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Młodzież

WSZYSTKICH KRA]"" ·'t.~CZCIE Sl~r

zobowiązania

podejmuje

z okazji ~wiatowego Tygodnia Młodzieży
170 prcc.
WARSZAW A (P AP). Młodz,e! jej pracy w Tygodniu do
polska chcą,c gOdnie uczcić światowy' normy."
Tydzień Młodzieży podejmuje dodat- 'I Inicjatywę tę. po~trzymał ob. Pn·
ltowe zobOW1~zania produkcyjne.
~ nichtera, ~oboWJą~Ują~ się wykona~
- i w Tygodmu coc1zlenme 210 procel1t
Na walnym zebraniu w Zakładach i normy
.
...
...
Wytwórczych Urz:}dzeń Teletechnicz· l
nych w Warszawie ob. Wojciech Szuf.
Ponad tysiąc u~zniów 1 uezennlC
let, 22_letni przodownik pracy zadckJa państwowych szkół budownictw:], 'W
rawał: "podjąłem
już
zobowiązanie Bytomiu zobowiąZało się
w świato.'
długofalowe w
odpowiedzi na apel wym Tygodniu MłOd<:ieży pomóc przy
rZucony przez Wiktora Markiewkę, pracach budowlanych, daj~e 5 tys. go
ale pragnę rówllież gadule uczcić :3wia dzin pracy, a w okl'esie ferii wielka.
towy Tydzień Młodzieży. Wobec tego nocnych przepracować 50 tys. godzIn
podejmuję się podnieść wydajność mo- pracy.
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Ludzie radzieccy.

III (VI)

u

O

tqsięcq

Setki
wykonało

odpowiadajq na apel tow. Ma:rkiewki

9

W dniu 10 marca br. w świetlicy miast jakość z 64 do 66 proc. Majwzorcowej Tkalni 3 przy ul. Miliono· ster oh. Duszyński - podnieść ilość

I

wej Nr 25-27, odbylo się zebranie ca- do 105 -proc. - jakość z 54 proc. do
Tkalni, poświęcone sprawie 61 proc. Majster tow. Urbaniak długofalowego współzawodnictwa pra podnieść rość do 110 proc. jakość
cy. Majs~rowie tkalni podj<?li zobo- z 64.8 proc. do 67 proc. Majster ob.
Orzechowski - podnieść ilość do 118
do
proc. - j:..koŚć z 62 proc. do 67 proc.
Majster oddzi~.łu przygotowawczenadwyżką
Ob. Jędryk, majster tkacki, w imieniu SWf'j załogi zobowiązał się poJ- go, ob. Apolonia Jarnecka, obowią
do 104 proc. a
z :.'3 zała sie wraz z całą załogą odd7.iahl
do 61 proc.
przygotoy,a wczego podnieść wykonaprocentowej frekwencj~ wyborców.
Majster tkacki ob. Graczyk w imie- nie bazy akordowej z 109 proc. do
Poza stałymi mieszkańcami tego niu załogi zobowiązał się podnieść 120 proc.
Ob. Wanda Binkow,;ka, zgłaszają
okręgu głosowało tutaj przeszło 30 produkcję do 102 proc. - jakość z 46
casię do indywidualnego współza
tysięcy wyborców z innych miast, do 61 proc.
wodnictwa
pracy
długofalowego,
przebywających ShlŻbowo względnie
przejazdem w stoliGy Związku RaMajater ob. Zdzioblo zobowiązał oświadczy ła:
"Zglosiłam udział swój w długofa
dzieckiego. Skorzystali oni wszyscy się wykonać wraz z załogą plan iloz przysługującego :111 zgodnie z ra- SClOWy w 111 proc. oraz podnieść ja- lowym wspófzawodnictwie praCY w
dziecką ordynacją wyborczą
prawa kośŚ z 61 do 64 proc. Majster tow. odpowiedzi na apel tow. Markiewki,
zobowiązując się podnie~ć jakość progłosowania w miejscu tymczasowego
dukowanych tkanin o 4 proc., świa
pobytu, na pod,tawie specjalnych za- Łąg·wa. wraz ze swym zespołem
świadczeń wyborczych.
I podnieść ilość do 108 proc. - nato- doma tego, iż zobowiązania moj::
obok innych przyczynią się do przedtcrminowep:o wykonania planów gospodarczych."
L. Ignaczak
PZPJG - Łódż-Po~lId.ni~

§tachollloUJcóH'

Plan 5 -letni przed terminem

Majstrowie tkaccy
łej załogi

;::żz:c~;oP:::~J.kCyjne aż

z

na czesc wyb oró,v do Rady' N aT\\Tyższele Z S R R
r r

~

MOSKWA. - W dniu 12 marca
do Moskwy ze wszystkich
republIk radzieckich
meldunki o
przedterminowym wykonanii, planów
pl'Odukcyjllych powojennej 5-latki
Stalinowskiej przez załogi robotnicze
i zakłady przemysłowe.
W
stolicy Kazachskiej SRRAłma-Acie ponad 4.000 stachanowców uczciło dziell wyborów wykoniiniern sw 'ch indywidualnych planów S-letnich. Ogótem w republice
1101.!i]!l 20.000 stachanowców ucztiio
u7.ień wyborów wykonaniem z nadwy:;'l'ą planów S-letnich. Załoga Za:dlldów Budowy Maszyn im. Kujby'>lewa. w Buzułuku wykonała plan
S-letni pod względem zal.. resu prcduK
r.ji. O przedte.rminowym wyko~aniu
planu 5-letniego meldują również robotnicy Tbilisi. robotnicy zakłartów
budowy motorów "Volta" w Estoń
.okiej SRR. gótnicy kopalni w Karaqandyjskim Zagłębiu Węglowym. zalogi zakładów budowy maszyn dro!łowyc:b w Eriai'isku, Szczerbakowie
inne.
napłynęły

.. • *

wyborczych

całymi

brygadami, mel- cie w jednym z lokali wyborczych Nr
() swych sukce- 33 głosowa.li przedstawiciele 19 naro.
sach produkcyjnych, osiągniętych we dowości, m. in. Kazachowie, R03jawapółza wodnictwie podjętym ku czci nie, Ukraińcy, Tatarzy, Białorusini,
wyborów do Rady Najwyższej ZSRR. Ujgnrzy, Uzbecy i inni.
Jak jedna zgodna rodzina szli do
Prawdziwie triumfalny przebieg po·
urn wyborczych radzieccy robotni- siadał akt głosowania w stalinowskim
cy, kołchoźnicy, inteligenci pracują okręgu wyborczym Moskwy, z któreg'o
cy. żołnierze i oficerowie Armii Ra- lG:ndydowal . do Rady Najwyiszej
dzieckiej, ludzie wszystkich narodo- ZSRR - Józef Stalin. W stalinowwości.
skim okręgu wyborczym głosowanie
W stolicy Kazach<;kiej SRR Ałma-A zakończono przed godz. 12 przy 100dując

jednocześnie

na
re
dla ludzi

n"y

pracy

WARSZAWA (PAP). - Na podstawie wniosków i opinii terenowy ch Rad Narodowych lokalne Komitety Funduszu Gospodarki MJe3zkanlowej wytypowały do remontów kapitalnych w roku bież. okolo 600 tysięey izb w domach zamie!lzkaly(',h pn.ez ludność pracując,\.
Jak poinformował przedstawiciela Polskiej Agencji Prasowei PAP
dyrektor departamentu gospodarki
mieszkaniowej Ministerstwa Admini.
stracji Publicznej tow. Stanisław za-/
krzew~ki - na akc.ie remontów ka-

-w

większych

jakość

zobowiązania

W . celu usprawnienia wyk'Jrtawstwa robót zobowiązano firmy hl'dowlane do wykończenia wszystkich zewnętrznych, przewidzianych
w planie na rok bieżący IJra~ remo.ntowych do dnia 1 paźdzll'rnika

I

r. b.
W związku
pm:ostawioną

naciskiem

RZQd brytyjski

wycofał

dyplomatów
na

trosze zq się

o

Olhrzynli

majątel( kościelny

leżoł pięć
GOAŃSI\:. -

lot

I

odlo~ietml

We F:'romborku, pOW. żącej tuż obok plebanii - było uZa.wiR.1ol.miar:J.Y, że w dll:u He m.lr- bral1·e·.\·oki - olbrzymi ma.iąt~l, ko- prawlane
.
. .
\
~rz.ez. m;e.;scowego p"o..)<)('a hl'. o gcdz. Hl. w lnk~ lu O.",·ccil.a ~,>ln', liczacv okolo !ys:aca hekta-· ScCzo I{o. l-',OSCI(,wslclego orrz d z.!er:-)~it~lpuia Party5n ... ;:o !~r.:y uJ. ffrJu- ~ 1" ";0 • • ..... :~
~' ... " , , ,
Zf!\vce rvEchnła Szafnera.
r:lltta :"ir J, o<!b:;:1z!e ~il' IWllsu1!3(',j:l lÓ. 1. ... 1111 - l~z<;1 c10'.lchc7()' cdłoObecn'e lD~.i<llt:k l!cJ.ąc~' tys:,]:::
rPa gl'up~' samol,sziałceniowej Dziel g:<?m. Władze IW$clelne n:e 7.:1lro- hektarów ziemi 'Zoq;mie wlaczonv
nicy Sródn;i,,~cif.-Lcwa.
s7.c?yly ,iQ by tak olbrzymi :''7. 111 a t do gospodarki ogólnonaroc1o'w<?j-i
I)SRODEK SZI\:OLE:'iIA dobrego gruntu zaorać i zasiać ..Jc- przyrricsje dos! ,male plony - dla
;J.>ARTl:JNEGO
• dynie cz.ternaścię hf:...·:tar-lw Illemi le t;iożytku całego społeczellstwa.

kilometrów

Długofalowe zobowiązania

kolejarzy kulnowskich
Kutnowscy maszyniści: Mieczysław Maksimowicz,
Bolesław Kajca,
Jan Wachowiec,
Stefan
Pacałowski,
Ignacy
Darnowski,
Stani~
sław Świętochowski ora~ po~

mocnicy maszynistów: Adam
Gurtowski, Henryk 2ółtal'.. ,
Mieczysław Skibiński,
Józef
Szatk~wski, Feliks Suski i
Tadeusz Płocharczyk idąc w
ślady tow. Markiewki
podjęli

długofalowe

zobowiąza

nia.
Postanowili oni w oparciu
o doświadczenia radzieckich
drużyn parowozowych w cią
gu 8 miesięcy przejechać po
120 tysięcy kilometrów bez
mycia kotła; nodnosząc przebieg parowozu na dobę do
510 kilometrów.

ze znaczną swo'oodą
w roku ubie~ł:vm jckalnym komitetom FGM co do czasu wykonania planu prac ;:-em)nlowych, a to głównie w celu właści
,vego zużytkowania przyznanych do
tacji, niezależnie od rozpoczętych
już remontów przewidz.ianych w IOku bież., w szeregu o.środków ł<raju
pod opieką anglosaskich podżegaczy wo!ennych
wykańczane są obecnie rcmQllty kaBRUKSELA (PAP). - "La Der- ria Simi.:! żadnych trudności przy
pitalne z pIa.nu Funduszu Gosflol1ar
Iti Mieszkaniowej roku ub,
niere Heure" donosi, że szef faszy- wjeździe do Francji.
Na dzień l stycznia br. z planu stów rumuńskich - Horia Sima.
"La Derniere Heure" donosi rówFGM 11a rGl, 1949 wyremontowano
k\óry sprawował w Niemczech w 0- nież, że prohitlerowski szef chorogółem o.k. 190 tys. i7.b,
powa~Die
zaawansowano roboty w ok. 134 tys. statnich latach wojny rolę premiera wacldej organizacji faszystows:dej
izb mieszkalnych, wydając na ten rumuńskiego •. rządu", pozostającego "Ustasz i" i dyktator z łaski Hitlera
cel 4.400 milionów zł.
pod rozkazami Hitlera. znajduje się .. niezależnej" Chorwacji - Ante Pl>,
Dzięki sprzY.iajacym. warunkom na wolności w anglosaslde.i
strefie welic - l)rzebywa obecnie w Staatmosferycznym prac remontowych Okupacyjnej Anstrii. Horia Sima nach Zjednoczonych, gdzie zajmuje
nie \HZerywano również w ()krcsie udaje się czesto do Paryża, 2 by się organizacją . własnych .,oddziazimy. n całoś(~ planowanych robót w utrzymać osobisty kontakt z grupą łów wo.i-ko\\'~'ch". D7Jennik lwier['oku ub. na ogólną sumę 6.358 miL swych zwolenników. Dtienni;, wy- dzi. że władze ameryl{ańsl,ie uC!zie2.i:. ulmrH'z{Jna b~z[e w ciągu 1 kwar jaśnia. że rZ~1d Bidault nie czyni Ho Jają Pawelicowi pomocy i pGparcia.
lalu roku bież.
Najwięcei
prac remontowych z
planu roku ub. wykonano w woj.
śląskim. gdó~ na dzień
l slycznia
rb. wykOllczono remonty 46 tys. izb,
a w stadium zaawansowania robót
na terenie wszystkich diecez?n w ka-aiu
znajdo'walo się 38 tys. izb oraz w
woj. pozna11skim, gdzie wykonano
WARSZA \YA (PAP) - Rozpoczy- cę, centrala ,.Carit~s" w '\·ar.:;za,yic
remont 22.MO izb oraz w trak~:e rc- Ill<l.iąC z dniem 1 lute.go br. swą pra- l.rzystąpiła do ol'ganizacyjnc(';o llp3rządkcwania sied własn~ ch placó" cri:
tcreno\\ ych.
nawołuje
Po p1'Zej\:~iu ag€Jid byłej krajowej
centt'ali w Krakowic, urllchomiono
ckspozyturę centrali w Gdyni
oraz
podjęto l'ozbudowę
aparatu adminiHFLRJ);KI (PAP). - Z(·hrnln Rir. jemnej ze Zwi;;;Zkiem Radzieckim, co sll'acYJlv'go
.
po,zczeg-ń!nyd1 :r.arzą,dów
(n n konfcl'cnl'ja LlIl:,' Zar7.'l,lll KoSllOw()(lowalo już znaczne pogorszenie
ll111l1is( ~'C7 n<'j I'm'( ii Fi ll!ali<li i.
się stos\ln~,ów radziecko_fińsltich.
diecezjal nyc h, dla k tórych j<,dnocze!4~
0111';[(1." zaguil V";;!'\YoI!nil'z:;,c:v Ral'nrkkari l't\\ icrc17;l, że J'7:),cl praWI' nie u~talono prowizorj'czne }Jrelimi.
lh Z:U'7fl<ln Parl;kaI.'l. Umnw'n jnc ~V_ l'Y ~orjnl-dc1ll0lnnt\·l·7.11t'.i w"i'zl!l wnl nanc.
(;.a(·j~ J;u~llz.,·narodo"l!. !'I'Z:;j;;llll1;;t! l,~ pl'zetiwl,o lli'lJlokra(yr7.llylll ~jloll>
H.ównolegle z pl'ac~1mi organizacyjOH. Ż{' Hiul'O Info"llH\(·.;:jllC? 1'al'1 ii Ko- iI:-! rod n fij'l~kif'~n. rr\·nle7.a~"lll "-." IIi ki
. , IH'o,yadzi normabą
.
..
;"ymi, " Cantas'
lun1ii~tI'l'7i1"l'h i Robotni(·;.' "h ~tI\·lrr· o,qatnidl
\\ "l'nni',,· do ,,!alh Z,,.i,1Z_
ilziło. iż u' podstaw polil'yki wszyst_ !"j" 7:thodo,,:Y('h :t tal,żr .10 kn!pn·i ;,n działalno~ć charytaiywlll!, która nbejkich tych Partii winna lelieć walka o ,,!,,]and,\\' pn'zyrl;'1I1n ,<,karnh' w~r03t nluje m. in. rnztlaWIlP-two (tizieży,
pok5,i i o wzmocnienie jedności ruch'! wplywów partti komnristycznej oraz żY"'ności i udzielani!' Indywidnalnych
roboL:. ·~ego.
wZmocnienie j'erbości mas pl'aC\lj·ą.cycn
. oraz ople.{~
. I na d po de~iynlł
l'
.
z"pomog
Oclpo,\·j;·,lnio do tr.J· \1thwal.v - " w walce przcciwko wrogom demol.;r:tin~tyŁudami. Spec,iaIny okólnik cei1~
~~r1ad('zYł 1Il1)WC::L rtl\yuic;i. lHt~Li.l cH i pokoju. Ka 7nko{H:zPlllt' tut),,-r'u,
partia ~];l'cś!iJa swe zarlnnia w walce ~('"i(·l'rJzil. że Partia Komunistyc:ma hali unormowal ;Jrzy t?1ll zasad,
o pokój i o :i,'clunść ruchu roho! nil'zl'- Plnlandii znacznie okrzepła organi.za. komi ..,yjne~o ro:r.dzia!u orlzieży, ży\\-·
::;0 .. Pnrlin .H·'-''''! .:\:--:<az!lla J' a"dn firn, C;j:li~.~. itleologi.cznie." 'Vezwał on .1. rwśl'i i nieklóryrh le!,ów lll'zez zarzą ..
{'U 11)1'''111 llnlar;dl1 z" rzall F. agerl\OL C~2_,t.l,lkow konferencJI do Cll1ÓWleIlla dv d'eńe . I
• t
. t
..
..
d
•.
kt l
hl'
t"
d
' .
. . I , t zF1 ne.
a OJrlad cenmeJsils
;na prowJ Zi antyc'!enl0kratyczną. re- :1. n~ l:YC Z1\(:\.n pai 11 po znrU.Hen1
A.
•
akcyjną lJolitykę i nnraźa interesy 1l~. krytykl i samokrytyki.
leki - streptomycyna, PAS ltd. ;;ze~o llnodu n:t 110w~żlle . lliebeZ P
(;('ucr~lJJ? Fcluetal'z ra!'lii P"s9i ~lrozdawane sa centralnie na podsla.
cze~st,:o. ~ostępu.i~c wb~ew ukladowi w~'glo~il nu-tnlllie 1'1'i'crat o ~ytuacji wie or~erzeń >'pecjlllnie" tym celll
olV'oła.n~i komis-ji lekal'.skiej~
o p.zYJdm! ws~łpracy' L pomocy' wz:a ~lędzynaroooweJ ~ :weW1l~trzneJ1

Faszystowsc,y zbrodniarze wojenol

I

I

tysięcy

bez czyszczenia koł1a

montu znajdowało się 21.700 izb.
W tych ośrodkaCh kraju, gdzie do
brze zorganizowano wylwnawstwo
robół i odpowiednio
wykol'1.ystano
inicjatywę czynnika społecznego remonty Ica.pitalne z planu FGM na
rok 1949 ukończOiIl.o z kOllcem ~ru
dnia ralcu ub., a nawet i wcześniej,
jak np. w Gnieźnie (gdzie plan robót wykohano w 100 proc., jeszcze
w październiku r. ub.l, w Zgierzu,
Grudziądzu. Sopocie, w Nowym Są
czu oraz w powiatach, będqcych naj
większymi skupiskami
robotniczymi, takich iak pow. gliwicki i rybnicki.
W szeregu ośrodków pr.zemysło- I
wych kraju jak np. na Śląsku, w
Częstochowie i w R?domiu. znaczny
wkład do akcji remontów
kapitalnych wniosły załogi robotnic1~ fabrYk i lmpalni, które za pośredni
ctwem swoich ra.d zakładowych samorzutnie oddelegowywały do prac
remontltwych
wykwalifikowanych
majstrów - murarzy, cieśli, zdunów.

żyda.

długofalowe

120

nliastach polskich

cji remontów kapitalnych w roku
ub. wprowad1l0no obecnie znaczne
uproszczenia. w zaliresie ~aO(latrze
nia materiałowego przedsiębiorstw,
IJrowadzących
roboty remontowe,
jak również wProwadzono ostrzejszą kontrolę ich wYkonania
przez
czynnik spo.leczny. W tych olirodkach kraju, g(lzie zorganiwwano
już miejskie
przedsiębiorstwa
1'emontowo - budowlane zleClmo 1m
całkowicie SIJrawę gospodarki materiała.mi budowlanymi, prZi!zuacz::my
ak- mi na remonty kapitalne, jak również bezpośrednio kontrolę
ieh 'Zu-

I

Pod

esz

pitalnych w roku bież. preliminowano ze środków Funduszu Gospodarki l\IIiesr-kaniowej łączną sumll 11
miliardów 2'1., co stanowi 196 proc.
nałcłndów
Funduszu
Gospo(larki
Mieszkaniowej w roku ubiegłym.
W szeregu robotrucz3'Ch ośrodlców
kraju Jak np. w Łodzi, w WarsZ!!.wie, w więltszych skup.iskach ro.botniczych woj. śłą kiego i woj. wrucławsltiego r(}boiy remontowe pr7ewidziane w planie FGM na rok bie-

Ił' qlaonu je,"q

KomunHtat

nieść ilość

ow złotych
.Jedenaście IDIoleJard'

MOSKWA (PAP)
Dzień wyborów do Rady Najwyż~z<'.i ZSRR przej
~zie do historii Zwiazkll Radzieckieg'O, jak<J wspaniała manifestacja jedIlości moralno-politycznej narodu radzieckiego. jako imp0nu.i'lCe 3wiadectwo zWJrtości mas pracujących ZSRR
wokół Partii Bolszewickiej i Wielkie!!;O '''''odza ma~ pracujących - Józefa
Stalina
stwierdza IV artykule
żący już r0'7,poczęto.
I'.'"tępn:vm dz;:ennik "Prawna", pisząc
Wykorzystując doświadoze!lia
o przehieg'l1 wyhorów do Rady Najl\'yż~zei ZSRR.
Jak wynika z komunikatów napły.
',ajIJ:-yrh
ii'e wszystkich sze."na-stu
I'C1H1hlik związkowych już około go(Iziny 12 dnia 12 marca prawie W'lZYScy wylwrcy ;dożyli swe g-Iosy. W cią
~u
pozl}~tałych
godzin gtosowali Pomyślne meldunki z PZPR Nt" 7 i PZPB Nr 2
Ilrzew 3 żn:e ci,
którzy IV godzinach
~I
Przewijaczki PZPR Nr. 7, któ zmniejszyć odpadki o 15 prO-I
"annych hyli zajęci pracą.
re zobowiązały się zmniejszyć cent, zmniejszyły je w lutym o
W Leningradzie do godz. 1S oddali
odpadki o 15 procent, znaczme 29 proc.
'lwe ~losy wszysry wyborcy. Naj.
przekroczyły swe zobowiązania.
Prządlti z PZPR Nr. 2, przewcześniej, bo przed godz. 12 zakoń
A więc: tow. tow. Anna Maniak kroczyły swe zobowiązania dłu
C7.0no glo,owal1ie w dzielniry wybol'i Zofia Biegańska przekroczyły gofalowe, a mianowicie:
tow.
cZt'j Nr 77, której lokal mieścił się
na pokładzie legendarnego krążow ~ z<)bowiązanie, zmniejszenia od- Sygdziak zobowiązała się wyko
r.ika "Aurora", stoj!!cego jako wiecz·
S padków o 15 procent, Cecylia nać 108 proc. normy, a wykona
ny pomnik rewolucji u granitowych
Swierczyńska i
Kazimiera Li!! ła w miesiącu lutym 118, a w
nadbrzeży Newy.
~ !:Obowiązały się zmniejszyć od- miesiącu marcu 125,7 proc. Tow.
W stolicy Ukrainy - Kijowie do
setek odpadków o 15 procent, a Adamusiale
przyrzekła
108
godz. 10 rano glosowało już 92 proc.
uzyskały w miesiącu 20 procent. proc.,
a wykonała 124 proc.
wyborców. W .Mińs.ku gło,owanil' zaJanina
BorówczYł\ska,
Zofia. Tow. Pawlak zobowiązała sie
Imńczono o godz. 14.
Suchcicka
zobowiązały
się wykonać 107 proc. a wykonała
W Ta3zkiencie do g·odz. 10 wg cza- § zmniejszy6 odpadki o 15 pro- 114,2. Tow. Szałańska zobowiąsu miej~cowcgo glosowało dwie trzecie ogółu wyborców, a do godz, 14 ~ cent, a zmnie}szyły o 22 proc. zała się uzyskać 108,1 proc. a
r,onad 90 proc. wyb(,rcó\v. Imponują ~ Ewa Dworakowska i Romana podniosła swą normę do 112.~
cy przehieg miału g-lo~owalJie w Ba- ~ SidiJska, które się zObowi?,zały w lutym i 118.9 w marcu.
ku-stolicy Republiki Azel'bejdL<lt'1:r",OOOOOOO"()(~)()(X>''''
'
skiej, gdzie frl'k"encja wyborrtll\
do g·odz. 10 wYllo,iIa 99.S proc.
faktów
Masowvm udziałem IV g'łosow",lliu za·
dokumentowali swo.it' pocwt'e obywa
tt>h~de wyhorvy 1l1todveh TPJlub!ik radzieckich - Lrt\\·_y, :Lolwy i E"toJlii.
Głosowanie odh~·to sir; na terenie
W~grzech
całego ZSHR w atmo,,;fcne l'aJo~.~! upra\'1iających akcję szpiegowską
i entl'zjazmu. Wyhpl'cy P"ZYC1IOdzJlL
BUDAPESZT (P Al'). - Wydział działall1ośc,ią kulturalną - w rz~czy
do urn z ea ly111i l'odzi:12111i, obejmu·
jąeymi
czę.~tnkl'oć
]ll'i:ed~tawicielj Informacji M~njstel'stwa Spraw Za- wistości uprawiała alccję szpiegowtr7.l"ch pokoleń. Dziadkowie gloso'.."a: granicznych Węgienldei Republiki ską·
W związku z powyższym rzą.d wę
li równoczC':~!lie 7, osiemnasŁolptnllul Ludowej o.głosił następujący komugierski d~magal się zanie<>hania azia
wn1.1kl\mi. \Y oć-l'orliwch prz('my~lo nikal:
"Jali wiadomo. rząd węgierski wy lalnG<lci "British Coundl" na Wę
I\')"'h rO:lotl1ir-y !lrl.ycho(hili do urn
stosnwał <lo rządu brytyjskiego DO- grzech.
10 bm. pooelstwo brytyjsk;e:za(~. doma.!l'aj~cą się odwołania przez
komu!1ikowaJo rządowi węgier3kie
rząll brytyjski tych dypl(tmatów. Idó
mu, 7e nąd brytyjski poJec'ł zas'ęp
ryc h :rbrodniczy udział w cziałalno cy a 1 tache wojskowego - płk. pprviierzytelności ści szpiegowsldcj dowiedziony zo- cy Ch. Capron oraz attache handloNOWY JOR.K (PAP). - Kongres stał w procesie Geigera i wspólni- ,,-emu - Edwardowi F. Southey ków. Zarazem rząd węgiersl.i zako- natychmia~t powrócić do Londvnu.
USA postanowi! utworzyć w ramuni!<owal rzadowi
hrytyjskiemu, Zarazem rząd brytyjski wydal zamach d€'parlamnn.tu . t:lnu USA ko- źe w to-Im procesu .Geigera i wspijl- 17ądzen:e dotyc7.ące zaprzeslania
mi~ję z trzech
osób. której zada- nil,ów udowodniono, że "British dzialalnoki .. British CCUl1(';P' na
n'em będzie Ściąganie wierzvtelno- CUlll1cil", maskując się oficja Iną Węgrzech.
śd zagranicznych USA. 12 b. m. prl'
zvdent Truman zaaprobował uchwa
łę kong!'esu.
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Kongres Obrońców Pokoju wIzraelu
TEL AVIV (PAP). - Do Tel Avi~
vu zwołany został pierwszy Ogólnokrajowy Kongres Obrońców Pokoju
w pa.ństwie Izrael z udzia.łem 700
delegatów. Do preilydium Kongresu
wybrano kierowników Izraelskiego
Komitetu Obrońców Pokoju, wielu
posłów do zgromadzenia narodowego, działaczy politycznYCh i społecztlych or.a~ przedstawicieli inteligencji.
Członek
prezydi!um
Komitetu
ObI"?ńcó~
Pokoju,
:poseł
Jaati,

polityki Związku Radzieckiego, stojącego na czele obozu walk.i o pokój.
Poseł komunistyczny Tevfik Tubi
stwierdził, że anglo - amerykańSCY
podżegac~e wojenni starają się podporządkować kraje Bliskiego Wsc:ho
du, a w tej liccubie Izrael, swej agre
sywnej polityce. Narody Izra.eIa oświadczył mówca wśród
burzliwych oklasków - nie pozwolą na
przeksztalcenie swego kra.Ju w bazę wojenną imperialistów, Nie wyciągną one dłoni do podżegaczy wojennycll, nie będą brały udziału w
.,
.
'.
W?JD1~ przeciw.ko ZWJ.ą:zJ'OWl RadziecJuemu !i Dle pozwu'lą na przyłączenie Izraela do a.gresywnych
bloków.

1949 wyka~ał niezbicie że'
wścieczYłY naszych wrogów, którzy
Tito i jego klil,a są od ~iepodjęli przeciwko nim zawziętą lram·
II! lat z.drajca(~ni, którzy wśliznęli
panię. Komuniści jednak nie dadzą
SIę ~? klerowm~~wa Komunistycznej
Sekretarz Generalny KC Komunistycznej Partii Austrii
zbić się z tropu. Wiedzą bowiem, że
Partu Jugosławu, by urzeczywistnić
plany ~wycl1 imperialistycznych mo- nizmu.i cieszą się wszechstronnym nich ze wstrętem. Na granicy Karyn- jeśli wróg wpada w wściekłość, oznacza to, że mamy po stokroć rację.
~o~a wcow., P:o~esy Rajka, Kostowa poparClem reakcji austriackiej.
tli można obserwować nie tylko co- Dlatego też komuniści, jak to podI Ich wspolnikow zadokumentowały
Ba~dyci
titowscy
korzystają dzienną ws,półPTacę między ang'ieIską
wobec c~·łego świata, że ludzie ci z dwoch kanałów, aby prowadzić w tajną służbą, titowskimi agentami kreślały rezolucje ostatniej Narady
przez wlel.e ~_at d~dałali jako szpie- Austrii swą brutlną robotę i weroo.. i austriacką reakcja, lecz także ZO0 Biura Informacyjnego, jeszcze bardzy wyw~ado,:, Imperialistycznych. wać agentów dla imperialistów ame- baczyć amerykańskie dosta,vy broni dziej wzmogą swą czujność, usprawnią i rozwiną pracę nad wychowaW rok~ .1:149 tltowska banda została rykańslkich. Pier.wsza droga prowadzi dla Jugosławii.
niem politycznym i s2'Jkoleniem w dutałkowlcle zdemas%:owana nie tylko
przez tak zwane poselstwo jugosłoBandyci titowscy ukrywają l>rzed chu marksh~mu-Ieninizmu i rozbiją
stwlerdził, ~gajając. obrad~,
~
p~z~z świadJrów, dokumenty i wspól"
wiańskie, które w istocie rzeczy jest ludnością pogranicza fakt stosowania wrogów pokoju i socjalizmu, nieza- ruch
w obroDle pokOJU w panstwle
mkow, lecz przede wszystkim przez zgrają notorycznych szpiegów. Poseł
leżnie
od
postaci
i
maski,
pod
jaką
Izrael
opiera
się
na
zasa.dach,
opraswą własną plnlitykę.
jugosłowiański w Austrii organizuje najbardziej okrutnych represji wobec
cowanych przez Swiatowy Kongres
Nowy ambasador amerykański w w Wiedniu "spotkania towarzyskie" prawdziwych komunistów jugosło występują.
(,,0 trwały pokój,
Obrońców P(}koju w Paryżu. MówBelgradzie Allen składa jedno oświad "wieczory prywatne", by zbierać ta~ wiańs'kich.
o demokrację ludową!"), ca wzywał do pqpieramia pokojowej
czenie po drugim, że faszysta Tito informacje i werbować agentów. JejuO"osło
moż~ polegać na pomocy Ameryki. go próby przemycania sfałszowanych
Uu
wiaCskich
UdaJe on przy tym, że wierzy sło materiałów do prasy i nasyłania zdrajców i szpiegów było wielkim
wom Tito, jakoby obecna Jugosławia swoich ludzd do Komunistycznej Par- zwycięstwem międzyoorodowej klasy
była rzekomo państwem komunistycz tli Austrii poniosły jednak fiasko.
robotniczej, cięzkd:m ciosem wymienym. Imperializm amerykańslki poDruga droga prowadzi przez Ka- rzonym w obóz imperializmu. Oczytw}~rdz3 "komunistyczną" przynależ ryntię. Na granicy' kwitnie najściś- wiście imperialiści nadal wkorzystu.
nOfiC swego plugawego pachołka. Nie lej sza współpraca mnędzy agentami ją swych pachołków i starają sdę
grzes::y to oryginalnością, gdyż i do- angielsikimi a jugosłowiańską tajną przy ich pomocy przeszkadzać roztąd pIerwszy lepszy szef policji w ta- służbą. Agenci angie1s·cy posiadają wojowi ruchu robotrJczego. W swej
ki
sam sposób
charakteryzował zaświadczenia jugoołowiańskie i na pras.ie i w radio rozpowszechniają Przemówienie Bolesława Geberta na konferencji Międzynarodowego
swych szpiclów. J3Ik wddać nie można odwrót. Bez przeSl'1!kód przekraczają wierutne kłamstwa o jakimś "titowZrzes;zenia Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Chemicznego
żądać większej inwencji od przedsta- oru granicę.
skim ruchu". Ale im głośniej krzyczą,
BUDAPESZT
(PAP) - Na otwar przemysłu
wicieli tego zbrodniczego świata.
chemicznego decydują I cy ludzi •.J ednakże - podkreślił mów
Titowscy bandyci starają się wy- tym jaśniejs.zym się staje, że "ruch"
więc imperi~liści amerY'kań korzystać dla swych celów mniejszość ten jest niczym innym jak tylko sie- ciu konferencji konst)"tucyjnei Mię monopole. Otóż działalność trustów ca - potworne zbrodnie IG Farban
.
. scy nazywaJą fas'zys,towską słoweńską w Karyntii. Przy tej oka- cią wywiadu amerykańs,kiego, skla- dzynarodowego Zrzesze:nia Z"riązków chemicznych jest groźbą dla pokoju, uszły bezkarnie. Ani jednego z rzeczy dyrektokhkę TIto - komunistami Dzieje się zji zrzucili oni ostatecznie maskę, je- dającą się z poszczególnych oprysz- ZawodOWI/ch PracQwników Przemysłu jako ściśle związana z wojną. Trusty czywistych właścicieli
!a~ ~latego, że komuniści na całym onocząc się z jawnym..j nacjonalistami ków. Międzynarodowa klasa robotni- Chemicznego, wygłosH przemówienie te, połączone mńęd2y sobą w skali rów IG Farben nie postawiono w stan
SWleC'le oraz masy pracujące Jugo- z "partii ludowej", by wspólnie p.ro~ cza i komuniści zrozumieli już, że sekretarz Światowej Federacji Związ międzynarodowej, czerpią ogromne oskarżenia, ponieważ znaleźli oni
Bolesław Ge- zyski z eksploatacji robotników i są możnych protektorów w Ameryce.
s!awii postawili pod pręgierz faszy- wadzić walkę przeciw komunistom. ci agenci i szpiedzy mogą wyrządzić ków Zawodowych znane z bezlitoS!llego wyzysku ludów
Robotnicy w krajach kapitalistyczstowską bandę Tito Rankowicza. Interesy narodowe Słoweńców Karyu.. wielkie szkody. Udziesięciokrotnili bert.
nych i koloniach są uciS1kani i wyzysAl~ mimo, że imperialiści amery- tii są im zupełnie obojętne. Titowcy oni swą czujność i demaskują zbrodMówca podkreślił niezwykle donio- kolonialnych.
Bolesław Gebel't omówił w szcze- kiwani przez wszystkie ws·t y chekanscy nazywają titowców komunio wykonują tylko poleceruia swych ame- niarzy jednego po drugim.
słą rolę przemysłu chemicznego.
stami, gotowi są dostarczyć im nie rykańBkich moco.dawców, zmierzają-' Rezolucje Biura Informacyjnego
Przemysł chemiczny stwierdził gólności działalność trzech najpotęż' miczne, które żerują na zniszczeniu.
tylko dolarów i pożyczek, lecz i bro· cych do osłabiecnda ruchu komunistycz Partii Komunistycznych okazały nie- mówca - mógłby przyczynić suę do niej szych trustów chemicznych świa- Reprezentują one najciemniejsze siły
ni. I to demaskuje całą ich niezbyt nego. Osiągnęli oni jedna.k wręcz ocenioną IJIO'moc w zdemaskowaniu ti· poprawy stopy życiowej naj szerszych ta kapitalistycznego, a mianowicie: i biorą wybitny udział w akcji podNemours" w Stanach żegaczy wojennych.
wymyślną demagogię. Dawali prze- przeciwne rezultaty. Coraz więcej towslro·faszystowskic.h szpiegów. Dla mas na świecie. Jednakże w warun- "Dupont de
Stosunkom tym mówca przeciwcież dolary i broń Czang Kai-szekowi, uczciwych Słoweńców odwraea się od tego też rezolucje te tak bardzo raz- kach kapitalimycznych
o pl'odUlkcji Zjednoczonych, "lG Fal'benindustrie"
w NiemC'Zeeh i "Unilever" w Anglii .. stawia nieustanną troskę o robotni.
dlaczego wirc nie mieliby ich dostarKoncern "lG Farbenindustrie", któ ków przemysłu chemicznego ZSRR
czać Tito?
W chodzą tu przecież w
ry już przed pierwSlZą wojną świato'- i krajów demokracji ludowej,
grę ci sami bankierzy i dostawcy
Wl} stanowił potęgę,
rozrósł się naKończąc, Bolesław Gebert wyraził
brOM, te same dolary, ta sama broń
stęp,nie jeszcze bardziej i pomógł Hit. pl:zekollanie, że konferencja ta wniei ci sami klienci. Tito jest takim salerowi w dojściu do władzy. Agenci ~je swój w'kład w dzieło umocnienia
mym zdrajcą swej ojczyzny, jak
i Czang Kai·szek. Nie ma żadnej róż- przeciw próbom rozszerzenia eksploałac·.i kra"lów półkolonialnych przez USA 'handlowi lG Farben byli szpiegami jedności Inas pracujących na płasz
w innych krajach na rzecz Niemiec czyźnie
interesów ekonomicznych
nicy w ich zasadach, w ich polityce,
w ich krwawym terrorze. Jedyna różWASZYNGTON (PAP). - Depar-I tłumna manifestacja na znak prote- się również w Sao Paulo. KUkudzie- hitlerowsikich. IG Farben ponosi od- i socjalnych i w walce o pokój_
nica polega na tym, że faszysta chiń- tament stanu ogłosił komunikat gru- stu przeciwko przybyciu do Brazylii sięclu postępowych obywa tell aresz- powiedzialMść za śmiere setek tysięski znajduje się już nie w Nankinie,
lecz na Formozie (a i tam nie na dłu- py dyplomatów amerykańskich, któ- radcy departamentu stanu USA Ken- towano, oskarżając ich o przygotog~)" P?dczas gdy faszysta jugosło- rzy w dniach 'i-9 marca odbyli kon- nana w celu obserwowania konferen- wanie demonstracjL W lokalu wszyst
waans:kl przebywa na razie w Belgra- ferencję w Rio de Janeiro (Brazylia). cjl amerykańskich przedstawkiell dy kich organizacji postępowych dokodzie.
Komunikat ten świadczy o tym, że plomatyczJlych 11' krajach Ameryki nano rewizji, przy czym policja skonzespołom świetlicowym
wyzwoleniu Jugosławii przez na konferencji omawiano sprawę Łacińskiej, .
iiskowała lub zniszczyła materiały"
Związek Radziee1d, kiedy to wzmożenia eksploatacji półkolonialManifestant:1 protestowali przeciw- dotyczące kampanii w obronie powyróżnionym
festiwalu sztuk radzieckich
narody Jugosławii dały zdecydowanie wyraz d~żeniu do zaprowadzenia nych krajów Ameryki Południowej. ko intrygom imperializmu amerykań koju.
WARSZAWA (PAP). - W CRZZ { wpłynęło na pogłębienie łreśd Jndemokracji ludowej w swym kraju,
Jak stwierdza komunikat, radca skiego & przygotowaniom do nowej
Podczas pobytu wysłannika depar- odbyła się uroczystość wręczenia na- nych form pracy świetlicowej.
Bliska stała się naszym zespołom
~'nglo-amerykańskie partie w Austrii departamentu stanu Kennan poruszył agresji. Wielu uczestników manHe- .tamentu stanu w Argentynie - par- gród \I. dyplomów świetUcowym ze~
- "partia ludowa" i kierownictwo kwestię związku pomię' dzy proble- st ac ji aresz t owano, Po liCJa
. wszczęł a 1amęnt argentyń.s
' ki przYJ'l1
'"' us t awę, spolom artystycznym, wYróżnionym robotniczym sztuka realizmu socjalipartii socjalistycznej
podjęłY
ól
IW festiwalu szt~ radz1eddch.
stycznego. Rozumieją one coraz lewściekłą kampanię przecliw sąsiadu- mem półkuli zachodniej, a ogólno- og ną nagonkę przeciwko postępo- iPrzewidującą zwolnienie z armil
Na uroczystość przybyli! członko- piej wielką sztukę, reprezentującą
jącej z nami Jugosławii. W ciągu światową polityką zagraniczną Sta- wym elell),entom stolicy Brazy1il.
wszystkich oficerów, należących do wie prezydium· CRZZ z 'przewodniczą idee postępowe.
ostatnieg'o roku nastą.pił pod tym nów Zjednoczonych. Podkreślając wi
Demonstracja protestacyjna odbyła "zakazanych partii".
cym CRZZ tow_ A. Zawadzkim na
Na gruncie doświadczeń festiwalu
względem z:1sadniczy przełom.
J ast
czele, przedstawIciele partii politycz s~tuk radzieckich w Polsce, na grunto zupełnie zrozumiałe. "Partia ludo- docznie znaczenie, jakie rząd USA
nych t organizacji społecznych oraz cle doświadczeń wielkiej literatury
wa", prawicowi socjaliści i Tito zwia- przywiązuje do usiłowań prawicoweświata teatralnego l literackiego sto- radzieckiej
winny powstawać nasze
zani są przecież tą samą nicią i pó- go kierownictwa central związko·
licy.
własne sztuki teatralne, przeniknięte
węgIerscy
stępują zgodnie z zasadą: przyjaciel wych AFL i cro - w kierunku roZ'
Do zebranych przemówil przewod- wielką ideą budo~nictwa socjaliW dniu wczorajszym Łódź gościła cieli Miejskiego Wydziału Handlu, niczący CRZZ tow. Al Zawadzki, kt6 stycznego ~ ~ols~e
mojego pana jest i moim pl'zyjacie- bicia i podminowania postępowego
.
lem. Oczywiście ausu'iaccy prawicoPo. pr~emOWlen}U ~ym ~ęczema
przedstawicieli Mirui-stel'stwa Handlu CO, CT, PSS zwiedzili poszczególne ry powiedział m. in.:
wi socjali~ci i "partia ludowa" zmie- ruchu zawodowego w krajach Amenagrod I dyplomow kIerownIkom 100
"Festiwal sztuk _radzieckich, prze- zespołów świetHcowych dokonał seniali swe stanowisko stopniowo, by 'Iyki ŁacińSkiej, komunikat notuje Wewnętrz,nego Demokratycznej Re.- placówki handlowe. Następ>nie udali
prowadzony
w
koncn
1?49
r,
był
niekretarz generalny CRZZ tow. T.
nie zas!{Oczyć zbytnio swych zwolen· "osiągnięcia" w tej dziedzinie. Dalej publiki W ęgiel'skiej w osobach dy- S'ię do PZPW im. W uryńskiego, gdzie
przeciętnym wydalZeruem kultural- Cwik. Cztery nagrody państwowe ospecjalnie
wiele
uwagi
poświęcili
tam
rektorów
departamentu
Fay
Arników. Pocz~tkowo zaniechali oni wy komunikat stwierdza, że na konferen
nym 1 ~olity_cznym w polsce..
trzymały: pierwszą nagrodę w wysostll-pień przeciwko reżimQwi Tito
w
pad, Erzsebet Salgo, Vagvolgyi Lajos tejszemu żłobkowi przyfabrycznemu.
Jugosławii, na.stępnie poczęli mówić cji omówiono dokładnie zagadnienia
Jestesmy s~iadkaml rozwoJu k:ul- kosc.i 500.000 zł - zespół włókniarzy
Wieczorem węgierscy goście udali turalnegl>, nIespotykanego w dZ1e- z Bielawy za inscenizację "Młodej
Kiss Janos.
o "sąsiadach", z którymi należy na- ekonomiczne, w tej liczbie sprawę
Goście w towarzystwie przeds-tawi- się w drogę powrotną do Warsza.wy. jach naszego narodu. Nasze państwo Gwardii"
Fadiejewa
nagrody po
wiązać przyjazne stosunki.
Później :inwestycji kapitału amerykańskiego
robotniczo-chłopskie wyzwoliło 1 wy 100.000 zł zespoły: kolejarzy z Mał
zaś podjęli z nimi tajne rokowania w Ameryce Południowej. Postanowio
zwala ogromną, utajoną siłę twórczą kini ("Jubileusz" Czechowa) prac.ow
pod IderunIdem Amerykanów, obeenie no, że w celu "maksymalnego rozwiklasy rob~tniczej i mas ludowych na nikóW.. "Damoru" z Gdyni (:,Oświad
prasa obu tych partii amerykańskich
szego kraJU.
czyny Czechowa) oraz pracownIwita okrzykami radośei informacje nięcia" gospodarki krajów południoMasowy ruch amałorslti stal się po !\ów Pa.ństwowych Zakładów Koksoo amerykaliskich dostawach broni dla wo-amerykallskich koniec~ne jest rze
•
•
~
G
ważną dżwignią upowszechnienia kul chemicznych z Zabrza ( Niedźwiedź"
Jugosławii.
.
komo, by. inwestycje ze strony miejtury w naszym państwie ludowym, Czechowa).
"
się zaś tyczy uczciwych robot- jscowych
kapitalistów uzupełniano
Jest to niewątpliwie poważny doroPozostałe zespoły z terenu
całej
ników austriackich, zrozumieli znacznymi
inwestycjami kapitału
bek Związków Zaw?dowych, i,est _to Polski otrzymały nagrody uhlndooni, że przyjaźń ta nie jest przypad:.
dorobek ~~k 1 tYSIęcy enmJastow wane pl'Zez CRZZ, w wysokoścl
kowa i że przyjaciele ich wrogów są USA.
- aktyWlstOW pracy kulturalnej w 40.000 zł każda.
również ich wrogami. Widzą to oni
naszych świetlicach i domach kulKierownicy wszystkich wyr6żnio
zresztą w sposób zupełnie bezpośred
tury.
• • . nych zespołów otrzymali teksty sztuDnia 9 bm. przed gmachem brazyni, albowiem agenci, których faszy'Vprowadzenie sztuki radzieckie] kl czechosłowackiego pisarza robotstowski reżim Tito wysyła do Austrii, Jlijskiego ministerstwa spraw zagrad~ świetlic podniosło na wyższy po- niczego Vaszka Kani
pt. "Brygada
SI} najzacieklejszymi wrogami komu- nicznych w Rio de Janeiro odbyła się
ZlOm ideologiczny teatr amatorski i szlifierza Karhalla"

Friedl Fuernberq
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Marchlewski
za
(Dok-ończenie)

znalazł się

działalność

swą

J

w więzieniu. dzieląc losy
aresztowanych już wcześniej Karola
Lieblmechta i Uóży Luksemburg_
W obozie w Havelbergu, gdzie' został następnie osadzony, dowiedział
się o zwycięstwie Wielkiej Re,V'olu~
cji Październikowej w 1917 roku, dali jego zwolnienia. MarchlewSiki
Gdy Rząd Radziecki ~awarł pokój wyjeżdża do kraju zwycięskiej rewoz Niemcami, towarzysze rosyjscy nie lucji, gdzie oczekują ~ najbliżsi
zapomnieli o llial'chlewsJdm: zażą· towarzysze i przyjaciele.

Je

ł

-,~---------Płk·
błędy SDKPiL i sformułował waro S ł w!r:Ul~vi~~~~~w:~;lj
~~.!;J r:cl:~:i
kwesti rolnej. Lenin pisał o tym
"-
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wybitny przywódca polskiego

artykule:

międzynarodowego ruchu robotniczego re~;!f~:~j~r~~~:~~~yc:!g:o~~~a;!

nictwie KPP, bierze udział w pracaeh mu rolnego III Międzynarodówki. Na
tych pOlistawach m.r;żna (j zdaje mi
Międzyna.rodó:",ki Komunistyczr.ej.
się, trzeba) opracować ogólną rezoMarchlewsild opraco'w uje projekt lllcję w kwestii rO);lej Kon<Tresu KoW drodze zatrzymuje się w War- l'enów władzę kapitalistów i obSlZal'- programu rolnego Międzynarodówki. minternu, mającego się odbyć 15 lLP'"
sza wie. Był to okres, kiedy Piłsudski ników, nie wprowadzała Armia Czer- W tej pracy przezwyciężył dawne I ca 1920 r."
.
W kraju zwycięskiego proletariatu
z il'czkazu SwYch imperiadistyćznych wona żadnej władzy okupacyjnej.
Ostatnie Jata Marchlewskiego
Przyjęcie
MarchlE!'vSlkiego, jalto zieniami i działalnością podziemną, wocooawców przygotowywał gorącz- Partia bolszewkka stała twardo i nie
pełnoprawnego obywatela do nowego grO'madzi rozproszonych polskich re- kowo kn".awą kruc!at.ę p·r zeciw mło- wzruszenie na stanowisIm, że w
W czerwcu 1922 roku -obejmuje
Dziś masy pracujące naszego krapaństwa socjalistycznego by~lo wyra- wolucjonistów,
utrzymuje kontakt , de-mu panstwu SOCJalIstycznemu,
Polsce mają prawo rządzić tylko ci, stanowisko
rektora Komunistycznego ju pod przewodem Polsldej ZjednoZE'm uznania dla rewolucyjnej walki z partią w kraju, śledzi jej rozwój.
Marchlewski podejmuje kilkakrot- l.tórym lutl polski powierzy władzę· l:"niwersytetu Zachod!l.
czonej Partii Robotniczej, która jest
ludu pracującego Polski.
W tym czasie powstaje międzyna- nie próby nawiązania pertral.tacji
W chwili wkroczenia na ziemie
i spaclkobierczynią
Pracuje jednocześnie nad historia lwntynuatorką
W lincu 1918 r. na wniosek prze- rodowa rewolucyjna orga.nizacja kla- pokojowych. Piłsudski odrzucił poko- polskie utworzony został przez kot
Wielkiego Proletariatu, Związku Roswej
ojczyzny.
Pliw&tają
historyczno:
w
wodnicz,,!cego Ws.zechrosyj~ego Cen sy robotniczej Międzynarooó - jowe propozycje. Odpowiedział na nic mun.istów polsldch
!}fowi2lll'I"yczny
botników Polskich, SDKPiL i KPP
tralnego Komitetu Wykonawczego ka Komunistycm3. Pod Manifestem wkrótce krwawym najazdem.
rząd rewolu:yjny Tymczasowy marksistowskie prace, jak np.: "Pol- - budując fundamenty socjalizmu
Rad, Ja1mba Sv.rierdłowa, Marchlew- I Kongresu Międzynarodówki Komu.~iedy wojska ~nsudskieg>O .zajęły Komitet Rewolucyjny Polski, na cze- ska pod obcym jarzmem", "Z histo- w Polsce w oparciu o pomoc i doski zosŁał członkiem najwyższych.
... .
•.
KllOW, odbywała Slę w MO.3'kwle pod le którego stanął Julian Marchlew- rii PQ1S1ki", "Szkice z dziejów Polski", świadczenia Kraju Socjalizmu
władz młodego państwa.
mstyczneJ wldmeJe podpiS Juhana przewodnictwem Marchlewskiego
II ski, Feliks DzierżyńsIki i Feliks Kohn które charakteryzują g.Jębokie, pa- realizują idee, którym poświęcił ży
Mimo nads.zarpniętego zdrowia wię Marchlews,}dego.
Konferencja Komunistów Polaków,
Na skrawku wyzwolonej ziemi mo- triotyczne przywiązanie autora do de.
. k.
ł"
która uchwaliła utworzenie przy KC cilizuje l'łIarchlewski wraz zDzier- ludu polskiego, do najszlachetniejZacieśniaj~c coraz b:\rdziej l\ierOlo
Z pomocą niem.ec lei rewo UCII
bolszewickiej partii - Biura Polskie- żyńskim masy pracujące do u:rucho- szycb, najbardziej postępowych trazer walną więź z narodami Zmązku
Pod wpływem zwycięskiego paź.
Z tym większą energią i ofiarno· go i postanowiła zmobilizować wszy· mienia fabryk, do odbudowy ZI1Jisz· dycji narodu polskiego. Kiedy w 1923
Radzieckiego, stojąc z nimi w jeddziel'nika w Rosji, wybucha rewolu- licią staje do walki. Zostaje człon- stkich polskich komunistów na front, czonych torów i mostów kolejowych, roku powstaje Międzynarodowa Orf
walki
nym szeregu nieubłaganej
ganizacja
Pomocy
Więźniów
Politycz
cja w Niemczech. Na czele jej stoją kiem Komitetu Centraln.!go KomuBył to przykład wierności zasndom organizuje szpitale, szkoły, tworzy
nych, MarchlewsiKii zostaje jej prze- o pokój, wolność i postęp, czerpiąc
"Spartakusowcy". W styczniu !9l9 nistycznej Partii NIemiec. ścigany internacjonalizreu, był to przykład rewolucyjne władze pohkie.
z bogatej skarbniey nauk Lenina _
roku Marchtewski wyrusza na pomoc przez siepaczy krwawego N09ke, któ· najlepiej pojętego proletariackiego
Niedługo trwała pierwsza rewolu- wodniczllcym.
Mimo pogarszającego się zdrowia. Stalina, spełniają jego testament.
niemieckim masom pracującym.
dy wydał nań wyrok śmierci, nie patriutyzmu; W\kazującego walkę na cyjna władza ludu polsk-iego. WróciTestament ten spełn.iają · równiez,
Gdy przybywa, nie zastaje już przer y. wa swej działalności. Dopiero §~ierć i ży~ie ~ międzynarodową i rO-lł~ on.a .•na stałe dopier? po 25 latach. 1\larchlewsld ko ostatniej chwili słu
przy życiu towarzyszy walki: Karo- d ł
tj' b'
~
a
dZlmą burzuazJą.
rowmez pod zwyolęs~nm sztandarem ży rewolucji. Wysłany przez partię wyciągając przyjazną dłoń do bdu
la Liebknechta i Róży Luksemburg, o wo any z e me ezpleczne~ pr cY
Armia Cze-won~ zdruzgotała. lIdł- Armii Radziectkiej.
IJB leczenie do !'fervi We Włoszech, praeująceg(), wolnej - dzięki Zwillz"
zamordowanych przez zbirów soelaJ... wraca nielega'-ue przez 'pił$udcz'·l~udCZYkOWSilrich najeźdźców. WY'P~Opuszczająe z "ólem oJezyznłt Mar, 9J'lad 22 marCJI. 1925 ~
Niiemi~eJ
kowi Radzieckiemu eQubliki Dem.okratfezneJJ. \
"~~l9:J'!~!c~'~
:Ia ~., ~
Jd,z_ I l.ow~h Jl.ne',J Billi ~ ch~~$~ ł\al,i ·"'j&,~CZJ. Jl łd!~o(
.

Przeciw zbrodnicze, .wyprawie Piłsudskiego
- o socjalistyczną Polskę
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Jak nojściśl ej szy. ko nto kt z mosa rń i Rozrachunki· z samym sobą
źródłem siły

osiągnięciach

Towarzysze z Nowei Tkalni o swych brakach
W Nowej Tka.lni, 2'aróv.-mo w sprAwozdaniu, ja:k i w <iJ..,skusji, oceniano
pracę egzekutywy podstawowej orga.nizacji, oddziałowych organizacji i poszczególnych członków pod ką.tem widzenia przodująeej l()li partyjnej organizacji na wszystkich odcinkach
życia zakładu pracy. Był to słuszny
sprawdzian w oceme pracy podstawowej organizacji w. okresie spl'awozdawczym. Gdyż właśnie. zest."wienie
rzeczywistości, faktów z tym zasadniczym zadaniem partyjnej ot·g'aniza,.
cji pozwala ujawnić wszystkie błędy
i braki, załamanna i usterki praey,
pozwala wyciągn!!ć naukę z tych doświadczań, znajdywać drogi skutecznego usunięcia niedomagań.
DYskusja rozwijała postawione w
sprawozdaniu sekretl'rza zagadnienia
i wysuwała nowe. TowarzysZ€ mówili
o wielu sprawach, ale sta1e wracali
do PJ1;ania, czy my, part.yjniacy,
świeciliśmy
pl'Zykladem bezpol'tyjlJ:91n, czy uwydatniła się przodująca,
IIwa.ngardowa rola 'partyjneJ organizacji w fabryce. Okazało sip., że towarzysze, stosując słusznie oręż 1.'Tytyk1 i samokrytyki, niejednokrotnie
musieli odlXlwiedziec sobie w sensie
negat~rwnym.

Okazało się,
że wszystkie błę~'
i braki w pracy partyjnej \\':Yllikały
z tego, że organizacja pa.rtyjna nie
utrzymywała dostatecznie śe.isłej wię
zi z masą bezpartyjną, źe nie zawsze
stała na jej czele. Wyjaśniło s.ię w dyskusii, źe egzeh.-u:l;ywa nie prowadziła pracy kolektywnej, że nie stosowano podziału. zajęć, nie istniała kontrola wykonania zadań. Kto się Dfllwinął na. oczy selcretarZ"owi, temu powiel'IZYł on to lub owo do spełnienia.
Prewie nigdy nie snrawdzallo, czy
polecenie zostało wykOlIlane. Jasne,
że przy taikim stylu pracy mełe zaniedbaJlO.
Widać, że tQ!w~e Nowej TkalIIIi dobrZ"e przetra.wili oeenę swej dotyohczasowej pracy. Pomogło im
słuszne zrozumienie uchwał III Plenum KC Partii, a także ich własne
codzienne dośw:iadcz6nie, zwłaszcza
w chwili obecnej, gdy 7.agadnienie
walki o jakość produkcJi wysuwa się
na. e.zoło zadań tkalni.
~-wić w masach, związać się z ma·

sami. wpływać własnym przytkładem,
podciągnąć
pozostających
w tyle
i be:1JkomprOnlisowo walczyć z brako-

robami - oto, o czym mówili towarzysze, roztrząsając bardzo gruntownie zagadnienia produkcji i współza
wodnictwa pracy.

Tow. Anieka wskazuje na to, że
wielu majstrów i salowych nie walczy wespół z tkaczami o dobrą jakość
prOdukcji, że nie udzielają oni należytej pomocy przy doprowadzan1u
maszyn do porządku, że bll!rdzo czę
sto nie wysłuchują próśb o zbadanie przyczyny złej produkcji. A r>rzedeż każdy metr dobrze ułikanej tkaniny przyczy.nia Slię do realizacji Planu (i-letniego, Z drugiej strony braId obniżają zarobk.i robotnikom, stwa
rzają niezadowolenie, na lcl;órym może żerować wróg klaso'wy.,
Partyjna organizacja nie żyła tymi zagadnieniami, nie potrafiła zmobilizować aparatu technicznego
do
walid o jakość prodl1J.(Cji, a co najgorsze, nie widziała żywego człowieka,
któremu dziaŁa się krzywda materialna i moralna.
Walka o
ściowych

w'~'konanie

planów jako-

i ilościowych łącz~ "iE) ~ci·

śle z konierzn(lśl'i:! ZHO'!"( rzei\i~ l'zujnoś('j <.'alej organiza<.'ji parL"yjllej wo-

bec Zr.1mciÓW 'wroga klasowego, kt,óry
niejednllkrotrue p,osuwa się do szkodnictw-3. To\\'arzysze podkreślali kon;ieczno:ić mobilizacji ea,łej załogi 1'0botnk..zei diJ walki z wl'agiem klaso
wym i do demaskowania wszystkich
jego zakusów_
Tow. Zieliński w.;;lkazywał na to, 'że
partyjna orga.nizacja będzie mogła
wiele dokonać, jeś!! wzmoże swą pracę i opiekę nad o.rganizacją Ligi Kobi~t, nad ZMP, jeśli będzie stale prowadzić akcję uświadamiającą WSM

robotm,k6w i robotm.ic bezpartyjnych.
Towarzysze w sposób dQjrzały, na
przykładach ",łM-nej OS'()by, łączyli w
C:yś!rosji zagadnienie 81Wł:lIIl,gardowej
roli PM1li.i z poziomem włalSllego
uświadomienia i dlatego 21 wypowiedzi wprost bije krzYk ej s.z~lenie.

o instrnkcje
i Dzielnicy.

ze

stron)'

Komitetu

Tow. świ~, przewodnicząca. Li.
gi Koqiet, Skariy się, że nikt nie zaj>muje się jej pracą, że nie otrzymuje
żadnych instrtrlroji, Członaó.nie Ligti
Kobiet domagają się zebra;nia, doma"
gają się żywego,
uświadamiającego
słowa, a. organ.i'.zacja parlyjna nie

podchwytuje tego, me wykol"Lys.tude
tej ochoty, ażeby stworzyć z Ligi Kobiet tranśmisję między Partią a ko
hietami pracującymi VI zakła.dZIie
pracy.
Tow. Sobczyk - kierownik ekipy
łączności miasta ze wsią domaga
się szkolenia
członków ekipy_
To
umożliwi jej słuszne rozwiązanie trud

Bogacze wiejscy
W gminie Rdutów, pow. kutnowski, akcja skupu zboża. nie dawała
przewidywanych rezultatów.
Jak
się ostatnio okazało, do tzw. "trójek
zbożowych" przedostąJ.i
się bogaci
chłopi. którzy rozmyślnie sa.botowa
li pracę. wskutek czego skup zboża
nie był planowo przeprowadzany.
Oczyszczenie trójek z bogaczy i ich
reorganizacja przyniosło
pożądane
wyniki i obecnie w akcji tej gmina
nasza wysunęła się na przo.dujące
miejsce w powiecie.
Bogacze wiejscy ociągają się rów
nież z wpłatami na FOR, który
w
naszej gminie został uregulowany
tylko w 70 procentach.
A oto jeszcze jeden przykład szko
dniczej działalności bogacza wiej-

wykazała konferencja partyjna na Księżym Młynie
Zrozumienie własnych błędów i słuszne wnioski - slwarzajQ
. przełOln ~ pra~y organizacji

Co

organizacji partyjnej

szkodzą

skiego: Niejaki Wojciechowski z Ko
cewi Dużej skorzystał z tego, że okupant przyłączył działkę szkolną o
pOwierzchni 6.720 m kw. do jego
gospodarstwa i bezprawnie ją użyt
kował. Kiedy Zarząd Gminy z powrotem działkę tę oddał w użytko
wanie szkole, bogacz Wojciechowski wystąpił do sądu. Pieniacz choClaz sprawę w Sądzie Grodzldm
przegrał, wziął jednak adwokata
i
apeluje, Tenże bogacz Wojciechow
ski, który pragnie ograbić szkolę z
ziemi, zalega z różnymi należnościa
mi dla Skarbu Państwa na sumę
110.000 złotych.
Korespondent chłopski
W. St.
Kaleń Mała, pow. Kutno

nych problemów w terenie. Tow. SołJ..
Konferencja partyjna na Księżym
czyk żąda również, aby cała załoga Młynie przebiegła pod znakiem dobyła systematycznie informowana kladnej analizy obecnej sytuacji w
o wynik-ach pracy ekiipy na. wsi. Przy przędzalni średnioprzędnej, krytyki

I

I

Po krótkim okresie przerwy łódzka organizacja partyjna przystąpiła do dalszych zebrań wyborczych w celu powołania nowych w'ładz partyjnych. Przerwa została wykorzystana dIla podsumowania d.otychczasowych doświadczeń i wyciągnięcia wniosków prowadzących do usunięcia tych braków, k;tóre wykazywa'ły poszczególne zebrania wyborcze.
Dwtie konferencje wyborcze w Zakładach im. Stalina, a mianowicie Nowej Tkalni i w Księżym Młynie, na któryoh dokonano
wyborów Komitetów Zakładowych, świadczą,
niedociągnięcia
i braki pierwszego okresu wyborczego zostały już w !poważnej
mierze przezwyciężone. Na obu k:.mferen{:jach zebrali się delegaci
oddziałowych organizacji. najlepsi aktywiści partyjni, świadomi
odpowiedzialności za wybór władz ,p artyjny-ch w swych zakła
ci2,ch pracy i za dals.zą ich pracę. To zrozumienie powagi chwili
wpłynęło i na znaczną fre'kwencję, (w Księżym Młynie 98 proc.),
p.o\~ażny . nastrój ora~ ~ywą dyskusję; w której głos zabierało
bardZO wlelu uczestmkow obyd\\'u konferencji.

ze

alYru się to do dalszego \vzmocnienia
sojuszu klasy robotnic:tej oz masami
pracającymi wsi.
Wiele uwagi poświęci~i dyskut.'1:nci
sprawie szkolenia agitatorów, zagadnieniu kadr, szkolenia zawodoweg'O,
podwyż,;;znnia k.....alil'ikacji młodych
tkaczy.
Przebieg zebrania, l'Z'eczcrwe stawianie zagadnień. ukazywanie drogi
przyszłemu Komitetowi Fabryeznemu i. przyjęta rezolucja, aktywizaCja
c~łonk6w PartU - to ws~yst.ko wska
zuje na duźe osiągnięcia, kt6-re ma do
zanotowaniR organi:!:i.cja parlyjna
Nowej Tkalni. Ale będą one dopiero
wtedy utrwalone, gdy nowoobra.ny
Komitęt Fa:bryC2;ny potrafi wycią.gnąć odpowiednie wnioski z doświ:u!czeń dotyehezaSlOwej pracy i na tej
podstawie uczynić całą organizację
partyjną zdolną do wykonania zadań,
postawionych przez III Plenum przE'd

I

działalności dotychczasowych władz
po.rtyjnych i ustalenia nowej lWi, po
jakiej powinny kroczyć nowowybrano władze. Podczas akcji wyborczej
prowadzone l wc wszystkich 6 orgaplzacj",h
oc.ldl.iałow)·ch
Księżen o
Młyna
wyszły
na jaw
wszelkle
niedomagania
istniejące
w
pracy partyjnej I zawodowej na
Księżym Młynie. . Przyczyny tych
niedomagań i braków omówili lOWarzysze na konfetencji partyjnej. Dy:
skusja, która początkoWG rozwijała
się
trochę
nleśmi!J.ło,
po krótkim
czasie pogłębiła się i objęła cały sze
reg zagadnień najistotniejszlch dla
orqaniZacji przędzalni średruoprzęd
nej. Zabierało głos 60 proc. delegaŁów, w tym dUŹ3 część kobiet. Samokrytycznie zastanawiano się
nad
tym, dlaczego wcześniej nie szukano środków zaradczych, dopuszczając do stanu, jaki wytwonył się obecałą naszą Partią.cnie, do lniewykonywania miesi~cZ'-
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I

nych planów produkcyjnych. Sporo
gorzkich słów krytyki padło pod adresem poprzedniego kierownictwa
partyjnego podstawowej organizacji
partyjnej.
Towarzysze głęboko przeanalizowa
li zagadnienie kierowniczej roli Pa.rtii w walce o produkcję. Z wypowiedzi ich, zawierających gruntowną
ocenę sytuacji na Księżym Młynie,
z uwzględnieniem jakości i ilości pro
dukcji, współzawodnictwa pracy, za·
Hadnienia kadr, organillacji LK i
ZMP, przebijała troska o usunięcie
niedomagań i wytyczenie nowych me
tod pracy nowym władzom partyjnym. Charakterystyczne były wypowiedzi prządek, majstrów, obciąga
czv, mechaników. kierowników zakładu. Wzruszające były słowa staruszki - prządki tow. Radomskiej,
któw ze łzami w oczach mówiła o
marnutrawstwie,
o
zaniedbanym
szkoleniu młodzie;i.y , o jeszcze nieod
powiednim stosunku do pracy wiciu
spośród załogi Księżego Młyna. KOl1-

ltretTw sposoby naprawy sytuacji rodawała przodownica pracy tow. Malicka, tow. Nowak, układaczka tow.
Czumecka. Ostro krytykowano majfitr6w. ich słabe zainteresowanie pro
dukcj~l, brak poczucia odpowiedzialności za powierzone im funkCje.
.
W dySkusji wskazywano na nadmIernie wysoki odsetek nieobecności,
która sięga nieraz 12 proc. Towarzysze alarmowali o niskiej Jakości produkcji, szczególnie o wątku Nr 20.
na kt6ry narzekają bardzo wszyscy
odbiorcy. Konieczność walki z brakor6bstwem l niedbalstwem w pracy
była mocno podkreślana we wszystkich wypowiedziach.
Z każdą godziną coraz wyraźniej
zarysowywała się linia, po której po
winien kroczyć nowy komitet organizacJi zakładowej.
Nic dziwnego, !e przy takim rozracnunku z własnymi ł cudzymi błę
dami pny ustalaniu roli, jaką Partia

powinna odegra'c w walce o produkcję,
o wysuwanie nowych kadr, o
51 kolenie
zawodowe i partyjne, o
podniesienie
na wyiF..zy poz~om
współzawodnictwa pracy,
o ŚCIsłe
powiąz3.nie się z pracą
organizacji
ZMP, Ligi Kobiet, o skuteczniejszą
działalność ekip łączności 'Ze wsią,
towarzysze z ogromną czujnością i
troską prz~tąpili do wyboru nowych
władz partyjnych.
Każdy życiorys stał się na konferencji przedmiotem gorącej dyskUSJi.
Każdy,
najdrobniejszy nawet, leo
niejasny fakt z życia kandydata pod
dawano gruntownemu rozpatrzeniu,
każdą błahą pozornie plotkę roztrzą
sali wszyscy zgromadzeni.
Dzięki takiemu czujnemu podejsc1u
do sprawy 'wyborów nowych władz
nie dopuszczono do nich towarzvsz\
:mających poza sobą
choćby jaki,
cień w przeszłości.
Dzi0.~i cwjności delegatów, usunl
to kandydatury 4 towarzyszy,
W t,;ku gorącej, ożywione] dysk l.
sji każdc(IO musiał uderl.yĆ: iakl, i.
w ~lowHch dy"klltanlów nic byłó. an
krzty jakichś osobistych pomchur.
ków lub upr-:!'dzell. Każdv zarzul
każde przypuszczenit{ i zapytanie' ce
chowała wyłqcznie głęboka i ~zczel;
trl)~ka o losy organizacji partyjnej
o dobór odpowiednich ludzi na kie
rownicze stanowiska.
To nieUczenie się z czasem (zebranie trwało bardzo długo), to całko
wite zrozumienie doniosłości chwili,
od której zależna przecież będzie
praca organizacji na Księżym Mły
llie i co za tym idzie, realizacja planów produkcyjnych, stanowią rękoj
mię, że ostatnia konferencja partyjna stanie się istotnym przełomem w
życiu organizacji,
że nowowybrane
władza skierują swą działalność na
właściwe tory, że zakłady 1m. Stalina staną się godne imienia Wielkiego Wodza międzynarodowego proletariatu.

H. Sam.

W LUTYM WYKO

Przemysł bawełniany winien dqżyć

do uzyskania lepszych rezultatów

obiektywne", Złe też kształtuje się
nie zdołał uporać slę w pełD1
z
Uzyskane w lutym wyniki sytuacja w tkalni PlPB Nr 6, która
także po raz drugi w tym roku planu
świadczą, że w niektórych zakładach bawelnianych ani ~iero~ctwo,
nie wykonała, a także w PZPB Nr 7-.
ani załoga nie potrafiły osiągnąć lego. aby wykonywanie planow produkcyjnych następowaJo .systematycznie 1 bez niepotrzebnych zry- gdzie :tachodzi nawet obawa oiewykonania planu kwartalnego. Przedw6w, aby, co gorsza - m.iesiąc nie skończył się zarwaniem pJanow
sięwziętym
tu dotychczas krokom
na tym czy innym odcinku.
Izmianie kierowuictwa tkalni) musi
Taka sytudcja. w niektórych zakła- ui .. zuo!ilły tuz wyk.mac go l nu k.o- towarzyszyć jednocześnie większa
dach pracy wpłynęłd w pE'wnvm stop niec lutego. Do nich należą PZPB troska organizacji partyjnej i związ
r:iu na ogólne wynilli wykonania pla Nr 11, które jl1ż po raz drugi w tym kowej o wykrycie innych przyczyn
I1ll przez caJy przemysł bawełniany. toku (\ie wykonują. planu w tkaJ,pi.
tych nic'domanań, w celu zwalczenia
Wyniki te w porównaniu z wyni- Trzeba podkreśl1ć, że w lutym tkal- wszelkich trudności i podCiągnięcia
kami ubiegłego miesiąca są w nie- niii PZPB Nr 17 wykazy 'lała pełne ~i~ w marcu.
wielkim :;+opniu. lepS'rn tylko w prz~ uruchomienie maszyn, a postoje,
dzalniadt cicnkoIJ1zędnych i odpad- choć wyrazały się wysoką liczbą 9,05
Marzec bie;i.ącego roku ma szczekowych oraz w tkalniach, ił trochę proc., to jednak były mniejsze, ani- gólne znaczenie. Praca w marcu ma
gorsze w przęazalniach średmoprzęd żeli w widu innych zakiadach, kt?re n!e tylko rozstrzygnąć o wykonaniu
nych i wvltończalniach. Sprawiła to· mimo to plan ",rykonały. Trudno WlęC )llerwszego w tym roku planu .kwatzła praca- zakładów, ciągnących się nawet powoływać się na "przyczyny I talnego. W miesiącu tym ustala się
jeszcze w ogonie pozostałych fabryk
Przemysł bawełniany wciąż jeszcze
walką o ilościowe wykonanie planu.

przemysłu bawełnianego.

Wielki

kłopot

plan na następny kwartał. W okresie.
kiedy cały polski świat pracy nie
szczędzi wysiłków
dla zwiększenia
lPotencjału
gospodarczego naszego
kraju, również i w przemyśle baweł
nianym muszą być wykorzystane
wszelkie rezerwy, aby możliwości
produkcyjne żadnego zakładu baweł
nianego nie zostały uszcwplone. Zadanie to stoi nie tylko przed czynnikami administracyjnymi. Organizacje pnrŁy,jne, pilnie Śledzą.c za systematycznym wykonywaniem planów.
muszą w porę podchwytywać wszelkIe możliwości podniesienia wyuil,ów produkcyjnych zakła.dów. W ża- .
dnym zaś wypadku nie wolno dopuścić, aby plany były zaniżane lub też
niewykonywane.
Kos.

P Z P B Nr. 21

w przędzalniach cienkoplan został wykonany w
110,9 proc. (w styczniu 107,4 p'roc.),
w przt)dzalniacb śre(lnioprzędnych w
Wadliwie wykonane dachy już po upływi~ roku przeciekajq
104,3 proc. (w styczniu 105.4 proc.).
a w odpadkowych w 102,1 proc. (w
Jesteśmy na oddziale przygotowa.w
- Dziś jeszcze nie jest najgorzej w zwiąi1iku z zakończeniem prac
)Styczniu 101,7 proc,). W tkalniach czym tkalni PZPB Nr 21. Dzień jest _ mówi nam tow. Kaczmarek - ale widnieje 13 podpisów, zaświadczają
plan wykonany został w 102,3 proc.
przyjdźcie kiedyś w chłodniejszy ~ cy~h, że roboty wylmnane sI,! _dObrze.
(w' styczniu 100 proc.). a w wykoń hezchmurny, przez szyby w daohl,l
byłoby w po~ądku, gdy
czalniach w 103,8 proc. (w styczniu 'wpadają promienie słOlica, mimo to dzień! Wówczas mamy tu istny po- by N~zystko.
me to, ze roooty... me były wy·
105 proc.).
\fi sali... pada deszcz! Tak! Ze skle- top 1
konane ta.k dobrze, jak to stwierdziła
Trzeba stwierdzić, że spośród za- pienia dachu odrywają się duże krv- Co jest tegQ przyczyną? - py- komisja w chwili przejmowania, co
kładów
bawełnianych,
położonych
tamy, nie mogąc zrozumlec tego, zr~sztą wykazały późniejsze oglQna terenie Łodzi i województwa łódz 1'le i twol'Zą na nowej, ksyloli1lowej
,
b d' d'
. . k dzmy.
kiego, tylko nieliczne wykonały swój podłodze kałuże, zamieniające się ry- b ą d z co ą z
zlwnego "zJaWIs a
Zachodzi pytanie, czy wśród 13
ostatni plan miesięczny ha wszyst- chło w małe jeziorka.
atmosferycmego",
osób, które złożyły swe podpisy na
kich odcinkach. Do tych należą:
- Dachy! Są wykonane niedbale protokóle przejęcia, nie było nikogo,
Czyściatkli, pracująCe w pobliżu,
PZPB Nr 5, PZPB Nr 8, PZPB_ Nr 9,
ldoby w chwili zakończenia robót nie
wadliwie, stąd ta powódź.
PZPB Nr 21, PZPB w Rudzie Pabia- muszą co chwila zmlieniać miej'sca
zauważył usterek w wykonaniu?
i
prllenosić
się
z
robotą
tam.,
gdzie
Okazuje się, ze przed rOikiem zało
nickieJ i PZPB w Zduńskiej Woli.
Od tamtej chwili upłynął dopiero
Ale i z tych zakładów należało by jeszcze nie kapie. Niestety, miej'5c żono w PZPB Nr 21 nowe dachy. Na
protokóle z dnia 8 marca 1949 roku, rok, a belki w dachach już nadgniły.
Podczas pobytu ekipy łączności Iwicie nie odpowiada prawdzie. Od- wymient~ kilka takich, które na po- takich jest coraz m.iliej •••
Na skutek ciągłego "deszczu" psuje
MZK we wsi Sianki, chłopi uskar- pis protokółu.z
18 kwietnia 1!H9 łowę miesiąca nie wykonały planów
się podłoga, niszczeje surowiec, traci
na
tym
czy
innym
odcinku,
odrabiak .
t dnoś- r. o zrzeczeruu SIę placu gromadzsię masę czasu na "przeprowadzki"
zali Stę, ze napoLY alą na ru
kiego oglądali wszyscy członkowie jąc zaległości w końcu lutego. Do za
czyściarek, które z tego poyrodu nie
ci przy zaopatrywaniu się w wyro- ekipy. Czas, aby KG PZPR i PZGS kładów, które pracowały mniej wię
mogą normalnie pracować.
by przemysłowe, ponieważ w Sian- bliżej zainteresowały się sprawą bu cej równo, wykonując plany wszystkich oddziałów zarówno na 15 lutego,
- Czyniliśmy JUZ starMl.ia
kach nie ma sklepu ani magazynów dowy domu spółdzielczego w Sian- jak i 28 tego rniesiąca, należą: PZPB
oświ.adcza nam tow. Rozniers!ka
"Id
.
l
.
S
Ch
kach.
Nr 5 i PZPB Nr 21.
Spo ZIO n I .
.
sekretarz podstawowej o;:ganlzacji
Korespondent w MZK
pal·tyjnej - o to, aby dachy zostały
Jeszcze w kwietniu 1949 r. chłopi
Niektóre zaś zakłady, nie wykonuJan Szałkiewi~
wyremontowane. Były już rozliczne
jąc pJ'lnów w ciąqu całe!"]o miesiąca
w Siankach postanowili zrzec się
kontrole, wysyłano protokó-ły ... ,Tak0ś
małego
placu
gromadzkiego na
dotychczas nikt nie zaintcl'es.ował się
rzecz Samopomocy Chłopskiej
dachami, chociaż stan ich stale się
I pogal·sza.
wznieść tu obszerny
budynek, w
I Bezsprzecznie - winę !}onosi tu
którym próc,z Spółdzielni S. Ch.
Staraniem Chłopów gromady Krę lmiejscowej szkoły ob. Helena
przedsiębiorstwo,
któ"e w imię źle
mieściłaby
się
również
świetlica. pa, pow. radomszczańskicgo,
pow- Szuleta chciała kupić material na
pojętej oszcZędnOŚCi wadliwie wykoTrzeba bowiem dodać, że brak świe stał we wsi spółdzielczy sklep będą ~ukier.kę, sprzedawczyni oświadczy
nało roboty. Winna jest również kola jej. że materiał ten jest dla niej
tlicy uniemożliwia
mieszkancom cy ich chlubą·
,misja, że nie zauważyła tego wcześ
Tylko w sldeple tym niedobrze zbyt drogi, gdyż kusztuje 2,500 z1.
wsi prowadzenie jakiejkolWiek szer
niej.
szej działalności społeczno - organi. się dzieje. Sprzedawczyni ob. Bol- za metr. Tyn,c;;asem ten sam mat\?
W ten s.posób przez niedbalstwo
zacyjnej.
Równocześnie
zebrano clys Cela, sklep zamyka lub otwiera rial sprzedała żonie kierowniku
z jednej strony, a niedopatrzenie
300.000 zł. na ten cel i założono fun- wówczas, kiedy jej wygodnie, nie szkoły po 1.300 zł. za metr.
z drugiej (czy tylko niedopatrzenie?)
Odpowiednie czynniki winny zain
damenty pod budynek, który miał lioząc się w ogó!e z potrzebll.mi
PZPB Nr 21 ponoszą powa~ne
mieszkańców wsi.
Przy rozprowa- teresować się działalnością tej niestać się chlubą wsi.
straty.
Niestety, plan budowy został dzaniu prtykułó' . włokienniczych, a rzetelnej sprzedawczyni.
Ktoś winien się tym za,intel'esoprzez czynniki nadrzędne zakwestio szczególnie deficytowych, pomija o
wać,
stwierdzić, jaka była istotna
całkowicie
biedotę
wiej::)ką,
Korespondent chłopski "Głosu"
nowany dlatego, że mieszkallcy wsi na
' prllyczyna tego, że już po upływie
sprzedając
tylko
towary
wybranym.
E.
O.
rzekomo nie zrzekli się placu groRobotnice \VkończaJlnl PZPB Nr « pod,pisuj/ł zc<bowląZllJłlie długofalo- I roku dachy wyma~ajl! gruntownego
Krępa, poT"
redomszczański
madzkiego. Twierdzenie takie całko A wiec np. gdy - :mrz~taczka z
we: do końca rolw podniosą. od 4 do 10 proc. wyn.tkl sweJ Ilroduk~ I remontu.
(Sylw)
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więc

y

przędnych

I

Dziwne dzieje

świetlicy wiejskiej w Siankach
m:.

•

•

. ,

Robotnice podeimujQ zobowiQzania długofalowe

L

Nierzetelna sprzedawczyni
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Kronika m. Radomska
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RADOMSZCZA~SKI

........

Wybory nowego Komitetu

--

MTAŻNIEJSZE TELEFONY
1tO - Straż Pożarna
11' ....., Urząd Bezp. Publiczn.

spółzawodnictwa

Kiermasz i wystawa
Towarzystwo Burs i Stypendiów

//
"
przedmiotem plenar.nego posiedzenia Rady Zakładowej" "Metalurgl"I"//

I

Jednym z najistotniejszych jowe, opracowały na początku I przyczyni się Cło usunięcia podeszli do zagadnień współza
12 ....., "Głos Radomszczański"
zagadnień,
którym zajmować bieżącego roku wytyczne ramo wszystkich braków i niedociąg wodnictwa.
Udział kobiet w
12 - P. P. K. "Ruch".
się powinny rady zakładowe, wej organizacji współzawodnic nięć.
Gwarancję ·dobrej pracy Komitecie W sp6łzawodnictwa

13 - Powiat. Komenda M.O.
35 - Komitet Powiat. PZPR.
511 ....., Miejski Komisariat MO.
91' ....... Starostwo Powiatowe
2'1 - Szpital Powiatowy
163 - Pogotowie Ratunkowe
PCK.

jest opieka

rozwojem
pracy. Obec
nie we wszystkich zakładach
pracy ruch . współzawodnictwa
obejmuje coraz większą część
pracowników,
zatrud'n ionych
bezpośrednio
przy produkcji.
Dlatego też w tych warunkach
współzawodnictwo nie
może
być czymś przypadkowym, nie
może być ruchem, który nie zo
stał objęty pewnymi ramami or
ganizacyjnymi. Tylko stała 0pieka nad ruchem współzawod
nictwa, opieka oparta o ściśle 0pracowane normy organizacyjne, może zagwarantować temu
ruchowi właściwy i pełny rozwój. Związki Zawodowe, które
są najbardziej powołane do tego, aby stworzyć dla ruchu
współzawodnictwa ~ak najbardziej korzystne warunki rozwo-

KINA:
"Wolność"

Kino

wyświetla

fHm produkcji rad1zieckiei p. t.
"Dżulbars".

Adres Redakcji i Administracji
,.Głosu

nad

współzawodnictwa

Radomszczańskiego"

Radomsko, ul. Reymonta Nr 39

* * *

Administracja - tel. Nr 12,
czynna codziennie od godz. 9 do 16.

N a odbytym przed kilku dnia
mi posiedzeniu aktywu Towarzystwa Burs i Stypendiów w
Piotrkowie postanowiono zorganizować w dniac:!h od 17 marca do 9 kwietnia kiermasz i
\vystawę TBS. Ekpponatów na
wystawę, która urządz ona bę
dzie w śali ZMP w Al. 3 Maja.
dostarczy
zarówno młodzież
piotrkowskiej bursy, j ak również młodzież ze szkół lJodstawo
wych, ogólnokształcących i zawodowych. Na wystawie umieszczone będa wykazy, ilustrujące l:O~~Ój. - i osi~gl'}ięcia
TBS w 1f.uescIe l w ~ow.!ecle ..
.
zWIązku . z og~lno'polskIm
Pląl,y~ tygodmem, Jaln odbędZle SIę w czerwcu, powołano
do życia kółko prelegentów, ma
jących za zadanie przygotowanie odziału piotrkowskiego do
tej uroczystości.

sekcji podnosi fakt, że w skład jest konieczny nie tylko dlateich weszli przodownicy pracy go, że biorą ohe udział w tym
i racjonalizatorzy. Do sekcji ruchu, ale dlatego, że ich do, . d
l
organizacyjnej, która ma bar- s~lab
cZke~:lla 'po~Wdo ~ na.~suwa
dzo poważne zadanie do wyko me r,a ow l m~ oClągn:ęc.
nania wybrani zostali jako prze
Ogolny przebH~g wspołzawowodniczący tow. Kacper Drze- dnictwa w "Metalurgii" radom.
wowski, jako sekretarz tow. szczańskiej wykazuje, że osiągdyr. Andrzej Kwieciński, na- nięcia tego zakładu nie były
stępnie tow. ~'acław Dymka z dziełem przypadku. \Ve współramienia PZPR oraz przodow- zawodnictwie międzyzakłado1\
l
."
.
ł.
nicy i racjonalizatorzy ob. ob. wym. "J.'~e~a
urgla
OSląg~ę ,t
Jan Widzowski i Mieczysław drl:lgle mle)SCe p~ raz tory .
Pakuła. W skład sekcji technicz- Wldoczny Jest tutaj wyslłek ca
no-ekonomicznej, której zada- łe.i załogi.
niem będzie stworzenie jak naj
lepszych warunków umożliwia
współzawodnictwa młodzieżo- jących rozwój współzawodnic
wego. Ilość tych sekcji i ich ro twa wybrani "Zostali tow. dyr.
dzaj pozwoli na pełne opraco- Jan Mendry, dalej tow. tow.
W ostatnim okresie Delegatura grzywną w wysokości 50 tysięcy
wanie ws.zystkich zagadnień, Piotr Lipillski i Piotr Dudek Komisji Specjalnej ukarała nastę- zł., Stefan Kępa, zamieszkały w
wchodzących w skład współza- oraz racjonalizatorzy i przodow pujących mieszkańców powiatu ra Radomsku przy ulicy Arrnii Czer
wodnictwa pracy, co z kolei nicy Zygmunt Kępa i Czesław domszczańskiego za przestępstwa wonej 29, grzywną 20 tys. zł.
Owczarek.
natury gospodarczej: Tadeusz Gro
Władysław Jędrzejczyk, zamieW skład sekcji obliczającej chowski, właściciel kaflarni, za- szkały w Zrejowicach, gmina
wyniki wchodzą tow.tow.: Ka- miesz·kały w Radomsku przy ulicy Przerąb ukarany został grzywną
zimierz Pietrzyński,
Roman -Narutowicza 38, ukarany został w wysokości 10.000 zł. za pobiera
. ł
Zb'
grzywną
150 tysięcy złotych za· nie nadmiernych cen za gwoB roms·
Kr awczy,
k
aw
rOJa, odmowę sprzedaży kafli, koni.ecz ździe.
Wiesław . Cech, Jan Zbroja I, nych do wybudowania pieca w
Antoni Wnuk, zamieszkały w
Piotr Stanowski i Stanisław szkole w Kobielcach Wielkich, Kolonii Młodzowy, koło Radomnastręczało poważne trudności. Opałko. Do sekcji współzawod choć kafle te posiadał w magazy ska, ukarany został grzywną w
Na zlecenie Rady Zakładowej i nictwa młodzieżowego wybrani nie.
wysokości 1.000 zł. za nielegalny
dyrekcji wykonanie potrzebnych zostali ob. ob. Eugeniusz KawJózef Kiełbik, zamieszkały w handel materiałami włókienniczy
łożysk polecono ob. Kukuiskiemu, ka, Stefan Ambrozik, Czesław Dworszowicach Pakoszowych, gm. mi.
kierownikowi zespołu ślusarskie- Choróbski, Stanisław ' T ram- Zamość, ukarany został grzywną
Antoni Podlewski, zamieszkago. Wywiązał się on z tego zada ski
w wysokości 1.000 zł. za pobie ły w Radomsku przy ul. Fabiania dobrze i łożyska zostały w ter
Przy zapoznaniu się ze sk!a- rani~ nadn:ie-rnych cen za artyku niego 24, ukarany został grzywminie wmontowane, zdając egza dem
osobowym
Komitetu ły pl~wszeJ po~rzeby.
, .'
ną w wysokości 15.000 zł., za po
min wytrzymałości - co jest spe W 'ł
d . t
P
Halma Paphc:ka, własclclellka bieranie nadmiernych cen za
cjalnie ważne w pracy przy wyspo zavv:?" mc wa ra~y
w sklepu z farbami, zamieszkała w części rowerowe.
sokiej temperaturze.
,,l~1.et~urgll lfderza. to,. ze.w kC? I Radomsku przy ulicy LimanowMieczysław Januszewski, były
Obliczenia wykazują, że wyko- m1teCle tym me znajdUje S1ę am skiego 9, ukarana została grzy- kierownik sklepu Bata w Radom
nanie odpowiednich łożysk we jedna kobieta. Mimo woli na- wną 150 tys. zł. za pobieranie sku, ukarany został grzywną w
własnym zakresie da hucie "Ka- suwa się pytanie, czyżby robot wyższych cen za sodę kaustyczną wysokości 20.000 zł. za odmowę
ra" roczną oszczędność w wyso- nice "Metalurgii" nie brały u' i, odmowę sprzedaży sody.
splzedaży butów gumowych mikości 800 tysięcy złotych. Wielkie działu we współzawodnictwie?
Stanisław Kałziński , zamieszka mo, iż w magazynie znajdowała
znaczenie gospodarcze posiada Czyżby nie było tutaj kobiet ły w Radomsku przy ulicy Lima się większa ich ilość.
także umożliwienie terminowego przodownic pracy, kobiet, które nowskiego 6, ukarany został grzyWładysław Olej nik, z zawodu
uruchomienia
odremontowanej w ruchu
współzawodnictwa wną w wysokości 50 tys. zł. za r7.eźnik, zamieszkały w- gminie
wanny, cO' nastą1>Uo również dzię maJ'ą J'uż poważne osiągnięcia? posiadanie nieprz€pisawej Uości Paje"czno, ukarany został grzywki ob. KukuIskiernu. Należy się Tak przecież nie .J' est. WydaJ' e .fi ąkl'. W ple
. k r .
ną w w~Ysokości 35.000 zł. za poa m.
J
spodziewać, że w krótkim czasia
f k
Za podo.bne przestępstwa ukara bieranie nadmiernych cen za kieł
zostanie mu przyznana 1 zatwier nam się, że a t ten !l1ó wi o ni 7!ostali również Marian Nowa ba,c,ę i słoni.nę.
dzona odpowiednia premia.
tym, że i tym razem zbyt mecha kowski, zamieszkały w Radomsku
Józef Stalka, zamieszkały w
(S)
nicznie or!!anizatorzv K-omitetu !przy ulicy Limano.wskiego 14, Radomsku, przy ul. Reymonta 26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - grzywną w wysokości 40 tys. zł.; ukarany został grzywną w wyso
ł
tł.
Bronisław Pazak, zamieszkały w !<ości 80.000 zł. za pobieranie nad
Radomsku przy ulicy Szkolnej 7, miernych cen za pieczywo.
twa pracy.
Na podstawie tych wytycznych, na rozszerzonym plenum
Rady Zakładowej, mężów zattfania oraz przedstawicieli d;yrek
cji radomszczańskiej ,,Mełalurgii" wybrano nowy Komitet
Współzawodnictwa Pracy. Kbmitet ten org.::.nizacv inie zwią : a
ny będzie z Radą Zakładową
jako instytucją najbardziej po·
wołaną do rozto :::: ~nia
opieki
nad tym ruchem. Nowy Komitet W spółzawodnictwa Pracy
będzie posiadał 4 sekcje, a mianowicie: organizacyjną, technicz
no-ekonomiczną, wyn].;:o";ł i
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Komisja Specjalna karze

Znaczne oszczQdnośct przyniesie hucie IlKarall
osiąqoięcie

Leona H.uhu'skieqo

Ruch racjonalizatorski w piotr I czenie na progu Planu 6-letniegl),
kowskich zakładach przemysłu ! w ramach którego znacznie zwię
szklarskiego przybiera ostatnio I kszyć się ma produkcja - mi~
na intensywności.
Do Klubów dzy innymi także na odcinku
Wynalazców i Racjonalizatorów przemysłu szklarskiego.
wpływają coraz częściej pomysły
Z ostatnich osiągnięć na uwagę
nowatorskie, których zastosowa- zasługuje osiągnięcie ob. Leona
nie przynosi poważne usprawnie KukuIskiego. Chodzi tutaj o lonie produkcji i znaczne oszczędno żyska kulkowe, niezbędne do uści.
Ten wzrost zainteresowania ruchomienia - ;nowoodremontowaw dziedzinie usprawnień i wyna nej wanny. Huta łożysk takich
lazczości posiada szczególne zna- nie posiadała, a sprowadzenie ich

Dobrze pracuje
kolejowe kolo TPPR w Piotrkowie
K<>ło
Towarzystwa
Przyj a- szący się dużą; frekwencją, zo1'źni
Polsko-Radzieckiej przy ganizowano również stałą łącz..

PKP w chwili swego powstania ność z kołami koleJ' owymi
tzn. w 1947 1'. liczyło zaledwie TPPR w powiecie. Dzięki temu
20 członków. Właściwa praca kontaktowi z terenem, znikają
rozpoczęła się dopiero o.d roku niedociągnięcia i braki, ilośc
1948-49 i dzięki inicjatywie no- kół terenowych stale się powięk
wego
pl'zewodniczącego orllz sza i wzrasta ilość ich człondzięki aktywności członków ko- ków. Ostatnio powstały koła w
lo poszczycić się dziś może po- Rozprzy,
Gorzlsowicach, Kaważnymi osiągnięciami zarów- mieńsku i w Babach.
no w dziedzinie pracy organizaPlany Koła TPPR przy PKP
cyjnej j~k .}. w~rost~l ka.~.r. J~~t na przyszłość są następujące:
ono W c 'WII Q ecneJ naj IczmeJ" zorganizować jeszcze jeden kurs
szym kołem TPPR w Piotrko-·
k
.' k'
ł . , b'
,
d' l'
1124
ł k'
Języ a rosYJs lego, za ozyc 1WIe, g yz lCZy
cz on owo bliot k
. k
' f kw n J'
Powstał tu zespół gazetkI ściene ę, pOWlę ·szy.c . re e ~ ę
·n ej, kt61'y mając swój własny n.a zespołach st~dlUJących. zy:
kącik w świe~li~y ZZK ;vy.daje ~l~rys to~. Stalma, ~a~ląz~c
stałą gaze~kę ~cle~m1; pOSWlęCO- sc~słą wspołp!a~ę z orga~lzacJ~
ną pracy: l .oslągmęclOm Koła. mI maso.w yml l zorga~lzowac
P
d
tk
k t~rs kurs w lasnych prelegen t OWo
row:a _Zl Się począ ?wy
naukI Języka rOSYJskiego, Cle(M)

Junacy SP

zakładają

kasy oszczędnościowe

Junaczki i junacy Powszechnej
Or,ganizacji "Służba Polsce" przy
stąpilii do. zakładani:'! hufcowych
kas oszczędnościowych. Idea o.SZczędzania w sposób rozumny, rozpocząć się musi właśnie od młodzie
żY.
Wyrazem realizacji tej idei
s ą szkolne kasy oszczędnościowe.
Kasy te mają na swoim kQnde sze
reg poważnych osiągnięć. Podsu
mowaniem tych osiągnięć była zor
ganizowana ostatnio w Łodzi mię
dzyszkolna wystawa kas oszczęft
nościowych.

Hufcowe kasy

o.SZczędnościowe

zorganizowane

zostały

radomszczańskim

w

w powiecie
następują

cych Gminnych Hufcach S.

P.:

Przerąb, Zakrzówek, Kobiele .WieI
kie i Brzeźnica. Początkowe wkła
dy oszczędnościowe są niewielkie.
Wahają się one od 200 do 500 zł.
nawet. Należy j'e dnak spodziewać
się, że w dai1.szych etapach wzro
sną one do sum .znacznie poważ
niejszych. Najważniejszym jest,

aby

zacząć,

a

później

sa.ma

idea

oszczędzania stanie się dla młodzie
ży bardzo bliska, tak, że i sumy
zaoszczędzone poważnie 'Zwiększą
się.

Remonty ulic

rozpoczęte

Już od kilku dni Zarząd Miej! czas zaniedbanej ulicy Piotrkoski w Piotrkowie przystąpił w wa, to jest ul. Nowej, której
ramach robót interwencyjnych mieszkańcy dotychczas grzęźli
do remontu ulic. Przystąpiono pC' kolana w błocie. Zostanie tu
do wymiany nawierzchni na uH położona twarda nawierzchnia
cy świerczewskiego, gdzie na i chodniki. Porządkowany bę
miejsce dotychczasowych. tzw. dzie również w tych dniach
"kocich łbów" położona zostanie chodnik przed Gimnazjum lvlekostka granitowa. Czynione są chanicznym. Jak Widzimy więc,
również przygotowania do pod- szereg zaniedbanych dotychczas
jęcia robót y.r drugiej części uli- ulic uporządkowany zostanie w
cy Mickiewicza, to jest za uli- najbliższych dniach. Niedługo
cą Promenada.
Projektuje się również projektuje się położe
połączyć ul. Mickiewicza z ul. nie nawierzchni chodników 11a
Rolniczą.
dalszych zaniedbanych ulicach,
Między innymi przystąpiono między innymi na ul. Górnej i
do remontu najbardziej dotych- Złotej.

............................."...........................•. ...............,...•............"......
Czytajcie i rozpowszechniajcie "Głos"
",

Zespo y. samoksz a cenIowe
nauczycieli

Z początkiem br. we wszyst- stematycznego szkoienia w opar
kich szkołach pO\X1iatrl pI'ofr- ciu o stały plan. Przewodnl-czą'. '"
'~
kowskiego zOl'ganizowane zosta cy powiatowych kursów dol
ly zespoły !'Jamoksztakeniowe {ształcania ideologicznego naunauczycieli. Zespołów takich ma- czyciel ob. Tacleusz
Szczemy już ogółem 62. Dzielą się paniak wyjaśnia. nam,
na
one na powiatowe czyli między czym polegać będzie przede
zakładowe, do których należ'" wszystkim systematyczność pra
'"I! cy zespołów. Jednym z naj ważnauczyciele Wiejscy z pobliskich niejszych zadań zespołów samosobie
terenów oraz zespoły kształceniowych jest organizotzw. zakładowe, zorganizowane wanie regularnych zebrań, na
w szkołach miejskich. W tere- których podsumowywane będą
nie powiatu mamy zespoły za- wyniki pracy samokształcenia
kład owe w Bełchatowie i Sule- wej. Do najlepiej pracujących
jowie.
zespołów w powiecie zaliczyć
Ogółem w zespołach samo- należy zespół w Gimnazjum Pekształceniowych
zrzeszonych dagogicznym, w szkole Nr 1 i w
je~t, 8~0 nauczycieli wiejskic~ i szkole Nr 8. Praca w zespołach
:t:nIeJsklCh. Cel~m tyc_h zes:połow samokształceniowych musi w
J~st podnoszeme. P?ZlOmU Ideolo konsekwencji pomóc młodym
glCznego .nauczyclell.
Inau~zycielom w
opracowaniu
.Obecn!e praca samokształce- własclwych metod pedagogiczmowa uJęta została w ramy sy- nych.

Ogr~dki działł~owe

dla pracowników radomszczańskiei "Metalurgii"

ę

hl

+Bi.A
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O G Ł O S Z E N I A D Ił O B N E
UNIEW AŻNIAlVI legitymację
Zw. Zaw. Metalowców wraz z
wkładką
Kapica Leon, wieś
Bartodzieje Włościańskie, gm.
Radomsko.
19-k

ZGUBIONO zaświadczenie w ojskowe, seria "A" Nr 192103,
Ne,wrot Lucjan, wieś Goszczo
wa, gm. WieIgomłyny, pow. R adomsko.
27 -g

ZGUBIONO świadectwo szkolne 6 kI. Szkoły Podstawowej w
Radomsku, Zakrzewski Ludwik,
ŻymiersKiego 58.
23-k

ZGUBIONO dowód kolejow y,
Gozdaska Mieczysława,
wieś
Łask, Pierackiego 15, pow. Zawiercie.
29-k

ZGUBIONO legitymację Zw.
Zaw. Spółdzielców Nr 196192
oraz dowód służbowy Samopomoc Chłopska Kłomnice Langier Piotr, Radomsko, Narutowicza 36.
24-k

ZGUBIONO książeczkę woj skowa RKU, Radomsko seria "C"
0439542, Szponder Lucjan,
wleś Kuźnica, gm. SulInierzyce,
pow. Radomsko.
30-k

ZGUBIONO legitymację Zw.
Zaw.
Prac.
Chemicznych
Nr 102631, Opolski Stefan,
Piotrków, Okrzei 9.
25-1(

ZGUBIONO książeczkę woj skową
RKU,
Radomsko
Nr 0437593 z dnia 29. III. 49 r.
(rok 1920), Krawczyk Zygmunt, kol. Młodzowy.
31-k

ZGUBIONO książeczkę wojskową RKU, Radomsko, seria C
Nr 0438827, Radziejewski Wła
dysław, wieś Kocierzowy, gm.
Gosławice, pow. Radomsko.

ZGUBIONO dowód osobist y,
Otolińska Helena, wieś Kodrań,
gm. Suimierzyce, pow. Radomsko.
32-k

Nr

~akład~ "Metalurgii". posiadają 113 działek, które przydzielone zo ZGUBIONO dowód kolejowy, ZGUBIONO kartę rej str. RKV
duzy o~ro~ OWOCl?Wy l warzyw- stały pracownikom "Metalurgii". Gozdaska Maria, wieś Łask Pie - Piotrków, ppl'. rez. Bagill ski
Antoni zam. Piot rków.
11329
ny, znaJdUjący Slę przy ul. Fa- Przy przydzielaniu ogródków bra rackiego 15, pow. Zawiercie.
bianiego. Dotychczas pracę w no pod uwagę ilość członków ro1.1t~1!
tym ogrodzie przeprowadzał za·· dzin zainteresowanego pracownikład we własnym zakresie. Mimo ka oraz miejsce jego zamieszkaCENNIK OGŁOSZE~
tego jednak korzyści, płynące z nia. Pierwsze prace wiosenne ra
W DZIENNH'i:U "GŁOS RADOMSZCZA~SKI"
tego, były niewspółmiernie małe. botnicy "Metalurgii" będą wykoDlatego też dobrze stało się, że nywali już na własnych dział
Za jednostkE; oblicz en iLw ą dla ogłoszeń wymiarowy ch przyRada Zakładowa "Metalurgii" ca kacl;t.
jęto 1 mm pru'? szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za tek sły obszar ogrodu przy ul. FabiaPrzy okazji należy poruszyć
niego postanowiła przeznaczyć na sprawę ogródków działkowych tem - 6 łamów po 45 mn ..
Nekrologi
Orobne
Wiellmść ogłoszeń
Za tekstem
ogródki działkowe dla pracowni- na terenie Radomska, która to
70
zł
30 zł
od 1 do 100 mm
70 zł
ków. Ogród podzielony został na sprawa nie została jeszcze w spo
sób należyty rozwiąz ana. Obecna
110 zł
-zł
od 101 do 200 mm
110 zł
ilość ogródków
działkowych
w
160 zł
-zł
od 201 do 300 mm
160 zł
Radomsku jest zupełnie nie wy200 zł
powyżej 300 mm
200 zł
-zł
starczająca, a ilość osób, które by
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinow ane o 100 proc
chciały po zajęciach zawodowych
zajmować się pracą
na własneJ drożej.
W świetlicy "Metalurgii" w Ra działce, jest bardzo duża. Dlatego
Ogłoszenia w n-rach niedzielnych i świątecznych o 50 proc.
domsku od dnia 13 b. m. do dnia też należało by pomyśleć o wy- drożej.
25 b. m. Komisja Rejestracyjno- szukaniu nowych terenów, gdzie
Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych
Kwalifika·cyjna przeprowadzać bę można by założyć ogródki dział
dzie dodatkową rejestrację rocz- kowe. Zagadnieniem tym specj al o 100 proc. drożej.
Od cen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogło
ników 1931-32, zamieszkałych nie
powinny interesować się
na terenie miasta Radomska i po Związki Zawodowe, co leży; prze szenia drukuje się w miarę wolnego miejsea i za terminowy
wiatu l'adon.••zczańskie~
cież VI. i$h kOmDą".enc.i).
ogłQs~ęń 'llę . llon~&i ~i,e ża4n.&j Q~ow!<il_~alnośaj,
• • • • • 1i ..... " • • • • • • • • • • 1J • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dodatkowa rejestrach\
roczników , 1931-32

ch.
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ZE .SPORTU

-

Co pisała prasa .łódzka 14 marca 1930 r.

GUm w ZGIERZU
W Zglierzu w obecnej chwili crkoło
500 rodzin pozbawjonyeh jest wszelki ch środków do Zycill" Rodziny tych
bezrobotnych wwrzedll.ły już. wSII~t
k-ie skromne ruchomości i stanęły wo
bec '/Iriama ·gł-OOu. Jak stwierdzono '650 dzieci przychodzi do wkoły hM
żadnego IJ'O'Sli~ku.
.

SKAZA!\TrE ' ROD{>TNIKOW
Z PABIANIC
Przed sądem w Łodzi toczyła się
rozprawa przeCiw ośmiu robotnikom
Krusche - EIidera w Pabianicach,
którzy stanęli w obronie . zredukowanego współtowarzysza pracy. Sąd
skazał "najbardziej czynny ch buntow
nikóvr', na karę więzienia.

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

I~Jl

WTOREK 14 MARCA 1950
PAilSTWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
12.04 Dziennik południowy. 12.25
.
(ul. J arlu'!za 27)
PrzerwlI.. 13.20 (LI Chwila muzyki
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. Krucz z płyt.
13.2fj Program dnia. 13.30
kOl'tskiego pt. ';Odwety" w drugiej Koncert południowy. 14.00 "Z ż)"Cia
·\';ersji.
Węgier".
14.15 (L) Komunikaty.
14.20 (L) Muzyka operehkowa z płyt.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
14.55 AudYCja dla chorych. 15.10 Aud.
(Daszyńskiego 34, tel 181-34)
dla szkół popołudn. : "Młodzieńcze laNiec-zynny.
ta JÓ'Z.efa Stalina". 15.30 Audycja dla
PAŃSTWOWY
świetlic dziecięcych. 15.50 Pog. sporo
TEATR POWSZECHNY
towa. 16.00 Dziennik popo-łudn. 16.20
(uL Obrońców Stalingradu 21)
(L) Aktualności łóJzkie, 16.25 (L)
t&l. 150'36)
Reportaż z ol,azji Międ'lyn. Dnia KoCodziennie o godz. 19.15 "Niem~" biet (w PZPB im. Stalina). 16.30 (L)
Leona Kruczkowskiego II Karolem Rozmowa z Rektorl!m UL prof. dr.
Adwentowiczem -w roli prol. 80nne11 JÓzef.em Chał~,sińskim. 16.40 (L)
Chwila nmzyka z płyt. 16.60 (L)
bl'ucha.
Skrz.yuka 11allti>onaQ.~zatorówj! 17.00
PA1'ifSTWOwY .,. .' ..
Koncert popołudni.owY. 17.45 Kronika
TEATR żYDOWSKI
"SP" - audycja słowno-muz. 18.00
(nI. Jaracza 2 - tel. 217-49)
"Z l,raju i ze świata" 18.15 Jan Seba14 marca teatr nioozynny.
stia.n Buch. 18.·10 "Wsflechnica. RadioTEATR KOl\łEDII MUZYCZNEJ wa". 19.00 Pog. "W rocznicę śmierci
Marksa". 19.15 Koncert symfoniczny.
"LUTNIA"
20.00 Dzienik wiecz. '20.40 "W rytmie
(ul. Piotrkowska 243)
Dz.iś o godz. 19.15 "Królowa Pl'Z~ tauecz,nym". 21.40 Wszechnica Radiomieścia".
wa. 21.55 Franc. Schubert - Sonat!!
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
B·dm. 22.30 "Zw'yrlałOWIl bacówka
.,ARLEKIN"
!>Od wesol"ym wierehem. 23.00 Ostat(L6di, PiotrlrowSlka 152, tel. 258-99·
Wtorek, dnia 14 marca br. o godz. nie wiad. 23.10 Program na dZlień następony. 23.15 Muzyka taneczna 2: płyt.
17,15 "ridowisko pt. "Zł{)ta. ryJ>ka.".
Kasa czynna codZiiennie od godz. 10 24.00 Zakończenie aud~Jl 1 Hymn.

ADRIA _ dla młodzie*y (Stalina 1)
"Skarb" glXlz. 16, 1B, 20
BALTYK (Narutowicz-a 20) ,,:MiASto
westchnień" godllc. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska. 31);,h.·
stelnia. Parmeń!9ka" I seria rod?.
18, 20
GDYNIA (Daszyński~go 2) - ..Program aktllllln~ści krajowyeh i liCI.'
granicznych Nr 11" - godz. 11, 12,
13, 16. 1'7, 18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2) - dla młodz1eł.y
"Dusze cZRmych" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Kon~ty Za słonow" godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) "Torpedowiec Nieugi ęty" godz. 17, 19, 21
:F-RZEDWIOśNIE (Żeromr.kiego 76)
"Wil(!ze doły" godz. 17.30,20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) ,,zoja" godz. 18, 20
ROMA (Rzgowska 84) "Panna bez
posagu" god",. 18, 20 _

REKORD (Rzgowska 2) "MUczą.ca
barykada" dla młodz; g-od'Z. 15.30,
sea.n sa normalne goda. 18, 20.30
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Lekkomyś1na Moska" godz. 17.30, 20
aWIT (Bałucki Rynek 2) "Cygański
tabor" i'ooz. 18, 20
rrĘCZA (Piot1'kow.:;ka. 108) "O B wieezorem po wojnie" godz. 16.30,
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 40) "Dzieei
ulicy" godz. 16, 18, 20
WISŁA
(Da'/lzyńsJdego 1) "Miasto
westchnień"
godzina 16.30, 18.80,
20.30
WŁóKNIARZ (Pr6chnika 16) "Awan
tura na wsi" - godz. 16.80, 18.30,
20.30
WOLN0ść (Na.piórk~w$kiego 16) "Pustelnia ParmeńS'ka" II seria godz. 16, ' 18,20
ZACHĘTA (Zgierska 26) "Buru na--d
Azją" godll. 18, :::0

ezon

aJą

gdzie walczvć będzie w niedzielę?

Kto z kim
W bm. rozpoayn4

HokeiŚCI

'C1R

nie ·wyjechali do

Lond~nu

'W sobotę

PRAGA. - Hokejowa reprednia 19 winni uzyskać w nie<łzielt; bez trudu wygrać ze ' Stalą z· Lipin, Skra cz~to
zentacja CSR nie ,vyleciała VI
filę druga ko· dwa punkty.
chowska będzie miała trudną przepra
sobotę
11 bm. samolotem rlo
lejka spotkań drużyn klasy A okrę
Poza tym Lechia w Gdańsku po- wę li! bytomską Polonią, która zjeż
Londynu na mistrzostwa świa
gu łódzkiego w pllc$ nożnej.
kona Gwardię ze Szczecina.. Kolejarz dża na mecz % 1.000 swych kibiców.
ta, które rozpoczynają się w po
Aby uprzytomnić sobie jak to by- (TorUł1) powinien wygrać ze swym Związkowiec przemyski ulegn.ie Lubli
niedzi a~ek 13 bm.
ło na zalt.oTlczenie sezonu sportowe- i:iniennikiem
z Bydgoszczy. Bzura niance, a Stal z Katowic najprawdoPowodem wstrzymania wy go 1949 roku, należy podać tabelkę ma szanse pokonania Polonii świdnic podobniej zremisuje li Włókniarzem
jazdu by lo niewy danie przrz
spotkań ukończenia pierwszej {undy. kiej. Stal sosnowiecka stoi na stra- z Częstochowy.
Ambasadę
Bryty j s ką w
PraJak wynika z powyższego, w niel) Spójnia Łódź
9 14:" 23: 8 conej pozycji w meczu z Kolejarzem
dze wiz dwÓm r eporterom !"i1.2) Kolejarz Łódź
9 13: S 28:17 z Ostrowia.
dzielę będziemy świadkami kilku cie
dia czechosłowackiego,
kLórzy
mistrzostwo grupy wschodniej
3) WłókI!- Zgierz 9 13: 5 18:17
mieli towarzyszyć ek ipie.
Tarnovia winna pokonać Kole. kawych meczy o mist,r zostwo ligi i
4) Concordia Piotr. 9 10: B 19:12
~) Związkowo Łódź 9
9: g 16:14 jarza z Przemyśla. Chełmek może to zarówno pierwszej, jak 1 drugiej.
6) Emjeden Zychlin 9
8:10 15:22
7) Kolejarz Kol.
9 6:12 13:16
8) ŁKS Włókno I B 8
6:10 13:21
9) Boruta Zgiea
8
4:12 17:20
.10) Związk, Tomasz. 9 5:13 7:22
Odwołany
mecz Boruty :I ŁKS
Włókniarzem I B odbędzie się w terminie późniejszym "\.,." takim dniu, gdy
ligowy Włókn i arz będzie mial mecz
mistrzow;:]ci na wyjeździe.
niedzielę
trzy mecze odbędą
się w Łod'<li a dwa na prowincjl. Bardzo ciekawie zapowiada się
spotkanie kolejarzy łódzkich z Concordią. Własny teren oraz lepsze przy
qótowanie techniczne, każe przypu·
szczać, że'- gospodarze wyJ9.ą tym ra·
zem jako zwycięzcy . . ŁKS l B powinien na przedmeczu ligowym Widzewa ze Związkowcem z Radomia wygrać z druźyną ,,·E mjeden" ,z Zychlill/l.
W Zgierzu Boruta J}odejmuje Spójnię
leadera obecnej tabeli. Czy uda się
łodzianom wyrwać gospodarzom dwa
punkty - okażę !ię w niedzielę.
W Parku Ludowym Związkowiec
łódzki stoczy bój ze swymi imienni·
Idem z Tomaszowa. Faworytem są
zawodnicy ł6dzcy. W Koluszkach tam
tejszy Kolejarz stoi na straconej
pozycji w zawodach z Włókniarzem
ze Zgierza., który na równi z Kolejarzem łódzkim oraz SpÓjnią pretentuje do tytułu mistrza okręgu łódzkie
go.
nadchodzącą niedzielę ligi pil
karskie również rozpoczynają
swój b6j. :ŁKS Włókniarz udaje aię
do Legii stołecznej. Nie jest znana
forma zawodników klubu wojskowe·
go w vVarszawie, faktem jest jednak,
że łodzianie będą mieli niezwykle utrudnione zadanie. Nie znajduje się
ŁKS Włókniarz w zbyt
dobrej for·
mie, a własny teren l dobrze uspospobiona publiczno~ będzie dla Legii
dużym bodźcem w tej walce.
1. Drużynowy mistrz Po!sJd nil rok 1950 Polonia-Ogniwo (Bytom). 2. Wręczenie zwyclęsldej drużynie pucharu
Garbarnia ma trudne zadani. w
ufundowanego przez prezydenta mIasta tow. MłDora. ł. Proniewłcz6wna fŁKS Wł6knlarz). '- Opuszczenie tła
zawodach :z Kolejarzem z Poznania.
gL 5. Fragment I biegu sztafetowego.
AKS w Chorzowie podejmuje Gwardię, która powinna zawody wygrać.
Górnik w Bytomiu gości Ogniwopiłkarskie
Cracovię i nie wiadomo, czy zdoła ją
pokonać. Górnik (Radlin) ma łatwiej
piłkarzy
sze zadanie w meczu z Polonią stoPRAGA. - Druga niedziela mi-o
łe('7.na
piłkarskich
Czech'osło-;
~O'~istrzostwo drugiej ligi 'grupy
Z okazji jubileuszu 30-lecia istnie no 36 ośrodków, które reprezentują stmostw
zachodniej \Vidzew pierwszy nia Polskiego Związku Piłki Nożnej ju.ż pewien potiom piłkarski. Przed waeji przyniosła następujące WY"'!
Skoda (PjLz...;
swój ~ecz stoczy na boisku przy ul. odbędzie się w b. r. turniej pilkar- rozpoczęciem . rozgrywek odbędą się n iki: Spart.a
KHinókiego ze Związkowcem z Ra-, ski, w którym wezmą udział repre w dniu 26 marca cztery mecie eli- no) ' 0:0. CSD (Pilzno) - SJavl a 3:1:
minacyjne: Kalisz - Leszno, Wał (0:0). ATK - Trnava 4:2 0:2). Era-i
cIornia. Sądząc po zawodach Widze- zentacje 32 miast. .
'
tyslawa - Boh€mians 3:1 :1:0). Te-.(
Do udziału w turnieju wytypowa orzych - Jelenia Góra. Cicszyn wa z LKS Włókniarzem, łodzianie
Bielsko Biała l Gliwice -'- Zabrze. pl~ce - Koszyce 2:0 (0:0). Presov --1
Zwycięzcy tych spotkań wezmą u- Cechie ·Karlin 2:3· (0:3). Zilina.....,
Ze.lezarny Witkowice 0:1 (0~1l.
dział w turnieju z pozostałymi 28
miastami, którymi są: Białystok,
sędziuje . p~e1"WS2e spotkania
Warta - Ru;h - Sznajder (War- Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, ChrzaGLOS
O o mistrzostwo ligi państwowej szawa).
nów, Częstochowa, Gdańsk, Katowi
Organ Ł6d:Eklego Itomltetu IWo.!,·
19. 8. 50?
AKS--Gwardia - Szlejfer' (Szcze- t'e, Kielce, Kraków, Lublin, . ł,6dż,
w6dzklego Komitetu Polskiej Zjt·
I klasa państwowa:
ein).
Olsztyn, Opole, Osir6w Wlkp., Poz
dnoczonej Partii RObotnlnej
Ga"rbarnia _ Kolejarz (Poznań)
qórnik (Bytom)-Cracav!a. - Na- nań. Przemyśl, Radom ,Rybnik, Rze
R e d a Il" u l e,
porski (Lódi).
szów, Siedlce, Sosnowiec, Swidnica,
KOLEGIUIII- RED'AKCYJNE.
_ BukowSIki (Radom).
Legia _ LKS-Włókniarz _ Pryk
Górnik (Rlldlin)-Polonia (Warsza SzczecIn, Tarnów, Toruń, WarszaT. l e: o n y:
(Kraków).
wal - Daberl (Poznafl).
wa, Wrocław.
Redaktor naczelny
t16·j '
Zas:ępca red. naczelr>ego
218-2~
II klasa państw1twa
Pierwsza runda rozgrywek odbęSekretarz odpOwiedzialny
219-0:
g1'1lpa zach"dnia:
dtie , się w ' dniu 14 maja br. Finał ro
Dzla ł partyjny
2J6- ) ,
\I
'l
Lechia-Gwardia (Szczecin) _ Fo- zeg-rany będzie prawdopodobnie 12
Dział korespondentćw rob t tstrzelectwa sportowego min (Radom),
.
listopada w Warszawie.
nlczycfi r chłopskich oraz
redak.oróW g;r,~ e tek ścl"nKolejarz (ToruJ\)-Kolejan (Byd·
Prz~kład 'godny
nycj1
219-,1
na start!
gos2;CZ) - Cober (Katowice).
~
Dział mutaCji
223-2
Zarząd OkrWl Zw. Strzelectwa
Widzew-Raooouak - Brzuchownaśladownictwa
DziaŁ mlejslti 1 sportowy
254-21
wewn. a l 11
Sportowego poda.l e do wiadomości, ski (Warszawa).
Kolcg1um Sędziów Pom. OZPN,
Dział ekonomiczny
218-1!
źe otwarcie i rozpocz~c1e kursu dla
Bzura-Polonia(świdn.) Szper- z . okazji powołania GłóW11egO KoDział rOlny
254-2 \
kandydatów na s~dz.i6w strzelectwa ling (Łódź).
mitetu Kultury Fizycznej, uchwaliło
wewo. 9 .
Redakcjł! nocn::t
sportówego nastąpi duś 14 marStal (Sog-noW'iee) - Kolejarz (0- reiL<>lucję, w której sędz.iowie pił172-31
ca rb. w sali Ośrodka Szkolenia mów) - Jędrzejc:r;yk (Kielce).
karsey rlobov..-iązują się wyjechać na
Kolportat.
Motorowego ul. Daszyń.skiego 15,
Grupa ws~h-t)dnia: '
własny koszt do · najodleglejszych
Łódt. Piotrkowska 70,
tel.' 222-2:;:
Administracja
263-4:'
punktualnie o god.z. 18.
Tarnovia-Koleja.r:r; (Przemyśl) - wsi okręgu, by zapoznać LZS-y z 0.. Dział ogłoszeń: Łódź. PlottlwwKandydaci kursu winni posiadaĆ Mejzer.
bowi.ązującymi przepisami piłkar~
ska 104a. tel. 111-50 1 114-75
przybory do pisania.
Skra (Częstoohowa)-Polonia . (By- sldmi i bezpłatnie sędziować przyWydawca RSW "Prasa"
Zakończenie kursu
poprzedzone tom) - Szczur (So511o-wiec).
najmniej jedno spotkanie.
Adr. Red.: Łódź. Piotrkowska 86,
zostanie stnz;elaniem i ro!.daruem
Chełmek-Stal (Lipi\lY) Frąc-j
W akcji tej wezmą udział wszyscy,
nr·cie piętro.
świadectw sędziowsk i.ch tylko tym kowski (Wrocław).
b€!l. WYjątkU, pmnorscy
sędzioDruk. Za.kł. Graf. RSW "Prasa"
absolwentom, którl.y kurs ten ukoń
Zwią.zkowiec (Przem.)-Lublinia.n- w ie piłkarscy, nie wyłącza.iąc czlonl:.6cl1, uj. Z virkl 17, tel, 200·42.
Cllą całkowicie i przy końcuwym ka - Seicbter (Kraków).
ków zarządu Kolegium, sędziów mię
egzaminie otrzymają ocenę preynajStal (Katowiee)-Włókniarz (ClIę- dzynarooowych, Klasy Pallstwowej
mniej dostateczną.
stochowa) - Kwiatkowski (Pomlań). i międzyokręgovvych.
I
D-l-H9lS
nadchod~ącą

. W lutym w kC>9A1n1ad!. ł~ą.!kich
W dniu wezoraj3~ be'.Z1'obO<tna,
wydobyto węgla o 1550.000 ton mniej, 22-letnill Anna Karc};marek. ot<rula
nlś w ubiegłym miesią.cu. Spadek wy- się, by skończy~ li nędzą.
n<>,j ogóleJl)c 19,5 proeeJnt:, przy czym
WIECE ROBOTNIKóW
n iekltóre k<tpainio rupel'nie wstrzySEZONOWYClI
mały pr-acę.
W
d.niu
wczoraj:s zym w r6tnyeh
ZAMóWIENIA RADZIECKIE
pun:ktach mia<Sta odbyły 8'i~ wiece ro'
W POLSCE '
botnik6w sezonowych, domagających
RadzieCka. mt!:sja handlo-wa prowa· t19 rozpoOJ:ęeia robót publicznych, ced?:i w Wa;rsozawie pertraktacje w spra lem zapobieżenia nędzy wśród ludzi
1',;;e za1'1lpu rói.nyeh towarów na au- nie pobierających bd-nych zasiłków.
l11Q 2 m-ili0'll6w dola,r ów.
Wiece r~pędziła policja.
NOWE. REDUKC.TE
W TOMASZOWIE
TR.A,GEIHA" NA PUZEDSTAWlEDyrekc.ja Fabryki S~tnC'Znego Je·
NIU TEATRALNYM
dwabiu w TOn1aJszo-wie.
z,wo};njła
W O?:ORKOWIE
z dniem w.m;ora,js,2:ym 1000 roootniWez'Oraj w 0llol'kowi.e, podczas
k6w.
przedstawienia trupy wędrownej, je~
W KAMI:kSKU _ NIE DOBRZE! den:& aktorów - s.trzelając tUa efekW KIlmińsku pod Radomskiem zo- tu zamiast ze straszaka z rewolw&lIt.ała opleczętO'Wana fwhrtka mebli ru - z8'iS·tTzelił jednego z muzykangiętych .,Woje.iechów". WszY'5'CY ro- tów członków miej'seowej straży
botnicy znaleźli się na bru1.'1l bez 01.- ogniowE.'j. WYJ}adek "rywołał na sali
teatralnej pan;iikę.
szkodowania.

l winy Ambasody Bryty/skleI

ot le

lłkarze

iju- - w'ęr - -'

niedzielę

O

Z d wudniowej rewii
najlepszych pływaczek polskich

w Łodzi

W

W

Piłkarski

Turniej Miast

uaktywni

Karły sędziowskie jllŻ

Mistrzostwa

CSR

prowincji

.

rozdzielone

Kt

Kandyda"l- na spdzl'u'w

I
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gotów otworzy c żołnJierzom królowej, pod?liemne przejście

'Z"

mego

pałacu (to bramy Kaszmirskiej! ...
Insur opuszcza rękę z lis t em. Jest blady.
L ist szacha do generała Wilsona!".
W ślad za listem sypią się z pasa złote monety. . Stary rzuca się
na nie i. zbiera je gorączkowo. Ręce mu się trzęsą, n i eudane łzy
plyną

_ Dobrze znamy podziemia, zakł a daliśmy tu miny z Windhamso11ibem, - mówi ochryple Szaitan-Aga, mrugając do Insum.
Po wewnetrznej str.onie bastionu, zwróconej na miasto schoozą obaj w dÓł i nikną w urwisku, zamaskowaulym wśród kamieni.
Mija wiele godzin, już na wschodzie wst.aje blady świt, kiedy
Insur z towarzyszem powracają na powierzchnię·
'l'rzyma jąc wpół niesie Insur' .kogoś w jednym ręku; rzuca go
na zi em i ę jak worek ze szmataml.
- Obszukajcie go - mówi.
'
..
W pasie leżącego {:zlo\v ieka znajdują mocno związany i zwinię
~v w rulon list napisany na błękitnym , perskim papierze i r o d"wójnie zapieczętowany. InsID' łamie. pieczęć.
_ ·" ... Uwier-z mi sahibie - generale, gwiazdo mojej duszy,
uwierz w czystość mojego serca. Czy twoja królowa We b y ł~\ przez
długie Jata i moją władczynią?.. Jestem najpokorniejszy ze sług
:WiktorU-Hanum ł za szczęście będę uważał przywrócenie mi jej

dlawnej

łaski.

Na pierwszy twój znak,

~ab.ib~-ge.n.eralc,

jestem

mu z chorych, wyżartych przez wrzody, oczu.
Sta]:'y sierżant, Rundżit 'Patrzy na niego z obrzydzeniem.
- Oto komu, "chudy s!łhib" płaci zlotem - mówi głośno.
ROZDZIAŁ

ZDRACA W

XXXVIII
PAŁACU

Nama-Hal'um!... Zdrada!... Zdrada w pałacu! ..: Ba-chadur"
szach sprzedał się ,.ferL'1gom"!...
Z,lrada!... Szach Delhi chce oszukac powstańców. Szach
DelH wysyła listy do nieprzyjactelskiego obozu! ...
Sipaje potrz~ając bronią, biegają po ma ,murowych salach
pałacu.

-

Gdzie są doradcy Bachadur-szacha?...

Gdzie są ci zdrajcy,

h:.miąc y b r a tnią solidarność?

- N ie da r uj emy sprzedawczykom!. ..
- l'vyrwę im oczy, synom shal'l.bl op.Ych matek!. .. krzycz ał
Sing, po trz1,S'lją{: krzyWą szablą.

Lan-

Sipaje b iegali po komnatach pałacowych wśród ro zrzllcon yc1i
poduszek , po,.,rywracanych p iecyków i przestraszonej służby .
Czarny afrykański eunuch, z ż6łto farbowanymi wł osami w pomarańczowej przepasce na. b i odrach i od st6p do g łowy n amasz czony pachnącymi olejkami, położył si ę na progu żeńskieg o sk rzy dła:
pałacu.

- Nie wolno - wolał rozkładając ręce.
Lall-Sing chwycił eunucha za ośli zgłe od olejków r am iona , odnucił go na bok i ze wstrętem wytarł rękę o szeroki pas .
- Za mną sipaje! - zawolał.
W kobiecym skrzydle pałacu znaleźli trzęsąc ego si ę ze ,, !r achu
Bachadur-szacha .p rzebranego w s zarawa ry i mu ślinową za s ł o nę
swoJeJ zony. Postawiono przy n im straż. Zamkni ę t o go ra ze m z e
starszą z :inn w p iwnicy pałacow e j.
M:i rża-Mogul. .syn szach a" hardy \ i ociężały, ubrany w śn; eż no
biały zawój i złotolity s zlafrok wyszedł ze swych komnat do POW"
stańców.

K t o waL' p ozwol ił rz ą'
I
, - ,Milcz, synu. żm!i.! - odrzekł mu Lan-Sing. - T y t(~7. by"
les gotowo otw orzyc sah lb~m bramy, ab y ura tować włas n ą sl, órę!
0111 wszyscy chęt1lle by nas sprzedali cudzoziemcom, .....,
t ch6rze! - z a w o ła li sl p ajc.
Mirza klej. erolił. ale żołnierze llowlekli go i zamk n qli razem
-

Precz stąd , si paje! -

dzić się w pałacu szacha?

z ojcem.

krzyknął. -

D. c. n.

