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Przed piątą rocznicą wyzwolenia Węgier

•

BUDAPESZT (PAP) -

'J'

Z okazji Jaeiela naszego ludu i genialnego

~~!~:!faejW:~ier;iii:~d~:zn~~m~~t ~~dó:s:::S~~!~~~~f:~h P.Ok6J u·
obchodu
tej rocznicy,
rem Rakosim
na czele,z wicepremieopublikował
l 126 t yS. d·
d
odezwę do narodu węgierskiego, k t ó . .
Złe'
,ra

głosi

l.o

odbędzie się

wdniu 10 maja

:t;fe!r:;~~~~~~~ł:~:;::::j

:::
kretarza KC premiera Wylko Czerwenkowa o pracy komunistów wod
~ziałach Armii Ludowej i Sekretarz
powzięłO
odpowiednią uchwałę.
KC Georgii Cankow wygłosił rererat w sprawach organizacyjnych.
Plenum KC postanowiło zwołać o
gólno - bułgarską konferencJę partyjną dnia 10 maja br. w Sofii z na
stępującym porządki~ dziennym:
1) organizacyjna i polityczna praca
" 2) uzupe łnI'e'
part 11,
me s kł a d u KC
Bułgarskiej Partllii Komuruistycrmej.
. Plenum usunęło ze składu KC I·
\Vana Kinowa i Bojana Bołgarano\V-a. którzy nie podołali powierzonej
pracy.

::o:t~:o~:!f.j żądającymi

i
zakazu
SZTOKHOLM (P AP) Obrady
rozszerzonego Stałeg'o Komitetu świa
towego Kongresu Obrońców Pokoju,
które Z8"l'ollllltdziły w Sztokholmie 150
delegatów z 34 krajów świata zakoń
czyły się w niedzielę po południu
wśród wielkich .awacji delegatów na
cześć przewodniczącego prof. Joliot·
Curie,

wyjedzie na wczasy i kolonie

m. in.:

roczyste zakończenie Kongresu Pokoju w Sztokholmie gd~ar:: ;~:J:f:a U::ez~:v~\e:J~

SZTOKH(i)LM (PAP)
W
8 b t . h ~ d \' St ł - K
~~: SZT~KHOLM (PAP) . - W ~ob~t~
mc o ra
a ego ,0!lllt, ~ \og~ył SIę w SztokholmIe w WleIkleJ
.'!latowe.go ~ongresl?- O?roncow P~ sali Pałacu S~ortowego potężny wiec
kOJ:u zabl~rah głos hczm dele~~el: n~ rzecz .poklo]u, .Wo~ec 5 ~ys.. uczest
Na wstęl]le obrad delegat brazyhJsau mk6w WIecU za~ledh na pIękni,: ~de
Motta Lima zob;,azował walkę swe- korowan~m podIum przedstawacIele
110 nar~du o P?lto),.
,po~zczegolnych narodów, biorący uP? mm zablerah k.o.lejno głos: GIli 'dZIał w sesji Stałego Komitetu świa
n
(ZSRR) , ,J U.dICI (Argent
) oowego K ongresu Obrońców P>okoju,
ear~n.a
yna,
WoJclech Kę~zynsk~
<Folska), Cham w tym delegaci polscy.
brun (Fra~cJa), MIg1Jolo. (Włochy),
Zgromatlzen.i zgotowali huczna 0M(UasltAer) .(Nlemcy. Zachodme)! Rogge lVację profesorowi Joliot-Curie 'któl. wreSZCIe gorąco .wlt~ny de ry właśnie w dIlliu tym obchod~ił 50legat Chln Ludowych EIlU- Ss.iao
'
.
lecie swych uroozin. Wl'ęocono mu
- - - - - - - - - - - - - - - - całe naręcza kwiatów.
Na wiecu przemawiali: prof. Jo"
Ogólno-bułgarska
liot-Curie, Aleksander Fadiejew, Pie
Nenni llia Erenburg Kanadyjkonferencja part-yina tro
czy;k Ed!in~ i Szwedka 'Andree,
·
" ImponUJą.
P rzed WIecem
o dbył SIę
cy pochód przez miasto, niesiono tra,}
SOFIA· (PAP). - Zakończyło tu sparenty z hasłami
nawołującymi

wlielkiemu Związkowi Radzieckiemu
z~azmu, uchwalon~ został j~nomy~l.
(OO'~adny tekst obu tyoh apeli pOi"!i jego bohaterskiej armii. Również
me apel w sprawie zakazu uzywarua damy Jutro),
,z pomocą Związku Radzieckiego na.
bomby l}tomo:w~jl, stwierdzajllcy, iż • ~oza tym pr~yjęto rezoluej, i!O. ·sza dem"bkracja ludowa mogła wyjść
rząd, ktory uzy)e bomby atomowej SWJęeoną organIZacyjnym zagadllle· zwyeiesko z walki przeciwko wrogom
:-. ~opełni. zbrodnię przec~wlko ludzko 'niom ruchu w obronie pokoju•. ,
wewnętrznym i przeeiwlro próbom
&Cl l będZIe traktlawany laJko zbrooPolsika uzysikała dodatkowe nueJsce ingeren.:ji ze strony imperialistów
n'iarz wojenny.
w Stałym Komitecie światGwego zachodnich.
Dru"; apel, również przYl'ęty l'edno Kongresu Obrońców PokoJU' • Nowym
b'
Z ....
Radzl'eckl'ego,
myślnie,
wzywa wszystkich lud.m do członkiem Komitetu wybrany został
.. ~mocą ZW"I"zku
..
brej woli do udziału za pośrednictwem jednomyślnie Leon Kruczkowski. Po przy stałym, be7linteresownym jego
swych przedstawicieli w Kongresie za tYlJl miejsce jednego ze stałych se poparciu mogliśmy skutecznie zakoń
Pokoju, który odbędzie się we Wło, kretarzy Kom,itetu
zarezerwowano czyć wielkie dzieło odbudowy kraju
szech w ostatnim kwartale bieżącego dla Polaka.
i wkroczyć na drogę realizacji planu
Obrad y K-onnte
. t u Z~\m k nął przewo pięcioletniego
w marszu do socjalizro k u. N a k ongres t en zaprłEzono
mu.
w9zystlde zrzeszenia społeczne, rell- dniczący Pietro Nemu, apelując do
gij,n~ i ku~t1~ralne bez względu n~ i~h wszystki~h zwole!IDi.kó:w, pokoju, by
Dzień 4 kWlietnia - to święto wie·
0p'lR1ę o zrodłach obecnego napIęcIa pracowali ~ak naJU8111!1e) na rz?c,z r~ czystej przyjaźni
radziecko-węgiel'·
międzynarodowego, byle pragnęły 0- chu,
słuzllcego na)szlachetnIe)sze] skiej, święto gorącej miłości i wdzięcz
ne prz~wrócenia pokoj~~ych stosun-I sp~awie -:- spra,,:i! zapewnienia po- ności dla wyzwoleńczego Związku
ków mlędzyml,rodowych ,
kOJu całe) lud~koscl,
Radzieclciego oraz największego przy

WARSZAWA (PAP) _ Dnia IS
.
M" t
twi Oświa
m. odbyło SIę w mIS ell!!>.
,
ty 'Posiedzenie komisji głównej cIł
spraw wczasów letnich dzieci i ~
dzieży. Zebranie poświęcone b,.ł.

b

u.

omówieniu wykonanych 'przygotował
do akcji wczasów w3Jkacyj-nych i
l .
'ł'
t
h
emu szczego ow wy ycznyo orp.
nizacyjnych, i programowych.
Akcja wczasów wakacyjnych obeJ·
mie w br. 1.126.000 dzieci i młodzieży, rozmieszczonych na koloniach,
obozach i w dziecińcach, Zal'ówno 'IV
br., jak i w latach następnych, dąży6

się będzie do zwiększenia liczby ohozów ze względu na wartość społecz,.

I

ną i wychowawczą tej formy wcza-

Wzrosi sil Komunislyczne-I Par ii
l•

kI ęsk a agento' w . kl·
, l k·l T·t
l o we

"O . trwały pokój, o demokrację ludową", Nr 11 (71).
Niedawno szef amerykańskiej misji
ekonomicznej we Włoszech - Zellerbach złożYł w senacie USA sprawo.zdanie o sytuacii gospodarczej Włoch.
W sprawoz damu
r t ym p. Ze11er..,..c
'- h
pisał: "Perspektywy są dzisiaj lepsze
VI porównaniu z okresem, w którym
składałem poprzednie sprawozdanie ..,
Sytuacja jest jednak nadal ciężka,
jeśli coodzi o bezrobocie i eksport do
strefy dolarowej. Nie zdo.łano osiągnąć pożądanych rezultatów w ciziedzini
igra j' 1.4."<:
t':
~;~ ~:. ra pozos 8l)e D.e-

WG-

sów.

Wł

loch
h

oszec
...

zachodnio'eiu'opejskich - będą przewozić transporty dla Tito",
Takie są rachuby amerykańskich
podżegaczy wojennych i ich włoskich
zastępco sekrelario generalnego Komunistycznej Partii Włoch
Popołudniowe posiedzenie Komitesługusów, rachuby, które prasa reak·
tu, którego obecną sesję przyjęto po
Znaczne są również sukcesy tego- pa1'tii komuni/.tycznej, IWCjalistycznej cyjna ma czelność otwarcIe reklamowszechnie nazywać ze wzsrie_du
na
wać,
rocznej akcji wymiany legitymacji i organizacji demokratycznych,
jej doniosłość - Kongresem, wypeł
partyjnych we Włoskiej Partii Socja.
Włoscy neofaszyści również śpieszą
Fiasko tego rodza.ju prób agentury
nione było przemówieniami deleg,l
listycznej, W rezultacie tej akcji li- kliki Tito było jeszoze szybsze i peł wyrazić swe sympatie dla Tito. Gazetów Ameryki Południowej i krajów
czebność Partii SocjaTis-tyeznej Wir()\. ,niejsze, niż Męska saragatowców.
ty faszYlltowskie popierają dziś n~i.
kolonialnych.
sła o wiele dziesiątków tysięcy człongorliwiej żądanie szybszego zawarNa zakończenie, w atmosferze entu
,ków.
cia porozumienia między rządem d~
Zdemaskowanie
-ell 1.._
Gasperi'ego i Tito. Symptomatyczna
faszystowskich
... er..,..ch wie również. te takwła.,
jest pod tym względem rezolucj~
b
ł
,L
'me sprawy się wają. i w każdym ra.:.
prowokator6w zgłollzona przez znanego prowodyra
,P~OGes -5. .
K<S.
,~ie doskonale o tym poinformowana
~e&t ambasada amel'ykańska we Wło.
~ jego protektorzy i jego agen· faszystowskiego Alfreda Cuceo na
odbytym w Rzymie w dniu 15 stycz'
nia posiedzeniu komitetu centralnego
"Włoskiego Ruchu
w dalszym ciągu procesu księży Polskiemu, gdrzAe mieszkają członko kiem "planu Marshalla", ZeIlerbach sldch we Włoszech, na której zrefe- awanturnicy i zdrajcy, jako organiz:l- faszystowskiego
ł1ćhmana i Wosia ,- członków ten·o· wie groźnej bandy "Mewy".
spróbl>wał zaatrzyknąć im pewną do- rowali oni sytuację w swych okrę. torzy szpiegostwa i bandytyznlu polio Społecznego". Rezolucja głosi: "Wło.
rys tycznej bandy "Mewa", przed Są·
Na pytanie prokuratora, jaki.e zę optymizmu i dodał: "Jednakże gaeh i omówili możliwości wyładun- tycznego, Fa.kt jawnego i bezpośred. sld Ruch Społeczny wyraża niezado·
dem Wojskowym w Przemyślu ze- sprawozdania przesyłał do kllrii bi- dzięki pomocy w ramach "planu Mar· ku i przewozu broni amerykańskiej. niego mieS'zania się ambasady jugosło wolenie ze słabości, niedostatecznego
inawał wsp6łoskarżony Bożek.
simpiej w Przemyslu 11a r,~ce bi.,ku shalla siły partii komunistycznej we Po refel'atach, utrz"""'anyeh w tonie wiań.skiej w Rzymie do walki, orga. taktu, powściągliwości polityki zagra
Włoszech zmalały i. liczba cuonkó\"
,,~.
~w . .J_ k
~.. . do rocznej rządu w chwili, kiedy grani,.
'
Oska,riony Bożek, po wyzwole pa B ard y, osk arżony oświadcza,
że
" dość pesy:mistycznynl,
zebrani stwier. ni'. z...
ame u<:U u l. d o"""rczama
'-'l
pisał o bieźa.cych sprav.rach. W jed spadła w cią.gu ostatnich 2 lat o dwa- (l'zili, że sytuacja je~.t ni'"'z'~dowala. Włoch gazet, ulotek i br~, zawie- czący z nami od w!!chodll kraj, któDiu w grudniu 1944 r, II erZe uc!zieścia procent·, J'ednocześ'nie w lo·
'"
"',' h .. :to _1.
d •
d'1Jial w odJIml,wie organizacyjnej nym z takich bieżą~y(!h sprawozjąca
(z punktu widzenia imperiali' ra)fłcyc w W-II p1'opagan ę 1 osz,. remu zagrażają wszystkie sąsiednie
NSZ, na. której posta.nowlOlllo u- dań do kurii biskupiej ks. lJchntlłn nie innych organizacji socjalistycz- stów a:meryka11skich). Ambasada a- czerstwa na KOlU.unistyczną Partię kraje, odczuwa najżywotniejszą pDtworzyć terrorystyczno _ dywer. pisał, "Komunizm podnosi głowę i nych zaczynają siQ rozbieżności".
merykańska poleciła swoim konsulom Włoch i Związek Radziecki wywołały trzebę por.ozumienia wzajemnego
syjne zbrojne oddziały przeciwko musi się go zwalcz:!":". Donosił rów
Kłamstwo, którym Zellerhach ura. i agentom ustalić, dlaczeg'o działaln,}ść odrazę i oburzeme mas pracujących itd." Nie ma we Włoszech ani jednej
oficerom i żołnierzom Armil Cuir nież o powiększ'l,niu się liczby "w1'o czył se,natorów amel'ykań&klch. było agentury kliki Tito we Włoszech spa- i przyczyniły się do szybkiego zda- gazety neofaszystolvskiej, która nie
ustosunkowałaby się dl) Tito ~ jaw·
wanej, Wojska Polskoiego, funkcjo gów kościoła", z którymi należy wal taJ{ niedorzeczne i. Iliie>lmaezne, że wy, Iiła na panewce, dlaczego tak hanieb- maskowanla tych (}anów.
ną sympatią.
DaTillS20m . władz Be:t;pieczeństwa czYć.
wolało iimieeh w kołach demokratycz. nie tawiodły nadzieje amerykańskie.
Faszyści jugosłowiańscy prowadzą
oraz dzialaCZll,m politycznym il sll{)
Oskarżony kp. Wng przyznał się do nydl i I,' jełkie -rozczarowanie wśród g>o imperializmu i klerykalne g,} rządu za pośrednictwem prasy i radia wście
,\\7 zmóc
lecznym. Bc>że,I~ pole,cll zOl'gani- zorganizowania pO'1:fze)m ~zł()nkoWl wloskich reakcjonistów.
de Gaspe.ri na to, że uda im się przy kłą nagonkę antykomunistyczną i anll:awanie taldego oddziału "lUe- bandy. W toku przewod,u sądowego
Pow'lirecimie wiadomo, że w ciągu pomocy titowskich prowokatorów za- tyradziecką, występują otwarcie po
rewolucviną czujność
WIIe", przekazując dla uzbroje.nia wyjaśnia się, że ks. biskup ulh'elił dwór.h zaledwie miesięcy Partia Ko- dać ciol! Komuni'ltycznej i Soejali· qtronie kapitalistów, przeciwko ma.
Siły demokratyczne we Włoszech,
bandy caly magazyn brou1. znaj cska!'Żollemu ks. Wosinwi rl}ezn~go munilltYCZ<1U Włoch zdołała wymienić stYcznej Partii Włof'h.
som pracującym. Tak na przykład,
duhcej sdę nit te·renle Ubir-,SZyna "urlcpu" na wyjazd do tej diece- legitynult'je partyj.:.e prawie wszyst.
podczas niedll\vnego straj<ku powszech a przede wszystkim partia komuniReakc a usilu e roz.biĆ'
!lego 32.000 robotników Triestu, któ' styczna, prowadzą walkę w obronie
w pow. Przc'w()\rs!{, Bożek brał zji, do której Wo:; dlCLli wyjEThać, kim swoim członkom i w dniu 31
swobód demokratycznycn,
reż CP'Rily udział w mordowaniu
'vV dalszym ciq."u c')::~;raw:v ;;e;ma ~t:T711ia br. wymiana l",gitymal:ji par
"d
,. ki
1..
•
r:r.y podjęli walkę o ,i>Odwyżkę płac, pokoju,
człO'l)ków PPR w gminie i'!iienia,- wał ostatni z os;m!L'oll~'('h , Franci- tyjnyd\ by ta wła';:;i" ie zakończona
Je DOlle
asy rovntnicze, tit.uwer w audycjach swych nadawa. o uzyskanie lepszych warunków bytu
wa.
szek Bożek. Przyznaje się on m. in.
,
.
I
i ' ··' .
I'
I"
nvch z CapodisŁl'ia prowadzili zacie- dla mas pracujących. Ul'zec:;ywi"t·
do utrzymywania 5cisl:e<!o kontaktu
\\ ainy jest fakt że wszystkie na·
mper.:lllSCl ame~y ,alls~y
lCIl ~;" kampanie' 'k
t 'k . nienie reform społecznych, pl'zewiCzując, że pali mu się grunt pod
..
"ze organ{7acje ~~a"znie' okl'zepły agenci w na;,;z~' m kraju ucie.k:> li się do p'"
tk
te. prdze.cl·~V\ ~ .s r!1Jd O'~l. dzie.nych w konstytucji republikań
nogami,' OSkarżony Bożek wYJ'eżdża z niejakim Lakotą, któ~'Y przerzucał -L·
•
a' .
,'ts 'h ' dk·· b .. b'ć orza owo wler 'ZI I QlU, ze zą 3ma skiej, Wściekle atalri bandy Tito i je·
ludzi z kraJ'u na .zacilod.
lczha członkow aadii w porównaniu n JtOZmal 4yC. HO (IV" U Y i°7., roootników s zbyt
ani
do Sosnowca, a następnie do Byt')z rokiem 194!) \;zroDł~ \V Fede;'acji jedność klasy robot.niezej i wlooih.ich t ' ·
, ?T
~gr <;~one, n~- go agentów przeciwko KomunistyczmLa, obejmując stano'wisko powiato
Po wysłuchaniu v:;!{
Bożka sad Matera o 46 proc w Trepan; o .·;7 I ma.~ pracuj~cych . Przede w~zV3tkim s ·ę-I~nle. mO\n: o l~!"do nos!:I] p,racy , nej Partii Włoch, prowadzona przez
wego inspektora oświaty rolnic.zej. przystępuje do przf'słll('hani~ świad proc v' Cosenza o" 90 PI'O" ~~ 'Rag'u~ po\\'olali 110 iycia partie saragatow- ,,:re"łzcle. tna':ko ytwa I o orgamzowa· nich demoralizującą działalność na
.
.. k'lego "~a,,,eusea
,.,., ...
" k'
. ."
.
-W ciągu
~ ~., "
, k
'··
. . Ula ' ,
amls
Z po1ecerua
meJa
-OWo p'lerwszy zeznaJe .Dra t "T"k'
V> l leZle o 24 proc. ltĄ!'
styc;/;nia-ską,
t~~eJ zada~llem by.lo .oder\V~t1J.e
, ' .raj
' "os wa.
..,
rzecz' klerykalno·\X)licyjnego rządu de
organizuje
spotkania dla
tych, ry jednego z zamordowanych br. wstąpiło do partii 97.368 Ilow\"h ol! partII kum UnistyczneJ I soqahNalezy towmez nadmte,l;tlc, że pew- Gasperi'ego - Scelby w chwili, gdy
którrz;y w obawie przed karami za przez bandę. ŚwiadeK stwierdza, że towarzyszy. Przyję-to nowych czło~. stycznej lłośl'C'o.nieh warstw ludnośd nym, partyzantom wł?sklln. !~tórzy toczyły się wzmożone bItwy klasowe,
popełnione z.brodnie, uciekali !l.a gra brat jego należał do PPR i liczył ków: 6.805 w Mediolanie, 2.793 _ w miejskiiej i
wiejs.ldej, inteligencp ll~ah SIę do Belgr~du, Jugosł?wlc:;ńska musiały siłą rzeczy zdemaskować te
nicę. Bożek wIedział o tym, że punkt nie 15, jak twiei'dził ks. Uchman, Tu~ynie 3.053 _ w Genu' t.: .tS6 _
i tych wa,r s,t:w arystokracji robotm' kilka rządząca obIecała "hOJne wy- bandę w opinii publi1:znej.
(Ua uciekinierów lcierowany był leC'~ 18 lat.
w Bolo~ii. 2.500 _ w Mod~nf~, 2.699 czci, t~c!1l\ików, i wyk.walifikowanych nag!'odzenie. rz,a d.ziała~r;ość dywersyj
Wszyscy zrozumieli, źe prowokato$>rzez przedstaWicieli obcej ambas&Następny świadek Białek _ w Fori'i 6 000 _ w Rzymie .. ~oo robotmkow, ktore mOZlla było łatwo ną, Jaką maJą prowadzlC we Włoszech
ijy j bez wahania poS@dłnausługiJoPowiadaozamordowaniuprzez,-wcanta'za'"o 2 500
S' l"';)
skłonić do bie'rności oportunizmu na rzecz kliki Tito. Fakt ten otworzył rzy titowscy są ameryl;:ai!Ską agenw
..1:"
b an d El j ego syna. S wia(lek Bocza 6.126
'" _ w. Nea"'Dlu
' , . itd
- wFede
a Grno,
.'. Saragatowcom
'.
. OSZll' rą, służącą do realizowan'ia lllanów
",'bcego
panstwa.
a' i kvrupcJl.
nie u dał'
o ocrt;.y nawet t ym. kMrzy d a l'1 SIę
T s
~ k u 1948 utt'"'"nuje
~n
row sk'".. opowla
,-,,
' Młodzieży Komunistycznej
,~.
r cJa 5l(~
. j.edna.k ~a:"'
'-b'·
~AJ
ri' k
kac
przygotowań do wojny.
Imperialiści
"e
zcz e w ~O
~".
'"
.... a o 'uprawa{l
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łontakt ze rtnajdująeym się również
przez bandę jej brata i doitona- przeprowadziła wymianę legitymae" murustyczne] 1 dZISiaJ, \V 2 lata od .Symp~(}~latYCZna Jest sprawa dwoch amerykańscy wiedzą, że Włocby nie
IW Bytomiu kompa.nem /& Sieniawy,
nym na nim morderstwie,
wśród 367,250 młodych k()muni>ltó:~ chwili swego po.wsta,rua, pa~~.ia sara- nueszkancow obwodt; March.e, wyrz~: będą narzędziem i bazą ich agresyw~. Wosiem.
0 zamordowaniu brata i 70-letnie Pozwala to przvpUl!zczać Ż~ w ciagu gatowska przezywa głęboki kryzys cO'lych z; Komumstycz~eJ
Partu nych planów, dopóki istnieje we Wło
W toku przewodu .są~owego ~kar go ojca pr~e~ ~andę "Mewy" ~ó- 1950 roku ogóbta liczba' komunistów rózkła~u i już rozpadła się na trzy ~łłoch za ?wnowę ze!wa;lIla konta.ktu szech potężny ruch obrońców pokoju,
~ny ks. Uc'hman ~siłuJe ucllylic ~ię wił !ówn.i~z swmdek Kluk~. ~Wlad- we Włosze~h osiągnie cyfre 2.500.000. grupki.
II pewnymi a,gent~ml .Tlto w.e, W!o. silna Powszechna Konfederacja Praf.i odpowiedzialnosci za wsp6łudZlał k0:VI~ DZladosz, SzydłowskI l Bury T
'ak'
.' d
,A.merykanie próbowali następnie 5zec~, ~o ogłosz~mu wladol;tOSCJ o l.ch 1:y, aktywna i wpływowa partia kozabójstwie członków BPR, tłuma- OPISUJą grabieże dokonywane przez t eUlP~, w J
P?e1!~owa ~.ono \, rozbić -iedność ruchu związkowego usumęcIU z parta, wezwał Ich do Sle· munistyczna,
,j:.ząc się, że nie wdedział, jakoby na bandę,
y~n 1'0 'u_ Y~!duanę egl ymacJI pał-o przy pomocy tzw
wolnych" związ- bie miej.scowy szef karabinierów, któ.
Imperialiści usiłowali i będą nadal
~eli ~mi do ~ar:bi!1. Jeden. " nli.c~ W związku z dopuszczeniem wnio-, t~Jnych, sw::,a czy ? ro~~cym wp~y. ków zawo(bl\vych.,' ktÓI'ych zadaniem Ił' POdzlęko~ał i~ za zajęte przez usiłowali wykorzys,tać wszelkie środ\
~e mogł Il8;lezeć do Partii, gd~ sków.zgłoszonych przez obronę, prze .~\~e Kom~nlst;.cz~e) ~artIl '~7l~b ]. o było udaremnianie straj!ków i organi. nIch stant.>wI~~o l za.pr.()p~n?wał ~on. ki, by rozbić, osłabić i zniszczyć froll!l
łhiał zaledwle, 15 lat. Zamordow:any wodmcżący sądu ogłosił przerwę w Je] orgaruzaC)Jnym \H:moonlenIU ..lę· zowanie łanljJ;)tralko~twa. Ta dl'llga ~Ynuowame dZI~ł:RlnosCl oS':"1arlczaJąc,
demokratycz,ny. W tym właśnie celu
fl,s-tał za to, Ze wskazywał WOJSku rozprawie do dnia 23 marca br.
Oha~'aktery~tyczny . jes.t .. rówm~z próba również haniebnie zawiodła, bo ze,w przYSZłOSCl będą O~ll otrz~y. wy,kol'zystali oni również najmitów tf·
fakt, ze wymIana l~gltymacJl partYJ- masy pracujące nie poszły za -przy. wac !lleo.t1zowną P?~oc . 1 poparC1;: towskich. Jednakże broll ta ol<azała
II'
•
nych odbywała SIę w warunkach wódcami chadec,kimi i sal'agatow9ki- Ludzle Cl zr?z1;lm!eh, ~ov:c~a~ swoJ się znacznie bardziej krucha, niż są.
wzmagającej S1ię walki mas pracują· mi, chociaż ci wyst4pili .z Powszech- ?~ą~. Zl'ozuInlell, .ze Jezeh ..lUZ kara- dzili impedaliści, Nawet ci, którzy
,
cych o s,we l)rawa, zarówno we Wio- nej Konfederacji Pracy. "Wolne" związ IJln1t\l'zy. ScelbY. proponuJą 'pomo~ nie podzielają w pełni światopoglądu
szech połnoenych (Mediolan, Genu3., ki za'\ odowe okazah się w praktyce tym, kturzy z~l~lerzaJ.ą orgamzow!lc komunistycznego :mi polityki naszej
HAGA (PAP). - Ministerstwo In mo nie odwiedzał Soeka,r no.
formacji Stanów Zjednocrz.onych In~ienn:i:k "De WaaTheid" pisze w Modena), jak i polud'niowych (Nea- l niezdolne do ivda i' rozwijania jakiej g~npy... ~,3trol;tmkow" TIto,. to z.wolen. partii, nawet elementy chwiejne i nie.
(loneu.:j5. doniosło niedawno, że am- zwiąrzku z tym, że AmeryMnie chcą
Kalabria. Abruzzo), w tym ,,>lll)11I ho>lwiek dzialu-!r,uśd. Wianć je tylko I IHC~ LlW !Ue. są komu~nstaIIll, l.ecz konsekwentne, które titowscy faszy:basador amerykański w tym b'a'ju ~chować w tajemnicy rorz.porządze- ,c:.\a~e, gdy. partia wraz 'l. inurmi or· porlc:r.as .;Łrajków, kimly w)powilld:łhl P:(H, ()k~\toraml, wrogamI proletanac' ści i imperialiści amery;kańscy zamią
Cohren odwiedził preu.:ydenta Soe- ma 'Wydawane przez ambasadora garuza~,!nnll demokratyc:tnym, byfa "i\' !>fzeci\V!ro nim i "1.ywlljlJ do nie- l\l.ego, demokratycznego ruchu we l'zsli zdobyć wspólnymi wysiłkami,
karno l odbył 11: rn:im l'OZmoWę na te- USA władwm indonezyjskim.
pochŁonięta niezwy!.le ważnym; kaIn' brani;! w nich udzillłu, Dot)chall~ I \\ !o~zech...
.
nie dały się oszukać. Ludzie ci zrOma>t stosunków dyploffia>tycznych ...
Tote-J: pod naciskiem ambasadora l)aniami: ka~npanią zwlą;7Aną z wy- nie udało s.i~ htmist.r:ljkom ZWi ą 7MU 'j ,~ecydu.1ą<:ym. w~'eszcle elementem, zumieli, że ldika Tito jest zgrają prze
między ZSRR a Staoom!. ZjedMceo USA iMiimsters:two Informacji po- lJadkami w Modenie,
walki )}rzeciw w-yrrl lLlti rozbić. ani (~;;iahić. a tlm k~(}r~' przy~zymł Sl~ do z?e~na~kowa' stępców kl-yminalnych i politycznych.
nymi Indonee.ji. Obecnie Min:ister- spiesznie u:dementowało sw6j po- wyładowywaniu i prIewożeniu bron~ hardziej udaremnił ;;,adnych W~' .i!ą- m.a l klęskI agentow. khl{l. Tito :ve
am,erykań!itde-j itd.
pień tlUtS pracujl.cych.
\\'ło3iech było p~l)arCI~, udZIelane Inl
Fiasco agentury kliki Tito we Wło.
ctwo to oświadcza, !l.e Cohren rzeko prrzedni komunikat.
.
..
..
itrZez prasę chadecką l faszystowska. szech jest niewątpliwie wielkim suk.Tr~:ecllll sl'?dkleln, do )akl~go U;)~~- Tito, który przed swą hauIiehną zd~~ cesem partii komunistycznej i sił deIł
kh s,lę.age~cl. T!1~mana, , była pr~ll~ dąbyłcodzie-nn:ie przedmiotem obelg, Il1<G'kraiycznych, Nje powinno to jed"
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rancIę ZOrgiln~z~ama "e _'Y~osz.et'h fas~y- rzucanych pr ;lez prasę reakcyjną, dziś nale uśpić naszej czujności. Wiemy,
.
II
.6'
6.
st()wsku~J. agentury. kl.lkl Tito: ~ro\\ o- stał się dla prasy rea'k cyjnej "sla,y- ,że imllerializm amerykański jest zbyt
katony tltGWSCY mieli po~" aza~ r~ch nym lUarsza~kiem".
zainteresowany w zapewnieniu sobie
demokratyczny z lewa. Zadame lc,h
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tego tez me zrezygnu]'e on z nowych
nistye;;;llej i <;oejalistycznej oderwać .mo, v.'y awa?e w. WIe lm na a .Zl~,
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t przolJrowadzlło medawno krz,ylcllwa ata ow przeCIwko sdom pokOJU, z noGENEWA (pAP), Z ;ParyiŻa dono· Komitetu Swiatowego Kongresu O- Nie Uczcie na to, że nMód francuski
zechce zginąć pod ruinami swegll g~~?y ~\k~:zalt ~w : ,Y Y.c I ~lck:~ ~ kampanię,
dllwodząc \ koniecznoś~11 wych, ~bijacldch prób i prowokacjI.
ezą, że Rada Republiki. 292 głosami brońców Pokoju.
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inte'
ni OW ~ li ,l w~ l.WO enC7.e), n.le, or ,.
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'. 'I"t
Wszyscy
komuniści i wSlZystkie or"'aPodczas debaty przemawiali m. ID. kraju w un ę obrony
tlrzeciwko 2,20 (komuniści oraz ich
resow ka- elementy skraJno grupy dnvlelnych SP;) tka'.
Dla de Gasperl· C
ego
l
I o w co·
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_ n. ,lu zlIllOCZą.tkow34l:ia ,IIOlitJ·ki pl'zYl'aź- R1zac)e demokratyczne powmny być
sympatycy), pmyjęła projekt usta- radcy komuni's tyceni: Berlioz, Cha- PitallZllUu. WszYSCy zwolenniey ...
ro
.Dl o", zm~zonyc
u gą "a ... ą·, . .
'1
J
'
.
b
d·'
.
.. l-led kIl-l.
! ni I WlOpo l)racy.z ugos-ławlą". Gaze.' ar z.leJ CZllJlle, DlZ <lo y o W ""
wy o ratyfi.1{acji umowy amerykań iniron, David li Ma.rran, jak r6w- koju w nasz~'m kraju })rzysięgU, że
WF.odkom, faszystow~killl -. agen., ta ta pi.:;aiu o "konieczności prze- I.t:zedt.em, ~ywają~ malSk~ z agen·
sko - m-ancuskiej w sprawie t. zw. nież pmewodniczący grupy Demokra będą walczyli przeciwko rządowi,
tycznego Zneszerua Afrykańskiego który zdrad~ł Fran<!Jc: i sprawę po- tmll TIto. kto-rzy " '>WGlm cza",e ma· k:!r.takl.'l1iu włoskiCh lotnisk Foggia tow tltowsłHCh, którzy dzIałają we..pomocy wojskowej".
sków ali się ",z,ezrtnym mianem komu· I iub CłllnpCtfOl'lllio, Brindis,j lub Comis- 9p~ł z agentllillli alJe.l'yJ;ańskimi i z
' Większością
głosów
odril.ucono Haidara, demaskując agl'esywny cha koJu.
Radca Ch ..mtron napiętnował an- nist:f,. pol<.>Con~ wywoł~ć rl)Zb~jllCką , so \\ punkt~· tranzytowe dla samolo-, OVRA _(Policja, pU\UtyCZl111o Mussolinie
łmi.osek komunist6w o odroczenie r3lkter wspomnlancj umowy amery.
oj>OzycJt 'IV łOnie Komun1st) ::znel Par tUi' anglo-amerykańskich, które w go, l'I'Skr.reszona }),l'zez Scelbę),
debaty w tej sprawie do czaSu za- kańslto - f,rant"llskiej,
eh&1'sk,t er zwwarteJ umo t" u'ł I
l'
.'
.
;
h
. ,
Radca Ber1.ioz oświ.adCl1:ył m. in.: tYl'adzi«kl
l,a twienia żadań mas pracujących w
.'
,
'
'
,II " ~ l, prowl(F,~\)W!'lC mas~. ~11UUJIł· mj'II,1 taJn;vc. YO!·ozumlen ~awartych
Naeustanna. walka pl'zedwko agen.Nie Uczcie na. to, że uda się want wy 1 stwierd~lł. ze lud franoosk1 ni- ee d~ ńlei}:zem)'~la~ych ~kc}~ I w t~n na. odb~teJ · leSIClllą roku ubległego w turze titowiI'kiej jest częścią ogólnej
sprawie wyjlłaty dodatku w kwocie
3 tys. franków, jak również do CI1:a zmusić naród fra.ncuski, by wa.lczył gdy nie będzie czuJ sie zwla.'zany tą ~posob dac p,0wód ; momośc Scelb!e Londyme ,konferencji ambasadorów walki o pol,ój, wolnolć i niellodJ ......
l de Ga5perl emu
do zaatakow!'Im3 Stanow ZJedno,czonych w naństwacb łM&! Włoch,
SP . ~o~~tmenia propozycji Stałego llrz~i~ko swym
&2:{WC!!J.!ci~lom, umową.
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o Y" towarzysza MARCHlEWSKIEGO

"Co się tyczy stosunków kłasy robnt.niczej do pracodawcy albo pracy
do kapitału, kOO"ilysliną bęfhie uwaga., iż wypadki zmów, wywierające
tik zgubny wpływ na warunlii spo....
łaczno - ekonomiC'Llle kra.jów i tak
<lzęsto mające' miejsce za granicą,
Polsce prawie nie są znane w ol.ręgach pr.zemysło'1;-Y<lh".
Tak mów;ił w 1876 T. Jeden z naj. większych rekinów łódzkiego przemysłu włókienniczego, szybko w Zibo
gacający się n'l krzywd.zie i wy'Lysku robotn ika - fabrykant 1. K.
PO'Znański. Mógł on wówczas , niestety, z dużą dozą brutalnej słuszno
ści robić podobnie "korzystne (dla
siebie i podobnych mu wyzysk iwaczy kapitalistycznych) uwagi", Nie
istnialy bow'iem faktycznie w tym
okresle żadne istotniejsze "zmowy
r obotn ików", rozwijała sic natom 'a3t i prospe rowała .. , wiell:a. pot\":'ma Z1110'."a Scheil)lerów i Grohn U:ló"V . H e' m tów i Kunitzerów. Bid :'""Hl nÓ\'!
SI "' ner t ó",,,T - samo\\ ' .. ,l n:lC'h lód,' Icd; fal1:'ylr '1 ntów i
S'" " c:h 7 ó: ·;:sz~ ch ch d ."" pozycji

byt, by·lo tworzenie z dobrowolnych bejmując ponad 80.000 1'9botników. tzarz.ewie której
wniósł
Julian
funduszu strajkowego".
Wyjątkowo aktywny udział w tym Marchlewski trwa, pOnies:ione O'f!aDruga "rlIIlowa" wielkiego bojOlW- strajku !bierze blisko 4-tysięczna za- ry rzagrzewają do jeszcze aaciętszej
nLka l Proletariatu, SDK'P i L i łoga rzakłaóów 1. K. Poznańskiego.
walki o wyzwolenie z pęt ka!pitaliKPP - to zalożenie w 1889 r., wraz
Fabrykanci łódzcy, z Poznańskim styc:wego ucisku ... • W 1905 r. docho
ze ślusarzem Janem Lederem i włók i Sche.i.blerem na ~ele, uciekają się <ful do nowych, rewolucyjnych zbroj
niarrzem
Henrykiem Wilkoszew- do w.J:'PrÓibowanej pomocy caTSlciego nych wystąpień łódzkiego ;proletaskim, Zwiazku Robotrrlk6w Pol- 8par.a;tu ucisku. Na J.'atunek ~agro- l'iatu ...
skich. Zmowa to bar'dzo nie:bez.piecz żonym kapitalistom śpieszą oddtziaTow. lMa'rchlewski, którego zana dla rekinów k·aip:j,tailistycznyeoh. ły wojskowe: "tłu.mu me l'olqlędzać, słUgą było rt;bud:zen:ie w łódwclJ.
Raz dl·atego, że zma:> opierra się na lecz ;prlllec[wnie, starać się go przy- masach cI'obotniczych bojowej św.ila
masowym ruchu rOlootnicu.ym t or- przeć do jllik,ie@;:nlwiek przcS1Jtody, domości rewolucyjnej, p1sze o tych
ganizuje do walki nie tylko łódzki n'le oo'1A.\zędzać na.bojów, do jutrzej- wystąpieniach: "ta boha.terska. WMośrodek przemysłowy, ale również szego rana przywrócić porz~ek" kil. robotników łód!zklch stanie się
Warszawę, Żyrardów, Zgierz, Pabia pisze warszawski gen.-gubernator niewątpliwie now~ bodźcem dla
nice, Dąbrowę Górniczą, Pruszków, Hurko do komendanta garnizonu - proletariackiego ruohu robootnic2ego
Sosnowiec i inne. Powt6re z tego po łÓdzkiego, gen. N!kitina.
w całym Imperium Rilsyjskim ił 0wodu, ilŻ pod wpływem tow. MarchKrwawo 'Wstaje stłumiony slyn- fiary nie są daremne".
lewskiego - ZRP pmechodzi z po- ny "bunt łódz.ki" 1892 r. Bruki ŁoTa bohaterska walka rob()tnlków
czątkowych, błędnych pozycji wal- &i z,rasz.a obficIe robotnicza krew. łódzkich stała się rzec.zywJście jeki wyłąc.znie ekonomicwej - na je- Pada w walCe szereg bojowników s>zcze jednym bodźcem dla ruchu ro
dyn ie "vłaściwą, zapewniającą ru- od Poznallskiego: Tomasz, Durka. Jó botniczego, rozwija,jącego się w eaCh,lWi robotniczemu siłę :żywotną, zef Grobelny, Ed"....,ard Kowalski, lyrn Imperium Rosyjskim, , ruchu,
pozycję walki o władzę polttyczną, Gust.a w Martin, Aleksander Mat y- który przez wielkie ewycięstwo ;Rena odcinek frontu walki ,.za naszą j czyński, Ignacy Orłowski. .Julianna wolucji Październiltowej 1917 roku
waszą wolność", prowadzonej pod Pik, Apolonia PI'?yby18ka, Piot.r Raj przyniósł dwukrotnIe w-olność polhasłem internacjonalistyczneJ soli- kOVlski. Julian Świerczyński, Anie~ skiei kla·s ie robotniczej, polsldemu
darn,ości: "proletariusze wszystkich la Wągrowska .. , Na tych .,buntow- narodowi; - ruchu który sprawił!
w'
~ (v -ol·~ · ej
i'\d:~· ·l ' : t ra :,;' . żan- kraiów łąC'Zcie się!",
ników", którzy pL>7.ostali przy Ży- iż krew ofiar w walkach rew?lucYJ
d " r ;' .,y,,, ~ i:. ',Vj 1,ka i ~ ,l ~ie. . W'miki
l'ew?lucyjl~YC~
,,:zmów" clU czeka więzienie. zsyłka na Sy- nych p17J6lana stała się pOs'lewem
r ~ - 'bił (;:' " ;) ;1
\\ y :1::n '8-::,
lak I nle dają cze-knc na Siebie, .. Eje~n~ bil'. terro,r carskiej ż:lndarmerii i społecznego i narodowego \'!Y'z;wole-I
z .. JC '"
f .. ," ' v \\' ".,.w wyw i",rab siebie" w 1876 r.
l, K, Poznanskr łódzkich i'abryl,antńw.
nia. które jest pełnym udz.iałem na13
WinnI:,
SpD \II przcd2dniu
Ale \vielk3
"zmowa rewolucyjna", szej Polski Ludowej,
! •:. l·,if'- b~ 'l "'':l~ ,w n n:) kra
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wj ó';:· 'nn : :, ~ ~g o . róy,rn ,)Cz€ś-1 i;c'(' , ~::! " ;i chod;,! (l obchód !Święta
O
n' , ;: a~ corJZ, ha r dZi"; V!'Zr'lst::lJa n l~- p'cr':;S2.oma jowego 1891 r. "niep0- _ " ,~ " __~=_M
d- :I m~.s Dn:~u i ąc~'~h, ;<z"'l'zył s i ę' kój" W Łodzi P::tDOW8 ł przede wszyst)"
n (C
li
gl6d i bezrobo('ir.:, raz.kwita! w nE\j- !.. :m i głównie właśn;e w ,zakład·ach
p
u
ll • .,
lel) '·;:e barb.:trz ';ó ski ucisk i ko1o- I.K. Poznallskicgo, w tyel1 7.akładach,
l;>
,
n: " Jne nie,.,mal n:cwo!'1idwo.
w których tow. Marchlewski proW szcze7,óln oś ci na krwi i pocie vradz:! propagandę przy swym farrobo tnika (bc hodził do kroc i{) y, (~go b !,arskim warsztacie. rozbudza-ł świa
m n.i'l !ku I. 'C. Poznański. Ten zwy- domość rewolucyjną i zaszczepiał
Do wsi Srebrna jedzie . się tylko kilkanaście hektarów gruntu w upra- stwach. Te szkodnicze jątrzenia spra-I gospodarzenia spółdzielnią, jeśli wrekły urzędnik .. na pensji" u Schei- ducha walki przeciw wyzyskowi. ..
kiJkadziesiat minut tramwajem. Są' wie ogrodniczej, sieją wrogą propa· wlają, że nie zdołały się dotychczas szele członkami spółdzielni są w więk
blera, w r, 1B52 posiadacz małego
Praca w'ybitnego działacza prole- sieaztwo dużego miasta przemyslo- gandę i wprowadzają do zarządu SPÓ! zatrzeć antagonizmy między dawny- szości biedni chłopi - to wszystko
przedsiębiorstwa już
w r. 1872 tari.ackiego daje owoce również i wego, dogodność komunikacji, s twa- dzielni swych popleczników.
mi mieszkańcami Srebrnej a repa- jest dowodem, że spółdzielnia produk
je3t wł!łJścicielem 200 warsztatów, później, gdy tow. iMarchlewsklego rzają tu wyjątkowo pomyślne warun·
Kilka dni temu na wyborach do za triantami i osadzonymi tu małorolny- cyjna w Srebrnej spoczywa na zdrow 1875 r. ma ich ponad 640, w 1889 r. (aresztowanego i osadzonego w Cy- ki dla rozwoju gospodarki ogrod- rządu spółdzielni, korzystając ze sla- mi oraz bezrolnymi chłopami z oko- wym gruncie 1 że trzeba ją ty;iko ustaje na czele towarzystwa akcyj- taael! Warszawskie i w październiku lIiczej. Toteż mieszkańcy Srebrnej od cego uświadomienia chłop.6w owi wy licznych wsi. Utrudnia to kolektyw- wolnić od Waj sów, Błoohów i Bannego z kapitałem zakładowym 5 mi- 1891 1'.) W fabryce już nie staje. dawna zaopatrują Łódź w war~'Wtl, zyskiwade
przeforsowaU wygod- Ilą wsp6łprac~ członk6w spółdzielni dlów, pomóc jej W8:)Nllętrznie ok:rzep
Ji.on6w rubli, a w r. 1900 oblicrz:8. W kotlcu kwietnta i w pocrzątkach owoce i kwiaty.'ńYih sODle kariaydat6w, takich, jak t sZKodzi' samej spółdzielni. Toteż, nąć, a riiezadługo niewątpliWie 'peiswą fortunę, na 50
:słownie: pięć- maja 1892 r. I. K. Poznański ł jego
Na jesieni Ubiegłego roku 'W Srebr ob. Błoch, z zawo~u k.upiec, - o kt{)- choć spółdzielnia istnieje j~ od kil- nl lwa zadanią.
drz:i.esiąt) milionów rubli.
synoWie czują s.ię wyraznie 2.agro- nej założono spółdzielnię produJCcy;j· rWt g19śno w S;rebrneJ mówią, że ku mieSięcy, zarząd narzelta na kło·
•
'
•
Rzecz jasna, że niezntierIliie szyb- żeni potężną, j.ak nigdy dotąd "ZffiO- ną. Dzięki obfitości gruntów (ponad, sprzedał przy.'dzielone mu ponieJniec- poty ze skłonieniem czło.nk6w do wy
.
kie ładowanie fabrykanckiego port- wą rewolucyjną", która wybucha 200 ha na 26 członków), pięknym łą-' kle gospoaarstwo za 150:000 źl, ogo- dajniejllzej pracy dla spółdzielni, et
J)ątenie 'do Ropia~ !t09unt6w ..
fela odbywało się kosztem bezprzy- na terenie ich rzakładów, a która kom, będącym w dość dobrYIn stanie łqd'\\!Si'Y je uprzednio l inwentarza, pracy tej trzeba włożyć bardzo wIele Srebrnej jest widoczne. Świadczą o
kładnego wprost wyzysku robotni- stanowi część Wielkiej fm rewolu- budynkom
inwentarzowym i miesz- l~b et!;?? JIi!!.an Bandel, nałogówy al· w związku z przestawianiem się na tym między Innymi ożywione przygotowania do slew6w wiosennych,
ka. P ,odcrzas gdy I. K. Poznański po- cyjnej, ogaa-niają{:ej w !ZWiąml kalnym, spółdzielnia ma wszelkie da- koholik, ~ory przystępując do sp6ł gospodarkę ogrodniczą.
Klikę bogaczy wiejsk1ch należy u- które skupiły członków przy wspól~
r.astał w ciężkie miliony, pracowni- z zorgan:izowanytn:i przeiZ ZRP i II ne, aby stać się potębł\ bazą liywno- dZielni proaukcyjnej sprzedał swego
cy jego zakładów w morderczej, Proletariat (przy czynnym udziale ściową dla ŁodzL
konia, uważając widocznie, że spół- nłeszkodl1wić l rozbl6. ale miejscowa nej pracy. W tej chw:iU są już poA jednak spółdzielnia natmfill jeS"l dzielni koń nie będzie potrzebny.
organilEacja partyJna lest jeszcze czynione przygotowania materiałowe
piętnasto godzinnej dniówce z tru- lVLarchlewskiego) obchodami święta
Boga.cze podsycają spory między zbyt słaba liczebnie 14 członkÓwl. B oraz zabezpieczono maszyny i mimo
dem wyharowywali kawałek chleba pierwszomajowego całą
Łódź, cze na poważne tIUdnosci. Silna grupows zednieg-o.
Warszawę, Zyracdów i inne miasta. pa bogaczy wiejskich usiłuje wszel- członkami spółdzielni, wykorzystując Dadto mało aktywna. Swilldczy o tym braku dostatecznej ilości rąk do pra- Praoa tu była b. cię.ka - móW Łodrz:i obchód ten przeks.z.tałca łdmi sposobami szkodzić spółdzielnI. fakt, źe mieszkańcy Srebrnej w więk choćby fakt, że sekretarl miejscowej cy, roboty wiosenne zostanq przeprowi jedna z naj ;:j ars ~ych
robotnic się w powszechny strajk robotni- Tacy bogacz-e, .lak sołtys Jan Wajs szości stanowią !:!lement napływowy, organizacji PZPR, tow. Piechocki, wadzone zgodnie z planem.
Jednakże
tr/.eba stwierdzić , że
fabryki Pozn!lńskiego - a w Jato to ków miejscowych 1 okolicznych, 9- lub Robert Bandel, posiac1ającypo o!ladzony ,na poniemieckich gospodar który był obecny na :zebraniu wybor
czym do zarządu spółdzielni nie plO- spółdzielnia w Srebrnej oC'lekuje i
trwała n:iel'az ad w pół do szóstej
testował przeciw kandydaturom Blo· ma
prawo oczekiwać pomocy od
rano gdlllieś do godziny '" 9 wieczór.
cha i Bąndla, będąc zajęty, jak sam Gminnego Komitetu PZPR w KonUrlopów teź żadnycll nie było, a. jak
to stwierdza, myślą o oczekującej go stantyllowie i Komitetu Powiatowego
tll'mlzita:m dziecko, to musiałam jałt
PZPR w Łodzi, które winny zaintew domu młocce.
najllr~dzej wstać i iść do pracy, ho
Jeśli jednak w Srebrnej powstała rasować się spółdzielnIą produkcyjl1ą
w falH'yc e płacili tylko za przepraspółdzielnia produkcyjna, jeśU Istnie w Srebrnej i udzielić jej wszechstron
c{}wany czas. a z zal"~.bków pI'1;-::cie
je tam aktywne Koło Gospodyń Wiej nej pomocy w walce z kułacką kliką,
nie można było 7.:r.~biii żadnych,
skich, mające chlubną ambicję współ
K&r.
eh o ćby nujmJ1ieJszyeh osuzędności".
ienie
kontroli
w
przędzalni,
zmiany
Sprytny I. I>:, Poznański troszczył Zespół low. Balcerzaka, ktÓry za· giego czasu, gdy ze zgrzeblarek scho
sie bnr dzo o specjalny dobór załogi
wsze przodował w produkcji dził niedoprzęd pełen łusek. czyli na kierowniczych stanowiskach, zao·
f 8,bl';;c3Ilej o to mi anowicie, ab,y rod względem ilości oraz jakości i tzw. kaszy, nikt z personelu technicz strzenie odpowiedzialności za produk
sk 1adc ła s:Q ona z d ementu pra- nie uskarżał się nigdy na nic, obec· nego ani kierownictwa nie wejrzał w cję.
Poważne straty, jakie zakłady po·
nie, p::>dcbnie jak j inni tkacze PZPB to, nie postarał się zhadać przyczyn,
co" ,''' iczego, k tóry .. ::rodzi się na .'';r 7, nie tai zdenerwowania. Prz"'dza nie skontrolował pracy czyściarzy. niosły w styczniu i w lutym, nie daprzystępujQ
długofalowego współzawodnictwo
w:F e ' kie 'Iv anmki " j w ż.:l c"1ym wy"
.
jest tak fatalna, że trudno wyrobić Z takiego brudnego niedoprzędu po- dzą siG jednak łatwo odrobie.
padkl.l ..nie szemrze" przeciw me- b
alwr do wą l' oSlągnąc
.
, d ob rą j a- wsta,vała potem prz"dza
pełna marUbiegłe miesiące
powinny być
Pracownicy sekcji dokumentacji I kienniczego, Biura Projektów Archi
wolnir.n'
lTIu wyzyskowi.
azę
"
prze~trogą tl.lu lderowniclwa zakła technicznej
oddziaru Przedsiębior- tektonicznych i Budowlanych ora z
_ "Najcłl/(t.uiej przvimllwallo ro- kość. Tow, Tow. SkaUilski, Szulc twego włókna, nie dająca się dobrze
dów i organizacji partyjnej, że stwa Robót Elektrycznvch z Łodzi B'i ura Studiów i Projektów BudoWl1i·
butnIka ze wsi _ oświadcza tow. i Cliycka, opowiadają nam, że w skręcić i wywoływała stale zrywy.
chcąc pomyślnie realizować plany postanowili
przystąpić do współza· ctwa Przemysłowego.
Józef Beda. b, czlonek SDKP i L. styczniu i lutym wyrabiali dzien- O tym stanie, który trwał przecież
produkcyjne, nie m:>żna ani na. wodnic twa długofalowego na okres
Jednocześnie apelują do wyżej wy
I ni.c ddwnell:o: robG<tnik ze wsi go- nie
zaledwie
19
tysię5Y wąt- dość długo, nie zasygnalizował nikt.
chwilę osłabić czujności, nie moź 4 miesięcy, zobowiązując się przekro mienionych sekcji o rozszerzanie ' 50dz:ił się na gorsze, warunl;;i i z po- ków na szerokich krosnach. Teraz
Towarzyszka Błaszczyk, która z*ró
na zapomnieć o ustawicznej kon· czyć norm~ o 35 proc. Pracownicy . .
.
wadu małego uświadomienia nie już je~t nieco lepiej - ilość wątków c~ła. uwagę . s~lowego,. r.e niedoprz~d
troll t wykonaniu codziennych pla- sekcji wzywają do współzawodnic- Cjahstycznego wsp6łz~wodruct,:a pra
.._,_ ł
.
w.yno5t 40 tysięcy, ale przędzalnia me Jest taki, Jak nalezy, spotkała SIę
....... atwo S1ę "buntował"...
d
. d'
. t
. , t' .
nów ws~stklch oddziałów produk· twa długofalowego sekcje elektrycz- cy, przez wezwanie Innych bIUr do
W tych warunkach nie jest pr~- i przewijalnia nie zlikwido~ały jesz- .z o p.oWle ~.ą, ze ? me J~s Je~ spra
cyjnych.
M. S.
ne Biura Projektów Przemysłu Wł6- współzawodnictwa długofalowego.
ip'adkiem, że wielki dzjałaC'Z ruchu cze wszystkich s-wych błędow.
wa, ze poW'lnna pllnowac swej ma·
rewolucyjnego, tow. Julian March- Spójrzcie, czy takie zgrubienia. ~S,~!~y. Inna RZCądka, zn!ma .przodow:
łęwski, powróciwszy do kraju w na przędzy są możliwe do produkcji? m$" tO~. .J.?clilll~,. usk!lrza Sl!l .na ma]
1889 r. stanął do pracy n5.e gdcde- - uźalają się doświadczone tkac;zJ.t!'i t,tr~~, ~t:Zy talCze me c~cieh zadać
'i ndziej, lecz właśnie na teren:ie naj- tow. tow. Dyniakowa i Stolarczyko-' Isp~,Ie tr~9~' a~y s~ontrolo~a~ .px:z,y. k
. l'
k
b t wa, pokazując nam całe pęki zgru· .c~~:y nISkIej Ja~osct przędzy l ulaWlę szego UClS m l wyzys u TO o - bień w nitkach osnowowych. Jeśli twl.'ć pTa_c~, prz,ądk.om. Je.dnym 8ło~}
pGstę~
~ego - w zakbad-ach I. K. Poznań
"
B
7i
sk~ego. Wraz z jego pm;ybyciem tu- się przejdzie całą tkalnIę "Siódemki" wem., wY'tw0l'..o/ł Się w PZP Nr ,
c:;rzący się na krwawym trudzie łód!l- wzdłuż i wszerz, wszędzie słychać te jakby mur o'!)!lję~noścl na ws~ystk~~
!kiego robotnika fabrykant st.r aci same narzekania. Tkacze ustawicznie co nie do)yczy własnego, wąskiegą,
międzynarodowego
'o/net sposobność do cI'obienia "ko- prują, wyciągają nici, wiążą millowy. odcinka .pracY. Trze,b a tu szczególniEl<
my.stnych uwag", iż n:ie znane są Mimo tych wysiłk6w tkalnia w stycz podkreśl~ć brak aktywnośc1 organiza·
WARSZ'A WA (PAP) - Bawiący w Warszawie przejazdem z Bu- ,żowych pogłębia alę między:narodowa
mu 'wypadki "zmów robotniczych". niu wykonała ola n tylko w 92,3 proc. cJI oddZIałowej, która o tym dobrze,
dapesztu do Paryża, sekretarz światowej Federacji Związków Zawosolidarność mas prac1.łjących.
Znaj.
Marchlewski bowiem _
mowr w lutym w 97,8 proc.
'wiedziała, brak zainteresowania się
cłowych. członek CRZZ w Polsce, tow. Bolesław Geberl
udZlielil
duje to wyraz lU. in. we wszystkich
buntu rewolucyjnego w ,.spokoj* '* ~
produkCją ze s~rony grup związko·
przedstawicielowi P AP wywiadu, w którym omówił znaczenie zakońakcjach, podejmowanych przez robotkł a dac h I . K . P ozezone)' w tych dniach mię,dzynal'cdowel' konferencii
ników, walczących o prawa do życia.
nych ". d ot ą d za_ierownictwo PZPB Nr 7 przy ta· wych i agitatorow.
- organizacYJ-ne]' Zrzenańsk:ego - stworzy te "zmo'\'vy " ,
cza wiele przyczyn, które rze.
'* • *
szenia Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego
Rośnie siła i zwartość śFZZ, ros.
!ba, nada im wreszcie po raz pierw- komo '''Płynęły na niewykonanie pia Tow' Kryśklewicz, pracująca na
(departament śFZZ), działalność lltworzońych już lloprzednio 11 zrzeną również jej szeregi. Podczas, gdy
szy określone formy orga111tlacyjne... au. Mówi się duźo o zmianie asorty'
20 maszynach zgrzeblarskich, oszeń branźowych C'raz obecną sytuacj<l w roi~dzynarodowyro ruchu
w 19/! 5 roku śFZZ skupiała 64 miPierws zą "zmową" tow. March- mentu, o braku urządzeń klimatyc.z· powiada nam dokładnie, w jaki spo.
zawodowym.
liotl,y osób, iii w czerwcu roku ub. łewsldcgo przeciw uciskowi l wYZY- nych, o absencji, lecz przemilcza sób powstał 6w fala.lny stan na tym
Obrady konferencji organizacyjnej tykane, wspaniałe środki ochrony 71 i p6ł miliona, obecnie zrzesza
skowi ze st rony Poznańskich, Sch€'i r,iE:, ze główną winę ponoszą przede oddziale produkcyjnym. Wykazały to Zrzeszenia Związków Zawodowych osobistej, szczególnie dba o hig'ienę Jlonad 75 milionów osób.
bler ów, Grohmanów, Heinzlów, Ku- wszystkim ogromne zaniedbania w później narady produkcyjne, które za Pr,lco -,mików Pl'zcmysru Chemiczne- pracy, prowadzi szeroKą akcję lecznitzerów, Bi d0rm~nów. Steinertów przędzalni, a szczególnie w zgrzeblar· częto
zwoływać
wÓ'."Jczas, gdy go _ mówi Bolesław Gebert _ to. nic twa prewentoryjnegoo itd.
W przeciwieństwie do tej sytuacji,
i innych pijnwek khpitaUstycznych 11),
wyszło na jaw, 2e tkalnia nie czyły się pod hasłem dalszego wzmo.
W tej sytuacji konferencja wysu- utworzona w Londynie, na rozkaz
jest stw orzenie - wraz z grupą bar
Stało się to dlatego, że maszyn wykonuje pla.nu. Wtedy narady od- :iJE'rua i poglęb.ienia walki l) pok6j, co nęła liczne zadania ekonomiczne pod bankierów Wall-Street, prawicowa
<kiej uświadomionych robotników zgrzeblarskich nie czyszczono tak czę bywały się 3 razy w tygodniu. Nowi ma specjalną wymowę, gdyż prze. adresem państw kapitalistycznych, organizacja związkowa, na czele któt, zw. Kas OpoDU "których ~n- sto, jak trzeba, stąd - zaniec:tyszcze czyściarze, których przyjęto do ZU' mysł chemiczny może odgrywać nie' d:ltyczącę poprawy warunków pracy rej stoi
zaprzedane imperialistom
daniem. obok organizowania i mo- nia niedoprzędu i w następstwIe -- k.ładów, nie wypełniali sumiennie małą rolę w zbrodniczych planach : płacy, co jest tym bardziej uzasad.- kierownictwo, nie znajduje uznania
biliz'nvania proletari"tu do walIn o falQlna jakość przędzy. W ciągu dłu- swych obowiązków, a załoga zgrze- impel'ial!~tycznych pod:i:egaczy wojen nione, że wielkie trusty przelJ11ysłu w swych dołach związ1;:owych. O lna- _., ~~ _...
blarni nie z,vr6ciła na to u'wagi. nych. Konferencja~ ,vskazuj(!c w s,vej ehelnicznego mają ogromne zyski$' lejących vrpływach na klasę robotni ..
Tcw. Kryśkiewlcz np. dbając o pro- rezolucji na przodującą rolę ZSRR np. zysk amerykańskiego t~lIstu che. czą tej rozłamowej cent1'ali świadczy
n,~ą
,4.-, ~.tOI.Z,Y
,
clnkcję, sama uważa i pilnl1ie, aby co w walce o pol.ój. apeluje do p1'3COW- mlc:imego Duponta jest większy, am- przebieg strajku górników a11leryl!
_ ,lil ' ,
t~ a l 11)!L
~
kilka godzin przeprowadzano grun· :tików fl<akładów przemysłu chemicz. żeli dochód narooowy Mel,syku, li- kansldch. Mimo, iż kierownictwo Zw.
','JI..
N.1I!..T,
towne czyszczenie maszyn. Tam jed- nego w całym świecie o przeciwstawia czącego 24 miliony ludności.
Górników Amerykańskich z przewod(.
..n Jl."ł
nak, gtlzie czyściarzy nie dopilnowa- nie się planom impe~ialistów i twoZrzeszenia branżowe śFZZ s1mpia- lliczącym Louisem na czele, wzywaW
no - a takich maszyn było wiele - rzenie zakładowych komitetów obroń .ią wiele związków, których centrale lo kilkakrotnie górników do podjęcia
W ubiegłym roku w ŁZWANN
Natomiast druga grupa agitatorów nastąpiła niepokojąca obniżka jako- ców pokoju.
kra.l·owe, wysługuJ·a.c si" interesom pracy, amerykańscy górnicy nie skaA·21 przystąpili do pracy agitatorzy zupełnie zaniechała swe,]' działall10ści iŚci produl{CJ'j .
. ł
'.
Konferencja ujawniła niesłychanio kapitalistów, nie wchodzI'" do śFZZ, PI't,u l owa l'"
I l ZYWIO_OWO,
samorzu tJUlii,
partyjni. Obecnie działają u nas dwie i nie wiadomo, kiedy J'ą wznowi.
'.
"b
l'
h przywódcow,
'
•• •
c1ężki .. warunki,
w jakich pracują J'ak np. dokerów i górników
kopalń ,v rew wo l swyc
progrupy agita torów. Na czele jednej Tow. Starczewski, stojący na c2óele
d T
lk
z nich stoi działacz energi'czny i zda- tej grupy z nieznanych powodów Można by rozpatrywać jeszcze robotnicy przemysłu chemicznego w rudy USA, górników i metalowców wa Zl I wa ę·
przyczyny wysokiej absencji, klajach kapitalistycznych. Nigdzie Australii itd.
Ani często stosowany perzez kap.ijący sobie doskonale sprawę z zadml przestał się interesowa~ swymi oboZ tymi związkami, które nie na. talis~ycZ!ne rZlłdy terror wobec post.ę.
f obowiązków agitatorów. I właśnie wiązkami i nie wziął przykładu z po jaka wystąpiła w tkalni podczas ubie tam nie ma zorganizowanej akcji
glych miesięcy. Stanowi to jeszcze ochrony zdrowia. Robotnicy mieSlZka- leżą do 'śFZZ, zrzeszenia nawiązują powych działaczy zwią.Z!kowych, ani
dobremu kienmkowi otaz od- czynań drugiego koła agitatorów.
Trzeba, aoy
p'artyjna jedęn dowód oderwania się organi- ją często w tragicznych warunka(!p.. również kontaildy 33 p,ośrednictwem przeklllJlstwo nie potrafią zdławić eonastawieniu ich pracy
na' zacIi partyjnej, rady zakładowej i Nie dba się o 'flj.gienię i bezpieczeń- dołowych organizacji. Np. niedawno raz potężniejszej waU.i mas praeuuwydatniają się posppsoby :Kieoownictira PZPB Nr'" od najży' stw,o pracy itd.
ś-FZZ otrzymała od załóg 2 amery' jącYClh w obr,onie pokoju, walki przeI ta,k, w' dniach
nitę w.Y- :~o:.~iejs~.h spraw produkcyjnych. Natomiast Związek. ~adaliec1;lli 9~r,ó ką~sIrlch ()krę~ów. ~wa'l'o~ch rezo- clWlko wojme, powiązanej z watklł
ze swych p,al)1~j· , lzakładu. Dopiero dwukrotne nievor- od ezos pracy robotmkow przemySłu 'luoJę o przY'&'~lemu do zV'z.ęszenia "
elf'
ł
t
nboOWt:ł2:k.ÓW.
łk~nanie pJ~nów ~i~sięćzny.ch zaalar cbemh:znego, zatrL,dni~DYcb przY ' lr!.~l"Yłla].!:ay pr.zy- Świ!l1towe.j Federa- [o prawa
ono?llczne , pos tP spoKOiGZY<
, ń.!lł,
,
mo:wato Kierownict,V{o i Zał,Qgę ,Ba- szkpdlnxych dla zdrOWIa procesach ,cJI.
lłec1lll,y ",. koll0Zf sekretarz śFZZ
mt~1lJ.j~;4I'M.'tyj!Ie.J .. __.,~__" ~,,,,.... _.., kore6P_9nd~n~~z!:~W~~~.eŁhlane.l!S1laiłAffi'lC;;::~tanu..~.~al.dlemie7i~h., $,tOsp.ie .d2Ae nie ~:- Dzi&lrl dz.łała:1no8oi - zrzes~ łIMn· · łtaw. , Ge~
~
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Stach wrócił właśnie ze szkoły
l zaczął przygotowywać lekcje,
gdy w przedpokoju ooezwe.ł się
przeciągły dzwonek.
Chłopiec zerwał się z krzesł~ i
szybko podbiegł do drzwi. Ujrzał
w nich uśmiechniętą twarz częste
go gościa w swym mieszkaniu, listonosza.
- Dzieńdop.ry panu! - zawołal
Stach.
Liston<lsZ pięknIe zasalutował.
- Mam paczkę dla obywatela
Stanisława Woźniaka. Oto onacieszył chłopiec.

zdziwił się

i u-

.
- Pewnie, że dla obywatela,
skoro na przesyłce tak napisane
- odpowiedział listonooz i udał
się w dalszą wędrówkę.
Stach szybko rozerw.ał opakowa
nie i ukazała mu się mała, błę
kitna książka z tytułem, "Julian
MarchIewski". Z pomiędzy kart
książki wypadł list. Stach 'śpiesz
nie przeciął kopert~. Był to list
od jego wujka z Warszawy.
Wujek pisał:
.,Kochany Stachul
Przesyłam Ci ksiąŻ'kę o wielkim rewolucjoniście polskim,
bojowniku o wyzwolenie robot
ników spod kapitalistycznego ucisku, o Julianie Marchlewskim.
Ksiąika ta po raz pierwszy 0powiada szerzej o życiu i działalności tego wielkiego patrioty

'U.

/ Nr ~

fi

miech, słyszymy głos wieilkiego
rewolucjonisty, tak jak słyszał
go nasz ojciec.
Czytaj tę iksiąikę, Stachu.
niech dopowie Ci ona to wszystko 10 działalności Marchlew ..
skiego, czego ja w krótkim li·
ście nie mógłbym napisać.
Ściskam Cię serdecznie. druhu Stanisławie.
Twój Wujek!

powiedział, wręczając ją chłopcu.

Dla mnie -

spW.
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JULIAN MARCHLEWSKI
pa~ł

Tego wiec:wru Stach zabrał si~
do czytanią książki.
.
d . Powoli odł
wracał 'kartkI, śle zlł każde s 0.
wo i starał SIę je zapamiętać.
... Od początku istnienia polskie
go ruchu r.obotniczego współdzia
·
..
..
,
łał w k lerowmctwle partu, ' wa·!
czył z przywódcami grup, występujących przeciw robotnikowi.
... \Valczył u boku robotników
rosyjskich, wiedział, że stamtąd
przyjdzie wyzwolenie robotników
polskich.
... Współpracował z Leninem
i Stalinem.
... "Uczył kochać Kraj SocjaUzmu i opierać się na jego osiągnięciach w walce o wyzwolenie
całego świata spod władzy kapitalu.
Był skromny w swej wielkości
i wielki w swej skromności. Był
bolszewikiem".
- Jaka szkoda że nie doczekał
on tej Polski, o' którą walczył
przez czterdzieści lat. Dwadzieścia pięć lat minęło .od jego śmier
ci. Jak wiele zmieniło się u nas,
jak piękną Ojczyzn~ budujemy! myślał Stach,
patrząc na małą,

1e 'Mal'chlewskiego W rządzie
"Pro1 etari at" , o "Zwią
Zwią~ku Radzieckiego, pierwzku /Robotn:i k6w Polskich",
szego socjalistycznego rpaństwa
SDKP 1 L, a wreszcie o .swojej
na świecie.
partii, która wyrosła z tradycjj
Słuchaliśmy
% zapartym
tamtych, ppprzoonich - o KPP.
tchem tych .opowiadań i zdawa
Wymieniał przy tym nazwisko
i działacz·a międzynarodowego
ło się nam, że już dawno zna
Juliana Marchlewsldego, zało:'
ruchu
robotniczego, którego
my i kochamy Marchlewskiego, błękitną książeczkę.
życiela Związku Robotników Pol
dwudziestąpiątą rocznicę śmierc
że widzimy j ego pogodny uś Zona SIiwińska
skich i przywódcy SDKP i L,
właśnie obchodzimy.
a pot.em jednego z założycieli
Chciałbym
Ci opowiedzieć,
KPP. Opowiadał o wspóludzia
jak dowiedziałem się o czynach
la Marchlewskiego w walkach
Juliana Marchlewskiego.
niemieCkie! klasy robotniczej
Było to dawno, gdy miałem,
przeciw kapitalistom i obszarni
tak jak Ty teraz, piętnaście lat.
kom. Z dumą mówił o więzach
Ojciec mój - Twój dziadek przyjaźni, łączących MarchlewMały, jasnowłosy Hob kro- parkanu. Znudziło mu się już
był członkiem Komunistycznej
ski ego z r{)syjskimi robotnika- czył lekko po miękkiej, zielonej bawić . w żółtym, nieznośnym
Partii Polski. Opowiadał on nam
mi - rewolucjonistami, o udzia trawie w klerunku ogrodowego piasku, który ciągle wsypywał
- Twojej matce i mnie - o
się do bucików, wziął więc swe
śliczne,
barwne wiadereczko,
łopatkę i dalejże urządzać wę
drówkę po parku. Już dokładnie
obejrzał grube, popękane ze sta
rości
pnie olbrzymich drzew,
Jede-nastolatki
Korespondencja z
długo podziwiał białe kuleczki,
na lekcjach, po- rosnące na wysokich krzakach,
Walkę z ocenami niedostatecz niedziałki korzystamy z mikro- przerabiamy
skopów.
Odkrywamy
nowe
świa
wtarzamy
i
utrwalamy
na zebra kiedy przy ogrodowym parkanymi rozpoczęliśmy od zebrania
ty,
Których
dotąd
nie
znaliśmy.
ni
ach
sekcji.
Nieraz
ci,
co nie nie ujrzał małego chłopczyka z
szkolnego, na którym powiedzie
czarną buzi ą i kędzierzawymi
Sekcja chemiczna posiada oko- umieją lekcji, nauczą się jej, włQsami. Hob widział jui takich
liśmy sobie: "Wydajemy wojnę
"dwójom", walczymy ze spóźnie lo 50 członków, podzielonych na gdyż na sekcji każdy musi czarnych chłopców i dziewczynki, al~ zawsze, kiedy chciał do
niami, lenistwem i wagarami, grupy, licząc~ po 5 lub 6 osób. wszystko zrozumieć".
które jeszcze się powtarzają. Grupa wybiera sobie jedno zaTaka właśnie forma walki z nich podejść niania lub mama
Roba nie pozwalały na to. Mó·
Chcemy uzyskać jak najwięcej gadnienie do opracowania i na- niedostatecznymi
stopnir.mi wiły, że to są murzyni, z któr.vwiedzy, chcemy podnieść po- stępnie przerabia je nraktycz- przy pomocy wspólnej nauki, w mi on, biały chłopiec, nie powinie. Oczywiście, każdy członek kółkach i sekcjach jest bardzo nien się bawić.
ziom naszej szkoły".
·Mały murzynek nie poruszył
grupy
zna po przerobieniu za- skuteczna i może znaleźć szeroOd tego czasu dużo się w nasię nawet, kiedy Hob zbliżył się
kie zastosowanie również w in- doil i spytał: ,.Jak się nazy·
szej szkole zmieniło. Powstały gadnienie w całości.
.,Kółka
i
sekcje
pomagają
nych szkołach.
wasz? Dlaczego jesteś taki czar
kółka samokształcenia i naukonam
poważnie
w
nauce.
To,
col
ny? - Nazywam się Peter
we. Kółek samokształceniowych
jest sporo: z matematyki, pol(Dalszy ciąg)
skiego, fizyki, a więc z tych
Ale jeden człowiek w skórzaprzedmiotów, które dają najwię
cej materiału do opanowania. nym palcie stał obok pociągu
pancernego milczący i zamyślo
Lepiej zaawansowani ucznio- ny. Czuk i Hek zdecydowali, że gdzie mieszkał, należało jeszcze gdzie świergotały wróble, które
jechać
blisko sto
kilometr6w przyleciały, by się ogrzać.
wie zostają po lekcjach w kla- to jest rzeczywiście dow6dca, któ przez
tajgę.
Podczas gdy Czuk i Hek pili
ry
stoi
i
czeka
na
rozkaz
od
W
0sie ze słabszymi koleżankami
Matki
nie
było
bardzo
długo,
a
herbatę,
matka umawiała się z
oraz kolegami i przerabiają po- roszyłowa, by rozpocząć walkę z w tem w pobliżu ukazał się fUI!rIlanem: ile weźmie, aby
wrogiem.
wtórnie niezrozumiałe dla nich
Tak! - niemało ciekawych rze straszny kozioł. Z początku gryzł dowieźć ich do miejsca przez las?
zą.gadnienia poruszone na ostat- czy zobaczyli po drodze. Szko- korę zlodowaciałej belki, a po· Furman zażądał bardzo dużo tem wstrętnie zabeczał i zaczął całych sto rubli. Co prawda, droni~h lekcjach. Na zebraniu ta- da tylko, że na dworze była
jakoś bardzo uważnie przyglądać ga
była
rzeczywiście
daleka.
straszna
śnieżyca
i
okna
wagonu
kiego kółka samokształceniowe
się Czukowi i Hekowi.
Wreszcie się dogadali i furman
były
całkiem
oblepione
śnie
go, nie tylko odpowiada eię na giem.
Wtedy Czuk i Hek pośpiesznie poszedł do domu, aby wziąć
pytania, ale często wywiązuje
I oto wreszcie, z rana pociąg schowali się za walizkami. Trud- chleb, ciepłe kożuchy i zaopano przecież się domyśleć, jak się trzyć się w siano.
się żywa i ciekawa dyskusj a. dojechał do maleńkiej stacji.
- Ojciec nawet· nie wie, żeśZaledwie matka zdążyła wy- zachowują kozły W tej krainie.
Dzięki takiej solidarności uczWreszcie
matka
powróciła.
Bymy
już przyjechali powieniowskiej, podnieśliśmy w na- siąśĆ z pociągu z ' Czukiem .i ła bardzo zatroskana i wyjaśniła działa zmartwiona matka. - To
Hekiem i wziąć .od wojskowego
szej szkole poziom nauki. Wiele rzeczy, gdy pociąg pomknął da- im, że ojciec widocznie depeszy ci się zdziwi i ucieszy.
spośród nas nie tylko wyciągnę lej.
- Tak, ucieszy się - potwiero ich wyjeździe nie otrzymał i
* .. *
dlatego nie wysłał !pO nich koni na dził z powagą Czuk, pijąc herbało się z "dwójek", ale trójWalizy rzucono na śnieg. Zbt- stację.
tę. - Ja się też będę dziwił i
ki zamiel,;ilo na czwórki.
ta z belek platforma po chwili
Umówili się z furmanem, kt6- cieszył.
Kółka naukowe również roz- opustoszała, ale .ojca, który miał ry długim batem sprał k ozł a po
. - powt6 rzył H e
k .- I Ja
wljają o'l.llocną dL.ialalndć. Jst- ich oczekiwać, nie było.
karku, zabrał rzeczy i zaniósł je Ale my pojedziemy cichuteńko
nieją sekcje: botankzna, cheWówczas . matka rozgniewała do bufetu na dworcu.
i jeżeli tatuś wyszedł dokądś z
miczna, polonistyczna.
się
na ojca i ' pozostawiwszy
Bufet był maleńki. Na ladzie domu, schowamy walizy, a sami
.
dzieci, aby pilnowały rzeczy, po- szumiał pyzaty samowar - taki wleziemy pod łóżko:
W sekcji botanic;.mej zbiera- szła do furmanów, dowiedzieć wielki jak Czuk. Trząsł się, hU-, I oto on przychodzI. SIada. Za
my się co czwartek. słucha'my się, jakie sanie przysłał po nich czaI i jego gęsta para jak obł.:>k myśla się· A my milczymy, milczy
pogadanek. dyskutujemy. W po~ _ oj <:!ec. $.!i Po~~y.rąż ~:~,<!o _ mi~j~ca, ~n~siła sie pod pułap z belek. mv i nal!1e j.ak zawrzeszczymy!
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sami

Kto iesł dobrym uczniem?
Franek siedli w drugim rzęd~ie. Pod
lekcji uważnie się wszystkiemu
przysłuchuJ' e.
Nie m'oni ani słówka.
Ważniej8Ze lUlania skrzętnie notuJ'e, a
przy t"m nie rozm8lWia i m'e kręCI' SI'ę,
nie pisze tez w czasie lekcji bezmyślnych listów do kolegów.
Po lekcji Franek jeszcze raz. szybko
{)rzebiega wzrokiem zapisane notatki.
Mcże jest coś niezrozumiałego? Nauczy
ciel zaWS?ie wyjaśni chętnie wszelkie
wątpliwości. Wszystko jest ~~ozumiałe.
Franek składa zeszyt i opU6'Zeza ławkę.
Alina przy tablicy zwija mapę, o},o;k
zebrała się gromadka i ro:r;mawia o ostat
niej lekcji.
- Właściwie ciekawe Sil te południ. ki, róW1loleimiki... mówi Stach.
- Ba, dzięki nim można w15zystko 0kreślić Da ziemi. Każdą ulicę, kaidy nawet plmkt - wtrąca Władek.
- Phi! Mojemu starszemu bratu Mań
kowi gdy powiesz tylko: długość taka,
a taka szerokość, to w mig ci znajdzie
przechwala się Józek.
Bronia jednak, nie bardzo ł'ozumie
te zawiłości: równoleżniki, południki...
A na lekcji wstydziła si~ przyznać do te
go.
P()dchodzi więc niemualo do Franka,
on przecież wszystko wie...
- Franek, właściwie to jak to jest
z tymi... południkami. Nie bardzo rozuCZ8Il

J

omurzynku i białym

I

potrafią zrobić

..........................................................................

chłopcu

miem. Moźe byś mi w"tłllmac~ł? - m:ta.
- Eee, odczep się - brutalnie odtrąca ją Franek ~ belfrem jmm jeste1I1;
czy co.? Zresztll sam nie roZUIll!ieru. '
Nie wytłumaczył, a. przeciez dO'lJrze
wiedział!

Franek był już takim samolubem. NiC'
nikomu nie powie, hyleby 0!Il sam tylko
wszy&tko umiał.
Raz go chcieli koleMY wybrać na sekretarza PCK, dlatego, że pi-sze szybko
i ładnie. Franek jednak odmów; - C~
mi tam po sekretlłrm - mówił - taka ,.zaprawa". Czy mi co dadą za to?,
Nie warto się przemęczać.
Co irmego Jurek! Ten kaZdemu
wszystko wytłumaczy, jeżeli tylko 88m
umie. Bierze udział w życiu szkoły. Jest
solidny, kolezeński. Dotreza' inn.ych 31
polskiego. Pełni funkcję redaktora ga-'
zetki szkoh1ej, jest skarbnikiem samo ... \
rZQdu klasowego i zastępowym. 1est_1
aktywnym uczniem i harcerzem. I dlaleg~
jest lepszym uczniem od Fnmł'R. TaK
o nim mówi, koled.zy i nauczyciele..
I słusznie, gc1yź nie wy$tarczy tylko uczy': się dla siebie, odsll'Wae !ię od
kolegów, choćby nawet miało się najlep8Ze stopnie. Postępuillc tak, jak Fra...
nek, mimo ,;piątek" nie będ.zie SIę ni ...
gdy najlepszym uczniem.

I

z Ameryki '

murzynek 0, I zła niania zabrała z sobą białejakie ty masz śliczne wiaderko". go Hoha... i piękną, błyszcząc~
- Chc.esz, to będziemy się ra łopatkę ... Mały Hob i mmzynek
zem bawlć - pOWiedział Hob. Peter nie rozumieli je3zc::;e. że
Podobał mu si.ę murzy?e~, )eg~ wśr~d dor~słych w Ameryc? są
skręcone w lIczne pIe-rsclOnkJ ludzle, którzy białego uwazają
włosy, ~zar~a skóra,
przeąe za człow!eka lepszego, od czarwszystkIm Jego spoko]. NIe nego, ktorzy murzynowi zebra~rzyczal ani nie poszturchiwał, niają jeździć tym samym waJak rudy Karolek, lub Janek.
gonem kolejowym co biali, któA ml.!rzyńkowi aż oczy zabły- rzy przeznaczają dla czarnych
sły z radości i zachwytu. Takich oddzielne dzielnice mieszkalne.
pięknych zabawek jeszcze w żyCi ludzie chcą tym niesłuf'.z..
ciu nie miał w swych rączkach. nym, zbrodniczym postępowa
Hob. i Peter ba~i~i się .d~kona- niem ,~~tr~ć, mło~ziei. . chcą
le, kIedy znalaz!a Ich mama Ho- WZbUrJZIC wsrod niej wzajemną
ba. O. jakże rozgniewała się, nienawiść.
kiedy zobaczyła 1foba, bawiąceNa świecie jednak jest znaczgo SIę z murzynkIem. Wy:-wała ni~ .wię~ej lu~zi, którzy rezumu z czar~ych rączek błYlSzqzą~ ~meJą, Jak. mesłuszne, fałszywe
cą łopatkę I krzylrnęł~ do .HoiJa. I bzdurne Jest tego rodzaju 'p'o.
"To )est n:-urzyn, .t,oble nIe wol- stępowanie i nie idą jego slano Slę z mm"baWlc: Cho~ ,szyb- dem. Zwłaszcza postępowa mło
ko do dom,u . - l P.C!cIągnęła dzież wszystkich krajów, bez
za sobą OpIerającego SIę chłop- względu na kolor skóry i mowe
ca. lVIały Peter, murzy~ek, P?- pragilie wzajemnej przyjaźni "i
został sam, płakał - z zalu, ze wspólnej, zgodnej pracy, nauki,
zabawy.
- Ja pod łóżko nie wlezę, Białych. żółtych,
czarnych,
powiedziała matka i wrzesz- czerwonoskórych,
olbrzynlią
czeć również nie będę. Leżcie. rzeszę przeszło 600 milionów
sobie i wrzeszczcie, jeśli się wami mlo.dzieży łąc~y: Światowa reJe
to podoba. Po co, Czuk, chowasz ra~Ja Mło~zle~y Demokra~y~c'l
cukier do kieszeni? I tak masz neJ. OrganIzacJa ta to wIell;;:a
kieszenie pełne jak jaki śmietnik, armia" mł9dych bojow.nikó\'·~. o
wolnosc, rowne prawa l pokOJ.
- Będę konie karmił - spolVIłodzież zorganizowana
w
kojnie odpowiedział Czuk.
Młodzieży Polskiej j
Hek, weź i ty kawał sernika, Bo Związku
Związku Harcerstwa PQlskiego
ty nigdy nic ńie masz. Potrafisz należy także do śwl",to\vej Fede
tylko wypraszać ode mnie.
racji Młodzieży DemokratvczNiebawem przyszedł furman. nej i wraz z nią od 21 do' 28
Ułożył
bagaż w szerokich
sa- marca obchodzi światowy Ty.
niach. Ubili siano, otulili się w dzieńMłodzieży.
kożuchy i kołdry.
Tydzień Młodzieży jest pierw:
Żegnajcie wielkie miasta, fa- szym tygodniem wiosny. Podubnie jak wiosna budz: IN przyro
bryki, stacje, wsie, osiedla!
dzie
nowe siły ,tak samo i Świa
Przed nimi tylko las, góry i
towy Tydzień Młodzieży skupia
znowu gęsty ciemny las.
siły całej postępowej młodzieży
Prawie do zmierzchu jechali we wokół
śFMD,
wychowujące
soło, wykrzykując i podziwiając
ludzi wolnych i rów'1Ych, ludzinieprzebytą tajgę.
Lecz wkrótce gotowych do walki o śvdat, w
CzuJe zaczął się ~udzjć i prosić którym nie bQdzie miejsca dla
matkę o pierożek lub bułkę.
wojen, krzywd i ucisku, w któMatka, oczywiście, ani pierożka, rym tysiące, miliony t l1kich, jak
ani bulki nie dała, wówczas zasę Eob i Peter, b ę dQ m og ły siQ rapił się i z nudów zaczął szturchać zem spokojnie bawić , a pq:f. niej
l'~mię przy ramieniu uczyć się
Heka i odpychać do brzegu. \
i pracować dla Szcz.eścia całej
~D. c. n.)
ludzkości.
odpowiedział

a;.
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Kronika m"Radomska
WAOOE.JSZE TELEFONY
10 - Straż Pożarna
1>1 ...... Urząd- Bezp. Publiczn.
12 - "Głos Radomszczański"
12 - P. P. K "Ruch".
13 - Powiat. Komenda M.O.
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oświadczajq towarzyszki·a~it~torki

uczestnic1
kursu dla analfabetów

w »Jedynce c(

Na terenie Fabryki Mebli Gię
tych nr 1 grupy agitatorów, p~rtyjnych powołane zostały )eSleKomitet Powiat. PZPR. nią ubiegłego roku. Obecnie
Miejski Komisariat MO. istnieją 4: grupy agitatorów 1iStarostwo Powiatowe
czą<:e 44 towarzyszy, w tym i
Szpital Powiatowy
towarzyszek. Naturalnie, :'e sto
Pogotowie Ratunkowe sunek ten jest nie właściwy, że
PCK.
liczba towar.:yszek powinna być

bedq nagradzani
Jak nas poinformowano przed paru dniami, Pow.iatowy Komitet do ,
Walki z Analfabetyzmem otrzymał
276.420 zł" która to suma przeznaczona zostanie na nagrody dla wyróżniających się postępami w nauce
uczestników kursu początkowej nau
ki czytania i pisania. Premię otrzymają również ' wykazujący si~ aktywnością kierownicy kltrsów szkoleniowych. Jak nas poinformowano
w Powiatowej Radzie Związków Za
wodowych w Radomsku, Illagrody te
przeznaczone są dla uczestników
kursu z terenu powiatu radomszczań
skiego. Powiatowa Rada Związków
Zawodowych czyni starania o uzyskanie podobnej dotacji dla uczestników kursu w Radomsku.

nie najlepiej stosunkowo pracul wała o 100 krzeseł więcej i to
je grupa agitatorów nr 3, słabiej najlepszej jakości.
.
natomiast grupa nr 2, której
Agitatorka tow. Kipigroch
35 członkowie ostatnio nie wyka- zatrudniona na oddziale politur
51 zują należytego zainteresowania ni oświadcza nam, że dołoży
91' istotnymi zagadnieniami, prze- wszelkich starań i zmobilizuje
2'l oczają. poważne nawet sprawy,a pracujące w "Jedynce" kobiety
163 co gorsze w niektórych wypad. do ożywienia istniejącego na
kach mimo, że zachodzi tego po· zakładzie "Komitetu Pokoju",
trzeba, nie reaguj~ ': sposó~ .,Komi.tet Pokoju - oświadcza
właściwy. ObOWIązkIem całej nam tow. Kipigroch - powstał
KIN A:
ol'ga,nizacii partyjnej, jest c~u- na t~len~e n~szego zal~ładu już
,
WyśwJetlany
jes. film pt.. l\IIil, cząca barykada" produkcji czeskiej,
wante. aby praca wszystkich dawno 1 az wstyd, ze do tej
Początek seansów od godz, 18 i 20.
gr,up agitatorów była równo- chwili nie przejawia pra~ie ż.adW niedzielę 9,30, 11.30, 16, 18 i 20.
mIerna.
nej dziablności.
d d ObOWlązk
K' em
.
NaJ'lepszymi stosunkowo '''''','
naszym
o
aje
tow.
lfn.. •
' f (
Adres Redakcji 1 Administracji
nikami w pracy agitatorskiej gror.h -~ ,j~'st OŻyWiĆ prar.ę . .:,).
..
k'
T ye
l o b ecme
Kurs radców zakładowych
ttGłosu Ra domszcza 6 s k·
lego
wykazać się mogą kobiety, któ- mI'tetu PoOJU.
. Radomsko, ul. Reymonta Nr 39
re żywiej i impulsywniej niż to- prowadzi się akcji, w których
mężów zaufania przy PRZZ
'*
*
warzysze reagują na wszystko, Komitet Pokoju żywy winien
co się w fabryce dzie,ie.
wziąć udział, W czasie kiedy
Przy Powiatowej Radzie Związ~godz.'"
tel Nr
'
. l"ISC1' ang l 0- amery kań s cy ków Zaw,odowych w Radomsku zor......Administracja
,...,,,,a codzl'ennl'e od
do 12,
16.
Tow. Zofi,a Sierant j' est agi· _ lmpena
"'UJ~
~
•
t
. . "
t .
ł Ć ganizowany został z dniem 2 marca
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- tatorkąpartYJ'n~ ,J'uz' odpl'erw- sar~ągęguzamę 1wywoa
'"
.
b ' k'
b.r. kurs szkoleniowy dla radców
szeJ' chwl'1]' powołaru'a grup agl·· nową wOjnę - o OWląZ lem na,, - akładowych i mężów zaufania. Na
d
nas, "lkobiet
tatoro' w w "Jedynce". Tow. Zo szym,
'
" dw "Jet ynce ,kurs uczęszcza około 80 osób delefia Sierant mobilizuje towarzysz Jest tym SI mej
emons rowac gowanych z wszystkich zakładów
"
kI' pracy na swym oddzi'ale' ,do swoją niezłomną wolę pokoju." pracy z terenu naszego mlasta.
Zatoniowa
towano pomoce naukowe itd. różnych akcji, w prosty, trafny
ob.
Podobnie jak na terenie ca- nam
Wśród agitatorek wyróżniają
Na ogół stwierdzić należy, że fregazetę,
Wyznaczeni spośród załogi o- i przekonywujący sposób potIa się aktywną pracą również tow. kwencja jest niezła; przykry wyją
łego powiatu radomszczańskie przeczytać samemu
dokładnie
odcinek
piekunowie
kursu żywo intere fi kobietom bezpartyjnym wy- tow. Krystyna Lisowska, Leoka tek stanowią tylko kandydaci deleprzejrzeć
go energiczna walka z analfasują się postępami dOl'O~łych jaśnić zagadnienia gospodarcze, dia Druciarek, pracująca na od- gowani rze Spółdzielcrzego Przedsię
wypła~y.
betyzmem prowadzona jest
wykazać, że spekulanci i ukryci dziale politurni i wiele innych. biorstwa BudOWlanego w Radom..
Nie gorszymi postępami w uczniów.
wśród załogi fabryki artyku"Na ostatniej naszej naradzie sku, którzy notorycznie o!puszctZają
nauce
wykazać się mogą Józef
Zaznaczyć należy, że obec- wrogowie starają się z ukrycia
łów spożywczych w Kłomni
Chojna<;ki, Roman Kubik, Fran nie prowadzony kurs, jest już w każdy możliwy sposób szko- - oznajmia tow. Zofia Sierant, wykła~y.
each.
Z początku większość
analizując
dotychczasową
r:rale~ało by, aby :r~da, zakładowa
ciszek Kowalik oraz Maria drugi z kolei na terenie Fabry- dzić klasie pracuJ' '"~ceJ'. Każd",-: d'
ł 1 ',
"
I Społdz.lelczego Przeds'lęblorstwa Bu
uczestników z uwagi na swój
plotkę,
która
zaczyna
się
na
jej
z.la
a
nosc
grup
a.gltatorow
par,
dowlanego
zwróciła na ten fakt uki
Artykułów
Spożywczych
Jędrzejczak. Przystąpili oni do
podeszły wiek wątpiła w wywspółzawodnictwa,
staraj ąc W Kłomnicach. Pierwszy kurs oddziale, tow. Zofia Sierant potra tYlnych, my, kobIety, ros t a,no: wagę. Inacllej bowiem wytypowani
niki akcji, obawiając się, że się ?:a wszelką cenę doścignąć zorganizowany został zaraz po fi w zarodku stłumić. Cieszy się WIłyśmy do pracy ag1tacYJne) prrzee; lną kandydaCi na kurs, nicze-,
długo potrwa zdobywanie przez w nauce Zatoniową, która zro- wydaniu ustawy o walce 'z zaufaniem i uznaniem wśród wciągnąć więcej towarzyszek go się nie nauczą, co IZ ikoled ujempartyjnych i bezparty.jny.::h -00- partyjnych, uaktywnić dotych- nie odbije się na przyszłej pracy na.
nich umiejętności czytania i biła już znaczne postępy.
analfąbetyzmem.
warzyszek pracy. Ostatnio tow. czasową naszą działalność, pod- tere11lie ich zakładów.
pisania. Jak nieuzasadnione
W najbliższym czasie pro- Zofia Sierant zmobilizowała ko- nosić stale i systematycznie poWyniki nauczania na począt
byly te obawy najlepiej poka- kowym kursie czytania i pisa- jelduje się otwarcie kursu II
biety na oddziale wykończalni ziom naszej pracy. Tylko wtedy łłownotwarta
zała praktyka.
nia w Fabryce w ' Kłomnicach stopnia, po zakończeniu które- "połysku" do podjęcia zobowi,! bowiem wypełnimy te doniosłe
u
RIlP
~
Na przykład: Stefania Zato- są na ogół zadowalające, co za- go analfabetyzm na terenie zania na' dziel1 8 marca, na któ- zadania, jakie postawiła przed
tętni życiem
niowa pomimo, że pracuje i wdzięczać należy między in- fabryki zostanie zlikwidowany. ry to dzień załoga wyproduko, nami Partia."
Jak
już donosiliśmy w Fabryce
dobrym
warunkom,
prowadzi gospodarstwo domo- nymi
Mebli Giętych Nr. 2 w Radomsku
we wyprzedziła wszystkich w w jakich się on odbywa. Słu
otwarta została ostatnio świetlica.
nauce, stająa się prymusem chaczom kursu przydzielono
Pomimo krótkiego stosunkowo okrebowiem
specjalnie
dobl'ze
całego kursu.
su istnienia kierownictwo świetlicy
ogrzane pomieszczenie, przy'go
oświadcza
,-,... Miło jest
Komitet Ekonomiczny Rady Mini-! gą owiec merynosowych. Hodowlą' owiec będzie tozdawnic.t\vo maeio- wyka~ać się mOże znacznym tlorob~
strów powziął ostatnio uch,wałę w ~wtec -za:imie się większa- liczba go- rek grupom ' producentów wełny _ Ideni. . ZQrganizowane zostały zespoły artystyczne, orkiestra, chór
spra",:,ie. ~odniesie,ni,a h~d~wli owiec spodarstw PGR, dySponujących w pod warunl:icm kontraktowanej doCzqte'nicg piszą
Ol'QZ sekcja dramatyczna, Powstało
o~az, 11~sclOWegO ~,JakoSclOWegO pod tym celu' dostateczną pOWierzchnią stawy wełny, Po wykonaniu zoborównież koło samokształceniowe, na
mCSlema produkCjI wełny w gospO- . tk'
l h
wiązania dostawy wełny w ciągu
darstwach chłopskich i w Państwo- uzy ow 1'0 nyc .
trzech lat _ maciorka przechodzi którym robotnicy zakładu uzupeł
niają swe wiadomości.
wych Gospodarstwach Rolnych. Uchwała określa środki podniesie- na własność hodowcy.
W przyszłości przewidziana jest
Majątki państwowe wyl~oTzystane nia masowej hodowli owiec w goPodniesienie owczarstwa i produrozblidowa gmachu świetlicy, zało
Kierownik majątku PGR nie uznaje rady będą
jako baza produkująca mate- spodarstwach chłopskich, m, innymi kCji wełny zabezpieczone będzie żenie własnej biblioteki oraz urzą
rial dla podniesienia hodowli maso- przez właściwe rozmieszczenie try- przez odppwiednie kierownictwo fa dzenie specjalnego lokalu na czytelzakładowej
wej oraz jako producent wełny me- ków odpowiedniej rasy.
chowe, instruktorów hodowli itp, nię, Zaznaczyć należy, że nowo-W majątku PGR w Sekur- PGR do swych prywatnych rynosowej.
P07 - tym
PGR uruchomin trzy
otwarta świetlica cieszy się POplto
sku pracuje. 38 robotników. robót. Nie tak dawno jeden z
Istotnym czynnikiem ,umożliwiaNa terenach o nido3tatecznym ośrodki szkolenia owczarzy dla gobl'l1ością
wśród pracownikÓw zapracowników
dniówkowych jącym realizację planu podniesienia nasileniu chowu owiec rozpo\V sze - spodars'tw wielkostadnych.
kładu.
Jest tutaj rada zakładowa oraz przez 6 dni zatrudniony był I h,oelowli o~iec będ,zie ,import mate- chni,ane będą owce z przychówku
podstawowa organizacja par- przy jego trzodzie chleVlrnej, l'lału zarOdowego l uzytkowego. - PGR oraz z chowu masowego. Na
b'
. .' t
' d Przewiduje się import owiec z ten cel udzielane będą zasiłki przez
tyj na, które jednak na prze leg pomImo lZ w ym czaSIe o - państw demokracJ'i ludowe,l' :i ewenlo
'
brak
rąk do pracy
państwo, Oprócz tego przewiduje się
. tualnie z innych krajów,
g ospodarki W majątku PGR czuwa. Slę
kred:'t
średnioterminowy dla na- , . lk" K'
W wyp adk.u t ym l'nterwenl'o ~elegatur~ Komis~i specjal-\ Pobierał on nadmierne ceny
Pogłcwie owiec w PGR powiękmaj ą wpływ meWIe l. lerow
ł
d
kł d
'
,
bywców owiec.
neJ w Łodzl na WnIosek Spo- za bułki oraz za wędlinę. Ukawa a ra a za a owa l organl- szone będzie w okresie Planu 6-lenik majątku ob. Makulski rzą- zacja partyjna, jednak bezsku- tniego do 400 tys, sztuk, z przewaInną formą zwiększenia pogłowia łecznej Komisji Kontroli Cen rano go grzywną w wysokości
dti się samodzielnie, tak jakby tecznie.
w Radomsku ukarała za upra- 15.000 zł.
wianie spekulacji następujące
majątek ten stanowiiJ: jego pry
Wypadków takich możnaby
osoby
zamieszkałe na terenie
Zł
wa.tną własność. Niestety, jed- przytoczyć więcej. Kierownik
miasta i powiatu radomszczań
'Bak metody gospodarcze sto- majątku Makulski nie chce i
W Akademi Nauk Rolniczych im. I wszystkie pierWiastki chemiczne, skiego.
na gorq cym uczynku
sowane przez kierownika Ma- nie potrafi współpracować z Lenina w Moskwie odbyła się znajdujące się w tablicy MendeleGrzywną
w
wysokości
Stanisław Ociepa i Edward
kulskiego nie przynoszą mająt radą zakładową i organizacją wszechzwiązkowa konferencja, po- jewa,
100.000 zł. ukarany został pie
Haś,
obaj mieszkańcy Gidel,
święcona
jednemu
z
naj
ciekawBrak
lub
nadmiar
poszczególnych
karz Zygmunt Wiśniewski, ul.
kow! państwowemu korzyści, partyjną.
Potrafi natomiast
szych zagadnień nauki współczes- pierwiastków chemicznych wywo- Limanowskiego 6, za prowadze powiatu
radomszczańskiego,
a raczej stratY..
na ogólnej adprawie gospodar nej, roli mikroelementów w rolnic- łuje chorobę u zwierząt, lub zabunie niedozwolonej spekulacji zakupili dwie świnie wagi 160 kg.
Na przykład przed kilku t y- czej kierowników majątku twie i w rozwoju hodowll bydła. - l'zenia W rozkWIcie roślin. Choroby· mąką, co mogło spowodować i usiłowali przerobić na wędliny,
go dniami przy omłocie zboża PGR narzekać i skarżyć się, że Dokładne zbadanie mikroelemen- te można zwalczać drogą dodania do zam.ęt na odcinku zaopatrzenia. by na tej transakcji dobrze zarobić.
tów, t.j, substancji chemicznych, pokarmu lub do gleby odpowiedt powodu przejściowego braku na terenie majątku w SekurZa nieposiadanie dostateczznajdujących się w znikomej ilości nich mikro-nawozów.
Dzięki czujności organów Konwęgla trzeba było w piecu sku są ludzie, którzy przeszka- w glebie, w wodzie i w organiz- Ciekawych badań w tej dziedzinie nego zapasu mąki ukarany zo- Dzięki c;zujności organów kon~
maszyny palić drzewem.
Na
mach żywych, posiada wielkie zna- dokonali. uczeni radzieccy w Łotew stał drugi piekarz w Radomsku, troluj ących zamiar ten udarem
terenie majątku' znajduje się dzają mu w pracy.
czenie dla nauki i praktyki, Nauka sltiej SRR. Tak np, w piaszczystych Mieczysław Szymański,
za- niollO, Jak wykazała ekspertydrzewo różne, drzewo opałowe
Tak dłużej być nie może, radziecka nagromadzHa wiele do- rejonach Łotwy bydło rogate, owce mieszkały przy ul. Sportoza, obydwie świnie chore były
i budulec. Kierownik MakuI- Zbliża się okres siewów wio- ŚWiadczeń w dziedzinie badań rni- i kozy chorują często na t, zw. su- wej 3. Wymierzono mu grzyw
na
chorobę zakaźną. Nieuczciski . nie rozróżniając wartości
chotkę, której przyczyny nie były nę w wysokości 80.000 zł.
sennych, okres wzmożonych kroelementów.
wymi
handlarzami zajęła się
drzewa, polecił palaczowi brać
Uczeni radzieccy dowiedli, że w dawniej znane weterynarzom. DoZa handel mąką pochodzącą Delegatura Komisji Specjalnej.
prac
rolnych.
O
ile
współpra
drzewo, jakie podchodzi, wychoroślinach i w organizmach żywych świadczenia wykazały, że przez doN a sprzedaży wędlin pochopomiędzy
kierownikiem znajduje się nie tylko 10 pierwiast- danie do pokarmu odpowiedniej ilo- z nielegalnego źródła ukarany
dząc z błędnego założenia, że ca
został grzywną
w
wysokości dzących z nielegalnego uboju
5 minut postoju maszyny przy majątku, a radą zakładową i kód chemicznych jak np, węgiel, wo- ści kobatu, zwierzę powraca do
75.000 zł.' właściciel piekarni zł~pany został właściciel renosi większe straty, niż war- organizacją partyjną układać dór, tlen, azot, fosfol' itd" lecz zdrowia. (w)
w Pławnie, Tadeusz Kierski. stauracji w Dobryszycach, Antośc spalonego drzewa budul.,"I!!'''.,... ••
Kierski w piekarni swej ,rów- toni Motylewicz. W sklepie jecowego. Sekretarz organizacji się będzie jak dotychczas, to
nież nie posiadał obowiązują go znaleziono 24 kg wędliny,
PGR
w
Sekursku
z
pewnością
podstawowej
tow.
Józef
CENNIK OGŁOSZEN
cego
zapasu mąki.
której pochodzenia Moty lewicz
Krzyszkowski zwrócił mu uwa nie będzie mogło wykazać się
W DZIENNIKU "GŁOS RADOMSZCZANSKI"
Na liście ukaranych speku- wyjaśnić nie mógł.
Wędliny
gę, że pod :ręką jest pod do- pomyślnymi wynikami pracy.
Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przy- lantów znajduje się Antoni zakwestionowano, a nieuczcistatkiem drzewa opałowego i Kierownik ob. MakuIski musi
jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za teks- Zawada, właściciel herbaciarni wy szynkarz
pociągnięty zoże niekoniecznie trzeba rąbać
zrozumIe c, że należy praco- tem - 6 łamów po 45 mm.
w Radomsku, ul. Fabianiego 24. stanie do odpowiedzialności.
na opał zdrowy bal nadający
Nekrologi
Drobne
Wielkość ogłoszeń
Za tekstem
się do budowli.
Na słusznie wać kolektywnie, że każde po70 zł
Id l do 100 111m
70 zł
30 zł
zwróconą
uwagę
kierownik sunięcie powinno być uzgodnio
110 zł
.)d 101 do 200 mm
110 zł
-zł
Makuiski odpowiedział w ostry ne wspólnie, że PGR w Sekur
160 zł
od 201 do 300 mm
160 zł
-zł
sposób, oznajmiając, że on tu sku stanowi wspólną własność
,
200
zł
powyżej
300
mm
200
zł
-zł
rządzi i nikt ni.c niema do gapolskiej klasy pracującej,
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
dania, ..
Józef K1'Zy.~zkowski
drożej
.
Są i inne sprawy, Kierownik
Łvkasz
,Spi1'alski
Ogłoszenia
w n-rach medzielnych i światecznvch o 50 proc.
IVl a kul::;ki potrafi wykorzyst,vdrożej,
z Sekurska.
wać
Dr~rownjków
maiątku

*

aktywność grup agitatorów, ich
niejostateczny jeszcze poziom
wyrobienia politycznego, grupy agita.torów partyjnych w "Je
dynce" pracują stosunkowo naj
lepiej ,na terenie Radomska.
Zawdzięczać to należy dobrej'
opiece, jaką egzekutywa partyjna otacza grupy agitatorów. Re
większa. Konieczność wciągnię- gularnie dwa razy \'" miesiącu
cia większej lic:by towarzyszek odbywają się zebrania to warzydo pracy agitacyjnej na terenie szy - agitatorów, na któryc~,
zakładu rozumie egzekutywa 01'- wszyscy składają sprawozdante
ganizacji partyjnej, rozumieją z pracy na swym odcinku, wymieniaJ'ąc nawzajem swe do·
również same towarzyszki - a g i - ·
świadczenia. Zebrani.a te mają
tatorki.
żywy charakter, a dyskusja pro
Ogól.nie stwierdzić należy, że wa d zona Jest
'
wo k'o ł w ł"
as CLwy ch
pomimo pewnych braków, nie- zagadnień.
'
dociągnięć i błędów w dotych- , Charakterystyczne jest, że po
czasowej pracy, błędów takich szczególne
grupy agitatorów
. k
h k
h pracu)a
'"
"
Ob ec
J' ak słaba w me tóryc o resac
merownomlerme.

Wyróiniaiący się

I

W Kłomnieach nie będzie analfabetów

s.wnotl.""'a

Zwiększenie
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Złe się dzieje w Sel<ursku

Ukarani

Walka zchorobami
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ZJE SPORTU

Związkowiec
Co

pisała

pro'sa

łódzka 21

Trzy tysiące zwolenników piłki nożnei z zQwiedzionym i minami
opuszczało wczoraj boisko przy ul. Kilińskiego

marca 1930 r.

auspicjami rm.po- cbor 1 Pyziak. o ile obrona :!. pomoc
wczoraj setzOn li.gowy Związkowea gra?y poprawnie, o t yZ r'ównol'rlędnym pl'rleciw- le atak walC2ył o pilkę !Zbyt· 'Ostro.
nikiem łodzianie przegrali w sto- Abyśmy nie byli gołosłowni, bramsunku 0:1 (O:{), utrzymując grę o- karza Uptasa r')dcza,g mecczutrzytwartą do końca mec.z.u. Bra,k Wy- krotnie' !Znoszono z boiska(!).
kończenia pod bramką
przeciwni.
h
k'
Przed Sęd~lą Brzuc. 0"':5 l.J11 . u;
ka, gra na środku bojska, a nie na
Wal'szawy,
ktory
po~łmł
k~a
blęcałej jego szerokości oto mankadów i to ze szkodą dla łodZ1an, .zementy wczorajszej gry łodzian.
spały stanęły w następujących skła
Skrzydłowi Marciniak i Fornal- dach:
crzyk nie istnieli na boisku, tl'rlymaWirlzew: UptB.S (Musiał), KO!pając s'ię środka pola :tyczy się to w
Słaby, NowickI, Konars!d,
pierwszym rzędzie Fornalczyka). Po nIewskl,
Ma.rcinlak, JankowskI, Ję
za tym atak nie umia.ł utnymać Paciorek,
drzejewski, PawliknwsId, Fomaldługo piłki, pnez
co rzatTudniona C2iyk.
była stale pomoc
i obrona WidzeZwiązkowiec (Radom): Pacek, Klo
"PLAMA NA TARCZY
wa. Z ,bramkarzy lepsrzy był Mucek, Adamczyk, Poszytek. RusnoHERBOWEJ"
siał, mimo przep'llszczerua go ala.
W drużynie gości, która jako ca- wIcz, Gibaszewsl(i, Cza-cho!l', Więca
Za ar~sl\towanego księcia TO'll1asza
Lubomirskiego rodzina wpłaciła już łość lep.jej się prezentowała od go- szek, Czae11()r J Pyzlak.
Do przerwy przewa·g a zmienna,
mo tysięcy złotych kaucji. Na margi- spodarzy, na uwagę ILasruguje bram
nesie tej sprawy "Kurier Łoozki" do" kanz; oraz w ataku Więcasrzek, eza- prrzy czym Widzew marnuje kilka
nosi, że książę zdążył w krótkim cza
sie przehulać niebywały majątek, ..lak pech to pechl
między innymi sto tysięcy dolarów za l!przedany pewnemu Francuzowi
majątek. "Niejedna z przyjaciółek
kochl1wegó księcia. - pisze "Kurier
przegrywają w \\rarszawie 1:2 (1:2)
Łódzki" posiada dziś ",ielką f{)rtunę, podczas gdy sam "dobrodziej"
Ligowcy łÓdzcy rozpoczęli sezon
ŁKS Włókniarz przegrał z Legią
odbywa pokut~ w celi więziennej".
piłkarski feralnie. Gdy opuszczaliŚ warszawską w stosunku 1:2 (1:2).
"A:kcja zbiórkowa wśród .arYi50tokra- my skwaszeni porażką Widzewa bo
Meczowi warszawskiemu przyglą
cji na kaucj, d1a księcla"birbanta jsko przy ul. Kilińskiego, łudziliśmy
dało
się wczoraj 12 tysięcy widzów.
trwa".
się, że 1l1OiZe poprawi nam humor de
- Wynik spotkania donoszą
pesza z Warszawy, gdzie ŁKS Włónam z Warszawy - można uważaĆ
kniarz w pierwszym swym. meczu za szczęśliwy dla Legii. WarszawiaL!.~
~~~~
mo
Tym" cy w ciągu, pierwszych 20 minut
gry zdobyli już dwie bramki przez
WojciechOWSkiego II i Oprycha, ea
~Jak na poczQłek to nieile
pewniając sobie w ten sposób zwyWTOREK 21 MARCA 1950
p)'zełaJ'
u cięstwo. W tym okresie gra stała
116
I
"
.
na dobrym poziomie, następnie je12.04 Dziennik p<>łudniowy. 12.25
dnak gospodarze osłabli, a lepsi kon
Przerwa. 13.20 (Ł) Chwila muzyld.
zgromadzi!
42
zawodników
dycyjnie łodzianie co raz częściej
13.25 Program dnia. 13.30 Muzyka
stwarzali groźne sytuacje,. któ.re je
Biegi na przełaj ;,U-<l"
został"
rozrywkowa. 14.00 "Z życia Węgier".
lU
J
dnak skończyły' się na niczym.
14.15 (Ł) Komunilkaty. 14.20 (Ł) Mu' rozegrane wczoraj w dwu grupach
zyka operetkowa z płyt. 14.55 Audy- z tym, że niestowarzyszeni zostali
Jedyną bramkę dla łodzian :r:docją dla chorych PCK. 15.10 Audycja sklasyfikowani oddzielnie.
Ogółem był na l minutę przed przerwą Badla szkół popołudniowych. 15.30 Au- startowało 42 zawodników. Na uwa ran.
'tlycja dla świetlic dziecięcych. 15.50 gę zasługuje start głuchoniemych.' . Zawody prowadz.łl Pryk z KrakoPogadanka s,portowa. 16.00 Dziennik Dystans biegu dla juniorów wynosił wa.
popołudnIowy. 16.20 (L) Aktualności około 140{) m. W biegu tym zwycię
łódzkie. 16.25 (Ł) "Moje dzieci są nie- żył
zdecydowanie Słaby (Unia)
dobre". 16.30 (L) "Łódzkie społeczeń przed Kasztelakiem (Spójnia).
W
stwo bierze udział w dyskusji literac- biegu seniorów na dystansie około
kiej". 16.40 (Ł) Chwilą muzyki z płyt 3500 m, rozegrała się ciekawa wal] 6.50 (L) Skrzynka Racjonalizatorów. ka między Kowalskim i Stępniem
17.00 Koncert. 17.45 Audycja "SP" (obaj Unia), którzY
zdecydowanie
triumfują
słowno-muz. 18.00 "Z kt-aju i ze liwill oderwali się od wszystkich. Zwycię
ta". 1$.15' (Ł) 'Recital altÓW'koiW)" prof. ~ł minimahlie Kowalshlprzed, Stę
Pływacy łóddtiego "Zwi~owca
M. Szaleskiego. 18.40 WMechnica Ra.- pniem l Abramskim (Legia);
Zrywu" odnieśli wczQraj duży lukdiowa. 19.00 "W rocznicę śmierei Mar
Wyniki techniczne p~dstawłają ces w Bytomiu, %i8jmując zespoło
chlewskiego" - pog. 19.15 "W rytmie
tanecznym". 20.00 Dziennik wieczor· się następująco:
wo w męskich mlstrrz.ostwach Polski
Juniorzy stowarzyszeni: 1. Słaby
ny. 20.40 Muzy.ka z płyt. 21.00 "Jan
_
(Unia)
8:55,0.
2.
Kasztelak
_
pierwsza miej!ce prrz.ed Ogniwem
Sebastian Bach" audycja słowno
muz. 21.40 Wszechnica Radiowa. Wy- (Spójnia) 4:11'1,0. 8. Szlawski _ (U- (Bytom), Stalą (Katowice) i Ogni.
wem (Warszawa).
kład II cyklu:
.,Chemia stosowana". nia) 4:19,0.
21.55 Dalszy eiu koncertu. 22,30
W ramach :m:I!trrLOsłw pobito 8 ~
&emorzy stowarzyszeni: l. Kowal
"Zwyrlałowa bacówka pod wesołym ski (Unia) 11:05,0. 2. Stępień kordy Polski, s których C1choński
wiercł~". 22.50 Muzyka II płyt.
(Unia) 11:05,2. 3. Abramski - (Le- :pobił dawny rekord na 100 m styl.
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 Proklas., oSią.gając 1:15,2, Jablóński na
gram na dzień następny. 23.15 Muzy- gia) 11:25,7.
Wśród niestowarzyszonych w grn 200 m styL gnb. os1ągając 2:41,6 ol.a taneczna. 24.00 Zakońezenie audY'"
pie juniorów ZWycit:tył Milczarek
,
cji i Hymn.
przed GuzIem, natomiast w grupie Ir8z DZ.Jkówna, która pocr.a konkurseniorów zwycięstwo odniósł Wie" sem pobtla rekord Polski na 300 m.
czorkowski przed Błażejewskim.
styl dow., wz;yskująe cza.s 4:36;3.

d
PO
M czął
Widzew.

złymi

WIELKIE OSŁABIENIE
"Jeżeli pies nie zdechł, to myślałem,
WYTWóRCZOśCI I OBROTóW
że i ludziom nie zaszkodzi".
Sprawozdanie Banku Gospodarstwa . Uznając powy:i:.sze argumenL-y Sąd
Krajowego wyka.zuje "wielkie osłabie skazał por. K-om-or-owskrieg-o na ... 21
r:ie wytwórczości i obrotów w })rze· dni obostrzonego aresz.tu domowego.
myśle polskim".
CZERWONE SZTANDARY
AN ALF ABETYZM ROśNIE
W PIOTRKOWIE
Podczas poboru rocznika 1909 za.W dniu wczorajszym kom'Un!ś'ci
noto'wano 90.000 poborowych, którzy pjotrkowscy roz.wiesili w r6.7mych
nie umieli ani czytać. ani pisać. Po- pllnktach mia·s ta sztandary z hasła.·
za tym było wielu takich, którzy za,.- mi antyrządowymi. Policja, niszcząc
ledwie potrafią nakreślić kilka słó,'I" sztandary, aresztowała kilku osobnii ezytają bardzo źle.
ków. ("Kurier Łódzki").
EKSPLOZJA ZBIORNIKA
TERPENTYNY
W dniu wczor·ajs,zym przy ul. Poroorskiej 102 nastąpiła silna eksplozja. To zbiornik z terpetyną - nalezący do fabryki Warszawskiego, wyleciał w powietrze. Ogień obją.ł całą
posesję. Straty wynoszą kilkadziesiąt
tysięcy złotych.

ZATRUCIE 156 tOŁNIERZY
Przed Sądem Wojskowym toczył się
proces intendenta 25 pułku piechoty
!II Piotrkowa, porucznika Komorowskie
go, któl'y dopuścił do zatrucia 156 ż"ł
nierzy nieświeźą słoniną·
Por. Komorow~ki -bronił się w ten
spGs6b, że rzekomo dał ową zepsutą
s.łoninę do jedżenia ~wemu psu. -

Piłkarze

PAŃSTWOWY

TEATR POWSZECHNY
. (ul.. Obrońców Stalingradu 21,!
L~
tel. 150-36)
' Codziennie o godz. 19.15 "Niemcy"
Liana Kruczkt>wskiego z Ka.rolem
Atłwentowiezem w roli pro!. SO'Ilnen
bl'ucha.
.'

PAŃSTWOWY T:ĘATR ~rD.OW.s;r{l

(ul. Jaraeza Z, telef<1n 217·49)
21 marca teatr nieczynny 1\. powo~u wyjazdu na Górny śląsk.
'fEATR KOMEDII ~mZYCZNEJ
"LUTNL<\."
(ul. Piotrkowslta 243)
Dziś, o godz. 19.15 "Królowa przed
:m!eścia".

y AŃSTWOWY TEATR LALEK
<!.ódź,

"ARLEKi.~"

PiotrkDwska 152, tl!1. 2&8·99)
Wtorek, dnia 21 marca br. o go_
dzinie 17.15 widowisko pt. "Złota
rybka".
'
Kasa czynna od godz. 10 cl)dzienni'.l.

J[
ADRIA - dla. młodzieży (Stalina 1)
.,Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Córka
marynarza" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Frr.nciszkańS'ka. 31) ,,zoja"
t:\'9dz. 18, 20
GDYNIA (Das<z~iego. 2) - ,,Program aktualnoścI kraJowych 1 za·
~rlj.p.icznych Nr 12" - ~odz. 11,12,
113 16, 17, 1~, 19, 20, 21
HEl: _ dla młodzieży (Legionów Z)
.~nO'!k.outl, godz. 16, 18, 20
:MUZA (Pabianicka 178) "PIJ3Ił;0hlia
Parmeńska" I seria godz. 18, 20
FOLONIA (Piotrkowska . 67) ,.Piędź
~iemi" godz. 16, 18.30, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
"Ziemia w0ła" godz. 17.30 20
.
ROBOTl'{IK (Kilińskiego 187) "Puatelnia Pa.rmeńska" II seria godz.

tKS Włókniarza

------::;;;;:;;;=:=--1

;
~
: l~i~1

lA, .
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PAŃSTWOWY TEATR
im. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19,15 sztuka L. Kruczkowskiego ~t. "Odwety" w drugiej
wersji.
P AŃSTWOWY TEATR NOWY
(D!\szyń3kje~o 34, teł. 181-34)
Teatr nieczynny at do odwołania.

(Radom) -Widzew 1: O(O: O)

,potk,1

BI·On na

,L,,,,.

Unl'l'

I

Uwaga sportowcyl

w związku z III Mię
dzynarodowym WVści
giem Kolarskim Warszawa-praga, organizowanym przez dzienniki:
"Rude Pravo" i "Trybuna Ludu" - "Głos Robotniczy" ogłosi wkrótce w i e l k i k o n kur s
sportowy z wieloma
cennymi nagrodami.
Warunki k ol'lkursu
podamy niebawem.

dogodnych poozycji
Po rtmialIlie
stron kiJ.kuminutow.a prze.wa~a ło
dz!an nie pJ'lZynosi im bramki. Dopiero w 22 min. Więcas~k z pnreboju uzyskuje prowadzeme dla gości. Jak się potem okazało była to
decydująca o u;wycięstwi€ bramka.
Publiczność w liczbie 3.000 z eawiedzionymi
minami Qiluszczała
j b . k
ul Kilińskiego
w_cz_o_ra_ _oo_s_O_pl'Z_y__._ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Koszykarze AZS-u krakowskiego
nie zachwycili

publiczności łódzkiej

ciągu
Łodzi

soboty 1 nIedzieli baw'ł
w
koszykowy zespół AZS-u
krakowskiego. Goście ponieśli dwie
porażki,
przegrywając
zarówno z
ŁKS Włókniarzem, jak I Spójni" o
mistrzostwo ligi.
W sobotę ŁKS Wł6knlan wygrał
50:23, (21:15), Akademicy trzymali
się jako tako do przerwy, potem ło
dzianie zawładnęli całkowicie terenem. Punkty dla gospodarzy zdoby
li: Maciejewski 21, Ulatowskl 13,
Barszczewski 5, Kakiet 4, ' Wiśnlew
ski 2, Wojciechowski 4 oraz Zyliń
ski l. Dla gości: Kozdrój lObucho
wicz po 7, Holocher 1 Korpak po S,
Litwin oraz Bożek l.
W nIedzielę Spójnia łódzka u%)"skała rekordową ilość punktów, bo
91. Akademicy zrewanżowalt się je
c!ynie 21. Do przerwy wynik brzmiał
43 (12). Historia powtórzyła się .z
dnia poprzednIego. AZS tylko do
przerwy zagrażał poważnie Spójni, po
tem opadł na silach. AZS krakowski gra prymitywnie 1 ostro, co w
konsekwencji doprowadziło do U!!Umęcla poszczególnych zawodnikow
z gry za faule. Tak było i w dniu
j
Wczora szym.
Spójnia , mogła przy lepsze, grze
śmiało 'uzyskać 100 punktów. Grała
ona dobrze w ataku, gorzej nieco
w obronie. Połowa punktów, zdobyła
przez gości to wina wyłącznie obro
I ny Spójni. Punkty dla łodzian uzys
W

kaU: Mokwiński 32, Michalak i Szor
po 16, Pawlak 11, oraz Skrodzki 1
Płacheciński po 8. Dla AZS punkty
zdObyli: Kozdró1 11, Litwin 6, Pijał
ldewicz 2 oraz Boż-ek I Toczek po 1.
Zawody prowadzili w oba d,ni <10
brze Pachla 1 Wysocki .z Warszawy.

Halio, tu II.a t
Związkowiec
jarz (Poznań)

(Krak~) .K ol ...
':1 (2:0).
G6rnik (Bytom) - Opiwo-Oraoovia 2:1 (1:0).
Górnik (Radlin) - Kolejars (War
.lIZawa) 111 (1:1).
Legła (Wana..,.) Włóknian (Ł6d~)
111
(2:1).
Budo'W'laDł

:;t

(Ch~6,,)

Gwardia (KI'Ilków)
lr8 (0:2).
Unia (Wie,}!kie Hajd11'
ki) - Warta (Po:lnań)
211 (1:1).

II LIGA - WSCHóD
Tarnovia - Kolejarz (Pr~yśl)
3:1 (2:0).
Stal (Ka.towice)-WMknie.n (O:lt~howa) 8:2 (1:0).
Polonia (Bytom) - l!JIaoa (OsOllItochowa) 1:1 (0:0).
Zw. Przemyłl ,.... IAlblln4anka 2:1'
(1:1).
Zw. Chełmek - Stal (Liphly) 5:'

(8:2).

ZACHóD
Kolejan (Bydgoszez) - Kolejans
(Torui}) 2:1 {2:0).
RRdomia.k - Widzew 1:0 (0:0).
W-łókniarz - Bzura. (Chodak6w) Polonia (~widnic&) 4:1 (2:0).
Stal (So.!!nowioo) - KoJejan (OTytuły mistrZÓw Pol!9lti w Byto- strów) 8:2 (1:1).
m:lu zdobyli:
400 m. st. dow. - Gnmlowsld
200 m. 1ft. klas. kl. A - NikooemSzymury
skI (Ł6dt).
Wczoraj zakończyły sie w Warsza200 In. st. pb. - Jabłoński,
wie fndywidualne mistrzostwa bokser
200 In. at. dow. - Proce1,
skie stolicy. WiEtlk, ich niespodzian°
100 In. Bł. kl. A - 8ołty~k,
ką była porażka SZYl1rury li Gościań
100 m. et. kl. B Dobrowolski skim. Szymura znajduje .iQ "IV: bar(Łód!),
dzo słabej formie.
e
ł li: 100 m. Bł. zm. - Zwfąmowl~ . . 1&&

Pływacy łódzcy
w Bytomiu

I

Sensacyjna poraika

Zryw

(Łódź)

-

5:62,6,

• x 200 m. ,..... Ogniwo (Bytom) 10:00,6.

II~KSZE

59 LOTERI'

I

I

REKORD (Rzgowaka 2) "Czarodziej
sadów" dla młodzieży godz. 16;
"Płomiet'i Nowego Orleanu" godz.
18, 20 .
STYLOWY (KłUńakiego 123) "Torpedowiee Nieugięty" ~odz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek 2) "Miłość na
lekar-two" łodz 18 20
TĘCZ; (Piotrkow'skll' lOS) ,,0 6 wiejui "
d 1630
czorem p-o wo e
~o z.
.,
18.80, 20.~O
TATRY (Slenkiewicza łO) "Dubrowski" godz. 16, 18, 20
WISŁA (Da.szyńskiego 1) "Mia.sto
w~stchnień" godz: 16,. 18.30, 21 .
WŁóKNIARZ (Prochmka 16) "Upl6r
w QP6TZe" godz. 16.80, 18.30, 20.30
WOLN0śC (Napi6r~owsklfego 16)"Miasto westchnie n" godz. 15, 17.30
j.8, ao
20
.
rut) ,,500 A""'''
ROMA (Rzgo\'I"s.'ka 84-) "Ozaret !leb" ZACHĘTA (Zrierska ~
w_
fi'OOZ. 18, 20.30
godl:. 18, 20
_

ą.M

l-el

!dały

GłÓWD4

wygrana dnia 1.006.008 zł!
'W' Kaliszu.
Ii
.
Wygra_ 500.o..'lO zł padła lUI ,Nr.

52630.

'

WYgraN po !OO.OOO si ,.4łq naj
Nr.]!r: 10105 t4482.
.;
'!Yłrane po 1&0.000 zł pdł'y JI~
N~:: R40 10749 24:231 43205 4S1
S2~ 724~4 80745 91042 102~~
Wnrane lIG 40.GOt sł ~q nal
NrNl': 6825 155'1'1' 42611'1 ISfWl 6M7il
GOIi8S 71447 7,3268 109797.
.
Wygraue pO 16.000. zł padły n.Nl'Nr: 133 '113 ~19 71~ 10:~
155ą5 18287 85857 40721 40964 4400,S!
43756 50045 51623 62151 62941 63ł8~'
65144 685.74 70019 72382 73808 'l'148
80,2.37 85308 96441 96978 97087 lÓl67
102429 107819 108051.
1
Zwycięska nłafeta "Zwłl\zkowca-Zrywu".

ama:w.

Obok ntego, ostrzeliwuj ąc się, ;przebiegło kilku sipaj6w. Jeden
nich ciężko ranny w pierś upadł u nóg Insura, wypuszczając z
rąk 'k arabin.
- Z!l ronił, ~aje - krzyk:nęl Inst.r!' ł poehwye1'WSZ'11e!ący lta-

rabin, rwcił się 12rzez ulkę·
- Bracia, za mną! - wołał 'VII biegu.
,
Duza grupa powstań.ców pobiegła Zfl nIm. Na zawraca}ącycli
zza rogu ulicy źołnierzy brytyjskich ROsypał się grad kul, przed
oczami błysnęły ostrza bagnetów. Angl!iey po'kr~li się na miejscu
i zawrócili do udeczk1.
Jenny wciąi stała przy oknie ł patrzyła. Widziała, 'alt lrurur
1: garstką ludzi zablokował duży oddział BrytyjczyMw, jak żoł
r}.erze zaC'hwi.a1i się 1 rozsypali po ulicy, jak Insu:r naciera i gon!
wroga, wdą.ż dalej i dalej. Na zakręcie ujrzała na chV'!'i1ę twarz
sipaja: bYła jeszcze bladą po 1'liedavmo odniesionej ranie, zacięta
i

odważna.

--:' O Boźe! -

pOIl1yślała, -

nawidzą!

..

I

jak onI się biją· .. Jak oni nas nie'",

tJwęga. Dick! Tam sIę jacyś żoln.ierze przesuwa'ją. SpÓjrz!...
Harris w7Jął lunetę z rąk kapitana BedfQTda.
Ujrzał jak oddział sipaj6w naciera na żołnierzy brytyjsk~ch i wy

-

piera i.ch w

D-I-HII00

lWWMJlMitY6t(!h< •

z

nie wygoiła!... Nie w(\1nol...
.
.
Ale sipaj wybiegł już z bramy rezydencji n.a u1i~ę· . Był t? In.sur. Spojrzał na !prawo 1 lewo i szybko ocen1ł sytuacJę· Wlelka
kolumna powstańców pod naciskliem brytyjskic~ żołnie:~ wyC<?fywała się ku br~ie pałacu sza?ha. Drugi o~dzlal ~ngl1kow zbltżal się z bocznej ul1cy, aby przeCIąć drogę cofaJącym SIę. Za wszel-

Rłea ~iąglrienła

padła Ba Nr 2160S

ką cenę należało powstrzymać ten drugi oddzi-ai tumotliwić 81;pajom dojście pod osłonę pałacowych murów.

__ Patrzde, patrzcie! - zawołała. 'aka6 kobieta, podbiqając
~o· okna.
"
1
Jenny zbliżyła się 'd o niej i spojrzała. Ogłusza.ją<:y huk 8~r:z~
:l:illiny karabinowej dochod~i.1 z rogu ulicy, ~t~r~ przebiegall S.lpaje ostrzeliwując się zaclekle. Nie rozumIeJąc dobrze, co Blł~
'dziej'~, Jenny pclJladła i. drżąca przycisnęła się do r~m ni€'8zk1~
Deao
okna. Jeszcze si1niJ.~j zatrzeszczały strzały t gdZieś w pobl18
ŻV}. rozległy się krzykt. W ~ej ~hwili ogromny. si.g,aj z obandażo
:waną głową zerwał .się' z łózka l ruszył do wYlścla. Ma-c Fen1ey
!porzuci wszy bandaże pobiegł 2>8. nim.
l _
Nie wolno! _ krzycu.ł. - :r-..'1ie pozwolę!... Rana jeszcze .się

WYGRAllE

poprzeczną ulicę.

.#WI!*'iN5
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- Skąd oni się tam wzięli?
- Byli pewnQ ukryci w budynku rezydencji. Tam są prawdo"
podobnie główne rezerwy buntowników.
- Tak. Masz rację, Henryku.
Pułkownik kazał przesuną~ swoje armaty nieco M pl'aw~.
- Cel - główny gmach ;rezydencji - ogn5.a!
Przez kilka godzdn :z rzędu artyleria bombardowała pięKny
gmach.'

I

.

Harris przez lunetę obejrzał główny budynek re'LydencjL Był
zadowolony: na dachu w caterech miej·scach było widać głębokie wyrwy.
~
.
- . I
- Nie ~azdxoszczę temu, kto fest teraz pod tym daohem! rzekł.

O trzeciej po południu, 'Po kr6tkiej przerwie, pułkownik kazał
btć w mury rezydencjd.
Nagle kapitan Bedfo:rd dotknął jego ręki.
- Spój.?:, Dick!
Kapitan ujrzał przez lunetę niewysoką figurkę, przedz ierającą
się prĘez kupy kP.mieni i leje zrytej pociskami. jezdni.
- To jakaś dziewczynka, Dick! - powiedział. .
Harris wziął z jego rąk lunetę.
- Idzie tutaj. Odważna dziewczynal
.
D:Dtewczynka szła szybko naprzód, skacząc przez kamienie i doły.
- Pozwól pan, sir! - rzekł sierżant Johnson. podnosząc karabin. - Strzele bez Dudla. sir!....
D. c. n.
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