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plan M·oc·h*a

dst~p_ny

zmierza do likwidacji szkolnictwa polskiego we Francji
Nota Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do władz francuskich

Warszawa (PAP). W związku z no
ambasady francuskiej z dnia 17
grudnia rb. w której ambasada wysuwa twierdzenie, że Rząd Polski
przez wydalenie profesorów francuskich z Polski naruszył konwencję kulturalną polsko - francuską i
utrudnia działalność Instytutu Fran
cuskiego i jego filii w Polsce - Min isterstwo Spraw Zagranicznych
ambasady francuwystosowało do
akiej w Warszawie notę, w której
stwierdza:
pięciu profesorów (spośród 11)
co do których zaż,ądano, by o
tą

1

puścili Polskę, było pr,zesłuchanych

priez Milicję. Przesłuchanie odbyło
się w sposób jak najbardziej uprze j
my, następnie pozostawiono im jesz
cze 48 godzin na załatwienie spraw
osobistych i pożegnanie się z rodzi-

cie, że członkowie polskiego ciała winy inspektorów szkolnych i naupedagogicznego wysiedleni z Fran- czycieli.
naruszenia
powyższego
Wobec
cji prowadzili nielegalną działa!przez rząd francuski ducha i litery
ność.
Gdyby oświadczenie to zawierało k~nwencji kulturalnej polsko-franw sobie choć cień prawdy, wła.dze cuskiej, Rząd Polski miał prawo za
francuskie mogły postawić tych lu· stosować środki retorsji, jakie uwa
żal za stosowne.
dzl przed sądami francuskimi.
przedsiPMówi ąc o krokach
Zwykłe wysiedlenie ich, poprzeRząd Polski
wziętych przez
dzone zarzutami stanowiącymi kalu
ronię w stosunku do tych osób. do- w stosunku do profesorów francuswodzi, że władze francuskie W]Jrowa kich ambasada francuska twierdzi,
dzaJą. w życie dawno już ustalony że mają one na celu „świadome zni
plan, co zresztą zostało podniesinne S7..czenie całej pracy kulturalnej,
w czasie obrad polsko - francuskiej prowadzonej w Polsce przez InstyP?<ikomisji kulturalnej w Warsza- tut Francuski w Warszawie i j ego
wie. Plan ten skierowany przeciw- oddziały na prowinc ji". Ambasada
ko szk1>lnictwu polskiemu we Fran· francuska nie om ieszkała przy t ym
cJI przewidywał m. In. WYSiedlenie pominąć milczeniem problemu odz Francji nie ponoszących żadnej powiedzialności za ten ewentuaL11y
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którzy w pierwszym

rzędzie

stan rzeczy.
Jak z powy.4szego jasno wynika,
odpowiedzialność za ta.ki stan rzeczy spada na władze francuskie,
które zagrażając powa.inie działal
ności szkolnictwa polskiego we Fran
cji nie tylko pogwałciły konwencję
kulturalną. polsko-francuską, ale sa
me zaszkoozily normalnej działal
ności Instytutu Francuskiego w Pol
sce.
W tych wa.runkach wykonywanie
w przyszłości układów pols-ko-fran
cuskich, w tym również I konwt>.ncji
kulturalnej, uzaleinione jest .i edynie
od zmiany pr7..ez rząd francuski jego antypolskie.i postawy. R7.ąd Polski bowiem, jak zawsze, gotów jest
wypełnić swe zobowiązani.a wzglę·
dem innych państw.

Generalissimus Stalin pozdrawia

stall

i · PrezydentaM Bieruta
naród polski
•• poJs k•1e1• z
J
d
osk wy
Powrót e egaCJI
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sposób jak najbardziej brutalny. Po
naresztowaniu zostali oni wysiedle
ni ,pod eskortą policji bez mori:Iiwoścl zabrania ze sobą. czegakoltvlek,
bez możliwości poiegna.nla się z ro4:dnamł. Jedna z wysiedlonych nau
czycielek polskich nie miała mooliwośoi za.br~ ze sobą ciężko chore
so dziecka, które zmuszona była po
zostawić w klinice we Francji.
w tych warunkach ambasadafran
cuska, reprezentująca rząd, na którego organa spada wina za tak bru
taJ.ne postępowanie - nie ma żadnego prawa dawania. lekcji mo.ralnoścl Rządowi Polskiemu, który

.

WARSZAWA (PAP). Dnia 26 bm. , Wars::awy. W :imieniu Komitet u
powróciła do Warszawy delegacja Centralnego PZPR i Komitetu War
polska pod przewodnictwem człon- szawskiego PZPR p rzywitali powra
ka Rady Państwa i Biura Politycz- cających tow. tow. Ostap Dłuski,
nego KC PZPR, prezesa NIK tow. Stanisław Zawadzki, Henryk Milegenerała Franciszka Jóiwiaka-Wi- ckl i Bohdan Tomorowicz.
Na dw or cu obecni b yli również:
tolda, która ba.wiła w Moskwie na
uroczystym obchodzie 70 rocznicy sekretarz a mbasady radzieckiej I.
Józefa s. Kuźniecow i attache ambasady
Generalissimusa
urodzin
Stalina, "!" celu tiooenia mu życzeń radzieckiej - L. I. P astuchow.
Wysiadającą z pociągu delegację
w Imieniu narodu ~lsklego. .. .
.wraz .z tow. generałe.1:1 J_ózwi.a- powitał śpiew ,,Międzynarodówki"
kiem-W1toldem ~rzybyli. w1c~rrun. oraz okrzyki n a cześć Generalissiswym postępowaniem dał dowody o~rony narodowe~ - ~en. br?ru Sta musa St alina i przyjaźni polsko Jnuna.nita.rn~j J. spra.w.iedJ.twości. n15ław Pe>pła.~~ki~ · mm. Wmcenty radzieck iej. W imieniu warszawrrofesoroW\e· francuscy zosta.- Baran~wski - w1c~pre~es Z SL , r ek sk iej k lasy robotniczej przemówił
li wezwani do ogunczenia· Pol tor U~1wersytetu. Łodzkiego - proi. I sekr . KW PZPR tow . Stanisław
skJ w odpawiedzi na WYd&lenie z dr. Jozef Chałasiński oraz przodo- z awadzki.
Francji polskich inspektorów i nau wnicy pracy: znany racjonalizator
Wśród okrzyków „Niech tyje p.rzy
Stefan Matela z Zakła dów i m.
c:zycieli. Władze polskie aczkolwiek
nie miały tym profesorom nic do za Stalina w Poznaniu, Bronisława Bo· jadeł Polski Towarzysz Stalin" zanucenia, były zmuszone wezwać ich reckll z PZPB nr. 3 w Łodzi, Szcze- brał głos tow. generał Jóźwiak-Wi
do opuszczenia Polski, traktując icl1 pan Partyka - robot nik budowla- told, przynos'1ląe klasie robotniczej
w odpowiedni sposób.
1ny z Warszawy oraz Regina Mazur Polski, narodowi polskiemu t Prezy
dentawł Bierutowi pozdrowienia od
chłopka z woj. wrocławskiego.
Władze francuskie, w tym dwóch
Stalina. Ostatnie
Powracaj ącą delegację przywitali Generalissimusa
ministrów, oświadczyły, co zresztą
klasy robotniczej sł~\\'1' mówcy zagłuszyły dłu gotrwałe
zostało przytoczone w powyźSzej no p rzedstawic:iele

I okrzyki:
, ,,STALIN . BIERUT!".
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BIERUT, STALIN ..... ,

...

całego

MO.SKWA _(~-".'P) - Z o~azji iO· j go prezrdium Węgierski~j Repub!i~i
uroazm Generahss1mus:i I LudoweJ, Arpada Szakas1ts a, premie
r ocznicy
Stalin a napły wają nadal z całe~o r a Bułgarii. - -y.rasyla Kolarowa,
Petru Groza,
świ ata do Moskwy powitalne orędzi a premiera Rumumł i serdeczne pó-id.rowienia od m ę"i6v1 premiera Albanii - Enwera Hodży,
stanu partii komunistycznych i r o· prezydtinta Niemieckiej Republiki De
botni~zych oraz międzynarodowy·!'1 mokr atycznej - Wilhelma Piecka,
premiera Koreańskiej Republiki Lu·
organizacji demokratycznych.
Kim-Ir-Sena,
, dowo·Demokratycznej
.
.
Prasa radziecka ogłosiła pełae teK _premiera Mongolskiej Republiki Lu·
st y depesz, przesłal'lych p~·zez: Pre· dowej - marszałka Czojbałsana, pre
zy.denta _R. P. Bolesł~wa. Bieruta, pr e miera Cz~hosłowacji _ Zapotocky'e
~1era Jozefa Cyr ank1ew1cza, przew..-i.d go, premiera Węgier Istvana Dobi,
m_<:z~cego C~~~ralneg~ . Rządu Ch~n- premiera państwowej r ady admini·
skieJ R epubhk1 LudoweJ - Mao .'F„e· str acyjnej Chińskiej Republiki LuJowej _ Czu En-Laja,
Tunga, prezydenta Czechosłowa~;1 Klementa Gottwalda, przewodniczące

*
Pozdrowienia

•

*

W Bu- wladu -

da,Peszcie opublikowano komu;1ikat
Ministerstwa
wydziału :Prasowego
Spraw Wewnętrznych o wynikach
śledztwa w sprawie szpiegowskiej i
aa.bota.iowej d7Jiała.lności na terenie
Węgier, aresztowanych prze z wła
d~ bezpieczeństwa publiczneg:>: oby'wa tela amerykańskiego ROBER.TA VOGELERA, obywatela brytyjsldego EDGARA SANDERSA ; oby
watela węgierskiego DIRE GEIGE-

RA.
Komunikat s twierdza, że Vogeler,
Sanders i Geiger utworzyli na W ę-
orgam UłcJę
rozgałęzioną
grzech
szpiegowską i zajmow ali się s1.piegostwem d sabota żem, sk ierowanym
przeciwko interesom państwa wę
aierskiego,

· :~:Przedstawiciele"

anglosaski~go kapi tału
uprawiają szpiegostwo
Dla swe j szpiegowskiej i sabotażowej działalności wykorzys~aH oni
legalny ~rat i kontakty hand10we
d yrekcji Towarzystwa Akcy;nego
„Standard" na Węgrzech. J ednocześnie zwerbowali oni w charakter ze s wych agentów elementy, nie
związane ~ tym towarzystwem, lecz
zajmujące się wyłąc:znie upiegtizwerbowali .:;.rtl w
lńwem. M. inn.
charakterze swych agentów byłego
gubernatora Kar ola Wascha, córkę
wewnątrz
byłego ministra spraw
:nych z okresu Horty'ego, Mariettę
Scziłovsky, baronową Edinę Dory i
Iks. dr. Jstvana Justa..
Robert Vogeler, który już nd w'.ie
lu lat był riawodowym a.ge:item
i ómyoh organizacji amerykai'u;ttiCh,
119 zakończeniu d rugiej wojny ~ wia
toweJ & rozkazu . kierowników wy-

został

kierownikiem

wę

gierskiej filii amerykańskiego Towarzystwa Akcyjnego „Internation al Standard Electric Corpor'łtio:i",
aby móc lepie j za.maskować <Uiałalność szplegcmrską.

Edgar Sanders, współpracownik
wywjadu angielskiego, po wyzwole
niu Węgier wtócił z rozkazu swych
mocodawców w 1947 roku do k :·aju,
aby kontynuować swą dz.iahlność
szpiegowską w charakterze przedwspomnianego
wyżej
staw iciela
amerykańskiego Towarzystwa Akcyjnego ,,Standard". Vogeler, Sanders i Geiger przy pomocy swych
agentów przesyłali do zagranicznych ośrodków szpiegowskich infor
macje o eha.rakten:e ekonomicznym 4 wojskowym, plany techniczne, które stanowiły tajemnicę wojskową, ma:py i rozmaite materiały
przez nich zbierane pod pretekstem
działalności gospodarC!Le.i.
Ponadto po nawiązaniu kontaktu
z grupą zajmującą się nielegalnym
przerzucaniem ludzi za granicę, pomogli oni ribiec z kraju tym osobom, któr ym w rezu ltacie ich działalności sizp~egowskiej groziło zdemask owanie, lub osobom, które potrzebne były or<ganizacji szpiegowskiej za granicą.

Sabotażyści,

nie

towi i jednemu z członków kierownictwa organizacji szpiegowsko-saI mre Geigerowi grozi
botażowej
ro~skowanie - · usiłowali zorganizować jego ucieczkę za granicę.
Za wszystkie te pnzestęipstwa organa bezpieczeństwa p ublicznego
Sandersa,
Vogelera,
aresz.towały
Geigera d ich 11 wspólników. W obliczu olbrzymiego materiału dowo
dowego, który wpadł w l'ęce władz
węgierskich w czasie aresztowanja
wymienionych wyżej osób, przyzna
ły się one do winy, skład ając szcze
gółowe zeznania.

Odpowiedź na
oszczerczą notę US A
Jednocześnie wydział prasy Wę
gierskiego Ministe1;stwa Spraw Zagranicznych opublikował następując e
oświadczenie:

,,Poselstwo Stańów Zjednoczonych
w Budapeszcie w imieniu swego rzą
du wręczyło 20 grudnia br. Węgier
skiemu Minist erstwu Spraw Zagranicznych notę w związku ze sprawą
obywatela amerykańskiego Vogelera,
Gresztowanego za szpiegostwo i inne
przestępstwa. W nocie tej rząd USA
wyraża oburzenie w związku z tym,
że władze węgierski e nie zadośćuczy
niły życzeniom strony amerykai1skiej, aby aresztowanemu szpiegowi
przyznać specjalne warunki i specjal
nie go traktować.

walucia#
rze i przemytnicy
zw~f;~ni:ev~~~~!:~~i~vyp~~~e~1: ~:~
na usługach
odszkodowania za jego aresztowanie.
imperialistów
Nota, zawierająca oszczercze )YYpa-

Z rozkazu swych amerykańskich
mocodawców Vogeler , Sanders, Geiger i ich wspólnicy dokona.li szeregu aktów sabotażu. Ponadto speku lowalł ·walutą ti zajmowali się szmu
1le:rst.wem. Gdy Vogeler i Sanders
:zorientowali się, że głównemu agen

. •_--

staI·na·

s'w1·a1a

I

SED, KC Rumuńskiej Partii ltobotni
czej, KC Węgierskiej Partii Pracu~
cych, KC Partii Pracuj.cyc!\ Korei
i Albanii, KC MongoUkiej Pa tił Lu
dowa·Rewolucyjnej, KW Ko~unisbr
cznej Partii Finlandii, KC. Jr:om:ini·
stycznych partii Wolnego TerytoriUnt
'l'riestu, Pakistanu, AtłstrAlii, B;razy
lii, Belgii, Austrii, Szwecji, IzrHłs,
Kolumbii, Nowej Zelandii, Syjam11,
Holandii, Luksemburga, Danii, JCC
Szwajcarskiej Partii Pracy, o4 ZWiąz
ku Kobiet Włoskich, naczelnej ra.:Jy
Tnw. Przyjaźni Amerykańsko·Rad~i•
ckiej i wielu innych organiza.eji.

...•...............•..•.•.•.•..„ •••

Czeng-Tu wyzwo'lone
chińskie Woiśka ludoWe

ponadto:
nadesłali
prezydent Francji - Auriol, prezy·
dent Finlandii - Paasikiwi, prezy·
dent Austrii - Renner, cesarz Etio·
pii - Halle Selassie, premier Fran·
cji - Bidault, premier Anglii Attlee, premier Włoch de Gasperi,
LONDYN (PAP). - Aee,n cja
premier Szwecji - Erlander, pre·
mier Belgii - Eykens, premier Nor· Reutera donosi z Hong-Kon~•, ~e
•- „
wegii - Gerhardsen, generalny selo:etarz ONZ - Trygve Lie, premier według nadeszłych tam infonnaIranu - Sajed, premier Luksembur· cji, chińskie wojska ludowe ..,,_
•• J
.
•
ga - Dupont, premier Finlandii skie Ministerstwo Spraw Zagraniez- Fagerholm, k anclerz Aust rii - Figl, zwolily miasto Czeng·tu, leżące w
nych wręczyło 24 grudnia w imieniu pr emier I zraela - Ben Gur ion, mi?J.i zachodniej części prowincji Se•
Węgierskiej Republiki Ludorząd u
wej posłowi Stanów Zjednoczonych ~=~s!~~~; :!1~~~~cz;:Jft ~a~~~;,; 1 czuan. Oddziały ludowe wiroczy
w Budapeszcie notQ, w której prosi premier Isiandii - Firs, ambasa:łJ; ly do miasta 24 grudnia. ·.\{1
o zakomunikowanie rządowi USA, co amerykański w Moskwie - Kirk.
.
następuj e :
ogłasza r6wnież dalszlł listę
asa
r
P
„W wyżej wzmiankowanej no- radzieckich i zagranicznych organi·
cie rząd Stanów Zjednoczonych zacji partyjnych i społęcznych, kt6r e
pod pretekst em obrony „elemen- nadesłały pozdrowienia z ok:lzji 70
tarnych praw człowieka" i „zasad r ocznicy urodzin
J 6zefa Stalin!l.
sprawiedliwości istniejących wśród
Dzienniki wymieniają m. in. depesze rozpoczął się
n arodów cywilizowanych", wystę od: KC P ZPR, KC komunistycznych
MOSKWA (PAP) - W pnsłe
puje w is tocie rzeczy w obronie- partii: Chin, Francji, Włoch, Anglii,
obywa tela a merykańskiego, który Bułgarii, H iszpanii, Indii, Japonii, radzieckiej zamieszczono akt os·
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
Zarządu Głównego karżenia przeciw 12 b. oficerom
Czechosłowacji,
armii japońskiej, oskarżonym e
przygotowanie i użycie broni bak
t e riologicznej.

władzę ludową

próby naci,sku ze strony USA i W. Brytanii

...

-------------------------------·

isabotażyści na Węgrzech
szpiedzy
Anglosascysurowo
ukarani przez
zostaną

.

powitalne na adres G eneralissimusa Stalina prze.;
słali także: w imieniu 80 .milion ów kobiet przewodnicząca 1-łię·
d zynarodowe j D emokratycznej F ederacji Kobiet - Cotton, id
w imieniu 60 m:lionów młodzieży, zjednoczonej w Swiat-0wej
sekretarz Guy de
D emokratycznej Federacji Młodzieży Boisson i Boccaro·
Orędzi e

Jo'zefa·
dla Gen eraI,·ss·musa
I

i-

blJDAPJi!SZT (PAP). -

li'

Pozdrow1·en1"a z

1-

:)~ Bezczelne

I
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MOSKWA (PAP) - Swiatowa Federacja Związków Za·
wodowych przesłała w imieniu 70 miEonów członków na adres
Generalissimusa Stalina orędzie powitalne. Orędzie głosi m. in.!
„SFZZ jest szczęśliwa, że przesyła Tobie serdeezne poz·
drowienia i wyrazy głębokiego szacunku z okazji 70·lecia Two·
---.i ch urodzin.
SFZZ wyraża uczucia kilkudziesięciu m :lionów ludzi P{acy ·
21 grudnia dzień Tw,oicli
- mężczyzn i kobiet, Obchodząc
urodz!n, robotnicy i pracownicy umysłowi we . wszystkich
krajach świata jeszcze raz .składają dowody swej miłości i naj•
·' ~
wyższego dla Ciebie szacunku.
W Związku Radzieckim i w krajach demokracji ludowej
wszyscy ludz:e pracy okazują swoją radość w dniu Twoich .. urodzin, witając go wykonaniem z nadwyżką planów produk~
cyjnych, nowymi dziełami sztuki i przyśpieszonym tempem' · ·
/..fi
(
badań naukowych.
Masy JlTacujące krajów kap;talistycanych przygotowały ł:
dla Ciebie wiele darów i są szczęśliwe, że mogą w ten społób
wyrazić uczucia olbrzymiego zaufania, jakie żywią dla Ciebie.
SFZZ widzi w tym wszystkim przejaw miłości i oddania
klasy robotniczej wszystkich krajów dla Ciebie, Twórcy i 'Wo·
l'
dza pierwszego w św: ecie państwa socjalistycznego.
Masy pracujące całego świata wyrażają rówmież Tobie
głęboką wdzięczność za wszystko, co Związek Radziecki uczynił i dalej czyni pod Twoim k ierownictwe;w..)la rzecz sprawy
pokoju, wzmocnienia wzajemnego porozumienia i przyjaźni
1·
między narodami wszystk:ch krajów.
Chcemy zapewnić Ciebie, Towarzyszu Stalinie, że SFZZ ·
zdecydowanie i wytrwale stoi w obozie zwolenników pok<>ju.
to najważniejszy obowi ązek SFZZ '
WALKA O POKOJ 1 Związków Zawodowych wszystkich krajów.
gwiazdy
Olbrzymi autorytet Związku Radz:eckiego przewodniej mas pracujących całego świata - jest wynikiem
tej gigantycznej pracy, która dokonuje się w tym państwie
pod kierownictwem partii komun'stycznej i Twoim osobistym.
kończy orędzie
Życzymy Ci, Towarzyszu St,iilin ie zdrowia i wielu lat życia dla szczęścia Twego narodu, dla
·'
sprawy pokoju i dla dobra calej ludzkości ".

dadzą

rezultatu

_,y
japońskich

Proces
zbrodniarzy wojennych
wChabarowsku

Wmurowanie aktu erekcyjnego

pod odbudowany pomnik Mickiewicza
W dniu
WARSZAWA (PAP). 24 b. m. w 151 rocznicę urodzin
Adama Mickiewicza odbyła się w
Warsmwie uroczystość założenia
aktu erekcyjnego pod nowoodb•tdowany p0mnik wieszcza na Krakowskim Przedmieściu u wylotu .il. Trę
backiej. Wmurowa nia aktu erekcyj
nego dokonał wiceprzewodniczący

Proces przeciw japońskim zbro
r«npoczął
Komitetu Odbudowy dnian om wojenny m
Pomnika Mickiewicza - wicept'e- się w dniu 25 grudnia ' "' Chaba·
rz:ydent Warszaw y ob. S trzelec.lei.
Uroczyste odsłonięcie odbudowa- rowsku. Oskarżonych ·b roni .8 ad
•. ,. ·,- !
nego dzięki ofiarności społecz~ństwa wokatów.
pomnika odbędzie się w 5 rocz'licę
wyzwolenia Warszawy t. j. w d niu
17 stycznia 1950 r .
Stołecznego

Ambasador

CS ł

G o d na k omp • . w Chinach ludowych
ama...
De Gasperi podejmuje wysłannika Franco

RZYM (PAP) - .Premier de Gasperi przyją ł na. a udiencji ministra
dy pod adresem Węgierskiej Repu- sp.raw ~~gran ic~nych . faszystowskiej
bliki Ludowej, grozi represjami · po- H1szpan11, Art::10, ktory przybył do
daje do wiadomości, iż rząd a mery- Włoch z oficjalną wizytą.
Prasa włosi-a poświęca dużo uwakański zakazuje obywatelom amery~ańskim wyjazdu na Węgry w ce- gi rozmowom de Gasperl.ego z Artają, które - według „Giornale d'Ita.lach prywatnych.
W odpowiedzi na tę notę Węgier· I lin" - były „szczeitólnie serdenne".

PEKIN (PAP) - Agencja Sjn·
hua donosi„ że prezydent lkpu-

bliki Czechosłowackiej mianował

Pnddając ostrej krytyce zagranfoz.
dr. Zeisskopfa ambasadorem
ną politykę obecnego rządu, „Un ita·'

zwraca uwagę na olbrzymie przemiany w tej polityce w cilłgu ubiegłych
trzecil lat. Podczas gdy w roku 1946
koalicyjny demokratyczny rząd wło
ski ndwołał swego amb~sadora z Ma.
drytu, teraz rząd klerykalny zabiega
o pozyskanie F ranco.

Re·

publiki Czechosłowackiej w Cbiń
skiej Republice Ludowej. Nomn;a
<'ja ta została przyjęta przez ~en
tralny rząd ludowy C~skj~j Re
·
publiki Ludowe j.
·~

-

..

--

~tr.

z;
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!\a marginesie

SS.mani
w służbie 1''ito
Pisaliśmy nie dawno o werbunku b. oficerów hitlervw-

„

. Zir.?dnie z. ~chw_ałą III Plenum nie może być utartego szablonu. Zda- ! jeszcze, że kierownictwo partyjne Ityjny powinien informować towarzy-1 brane władze partyjne powinny jasPartll, o~byw:iJą s1_ę na terenie ra- 1rzają się wypadki, że sekretarz pal'- usiłuje hamować rozwój krytyki i sa- !'.zy, jak urzeczywistniane są przy. no zdawać sobie sprawę z faktu, że
kte na poprzednim zebraniu uch wa- dobrze przygotowane i poprowadzolego kraJu 7Aibrania wyboreze no- 1tyjny zada wala się np. wyłączm'? inokrytyki.
skiego Wehrmachtu do armil ju
ły. Taki system sprzyja kolektyw- ne zebrnnie partyjne jest podstawov. ych .władz .P~rtyjn~·ch. Staną •ię 9gólnym referatem politycznym bez
w charakterze
gosłowiańskiej
nej pracy organizacji partyjnej, pa- wym· elementem wychowania członPodjęcie uchwal
one n!cwątplnyie wa.~nym etapem w! powiązania go z zagadnieniami pn·
zwala lepiej i głębiej zanalizownć ków Partii na godnych kierowników „instruktorów", którą to ak.!ją
j. kontrola wykonania
r?zwoiu naszeJ Partu, w uaktywnie- dukcyjnymi zakładu.
zajmuje się titowska misja woj
przebieg wykonania uchwały, wy- budowy socjalizmu.
!11u m~s c~ł?n~owskich, podnie;;ieniu Taka metoda prowadzi do zupelskowa w Berlinie. Z dalszych
Drugim zasadniczym warunkiem kryć ewentualne trudności, llraki
~c~ b0Jonosc1 1 rewolucyjnej ezujno- nego oderwania organizacji partyjZebrania i konferencje wyborcze,
, · je usunąć.
· mob"l"
· · za kła du i me
·
i;c1
na ten temat wiadomości wynizeb1·a'1ia i wspolme
przebiegu
1 1zu- prawidłowego
ne3• od zycm
·
które w myśl uchwał Plenum Listo·
· za dan, pro- jest podjęcie przez zebranych uchwał,
· za I ogi· d o wy k onania
·
rze~~ą k·onieczną,
Je·t
ka, że werbowani są nie tylko
Jeżeli tak :-.ie jest jeżeli zebranit'l
a b Y czl on-1 Je
.~
fachowcy wojskowi, lecz rówkow1e Par~n, aby i~o~vo_w.rbrane wła- 'dnkcyjnych. Bywa i odwrotnie. Są które powinny konkretnie wyty•!zać nie przyJ·muje konk'retnych uchwał padowego podsumują i przedyskutunież b. gestapowcy i SS-mani.
· h nie wyznacza towarzyszom konkret-' J iJ- dotychczaso.va. działalność swoich
·
kt'ore za d ama
·
k orni·te t Y par t YJne,
·
· ł .V I' Jeszcze
z1·0 zum1a
di:c
i· 'V:s k azywac• sposob y 1c
·•
.włnsc1,"1e
.• • ·
· -nart"J'10
Jakie są zadania tych ,,ochot- ""
nych zadań do wykonania J"eżeli Zt'- organizacji partyjnych oraz wytyi:zą
rolę 1 ~naczcmc zebrań partyjny ~n ograr.iczają się wyłącznie do sta- realiza41ii.
· I1 pracy 1· za d a n1·a na
' bierni" i k"ierune k ic
ników" w titowskiej Jugosła
h
·
· h par t YJUYC
· ·
ro z·woJ·u P 31·t·11·• a b Y II wiama
dla O'-"olncgo
Samo 9rzyjęcie uchwały, to jeszcze branie partyjne przechodzi
na ze bramac
'.
·~
wll, o tym zaświadczyć może
!la uczyły . ;•nę dob_rze organi:.;ować r.praw produkcyjnych bez powiązania nie wszystko. Nabiera ona właściwej bez dyQkusji _ znaczy to że ;e- p:;-zyszlość, winny stać się wzorem wymownie
ogłoszony w prasie
przeprowadzonych ~ei~h z prob}emami politycznymi. .Ta- wartości, kiedy tapewnia się jej koll- branie vpartyjne nie spełnilo swego prawidłowo
l prowadz1c zebranm.
niemieckiej list b. untersturmKie zebrama pr~~adzą d~ .wą~klP;g::> trolę wykonania, kiedy egzekutywa zadania, że komitet partyjny nnbi brań. Zebrania te odegrają nie_w11tphZebranie _ środkiem
ftihrere. S. S. - Hansa Diete:ra,
praktycY_zmu, z~sciankowosci 1 sle- partyjna codziennie kontroluje, czy .zmienić swój dotychczasowy spo;;ób wie _poważną. rolę w ulepszenm sty. I'
nadesłany z Jugosławii do krew
partyjorganizacji
naszych
uracy
iu
pracy.
życie.
w
jest
wprowadzana
jak
i
.
,
.
poty pol:ty~zneJ.
SOCJa •stycznego
nych w Diisseldorfie.
Członkowie Partii 01·az nowo wy- j nych.
Na każdym zebraniu komitet parO~awiame za.gadn:en pohtyc~nyc1!
\1\'ychowania
pisze Dieter
„Służba moja •
Ogólne zebranie jest najwyższą w ścisłym pow1ę.zanm z wazny:m
- bardzo mi się podoba, tym
p1·odukcyjnymi zakładu
Organi.i;acJi sprawami
Podstawowej
~vł:!dza
bardziej, że Jug0$ławia nie jest
P;;irtyfnej oraz potężnym środkiem pracy mobilizuje członków i kandydla nas krajem nieznanym.
socjalistycznego wychowania człon- datów Partii do przyjmowania uwojny wiele
Chociaż od końca
chwał zawierających konkretne zaków i kandydatów Partii.
się tutaj zmianiło, ceni się nas
szyb·
i
Na zebraniu partyjnym omawiane dania <lla danej organizacji
bardzo, . bo też mało jest tutaj
Odnajdu- nanie narodu francuskiego i nieOdpowiedź jest jasna.
są najważniejsze ·zagadnienia z ŻY· kiego ich realizowania.
Dnia 17 wrzesma br. świat obieludzi, którzy mogli by się rówjemy ją zresztą w wielu dzienni- mieckiego.
gła potworna wiadomość o sprofacia ogólno-partyjnego oraz roztrzii.nać z Niemcami. W naszym od„Istotnie utrudnia - powiedział
sane są i rozstrzygane spra.vy, Znać problem - i ogłaszać ncwaniu masowych grobów więź· kach, reprezentujących szeroki wadziale jest 10 Niemców, z któPrehonorowy
l\fanhes,
Płk.
nam
obozu
pt11itycznych
terenie
na
zapatrywań
chlarz
polityeznych
niów
porządek d7ienn)'
związ:.:ne z pracą danego z:::kładu
rych tylko trzech słuiyło w
B.
Federacji
Bardzo istotnym jest, żeby refe- Leitenberg - Darhau. Cała dosłow pod płaszczykiem działalności han- zydent Swlatowej
produkcyjnego, urzędu lub instytuWehrmachcie, zaś reszta nalenagdyż
Politycznych
Więźniów
wydobypłaszczykiem
pod
dlowej,
żała do S. S. Przed kilku dnlarujący znał dobrze poruszany pro- nie prasa doniosła, że przemysło wania '. jak w danym wypadku) ród francuski nie rhce ł nigdy się
.
cji.
rni posyłano nas po raz czwar. Towai:z~s~ . ~talin wsKazywał, blem, omawiał J?O językiem prostym, wiec z l\lc.n achlum nazwiskiem
nie pojedna z wybielanymi przez
ze „nap1 az~1e1sze pr~blemy na- jasnym i dla wszystkich zrozumia- Gotler, podczas wojny słynny z bez glinki do produkcji porcelany, dą Amerykanów hitlerowcami, nigdy
ty w ciągu ł ostatnkh dwóch
s~ej praktyk1.. p:irty3ne3, z. wryjąt- • łym w oparciu 0 konkretne dane, względnego · traktowania robotni- ży się do zatarcia śladów wszystmiesięcy do te.i samej wsi, że
nie przyłoży ręki do współpracy ze
by zmusić do posłuszeństwa
k!em. oczyw1~c1e tych, kto~e nie f fakty i przykłady, w miarę możno ków cudzoziemskich, otrzymał od kich zbrodni hitlerowskich.
mieć „czystą SwYmi dawnymi katami, natomiast
ma
Neohitleryzm
ad
władz
niemieckich
miejseawych
tamtejszych chłopów"•••
~1er1':ą zwł~k1 lub stanowią ta- ści zaczerpnięte z pracy i życia zapełne oburzenia sio· chce i szukać będzie porozumienia
stąd
I
kartę".
wy·
na
zezwolenie
rnlnistracyjnych
iemmcę WOJ~kową/l'!b dyploma· kładu.
Z dnnych listów, nadchodzą
dnbywanie na wymienionym tere- wa premiera rządu bawarskiego Er z tymi Niemcami, którzy dziś wal·
powmny hyc bezwaruntyczną,
cych do t;odzin „ochotników" w
wszel1
pe
niemiecką
reakcją
z
czą
porceprodukcji
do
glinki
nie...
członkowie
sędzia
cziennym
Hitlera
porzi~dku
0
czasach
(w
harda
kowo omawiane na zebraniach
Niemczech. wyn:ika, że b. S.
organizacji powinni być powiadom1e- lany.
niemiecki w Manachium. Ma on na ką postacią. i budują. demokrację w
partyjnych".
S.-mani przechodzą w Jugosła
nasą
gotowi
którzy
Niemczech,
Na wiesc 0 profanacji grobów sumieniu wlelu niemieckich antyZebranie partyjne podnosi wśró:l ni przez o~łoszenie g~ na kilka dni
wii specjalne „przeszkolenie" w
faqzystów) dowodzącego, że sprawa prawić krzywdy, wyrządzone in'i t ·
tenp spomem
członków i kandydatów Partii świa r•rzed
..,
obozach policyjnych, utworzo1 eryzmu Mi"„dzyof"1ar h"tl
y;;u:cy
··
ł nk
· ma.
· zebra
'b term·1·
0
0
hitleryzm".
przez
narodom
nym
pojedutrudnia
Dachau
w
grobów
Więźniów
B.
Federacja
narodowa
I
_a~tu
~
w
.
cz
i:llę
n~ia
u:?z
so
zadań ogólnodomość intere~ów i
nych przez Rankowicza.
1
ze spra ami. k~~re I Polityrznych wystosowała pismo do
ogólnopaństwowych, zapozn me ". ę
i
partyjnych
Oprawcy hitlerowscy w roli
okupacy.iw.'3.dz
amerykańsk~eh
s~uczy w'.ązać te · zadania z zagadnie· b~cią. prz.edm10tem obr~d, przem)
,.pol;kt"ómicieli", narodu jugor.iami produkcyjnymi zakładu pracy. me .1c~ i prz~~otowame się do rze- nych, żądając wYjaśnienia. W odpoto,
słowiańskiego w r. 1949 wledzi władze amerykańskie. przy
Zebranie partyjne kształci członka czowe1 dyskus11.
doprawdy widowisko możliwe
znając. że na terenie obozu D:ichau
Stała zwyżka
partii, wychowuje !?O w duchu krytylko w kraju, opanowanym
Nie hamować krytyki
prowadzone są prace, wysunęły
tycyzmu wobec siebie i innych, w <ląż
przez klikę zdrajców. · morderpociąga
artykułów
tych
wszystkich
funta,
dewaluacji
i:o
miesiące
Trzy
ako
znalezione
że
rrzyJ>uszczenic,
i nie regulować dyskusji
do coraz lepszych wynik<lw
ności
ców i szpiegów. takich wła~ci
koszogólnych
WZl'OSt
szybki
sobą
za
występusilniej
coraz
Brytanii
w.
w
wie jak Tito ii Ral}kowicz, Karpracy, podnosi jego aktywność i ope·
Kiero\vnicy pa1·tyjni powinni dą ło 10 tysięcy szkieletów n·ależy <Io•..
tam je zwyżka cen. Dane z chwili obecnej tów utrzymania.
mieszkających
del i Dżilas.
ratywność w zwalczaniu braków i nie żyć do wytworzenia sprzyjającej at- ·zakonników,
Sfery burżuazyjne Londynu przywykazują, iż w ciągu ostatnich tnech
Gdziekolwiek ludy toczą waldoci~gnięć, wzmaga czujność rewo- mosfery
dla krytyki i samokrytyl\:i prze"d 500 la.ty,
miesięcy wskafoik cen hurtowych znaja, iż „run na sklepy", jaki na-lucy jną.
k_ę ł~ wolność prz~c~w~o !m.pena zebraniu i przez to podnosić akFrancuska Federacja B. Więź żywności wzrósł o 6,3 pr.oc. Cena me- stąpił w październiku, .;powodowany
nal:lStycznym c1ermęzyC1elom, ci
członków Partii. Powin 11i niów Politycznych podjęła wówczas
tywność
nieżelaznych wzrosła o 17,2 proc. był ogólną obawą pr..1ed brakiem todotychczasowi władcy, tracąc
do Dachau tali
oni pobudzać członków do zabiet·a- inicjatywę wysłania
Porządek dzienny
Koła te przeBawełna podrożała o 9 proc„ wełna warów i · zwyżką cen.
szukają
grunt pod nogami,
nia głosu, do mówienia o osiagnię- komisji w skład której weszli mię· o 14 proc., inne tekstylia o ponad 9 widują że wpływ dewaluacji na pozebrania
skwapliwie kondotier~ i landsdobrega ciach i brakach w pracy, do śmiałego dzy innymi przedstawiciele fran· procent. Cena chemikalii i olejów ziom życiowy ludności brytyjskiej
Pierwszym warunkiem
knechtów, a już najchętniej i
- jeżeli to jest słuszne i uzasadnio- cuskiego Zgromadzenia. Narodowenajżyczliwiej przyjmują na srut
krytykowania kierownictwa go. Jakie były wyniki badań prze- wzrosła o ponad 4 proc~ Zwyżka cen stanie się jeszc:.i:e br.rdziej widoczny.
przeµrowadzenia zebrania jest odpo· ne _
bę „wykwalifikowanych" zbrod
\Yicdnie ułożenie porządku dzienne- i wciągać ich w ten sposób do żywe prowadzonych z udziałem niemiec·
niarzy hitlerowskich. Walczą
go. Poi;ządek dzienny ·powinien u- go udziału w zebraniu.
kich b. więźniów politycznych?
względn~ć problemy, które w dar.ej
om dla swych nowyoh panów
Ważńym jest, by sekretarz partyjchwili są najbardziej ważne, zarówObecny landrat Dachau (karw Indochinach. Indonezji, i w
no ze względów ogólnopartyjnych, jak ny podtrzymywał rzeczową dysb.1Jsję,
• ta NSDAP Nr 3 z 1933 r(}ku)
wielu innych punl~tach ziemq
j
momenty,
cenne
i
nowe
uwypuklał
ordanej
potrzeby
amerykań·
na
władz
i ze wzglQdu
zwrócił się do
skiego globu, tam, gdzie zagrogani~acji. partyjnęj i zakład 11 pnr·y. zawarte w wypowiedziach towarzy- skich o oddanie terenów obozu DaJamtdtleli f
ŻO!le Wf' · terasy
•
1
11
'
·v " '
chau pod uprawę.
Wslta:r.:anym ' jest, aby sekrćtarz or- szy. n · '!\.• I • ''-wyzyskiwaczy. Z nim.I to wla§.
zaróżnych
ludzie
pracę
o
się
szają
Za~
Niemiec
z
Tłumy bezrobotnych
gan:zacji partyjnej naradził się' w ' Na· naszych zebraniach' pokutuh
nie ramię w rami4t !ttooz.y cbli.B . wójt Dachau za czasów chodnich tłoczą się przed urzędami wodów - wykwalifikowani .i -p.iewysprawie porządl<n . dziennego z egze- jeszcze niejednokrotnie pozostałości
&, walcząc prze
sia1 ud.a!I:& •
• hitlerowskich, a obecnie pod· zatrudni~
iemieckiej kw łi!tl& Mli ~'bflflty, Wili <!-"
1
n'!\
zakła sekrctan 'stanu
kutywą, z kierownictwem danego ·za- mieszczańskiego, .• liberalnego
ciwko własnemu narodowi, - 1
w rządzie bawar- Republiki Demokratycznej, położony wie, technicy, naukowcy, nauczycieie
dlatego tak bardzo są im po·acy i w miarę możności mania, które powstrzymują od otwar skim - Schwalber użył cementu
kładu
tej i szczerej krytyki towarzy.s?:y prze2ndł:zonego na budowę kostni- mi w pobliżu granicy strefowej. Za- itp. Większa część petentów kierotrŻebni S, S.-owscy ,.specjal'!.·
z aktywęm.
nielebezrobotni
chodnio-niemieccy
ści".
W układaniu porządku dziennego i kierownictwo partyjne. Zdarza się cy do innych budowli.
wana jest do pracy w magdeburs~im
aby
granicę,
galnie przekraczają
B. D.
•••s••••••••••••••••••••••••••••„••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
okręgu przemysłowym, a reszta 1o
Dr. Auerbach, komisarz rzą· uciec przed głodem i nędzą.
..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
Saksonii i Brandenburgii.
• du · bawa1·skiego <lla Spraw
W Magdeburgu, codziennie zgłaOdb11d1nvy, urh.ielił firmie Gotłer
koncesji na wydobywanie glinki na
ODEZWA FRANCUSKICH „BOJO- cującym w ich -.valce o pokój oraz terenie obozu Dachau.
zakław.>zy::;tkich
we
tworzenia
do
WOLNOSC"
I
WNIKÓW O POKOJ
Komory gazowe, - krematoria
Po
·t tó Ob
i inne instalacje obozu w Darony
Paryż (PAP). Stały Komitet fran- d ach pracy K om.i e w
.
.
koju.
chau są. systematycznie niszczone.
MEMORANDUM
cu kiej organizacji „Bojowników o
są
~~triotów.
tysięcy
kaźni
Mi~jsca
AUSTRIACKICH
KOBIET
w
odezwę,
ogłosił
pokój i wolność"
władzę ludową
zostaną
d7ls celem wycieczek p1Janych zoł.
.
,
•
buz
którzy
amerykańskich,
nierzy
Zw1ąz7
DelE'gac:1a
(PAP).
W1eden
ktĆ>rej podkreśla znaczenie solidarncj altrji robotników portowych, ma k~ ~mokratyc~.nych ~0~1et Austrii tclką whisky w ręku lub w towarynar;:y i kolejarzy francuskich, od p1 zeka za la na ~-~ce p1 ez~ d~nta Ren- rzystwie miejscowych pr~tytutek
istocie dla ekonomicznej, kulturalnej, nie, że Anglia przerywa rozpoczęte
(Ciąg dalszy ze str 1)
mawiających za- i w•adunków ma nera ~emora!"JUm. w ktor:y~ do-1 fotografują. si~ na. tle ruin kremalub temu podobnej pokojowej i do- z Węgramj rokowania handlowe i fi,..
tc.riałów wojennych, oraz robotni- maga się zaniechania wszelkteJ pro- torium lub komory gazowej.
działalność ekonoswą oficjalną
nansowe, do chwili uwzględnienia
..
.
.
kow przemysłu metalowego, wystę- pagandy wojennej. Memorandum I
m iczną na Węgrzech, swą pozy- zwolonej działalności.
Lecz ani zawarty w roku 1926 u- przez rząd węgierski jej żądania., by
Wyniki badai;i del~gac.11 zo~tały
pujących zorganizowanie przeciw domaga się uchwalenia przez rząd u
cję społeczną, wykorzystywał dln
konsulatu brytyjskiego
kład między Stanami Zjednoc:zonymi pracownik
i,«:odukcji wojennej. Stały Komitet stawy, któraby karała wszystkich, P~~c~•3::.;ane Ś~LatoweJ -!'ederacJi B.
działalności dywersyjnej i saboWęgrami, ani prawo międzynarouo· mógł odbyć na osobnMc:i rozmow9
z
wzywa wszystkie oddziały orgamza zajmujących się podżeganiem do n:ęzn1ow Pohty.~znych I by~y prz~d
tażu, skierowanv~h przeciwko Wę
we w Ol;·ólności nie zawierają takich · z obywatelem brytyjskim - Edga.
miot.em _dyskusJ1 na P_as1edzenm
cji do okazania czynnej pomocy pra wojny.
gierskiej Republi~e Ludowej.
francusk1i:go Zgromadzenia Naroktóre obowią zywałyby rem Sandersem, aresztowanym prze21
postanowień,
ojest
zmuszony
Rząd węgierski
clowego. Sekretariat Generalny Fei oskarżonym ó
rząd Węgierskiej Republiki Ludowej władze węgierskie
derac.11 prze~łał Sekretarzowi Ge- świadczyć, że w ciągu ubiegłych mie- cio zapewnienia w swym kraju SW\l- szpiegostwo, sabotaż i inne powain4t
neralnemu ONZ p. Trygve Lie list, sięcy niejednokrotnie stwierdzono
body i bezkarności szpiegom, sabota... przestępstwa.
w którym po.dając wyniki badań za sposób nie budzący żadnych wątp! żystom itp. wrogim elementom, nie
W związku z tym Węgierskie Mi.
DOKSZTAŁCANIE ROBOTNIKóW !domów. Inżynierom radzieckim udaZagranicznycla
Spraw
przy żądał pcdj~ia kroków w celu uka- wości, że przedsiębiorstwa ameryka zawierają również postanowień, na nisterstwo
ło się wynaleźć nowy system,
W ZSRR
rania winnych profanacji i w relu skie i obywatele amerykańscy, syste300 robotników, zatrudnionych w zastosowaniu którego wsz.elkie z~ zabezpieczenia. miejsca kaźni pa- matycznie nadużywając praw ekono- podstawie których konsul USA m6.gł stwierdza, że:
1) Komunikat brytyjskiego Mt.
by pretendować do specjjl.lnych praw
moskiewskiej fabryce samochodów >-mętrznu r??oty sztukateryJ;ie . moz- tt"iotów.
im w odniesieniu do obrwateli Stanów
zagwarantowanych
micznych,
nisterstwa Spraw Zagranicznych
im. Stalina ucz~szcza na kursy wie- na p~owadz1~ n.awet przy naJtęzszy~
przez państwo węgierskie, zajmowaopublikowano w 3 dni po oświad•
Co w rzeczywistości kryje się za li się na Węgrzech szpiegostwem, Zjednoczonych, którzy aresztowani
czorowe zorganizowane przy sz.1rnlc mrozie. . Dz11,:k1 . tern.u. wyn_alazkow1
czeniu delegacji węgierskiej, któ!imwodo\~ej dla przeniysłu metal\>- b~d~wn1ctwo umezalezmło s1~. całko- tą potworną sprawą, za Jj:tórą pono dokonywali przestępstw ekonomicz! zostali za takie przestępstwa.
ra już od października prowadzj.
wego w Mosk.Y.-ie. Trzy ;azy w tygo. wi~1e od P?ry roku: W ch~vil; obec- szą odpowiedzialność anglo _ ame- nych i politycznych z uszczerbkiem
ła w Londynie rokowania w spraWęgry ludowe
dniu odbywają się tutaj odczyty, wy- ne1 powsta_Je w Lenmgradz1e oOO no- rykańsko - francuskie władze oku- dla interesów pańshva węgierskiep;::>
wie zawarcia układu handlowego
Yc_h_d_o_m_o_w_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P_a_c_y_j_n_e_.- - - - - - - - - - - - i z pegwałceniem jej!"o ustaw.
__
przez najwybitniejszychw
glaszane
odrzucają
i finansowego, że wraca ona do
Lud1>Republiki
Węgierskiej
znaR~ąd
innych
i
profesorów, docentów
Budapesztu, ponieważ ze stro:iy
brutalne pr9by
wej w sposób najbardziej kate~o
moskiewwykładowców
komitych
angielskiej wysunięto nowe żąda•
ryczny oświadcza, że w żadnym wv.
skich wyższych uczelni.
ingerencii U~ A
nia, sprzeczne z porozumieniem
padku nie zamierza zapewniać praW roku bieżącym 18 robotników
wstępny1n.
Ponadto rząJ Węgierskiej Rep11przyczyną jei klęski · wyborczej
wa swobodnej d ziałalności i niekaral- bliki Ludowej konstatuje ze zdzi-.viefabryki im. Stalina ukończyło insty.
:;;) Komunikat angielski należy
ą
...
ad
pro''
które
os"!;om,
takim
:;.;>ści
tut, otrzymując dyplomy inżynierów.
uważać za próbę wywarcia presji
Omawi.wac pora:lk~ australijskiej labourzystowski w okresie swojego
niem, że rząd uSA usiłuje w SW!.!j
d>:~ałalność przeriwko istnie
aktywn!J
na rząd w~gierski w celu uzyskaLabour Party w wyborach fedet·al- panowa nia sprzeciwiał się wszelkim
nocie zastosować wobec Węgier groź
NOWE WINDY RADZIECKIE
nia dla zajmującego się szpiegonych, 01·gan australijskiej P artii Ko- r eformom społecznym i wprowadza! jącem>! na Węgrzech ustrojowi de- by, co jest rzeczą zupełni e niezwyi przeciwko narodo- kłą między p a nstwami utrzymujący
stwem ~bywatela angielskiego spe
W moskiewskich drapaczach chmur munistycznej „Tribune" stwierdza, że takie ustawodaws two, jakiego sobie mokratycznemu
wi węgierskiemu.
cjalnych warunków, sprzecznycza
mi z sobą ~tosunki dyplomatyczne,
'fi najbliższej przyszłośei znajdzie za- „przerywanie stra.ików, zamachy na życzyła Wall-Street.
z ustawodawstwem węgierskim
„We wszystkich trzech krajach i brutalnie narusza SU\verenność Wę
:stosowanie 12 roa:.ajów wind najnow wolności obywatelskie, propaganda
i wymuszenia w wyniku końca
pr9faszystowskie Nowej Zelandii, Australii i Wielkiej Węgry nię odma wiaią gierskiej Republiki Ludowej.
szej konstrukcji. Podczas gdy do- antyradziecka i
wym jego bezkarności.
Rząd Węgierskiej Republiki Ludotychczasowe windy były w stanie u- knowania, <'zynione pod przykrywka, Brytanii - prawicowa partia labouprzyjaźni lojalnym
Rząd węgierski z wielkim zdz{..
pN- r zystowska zdradziła robotników, dewej w sposób jak najba1·dziej katenieść przeciętnie ciężar 250- 1000 kg walki przeciw komunizmowi wieniem zmuszoriy jest skonstaobywatelom
g oryczny odrzuca te groźby, podobnowe windy mają nośność półtora ra- wadzić mogą wyłącznie do upadku
mokrację, sprawę pokoju i postępu"
tować, iż rząd Wielkiej Brytami
nie, jak odrzuca w ogólności notę
;y większą. Szybkość tych wind wy- kraju".
St. Zjednoczon-vch
węgiersko-an
uzależnić
usiłuje
rządu USA z 20 grudnia, jako no...vą,
Dziennik ten stwierdza, że rząd - stwierdza „Tribune".
nosi 3,5 m na sekundę. Drzwi kabiW swej nocie rząd Stanów Zjedno- bru talną próbę ing-erencji w wegielskie stosunki gospodarcze od
ny zamykają się i otwierajfł automf.·
czonych powoluJe się na zawarty w wnętrzne spr.:;wy Węgierskiej Repusprawy aresztowanego Sandersa
tycznie.
roku 1926 między Stanami Zjedno- bliki Ludowej.
oskar ż onego o szpiegostwo.
MIMO ZIMY r.,.•;mymi i Węgrami układ o przyjat ·
3) W dziedzinie anglo-węgier
SEZON BUDOWLANY W ZSRl?
otrzymają z powrotem „ma1ątki" zagrabione .1i i współpracy, na mocy które ~o
skich stosunków ekonomicznych
szpieg
Brytyjski
obywatele USA korzystają na teryW PEŁNI
łt
rząd węgierski nie zamierza apro
przez potwornych zbrodniarzy
i ang i o-węg ersk1e
torium Węgier z prawa do obrony
bować prób ·wywier::.nia nań naciNadejście ostrej zimny, nie wpły
o
przewidzianeg
bezpięczeństwa,
sku tego rodzaju środkami i jak
Doktór Auerbach o świadczył w i- wych hitlE'rows!nch zbrodniarzy wo- i
haudłowe
stosunki
nęło na zahamowanie tempa budownajbardziej kategorycznie r.iirzaca
nictwa mieszkaniowego w Związku wieniu bawarskiego minist erstwa fi- jennych w sp rawie zwrotu olbrzy- przez prawo międzynarodowe. Ukła
Za
Spraw
Ministerstwo
Węgierskie
tę próbę rzą du brytyjskiego, tym
Radzieckim. We wszystkich dzielni- mmsów, ie Emmie Goering, wdowie mich fortun t ych zbrodniarzy, zag!·a- du t ego rz ąd Węgierskiej Republiki g ranicznych opublikowało ponadto
bardziej, iż utrzymywanie wę·
cach Leningradu wykańcza się za- po czołowym z~rodniarzu W?jennyn.1, bionych w podbitych krajach euro- Ludowej zawsze dotąd przestrzegał n astępujące ośw iadc zenie :
i zamierza przestrzegać go w przy.
pcj.;kich.
giersko--angielskich stosunków eczę te domy i rnzpoczyna budowę no- H ermanie Goenngu, zostanie zw1u·
„19 grudnia brytyjskie :Minist eJ:"W dowie po Baldurze von Schira- szło ści wobec takich obywateli Stakonomicznych posiada dla Wiei•
wych. Wszędzie stosuje się metorly eony cały skonfiskowany mająte"k.
stwo Spraw Zag ranicznych powiadokiej Brytanii nie mniejsze znacze.
Szosy Moo- Doktór Auerbach prowadzi obecnie chu obiecano także zwrot skonfisko- nó1v Zjednoczonych, którzy swój poWzdłuż
~zybkościowe.
byt na Węgrzech wykorzystuj:J w miło posła węgierskiego w Loudy·
mienia.
wanego
......_
nie, niż dla Węgier.
czołokrewnymi
innymi
z
rozmowy
.kiewskiej powstaje azereg nowych
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Szkole
Wojewódzkiej
dla uczczenia urodzin TOWARZYSZA STALINA

Uroczystość w.

Stra:i Pożarna
Straż

\dzwoni~

Pożarna

~i~chp~<l~?~:6~~ńk~I~~~
k~taż~r~d
tygndnika „Przyiaźi1" o 300
1

cykl wykładów, 1•oswięconych hi- poniesione trudy, serdeczne po- procent w stosunku do dotych czas rozprowadzonych ilości.
storii W.K.P. (b). Słuchacze prócz dziękowania.
,,Przyrzekam w dniu urodzin
zajęć teoretymmych, podzieleni na
6 grup objęli opiekę nad zakłado- Towarzysza Stalina przed Partią,
1;1,-yrni bądź nad gminnymi organi- że będziemy się nadal ucz11ć Pracownicy Powszechnej Sl)ół
mówi tow. Kolw•zko. Bolsze- dzielni Spożywczów w Toma zacjami partyjnymi.
Po roztlaniu świadectw i na-' wicka czujność walka i życie Sta- szowie w dniu 18 grudnia zakoń
gród wyróżniającym się w nauce Zina będzie wforem przy§iciwafa· czyli przyjęte zobowiązania, a
mianowicie:
i w pracy społeczn,„j, .zabrał głos cym nasze} codziennej pracy".
Ułożyli chodnik w podwórzu
sekretarz
głos
zabrał
kolei
z
tow. Koluszko, który złożył kierow
przy ul. Zgorzelickiej.
tow.
Wojewódzkiego
Komitetu
n:ctwu i personelowi szkoły, za
archiwum
Uporzą:lkowali
Sienkiewicz, wygłaszając dłuższe PSS.
przeoiówienie na temat 70 roczni
zaopatrzenie
Usprawniono
cy urodzin Towarzysza Stalina. sklepów, kieru i ;ie oprócz te110
w Szkole Przysposobienia Przemysłowego
Na boga~y program cz~śr.:i arty- w dniu 18 bm. dodatkowe to\Va
recytacje i ry na sumę 8 i pół milionów zł.
złożyły się
stycznej
Chłopcy z SPP Nr 50 w To- stały ,nagrody kolegiom redakdo sklepów'.
maszowie już od dawna przvgo cyjnym nagrodzonych gazetek pieśni radzieckie w wykona.lJ.iu
towywa1i się do uroczysfego ściennych, a następnie odbyła pracowników L - 1 w Pabianiświęta, jakim stał ~dę dzień się wspólna uroczysta akaderocznicy urodzin Generalissimu mia, w czasie której rozdano cach. „Gwoździem programu" stasa Jóiefa Stalina. W przeddzień paczki z słodyczami i owocami. ły się występy baletu d~ie~1ęcego
PZPW Nr. 27 w Tomaszowie
wielkiej rocznicy młodzież udeprzygotowania Domu Dziecka. Balet ten witany
Uroczystość,
i żegnany hucznymi oklaskami melduje, iż zobowiązania załogi
korowała cały budynek szkolny
warsztatu mechanicznego, w
i świetlicę, a dzień 21 grudnia do niej, a przedtem jeszcze
robotnicy zobowiązali
rozpoczęto o godz. 12 konkur- przedterminowe wykonanie zo- wystąpił z bardzo bogatym pro- którym
sem gazetek ściennych, poświę bowiązań, jakie młodzież przyję gramem. Niemniejszym uznaniem się na dzień 21 i 23 grudnia do.
conych 70 rocznicy urodzin ła dla uczczenia dhia 21 gruó- cieszył się krakowiak w wykona- pełnić cały szereg prac inwesty
Wielkiego Wodza.
zostal.Y wykonane
nia, świadczą o czci i umiłowa niu absolwentów szkoły. Orkiestra ~Y.jnych . . . 1uz w dniu 17 grudnia. Poza tym
.
Do konkursu stanęło 7 kół niu, jakim imię i osoba Towa- pod k'ierowmctwem
Ba11as~.1ewi- _ pracownicy magazynów _
klasowych ZMP. W skład sądu rzysza Stalina cieszy się między cza wykonała szereg melodu ra- I w ramach swych zobowiązań
konkursowego we2zli wycho- robotniczą i chłopską młodzieżą. dzieckich.
doprowadzili do wzorowego sta·
wa wcy, członkowie ciała peda- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nu magazyn.
•1
gogicznego oraz podstawowej
.
organizac~i partyjnej.
.
.
.
O g?dzrnie 18, przy udziale
W ramach swych zobowiązań
W d11:m, 70 roczm~y urodzm uczestników - którzy wraz ze
uczącej się młodzieży, personelu
kierownicl\\!O Okręgowej
robotnikarodzicami
swymi
PrzyStalina
Generalissimusa
h
·
k'
1
/vl!eczarni· Spo'i'dzi'elcze·,· n·
h
d .
.
b t'·
·aci'ela nasze· OJ.
nauczycie1s 1cgo l wyc owaw„ To_
czyzny 1 ro o mi - w mu tym ze swyc ma.1
J
·
·
maszowie uruchoP.liło .\V :iniu 2 l
d
czego or~z zaproszonych g~sc1 niczych dzieci, przy. prz,edszkolu. ł h
Dzieci yc ser uszek przesłali jak naj
PrzyJacioł
odb:l"ła s1<>"' uroczysta akademia. Towarzystwa
lepsze Życzenia dla Tego, które- grudnia nowy Bar Mleczny przy
db ł
.
T
ul. Spalskiej, roz~iJajae równow
s,1ę
a
Y
o
omaszowie_.
.
w
ob.
szkoły
Zagaił ją dyrektor
Gula.ej, po czym wspólnie odśpie- dmu 2~ grudma .ak.ademia dla mu :robotnicze dzieci zawdzię- cześnie współzaw:>dnichvo we
wano hymn radziecki. Przemó- ropotmczych dzieci. naszeg'? czają dziś lepsze i słoneczniej- wszystkich placó~ka~b s,pół·
dzielni.
wienie poświęcone eyciu i czy- ~iast:i.. Na .akade!llu; przybyli sze warunki wzrastania.
nom Generalissimusa Stalina - rowmez. rod,zi.ce dz1ec1 oraz za- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wygłosił tow. Stanisla·w Nowak. proszem gosc:e.
Referjtt poswięcony omowieCześć artystyczna wykonana zo
·
przez zespół teatralny niu Wielkie} Rocznicy wygłosił
stała
W zakoń- tow. Heliodor Chwist, a po odpienyszej kompal}ii:
Spółdzielnia
rozprowadziła
czemu uroczystosc1 rozdane zo- śpiewaniu przez dzieci hymnu

uro- wygłosił referat, poświęcony 70
Siedemdziesiąta rocznica
Towar.zysza
dzin Genialne;so Wodza Proletaria- rocznicy
urodzin
ciekazbiegła się w Wojewódzkiej
tu
nkzwykle
Mówca
Stalina.
ADRES REDAKCn:
poscharakteryzował
żywo
i
wie
uroz
R S. W. „Prasa", Plac Koś· Szkole PZPr: w Pabianic.ach
Jego
i
Stalina
Towarzysza
stać
i
kursu
ciuszld 16, tel. 2-50, godziny czystością zakończenh
12.
przyjęl' 10 wręczenia św_iadectw oraz nagród udział w walce o Socjalizm.
Tow. Kiestrzyń3ki ·- kierownik
się absolwentom
wvróżniającym
podsumował z kolei wyniki
szkoly
szkoły.
otworzył kursu.
Uroczystą akademię
Słuchacze ku1su - jak wykazały
któszkoły,
asystent
Kubicki,
tow.
lduńskie1
ry powitał gości oraz zaprosił do repetytoria - najleyiej opanowali
tylko w wypadku

Zespół Jana
z PZPB w

pożaru).

Kaj la
Woll

n a"' rodzony

ZDUNSKA WOLA. - W wy·
niku konkursu ~a zespół najwyż
szej jakości na zgłoszonych 566
zespoiów ca lego przemysłu bawełnianego nagrody w wys. 150
tys. zł. otrzymało 15 zespołów.
Na 7 miejscu znajduje się zespół
Jana Ka iła z PZPB Zduńska Wo
la, Oddział Nr. 3. w składzie Jó
zefy Jałowieckiej, Janiny Smo·
Jarek i ErJmunda Jabłot'Jskiego,
którzy wyprodukowali 62, I proc.
extrv. 37.9 proc primy, a plan
wykonali w 114,4 proc.

prezydium sekretarzy Komitetu
Wojewódzkiego tow. Sieukiewicza i tow. Kubickiego, sekretarza
K.M. w Pabianicach tow Tomasa,
prezydenta miaf:ta Pabiani:::, tow.
Sulejową, kierownika Szkoły WoKiestrzyńskiego,
jewódzkiej
pracowników szkoły - towarzyszy śniecikowstdego, Wawnyniaka oraz absolwentów o:>tatniego
kursu towarzyszy: Jędrzejczaka,
Barysia, Kolus:rko.
tow. ~niecikowski
Następnh

Uroczysty ,przebieg akademii wPiotrkowie
poŚ\"4teconvch

70 roczn:cy urodzin
70tr/ARZW'SZ.4 STALINA

W dniu !H b. m. na terenie I Zgromadziła ona wszystkich
Piutrkowa odbyło się niezależ- pracowników oraz chorych ze
nie od centralnej akademii w szpitala Ubezpieczalni. Program
sali Kilińskiego, szereg akade- obejmował przemówienie, pod · ł 1 · · T
, ·
wszyst - S\'1.'lęcone
kł d h
„
zia a nosc1 owarzymu w za a ac pracy.
·
·
s
·
k k
d b
··
Kie one po o nie ja a ademia s.:a ta!ma, o~az cz~śc artystyc~
centralna, ,miały uroczysty prże ną. Między innymi odznaczeru
,.
6 .
t li
ł
. .
b
.
b ieg, a ze ram zywio owo ma- Z?s a
r w~1eż wyrozniający
nifestowali swe uczucia wdzię· się przodowrucy pracy.
Wśród akademii szkolnych
czności i wierności dla Wielkiego Wodza1 proletariatu Towarzy- dobrze wypadła akademia urzaLiceur~
dzona w Państwo
sza Stalina.
.
~
.
Do szczególnie udanych aka- S~łdz1elczym w Piotrkowi;;
demil zaliczyć należy między Miała ona bar?z~ bogatą częsc
innymi akademię w Ubezpieczał a.rt~s'tyczn~ pos~ęco~ą Generani Społecznej w Piotrkowie. lissimusowi Stalinowi.

przed terminem

Dz at wa· szkoIna TPD Nowy

I
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25 ton owoc o•w
w grudniu
OgrodQicza

piotrkowska

Spółdzielnia zł za kg. Podobnie zresztą spra„
Piotrkowska
O~nicza jest hUrtóWym i de- 'wa ma się z warzywami świeży-
tahc~ym dystrybutorem owo- , mi, kiszoną kapustą i ogórkami.
Wielkim powodzeniem wśród
które ~prowa:
ców l

w:xzyw„

dza bądz to bezpaśrednio, bądz klientów - szczególnie w cza~
cieszą się S\lSzone
1:o za pośrednictwem sektora .sie zimy -

uspołecznionego i państwowego. śliwki, gruszki itp. oraz pomido
W czasie wzmożqnego popytu
w grudnitt
dostarczono odbiorcom detaliczym we własnym sklepie przy

przedświątecznego,
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'który dzi~ki pilnej pracy i od~
serdecznego do
powiedniego
niej stosunku są naprawdę
dla
przykładami
godnymi
Okręgowa Mleczarnia Spółd:tilel i innego inwentarza i tp.i zaś 40
wszystkich pracowników „Hortensji". Z nich to właśnie biorą cza w Radomsku wykazuje oży- procent, to znaczy 8 milionów liprzykład młodociani robotnicy wiona działalność na odcinku ra· trów mleka stanowi nadwyżkę,
tej huty, członkowie fabrycznej cjonainej dostawy mleka przez zbywaną przez rolników. Z tej i·
oĘ"ganizacji Związku Młodzieży szerokie rzesze rolników hodow- !ości zaledwie 55 procent przecho
ców. W b. r. w okresie dziesięcio dZ'il przez spółdz.delnię, a reszta
Polskiej.
Dziek' wzorowaniu się na ich miesięcznym do Mleczarni w Ra- dostaje się do konsumenta za popracy, dzieki wyjaśnieniom, ja- domsku dostarczono 3.744.000 li- średnictwem pokątnych handlakie od czoiowych przociowników trów mleka, podczas gdy w roku rzy, którzy wyroby mleczarskie
otrzymują młodzi ZMP-owcy. ubiegłym mleczarnia przetworzy rzucają na wolny rjnek po odpopotrafili oni w ostatnim etapie ła 3.416.000 litrów mleka, a przed wiednio wysokich cenach. Powowspółzawodnictwa osiągnąć po- wojną w roku 1938-2.899.000 li- duje to wielkie wahanie cen
ważne wyniki. Ponad 40 rnło- trów mleka. Pod względem do- mleka i masła w naszym terenie
zo- staw najlepiej wywiązują się rol i zakłóca normalną aprowizację
dzieżowców wyróżnionych
stało dyplomami honorowymi i nicy hodowcy, członkowie Spół- ludności robotniczej miasta.
Bojowym zadaniem stojącym
premiami pieniężnymi w wyso- dzielni Mleczarskiej z gmm Radziechowice, Dobryszyce i Brudzi przed Okręgową Mleczarnią Spół
kości od 600 do 5.000 zł.
dzielczą w Radomsku jest podce.
Spośród młodzieżowych przoz ogólnej ilości wyprodukowa- niesienie ilości dostaw mleka do
downików pracy wyróżnić na~e nego mleka, 60 procent rolnicy spółdzielni i wyeliminowąn1e han
ży ZMP-owca Władysława P1e- radomszczańscy zużywają na po- dlu łańcuszkoweg<? mlekiem i wy
itiszka, pracującego na dwóch krycie potrzeb Vf gospo.dars~wie j robami mlecz~rsk~mi..
.
.
automatach. W ostatnim okre- (wyżywierrie rodzmy, chow cieląt
Zarząd Społdz1eln1 reahzowac
sie potrafił on osiągnąć wynik
nie wiele odbiegający od osią
gnięć czo~owych przodowników.
Wśród dalszych wymienić naleCENNIK OGŁOSZElQ°
ży Eugeniusza Nawrockiego zatrudnionego w charakterze poW DZIENNIKU „GIOS TOMASZOWSKI"
mocnika majstra, Bogdana KoZa jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy·
lasińsTdego oraz Józefa N owajęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekśde i za tekska.
tem' - 6 łamów po 45 mm.
Ogółem w ·chwili obecnej na
Drobne
Nekrolo1l
Za tekstem
Wielkość ogłoszeń
216 członków ZMP, 160 bierze
30 zł
70 zł
70 zł
od 1 do 100 mm
we współzawodnictwie
udział
pracy. Stwierdzić należy1 ie w
-zł
110 zł
110 zł
ocj 101 do 200 nim
ostatnim czasie poważme pod- zł
160 zł
160 zł
od 201 do 300 mm
nieśli oni swe wyniki, a znaczna
- zł
200 zł
200 zł
powyżej 300 r.nm
ich część niewiele odbiega od
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
wyników uzyskanych przez czo
łowych przodowników. Obecnie drożej.
mło,dzi ZMP-owcy postawili '30Ogłoszenia w n rach niedzielriych i świątecznych o 50 proc.
bie za cel walkę z opuszczi:;.nierr.
godzin roboczych. UchwaloJ'lo, drożej.
że ZMP-owiec, biorący udział
Ogłoszenia w numerach spe'c jalnych i okolicznościowych
we współzawodnictwie nie może
proc. drożej.
OO
1
o
opuścić ani jednej nieusprawiecen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogło
Od
dliwionej minuty.
drukuje się w mial'ę wolnego miejsca i za terminowy
szenia
Niezależnie od os~ągnięć proogłoszeń nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.
drll;k
huty """"" . --· „.
dukcY)}!Y_:h ~~P-owcr
-

I
d a ro o n1cze1 1u no;9CI m1as

I

Bar Mleczny

·

normy produkcyjne
za

W

zobowiązanie

291 qrudnia

czół:owych,· przu~owników

ZMP-owcy ·„Rortensii"

ti~~~;i:~&~~~~~~~~~~~ii<l~~

1

narodawego i „Międzynarodówki" - n~tąpił~ c:zę~ć .artystycz·
na.~ wy~o~a·mu dz1e~1 J'P·D-ow
„
skieJ św1ethcy.
Po zi:k?ńczenin cz~Ac!' artypr~ekraczają
styczneJ zebranym dzieciom roz·
Iniami Zarządu Miejskiego ZMP, dane zostały paczki z owocami i
mogą
,,Hortensji" służy~
wzór również, pod względem bió.rąc udział we wszystkich słodyczami. Uroczystość ta z
pewnością na długo pozostanie
pracy organizacyjnej. Interesu- akcjach i imprezach.
(H. M-a) w pamięci najmłodszych jej
ją się żywo ws.zystkimi poczyna
·

Za. ·Przykładem
Największy piotrkowski zahuta
kład przemysłowy „Hortensja", ma wielu wyb!tn:y~h. przodow~ików pracy. Wyrozmc tu nalezy przede wszyst-

Dzień

Wykonane

I

to będz!ie przez wzmofen'ie pracy
nad podniesieniem hodowli pod
względem jakościowym i zwiększenie mleczności krów, w naszym powiecie z 1200 litrów na
1600 litrów dziennie. W celu ra·
cjonalnego żywienia krów zimą,
i dożywiania w okresie letn~m,
powstać mają na terenie powiatu
placówki poradnictwa żywienio·
wego. Również szczególna uwaga
zwrócona zostanie na zagęszcze
nie sieci punktów skupu mleka
umożliwfających racjonalną dostawę w ten sposób, by każdy rol
nik od miejsca zamieszkania do
punktu skupu nie miał więcej niż
2 kilometry. Od 1950 roku wpro
wadzone będzie ogólne współza•
wodnictwo między dostawcami
mleka oraz pracownikami filii.
Jeżeli chodzi o pośrednictwo
żywieniowe, to należy stW:erdzić,
że władze Spółdzielni już w bieżącym roku położą szczególny na
cisk na to zagadnienie.
Poradnictwem żywieniowym obj ętych zostało 51ł gromad, z 1082
posiadającymi
gospodarstwami
Jaskrawym przykładem racjonalnego żywienia bydła
jest gospodarstwo ob. Stanisława Drogorza z gminy Dobryszy·

1766 krów.

pracy, szpitalom itp. 25 ton owo
ców, przede wszystkim jabłek.
Ceny warzyw i owoCów są
znacznie niższe niż w handlu

ry w butelkach. Bardzo dobrze

nadają się na kompot tanie jabł
ka po 30 zł kg, których dziennie
sprzedaje się po kilkaset nawet

spółdzielni

na
kgw magazynach
gromadzono znaczniejsze ilości
owoców i warzyw, k'tóre zabez·
pieczono przed gniciem. Zapobiegnie to z pewhością zwyżce
cen na te artykuły, z jaką spotykamy się wskutek machinacji elementów spekulacyjnych
prawie corocznie zimą i wczesną

prywatnym: kilogram najlepszego gatunku jabłek kosztuje
w Spółdzielni nie więcej niż 110
zł, podczas gdy gdzie indziej ta
kie same jabłka kosztują po 16Ó wiosną.

(S)

Zamiast 5~16 zespołów
grudnia łów poza dzień 21 grudnia i
wezwanie do tworzenia dalszych
szowie postanowiła zorganizo- zespołów.
W tej chwili młodzież Fabrywać 5 ~łodzieżowyc~ zespo~ów
·
wzoroweJ pracy, ktore miały- k' S
pracować od 15 do 21 grudnia. . I . ~tuczneg.o J edwabm meldu7
Zespoły takie zostały stworzone. Je. i11 w wyniku apelu kol. NałeJ
W trakcie jednak pracy - rzu- - zostało stworzonych dalszych
cone zostało przez uczestniczkę 11 zespołów, ktore przystąpiły
jednego z zespołów wezwanie już do kontynuowania pracy
·
przedłużenia pracy tych zespo- zespołów pracy wzorowej.
Dla

uczczenia 21
PFSJ Nr 1

młodzież

w Toma-

Realizujemy

zobowiązania

1-

kilka zeapołów realizując pr~y
jakie załoga
Z zobowiązań,
P~PW Nr 29 podjęła dla uczćze- jęte na ten dzień zobowiązania,

urodzin Wie!· przekroczyło je od 5 - 8 pr()cent.
n~a 70 rocznicy
Wodza osiągając od 15 - 18 proc~n.t
kiego Nauczyciela i
proletariatu światowego - Towa nadwyżki w produkcji. · Rów.u~e~
rzysza Stalina, pracownice oddzia w dniu tym wyższą produkcję o
lu cerowalni zrealizowały podjęte 10 .procent uzyskała cała przędza!

ce, który początkowo miał 5 ti.- ~~ją~enw:;~~k~b:r1i.l~~~~p:~~~ niiMP-owcy oczyścili w dni~ tym
trów mleka od jednej krowy, a we dla PZPW Nr 3 w Lodzi, Pra- swoje maszyny ~rodukcyjne ora~
po zakończeniu racjonalnego ży- cownice oddtiału nopiarek zreali osiągnęli dobre wyniki w pracy,
wienia, trwającego 21 dni, otrzy-1 zowały zobowiązanie podjęte }d- realizując podjęte przez siebie ?.O
mywał od jednej krowy 13 litrów nośnie zwiększenia w dniu tym bowiązanie. dotyczące podwyższ·3
produkcji o 10 procent. Na tkalni nia 'produkcji o lQ procent.
(b)
mleka dziennie.
~~<X>OOCCXXXXX>OO
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Rok ·1950
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Halir1a Proniewi czown·a
19-letnia rekurdzistka Polski w pływaniu marzy o maturze
i ..• Akademii Lekarskie;

STRAJK POŃCZOSZNIKóW
SAl\IOBóJSTWO
ŁóDZKICH
ZREDUKOWANEGO KOLEJARZA
W dniu dzisiejszym rozpoczyna się
Zredukowany przed niedawnym
czasem kolejarz Stanisław Malczew- strajk pończoszników łódzkich, któski, zamieszkały w Justynie, powi~ rzy wobec groźby redukcji oraz obtu brzezińskiego, popełnił samobój- niż\d zarobków o 30 procent
stwo, rzucając się pod pędzący po- wszyscy porzucili pracę.
ciąg. Lokomotywa zabiła go na m1eJ·
BUDOWA RADIOSTACJI
scu, a następnie wlokła ciało kilkaŁóDZKIEJ
dziesiąt metrów.
W Łodzi przystąpiono już do budowy stacji radiowej, która mieścić
SMUTNE śWI~TA
„Kurier Łódzki'' daje sprawozda- się będzie przy zbiegu ulic Inżyni~r
nie z ubiegłych świąt, które „prze- skiej i Wołowej. Nowa stacja będzie
miała charakter przekaźnikowy i bę
szły skromniej, niż w latach poprze·
dnich". Kryzys w przemyśle nie po- dzie nadawała programy z Warszawy.
zwolił szerokim masom przygotować
Każdy
się tak, jakby tego chciano.
musiał ograniczyć się do minimum.
Gosposie z trudem wiązały braki bnd
żetowe. Nie do pozazdroszczenia były święta w domach bezrobotnych''.
BUNT WOJSK
PORTUGALSKICH
W portugalskiej kolonii w Chinacn
- ~acao zbuntowali się żołnierze

dla młodzieży (Stalina 1)
godz. 14, 16, .18, 20.
„Dżulbars" „Bo.
BAŁTYK (Narutowicza 20) gata narzeczona" - godz. 16, 18.30
21; )
31)
(Franciszkańska
BAJKA
„Nikt nic nie wie" - godz. 114, 16,
18, 20.
GDYNIA (Daszyńskiego 1) - „Program aktualności krajowych i zagraniczny'ch Nr 54 - godz. 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodz. (Legionów 2-4)
,,Na morskim szlaku" - godz. 14,
16, 18 i 20;
MUZA (Pabianicka 173) - „Arinka"
- godz. 16, 18, 20;
POLONIA (Piotrkowska 67) - „Pu.
stelnia Parmeńska" I seria - god3.
17, 19, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Kino niecz~ne z powodu remontu.
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) - „Bi
twa o Stalingrad" - godz. 14.30,
16.30, 18.30, 20.3"0.
ROMA (Rzgowska 84) - „Ulica Gra
niczna" - godz. 15.30, 18, 20.30;
REKORD (Rzgowska 2) - „Podrzu.
tek" dla młodz. - godz. 14; „Cy·
godz. 14, 16, 18,
gański tabor" 20.
STYLOWY (Kilińskiego 123)
„Cyrk" - godz. 16, 18, 20.
„Gdzieś
śWIT (Bałucki Rynek 2) w Europie" - godz. 13, 15.30, 18,
23.30.
„Pu.
TĘCZA (Piotrkowska 108) stelnia Parmeńska" I seria - godz.
14.30, 16.30, 18.30 i 20.30.
TATRY (Sienkiewicza 40) - „śpf~.
wak nieznany" - godz. 16, 18, 20.
„Boga.
WISŁA (Daszyńskiego 1) ta narzeczona" - godz. 15.30, lo,
20.30; r
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) - „Ali
Baba i 40 'Rozbójników" - godz.
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego 16) „Sumienie" - godz. 16, 18, 20;
„życie
ZACHĘTA (Zgierska 26) dla nauki" - godz. 16.30, 18.30,
20.30; .

~~=:c c::;z~~;! !~~~::i:!:. jak

U nas treningi odbywaj, się pięć razy
dodatek stary rekord Polski.
- Potem przyszedł oh'6z w Warsza- w tygodniu, a właściwie driesięć, bo
wie i wyjazd do Rumunii. Pomimo usta 5 razy rano i 5 razy po południu.
- Moje plany na przyszłość? - W
nowienia tam nowego rekordu na „setkę" stylem klasycznym zajęłam dopiero tej materii trudno cokolwiek przewidrugie miejsce, moja rumuńska koleian dzieć, w końcu jednak s uśmiechem
Proniewicz6wna
zażenowania
pełnym
ka była znacznie lepsza.
- Chodzę do gimnazjum, ale sport zwierza się naro: - „W pierwszym r~
nie przeszkadza mi w nauce. Zdaję so- dzie 'będę się starała zrobić maturę i
hie jednak sprawę z tego, że gdyby zdać na Akademię Lekarslą, a jeżeli
nie pomoc Klubu i Dyrekcji Szkoły to chodzi o pływanie, to osiłgnłĆ na 100
nigdy nie wybrnęłabym z pewnych trud metrów stylem klasycznym 1,26 min.
Cie11zy nas, że Proniewiczówna zarów
nosc1• Ale chyba najwięcej mam do
zawdzięczenia naszemu trenerowi ob. no jako uczennica, jak i zawodniczka mo
ze być przykładem pracowitości .i amMajchrzakowi.
- Jestem za mało doświadczona - bicji i to nie tylko dla równych sobie
mówi młoda rekordzistka .Polski - wickiem.
Sukcesy nie przychodzł eame, aby je
aby wydawać s11d o tym, w czym leży
„tajemnica dobrych wyników". Myślę, o~iQgnQĆ trzeba długiej, bardzo długiej
że w pierwszym rzędzie w racjonalnym pracy, wielu wysiłków, a nawet wyr:r;e,.... - - trybie życia i regularności treningów. ezeń -------------------------------

Zmotoryzujemy Ludowe

Zespoły

Sportowe

naj•
Jak sama mówi, pływać zaczęła sto- R k 1950
przed naszymi• mot ocykł9·otwiera
o
SUJtkowo niedawno, bo dopiero w rostami nowe hor-yzonty
.
ku 1947. - „Ale pływanie pociągał~
Po przeprowadzonej zmianie struktu- Wyniki indywidualne naszych wyczymnie zswśze" - dodaje. Zapisałam
się póczątkowo do YMCA, przechodzQC ry organizacyjnej w naszym sporcie - nowców jak Kołeczka, Krakowiaka ezy.
tam całe pływackie abecadło. W maren wszystkie kluby i sekcje motorowe 0- Wróiyńskiego zostały poprawione, cho1949 rnku wraz z całą sekcj11 przeszliś kręgu łódzkiego znalazły się w odpo- eiaż warunki dla żużlowców Ił w dalmy do LKS „Włókniarz", a w lipcu wiednich pionach i rozpoczęły już s' azym ciQgu złe, bo dwa ie.zony L6dź
nit' miała toru żużlowego.
pojechałam już na mistrzostwa Polski wiosnQ rb. nowł pracę.
Motocykliści łódzcy wykazali dużo uZałożenie umasowienia sportu było
do Siemianowic. To był jeden z najPAŃSTWOWY
szczęśliwszych dni, jakie przeżyłam. szczególnie ciężkie do wprowadzenia w miejętności a co najważniej.&:ze chęci w
TEATR POWSZECHNY
Startowałam na 100 mtr. st. klasycznym życie w dziedzinie motoryzacji. Tym jeździe płaskiej, <'zego . najlepUym do.(ul. 11 Listopada 21, tel.150-36)
Dobranowską, Maternowską i Kaleto· 1nie mltiej zrobiono wiele w kiertlllku wodem były zorganizowane wyścigi na
z
o godz.
Dziś i dni następnych sama nie wiem jak to się stało, ie przeprowadzenia zawodów i imprez mo· lotnisku. Wzięło w nich ud:Uał 60 mo
~·ę,
19.15 „Rozbitki" - komedia w 4 aktach Józefa Blizińskiego, z udzia- właśnie ja wygrałam, poprawiając na tocyklowych o charakterze nuumwym. tocyklistów naszego Okręgu s Kołecz
lciem, Dorożyńskim i Wróżyńskim na
łem A. Dymszy, P. Relewicz.Ziembiń.
c:i:ele. Startował w tym dniu również
skiej, W. Waltera, w. Ziembińskiego
i innych.
znany motocyklista Brun z Warszawy.
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
Łodzianie pomimo braku odpowiednich
we Francji
,
motorów wykazali do!k:onałą technik~
TEATR „OSA'"
'
ła wysoki poziom i rutynę;'zdoby- jaz.dy i opanowanie maszyny. Licznie
(Traugutta 1, teL 272-70)
wając sobie ,pełne uznanie Lczme zgromadzona publicznoić na tej impre•
O godz. 19.30 - „Romans z w:>zebranej publi<:zr.ości oraz przy· zie dała bodźca organizatorom do un•dewilu" z udziałem T.Wesołowskiego.
dzania podobnych imprez na przyszłość.
chylną ocenę prasy francuskiej.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
Drug, impreą n1asowt był raid-wyW drużynie polskiej wyróżru:ły
.,LUTNIA„
•
się Reindlowa i Rakoczy. W ze- ścig do Lodzi, w którym wzięły udział
O godzinie 19.15 „Ptasznik z Tyspole francmkim najloepsza była WM)'&tkie kluby, wykazujłe dnio amhirolu" - operetka w 3 aktach M. Wektóra w punktacji indywi· eji. Trzysta motorów stanęło na starPalau,
sta i Helda. U dział bierze cały z&dualnej zajęła ex aequo z Kru- cie a 260 raid ukończyło. lmBalet spół artystyczny. Chór prezy lokalnej .1 talą dui:1 ilościf ttarp:arJką (Polska) 5 m:ejsce.
Orkiestra. Bilety do nabycia w ka..
sie teatru od godz. 10 do 13 i od 17.
Wyniki techniczne: równoważ· tuj1cych jes7JCze w Po111Ce nie było Okręg łódzki, jako organicator jej odW niedziele i święta kasa czynna od
. -~
n~a -: Polska, 56,ti pkt., Francja niósł wielki sukces a mótocykliści dogodz. 11.
-. ł
54,2 pkt.'; \ndYwidfui:t'n.fe - 1) Dę- wiedli, ie stac ich na Ud&ial w imprebicka (Polska) 9,7 pkt„ 2) Rako· aac)t masowycn oi::az, że potrałi1 dłiel
członkowie·
czy (Polska) 9,6 pkt„ 3) Palau nie bronić bMW 1woich klubów: Nie
·Z K-S „Bzura'' !
można pominłć eukcesów naszych źuż
(Francja) 9,55 pkt.
i ich zaciętych walk o utrzym&łowców
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Polska
'konia
przez
Skvk
niniej·
Zarząd ZKS „Bzura"
szym przypomina wszystkim swym
pkt„ Francja 54,9 pkt.; indyw:i- nie eię w lidze.
rejestracja
członkom, że powtórna
Dzięki odpowiedniej opiece ze strony
dualrie - 1) Rakoczy (P) 9,9 pkt.,
odbywać się będzie tylko do końca
2) Reindl (P) 9,(}9 pkt., 3 Krupian· Zarządu "Ogniwa" oraz wspaniałej jeź
Polski w gimnastyce
l Mistrzyni
miesiąca grudn:ia r. b.
drie braci Kołeczków, Kamińlkiego,
ka (P) 9,09 pkt.
Rakoczy (Włókniarz)
Nadmienia się, że członkowie któ
Duraja i Debi11a Wróiyńi;kiego,
57,55
Polska
wolne
Cwiczenia
ozna
w
rzy nie dokonają tejestracji
ł.6dź pozo5tała w Lidze żuilowej a buczonyrn terminie, tracą prawo gło
stadionie WKS Legia
na
tor
się
dujący
PARYŻ (Obsł. wł.). - W ramach pkt„ Francja 55,5 pkt.; ~ndywisu na rtbliżające się Walne Zebranie
pkt., 2) _ do5tarc:zy nam wiele wrażeń w roku
9,8
(F)
Piatlau
1)
dualn;e
organizowa
sportowych,
zawodów
klubu.
Sekretariat klubu czynny jest co nych z okazji jubHeuszu 15-lec:.a Reindl (P) 9,75 pkt., 3) Rakoczy przyedrm.
Ogólnie oeenić trzeba pracł motoeydziennie 11:a wyjątkiem niedziel i FSGT, odbyły się w hali Huyg- (P) 9,7 pkt., 4) SkLrlińska (P) 9,7
świąt w godz. 18-2-0 przy ul. Wi- hens w Paryżu zrwody gimnasty· pkt.
klistów za dobrt, bo nie baez,c na trud
gury Nr 4.
Poręc:r,e - Polska 57,(}5 pkt., ności techniczne - pracowali i odnosili
czne między kobiecymi reprezentacjami Zw~ązków Zawodowych Francja 54,75 pkt.; indywidualnie sukcesy. Rok przyszły błdzie dla spor
Skład pieściarski
Polski i Francji. Zawody zakoń- - 1) Rakoczy (P) 9,8 pkt„ 2-3) tu motorowego stał znów pod snakiem
na mecz z Poznaniem czyły się zdecydowanym zwycię- Reindl i Kar.~kow.ska (P)) - po reorganizacji bo GUKFiz„ id,c po linii
polskich 9,55 pkt., 4) Dębicka (P) 9,45 pkt. umasowienia wszytkich dyscyplin aporzawodń.czek
Łódzki Okręgowy Związek Bokser· stwem
Punktacja indywiduaJ.na: 1) .Ra· 1 terwych opracowuje pl"ojekt poł9czenia
ski wyznaczył i:a. międzyokręgowe z~- 229,3:219,4 pkt.
Na zawodach obecny był amba- koczy (P) - 39 pkt„ 2). Re.ndl 1automobilistów z motocyklistami, i urno
;ody z :rozn:mcm, któro. odbęcJ,ą ~1ę
d· (P) - 38,7 pkt. 3) Kanikowska iliwi im dotarcie 1 motorami do mas,
:t
d R p p t
o styczma 1~00 r. w Lodzi następuJą.·
,
.
.
.
,
cych żawodmków:
1 sa or . . u ramer. oraz prze 1
Kargier, Czarnecki, Mazur, Marcin- stawidele dyplomatyczni państw (P) - "38,05 pkt., 4) .Dęb:cka (~) - me wykluczaJQc Lud?wyeh Zespoło"'.
38 pkt„ 5-:6) Krupi.anka (P) l Pa- Sportowych --; zgodme s wytycznymi
kowski, Zachara, Olejnik, Walaszczyk, demokracji ludowej.
III Plenum KC PZPR.
Drużyna pols::a zademonstrowa lau) (Francp) - !P~ 37,85 pkt.
Niewadził.

PA.MH'WOWY TEATR
IM. STEFANA JARACZA
(uL Jaracza 27)
odmawiając posłuszeń
artylerzyści,
Dziś - o godz. 19.15 dramat J. Sło
zbuntowanyMiędzy
stwa oficerom.
wackiego pt. „Maria Stuart".
mi a wojskami rządowymi toczy s:ę
zacięta walka.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
(Daszyńskiego 34, tel. 123·02)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dziś,
·27 bm. o godz. 19.15 „Brygada szlifierza Karhana".

ADRIA -

HALINA PR01'"'1EWICZ, rekordzist·
ka w pływaniu pa 100 m st. klasycznym
i 100 m st. motylkowym należy do tego typu zawodniczek, po których przy
każdym prawie starcie spodziewać się
można niespodzianek. Tak właśnie było przed dwoma tygodniami, kiedy Pro
nicwiczówna.. czasem 1,35 min., ustano·
wiła nowy rekord Polski na 100 m st.
motylkowym.
Wszystko odbyło się bez jakicjkol·
wiek reklamy i długich zapowiedzi. Co
więcej było to niespodziankQ nawet dla
trenera Majchrzaka. Podobnie było i
w ubiegłą niedzWę, rekord Polski zo·
stal poprawiony o dalsze 1,3 sek.
Ta skromność w połączeniu z ambicjQ i wiclkitn zdyscyplinowaniem, to trzy
.zasadnicze cechy sportowca, którymi nie
stety tylko nieliczni mogą się poszczycić, pozwala już dzisiaj wysnuwać daleko id11ce wnioski, że ta 19-letiiia uczen-

Sukces gimnastyczek polskich
.

Uwaga,

j

35ł

rozpocznie się
szeregiem dekawych
imprez sportowych
łódzcy

mieli
Snyportowcy
odpoczynek podczas

zasłuż.o
'wią.t.

Sezon sportowy na dobre rozpocznie się po Nowym Roku, a
ściślej mówiąc, od Trzech Króli,
Już w dniu 5 stycznia 1950 r.
odbędzie się międzymias~owe spot
kanie bokserskie Pozna.:6.-Łód~ w
ł'..odzi.

W dniu 6. I. 1950 r. wznowione

zawody o drużynowe mistrzostwo w boksie klasy B okr:zn.wodami Legii
gu łódzkiego
(Lódź) z Włókniarzem (Pabianice) i Kora.bu (Piotrków) z Włók
nia~zem (Tomaszów). W dniu S.
L 1950 r • .spotkają. się: Legia (Sie·
radz) - Stal (Lódź), Xolejarz ZwiQ.zkowiee
Spójnie. (Kutno),
Gwardia (Piotr(Tomaszów) · ków).
6 stycznia odbędzie 11ię mecz
o mistrzostwo klasy .A: DKS zostaną.

ŁKS Włókniarz

I B.

wzno1ri rozgrywki
liga koszykowa: Spójnia. łódzka
gra w sobotę ze Stalą. w święto.
ehłowieaeh, a. w niedzielę 11 .AZSem w Krakowie, LKS Włókniarz
w niedzielę spotka się w Ostrowiu
z tamtejszym Kolejarzem,
8 etycznie. Gwardia. łódzka zmie
rzy się w spotkaniu ligowym •
tamtejszym Związkowcem Bkrt w
za.pasa.eh.
7 stycznia

I

=--------------....:
Rozgrywki
Ligi Hokejowej
W dniu 15 stycznia roz.pocmą &ię
rozgrywki Ligi hokejowej, z udziałem 16 druż,yn.
W pietwsPZ.ej runda;ie spotkają się
(go.spodarze na pierws.zym nneJ-

scu):

AZS {{Polulań) - ŁKS . Włókniarz,
Gwał"d:ia
Związkowiec (Krynica) _~Bydgoszcz), Len (WałJ?,nycli) Legia (Warszawa), KKS (My:;łowi
ce) - Pliast (Cieszyn), Stal (Siemiaoowice) - Kolejarz ~Toruń), Stal

(Kat<Ywice) - Polonia (Bytom), Cra
covia - Gwardia (Kraków), Górnik (~ee) spotka &it: ze T.WYcięzcą wylondonym :i tumieju o weJ
kie do Ligi.
.Cl

r.

o.

0qaa ~ lteahetll t·1foJi.h
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W osiedlach, leżących na zachód od Dżamny, nie wiedziano
jeszcze o zaszłych wydarzeniach. Cały dzień, od wschodu 'słońca In·
sur wraz z Lall-Singiem objeżdżali wsie i osiedla wojskowe, leżące
na południe i zachód od karnanlskiej szosy. Insur miał dobrego konia był to podarunek jednego z miruckich sowarów. Lall-Sing w eleganckim turbanie ze srebrną klamrą, w nowym pasie ze srebrnych
kółek cwałował, nie pozostając w tyle, na gniadym, pulkownikowskim Robinsonie. Był uszczęśliwiony jak dziecko.
- Nasz pułkowuik był niemrawy, rozumem i ciałem, jak tłusty
bawół. Pod nim koń szedł ciężko. A zobacz, jak lekko idzie pode mną,
wprost tańczy - chwalił się.
Wracali już do warowni i podjeżdżali ku przeprawie przez Dżam
n~. Nagle konie zatrzymały się i stanęły dęba, jakby je podrzucił do
góry silp,y wstrząs ziemi. Woda w rzece zakotłowała się i wylała na
'
brzegi.
- Patrz, Insurze ! - powiedział Lall-Sing.
Wysoki słup dymu i płomieni wzniósł się nad twierdzą. Z Delhi
doleciał huk, jakby runęły wielkie budowle, zamieniając się w gruzy.
- To składy prochu! - krzyknął Insur - Sahibowie wysadzili
w powietrze Arsenał!
' - Arsenał... Było tam prochu i pocisków więcej, niż w całych
Indiach!
Lall-Sing patrzył na Insura. Pierwszy raz widział ,go w takim
stanie. Był blady, a pot spływał l!'t'oplami po jego zakurzonej twarzy,
- Biada nam, Lall-Śing!... Czym teraz będziemy wojować? ...
- W twierdzy jest jeszcze jeden skład mniejszy - skwapliwie
rzekł Lall-Sing - Znam go, to podziemny s}cład przy. północnym
murze.

- Trzeba postawić wartę przy tym składzie. Szybciej, LallSing !...
Uderzył konia ostrogami. Brama nadbrzeżna otworzyła się
. przed nimi.
Na prawo od Muzułmańskiego '.Bazaru dymiły jeszcze w ziemi
czarne wyrwy. Jak ogromne mrowiska dopalały się resztki zawalo·
nego głównego gmachu.
Kobiety kręciły się wśród nich, szukając swoich krewnych.
- Co za stras:ine serce miał sahib, który wydał taki rozkaz? płakały kobiety.
- Do Bramy Kaszmirskiej - rzekł Insur do Lall·Singa.
Popędzili dalej. W koszarach trzydziestego ósmego pułku pie·
choty, niedaleko od Bramy Kaszmirskiej, Insur znalazł starych towarzyszy broni z bengalskiego dywizjonu artylerii. Oto Rundżit,
· Lakchi-Nat i dług,onosy,. zawadiacki Szaitan-Aga.
Artylerzyści powitali go okrzykami.
- 2yjesz, Insurze? Sahibowie przeczytali nam rozkaz o twojej
egzekucji!
Dziesiątego maja rano, akurat w 24 godziny od momentu, gdy
· pierwsze pułki powstańcze weszły do twierdzy, trzydziesty ósmy
pułk'. tubylczy zebrał się na placu. Oficerowie ·odczytali im stary mar·
cowy rozkaz, który .z wielkim opóźnieniem nadszedł z Kalkutty. Wo·
jenny Trybunał Sztabu Bengalsk,i'ej armii w Kalkucie wydał wyrok
w sprawie trzech sipajów, nazwiskiem Pandy, którzy byli prowodyrami zajść w Barrahpurze.

„Wszyscy trzej zostali skazani na
na.no" - brzmial rozkaz.

karę śmierci.

Wyrok wyko·

- Nie uwierzyliśmy - śmieje się Szaitan-Aga - by taki jak
ty, uległ sahibom. Dla ciebie sznur to też za mało.
- Wszystkich Pandych nie wywieszają - rzecze Insur. - Było
nas trzech, a teraz są tysiące tysięcy.
Insur idzie z kolegami do zapasowego składu broni, leżącego
przy Bramie Kaszmirskiej i ustawia tu posterunki.
- Nikogo nie wpuszczać do piwnic! - rozkazuje.
- Oficerów - sahibóW' nie ma już w mieście. Kto z nich ocalał.
uciekł piesto drogą kurnaulską.

- Skończyło się panowanie cudzoziemców - krzyczy Szaita.n.
Aga. Teraz mamy zmartwienie, by znów nie wrócili.
Wszyscy idą oglądać umocnienia murów miejskich, baszty, bastiony, strzelnice, posterunki bojowe.
Na wschodzie potężne mury warowni ' opływa rzeka Dżamna.
Z tej strony miasto jest niedostępne dla oblegających. Pontonowy
most może utrzymać łączność z okolicami. Tędy będą przychodzić
posiłki i żywność. Do mostu wróg nie podejdzie, armaty nie pozwolą
nikomu zbliżyć się do przeprawy i przerwać łączności.
Na południu i zachodzie, przylegając bezpośrednio do murów,
zaczynała się gmatwanina podmiejskich budowli, domy i ogrody okolicznych osiedli. Z tej i tamtej strony nie zaryzykują Anglicy uderzenia na twierdzę.
Została strona północna. Insur obejrzał uważnie półnoeny odcinek murów fortecznych, bastion kaszmirski, ajmerski, bernejski,
kamienne blanki, strzelnice i fosy. Wał ziemny, sięgający do połowy
wysokości grubych murów, chronił je przed artyleryjskim obstrzałem.

Sami sahibowie kazali nam w zeszłym roku umocnić ten wał kamieniami i pogłębić fosę forteczną o cztery stopy - uśmiecha się
Insur. - Dobrze, że teraz nasza praca nie pójdzie na marne.
Jeśli Anglicy zdecydują się na oblężenie - będą szukać dostępu
do twierdzy od strony północnej. Lańcuch niewysokich pagórków,
przecinających w poprzek równinę, ciągnie się od Delhi ku północy,
a tutaj pagórki te oddalone są od murów fortecznych o· niecałą milę.
- Niech sahibowie szukają ukrycia za tymi wzgórzami - mówi surowo stary Rundżit. - Delhi, to potężny gród, nie uda ,l!ię im
zamknąć go w żelazną obręcz.
Powstańcze pułki czekały do wieczora na rozkaz z pałacu sza-.
cha. Konni sowarowie stali obozem na Muzułmańskim Bazarze. Konie były już dawno rozsiodłane i napojone przy wodotryskach.
- Gdzież są wysłannicy Bahadur-szacha?
- Nie ma. , Nie ma jeszcze wiadomości z pałacu szacha.
Dopiero późnym wieczorem zjawił się w ciemnościach wysłannik
szacha i przeszedł ulicami. Przed nim biegli gońcy ze smolnymi, pło' ro e.. n.)·
nącymi łuczywami.

