniczący Z ar z ą d u rach, który
dniu Waszych urodzin i życzymy ch.owywah ~ .swym s~odow1sku
wkład do akcji repolonizacyjr~-ej.
Wołczyk:
!kbl.
ZMP„
Łódzki·ego
Robotniczłonkom
nagr&d
danie
kultury,
~OCJahs~yczneJ
~1strzów
życia
lat
Wam zdrowia i długich
. .
czego Zespołu Pieśni, Muzyki i
dla dobra narodu radzieckiego, na hteratury t sztuki.
- „Dzięki Waszej pracy, dz~ęk.i Poważnym sukcesem Zespołu są
uczySta~m1e,
Towal'z~sz:i
Wy,
.
całego
pracujących
szczęście mas
Tańca. Paru „wtajemniczori eh" wysiłkom kierownictwa zespołu w jego ostatnie występy na akat].ecie nas być mlłuJącynu prawdę,
świata
kolegów pakuje książki, inni przy osobach tow. Bujaka, Ciesielskie-. miach z okazji 70 rocznicy urodzin
uczciwymi i skromnymi ludźmi,
·
gotowują zawiniątka z koszul, rę-' go i Sosińskiego, uzyskaliśc~e wie- Towarzysza Stalina, na których
byśmy się nie chełpili swymi sukDrogi Towarzyszu Stalinie'!
Młodzież radziecka stanowi je- cesami, nie poprzestawali na osią
kawiczek i swetrów, jeszcze inni le ipoważr.ych sukcesów, macie bo- wykazal;.ście wszyscy, a zwłaszcza
,
den ze sławnych oddziałów potęż· gniętych.
wypisują dedykacje na nagrodach ga.t), mocny ideologicznie, rewo- balet, wysoki poz.iom artystyczny
Obiecujemy Wam, drogi Towanej armii budowniczych komunizksiążkowych.
lucyjny repertuar, macie za sobą i na.prawdę młodzieżowy, ZMP·
mu. W pierwszych szeregach rnło- rzyszu Stalinie, że będziemy ·wyGdy przyjeżdżamy do „Ogil.W- około' ,50 występów w świetlicach owski stosunek do pracy".
kroczy stwo· chowywali w sobie te bolszewicdzieży radzieckiej
W drugiej części zebrania nastą·
rzony prze~ wielkiego Lenina i kie cechy.
ka" zastajemy cały Zespół zebra· robotniczych, na akadem~ach i na
pil;o rozdanie nagród.
Wy, Towarzyszu Stalinie, uczyWas, · Towarzyszu Stalinie, dziesięciomilionowy leninowsko-stali- cie nas umacniać ze wszech miar
Koledzy ii !kolemnki kolejno podnowski Komsomoł. Obok Komso- potęgę naszej :wielkiej Ojczyzny
chodzą do stołu prezydialnego i z
14-milionowa armia mło· radzieckiej.
mołu rąk kol. Wołczyka otrzymują naObiecujemy Wam, drogi Towadych pionierów.
grody i wyróżnienia.. Są to kol.
Pod kierownictwem: partii ko· rzyszu Stalinie, że będziemy czuj Wypełniamy uchwały
w dniach 1. XI!. _ 21. XII. b li'. jest ;pewne, t,e owd ZMP-owcy, u- Wrześniowa uchwała Biura Poli- Swiderska, kol. Czaczkowski,
munistycznej, pod Waszym kie- ni, · ażeby żadne zakusy reakcji
rownictwem, Towarzyszu Stalinie, międzynarodowej nie mogły, nas odbywał się w Łodzi ikurs dla. akty· czestnicy kursu, 'będą ~ oddaniem tycznego KC PZPR ob<>wlązuje Frankowski, Maniń.'llki, Pająków·
Jesteśmy wu ZMP-owskiego, pracującego na. pracować na odcinku kultury !izycz- ~ystkiich ZMP-owców, do podnopłomien· zaskoczyć znienacka.
KomsomOł · wychowuje
r.a i inni1,
nych patriotów naszej Ojczyzny, zawsze gotowi, w ka.Mej sytuacji, odcdnku sport()Wym. D-Oceniaijąc iro- nej, że IIJJie rz.awiodą w walce o uma- szeruia poziomu ideologicznego 1 IPORozdan.ie nagród Zak'tJńczono.
bezgranicznie oddanych wielkiej bronić z honorem i godnością in- J.ę sportu w życiu młodzieży i wy- sowlienlie d ~wszechnienie .siportu litycznego sportowców. Idziemy do
klubów, 1ll'ZeSzeń, kół Siportowych z
pe.Łniiając uchwałę Biura Politycz.ne· oraz wychowama :filzyc,zinego.
j
6
· t
·
pada propo„Zaśpiewamy" ~dzka , woJ·e"'Ód7ka
sprawie partii komun1stY.czneJ, eres V( nasze socJ,'alistY,cznej Oj- "'o-o -.,. 0 Pa.-"'-',
hasłem masowości il ipowsuchności
M&w'.iąc o rtJakońcrzonym ~tat"7
~
"
li.
~ •łll !IV
· St 1.
zycj a. Zespołu nie trzeba długo
czyzn.r. ·• · · ·, •• : •.. ~ . ;; · . . organizacje" Z!\1P-ow~ię prźystqpi- nJio JciirŚie, słuchacz.. 3MG kol. &portu dla całej młodzieży".
sprawie Lemm!.- a ma.
A oto rinne WY!POwiedzl słuchaczy prosić, śpiew jest przecież j~go ży.
Wy, Towarzyszu Stalinie, uczy- ły do wytężonej 1Pracy na tym rpolu. Kujawski stwderdza: „Kurs spor. Drogi Tow,al'.zyszu Stalinie'!
cie nas zawsze podtrzymywać du- Na pierwszym planie post.awiono towy aktywu ZMP dał ml wie- kursu sportowego: kol. Rudnieki mó wi'Ołem. Długo gmach ,,Ogniska''
Komsomolcy i komsomołki, pio cha: internacjonalizmu, rozwijać s~rawę prz.ygot~wania kadr. Zada- le nowych wiadomości z ~edziny wi: „Kurs dał mi dużo wiadomości.
nierzy i pionierki, całe młode po· i rozszerzać więzy młodzieży ra- Illle to w pewne~ częśe:J. zostało WY_· sportu oraz ri zakresu wycho- W miarę moich &ił będę się starał rozbrzmiewa młodzieżowymi ~ ro·
konane. Trzeba Jednak zaznaczyć, ze wainia ddeologicznego. Na kur~ie i;o- wykorzystać je w terenie. Kurs .przy botniczymi pieśniami.
k
ł d - ż d
koienie radzieckiej Ojczyzny nosi dz' ki ·
iec eJ z m ~ zie ą emo ratY.- lkzba osób, wyszkolonych na kur- głębiłem posiadane już wiadomości gotował mniie praktycznie do wykow swych sercach z bezgranicznym
~ J. Leb.
wiele nowych. Wykła- nywania mych izadań. Będę pracosie nie Jest wystarczająca. Ale ;edno :i. .O'VY7yskałem
..
oddaniem i ,głęboką czcią W asz czną całego świata.
'
"Młł w te.n sposób na odcinku wycho
dy były prowadzone na bardzo wysokim po2Jiomie, prelegenci ?rz.veho- wania fizycznego, aby młodzleż na- •••••••••••••--•nn•...•••••nn•••••---••
W
CJ.
wielki obraz. Jako najdroższy i
d1Jili do nas dobrze przygotowclni, a S'Lej fabryk.i !Pl'ZYCZYiliała się do ipcd
najbliższy człowiek jesteście . w
TPŻ i w tlffi roku organizuje tystyczne w jednostkach wojsko- poruszane JPi::zez nich tematy były niesienia wydaijnośct produkcji".
każdym naszym domu, w każdej
Kol. Stegllóski. podkreśla, że „w
rodzinie radzieckiej. Serca nasze w całym kraju aik<:J'ę noworoczna., wych, nawiązać łączr4ość drogą ko- gruntow.nńe opracowane. Na1jwiększą rz.asługą ikursu jest to, dż dał n» swojej pracy będ7Ji.e w miarę moż
pełne S „ synowskie]· miłości do
której celem jest zespolenie .społe- trespondencyjną 'Z jednostką W.P„ wytyczne oraz wskazówki: ja!ti po- ności korzystał z doświadczeń zwjc:z
"'
"'·'łn1'erzy w winien być stosunek ZMP
chorych „v
Was, drogi nasz Wodzu, Nauczy. -owca do ku Radz:iec.kiiego na odcinku wycho"
W . odWl'ed•ac'
Od d
·. t
OJ" szpitalach (urządzając występy wychowania mycrmego i sportu. wania fizycznego. Wszyscy powiuiś
ro. zonym
clelu i Przyjacielu. Bierzemy z cz~ns wa z.
Was przykład w swym dążeniu do ~kiem Polskim, stoJącym na stra· artystyczne), oraz współdziałać z Kurs ten wykreślił nam linię, po my gruntownie zapoznać się t? raDnia 26 girudnia wyjechała grupomnażania sił i potęgi socjalisty zy suwerenności Polski i pokojo- TPŻ w zakresie przeprowadzania której winni kroczyć ZMP-owc:y, ipra dzii.eck.imi osliągnięc:iami w tej dziezbiórek książek i udzielać porno- cujący na odcinku kultury fizyrz- dzinie, aby le,piej i skuteczniej wy- pa ZMP-owskiej młOOzieży szkol·
cznej Ojczyzny. Posiąść cech! wej pracy mas ludowych.
. · ZMP-owska clbcenia cy przy orrranizowaniu świetlic w ne3'. Wdemy, że sport i wychowanie pełniać to trudne, ale zaszczytne za- nej na wczasokurs do malowrJczej
waszeg o ch arakteru -' to naJ• Młodziez
fizyczne ;podnosi zdrowie szerokich danie, jakim jest jego upow,;zech„
ł d
· każd
ł b
mas ludności, !PI"ZYS!P<>sabia do pra- nlienie i umasowienie".
. ego m o e· wielkie znaczenie tej akcji i weź- jechrostkach W. P.
gę sze ~arzeme .
miejscowośc.ii lroło Bystrzycy.
Podczas tej akcji należy także cy rzawodowej, przygotowuje do o"mie w niej masowy udział. Koła
go człowieka rad.z~eckiego.
~
~
*
*
~ło~e pok~le~ie moca~stwa ra· ZMP-owskie wir.ny więc rozto· pamiętać o z.acieśnieniu więzów brony ludowej Ojczyzny. My, ZMPJak wd~c widzimy z przytoczoSzkolenie iideologicino - polity·
dzieck1ego w1dz1 prawdziwy sens czyć szczególną opiekę nad koła- współpracy między kołami cywil- awcy, budujący ustrój socjal!sty~z
nych \VYIP<>w:ieda:li, ~crz.estn1cy kursu czne w naszej organizacji rozwija
i najwyższe szczęście swegc; życia mi młodzieżomvni;, TPŻ 1nnnadto nymi ZMP a kołam5. ZMP w J·ed- ny .pod kierunkiem .PZP~, 'l.d!l·jeJPy
sob1e sprawę ze ~naczeraa kul+ 11ry właściwie rozumieją stojące przed
'
' "'v
„ "··f 1·
· Ik
1
w wa ~e o Wl~ ą ~prawę par ~ powinny urządzać wspólne fmpre nostkach wojskowych. Ni.e wątpi- fizyczne· i wypełnimy powi':?:-~~ne nimi z.a.dania. Jesteśmy pewni, że się coraz więcej. Obecnie mamy
komumstyczneJ, o trmmf ko~uni- zy dla wojska w świetlicach ZMP- my, że koła ZMP-owskie z tego J nam priez. PŻPR obowiązki na tym wypełnią je najrzetelniej.
już w Łodzi pracujących normalodcinku.
J. k.
z~u. Uc~.y nas te~o chlubi:a histo· owskich, organixować jmprezy ar-/ zadania wywiążą się r.ależycie.
n'e 9 szkół wieczorowych szkole·
r1a. partu komumstyczneJ, uczy
nas tego wielki Lenin, uczycie nas
nia politycznego II stoprJia, spotego Wy, Towarzyszu Stalinie.
śród których wyróżniają się zePamiętamy Wasze słowa, pełne
społy Dzielnicy Sródmieśc'.e Lewa
-~~~~-~~-~~~~~~~~-ojcowskiej miłości i zaufania do
i Sródmieście Prawa.
dorastającego pokolenia naszego
to nasza
kraju: „Młodzież
*
*
przyszłość, nasza nadzieja, towaW pierwszych dniach stycznia
rzysze„„ Ma ona donieść nasz
2-letnie Studium Przygotowawcze robotnicze~o i chłopskiego, która kandydat wmien dokładnie przero- ważną pracę i pokładane w nim na- 1950 r. rozpocznie się w „ogni„
sztandar do zwycięskiego końca".
Obiecujemy Wam, drogi Towa- przeznaczone jest dla zdolnych ro- odpowiada następującym warunkom: bić, Nauczyciele miejscowych szkół dzieje społeczeństwa.
sku" dwutygodniowy kurs ideolobędą pomagali kandydatom w przy1) wiek - od 18 do 27 lat
rzyszu Stalinie, że całym swym ży botników fabrycznych i rolnych,
giczny dla członków Robotniczego
MATERIALNE
WARUNKI
programu.
tego
gotowaniu
2) wiadomości :w zakresie 6.-k!aciem i pracą usprawiedliwimy; to którzy powinni wstąpić na wyższe
Zespołu Pieśr.i il Tańca.
uczelnie, aby osiągnąć wyższe k:wa- sowej szkoły podstawowej.
23 sierpnia 1950 r. rozpocznie się
Zgł~zenia na Studdum Przygoto- Kurs Selekcyjny. Jest to 2-tygodnioTPKU w porozumieniu z Minilifikacje zawodowe i pracować w
wielkie zaufanie.
*
*
Y/y, Towarzyszu Stalinie, po- przyszłości jako inżynierowie, leka- wawcze przyjmują Powiatowe i :WY Kurs, na którym będzie przepro- sterstwami: Oświaty, Przemysłu,
Komunikacji, Zdrowia,
W bm. z inicjatywy Zarządu
staWiliście przed dorastającym po rze, weterynarze, agronomowie, nau- Miejskie Komisje Rekrutacyjne, mie wadzony egzamin, nauczyciele zba- Handlu,
szczące się przy Zarządach Powia- dają, czy kandydat posiada zdolno- Rolnictwa, Lasów i czynnikami spo- Łódzkiego ZMP. 'll'tworzono po·
koleniem naszego kraju zadanie czyciele itp.
ści, zamiłowanie i wytrwałość w pra łecznymi wkłada wiele wysiłku i ol- uczyć się uporczywie. i WY.· I W okresie od 19'46 - 1950 roku towych i Miejskich ZMP.
cy ,aby ukończyć Kurs i studiować brzymie sumy pieniężne, aby zape:w- nad 20 „zespołów żywego słowa"
I na .s~udium Przygotowawczym (da- Kandydat składa do Komisji:
trwale wzbogacać swą wiedzę.
1) własnoręcznie napisany życio- na wyższej uczelni. Kandydaci, któ- nić słuchaczom Kursu odpowied- przy dzielnicach ZMP-owskich,
Obiecujemy Wam, drogi Towa- wme1szy. kurs przyg?t?wawczy)
rzyszu Stalinie że będziemy nie- uczyło się 9.0~0. młodzie~y, z tego rys (uwzględniając datę i miejsce u- rzy ukończą pozytywnie Kurs Selek- nie warunki nauki: bezpłatną naukę, zakładach pracy di szkołach. Spe·
cyjny zostaną przyjęci na Studium bursę, wy~ywienie i stypendium cjalnie wyróżniają się zespoły
3.800 przeszło JUZ na wyzsze uczel- rodzenia, pochodzenie społeczne ł b • I'
' li
. ·
przeznac,zone na pomoce szkolne,
u~tanme się .uczy ' .P 0~ ę. ia ~ swą nie. Większość kandydatów przy- chłopi poda.ją ilość ha, riawód, gdzie Przygotowawcze.
wydatki osobiste, ubranie, rozrywki Dzielnicy Sródmieście, XX Pań·
wiedz~. Będzi~my rowmez w prz~- chodzi na Studium z wykształceniem obecnie praouje li na jakim stanoWJikulturalne itp. Słuchacz winien zdać stwowego Gimnazjum i ZPO. im.
szłośc1 dawah ze. ~wego środowi- tylko w zakresie 6 klas szkoły pod- sku, czy i kogo ma na utrzymaniu,
PROGRAMY
sobie sprawę, że zostały mu stwoska wysoko kwahf1k~wanych ~pec stawowej, a jednak dzięki usilnej wykształcenie, przebieg pracy zawoNa Studium Przygotowawczym rzone warunki nauki o jakich nie Dr Więckowskiego.
jalistów: y;e wszystkich gałęziach pracy i :wysiłkiem własnym osiągnę- dowej, pracę w ornanizacjach spoli pomyślne wyniki w nauce i są już łecznych, doklladny adres); 2) opinię przerabiany jest w ciągu 2 lat pro- mogła marzyć młodzież robotnicza
wiedzy.
Wy, Towarzyszu Stalinie, uczy- obecnie studentami wyższych uczel- i skierowanie zakładu pracy :y.rysta- !J'ram w zakresie szkoły średniej: na i chłopska w Polsce przedwojennej.
cie młodziet radziecką socjalisty- ni. W ciągu 2 lat słuchacze prze- wione przez Biuro Personalne i Ra- I roku program 7, 8 i 9 klasy; na II Obecne warunki stworzyła mu Polcznego stosunku do pracy, jako r<:>bili ~rogram w za~resie gimna- dę Zakładową; 3) wypełniony kwc- roku 10, 11 klasy podstawowej. ska Ludowa, &tworzyli je swoją
11m111mm1111111111
do ·sprawy honoru, chwały, dziel- z1um ~ liceum. i wstąpili na. wybra~e stionariusz (rozdawany przez Ko- Przerobienie tego programu wym<l- pracą robotnicy i chłopi polscy
wydziały wydzs zy~~ u~z:ln! z~łodme misje Powiatowe), 1) świadectwo ga dużego wysiłku. kandydata, po- uwolnieni od wyzysku obcego kapiności i bohaterstwa.
Wam droo-i Towa· z~ s':'lym z o nosciaIIU 1 zami owa- 11rodzenia, 5) ostatnie świadectwo ważnej pracy, całko:witego poświę- tału i rodzimych obszarnikó:w.
.
.
obiecuJe~:'(
Wojewód~a Komisja Rekrutacyjcenia się pracy naukowej i innym
szkolne.
mami.
,
•
·
Komisje Rekrutacyjne przyjmują zajęciom na Kursie. Słuchacz może na w Łodzi mieści się .Przy ul. Jararzyszu Stahme, pracowac me opu- ·
Z!J'łoszenia kandydatów od 1 stycz- korzystać z dodatkowych konsulta- cza 15, a Miejska przy ul. PiotrkowWARUNKI PRZYJĘCIA
szczając rąk dla dobra naszej soc·
nia do 15 lutego 1950 roku. VI/ mar- cji, tj. pomocy w nauczaniu_ prowa- skiej 262.
NA STUDIUM
jalistycznej Ojczyzny. Będziemy
cu kandydaci otrzymują program na dzonej przez nauczycieli oraz pomoPRZYGOTOWAWCZE
walczyli o stałe podnoszenie wyStudium Przygotowawcze w LoNa Studium Przygotowawcze podstawie którego przygotowują :iię cy studentów. Kandydat musi nobrze d::i mieści się przy ul. Piotrkowsk\<!j
dajności pracy, będziemy się odnosilLt~oskliwie do socja.listY.cznej I przyjmuje się młodzież pochodzenia l do Kursu Selekcyjnego. Program ten I uświadomić sobie czekającą go po- '.'-49•
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Kronika

Piotrkowa Szkolellie podstawowym czynnikie m

wychowania nowych kadr· spółdzielczych

WAŻNIEJSZE TELEFONY

ł0-72 Straż Pożarna

15-87 Pogotowie lekarskie
ul Stalina 45
i0-70 Szpital Sw. Trójcy
KIN A:
Kino „POLONIA wyświetla
film prod. czeskiej pt. „Sumienie". ,
~

Kin!'ł

•

*

,,'.BAŁTYK" wyświetla

film prod. i·adziecldej pt. „Arin
ka".

Ludność

czfła

Jednym z najważniejszych czyn
ników wychowania noweqo czlowieka. św:adomeqo zada11 jakie
nań nakłada Państwo Ludowe. jest
zaqadnienie szkolenia. Bezposrednio po wyzwoleniu szkoleniem o.
dziedziny życia
bjęto wszystkie
qospodarcze90 i spoleczneqo. Stopniowo powiększa ty się kadry ludzi \'\lyszkolonych, ludzi uczciwych rąk. którzy pracując należy
cie na zajmowanych stanowiskach, mieli na uwadze d0bro O<tó
dobro chłopa
łu społeczeństwa,
dobro ro·
mało i średnior-0lneqo ,
botnika. Lecz mimo wszystko, iż
szko.lenie od pierwszych miesieC'ł
po wyzwoleniu stawiano na pierw
sxvm planie, ilość ludzi wyszkonie byla dostateczna.
lonycb
Zwłaszcza odczuwało się brak od
powiednich kadr, które by kiero
wały qospodarką na wsi.
Toteż w roku 1949 akcja szko!eniowa jeszcze bardziej została
rozszerzona. Wszystkie instytucje
rolnicze we własnym zakresie. (a
jednocześnie w zakresie oqólnego
planu szkoleniowego województwa

łódZkieqo), przeprowadzały

maso. dzi. którzy w

uych do objęcia takich czy innych stanowisk na wsi. Doświad·
czenia llbieqłych lal wskazały, i.ż
do spółdzielczości wiejskiej wkra
elementy niepowołane,
się
dły
spekulanckie. Wkradali się do spół
dzielczości boqacze wiejscy, któr.z;y pełniąc odpowiedzialne funkcje dopusżczaJi się oszustw w sto
sunku do mało i średniorolnycn
chłopów. Bardzo często, ponieważ
w kslęqowości nie było sił wvkwalifikowanych, zatrudniali oni
w spółdzielniach członków swych
rodzin, by wraz z nimi przeprowadzać rozmaite kombinacje spekulanckie. Członkowie ówczesnych Komitetów Członkowskich,
nie zna jac się na księqowości i
buchalterii, nie moqli się zorientować w tych matactwach.
Tym wszystkim niedopuszczalnym kombinacjom przeciwstawio·
no się właśnie szkoleniem nowych kadr ludzi klasowo bliskich
chłopu

mało

i

średniorolnemu,

bliskich robotnikowi rolnemu. Lu·

•
. piotrkowskiego
powiatu

więcei

Olbf::ymią rolę w s:::er::eniulnikpr::y okienku na poc::cie.
· d me· t wem U rzę d u
z a posre
·
· d a prasa - ::arow
• · t y pos1a
osw1a
n o cod::ienna jak i periodyki, Poc::towego w Piotrkowie mieDostar·c::enie jej c::ytelnikowi w s::kaócy powiat~ piotrkowskieGromadę,
prenumeruią:
mieście nie przedstawia :.bytni-:i KO
Chłopską ·
trudności, inaczej zaś pr::cdsta- Głos Piotrkowski,
wia się sytuacja na terenie na- Drogę i takie pisma jak: Pr::y· · i· ·
d 'k p
· · · łk p
s:.ych ;wsi. Bra k• o d powie d mo 1ac1ó ·a, ora ni · r::.y_1ac1ó k1,
i e ś, Gł o s N aro::budowanych placówek pocz- N o w a
towych na skutek niedbałej gos u c z Y ci e l s k i. P ł o m Y k,
'podarki przedwojennej - spra- Isk ie r ki i inne, które w licz·
b'ie 60 tysięcy
»
ro::noszone są
wił, że znaczna część naszego po·
wiatu ·nie miała laczności z re- pr::e:: wiejs k ich listonos::y, k·tós::tą ktaju. Sytuacfa na tym od- rzy bez w:.ględu na pogodę docinku od roku 1945 uległa zna· cierają do najbardziej odległych

-w:

gazet

pa ga:.etą i ksią::lą. NC1}wię(cj
· chł op1· :. o k·o i·ic 'v'adle
""
c::y t aią
wa. Dobrze pr::edstawia się czy
telnictwo prasy w "?olbor:u
jak również i na terenie gmin:
Bełchatów, Sulejów, Kleszczów
oraz Kamieńsk.
_ \\'s:.yscy doceniamy donio
slość ciążącego na nas obowiązstwierd::aj~ listonos:::e
ku wieJ'scy _toteż staramv1 się 0 to
bv pi'sma 1· ks 1'ąz'k 1' s::ybko i
i
sprawnie ludności wiejskiej do·
starczać i o to by popularyzoG
wać •.c:ytelnictwo prasy.

pieniężne

W Radomszczaf1skiej ,,Meta „

lurgii'' odbyła się uroczystość
nie wi• w qrudniu przeprowadzono na te· przekazania nagró:Jl pienięźny~h
robotnikom. ktorzy swoją

we przeszkalanie ludzi przewidzia dzą własneqo kramiku, a mają na renie województwa 2 kursy.

I

coraz to

spółdzielni

95 robotników
„Metalurgii"
otrzymało ·nagrody

dobro wszystkich człon
ków spółdzielni i wszystkich lu·
dzi pracy.
O ty,in, jak mocno została posta
wiona ak_cia szkolenia n:owych
kadr, niech powiemzą nam dane z
dwóch ostatnich miesięcy bieżąceqo roku.
W ciąqu tych dwóch miesięcy
szczeqólną uwaqę zwróciła Cen·
trala ·Rolnicza na przeszkala.nie
pracowników Spółdzielczych Ośrodków Maszynowych. Jest na
to obecnie najodpowiedniejsza po
ra ze względu na zastói p·r ac polo
wych. Przeszkolono w tym czasie
50 pełnomocników qromadzkich
SOM-ów, 46 kierowników podrę.
cznvch warsztatów ośrodków oraz
48 kierowników samych ośrod·
ków maszynowych. Niezależnie
od teqo w listopadzie i qrudniu
przeszkolono pracowników dział-11
produkcji i przemysłu rolneq0, a
więc 50 kierowników młynów, 50
kierowników piekarń spółdz.ielczych oraz 80 kierowników admi·
nisbracyjnych zakladów mas-ar·
skich. W ciąqu tych dwóch mie·
sięcy także przeszkolono na tak
zwany~h kursach krótkoterminowych 1,400 odpowiedzialnych skle
powych Gminnych Spółdzielni oraz .12~ odpo~iedzialnych. m~(la:
zymermv Gmmnych Społdzielm
„Samopomocy Chłopskiej".
. „
. wspo~m~lts
. . na '~stę.p1e
Jak 1uz
my, bardzo waznym zaqad~1em~m
było wy.szkolenie odpowiednich
kadr księqov.,rych dla Gminnych
szkolenia
Akcja
Spółdzielni.
księ9owych została należycie po#
stawiona, czeqo dowodem iest
fakt, iż w ciąqu 2 miesięcy na
dwu do czterotygodniowych kursach przeszkolono 80 księqowych.
wz~lędzie

Niezależnie od teqo, iż na terenie województwa prowadzone
iest szkolenie kadr własnych, odbywają się także kursy •0 gólnopol
skie. W miesiącu listopadzie łc)taz

Je_
tlen przeznaC'z.ony był dla brakdrzv Gkór surowych i referentów
obrotu artykułami wł<)klenniczv·
Uli i konfekcją w P'ZGS·ach. Kurs
ukończyło 100 brakarzy i 80 refe
rentów. Na kur.s1e zaś. k lóry odbył się w ostatnich dwóch mie·
siącach, także w wojew. łódzkim,
prz~zkolenlu podd~~o 80 inslr:ik
torow rachunkowosCl clla spol.
dz•el.ni na Ziemiach Zachodnich.
z tych nielicznych, lecz bdrdzo
wymownych cyfr i da11ych wynika, iż akcja szkolenia kad.r dla
sµ.ółdzielczości na wsi z-ustala po
stawiona w naszym wojewódzlwie
na należytym poziomie. Do teqo
należy dodać, iż zoi; tała ona pojęta ·n ie tylko w zakresi<- zaqaduień facho'tvych, wzq\ędnie zawo
dowycb. Kursy te jednocześnie
nowego czło\rieka,
wvchowują
iwiadomeqo zadań. jakie na nieqo nakłada Państwo Ludowe.

95
praq przyczyr.W się d·o ·i;>rzed
termil10\vccro
.... oddania do uzyiku
.
no,vcj cvnkowni.
Cynko\vnia mi al a być wyko~·
czona \V ko1'icu grudnia b. r .. .1ed
nak dzięl\i pomocy robotnikó'".

.

z różnych oddziałów produkcyJ
nyeh roboty zakończono już W
październiku. Rozdzielone nagro ~J)1 wyniosły ponad 200 iysię
cy zł0tych.

---

Liga Kobiet

walczy z analfabetyzmem

Liga Kobiet na terenie pO'\\'i a
Rad'Omska Hczy
4.700 członkiń zgrupowanych
w lOO kołach terenowych. Najlepiej pracującymi kołami Ligi
Kobiet w po\\·iccie okazały :s1ę
kota \\ gminie Klomnica, Pajęcz
no Gidie, Kobiele i Pławno,
gd~ie członki.nie Ligi Kobiet
W nadchodzącym roku 1950 wchodza w skład Rad Narado szkoleniem obejmie sie, jeszcze wych i \vzorowo prowadzą kur-4
szersze kadry pracowników spół- sy dla ana,lf abetów.
dzielczości wiejskie i. Wystarczy
tvlko wspomnieć, iż w pierwszym
ZSCh organizuje
kwartale 1950 roku na kursach
dla kierowników działu zaopal.rze
tanie wycieczki
nia Gminnvch Spółdzielni „Samoz pory zimowej i
Korzystając
pomoc Chłopska", na Kursdcn dla
na roli Popracach
w
pr::erwy
kierowników Ośrodków Maszyno·
s0·w zar adów wiatowy Zarząd Związku Sam o
, h dl
z.ł
.
haSp;łezd~
W)G ~'
pomocy Chłopskiej w Radompe nopo zie 1rnichoraz
mmnyc qromadzk
p.rzeezko·
mocników
sku organizuje wyciecz.ki do
Il się około 250 -Osób.
\X' ars::awy. Gdańska. Krakowa
'
i innych miast.
1950
W ciągu zaś całeqo roku
Zgłoszenia na wycieczki pr:.yj
na 139 kurso-konfe-rencjach. trwa- muje Pow. Zarząd ZSCh. przy
jącycll od 3 do 6 dni przeS1Zkolo·
ul. Roli Żymierskiego 28.
nych zostanie 3,206 .:isób. Nat.:i·
Uczestnicy wycieczek korzy•
miast na 41 kursach 14 i 28-dnio- stają : 50 procentowych zniżek'.
wvch -pr.zeszkoli 6ię 2.004 pracow·
ników wiejskiej nPóldzlelczo&ci. kolejowych, i z 50 procento·
W ten sposób wyrówna się w ol· wych miżek na wszelkiego ro~
brzymim stopniu braki kadr lud"Z dzaju imprezy kulturalne.
kich, mających pracować dla dobra chłopskich mas pracujących.
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Będzie więcei

zieleni

w Radomska
cnei~~n~u]~sze.Obwo- :ak~k6w~nqopow~~.Wy -~---------------------~----------------
dowy~ Ur::ąd Pocztowy zatrud- ko'nują oni swą ciężką pracę z
Zarząd Miejski w Radomsku
1
0
w trosce o pQdp\es.ieąic wyglą· ,

'nosr:ą. czasopisma

ora::: stosy h-

ści chłopów dostarc::yć

cod::ien-

11

du estetycznego miasta obs<łdził
drzewkami ulice Reymonta, Bu•
gaj, Narutowióa, Żeromskiego,
Armii Czerwonej i ul, 15 GrudJ
nia. Poza tym doprowad:on(j
Park M iejski,
do porządku
gdzie równiei uzupełniono drze
wostan pr::cz dosadzenie d rzew
~
ozdobnych.

Z WPf0W8dZ8ft.18 WSpo'fzaWOdftiCłWI·~
OS-I.~ą aaJ
nie drukowane słowo.
& 9f
~, ro::mowie :. nami listonoprenumeraty zleceniowe_j, w ten .~ze ·wiejscy stwierdzają, że stale
Mó\\ iac o rze miośle " ' Ra -1 zysk chahtpnil.;ów. Sze\vcy ,_ uików 78 osób. Po miesiącu dzię
sam sposób jak to czyni ur::ęd- \\'::rasta zainteresowanie się chlo dom. ku.· 5.ntiało można po\v ie - wyrobnicy zorganizowali Spół - ki ze~połowej pr;ir:y i w:--pólza wzro:;ła
dzieć, Ż<> RudomRko jest miastem d:delnię Pracy Szew:-:ko-Chole- wodnictwu. pro'dukc ja
szewców. Już przed wojną kwit wkarską, która nie tylko zajmuje o 20 PiOCent
Spółdzieln!a posiada już \\la nęlo tu chal.upnict\\'O szewskie Się produkcja butów. ale fÓW i jednocze śnie wyzysk, ponie - nież prowadzi '"a~sz!at repera- snych przodowników prary. Są
zewcy cyjny obuwia dla sw1ata pracy. nimi Zygmnnt Zakrze \v-.ki, ldóważ bogaci nakładcy Od t paźdiiernika br. zmoder ry o:-i ągmil 181 procent norm~„
z Lodzi płacili wyrobnikom za
Ogłoszenia
pracę w Spółdzielni: Gabriel Wróblcw;;ki. -· 179 rroc . URBASZEK Stefan zam. wieś
njzowano
~rosze.
pracę
ich
wzmo
okresie
w
pomocą
tec:zną
do\
grudnia
10
W 1faĄ ie od
Obecnie Radomsko rówmez Szewskiej, wprowadzając taś· normy, kama~tnik Rvszard Mi - Komorniki gm. Bogusławice
24 brń. · "78 llćzniów Gimnazjum żonego ruchu przedświąteczne
- 191) procent normy,
j Liceum· Handlowego 'v Piotr- go. Oto co mówi o odbytej pmk zaop1druje Lódź w eleganckie mowy system pracy i współza - chalski.
Bak - IS2 proc. normy now. Piotrków zagubił kartę r eTadeusz
brygadowe.
mięJzy
uczennica
Kul.ig.
wodniciwo
zmia
a
Krystyl!a
tyce
męskie.
i
damskie
praktyce.
ob1mie
kowie pl'zebywało. na
innrm.:h. Dzier1 uro .iestracyjną wyd. przez Komisję
dziesiatki
i
klasy G1mnazJum Handlo- na stosunków społecznych w Pol Do współza\vodnic.l\rn przystą
Pełnili Qni funkcJe ekRped1en- 3
417·k
Wojskową Piotrków.
·
tów sklepowych i urzędnikó'v wego.
sce Lu1owcj zlikwidowała wy 1>iło na og'C'ilną lic:~bę 81 pracow dzin To\\'. Stalin.a siewcy i ro
\VYć
uczci
po:c:tanowili
ootnicy
DAWIDOWICZ Krystyna zam.
odbywałam w
-„Praktykę
biurowrych. Gn·p a praktykandainiejszą pracą. W tym dniu po Piotrków
l~git. Zw.
zgubiła
tów podzielona była na 4 oddzia sklepie PSS „Praca" Nr S, n<d plan wykonano ~\23 roboczo 7,aw.
416-k
się ie sposobem
łv - · rejony, z których każdy zapoznałam
god ziny, w,arto~ci 23 tysięcy zł.
iostawal pod ~pieką profesora, obi:;ług.iwani_a klie-!lteli,_ staraBolesław zam. w1es
Sumę tę postanowiono pu.eka - SZULC
który · pl'ace ich ko_ntrolował. ł~m :;1ę h):c uprze.im.a I sprawBędków, pow. B r ze
gm.
Prażki,
Towarzystw11 Pr zy jaciół
zać
Prakt'.'flka odb:vwała się w :-;kle- me obRług1wac kupuJących.
ziny zagubił kartę rejestrac:vjn~
Na początku praca szla mi
Dzieci w Radom sku.
pach PCH, PSS „Praca" oraz
wyd. nrzez RKU - Brzeziny.
niezbyt dobrze lecz po kilku gow instyt~cjach państwowych.
Spółdzielnia z każd•ym micsią.
Jak wrnika z oświadczeń kie- dzinach nabrałam wprawy. Po
cem roz,vija się coraz lepiej, W SZCZEREK Józef zam. Piotrrowni?:twa po~zczególnych pia- Rkończeniu handlówki chciała
tutaj ków zagubił zwolnienie z wię
przyszłym roku znajdzie
cówek. zatrud11iajacych prakty- bym zostać kierowniczką sklepu"
414-k
Zarząd Miejski, jak i kierow zatrudnienie 120 osób oraz zo - zienia w Sieradzu.
Jeży na sk.rzyżowa
Radomsko
kantó\v młodzi handlowcy spi- - oświadcza na zakończenie roz ni u !;iJku dróg i jesl ważn~ m nidwo PKS-u w Radomsku po stanie uruchomion~ pierwszy w
TELĄżKA Antoni zam. PiotrsywaH się dobrze i byli . poży- mowy kol. Kulig.
ie winno jak najszybciej zaintere- powjecie warsztat reperacyjny. ków zagubił legit. Zw. Zaw.
\\ę;(,ie m komunikacyjnym.
rymarski oraz drugi punkt usłu
\Vięc dziwnego, że Par1stwowa c;ować się t<) spraw(;ł.
g-owy reperacji obuwia dla świa MUSIALIK Jerzy zam. Bełcba„
~zytclnik •. Głosu'Komunikacia Samochodowa uru
(b) tów zagubił książeczkę wojskota pracy.
Radomsku.
w
chonlita tutaj kilka linii aulobu
sowych J;1cn1cych Radomsko z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wą wyd. przez RKU - Lublin.
terenem pow i a lu i okolicznymi
mia:-tami . Ko1111mikację alltobu
Rada Kobiet pr::y Związku społecznym. Rada Kobiet jako na- sowa posiadamy, ak za to
· . k. · ·pow. Piotrków zagubił książecz
b
·
·
W dniu 22 grudnia rb. w Za- na t ereme gnnny. rzezmc I~J kę konia wyd. przez gm LękaPracowników czelne zadanie postawiła sobie cał ni0 i1ia d\\ orca autobu::;owego.
Zawodowym
· 411 k
Poczt i Telekomunikacji powsta kowite wyeliminowanie nieuspra- Jak dot.id, d1\\·orccrn aulobuso- rzą.dzie Gminy Brzeźnica. pow. oraz zbyt małe zamteresowame
się wykonaniem budżetu przez wa.
ła jesjenią 1946 roku. Powołano wiedliwionych absencji. Pr:i:ywać \\ ym jeŚt \\' I~ adornsku plac przy radomszc:rań;-;kiego odbyło się
Piotrzam.
Sttefa:n
ARNECKI
J
Ponadto
szkół.
kierownictwo
Komis.il
Gmbrnej
po::iiedzenie
tacja
s
się
znajduje
gdzie
rynku.
wówczas referentkę do spraw ko należy, że w dużym stopniu wy·
Oświatowej z udziałem przed- tow. Gąćkowski zwrócił uwagę ków zagubił kartę rejestracyjną
biecych. która miala za zadanie tyczne te zostały zrealizowane. benzyno\\·a i gdzie zatrzymują stav„·iciela Prezvdium Powiato- na to, że Gm inna Koh1isJa wyd. przez Starostwo.
410-1
po
i
iesiątk
Dz
::.amochody.
się
być rz-ecznikiem kobiet w ZaDużo inicjatywy wyka::uje
wej Rady Narodowe.i w Radom- Oświatowa nie interesuje si~
na
dróżn vch musza \\· \·stawać
r:::ądzie Związku, jak również także Rada Kobiet przy Związ
życiem oraz sprawami walki z H~ćKA Jadwiga zam. Warszapozha\, ionym ostoi1y punkcie, sku, tO\'\.;, .Jerzego Gąćkowskie analfaoetyzmem.
wa ul. Mickiewicza 25 m. 154
reprezentować ich interesy wo- ku Zawodowym Pracowników
go.
co \\ c za~ie ulewnego deszczu,
bec władz administracyjnych Poc::t i Telekomunikacji na od- mrozu ci,· śnieżycy niP należy
Posiedzenie to miało na celu
Przedstawiciel Prezydium Po- zagubiła w Piotrkowie Tryb.
przeprowadzić krytyczną anali· wiatowe.1· Rady NarodoweJ· naj- dowód służbowy wydany przez
Poczty•.
cinku opieki nad matką i dziec- do prz.yjemnoŚl'i.
SPB, Warszawa, legit. Zw. Zaw.
z rocznej działalności tej K9· więcej czasu poświęcił omówie- pracowników
zę
Dopiero po konferencji w Ło kiem. Aby objąć akcją tą wszys· . Zarzai Miejski \\·ybudował
budowlanych oraz
się okazuje KomiSJa
Jak
misji.
409-g
dzi we wrześniu 1948 ro:poczy tkie kobiety potrzebujące opie- wprawdzie kosztowne ogrod'ze - odbyła w cią,gu roku zaledwie niu planów pracy GKO na rok legit. tramwajową.
na się aktywniejsza praca orga- ki została zaprowadzona ewi- nie placu, ale nie pomyślał o naj cztery posiedze11ia, a tym sa 1950. Podział planu pracy na
okresy ułatwi kontrolę jego REJNIAK Antonina zam. Piotr
nizacji kobiecej w Urzędzie d;ncia kobiet żywicielek rodzin prymil) wnicj::-zym
schronisku mym' wykazała małe zainteresoków zagubiła dowód osobisty.
i mat':!k karmiących. Ostatnio przed dc~zczem. A \\'ystarczyło wanie tiprawami oświato~ymi. wykonania.
Pocztowym w Piotrkowie.
'
W okresie tym zwrócono uwa Rada Kobieca stara się usilnie o bv na poczat<-k pobudo\\·ać zwy- Gminna Komisja Oświatowa
gę na podniesienie poziomu ide· lokal na przedszkole dla d:.iec1 !d<J szopę z desek. z kilkoma ław na cele oświatowe preliminowao· &ŁO . SZENI E
ła w budżecie 996.000 zł. mimo
kami.
ologic::nego pracownic poczto- pracowników pocztowych.
o art. .i6 mta". 1 ustawy o ~półdziel niarh (jednolity tekst dnia
oparciu
W
tyl\\!' roku bieżącym 222 dzieci, ······························~····· to wydatkowano na ten cel
wych w Piotrkowie. Systematy20. 12. 1949 r.) Zarz~d Rr.innowe.i S1H>łd.tit'lni Og1·odniczej w Pintrkowir ogła
zł. nie wykorzystu780.017
ko
cz11ie co miesiąc odbywał·y się poc::towców otrzymało paczki
sra zhyciei z d11ie111 I ,1ycwia 1950 r. prurł~ięhior~twA prowadtonego pi:zez Reiąc w ten :-<po~ób 215.983 zł., co
ogólne zebt·ania, na których by- ze slodyc:ami.
·
jono"ą Spółdzielnir 011:rodnic7.ą. \\ Piotrkowi„ i Filii w Radomsku 11a rzecia
źle świadczy o jej pracy i akRada Kobiet ściśle współpra
ły wygłaszane referaty na temat
.,{;enrrali Ogrod11iezrj·· l'nf'doi!!bior;;t" a Pań>t\\owo - Spółd?.ielrzego w War~„
tywności.
ak.t ualnych zagadnień. Z kolei. cuje : komisją koordynacyjną
Tow. Gąćkowski poddał dość 'dt', Rejonoy,.a UelegaLu1·11 w Piotd..o"ie, powołanego do życia z dniem 11 1pracy oraz
wywią::ywały się dyskusje, któ współzawodnictwa
krytycznej analizie pracę GKO, 1950 .roku.
6
' wskazując na brak planowości
Zar:r.qd Reionowe} Spółcl:ielni Ogr~l
re były najlepsr:ą drogą do pod z Zar:ądem Związku, który czu
w Piotrkm:n. · - '·
v„· tej pracy, niewystarczającą
niesienia uświadomienia kobiet wa nad całokształtem z?.,gadnień
~
1949
•ru"il11i.a
29
i!n1a
Łóilź.
się
znajdujących
szkół,
kontrolę
G.
pod w:.ględero politycznym i zawodowych,
stów, _"'a le

rówr\iet''~pbb\v'ią::ani

są cło pr::yjmowania na miejscu

Uczniowie Liceum Handlowego

prze·

SZ8WCy-SpÓfdzielCJ

w Piotrkowie

zd8ończyli praktyki

drobne

4
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Dlaczego w Radomsku

nie ma poczekalni PKS-u?

I

Rada Kobieca przy Zw. Prac. Poczt i Telegrafów

wywiqzuje się ze swych obowiqzków
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pisała

jednocześnie

prasa łódzka 30 grudnia 1929 r.

WEŻl\UE SIĘ

ZA

CO TO JEST OO-SA-LA?
londyńscy lansują

brego

uO

KONSTYTUCJĘ!

,,T'łncerze

dy szybkiej) Charkowa. tełubowski,
lód
którego widzimy na. zdjęciu,
wchodzi już w doskonałej formie kondycyjnej, z odpowiednim szlifem tech.
nicznym, a. osiąga. to, nie zawdzięcza
lodowiskom sztucznym,
jąc żadnym
lecz własnej pomysłowości i pracy,
wpadł na. pomysł skontełubowski
ztruowa.nia panczen (łyżew wyściga.
wych) na. rolkach, które pozwalają
mu na. treningi nawet w lecie. Panczeny rolkowe skonstruowane przez
b11rdzo
zewnętrznie
teh1bowskiego
ma.ło się różnią od panczen normalnych. Majł tę samą wysokość i dłu
gość, jedynie zamiast ostrza. posiada.ją
pod spodem 9 rolek, które pozwala.ją
na jazdę po betonie, lub drewnianej

sportowca. powinna cechować gło'Wa na. kar
ku. Takimi sportowcami może się powszystkim Związek
szczycić przede
Radziecki.
radziecką prasę spor.
Przeglądając
tową. bardzo często możemy się spotpomysłami sporkać z oryginalnymi
towców radzieckich ułatwiającymi im
treningi i zdobywanie coraz lepszych
wyników. Zdawałoby się, że sport
łyżwiaFski w Z „:ązku Radzieckim ma
tak idealne naturalne warunki rozwoju, że uprawiający tę gałąź sportu nie
mają żadnych kłopotów z treningiem.
Tymczasem okazuje się, że nawet zi- podłodze.
Zanim w Charkowie nasta.nie mróz,
ma rosyjska jest za krótka. na to, aby
jak widzimy na. innym
zdobyć tak wysóką. formę, jaką rcpre tełubowski,
Ale ły zdjęciu, trenuje już całą parł}.
zentują łyżwiarze radzieccy.
żwiarze radzieccy nie czekają z zało
- Ja na swych rolkach czuję się
a trenują już tak, jak na. prawdziwych panczenach
żonymi rękoma. na. lód,
od wczesnej jesieni, jedni , crossy" i - powiedział tełubowski koresponden
gimnastykę, drudzy w inny ~posób.
towi „Sowieckiego Sportu". - TreJeden z najlepszych łyżwiarzy (jaz- nujłC na. rolka.eh można. z łatwością
opanować technikę jazdy wyścigowej
nie wykluczając nawet tak trudnej
sztuki, jak branie wiraży a przede
wszystkim moma doskon~le WYI'a.biać
w sobie niezbędną do wszystkich spor
tów wyczynowych szybkość i wytrzy
~ałość .
- Taki trening - ośw:ladceył tełu
bowski korespondentowi „Sowieckiego
Sportu" - daje lepsze efekty od ćwi
i!

tek tego osiedle na Polesiu nie nadaje się tymczasowo do zamieszkaPisma łódzkie podają, że wejście nia. Oddanie domów do użytku nado nowego 1 ządu profesora Dutkie- stąpić może nic wcześniej niż
wicza w charakterze ministra spra pół roku.
oznacza, że gabinet
wiedliwości
ZAKUPY ZWIĄZKU
Bartla przystąpi. niezwłoczme · do
RADZIECKIEGO W ŁODZI
prac związ~nych ze zmianą konsty
tueji. Minister Dutkiewicz jest boW dniu 2 stycznia - donoszą piwiem „specem" od tego rodzaju sma - przybywa do Łodzi misja
spraw.
handlowa radziecka, która dokonać ma zakupów towarów tekstylnych na sumę 300 tysięcy dolarów.
WYBUCH KOTf,A W KOLE
W fabryce maszyn ·rolniczych o- coooocccc::: c
»:: : COX>Q!XjOOOc:x : :
strowskiego w Kole nastąpił wybuch kotła. Ofiarą wybuchu padli
dwaj robotnicy: Ignacy Pietrzak i
Józef Koronowski, ·których w stanie agonii przewieziono do szpitala.
DUTKIBWICZ

dobry raejińalłzater · i wynalazca
na
wswej gałęzi sportu

no-

Zarządu

Wojewódzkiego
Z.S. Gwardia w ł..odzi
w sprawie likwidacji
P. T.C. Gwardia
w Pabianicach

z przejawianiem dzia.ła.l
niezgodnej ze Statutem Zrzesze
nia Sportowego zs Gwardia. i uchwała
mi Biura Politycznego KC PZPR w
sprawie kUltury fizycznej i sportu,
Za.rząd Wojewódzki ZS Gwardia. w
na posiedzeniu odŁodzi postanowił
bytym w dniu 10. 11. 1949 r. rozwią
zać PTC ZS Gwardia w Pabianicach
do dnia. 31. 12, 1949 r. Na miejsce
roz.wiązanego PTC ZS Gwa.rdia. utwo~
rzyć w Pabianicach Koło Sportowe opracy ściśle na
pierające się w swej
zasadach Statutu Zrzeszenia. Sportowego ZS Gwardia i uchwale Biura. :Po
litycznego KC PZPR.
sportowy należący do
Cały sprzęt
byłego PTC ZS Gwardia poatanowiono
za pośrednictwem WUK.F rozdzięlić
pomiędzy Ludowe Zespoły Sportowe i
międzyszkolne kluby sportowe.
Wszyscy zawodnicy byłego J:TC ZS
Gwardia z dniem :i.. 1. 1950 r. otrzynmją automatyczne zwolnienia z wy.
ją.tkiem zawodnika Millera Józefa.,
który otrzyma. zwolnienie dopiero '()o
uregulowaniu zaciągniętych zobowi~·
zafl względem klubu,
Za. Zarąd
Sekretarz
(Szulc Roman)
Prezes

W

związku

ności

PAŃSTWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
OSTATNIE DNI!
.POLESIE KONSTAN'.l'YNOWSKIE
Dziś o godz. 19.15 dramat J. Sło
(Kozłowski T., kpt.)
.
BEZ WODY '
.
.
wackiego pt. „Maria Stuart".
:c • ;Ji)o
n :
:::
o:
)i
Komisja radnych miejskich, któ•
ra zwiedziła os·tatnio domy wybu-·
dowane na Polesiu Konstantynows Bilety na premierę "Zielonej ulicy"
Polska-Węgry
w Ośrodku Informacji Miejskiej
kim - stwierdziła ze zdurnieniem,
26 lutego 1950 rKierownictwo Państwowego Teat::u
że domy nie posiadają wody: Wsku
czeJi ~ępczych.
WARSZAWA (obsł. wł.). Głów.
im. Stefana Jaracza podaje do wia-Trening na. rolka.eh nie może by~ ny Urząd Kultury Fizycznej -zadomości, że na premierę świetnej
jedynym przygotowaniem łyżwiarza. do
twierdził termin międzypa:tistwowe
sztuki A. Surowa pt. „Zielona ulica",
sezonu zimowego - mówi tełubow
go spotkania. pięściarskiego Polska
która odbędzie się dnia 1. I. 1950 r.
przykład obok jazdy n:i.
na.
Ja.
ski.
bilety sprzedaje
o godz. 19.15 .._Węgry.
rolkach uprawiam bardzo systema.tycz
Ośrodek Informacji Miejskiej, ulica
Mecz odbędzie się w Pol!lce
nie gimnastykę i biegi na przełaj.
(miejsce jeszcze nie ustalone), · w
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1) Piotrkowska 104a w godzinach 8-20.
Takimi są sportowcy radzieccy. Tak dniu 26 lutego 1950 r.
,;Opowieść o prawdziWYm człowie
PA:N'STWOWY TEATR NOWY
jak każdy obywatel radziecki stara
ku" godz. 16, 18, 20
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
się przysłużyć swemu pa:tistwu nie
BAI.TYK (Narutowicza 20) - „Bo.
1
tylko mechan:czną ·pracą przy warszta
O godz; 19.15 „Brygada szlifierza
gata narzeczona" godz. 16, 18.30, lll
udosko.
pomysłami
różny'mi
a.le
cie,
BAJKA (Franciszkańska 31) . „Nil>t Karhana".
na.łającymi i 'ułatwiającymi tę pracę,
Zniżki dla studentów i członków
nic nie wie" godz. 18, 20
COKA
tak niemal każdy dobry sportowiec
GDYNIA (Daszyi)skiego l) - „Pro- Związków Zawodowych ważne.
MOSKWA (obsł. wł.) - W meczu
~m aktualności krajowych i za- PA~STWOWY TEATR :1YDOWSKI
radziecki stara. sit u~zYnić to samo w
hokejowym o mistrzostwo ZSRR drU·
.„.„••„ .•„.„.„••„.„„....„„„••„ •..„.„„••„.„„„„„•••„„.„„......r ••„„.„~„ · 'dziedzinie sportu wYCzynowego.
ZESPóŁ LóDZKI
granicznych Nr· 1" - godz. 11, 12,
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HEL dla młodzieży (Legionów 2-4)
,.Na morskim szlaku" godz. lG,
wynikow sportowców ra- keistami leningra.dZkimi - Bolszewik
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P-OLONIA (Piotrkowska 67) - „PuW SiYCZDiU
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„Pocałunek na stadionie" - godz. z uWdz11!łed~ clałelgo tzesp~łu.1950
"1
";"·'·'-'"u ' G Jto$ł . , •••
kejowa Ozechosłowacji roi:.egra 2 spot.
kl bU
dliikó
d i k i
roku,
s yezrua
me zie ę
„
18, 20
oraZ rów oraz 8 zw-ycitstw (w tym jedno kania. mifdzYpa:tistwowe ze Szwecjf.
u
vt
zawo
Orpa ł.6dsldeco s-INłD 1 Wojeo godz 19 30 • po raz ostatni „Mój wo n ae
:ROĘłOTNIK (Kllbiskiego 187) - „Bi
w64Sldeco JtomUetu PolSkleJ Z;Jekonkurencje a.tra.kcyjne, jak wyścigi międzynarodowe nad repr. miUcji Wt- Mecze ma3·a. si• odbyć 27 i 29 stycznia.
" • · •
uoczoneJ ..vut:lł ao111otllk:u1
" to spotkania rewanio.
. l n9 i in.
. szt·a f ety orygina
twa o Stalingrad" - godz. 16.SO, SYll •
w Pradze. ""Bęcił
-~···- '·- .~ •
gierskiej);
r: b a.l ona.mi,
Bł4a111Jel
18.30, 20.30
w
Czechosłowacja.
Wiatlomo,
Jak
we.
rzł.
60
(balkon
biletów
ceny
Niskie
wYścigi humorystyczne.
p AiciSTWOWY
KOLSGl17lll BBDA.ECYJNB. .., .
ROMA (Rzg0wz;ka . 84) - „Wołga,
grudnia grała. dWU..
połowie
pierwszej
I
.
.
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Te I·• to 1171
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godz. 16, 18, 20
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stelnia ParmeńsXa." I seria - godz. dewi1u" z udziałem T.Wesołowskiego. nikiem uzyskanym w Polsce po woj- Komunikaty. · 14.20 (Ł) Beethonn. Koncert symfoniczny. 20.00 Dziennik
lleclaltcja noc1U
l'l2-~
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.
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WSZYSTKIE DROGI'PROWADZĄ DO,DELHI
.
ROZDZIAŁ XIII.

Rada wojenna postan~wiła połączyć się z oddziałami pulkow·
nika Wilsona w Mirucie i wyruszyć do Delhi.
Wiadomość o tym zawiózł Hodśon Wilsonowi do Miruty i zawiózł ją równo w trzydzi_eści godzin! nie zatrzY.lllując się' ani 'chwili
na -Odpoczynek podczas drogi.
Z ogromnym wysiłkiem ruszyły na.przód oddziały Bernarda.
Powstańcy poruszali się szybciej, niż regularne wojska angielskie, nie byli bowiem obci~ni ani bagażem sztaboWY,IU ani kancelariami podróżnymi.
Rajoci dwóch nieznanych wsi stoc~li z :wojskami Bernarda zażarj;y bój na drodze kurn,aulskiej . .
W największy skwąr południa podpalili po oou stronach d11ogi
słomiane chaty swych osiedli. Na Anglików zwaliły się jednocześnie:
ogjeń karabinowy:~ Jl.łomienie !)Ożaru i nielitościw~ . żar indyjskiego
·
słońca.:Wię_cej żołnier~ zginęło wskutek µdaru . słonecznego, niz padło
od.' kul.
Mimo wszystko kolumna Bernarda ruszyła dalej i po dwóch
morderczych marszach, połączyła się z oddziałami Wilsona.
ósmego czerwca 1857 roku, w miesiąc zaledwie po zajęciu Delhi:
przez wojska po-;vstańcze, Brytyjczycy rozbili namioty swego obozu
pod osłoną niewy:sokich wzgól'z,. ci!l~~c~c_hy~ n~. ~ólnoc od ;murów
(,,..- .
, ,
pti~a.

...Jr~ -ząc~.:się boje o~~~ ,

JENNY HARRIS
W wilgotny i mroczny poranek marco'\YY, od drewnianej ściany
molo w Londynie odbił się stary transportowy okręt „Oliwiaj'. Na
pokładzie wiozła „Oliwia" dwie baterie polowych dział i strzelców
88 pułku piechoty Jej Królewskiej Mości. Było to regularne coroczne uzupełnienie królewskiej armii w Indiach.
„Oliwia" śpieszyła się, kapitan chciał ominąć przylądek . Dobrej
Nadziei, · zanim na tych wodach nastąpi okres burz i gwałtowńych
sztormów.
Na pokładzie wojennego transportowca znajdowa! się niezwykły
pasażer - była to dwunastoletnia dziewczynka, Jenny Harris. Jenny
- ·
jechała do Indii, do ojca - pułkownika Harrisa.
Kapitan „Oliwii" odstąpił Jenny kajutę swojej żony.- Jenny po~
dobała się mała kajuta z. okrągłym okienkiem i wiszącym łóż1dem,
które spuszczano jej wieczorem, a rano zawieszano wy~oko, pod samym sufitem. Podczas silnego kołysania okrętu wiszące foże Jenny
chybotało się rozpaczliwie z boku na bok, uderzając o metalowe
spojenia ścian. Na okręcie, oprócz Jenny, nie było więcej dzieci, to
też początkowo było - jej smutno. Nie lubiła ręcznych robótek ani
szycia, a rozmawiać ze starszymi nie miała odwagi. Wałęsała się więc
po statku, nudziła się, patrzyła na morze, a niekiedy, schowawszy
się w wiszącym łóżku, popłakiwała w malutkiej kajucie.
Major Briggs, stary oficer służby kolonialnej, dowódca oddziałów wojskowych na „Oliwii" uważał, że jego oddział i on sam znajdują się w zwykłej podróży i spędzał cały dzień w zamkniętej kaju~
cie, pijąc rum i brandy, albo wychodził na pokład i strzelał do mew,
lecą.cych tuż za rufą. Kapitan Henryk BedfJrd nie pił rumu„nie czytał książek, a nudził się ogromnie przez całą d:.·ogę i podczas obiadów opowiadał sąsiadom długo i szeroko o swym pr~ytulnym dom;ku, leżącym u stóp Malabarskiego wzgórza, w Bombaju. W tamtej·
szym ogrodzie miał w basenie różne cudowne rY.by, prążkowane

I gwiaździste :-;-- trzydzieści czte_ry tropikalne odmiany. Bedford po~dzl~ przebyw?-ł na. długii;n urlopie.
wracał ~o 1:!dn z Londynu, c1eśrunę,
przeciw wiatrowi zachodniemu
„Oliwia płynęła przez
Małe, ~stroskrzydłe mewy leciały za rufą, pokrzyi o~eani~zn~j
· ·
kuJąc p1skhwym1 głosann.
O świcie mętnego, wietrznego i burzliwego dnia marcowego
„Oliwia" wypłynęła z cieśniny i weszła w bezlitośnie kołyszące fale
Atlantyku.
. · ~ podróZy tej, na po~ładzie „Oliwii" znajdował się jeszcze jeden me~wykły pasażer - niewysoki człowiek o nieco dziwnym dla
Em:opeJczyka kolorze skóry, w cywilnym ubraniu i filoowym kapeluszu szkockiego górala. Przy nim kręcił się ładny, czarny pies Sam.
Pies odznaczał się ciężką, kwadratową mordą, opuszczoną ku ziemi,
złym spojrzeniem spode łba i krótkimi krzywymi nogami.
Człowiek w szkockim kapeluszu nazywał się Mac Ferney. Włó
czył się bez przerwy po pokładzie z mocno wypchanym skórzanym
workiem podróżnym i martwił się nieustannie, aby mu się ten worek przypadkiem nie zamoczył.
Od pierwszego dnia Mac Ferney nie podobał się obu starszym
oficerom - Bedfordowi i Briggsowi.
- Czy zauważył pan, Briggs... - zapytał majora z niepokojem kapitan Bedfąrd, jeszcze w pierwszym dniu podróży -:- Czy
zauważył pan, drogi Briggs, jaki kapelusz ma ten człowiek?
- Spostrzegłem to, Bedford, Obrzydliwy, szkocki kapelusz.
Niech pan
powiedział Bedford A jego nazwisko? ·
zwróci uwagę, co to za nazwisko - Mac Ferney...
- Nie ulega wątpliwości - rzekł major - że ten człowiek jest
.
Szkotem.
·-To znaczy: nie jest dżentelmenem. Szkot nie może być praw•.
dziwym dżentelmenem.
- N:igdy - powiedział major z głębokim przekonaniem Bedford, ·a kolor jego skóry!
- Tak, to dziwny odcień skóry.
- To nie jest opalenizna. To wątroba„.
- Z ipewnością --... wątroba. Ten człowiek musiał długo mie.
CJ. c. n.)·
s:Ckać w krajach trcpikal~ych.
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