Bet!in wita lIel egację riDlsR ą

zł.

przybyłQ po urnę z prochami Ju!iana Mufchlewskiego

'BERLIN (PAP) - W dniu 20 bm. witali: c7.1onck Biura Politycznego
tJnybyia do Berlina specjalna cIele, SED, nadbllY'mid)':t, d~1110!,r:l.tycilnc~1
I gacja IV ceLt tlJ:ZY" iezieni3 do Pol- Bel'lina Frinil"kh Ebert, ~cb.lctai':',
ski ur:1Y Z ptoehaJi1i Juliana l\Ltr' BCl'liil,,:,iego Komitetu, St' ~ - f;an"
thlewskiego, W sldrd dplegacji w('ho ,1~lHh'etz"y, alonkowle Biura IoJII dza: J·:dwru d Ochab
zastępr:a I trc'Wego SED Herman Ach<Pl)
czl;lI1ka Bim'a Politycznego .\{C pzpn i Pred Ohner Ol'ay, sekreŁ,wz g('n~
i \Yic~r.';nister "brony narodo wej, raJny Stowar;;ysr.f>nia im, Helmutha
Zenon Nowak - kierownik Wydzin- von Gerlach, Karl Bloeh.
.
Na dworcu obecni ~yli Jll'Z(';3t~W.I
tu Kadr, czlonek KC .PZPR, Teod",;l
Fcdt'l' - CŻł'OIH:,k Komisji Kontroli ciele plncówek poL,klCh \'11 BerlllllC
Part~r.illcj, za,tępca liiel'oll'nil,a Wy· z ::zerem polskiej misji dyplomatycz
działu I.a~rrallicznc.go KC PZ!:'R. 'l'il- nej amhasadore11l .Tanem [zydo!'c:,;y
de.usz D3l!;sle.'~·ski-\,:.~ro,,:n;k yv~t_ kiem, szefem polskiej misji \\'ojsko·
d7.1a!'u HlS!Ol'l1
Pal'tn KC PZl n
"
.
i ~złorrek KC oraz córka Juliana MaŁ' wej generałem PraWlllCl11 l p:env
chlewskiego - Zofia :\Ial'chlewsl,:\,
szym s~kt'etn\'7.el11 polskiej ll1i~.ii cI:v

l
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wladzy ,państw~wej i2Gm,~;ą6ł'd;i;'I~i'1'p';'~d~lk'~i;i~';1~h

waznym etapem na drodze -do dalszeJ
powstało już na terenie kraJU
Ilstro1u
Ostat~i"\ni produl.;c~·jll~Ch, t~O ,~O~b,~' wzro~,
' demokratyzac;i
t3
. , Poltili.i Ludowe.a
przej" pc"re
do' br martwej· ręk"l ", urlopy pracown"lcze ~~Ó~o \~~~~~7~~X~hd~~~~WOV~1:~~sze~l~ ~;~5t~; 1~!ll~::!li~h
Ufworzenr"e Funduszu Kos'c"Jelneno
li '
'f
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WARSZA,WA (PAPl. - .

lygodnie

przed rozpoczęclem

sła do 725,

Sil"

Zl

-

-

Najważ·

niejszymi plH1ktall1i obrad p05icdLer:ia Sejmu w dniu 20 marca rb. były
&prawnzddnia komisji seojmowych o
projekcie zmiany ustawy konstytucyjnej oraz o projet,cie ustawyote·
renowych organach jednolitej władzy
państwowej.

waniol11 do zorgan,izo'wania w s,,"olel)

'
w,iach
gospodarstw ze,poło\V~'ch.
wej, Sprawozdawca podkreśla. że pro Państwa nad Radaml Nar6110wymi gim głoi'owaniu jednogłośnie udm'a- Znalazło to wyuz m. in. w duiym
jek! ten odpowiada rozwojowi nasze- i Rady Ministrów nal} ich prezydia- lona.
napływie zglO'5zeń nowych spółdzlCI
go 115troju' demokracji ludowej i pro mi oraz ·przez pOdporządkowanie
Izba opowiedziała się również jed- Jli do rejestracji. W pierwszej clel,;j'
gramowi budowy podstąw socjali· prez,Vdiów Rad Nal'odowych lliż- nog'lośnic w drugim i trzecim czyta· dzie rmnca ce, ntrala Roln.icza SpOI zmu, na!; reślonemu prze'l Knngres szych .stopni - wy7,szym.
Lit] za przyjęciem :.l~ta\vy o tereno· d7ielni ,.SamotJomoc Chłop~ka': zare
l iC'dnoczeniowy Partii Robotniczych.
W imienlu Komisji oprawozdawca wych ol'l?;auach jeonolitej wlad7.Y jestrowała 1Z6, w n de.kadłzle :8
Projekt ustawy - podkreśla spra" wnosi
przyjęcie projeklu ustawy p~ństwowe.i,
no\'\;ych
gO~I)oda,rstw. z~~po o,w'ved,
.

I

IVozdawca-przekszlałca

I

°

obecne Ra- wraz z wnioskami.
dy Narodowe w terenowe organy ie·
W dyskusji glos zabrał m, in, podllolilei władzy państwowej. Staoo'
seł
Miial (PZPR!. który stwierdził.. że
wi to dabzy. wielki krok w kierun· rozpatrywana
prze'!. Sejm uslawa o ku demokralyzacJi wlad? i wciąganie
do bezpośredniello rządzenia paó·
stwem klasy robotniczej i rnas pta·

ol<

się w spóldzielnie' produkeyjne . W dal,szym ,CI1lgu pod w7.gl~dem
poświecili inLen:;ywnym przygol!l- !;c7.cbnoscl spotdzleln! produkCYJ-

·
b d 77 posle
· dzenla
· S'
eJmu U
, stawo dowczego RP
Prze dmloteln o ra
(PAP).

gOS))O

.. o obszarze

I

WARSZA\VA

z~szaJąc- 11.43:>

\1\'(:h,

~~zodl?:\ .\:to.Jew()d7.t:v~ 7.a:c~lI';

dL1le. ~zczec.n,kle - 107 ,polclz.e,Il,.
poznaóskie - ()7, wrocla\'Jókie - P7
j śląskie -:- 5~ spórdz.ie,lni. Z POZO!lt~
łych
WO:lcw0dztw najwIększą llo~(;
"'półdziellli posiada
woj, warszew.. skie __ !'i8, rzeszowskie _ 54, 01-

szl:dlskie _ 5:1 oraz lubelskie

j

gdcl1i

(DokOll('zenie na str. 2-ej).
Dzięki temu ogolna lIosll społdzlel skie - po 49.
Vvielkie 1,ainteresowatlie wywoła la
dyskusja nad sprawozdaniem
-JJI . _
(J
Komisi i Administracji Rządowei t :::a
"-lI II
""::XI łT!łi
morządowej, Prs wniczei i Re\j41aminowej oraz Rolnictwa i Reform l{ol·
pych o rządowym pro jekcie ustawy
o przejęciu przez Pajl~lwo dóbr mar- cu~ących.
(W(lj ręki,
poręczeniu
prohoszc7.0m
Ur?eczy\\i"tn:enie najw'yi;;zej for
posiadanych gospodarstw rolny(~h i my demokracji istniejącej w Zw.
••
tł·
Włoszech
. utworzeniu P'lnduslu Kościelnego. U· RAdzieckim. ma właśnie tę wyż na'N ustrejo Polski Ludowej,
Poseł Mijal omówił następnie hiO OS
ł WI Ocp WO
CI
stawę lzba uc;hwa lila jednogłośnie.
sZ,<lŚĆ, ~e .tak podkreŚla GeneralissiNa posi~dzenju obecny był Rząd z rnua STALI~:
storięKaTodowych,
dotychczasowej
działalności
Włoch
energ.·czną walkę
Rad
podkreślając c:!.Oto
premlerem Cyranki.ewiczem, wice,.Łącząc władzę ustawoda '.vczą
wą
rolę
Polskiej
Partii
Robotniczej•
ZY!\
(P !\Pl
l('t t
W k
premierem Korzyckim i marszałkiem
i w.l'Itonawczą w jednej organi- kierownic7.ej silv Krajowpj Rady NaRZY~l (PA P) - Wioska Hada :\li- f kl"munikatu Rady Ministrów,
ktory
R ! 1 , . , , - .o.ml e, . y 0Polski Konstaolym Rolcossowskim na
zacji państwowej - łą.c'lY bezpo rr;dowej l
w bohaterskim okre,ie ni-,trów powzięła szereg uchwał o za- zapowiada pod pre 0kstem "o~hro~y nawczy W~oskleJ Pa~łiJ Soc]ah$~y~z,
Clele.
śre-dnio masy robotnicze i w ogó- ZI11f!qil'1 narodu z hitler·,zmem.
;;Łosowaniu
środków
wrjątko~7ycll. porządku pu~licznego" pr.zedS\(~Wzlę- ue l.. ogłos~ł
ko~umka:: ,w klorym
Tł pOSiedzenie Sejmu Usla"'odHw'
Je masy pracujące z aparatl'm za
\V dalszym ciągli' p'l'zellló\vien;a celem .,o('hrony JlOrz:1dku IlUbllczne· ci~ 5ze.;:e~u SJ'odko'w, zmler7aJących S~1\le,rd7a. ze no".e ucb"al, Ra~y Mi
rzeqo RP OIW01'lvł miHs7.alek Ko·
rządzająrym państwem.
IJ('ZY je po;;cl :\1iia\ stwierdza, że na pod.sta- (;0".
'
do zduszenia wolnosci oraz do I1kwl- 11IStr~W. stanowH!, akt powilzncgo
walski, zawiadamiając Izbę, 'le ur:bwa
rządzić państwem".
wie analizy drogi p1'Zebytej przez RaNa mocy tych uchwał. zajmowania dacji dcmokratycznych praw obywa· naduzyC'la władzy.
łą
Par,stwo\\'ej KomiSji Wyborczej
Sze,reg przykładów.
przytIJclO- d~1 można zatożyć, że sprostają one przez ch!o]l<1 ziem ob.:;zarniczych. le- l.clskich, zaqwaralll.owanych w kon·
* •
pzyznallo na
miejscE' wygasły:-h, nych' przez Spri:1w07.dawcę, ja5~rawo
c~rOllm~'l1l
zadaniom, które stoji} żącrch o.dło~iem, ufdzie uważane la slylucji.
*
mandat po p'ośle ,1arianie Borowcu- wykazu je jak bardzo ograniczony
r.l'r,ed n:mi \li zwia, zku z rcformą akt "nieJeg·alny·'. Kierownicy i orga,. k d
k t
RZY?lT (PA P)
Cen li'allly Kom[y rZ<J.tl
ob. Tadeuszowi ~ilwrO'(:kiemu !ZSL), byl w Polsce kapitaJi~!yczne.i udz;a! ~5trOj·ową.
ni'llatorzy tego ruchu chłopskiego uę'
Ch:z(~sti!ans o· emo ~ra vczn , , ' tct POl'ozumicwawi!zyKo111unist~·ci..
po po'ile Francis7ku Pelczarskim .- klasy robotniczej w ~amorzqda ..'h.
,.
,
dp Gaspen \\ k racza na drogę ~.s~a\'i !lei P2l'tii 'Wloch i WrQs!,iej Partii
i\[ówca
podhe~la.
że
w
ręce
R':d
c!,!
sądownie
sC!g'alll.
wy
htl'owych o cbarakterze laszy'
'..
.
,
"
t!1W. J,;nowi Sabikowi (PZPR). WyRady Naro1owe ot rzymuią o wieNa w"iosek mini,;tra sjlraw VI'~- l •
SO('J~\h:3t:-czne:l 011:10sll kOll1Umkat, w
mienieni posłowie złożyli ślubolla· le szersze uprawn;eni9 w porównil~ l:oi'tanie całkowicie odd/lDY zarząd
\"',lęb'ol1"ch
Scdb
....
,
Rada
Mini.strów
,..IJWS I ,
którym
].;'.ntłifJlmie
uchw::lly
rzr)do\\'~
go-"
,. J
"
l
k'
'l
.,
\
.
nie.
niu z dawnymi upra\\'nien:ami sa- !Jad spr<lw<lllli o",,'ia fr, zdrowia,
•
'vV chwili. gd\' w cal' vm 'ralU
>'i/ł,>darki
kClJ!lUnaluej, drug,
rfl J'
mc- un.owa;hiJa. !Jrefel,t,ów do W.Y, dawania
t " o·ł jl\ko nkt lin] JardzlcJ o.JutzaJącl'go
' ......-0!iflffi'e1"'-1{\ '\ iCl'rilfl Tlastępnie zgod~ na' rnOr%ąd0w.
,
I
zal'zad~:oll', zakazu,I''''(',ycb
Odbywania qromne rzco;ze obl;wate
.,.
d , coro, z ? ,,11z pogwałcenia kon~tytt1l'ji, ma.iąc~- na
propozycję m/Hazalka, aby po.rządek
I;;totnym elementem powiązania lwa, IHll'1lld!w llubl/!'zlle,2:tI, p anowa- zgrOlila-,d'lleń. wieców
i demollstrac]'i dziej !;;atef)oryc7.l1ie otnsgaJą SIę ,~ (;elu lik\\ id;'lcję indywidualnych praw
.... ·k·
ado we] I
k l
l "
ł
cizienny dl.isiejs7:eqo l'osied7ema Set· mas pracuj:lcyrh 'l, władzą ludową nia go;;pod;If(·7.E'~O i wiele innycn "V P01\zcxc1/.ólnych O!Hęgar,h, a z apro ~(\dnir:zej żmiany po l·Itf'l
rz',
'chywatcl;; 'je l oraz, wo nOR" s owa
mu u'l\1pelnić tlzema punktami. a po pl"~ez R,1:1\' Narodowe. jest bez- spl'aw.
but,.,
ministra
~:nl'a\V
wewnętrzl1v.
"h
uLlPni,~
niedoli
mas
praetljących.
o·
i
zg'l'omadzell,
\\,y\yp.kzonej
pl'zez
lod
Koileznc s\\'e r)I'z~mówienie p.Jseł.,,..
.
k .
7t)'Ttku
k f
mianowicie:
\lośrednia
obieralność
wszy;:.li;\ch
prowo
'ującego
" ,
wlo,:),i IV walct> pr:,-e::iw'u aszyzmostwierdza, że uchwalcnie usta- - na ob.:;zarze cale.]' pl'owim',J'i, na (lraniczenla
l
.
t
.
alUJlkow
5prawozdaniem Komisji Pracy i 0- [n.:tancji władz od gminnych do wo :\li1'ul
'
okres do 3 miesięcy.
mi ionerow, 6 WOlzema w·
. \Vi i ob~vm zaboreolll.
."
.
u!I1ożliwiajacych sprawiedliwy po'
pjeki Spoleczne i o rządowym projek- jewódzkich Rad Narodow~'ch oral. wy daje podstawy pod zbudowanie
nowyel;,
':V
lJelni
dcmokl'at.y(;zn~,·.::i:l
nada
Ml!llstl'?W
Zabl'o':lła,
odbywa·
cizial
dochodll
społecznego
_
rząd
nZ~)rl ,.Jnze{ic:ijlińsko-d(,lllOkrat~'\:z(ie mtawy o rozriągnięciu l!'(~('y 0- obieralność przez same Rady Narobowiązu;ącej ogólnych przeplsow u· dowe wszy;;lkcch Ich orgn.now wy- form wladzy. Dlatego też klub pospJ- nia zgromadzl!n \II' PL?:?:;:ęblOrst\~'ueh postanow:l uchylić w praktHc pla. ny ,ie:<t głównym winowajca i "'spólstawodawstwa placy na robotników konawczych i zal·ządza,iąc.l'ch, Głę s:;i PZPlt bedzie głosować za pl'ZY' b~z zC'z\\'olctlla polIC.ll l pl:arodllW-! wr. mas pracuiąc\-ch do organizowa· nildem licznych pi'owokac-ji fa'4zycow . ?l'<IZ 7.aknz~la sprzedazy gazet nia się i działaL1ia w obronie swych stów wIoskich.
POrtOWycl1;
bold charakter clemokratyczny wy- jodem pl'ojel{'tll o:;wwy.
spra\\~ozdaniem Komisji Pracy i O· raza. "ię również \V prawi~ odwoły
Wszyscy
posło,l'ie,
zabierający w n1lcJs,cach. puhhczllrc h przez osob~, I interesów i życia.
Komitet f'oroilumiewl!\\,('n jl.
pieki Spolecznej o rządowym ;Jrojek- wania b'ch człohków Rady, którzy ~!I(1s w dyskUSji. zgodńie stwierdzili, nie posJaduJące spec,1alncgo upowaz.1
że
d
świadcza, że kOJlluniści, socj;Iiśd,
Jest rzeczą oczy~ Slą,.
r:z~
de lI'ltawv o zmianie ustawv o cr.R· zawiedli zaufanie mas praeujący('b że proJ'd;! uslawv konsekwentnie nienia,
1
, ła
' G a s p e n' dalej d7.J:'\łil
w mlereSl'"
w;;Zyscy
prawdziwi
demokraci
WVlSZP90
nada ~linistrów naw;>;!!'
ue llt1t!1 l ę
(,e
,.
. ~
sie pracy w przemyśle i handlu;
i nie wywiązali się ze swych za- realizuj'e ustróJ' demokracji
,
l'
I"I'eJ' reakcv]'nych
i w,.;z', ·scv. ludzie prac~' nie zamiest')pnia i zadeklarowali w imieniu o z,l'ięhzemu
stanuI l··b
Icze nl'go llO,]naj'b a.r(',"
; . "nrup !II'O'
sprawozdaniem Kom:sji Pracy i O dań.
. . ]. l ołeczenst"~
r ;!aj·a. w naJ'mnieJl"zym stopniu
.
' " . ,vlosk.\ego
, . . . ' ze w"konuI.
j:'ieki Społecznej o poselSkim proj?k·
W ten spmihb powstaje PDtęŹ swych k \uoów gotowo:<':: qlosowaniil cji. Utworzona zosta Ia I\OJ1113.lU,
. ż(,n:-t z ministl'ó'.',,: spraw "wewnętrzje ?n. b~1.J)osrellm~ ~Y,:~ktywę _lmIic~yć się 7. nielegalllymi <lktauli
cie ustawy, zmieniajacvm usta'\\'ę o
na siła II Dwych. Zw'i ą.7,anY('h 'l. la ta. ustawą.
''') , Spl'3perlalIstow
ktorJlY_
samowoli i be.dą nadal nieugięcie
. ' amerykans..lch
•
"
.. "
urlopach ella pracowllików zatrudnioma'sami organów vdadz~t. wyra- Przed przystąp:eniem do ~łosowanH\ ll~'ch {pl'zewodniez!!cy 1{(,mlE\JI
onhrony pracy"
Ol'az
upatruJą w hk~\ldacJI pr.aw demo
walczyć fi realizac,lę swych jlraW
żająca się w liczbie
ponad 100 I1Hll'Szalek Se,imu poinforll1o;vaJ, po- wieóliwości
nych w przemyśle i handlu, zamiesz'l
"V ,.koordynacji
.
k. ra t yczn;t.
'I. 'h
a zachodZIe
Europv•
oh"watel
'k i"h
cizian"
.
J'~'
~ •
c.zonym we wnioskn po.sła tow, Ale·
tys. ludzi bezpośrednio rządzą słów. że do uchwalenia ustawy I;on- transportu, , celem
k~andra Zawadzkiego i towarzyszy,
cych, członKÓW Rad, prezl'diów i stytllc:v5nej, zmienilljacej Ilstawę kon ł:!ń, zmierzających do ochrony poled"'ll.. z ",.u;un;ow ~~~~ ~ol::C~~;i~
Niechetj IV fabryk:lch i zakhdt1ch
komisji Rad.
stytncy.iua.. o ustroju i zakresie dzh- rzad!,u public7.l1eO'o" i o·)racowywaiHFl!SJI przecn" o I';'a
w
I
p·I';r,em\,.·słow'.'ch, miastach i Iniach,
'..tV pierwszych J2 punktach porząd
-.
"
'R
.•
..
'"
l
"
"'t"'cznemu
oraz pallstwom ludowo· wszędzie, gdzie
.t
Koflcząc poseł Kłosiewicz stwier- tama n3j",vi:°z\'ch organow ·.z~czy· Ola proJcktow ustaw repre3YJny< l,
~ 1
wolność ludu Z03taku dzienne~o, po odbycitl pier\';szcqo
. \' '. 'p oI sile.l,
"I' .
, t
...
K0demokratycznym.
wymagana Je;;
I RZYM. IPAP). - !uerownlctwo
nie zagrożona _ wybuchnie protest
czytania, Izba przeslala do orlpowi~rl dza, że projekt ustawy zabezpiecza po"cpp Ite.1
nirh Komisji następujące rz~!dowe i wzmacnia spra.wność i zgodną z li- większość dwóch trzecich ustawowej munistycznej Partii WIoch opubliko-l Reakcy jno·klerykalny rz~d de Ga- i CZ~'lllla walka mas w obronie repunią państwa.
ludowl'.go d;dałalność licr.b,v po~16w. "
•.
wało komlmil,at, w którym stwiel dza I speri otwiera. p:z~d krajem re~ln,ą blikallskiej konstytueji! Niechaj uprojekt" ustaw:
wszystkich terenowych
organów
Po stwłel'dzemu. ze na sall znaJd'] m. In,:
r perspekt'jiwę cIęzkle~o okresu gloz, macnia się antyfaszystowska .iednoą
1) o właściwości sądów polskich
władzy państwowej przez nstanowic je się
kwalifikowana więk:!zość Kier,)wnictwo KomUnistycznej Par'!l!ych walk obywatelskich, albowiem demokrutyc::na w walce z tymi. któw niektórych splawach o rozwód,
nie zwierzchniego nadzoru Rady ustawa została w pierwszym i pru- Iii Włoch zaznajomiło się z treścią I wszyscy ludzie pracy, wszyscy oby- rzy pragną znów skiei'ować Włochy
2) rządowy projekt ustawy watele o poglądach demokratycz- na drogę dyktatury faszystowskiej
kodcks rodzinny,
nvcb w żadnym wypadku nie prze.i,d.l! i wojn~'!
:3)
przepisy. wprowadzające kodo porzadku dziennego nad pogn?zdeks rodzinllY.
killl1i rzadu. Załosza oni swój energlcz
4) przepisy ogólne prawa cywil·
ny 'p~ot~st i -sian ą' w obronie zagro·
neg.),
żonych swobód republikailski ch,
Włoskiej Konfederacjl
5) przepisy, wprowad7.ające prze·
Komuniści są przelwnani, że opór,
Pra~y
pisy ogólne pra v:a cywilncgo.
ftlóry awangarda mas pracujących
6) o postępowaniu niespornym w
RZY11 (PAP) - Sekretarz geneobowiązana
jest przeciwstawić i 1'a lny Po\vszechnej Włoskiej KOllf!!sprawach rodZllll1ych oraz w spra·
przeciwstawi lil machom rządu na deracji Pracy - di Vittorio, oświad
państwa
otrzymają stęchły
wach z zakresu kurateli.
wolność napotka na aprobatę i czył przedstawicielom prasy, co na7) o ustroju adwokatury,
poparcie wszystkich obywateli. nie
WASZ.Y~GTON IPAP). Komis~a t.ych . produktów ma być przcroh!Olld rYł znajdują się m. in. ogromne ilo81 o utworzeniu Centralnego InOit"lpuje:
nawldząt:ych despotyzmu i wojny,
styl utu Ochrony Pracy,
I spraw zagranicznych lzby Reprezen- na przetwory mączne w fabrykach ki st'lchlego makaronu dla ·Wloc.h.
Uchwały włoskiej Rady Ministrów
i
wiedzącycb
już
z
doświadczenia.
,tantów
powzięła
uchwsłę
redukują
amPrykańskich,
co
!lodzi
w
ruezwyNa
uwagę
zasługuje
okoliczność,
9) o stosunkach służbowych naukolidują z konstytucją
że pierwszy krok w kierunkn likwi. tak rażąco
czyc:di szkół zawodowych i zalda· cą o miliard dolarów kredyły mar- kle ' dotkliwy sposób w przemysi że uchwała komis ji poc.iągnie za 50dacji pra"i konsfyłu<,v;"vcll nieu- i istniej:lcj'm ustawodawstwem, że
dów naukowych, pocl1eglych Cen- shalloll'sliie na przyszły fok budieto- mllczny w Europie Zachodniej. Wsr6ct bą przede wszystkim zDlniejszenie do
moina je niemal porównać Z ZAlI!A·
tralnemu Urzędowi Szkolenia Za· wy. Komisja uważa, że w zamtan za te,warów, iakie Stany ZjednocwDE' minimum dostaw sprzętu inwesty!'vj-I cluonrue pChnle- całv kraj raz ie!z- CHE:ll STANU.
cze w chaos konfliktów, cierpienia
obcięty
miJiald
dolarów paI1s!W'I l'J')ajf! dodCitkowo przekazać do Etno- neoo rila 'zmarshallizowanych kra/ów
wodowego,
-------i zniszczeń.
Rząd wykazał
swym postępowa
10) o nabywauiu uprawmen po- lT,arsballowskie otrzymać winny nadwyżki ilmery!,anskidl produktów rolł
.-J •
mocnika aptekarskieqo.
KierownicIwo KomunistyC'znei Par- niem, że w całej rozciągłości pri\y.i~ł
tli o zakazie uboju zwierząt ho· Ilych ,.tel samej warto~cj".
lii Włoch postanowiło nawiązać kan żądania obszarhikó'v i najbardziej
dowlanych,
takt
z kierownictwem Włoskiej Par- reakcyjl1!'g'o odłamu wielkich prz~
Jak z tego wynika. uchwala korni·
t'
12) o nadzorze państwowym nad sji podYktowana jest chęcią 7a;:'ew·
tii Socjalistyczne i, leJem koordyna· mY:5łowców,
W OSWO O
O OC
rę I
ogrodami zoolonicznymi.
W ,,;wiązku z powagą syt.uacji. senienia korzystnych warun:-.ó\~ zbytu
WAl:lSZA WA (PAPl. _ Uchwa::ł c,~ ~ za zlikwidowanie dóbr "mar cji walki wszystkich ludzi pracy prze
W następnym pllnl(cie porządku dla artvkułow ,rolnyel:, k ,orych teu- S .
U-t,· 'd
. eg o Iikwida - (,Vr ~ki", za oswobodzenie robotni dwko wszelkim próbom odrodzenia Iuetariat. Powszechnej ':'fło:skiej Kon" <1\,\ o aw~z O'H
,
I'
'
f d l
dzienne~o, poseł KŁOSIEWICZ (PZPR) !TIf-rZy amerv]canscy rlle moga sprze- . ~)m~
faszyzmu. wiodącym ku zduszeniu federacji Pracy postanowił przed ter.. mart"'",eJ l'~kl :~'woła a k6w d wyzysku i ucisku eu a ne· praw demokratycznych.
z lożvł sprawo'l.danie Komisji Admini- dać zysko\\'nie na rynl< u wewnetrZ'1 CJI dobr
minowo zwołać s\\ ą sesię na d7.ień 20
j:;o\Vszechne
zadowoleme
wsrod
rogo'
I
r,.zYl1icnie
z
nich
\Vspółgospo:>tracji Rządowej i Samorządowej o·
KiE"rowpictwQ Komunistveznej par.] marca .br., po sesji z!lś s('~reta!iat~
nym.
botników
rolnych
b.
majątków
kośdar~;y
!{ladów
pracy.
TilZ Pra\\l'Tdczej i Regulaminowej o uDoce iiaiac wspólzawodnictwo pr<l jii \Vłoch postRllowiło zw,o łać plenum na (.;tą. pl plenarne posle:!zelllc KomJchwalonym,
posiedzeuiu Rady Pali . Należ", zaznaczyć, że w wynik,J tielnych. M. i;'. ' robotniCY z ma.iąt~
Komitet\! Centralnego Partii.
tetu Wykonawczego.
sf.wa w dniu 2 marca rb, i na posie· ll{hwały komi.sii Izby RepreZenl!ln- ków Maciejowo i Polko, będących (:y ~\ik\'s( dalej re:r.olucja - które
dzeniu Rady Ministrów w dniu 3 mar tów zmarshallizowane k~aje E~,Jp), 7Jłasnością kurii biskupiej w PelpU jest r~kojmią dobrobytu - w ra7ochodniej mają otIzvmac za ml~lar<1 nie uchwalili rezolucje, w której wy mach PlallJł...6 - letniego, na apel
Cli rb. proiekcie ustawy konstytucyj:
nej, zmieniającej ustawę ~onstytucy J dolarów l~kie. produkty r.olne, Jak~~ rażają głęboką wdzięcznosć Rządowi tow. Mark~l:;:j podejmujemy naSlę
Ustawodaw- pujące zobov."!"J,zania:
r.ą o ustroju i z~ki'esie dZIałania ~aJ: same pOSIadają w nad.mlar1:e. CZQsc Ludowemu i Sejmowi
wykonz.ć
terminowo plan zasiewyższych organow
Rzeczypospolitej
Polskiej.
~~2ł:gi~ose~n,YCh
oraz ZlikWidOW~Ć
Proponowane zmiany w ustawie
konstytucyjnej z 17.1I. 1947 r. wiążą
przyg?to\vac > mas~ylly ~. ':,s7:elk,~ / Donosza nam z "Jedynki Wełnia.' kał 126 proc. za mie5iąc luty. Janina
narzędZia rolnł'Cze clił akCJI Zl11WtlCj
•
•
'.
' , .
. ,
I
.
&ie z projektowaną nową strukturą
.
. '-0 pKOW,
I',
,
",
IleJ", ze Wlelu tkaczy. wykonUje tanI Polec podmosła swą proc ukCJę ze 108
I
wy,.
•
terenowych organów iednolitei wła
wprowad7.ić prace :hQnnowane, a- · z nad~'1·ż.ką swe ZObo1~;ązanja dług(J · do 11:> proc, Franciszek Moczkows:,1
dzy pal)stwowej, która znosi dotychAlbumy te otrzy-:naly
przede
'NARSZAWA
(PAPl. O<;tatnl0
(;zasowe związk.i samorlądu teryto· Z<Hznd Główny Zw. Samopomocy wszystkim najlepiej pracujące biblio żeby podJ.~ieść tyr1l sablym zartJoil:i I falowe. Władysław Dąbrowski, tka;:z, ze 107 dCl 114 pwc. Jbzef Zygmund
rialnego.
Chłopskiej rozesłał do bibliotek v{Jet
t;', . t.
. który 2-Obowiąz:d się podnieść swą ze 116 do 123 proc. Kazimierz l:,u.
teki wiejskie. jako nagrody za upo- robotników;,
wyremontowac sWlCtlIce W M a c I e . .
. Fr'
Następnie poseł Kłosicwicz referu· skich 2.000 pięknie i1ustTOwaoycn alj6\\~ i Pólku oraz ożywić ich aZla pro1ukC'J ę o 1 proe. zaUlIast dDtych' czak ze 116 do 117 l
e leja Rogala
wszechnianie
książki
wśród
szeroje projekt ustawy o terenowych or· bumów, obrazujących życie i wałkę
łalność.
' ,czas wykonywanych 116 proc., uzys- ze 118 do 120 proc. normy.
kich rzesz ludności wiejskiej.
ganach jednolite.i wlad~ oal1stwo- Lenina i Stalina.
tównież
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25 lai ternu
W dniu śmierci i pogrzebu
Juliana Marchlewski

o przeięciu przez Państwo dóbr martwej ręki,
poręczeniu
(Dokońotćnle

u str. l-ej)

••••• m••• B••• e •••••••••• e.8 ••••• E.~ '

Martin Andersen Nexo
przybył
SOFIA. -

Spra",w.dani~ Komisji Pracy i 0pie-ki Społe<:%nej o poselSlci:m projekcie ustawy, %mieniającym ustawę
o urlOpach dla pracownikÓw zatrudnionych w prz.emy€.le i handlu. zlotył poseł Buraki (P'"LPR).
Kościelnego
Mówca stwit>rdzlł, że projekt usta
MOn:h!Nlk<t . NfflJl, - Z Moskwy. CK ;RKP w~rafa. YlaM twe
lde metody W'YIlysku. Opłacani 'o
tysięcy ba ziemi. koścłelneJ. Uzy wy posiada powaine znaczenie dla
wiele poni.iej przysługujących im
&lane stąd plenlą.dze nie poszły szcroltlch rzesz praoojących, albo. głęboki. współczucie t powodu Clęit<iej straty. Tow. , Marchlewlkł b.v'
stawek, robotniCy mieszkali w opła
ani na. odbudowę za.byt.kowYch bu wiem zmien;a do Ukwidacjl st&r:ycb. CtOlowj'M b,ojowl'Iikief!\ sprawy robot~lclej i proletarjar.międzyalfoclo
dowli kościeJnyeh, ani na cele nicsprawlcdliwyeh nonn urlopOwYch w~ Illgdy nie zapomni l0. Z polecenl4. CK Andrejew.
kanych warunkach.
C'haryta,tywne, ale zostały po pro W odniesieniu do pracO'\'\o'Dik6w f!t)"
Mówcy wskazywalI równ i eż, że
we w.sa:ystkich niemal wi~ksz.ych
stu sl{onsumowane Pl"T.ez reakcyj CElycb.
W dniu śmierci Juliana Marchlew kursanci, dowództwo 1 kierownicy
maj~tkach stwierdzono. iż poważna
ną bierarchię .,ku cbwale dOCZ(lObecny projekt ustawy prZY2:Ilaje
ilość ziemi nie jest należ:vC'ie uprasnego żywota".
wsz}''St kJ m praco\\l"TJikom f~yC'1.nym skiego Komitet Centralny Komun!- polityczni Zjednoczonej Wojskowej
Komunardów,
\'liana, a męść jej leży odłogiem, Za '
Równocześnie w clll!gu tych lat praW() do corocznego, nieprzerwane stycznej Partii Polski wydal ulotkę Szkoły Czerwonych
budowania gospodarskie i wyposaże
sa.mo tylko Ministerstwo Kultur)" go urlopu w następując~'ch nor- żałobną, która kończyła się nssti:pu w której Julia<n~Iarchlewskd. wykła
dał, pisali w dniu Jego śmierci
co
nie majątków są pnz:eważn.ie w opla
I Sztuki wydatkowało na odbudo mach: 12 dni po roku pracy, 15 dnj jącymi słowami:
"Tow. Marchlewskl na.leża.1 następuje:
kanym stanie.
we i odnt)wlcnie kościołów w woj. po 3 latach pracy i miesiąc po 10
do najbardziej zasłużonych wo"Nagła śmler6 łow. Ma.rchJew
Poseł OIchowt~ stwierdz.ił m. in"
kraklm'skim kwotl; o!•. 30 mi1i~ latach pracy.
skiego odbiła się bolesnym edzów rewolucyjnego proletariaŻt! większość Społeczeństwa ka!oIi{!uów 'Złotych.
l
Familiarna. nieudolna gospodar~s~.wa l'eguluje Zaga~ieni; : ąkiego, czując głębokie przywiązanie
tn. W ruchu reWOlucyjnym brai
chem w sercach wszystkich wY
do wiary, zdaje sobie r6wnocześnie ka w mają tkach kościelnych, doje ' głOSCI ~Naey. Da~e ka.!>ltalls,y<.;zn:
czynny udział od 1885 r., był je
chowańców
Szkoły Wojskowej
spJ:awę, że kapltali~tyezny POTządelt zyski t ylko wybranvm i ich pu:o!l~ l ptzepLy po~ba\Vlaly p!awa do ur
dnym !li założycieli Związku Ro
Czerwonych Komunardów. W o
społeczny nie był "porzą.dJdem bo· kom Są nato~:iast 'księża <:zE!Sf.<:: !UlI ~oPu robotmka, przemesionego. do
sobie Tow. l\Iarchlewsldego 'klabotników I~olskich (1889) oraz
ŻYmd• Mówca dodał, że ci prz.e<lsta- słuzeni, którzy cierpitt niedostatek mneg~ zakładu pl'aCY; Obecme w
Socjaldemokraeji Królestwa Pol
sa. robotnicza na całym świecie
wiciele obozu katolickiego. którzy ! zwracaią sil" do PańStwa o ponlOC, wypaakach" ta,k.ich C1~łość I>rawa
sJdego i Litwy (1893); w ctągU
straciła najstarszego bojownika
. ' .
•
•
,
,
do urlopu Jest caJkow1Cle mchowaszeregu lat nalezal do klerowi wodza ... Tow. Marcblewskl bJ'ł
odllle~h s:lę do pro~ektu ustawy .k~y Dyskutowam, ustawa za~wm ,~Ple-I na. Ponadto Rada Mjnistró", <IkreśJ.!
nictwa SDKP f L, nalcźaJ do
dla nas uosobieniem chlubnej
ty~e - PO~lgUtą się ptzewazme kę zasł':lt?oemu ,dla spo.ecu!}stwa nrz.ypadki w których ptze:-wy w tt6
grona organizatorów I zjazdu
tradycJi reWOlucyjnej proleta~ehgllą po to Jedyrue, aby ukryć swo ducho'me~stwu t ~v:o!i Panst\'ru trudtlienl~ oraz zmia11
mle'sca
MlędZ3'narodówki
Soc.ialistyczriatu polskiego... cdszedł od nas
J~ ant~ludowe cele, nie mające IZ re ł jesllc,ze wr,ę~S'Zą, t~?Sk,ą otoczyć za- pracy, powstałe w lZ\vladu z w~jną
nej (1889), brał wybitny ' udzIał
w cbwili, gdy \v Polsce fala mligią mc wspólnego.
byt~1 .sztuR-. religI.meJ,
1939 _ 1945 nie będą mlaly \\-pły\Vu
Poseł Polewla cytuje m. In, zda~
MieJscen1 dla "martWYCh rąk
, łoś'
1
ch
w wielu kongresach międzynachu rewolucyjnego podnosi się
nie rtnanego historyka Tadeusza Ko kończy posel Polewka, _ mózg~w na Cl~g c praw ur opowy . "
rOdowych. następnie był członcoraz bardziej, Odszedł od nas
trooa,· określającego dobra mat- muzealnych 1 przeźytków ieudalu:-, . Wazna jest l'Ó\vnlei ,zall{nnedt
Jdem Komitetu Wykonawczego
w chwili, gdy jego dziecię twej ręki jako "dobry Interes ban- mu, jest lamus historli. Czasy dzl- ! p:'ZyMawania doda.t~oWYt.b. pIatMiędzynarodówki
Komunł5tyC7.
Polska. Partia Komunistyczna.
sieine - to C'l'3Sy tywych i pla.nowo nych ~rlopów dla pracowrukow, 'l-!ldlawy"_
nej i przcwodnjczą<lytu Tymeza
prześladowana przez burżuazj~
Mówca przytacza szereg przykła- praeująeych rąk i mózgo,,:, bUduJą-o t.r;udn!?~!ch przy pracach, s:z~gol
sowego Komitetu Rewolucyjnestaje się prawtlziwYm wodzem
dów hi$totycżn:'\'ch ilustrujących cych pchlą sprawledIiw(}Śc epołec'Z- Ole uClązllw)'".h lub sl.kod1iwych dł~
go PolskI.
mas pl'acujących.
pOdstępny nieraz' i bezPtawny spo- ną.
/
~d~V\'1a, podobnIe jak zo$ło tó
W Zmarłym traci proletaria.ł
Spij spOkojnie drogi Towarą
sób uzyskiwanIa tych dóbr, po czym
W głosowaniu, w drugim, a nas tę lUZ wProwadzone w.pr.te.myśle wę-,
swego przywódcę i nauozyciela.
szu! Komunardzi. przyszli czer·
$tw.!er~a, ze odzyskanie niepodlegto pnie trzecim czytaf!1u, Sejm jedno- glo-:vym, na PQd.stawle Karty Gqrtrli
Nad tą świeżą mogiłą proletawonI dowódcy reWOlucji, " nad
ści przez Polskę po I wojnie św.lato głośtlile uchwalił, przy burcl1wych o czeJ.
riał Jeszcze mocniej skupi swe
grobem Twym przysięgają dowej powitała książęco - mettopolital klaskach posłów, ustawę o 'Przejęc·iu
Stwńerckając w zakończeniu, te
szeregi do walki o dyktaturę
prowadzić do zwycięstwa sprana kuria krakowska już w r. 1919 przez Państwo d6br martwej r~ki. możliwoŚć realktacjl tej uchwały
proletariatu, o socjalizm! Czelić
wę, o którą walczyłeś".
wyzyskiem i uciskiem chłopa mało- por(!czeniu probo5zCżom posiada- jest wynJkIi.em przedterm:in<JWego wy
pamięci
wielkiego przywódcy
Prezydium Akademii Komunlrolnego i bezrolnego, dzierżawiące- nych go;;;mdarstw rolnych i utworze konania Planu 3-letniego, poseł 'Bur
proletariatu l Niech żyje rewolu stycznej w Moskwie pisało o Juliaruu Funduszu Kościelnego.
ski wnóSi w imieniu Komisji ?rago grunty biskupde.
cja socjalna!
nie Marchlewskim w swej ulotce źa
Od tego czasu rozsprzedano w
Mars7..ałek zat2ąd?Jił pmerwę do cy ! Opl~ki Społecznej o przyję016
W dzień pogrzebu organ Komlte- łobnej:
w~j. krakowskim pokątnie ok. 2 godz. 16,30.
prOjektu ustawy.
tu Centralnego WKP (b) ..Prawda"
,. W Jego osobie stracUl§my nie
W drugIm i trzecim czytaniu pro- Pisał m. in.:
tylko jednego z IlAjsłarszyeh
jekt uStawy został przez Sejm 7..azatwierdził
,.... Pamiłlć o tow. Marchlew·
pracowników partyjnych, dzia1a
tw:ierdzony bez dysh."11Sji.
cza politycznego, ale równiez po
skim, który w ciągu 40 lat
W ostatnim punkcie porządku
przetrwał w szeregach J)olskiewaŹllego teoretyka.
Jego pradziennego Ioz.ba Ilmien.fł.a 8kład O;łO
go t ldemieckiego komunizmu l
00
teoretYczne mialy wielkie
bowy niektó.rYch komisji .stałych
był tak ściśle związany z rosyjznaczenie w walce !II kletunka ..
dla pracownikćw ,fizycznych przemyśle;
Sejmu.
skłm rucbem
robotniczym l
mi burżuazyjnymi l rewizjonIMoskwą nadal pozostanie w ser
stycznymi. Tego starego bojoNa tym porządek dzienny poS'iePo przerwie obiadowej przewod- Mści ustawy do 31 grudnia 195.1 ro- ~enia
rrostał "ryczerpany. O tercach robotników rosyjSkich. Pa
wnika - komunisty. walczącenictwo obrad objął wicemarszałek ku.
minie i JXl'f.ządku dmennym obrad
mię6 ta. będzie wzmacnia6 wolę
go na froncie wa.lkl politycznej
BarclkQWski.
do prowjldztmla reWOlucji do
I ekonomicznej, jale również
W dyskuSji głos zabrał poseł Ła następnego posiedze:nda Sejmu UstaPoseł Klecha (pzPR) złożył spra- komiec (ZSL). NaWiązując do znd~ wOOawczego RP nastąpi" odd~ie]n$ '
końca".
na froncie worU nigdy nie zapo
wozdanie !{omisj;i Rolnictwa i Re· czenia pomocy sąsiedzkiej w tego- zaWiadomienia.
W piśmie "Krasna.j. Zwlez4a"
mnimy".
form Rolnych o rządowym projek- rocznej akcji . siewnej, mówca podcie ustawy w s.prawie rzrniany dekre kreśla, że jest' to pierwsza akcja
tu () pomocy sąSiedzkiej w rolniasiewna Omę.ta : planem pal'isf,\vo\l\>yl'n,
tW1e.
w związku z zrealizacją Planu G-levy
,
; Pos~ł Klecha stWierdził: że de- tn!ego. Wskantjąc klasowe zna~e•
Ii\!
,
krat ,v b pomocy sąsiedzkiej, obOWią nie ustawy o pomocy sąsiedzkiej,
trująCy na pmMiąg trrt.ech !at, w októra bierze w obronę biednych
kresie realizacji Planu 3 - letniego, chłopów, poseł Łakomiec oświad,
spełnił swe zadanie l dopom6gł
do (lza: ze klub ZSL będzie głosował
wykonania Planu, dając równocześ za przedłużeniem usta'\vy. Mówca
nie chłopom mało i średniorOlnym apeluje róv:noczel.nie do rad ~aro~o
Walczymy o sprawne i termiMwe dzielnie "SamopOtnoe Chłopska" i Teell kończenia siewów wiosennych.
ochronę przed
wyzyskiem bogaczy wych, Mi.rusters~,,:a Admirustra~Ji przeprowacl.zenie
pi~rwszej
a.kcji lliczna Obsługa Rolnictwa dooeniły
Są oczywiście i takie powiaty, w
wiejskich.
Pl!bl~czneJ 1 Mini~terstwa Rolni~- siewnej w Płanle 6.letnim. w planle, naletycie doniosłe znaczenie tej ak- któryeh pełnomocnicy powiatowi,
Obecnie w obliczu zadań oczeku- twa l R. R. o nalezyte dopilnowarue który przyniesie dobrobyt mas pro.' cji i poczyniły niezbędne przygoto- PZGS j gminne spółdzielnie doceniły
jących rolnictwo w związku z Pla- jej wykonania.
cujących miast i wsi. Jednak nie we wania:. Totet tym bardziej tI'ze~:l znaczenie akcji siewnej, p'tzygotowunem 6 - letnim pomoc sąsiedzka na
Ustawa w drugim 1 trzecIm czyta w~zystkich powiatach wojew6dttwa podkteśIi~, że w sobotę ~b. tygo~la jąc się do niej w sposób odpowiedni.
biera jesz.cze większej wagi, toteż mu została jednomyśln,{e uchwalo- łódzkiego pełnon'lOcniey powiatowi w powiatach: sieradzkim, łaskllu Są to przede wszystkim powiaty
Komisja wnosi o przedłużenie waż- na.
do a.keji eiewnej. PZGS, gminne spół- 1 wielttńskim rozpO\:;}ęto ork~ pod ,za- piotrkowski i łaski, W powiatach
siewy wi?senne, a na tarante gmmY tych na ogół we właściwym czasie .
Topola powi::itu łęczyckiego - sie- i sprawnie rozprowadzono nawozy .
sztuczne oraz zboże ~ievrne. Szybko
wy marchwi pod ttpra"''''J polową..
W powieeie wieluńskim Teehniczna załatwiono kOlltraktowanie zbóż i roObsługa. Rolnictwa nie zakończyła ślin przemysłowych,
SlZczególnle w
dotyehczas remontu mMzyn dla powiecie łaskim. gdzie akcja ta jest
ośrodków maszynowych i Pallstwo- na ukońc:te,ruu.
wyeh Gospodar~tw Rolnych. Spół
Nienormalnym zjawJs.kiem jest
dzielczy OŚl'odek Masżynowy w Czar. ~e Spółdzielcze Ośrodki Maszynowe
n02:yłach r.zeka od listopada ub. roku otrzynlały zamówienie
na obróbk~
WARSZAWA (PAP)_ W celu pod-' oraz w imieniu górników Budowni- Plan 6-1etnd na swym odcinku w na traktor, który oddano do remontu ziemi, sięgająee zaledwie połowy ier
TOR \v Wieluniu. PZGS w Sieradzu, możliwości. Wiadome jest, że wielu
sumowania Wln,lków pracy budowni czy Polski Ludowej - Franciszek pełni zrealirzować.
dwa w r. ub., przeprowadzenia kry Apryas.
Referat programowy wygłosił czło chociaż iako jeden z pierwszych za- chłopów małorolnych musiało dotych'
tycznej an~y tej pracy i wytyC!Ze
Zebrani uchwaliU wysla.nie de~ nek prezydium Zarz. Głównego Zw. meldował o zakończeniu remontów czas za lichwiarską. opłatll wypoży.
nLa jej nowych form na rb. - ok. pesz do Prezydenta RP Bolesława Zaw, Prac. BudowlanYCh _ Kozło- maszyn rolnicz;'lCh, nie przygotował czać maszyny rolnicze od bogaczy
600 czołowych przodowników pracy. Bieruta, do Komitetu Centralnego wski, wskarrując
na możliwości się dostateczn.ie do akcji siel\vnej. Do wiejskich, którym nie na rękę je5't
racjonooa.tórów i nowator6w z Re PZPR, do prezesa Rady Mlnlstrów przedterminowego wykonania zadan dnia 19 bm. nie sporztj,dzono rozdziel' powstanie 1,!cznych Spółdzielczych '
nika na pszenicę nasienną, a wielki Ośrodkow Maszynowych, pozbawiają'
llgą. Tn.cińsldm i ,Ta.worskim na cze Józefa. OYl'aJlkicwicza, do pl'zeworlni Pla'llU 6-1etniego w budownilclwie.
Je óraz. kierowników budowlJ i cząeego CRZZ Aleksandra ZawadzGIó~' ny ins~ktor uspta,,'11leń bu już eZaJ! na to. Do tegoż dnia w ma' cych ich łatwego i pokdnego zysku.
Wrkorzystuj~ w nikczemny apo-,
przedStiębilOr.stw budowlanych JZebra kiego. dO Marsza!ka PcJsId Konst8'll downictwa Michał Krsjewski omó- gazynach PZGS w Sieradzu znajdolo się na II krajowej naradzIe budo tego ~ok~O-'Wsltle,!o ara:z do p:-ze- l ,v'ił nastęonie szczegółowo formy wało się 7 ton jęczmienia nasienne- sób zacofanie biedoty wiejskiej, stawnictwa, która rozpoC!Zęła obrady w woamczącego ~~I~t.U EJ<on.OttIlCz-1 rozwoju \\"spćłzawodnictwa w budo go, który JUŻ o wiele wcześniej p.o- l'ają. si'ę oni odciągnąć ją od korzywinien był być rozpro\vadzoDY mIę' stania z usług ośrodków maszynodniu 20 bm. w WarSzawie.
n~o R~Y Mlnl'ii.trow wlcepre- wnictw1e.
dzy chłopów mało- i średniorolnych. wych. Chłopi mało- i średniOTolni po"
Na naradę przybyli m. in.: przed- mleTl!. Hharego
Typowym przykładem złej gospo~
stawiciele KC PZPR, Ministerstwa
W depeszach, tych pracownicy bu
"!'o referata:h wywlJązała Slę ozydownictwa zapewniają, iż dołożą \wona dyskUSJa.
darki PZGS i g1l1irtnycl1 spółdZielni winni zr<{zumieć. ~e przy pomocy
Budowndctwa,
CRZZ.Zw.
KWZaw,
PZPR
0- w'~elkich
starań li. wysiłków, by Obrady trwają.
"Samopomoc Chłopska" jest powiat ośrodków maszynowych mogą przeraz Zarz. Gł6wnego
Prac.
"'"
konecki, który otrzymał kredyt na prowadzić szereg prac szybko i sa
Budov.rla.nych,
żakup nawozów sztucznych w wyso- niską opłatą.
Ponadto przybyli BudoVv'11ic1.QVvie
kości 5 miln. zł. Dotychczas nawozy
Polslti Ludowej - górnik FrandRóW'tlież znaćzenie nawoz6w IJztu.oz
sztuczne :tostały rozprowadzone za'
szek Ąpryas i murarz - obecnie
ledwie
w
10
procentach,
reszta
zaś nych w uprawie ziemi jest niedosta.główny inspektor modern:izacj,! buWystawa i'usiru~qca krwawą masakrę
leży w magazynaeh gminnych spół- tecznie doceniane, o czym świadczy
downictwa Mi~hał Krajewski oraz:
dzi~lni. A nawozy są bardzo potrzeb- to, że 50 procent na wozów lIIZtuoz.
przedstaWiciele Polskiego Zw. loży W Czungkingu z;organszowanq przez Amerykanów
M
tamtejszym chłopom ze względu
nierów i Techników.
nych, przezna-czonych do tegoroczne)
PEKIN (PAP), - W bibliotece na-/ tortur fabryko~ane w USA i do- tlS. ~!ską -klasę gleby w powiecie ko'
Obrady zagaił
pr:z.ewodnlC2ący
akcji siewnej, leży jeszcze w ma.ga.'
dl{). lszczańskim
·
Zaa:z. Gl. Zw. Zaw, Prac. Budowla- rodOWej w Pl!kinia o twarta z.lstala starczone ~llO,~Intangowi P!~z. "d~: nCTckoJm
R _~ ~oW1"ecle ra n
, zynach gminIJych spółdzielni.
nych pos. Baryła, Witając przyby- wystawa 'Zd j ęć; fotograficznych, ilu- brych przYlaclOł narodu chms~lego..
5trujących
st
raszlhvq
masakrę
W
Inne
fotografie
pokazują
In1ej~ca
me
zakd1nCllył.
Jei~~ze
remontu
ma
Nawozy sztuczlle były dotyChczas
łych na naradę przedstawicieli setek tysięcy robotników budowla- Czungkingu z listopada u b ie głego to egzekUCji, cele więzienne i zbiorowe ~zyn • a lIsro, w masz~'D()wycn przydzielane spółdzielniom produkku, będącą łączllym dziełem Kuom1n- globy. jak r6wnież stosy zamordo- l Pans.twowych Gospodar~t.w,Ro:nyclJ,
,n ych :z: całego kraju.
co Uloze spowodować opozmeme za- cyjnym, Państwowym Gos:.poda.rSltwom ,
W imieniu KC PZPR delegatów tangu i jego mocod.1wców nme!ykań- wanych ofiar.
Rolnym oraz chłopom mało- i średnio
powitali tow" Grochulski. w im!eniu śkich. Wystawa ta rzuca ponure
rolnym, obecnie, to jest od 20 bm.,
resortu
budo\\1)Uctwa kiel"Ownik śwIatło na pretensjo Achesona do od
są już w wolnej &przedaży_ Szkoda,
Min. Budownictwa inż. Piotrowski grywania roli "starego prZYjaciela"
narodu ch!nskiego.
:te pewne i!oś'Ci nawozow, niewymW Czungkingu wymordowano prze
szło 500 Wlętfllów politycznych wtaz
pione w odpowiednim czasie prz.
li
rodzinami
przed wyzwoleniem
I
6 l k'lk
ś'
biednych i średniorolnych gospocJa..
Czungkingu prze~ Armi~ Ludową,
NOWY JORK (PAP) Prasa Bme- miejski, wywr ei i l "ana cle nuto
Ofiary tej zbrodni zgromAdzono naj- rykat\skl1 o,głnsz~ ~astępuj!łce szcze' busów i samochodów eiężarowych rzy, teraz wpadną w ręce bogaćzy.
Pełnomo~ruey powiatowi do a.kejl
pierw w obozie koncentracyjnym na ll'ółY. antYII;nperlahstycz~eJ .' demon- utworzyli z nich bal'~rkadę i przl'Z f
zachodnich przedmieściach mIasta s tracJi, ktora. odbyła Się klIka dili godziny odpierali atakI p{}licji. Nie &iewnej, PZGS i gminne spółdzielnie
. .
lnogąc wl'lnzeć manifestantów z ryn- "Samopomocy Chłopskiej" winn, uprowadzonym na wzór obozów gesta- I temu ,y SalgonIc. •.
po.
Dowodzt~o. J,lólłCJl franeus~eJ y.'Y- Im, polićja francu:ika POd\lRUła baryObozem kierowała szaJka nosząr:ł1. słało, na ml~J~~e d~J?lonstracJl sllne kadę. Oprócz samochodów, tworzą' czynić wszystko, aby wyrównać wynIlzwę "organizacja współpracy chiń- oddz.lałv POhCJI ~ Kll1~o:na samocho· c:\<"ch barykadę, spło{\ęło ta.kże kilka nikłe opóźnienia i nap,rawić zaniedba.Iko-amerykatlskiej".
•
dam! pancernym!. POhCl~ ostrzelała domów mies~kalnych na rYnlku miej- nia, co pozwoli województwu łódzldę.
Publtczność zwIedzająca wystawę ~anifestltntlnv vietnamsklich i obl'zu- akim.
.
W wyniku bestialskich ataków po- mu zwyelęsko za.koiiezyć walko o
komentuje :I oburzeniem wymowną Clła ieh bo~bami x gazami łzawi,treść zdję6, pokazujących ID. In. kaj- crm
Beli 80 manifestan.tów zostało ran" sprawne i terminowe przepro\vad,Jl,eaJe .lewów: lf'losemu'ch.
. ".dAmkI, broń 1 elektryctne llarQdzla
Manifeatulci wrcofall .1, ~ fNllek n:vch.

proboszczom posiadanych gospodarstw rolnych
i utworzeniu Funduszu

Spl'awozdanie Komisji Adn;mistracji Rządowej i SamorźądoweJ f Pl'a~
niczej i Regulaminowej oraz Rolmctwa i lteforl'ń Rolnych - o rząd owy'm projekcie ustawy o pr~ejęci?
przez Państwo dóbr lllart:vcJ rękt ,
poręczeniu proboszcz on: posuldany~h
gospodarstw rolnych lutworzemu
Funduszu Kościelnego, złożył poseł
OzGA-MICHALSKI (ZSL).
Sprawozdawca podkreślił, że lud
praeujQcy z radością przyjQł wia~o
mOść o wn.i~5ionej na Sejm ustawIe,
która kładzie kres przeżytkan\ obsżarniczo-feudalnym i likwiduje ostat
nie ślady poniżenia i krzywdy cMopskiej.
Poseł sprawo~dawea podal kr6tką
historię dóbr martwej ręki, podkreś'
lając, że jest to historia wyzysku
chłopów
przez dastojników kościel
nyeh. Mimo to majątki te były wyłączone Illlod działania dekr~tu o. Reformie Rolnej, wydawało się bOWiem,
że dobra te będą służyć istotnym pGtrżebom Kościoła, w myśl jego nauk.
Okazało się jednak, że część '7Yso'
ko
postawionego
duchowieństwa,
walcząc o utrzymanie swych przywilejów feudalnych, stosuje w dalszym
ciągu ucisk robotników, zatrudnionych w majątkach kościelnYCh. Po·
nadto majątki te przedstawiają bar'
dzo często obraz rozkładu i ruiny.
Mówca przytoczył tutaj szereg przykładów, świadczących o zaniedbaniJ
gospodarstw kościelnych, w kt6rych
duża nieralZ cz~ść ziemi leżała odło
giem.
Dobra te eta wały się również
w lVielu wypndkach opa.rciem dla
dzitlłalności wrogów Polski Ludowej.
Poseł
Ozga-Michalski ])C)wle·
dział tutaj " naciski~tn, te włśdza
ludowa uznale powagę Kośdołaj
Jako instytucji religijnej. ale
wszelkie próby reakcyjnie nastawionej hierarchii kośe3~lneJ. zmierzające do polityeznego przeciwstawienia się naszemu PanstwlI
w obcym interesie, spotkają się
z kateg\.ryeznym przeciwdziała
niem.
Po omówIeniu przepisów ustawy,
zabezpieczających pooiAdłości probo
S1ct.6~, i pI:awa",d~ierżawp'el;hłopów.
mało li .średmoroln ~·eh · - mówca
podkreśla, J ztl .~c.eelłie , ."l;th~iifla
FUNl,lys~u , łi:QŚpmL~9• .F\lU"
dusz 'ten; za·!$1JanydótaJcja;m1 pań
Bt'W()wymi, użytkowany będzie na
utNymanie i o(!budowę kÓ§molów,
na ud1Aelanłe duohownym pomocy
materialnej i lekarskIej, na. organizo
wanie dla duohownych domów 'wy
poczynkol\'Ych itp.
Swiadazy to wymownie o pozytyw
nej postaMe Rządu w stosunku do
potrzeb Kościoła. Mówląc w zakoń
meniu o stosunkach między Panst.wem i KOŚciołem - poseł stwierdza, że niewątpliwie ogromna. wię
kszość wierns'ch i patriotycznego du
cltO'Wleństwa popIera. wysiłki Rządu
Ludowego, zmiel"taj~ do takiego u
regulowania stosunków mię.ch" Pali
stwerm a KościOłem. które - gwarantując callmwit"ł wolnoś6 rellgU
- ubeZ'Pioozą pełną nlenal"lls:talnoś6 władzy ludowej.
W dyskuSji nad S'\)tawotd.anl!em
zabierali głos posłovńe: BaraMwski (PZPR), Karuszewski ~SD), Olcho
w:lcz (SP), Wyceeh (ZSL), Polewka
(Pz,PR) , Bodalski .{pZPR).
WS'Zysey m6wcy podkre:Ulli, że
etan jakt panował dotąd w mająt
kach kOŚcielnych, nie może być nadal utrzymywany, Niemożliwe jest
bowiem dalsze istnienie ' VI Pol~ce
Ludowe) obszarniczych posiadłości,
w których panują feudaL'le stosunki. Nie można również tolerować
faktu, re wie1k1e te majątki koście!
ne są wykorzystywane jakO 'barul ma
teri~lna dla wrogIej dttlałMooścl czę
ŚC4 lrle.rarchU kościelnej i ndedobit~
ków kapitalistycrmych.
Zar6wno w majątkach kur.łalnych,
jak 1 klasztornych stosowano wobec
robotrUik6w rolnych oraz wobec dro
mych 4 mcIndcll ~6w wnel

do Sofii

Do Sofii przybył z Bu

karesztu, po kilkutygOdniowym pobycle w Rumunii, wybitny duńskl

pIsarz proletariacki - Martin An ~
dersen Nexo.
Znakoml.tego gó§cla \\'dtaLl na lotdt.ku pnr.eds>la,wieiele komitetu dla
epraw hauki, kultury i sztuki, zWiąz
ku pisarzy bułgarSkich 1 łnn1.
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fate twa'
ols •ego i rosyjskiego proletariatu
•

(W 25_ rocznicę śmierci Juliana Marchłewskiego)
skiemu drogę do leninizntn. Ta ewoItte1a m3li'7Ja >'\wój wyraz, 1.lIrówno
w okresie prz~tj Rewolucją Paździe;-ltikowf,. jak i w pierwszych latach
istnienia władzy radzieckiej. W 1906
roku MnTrhll'wski nawoływał prolo·
tariat polJ!.ki do szukania soju"!zni·
kó", wśród ma~ chłopskich: ..TOWA·
RZ'fSZE, NA WlEś, ORGA~l;l,O·
WAć REWOLUCJ~!"
W 1920 roku
('pracował on podstawy komuni~tyl'z.
nego programu rolnego Ul ~Iiędzy·
narodówki.
Program ten r.potkał się II; uzna'
niem Lenina.
O pełnym prz~zwye!tzen' I prtez
Marchlewskiego dawnego luksemhorrisk"Y!łldego błfdu '1'1' sprawie polityki
n&rod_ośdowej ilwiadczy jego odział
w
charakterze
llrzewodniczącego
wraz z Fe1ik~('rn Dzierżyńskim i Fe!iksem KODem. w pierwszej rewo lueyjnej wład7.y ludowej w Polsce lV Pelskim 'fymc:,o;llSowym Komitecie
Rewolu(yjn~·m.
Ten fakt ol'.nac7.al
nie tylko polityczne uznllnie pucz
~farchłew!;kjego lenińowskiego "asla
o samookreśleniu narodów liŻ do Gder
wania, ale o:rnactał również pral,tyezn/ł realizac,ię tegG h~ ła.

l

* • •

Polski
K one~(ldi
reprezentowanej

b\lrż1Jab~inej.

przez

PPS,

t~ tylpogłębiając jnt~r

Pierws1IY wniosek je,.t ten,

Dr. J. B. MARCHtEWSKf

S,łOSlliN'Kl SPOŁECZNO

E~ONOMICZNE POD
PANOWlj\NIE~1 PRWSKIEM

ko WJIDacnJająe i
[,acjonali.. tyczne braterstwo naMe
7. narodr-lmi
Związku
RadrleekielJo.
Polska Ludowa obrGnl zdobytą "01f ność narodową i spolecznll przed ukusami wrogów imperiaHstYłlznyeh
i ich agentów i zbuduje l10cjalimn ,..
kraju.
Drugi wniosek jest tell, ie tylko
w belllstanttej wa.k~ pol,.kiej kI&$Y
robotniczej i jl'j awangardy z wszęl.
kimi resztkami opm1,uni7.:mu, soejal,
den,okrałyzmu i nacjoJlalizmu o (;0raz lepne - na wzór WKP(b) opanowanie i realizowanie zasad uliki Marksa, Bnl:'eba. Lenina, Stalina
uczymmy zdobyte ltwydęstwo ostatee:mym i nieoowr 2cabt,.tn. tak, ilte
to uczyuił Związek Rad.ieeki 1& .t.
bie.
Wcielając 'W życie zasady
partU
Lenina - Stalina. pogłębłajIle ł acieśniając sojl1sz ~ ZSRR, spełnimy
l.wOW 1903
WARSZAWA 1903
rewolucyjfty testament Juliana !\łar·
dlle'A'!o\kie .. o, którego całe iycit' byF'Ot.Sl<16 TOWARZYSTWO
(S/ĘGARNIA TEODORA
lo walką Ił braterstwo bróni polskieNAKLADOWE.
PAPROCKIEGO I SKI
go i rm'yj"kiego proletariatu, walk,
"OWT $WtA'f co,
o drog~ polskiego prOletariatu do lerunizmu.
Drlem J. p. M4rcblew$1dego (obJę'oścl 384 str.) - własność BIbUotekl
Im. War.;r6sklego w Łodzi (dawniej Biblloteka PubHem.).

Dr. Artur Banasz

koneepeji oportunistycznej, zdradzieckiei, naejonal-imperialistyeznej, sta·
wiającej na wpnęgnięcie polskiej
kluy robotnicr.ej w służbę rodzimej
W:Ybi,t!t Y de .ze 5~bł. Dla ratowania rodzime! burźuazji i zagranicznego imperializ• przy" od· burzuazjl wolała PPS ~rezr gnowa~
ca polskiej klasy robotnluej , (ur. z prawdziwej niepodległości i wiet- mu, przeciwstawiała się koncepcja
J866 - zm: 1~Z5) po~wi~ił 40 k08ci kraju, wolała otrZYMać POlski' maTk~istowska. internacjonalistyczna,
Przedtem, nim poznałem osobis<:ie obok Róży Luksemburg, najwl<;kSlll\ rójsturlent6w. Widać było, że wszys·
, lat S1fego zyC!:!. r~chowI rewolucyj· z rąk Itllstriaekiego sztabu generąl Rt3wlajllca na polską ktas~ rGbotni·
n~mu. Los JJ.oJownlka. przenueal go nego i austriackiego wywiadu, Pol- C2~, na Te1l'oJucję. na bojo,,")' SGiu~z Jl'lłana Marchlewsll.iego, wiele o nim powagą. ledn)'m z najwybitniejszrch cy go tu znają, otaczając miłością J
pobkiego
i
rosyjskiego
proletariatu
słyszałem. Nlera21 także ci>ytałem w kierowuików ideologicznych.
szacunkiem. .
tłlejedMkrot~le ~ pans~wa d~ pań- skę okrojonll. bez :taboru pruskieg~.
.twa. Ale Ws~ędzle. gdZie żył. I wal· podporządkowaną monarchii habs. - koneepcja Marchlewskiego. SDK? llrasle krajowej jego artykuły. Nie
- To Julian MarchlewskJ - szep'
należałem jeszc'Z8 wów~u do partii
czył p"Gleta~m~ l\larehlewskl zna~- burskiej, byleby nie dopuście do Pol- ł L. oraz KPP.
ną} brat,
nachylając się
do meg(
Oble
te
koncepeje
wall':1'yly
ze
sobll
licryłem
zaledwie
kilkanaście
1"",
W 1901 r. udałem się do Mona· ucha. - Chodź, to d,= z nim zapo·
dGwat ~Ia SJe~J~ Jłole do Hwoluc!J- ski nodlonej J: Tewolucji proletariae*
w
okresie
zaborów
i
kontynuowały lecz byłem luż
gorącym
zwolennichlmn oOv..iedzić mego starszego bra- znam.
nej dZI8łaln?S~1. W ten. sposób, ki eJ przez zbratanych w walce polwalk, vr :mtienionyeh warunkach kiem i 5YfJ1patykiem SDKPiL. Przy- ta, który studiował tam Da wydziale
opróez ,PolskI, l\1archlewskl walczył ski~h i rosyjskich robotników.
Pnypomlnam sobie, jak ogarnęła
okresu
międzywojennego.
pomiMm lIobie jeszcze dziś, jak wie- architektury. Od ram dostałem slfl mnie wtedy tata Izczerego wzrUfteo zwycięstwo socjalizmu w Rosji, w
Co'd l . .
Nie
tn;eba
dzisiaj
dOWO<lzi~,
t.
1 eo oglezn,le
~zbrajllto Mar-Niemcxeeh i nawet 'IV dalekich Chiczorami schodziliśmy się na tajne t.e- w wir konspiracyjnego życia, jakle
Ilac:h.
chlewsklego, ~llKO Jednego z ezolo- .wydę~;"'ła konceprja Marehlewskie-- brania gdzleś ntl pczedmłeśc!u ŁodzI. prowadziła większość przybyłych z rua.
Marchlewski przywitał się ze mną
~nHall Marłlhlewskl był patriGł<l wyc~, klerowni~ów działającej \III ty~ go, marksistowska, internllcjonalistyc% O MarchleW!'lr.im mówUo się wtedy Polski student6w. Monachium stano· I!erdecznie, Ił gdy tylko dowiedzial
ł mternacjonalist:t. Do ostatniego ?kre:>le SDKP.L, ~o z3c~ęte,. walk1 na. rewolucriu, ie dwa raz, w dzie- bardzo dużo. Jego artykuły o treści wiło wtedy ośrodek rewolucyjny, się. że nIedawno przybyłem z kraju,
tchnienia walczył OD. o narodO'A'ą z. oportunizmem l n&CJ~all1.:~em jach Polski: W' 1918 i w 1943 roku ekonomicznej ł aktualno-politycznej, skupiający uchodźc6w z krajów, w nil twarzy jego pojawU siEJ wyraz oi apołeezuł wolność ludu pracujące' I PS, do demaskowanl1l burzuazYJuo- ootY!JkatiSm:r niepodległoie z rlłk zatn!es!c:ltane w " Ateneum" , ..Ekono- których ruch robotniczy był nIele- groJDl1ej
radości.
Zasypał
mnie
go ł pralttykl$ eałego swego życia pepes~wsklch fałsrerstw l) fzet.. ~~ rewolucji rosyjskiej i Zwillr;!tu B.a- miście" lub .. Prawd~ie", rO'ZtrząsaU galny. Tutaj od kilku lat przebywał wprost pytanlamł. MUliałem mu opoudowoJnił słusznosć głoszonej przu .,W'spolnej um wszł'st1dm, spra.n6
d7;ieckietro, WatRo q wnloskl II: tego śm)' podczas długich 1 gorących dy· łet Julian Marc:hlewski. Tutaj wła wicuiać o ",'szYItklm. co alę u nas
.,;kusjł.
Marchlew'Skł
był dla nas, śnie zetk.ął stę po ru pl~l'wuy z
siebie t.ezy, że "tylko ten służyć mo- narodowej. do pn:eClwata..narua !,,.m (aktu.
Ihieje. Interesowała go szczególnie
r-e interesom uroda polski~~ kto i!O.lidarystycZftym kłam~twom burzuabumem ł dopomógł mu do załoienla działalność SDKPiL - byt przecież
służy int.eresOJtl mjędzynarodo~ego zJt:- Jł~awd'y ~roletlł!laekfegf) int-;czołowegG
pisma
bols%ewlkc$w człookiem jej Zarl:~dl1 Głównego.
proletariatu".
nac]onah:mn o tym, ze tyI"o "·spol·
"Iskry", która 5tąd prllftwożonll była Późno w noc pneciągn~ta sIą Iłasn
Gdzie tkwi. ideoloricme tr6dlo n!" "ZWYCl.ęska Te,!ollleJa.lud.o~a znie
potajemnie do Rosji, stając sł~ prze- rozmowa.
ROZDZ1All
patriot,ezne) i internaeJonalistycT.* Sle earat 1 zabe:r.pleuy T?Wmel: naTM
wodnikIem fuchu rewolucyjnego.
Dobrze przyjrzałem lłf~ wtedy JuIł!'J postawy Marchlewskit'go? tródło polski od ~isku i pneslado\'rań na·
Imię Marchlemkfego było tutaj Da lianowi MarchlewIkiemu, wbijając lO
Warunki kUma tyczne , gteba i ktl1ca uwag por6wnawczycb
to tkwi w marksizmie. Zasadnicze rodowych_ 1
u$tach wszystkich. Nic więc dziwne- bie w pamięć tażdy szczegół jego
o .iaołe rolnłc:hYL
'
te.,. marksistowskie:
okresie
Uzbrajał go rewolueYJIlY mugo, %e podczas mego, krótkJego lrellZ sylwetki. bUła jego słowo. PodCJU,
kapitalizmu proletariat jest prr;odu- k!!łzm. Uzbrajała p itriadomllU, że
tą pobytu Y' Monachium, marzyłem gdy mówił, jego oczy gorzały niewyj,e" Jderowuicq i samodzieIn, siłł tylko walka klasowa przeciw aełskl)o
wprost o tym, aby poznać łzamienić mownym. zapałeDł i entuzjazmem. M6
polłtyezn, w społeczeństwie i źe -10- w:i narodowemu i społeeznemu moie
choć kilka ,łów, z tym nIestrudzo- wił powoli jakby ważył każde .ło
,ZIemie po!skł~ PruSIdego pod \VZg1~em waru,.. "aMtWl
torem dziejów narodu i ludzkości jest przynieść masom praeuJ,clM Polski
nym bojov.'IlikJem rewolucji. Marze- wo. Dlatego wypowiedzi jego miały
Mw
klimatycznych~ctwa
5:ł
uprzywilejowanę
ca~j4
walka klas - były dla Marchlewskie· upragnione wyzwolenie. A walka ta
nie to miało sfę wkrótce Ipełnić.
ogromny ciężar gatunkowy. Wldlł~
_
IWtyk wywiera tu swój dobroczynny wpływ łagodząc dawnej Po
1'0 punktem wyjśt'ia w jego teore- będzie skutecznł. jeśli ",.zm, w nięj
było, że wyrażane przezeń twierdze·
tyeznej i praktycznej działalności udział szerokie masy ludowe, jeśli w ~ jaskrawe temperatury, właściwe klimatowi kon\.}'nennia ł sądy, oparte są na pewnyc;b
l decydowały
4) jego rewolucyjnym
ogniu jej stanę wszystkie narody
naukowych podstawach, że nie zwykł
ttllnemu innych ziem polskich, Zima mniej ostra, latp mniej
Pewnego wieczoru siedziałem wraz on rzucać słów na wiatr.
obliczu.
imperium carskiego. Głęboki patriaz bratem. i innymi studentami w maskwarne ni? \V
osady atmosferyczne obfite ł f OZ- Królestwie
•
•
Ił
fyzm. oparty na zasadach rewolucyjłej, monachijskIej kawIarence. W je• • *
Jt:icione na cal
jednostajnie; na klęski posuchy.
archlewski był jednym z CliO- nega marksizmu musi być w swojej
dnej z tych, które w owych czasach
Jeszcze
dwukrotnię
zetknąłem eię
łowyeh organizatorów Związ- istocie internaejonalisŁyczny. W tym
zim bęzŚflIe2.nych, zamieci, przymrozków wiosennych rolnik
byłY siedllskiem
twórczej l wolnej później w Monachium ' z Jullanem
ku Robotników Polskich _ partii, leży niezwyciężona, moralna i polio
myśll.
gdzie
gromadzili
się
artyści,
\ \ A.eJkO·pc.lski jest naratony
Marchiewskim. D.ug! raz - było to
kt6ra pbwstała po rozbiciu I Prole- tyczna moc proletariackiego patrioliteraci, re olucjoniści, Owego wie- znów
tej samej kawiarence, za
Pod wZ~łędem gleby dzielo
tariatu:. Partia była masową, cieszy- tYEmu.
czoru, gdy tak siedzieliśmy pogrąże trzecim wrazem,
na ulicy. Poznał mnie
la siO zaufaniem robotników polskich,
mną ,tbtrrlaltośćni w ciekawej rozmowie, w pewnej z daieka, przystanął
na chwilę, a doSzczery internacjonalizm
Mar• .
ale na praktyce jej zaważył ciężki
chwili wszedł do kawiarni jakiś męź wiedziawszy sl~, że wracam rychło
ot,d: prowadliła ona niemal wyłl1cl chlewsltiego, jego r-ieu"Itępliwa walka Tak znęcała się cenzura. carska nad kSIążkami tow. lUarcblewskiego. czyzna. Miał miłą, pociągłą twarz, do Polski, przekazał mi pozdrowie:I oportl1ni~mem i naejonalizmem 'W Cale st,ony jego dziel upstrzone są ,.stempelkami" cenzora, kt61'Y. za wysokie, myślące czoło, Gdy tylko
nie wnlki ekonomiczne.
nia dla ojczystego kraju. Odczuwało
W latach 1890-1-2 nastąpiła obronie ma.rksizmu. były tą rew01U-\ cleral pioo7:olowicie ła:l;:ie słowa J.ok .,Pols~a", .. w~!ka klas" ..zabór" Itp. przestąpił próg kawiarnI l usiadł sIę
w nim tęsknotę do Ojczyzny. do
za.st~ująe Je ll1\ marglftesle .. łoJ31n ymi wyrazamI.
przy stoliku, natychmiast otQczył go której
zmiana " polityce partii. Organiza- cyjn, siłą, która torowała Marehłewnie mógł powr6cić,
C!1jnym j politycznym wysiłkiem
Wyjeźdżając
11 Monachium unioltfarchlewskiego i towarzyszy, ZRP
słem w pamIęci niczym
nłezatat1e
we!lp6ł • li Proletariatem zorgani.
wspomnienia tamtych ~potkań. Gdy
zował pierwsze oojowe demonstrapotem w Łodzi spotykaliśmy się
cje l-majowe w Warszawie, Łodzi,
znów ze współtowarzyszamI potajeJll
tYr8łdowle. które proklamowały sze·
nie, musiałem bez końca opowłada~
r •• haseł politycznych i skierowały
ŁócU nie posladała uniwersytetu.
"
•
•
Łodz!.
Jeden z w~ółtwórców dll.!ałaCZA! rewolucyjni, mieH swój kolegom o Julianie Marchlewsklm.
partit u szlak walki rewolucyjnej.
A tymczasem Imię jego I\aWalO lłę
Do matury mogli dobrnąć tylko S1Już przed 10 rano stawali pod rv!Of~:u - 5tarY robotn)ic .od ~o- uniwersytet w murae."l Biblioteki
drzwiami, w ciemnej sionce lliblio- z?ansku:~o - przoo ćw.erc ~le- Publicznej. Tutaj podsuwano sobie cora~ bardzie, głośne. przez granicę
nowie
fabrykantów,
kupców,
zagentul'll burżuuJi, .zen:ącą w
teki ludz:e, spragnieni nauki, sp:,a~ ' k~c~ ~H11 tu jeSilt;ze ~pOO'y ~.a,.~t:P pod szktem przegródek. oddzielają docierały do nM wieści o jego dziapolskiej klasie robotniczej za- sobniejSZYCh m.emicślrukó\v. Syno- gnleni Wiedzy. W e~emnym pl'tZed~ l N?~IS'7ch 7._~~j?rnyc~ l przY.l~,<::6ł. ćych czytelników, odezwy KPP. łalności w Niemczech.
wie,
córki
robotników,
biuralistów,
razo oportunizmu i nacjonalizmu,
slonku .... kupowali kartv wejścia W, ,e ',e le~o k:>lą.zek s:.ało n:~ p6ł""ch Książki w.aIi.S'istowskie, dzieła re- Jednocześnie narastała fała
pO 60 złotych miebyła piłsudczYkowska PPS. Wysił!d pobierających
ró'owe dla mężczyzn . zielone dla B J bl~otekl Pubbcz:leJ. Ze 1e czytano wo!ucyjne - czytane tutaj były pil- lucyjna w R<lsjl, W kraju wrzało. W
jej szły w kierunku rozbieia klawwe- sięcznej pensji - dzieci bezrobot- ke~let. Ka!'ty wejścia' za 10 groszy, ~ar::~~t~l~ - mozn~ je~~c:ze. dziś nJe przez zapaleńców, przez robot- 1905 l. powrócił Marchlewski do Polzaledwie
pT't.echodzdły
10 IIOjl1szu polskiej i rosyjskiej kla· nych
Bezrobotni w:'-'c1ągaJl 'a kieszeni l ,,;,,~. ~ .dZlC z ca~ą pewnośc.ą. Świad- ników, pnez. b~rGbotnyeh.
ski, stając na czele ruchu rewol1JcyJs,. robotniczej i powiązania polskie- przez "po1l\."SZechliiak". Z kursów legitymacje s'wego nieszC'tęścia. To I czą o tym Z'lPI,S~., um1e!!zczane ,PA
nego,
* • •
wieczorowych,
gdy
się
nie
miało
CO proletariatu s polsko burżuazją
zek
uprawniało
ich
do
otrzymania
bez~
marginesach
kSlą.
.
Zap.Iski rOb;oZ
wielkiej
bIblioteki
ma.rks:lsfowdwudrz:iestu
dotych
miesięozrtie
na
włozami rzekr,mo wspólnego "intere.
"ezesne" , td tt"zeba było rezygno- platnie białych kart wstępu. Siadali ~~. przcz~ przyjaCiół, przez sympal- sko _ społeczni) _ ekonomi~ej n!e
n natodowego". Tendencje te wystą wać,
więc wygodnie w krzesłach _ kla- ~ .V, a często ~ pI'7.e.'t V.TG~ÓW. NapiłJ awłaszeza
jaskrawo w okresie
dąc przed $obą książki i CZytaJ!, .,\Ię:ne. polermkl czytelO1cre, wy- wlele pn:etrwało wojn~ hitlęrow
rewolucji 1905-6 roku, kiedy ustami
Łód! jedna-k miała !w61 unłw~r uc "li s·ę Takie posiedzenia t.rwały krz~knikł, ~na~ zapyt~nia, uwagi. ską. To, co rroołano uchronić przed
•rz." ,1.
..
kle<! to Słowa sympatii i wdZIęczności dla okupantem, to już <kiś białe kruki
Daszyńskiego PPS potępiła wspólnlł sytet - swoje źródło wIedzy. Była
y
wielkiego bojownika sprawy prole- wydawnicze.
walk, polskieh i rosyjskich rGootni· nim Biblioteka Publi~'1a przy uli- merzad.{o ?o Ił \\ l(!CZOre~.
dawano s~g~at zamknięCIa lokalu, tarlatu,
Pozostały cztery ksłą!k:i MarchkA,.. • caratem i usiłowała ich skłó· ey Andrzeja H.
Mrugnęły Jasne'ld lamp?
- trzeba
p rz>:u
. _.. ć W':.:E!rĆ W'l.e
'k'
d y I lewskiego
z u;.wy~h
h9a8ÓW
Fl·'oŚ 1~
'ł
~lem
li{
·
,,-,
"'«PO>
•
"
...,
b yło od da Ć k sląz. opu c" Clep ą
) "I "hl ,,'
kt6
'
kra-tyrm w dawnej Polsce" - ,stosalkę
gdzie w ezasie Irlmy i bpz- zmar. "at" eWSKl, o. rym nank
•
Marehlewokł.
robodla było tak przytuln:le tak wet wr0g'o\\'le pimli, że by} jedny.l'ł $U i sp?łecZftu - ekonCllPllcme pod
Wit
'al cle lo
'
,
z najwJ"bitniejszych polskich komu- llan(\Wa,~łem PrusIc~" - ..O doparu • e • p .
n!~tów i llcttlnym &wi:atowej rttial'Y choo"zie l ,.AntysenutyZm a rl1<boł... • • alllll
•
•
•
- trudno b 'io w Bibliotece dotruć n~y uratowane pr.!.6L personel BiPartlOMl Blblltltekf był wyjątKO do ksfą:łek Marchlewsk:e.go, Egzem- bhoteki. "Ja.~ i o (lO wa.ł~ć"
plal'ZY było rnało - czytelników przepad,ło: zn,lszc:zone ręką hItlerow
wy. To byLi doradcy, którzy k iero- mnóstv.'o.
C1:yt,al! go robotnicy i dn- ską, KS·ązeczKa ta nalezala do naj..
wall czytelnikiem. Sfery, slwy pOln tellgenci. czytall
pracujący i bez- bard~j chyba spracowanych, naJz dt>;lwaC'tnym pierścionkiem ,.psn
z sygnetem" - siwowłosa pani- robotni. K&iążki Marchlewskiego ?ardzlej namiętnie czytanych sposród wSlZystkicll książek tej biblionie znamy jut ich nazwisk - wJe-- były czytane bez p!lZ~rwy.
Pewnego dnia "pan z sygnetem" tek!.
dz:lel.!, co dawać czytelnikowi do rę
Jut wkrótce, w 25 1&ł od ~mfercl
kI. Niskie drr."d, - pru-e które wy- - 28mlast żądanego "F,jz.lokratY/Ldawano ks.iąi.lr1 - słyszały niejedne fl!u". położył na półce, 04grad'Uljącej towarzySZA Ma.rchlewsklego robotbIbliotekę
od CIlyte1nl. broszur~.
'
n.eptem prowad20ne rozmowy,
nlMa Łodi mów czyt~ będtJfe jegO
- Kapitał? Cncecle studiowaĆ "Jak i o co '\lI-alC'ZY~".
Znf&ierpliwiollY czytelnik !pOJ- kslątki. Znów we1IJJIlIł do łiPt"aCOwaKapitał?
Radzę wam 'przed tym
WAR$J.AWA
nych rąk ~o dzięła robotnicy _
przeczytać
ksiąieczltę
Mc:.rchlew- nał na niego rt.e roum!eniem.
.uu AD~~ WlllcellTeoo tu.eo~
To - tówni....i Ma.rchlewski!
d
.1.-'1 n __
skiego "O dochodrie". To wam ula- J. - Karski
lłIII (lłny , KI!lIU1I P8flllllla
_ to pseudonim Matoh- li! UJDą, ..... W e....... spra.wa, o którlł
......aIk....... » ..
tWd p6in1ej czytanie l\lJarksa - mO- lewwkłero! - padła odpowiedź.
wal~ł MarchlewskI, zwyciężyła w
1907.
wił aeptem ,,pan I!l ,ygnetem",

Julian Marchlewskj
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zadania, konseln'lentnte kontrolo
'::»
wać ich wypełnienie I najśeiślej
...:..
związać się z masami bezpar1yj'nymi.
nieczność walId :r; abse:nej", IIPM
Obecna na konferene,t cdonek
nieniami, łazikowstwem i marno KC PZPR tow. Kozłowska szeroko
traw5twem. Śmial.o wyłuskiwali omówiła zadania organizacji partyj
przyczyny :tlej pracy, złej jako~ nej w świetle uchwał III Plenum.
ci produkcji. Tam, gdzie partyjna podkreślając koniecznoŚĆ szkolenia
organizacja nie stoi na poziomie, członków Partii, ciągłej pracy nad
na pl'zykład w Tkalni Nowej, uświ,a?om.ieniem
~ezpartyjnych i
tam dyscyplina je;;t niska, tam mObll:zacJi wszystlGch
towarzysr.y
występuje nadmiernie ''lYsoki od. partY.lnych i bezpartyjnych dla wy
' P lanu 6 - l etniego.
setek nieusprawiedliwionych nie lwna1l1a
obecności i niska jeszcze jakość
produkcji.
Dalsze motliwo§ci
Tow. Radzikowsld, IlIlCZ@lnyl!yrektor, mówiąc o wzrastająceJ' llosci
lW, Uz(la,ńskl, sekretarz Komitetu
odpadków w przędzalni oddzial'l
"A" podkreśla. że jedną z przyczyn
Lódzldego, po(\sumowując (lysku
tego niepokojącego zjawiska jest sję, wskazaJ na podstawie cyfroslaba praca organizacji partyjnej,
wych danych, jakie ogromne możli",ości kryją się w niew-ykorz:n.taDrogi ugruntowania
nych jeszcze przez fabrykę rezer•
• Ć
wach,
Miliony metró,.v
tkanin
traci
OSIągOlę
P . t
d
t
b
l
ans wo z powo u niepo Tze nyc 1
więc, jaka jest droga ugruntow3 postojów, nieplanowego rE"mOnln
nia dotychczasowych osiągnięć i maszyn, jeszcze z powodu dużej
posuwania się naprzód w pny§pie- absencji na niektórych oddziałach,
S'lonym tempie? Wystrzegać się nie niedostatecznej walki rz. marnotr8wbezpieczeństwa spoczywania na lau stwem. Zadaniem partyjnej orgamrach
odpowiadają towarzysze, zacji jest stałe pod'N)'żs7.anie pozioJeszcze większa mobilizacja organi mu swej pracy, bezwzględna walz2c::ji partyjnej i każdego członka ka rz. wrogiem klasowym, ciągłe
Partii, dla wzmocnienia roli kiero- wychowanie mas bee.part.vjnych i
wniczej i wychowawczej Partii na zwiększona . opieka nad przodownl
wsz~'stkich odcinkach życia ta.bryl{1. kami i przodownic<1mi pracy,
"Przyrzekam konferencji - mówi
* • *
tow. Kieżek - sekretarz organlza<,:ji
przebieg konferencji wskazuje,
oddziało\vej przędzalni średnioprze
że organizacja partyjna "Tl'ój(kej - że wszystko zrobię, ażel>y ki Bawełnianej" dorosła do zadan,
k"żdy członek Partii tej organizacii, które przed ni~ wyrasta.ią i że zosta
którą ja kieruję, ńał na wysokości ną w pełni Ul7.eczy·wist.nione kOlv,:oswego zadania, Trzeba ludzi \'lYcbo we słowa tow. Tomy:
w\'wać ciągle i cierpliwie",
"W imienin ol"ganizac,U podstawoAżeby organizacja partyjna po "ej zapewniam Komitet f'entrali\Y
trafiła przezwyciężyć wszystkiE" naszej Partii i Jej Przewodniczącetrudności i wypełnić stojace go, Tow. Bieruta. ze zmobilizujemy
przed nią zadania, powinna po- całą załogę fabrycz11ą, do wykonacz~mić dalsze kroki w kierunku nla tych ogromnych zadań jakie
opanowania' leninowsko - 's tali- przed nami stoją"·
nowsi.iego stylu pracy. to znacZy
L, L.

p Z .. B

Nr

K()mitetu
Fa.brycznego PZPR
.~
Nr 3. pnoOOwnica tow. Okrój.
III
,,W tycb kilku słowach zobrazowała tM". Okró.i dueha, IttóPoważny wkład pracy
nej Ol'g1Ulb: ae.f!. n&e rn~Ze za.łoca:, zwy Bawełnianego ~olerua na kupno
rym była prz.eniknh:1a konferenorganizacji partyjnej
ci~ko wypełmc trudnych :r:a dan , sta wier'tark;i.
cja. wyborcza . "Trójki Ba.welniawla.nych przez Rząd! Partię.
Tow. Szewezykowa. odl!:nacr.ona
ncj".
Jest zrozumiałe, te bez J)OwaiitewY8ok1ml odznaczeniami państwoNic dziwnego. Zaloga PZPB Nr 3
• ~o wkładu pra.c~ organiza?jl pa,r
Rzeczowa krytyka
wymj, przodownica pracy, tow. Kie",,-murowała niejedną cegiełke do tYJncJ me udałoby Się uzysk:ac t.ycn
•
k t k
żek, sekretarz. organizacii oddziałobudującego ~ę gmachu socializmu O's:ągnięć, To organizacja partyjna
I samo ry y a
wej oskarżają niektórych majstrów
w Polsce, m07.e -,ię wykazać niejed- potrafiła zmoiJiHwwać całą .:.ałogę
d 1
l
t
J
i salo'wych o brak ~iekl na.d ronyrn poważ!)ym osiągn:ęeiem,
do wa.lki.o iI~ść i jakość produk~ji.
prawoz an. e s~ {'reta~za o~., ~ botnika.mi. Na majstra Zalazę naP~an :.l-'.etn·1 z_o~ta!
\', pzpn
Nr 3 To
orgaruzac]a
oddzla- I my naświetliło
nI\. Tomy te pod
za;:.adm-cze
' g?d zmalffi
.
, czen:ac,
, . az
' ~rzy)'d zje
.
_.
u
łvwała
na pracępodstawo\":a
grup parlyjnvch
katpm proble
ostrej, lezy
zakoJlczony 2 grud:lia 1949 roku. ,ia- agila'orólV l 'gi Kob;et na hezp"ar~ rzeczowej krytyki l samokrytyki. I' usunąc usterkę Y' maszyrue. Brak
kość Pl'odukcjl podnicda się z 42.22 tY.iny'ch robot~ików ; p~tratiła wlać
d~br~e opracowanyn:, trcściwym drobnYCh narzędZl, jak szczotek do
~\;~cV' \kv\\.Iartt~~'l':.rtale do 74,31 pNC, w nich swój enluz.jazm pracy i 5Wą l ,obfi~Ją'cym w mater:ał c;,:,fro:"y czyszczenia krosien, obniia v.'Ydaj_ _
',"olę
","'"c:;.n.ot""a,
OIaz . faktyczny spraw, d.alllU,. Ja- ność pracy,
W wielu wypadkach 'P-~e
t
~
<_n.' ",,"
t
' k
l
t e ch roho . , Z r. kl a d owy K Ilm.'te
'
ko tez w toku dyskus,11 me Silono do""
~,a eczna ople a persone u
I " eu'lz
Obrońców Pokoju nic wyka,mje
.SPOEi~b:v I dr~l wyl~onaola pla się na piękne słówka ani ogólniko- nic7.nego wpływa na niewykonanie
się osia,tnio PO>l<-ailJiejs7ą i!zianow pl ~l\k{'Y.lD~cb , l rola p.od: we deklaracje. Najcennice.lszą bodaj baz PTZe'l wielu robotników_ Orgałaln[)ścią" chociaż sel[retarz oods.tawow~J ~rg2~'lza~J! pa.rt~Jlle.J cechą sprawozdaniG I dyskusji było nh.acja party;ha i rada rz.akładowa
sta.wowej organizacji !lartYjut'.i
oraz kaide... o członka Partll.- krytY(>7)Ile i samol.rytyc!m1e po>kazy- nie i.nteresowały się dostatecznie
tow. Toma nie wspo-mnia.ł w
w walc~ () ?laJl. r;t~ zagadnienIa, wanie żywych, działających ludzi. tymi spraw<!mi i nie badały przyswym s.I)I'awc-zdaniu, o h 'm Inanad ktoryml rallnh dclcg3.l:'1.
Towarzysze
mówili z uznaniem o czyn niewykonania nonn.
To\v-arzysze z "Bawełnianej Tr6j- przodownikach pra-cy, o dobrych ak
k-u. to jednakże stwierdzić tr-Lt'ba, że konferenoja JWł:eszla. w k:" przyswoili sob:e dobrze jedną z tywistach i aktY\v-lstkach partvjNależv pamiętat
PZPB Nr 3 w o wiele silniej- podst.'lwowych zasad marksizmu _ nych, 'bezpartyjnych entuzJasta-ch
o kobi~tach
szym sto}miu niż gdzie indziej lenimZtnu, że żywiołowość jest zró- pracy. lecz zara.zem bezkompromipod znakiem walki o pokój.
dk'm wS7A'lkiego opcrtun'zmu, że sowo wskaz)'w,>Ji na tych, którzy
Gto~ tow, Szewcz~l(Qwej. ~tóra roó
Towarzysze zarówno ci, Ittórzy u p:}]eg"nie na żywioło\\'~'m procesie. I nie stoją je;;zcze nu 'wysokości za~lła: "My: IHlblety, dĄZY~Y do
bierali głos. jak również ci, ktÓn.;9 ,,jz.:wś się zrob:" ~ lo prawie pew- dania. W t(l:{U dyskusji delegaci z . pokOJU ~ będZiemy z WS~!StkICh sil
słuchali. 7-dawali sohie dO'SkonaJe oc niepowodzenie,
duma mówili o sVvoich osiagnię_l1iracowac, aby go obrOnIe, ale nale
sprawę. że I.eżdy dodatliow:v metr
Z własnego dogwiadczeni.a oo",cJ- ciach: ale jednocześnie uj[l w'rLano : ży n~}~ ,,, tym pomóc", - .nie może.
wYI)rooul">wany w ukresic sprawoz n~onych pl7.erl. siebie bledów n'ł po- błędy, breki. nieświadomość i 'im~; r.r~eJsc bez echa,
U.sterkl wyst~dawc'l.ym ponad plan, że I,ai..dy do- ezątku ub;egrego rolm wvn:o,'la oar w01G, nazywając \'VS7.ystko l wszy!Jt- I ~u.l<:Jce w ~racy nalezy bezwzględatkowy pr?'C('Jlt l~l"imy, to n?'II\'Y tyjna organi?ac.ia PZP'B 'Tr 3 tę kich po imieniu. Dlatego konferen- f Ql1le usunąc, Będzie to jednym z
clOoS w oboz podżegaczy WOJen-, pl'awd~, żę, bez organizu.ią.cej, kic- cja wybol"Dza •. Tró jki Bawełnianej" . najw<1żniejszych zadań nowoobranych.
rO'Wlllczej I przodującej roli partyj- była prawflzlwą sutolą wyc!~wanb. : nego Komitetu Fabrycznego,
•••••• n ..... n ............. u ..................... łt6I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . .
partyjnego i \v tym spocz.y\\~a jej za f Podsta\vo\,~a organieacja partyjsługa i glęboki, pouczający Sens.
na nie doceniła możliwości i twórczej inicjatywy kobiet. Nie wykoMłodzi
l'zystano i nie spopularyzowano w
Naj,... ażniejsze zadania- dostateczny
sposób cennej inicjatypodeimują zobow';ązania długofa~o'we
U ajważniejszym 7.adaniem, sto,ią_j wy l3-tu tkaczek oddział? B, któr~
ril cym przed rzakładami. a w;ęc' na cześć 8 Marca zoboWlązaly Się
przed parlyj:lą o l'gani7.acją, jest' dokszt3łcać fachowo swoje koleżan\yyJiona.nie i llrzekroczenie pl:l.JlU. ki j zobowiązania ~woje \vykonal:,
IH'odult('yjne-gO, 'walka o jakość P:'o- : z honorem.
Na 182 uczestników
I dll:<ccjL o rentowność
przedsi~bior-; szkolenia parlyjnego jest tylko 30
I d:wa, Jakie drogi do tego prowa- kobiet, Zbyt, malo wysuwa sl~ koI d7ą, co należy
tBprawn:ć, zmienić,: hicty. !lrzcdownice pracy i aldY'~;3t
I ulf!!)3zyć,
z c:,:ym nalpży "valczy~, 1 Id społeczne na bardziej odpo,"-je..
• •••••• u . . . . . . . . . . . . . . ••• ••• •• . . . . . u . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . .,.................................
I tlżebv oeln:eść ZWYCię3twO?
Tr".L;eba: tlzialne stallowisIta. Należy kobIety
ł
I
o .
do ekip
7,nm:ejszenie do minimum posto- I mia.ota ze wsią.
S
je ma~yn.. o przY5Ples7.,enie i u-! 1 świudomione robotnice lepIej
Ubieqłej niedzieli ekJpa łączności \'le ,",si tej zorganizowano koło
~prawn;en1e remontów, Nie jest do- niż mężczyźni potrafia wytłumaczyć przy PSS odwiedziła wieś Lgola Ma- ZMP, do którego zapisało się od rap~s.zczaln,e,
aby z tł'
pO,wodu braku biedniaczce
i s'l'edni~c'zce,
z'e J'ed'v- la. w powiecie radomszczanskim.
.
7.11 tej niedzieli
ponad 14 młodych
t k
_.
I w:er ar.l w warsz aCie mec la!1.lCZ- nym sposobem wiodacym do lepSZe \\!chodzący w skład ekipy elektrycy chłopców i dziewcząt.
przędzaIn: rcm.qnt:v mas'Z:'>71 0- go jutra jest. pr.;ce.i!icic· do wyższych przyłączyli do sieci dwa gospo<larMieszkiil1cY wsi Lgota Mała zobo~_fn,lano Dl:P?tr:e,?nie. na długI: ~o i lepnTch .form go:spodarowania, do stwa chropów małorolnych. Dzięk1 wiązali się wybudowa\; nową d:;ogC;,
! Q;_.ny •. co przycZ) nla .S·l() do powst.a- llŚp· hldz·l·"lc~_ nl'u ''101',
. ponieważ obecnie znajduje się w bar
)a
l
h st
dl
dS
~t
<:
,-~ • , podzieleniu się przez n l ch na d Wie
, ~;' ,mi lOr;owy.C ,rat a. prz-e -Jt~-'l\!!iiiimy się szjhko uwijać":'" nló grupy i wprowadzeniu współzl\wori- dzo złym stanie, lecz mają trudności
~~olstwa \ pansIwa 1 obnlZa ~arob- wi tow. Herll:ehowa - bo dokąd za nictwa, elektrycy w rekordowym z otrzymaniem kamieni. leżących bez
"l roboln:.{ów,
je(l7.ietny. jeśli .iet1ną nogą będziemy czasie UIządzi1i iJ:sta1acje elektrycr.- \.1żytecznie w bvlym majątku Lgota.
Mamy nadziej~. że Starostwo PoCo uniemożliwia kuDTlo wiertarki, stać na [larowo'ille.a. drugą na wozi!! ue, a przybyli rÓwniez przedstawiktórej kos·zt wynosi 40 t:Pięcy zło- wiejskim.
ciele elektrowni założ.yIi liC'ln1ki 1 wiatowe w Radomsku. widząc Dobre
chęci i zapal mieszkańców wsi Lgotych, a brak prz:rnosi mil:on')we
Towarzysze z PZPB Nr, 3 wierzą, właczvli światlo.
sh'aty? Według wyjaśrrień naczel- że nowoobrany Komitet Fabryczny
'\V ten sposób nasI robotnicy !Iwą ta Mała, przydzieli Im kamienie,
llego dyrektora, tow, Radzikowslde- "Trójki Bawełnianej" wyciągnie słu zespołową i pełną zapału pracą, dali aby mogli wykonać swe zobowiąza
Tow. ltysza;r4
mIody ·drlcwi.a~ - pnodownik Pl'lWly :r; PZl'Dz
go, administracja fabr.yki pomimo szne wnioski z przebiegu konfcren- r:aoczny przykład mieszkańcom wsi nia.
W. Kąd'Złela
Nr 5 - podjął dług{}fa-lowe zob(Jwł~zanie prooukeyjne, wzywają.c swycb
usilnych sta\'all n.:e może uzyskać w cji i w tej dziedzinie.
Lgota Mała. l.akie wyniki przynosi
korespondent 'Z PSS
,
- kolegów do pójścia. :SIa.dami tow. l\<l;~rl<iewld
l Cent!"alnym Zarządzie ;P~':z.€~YShl
Delegaci szeroko omawiali ko-! praca zespołowa.
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przodownicy pracy

pr!leprowadzić wytężoną walkę

śmielej wtąezać

Ekl"pa

łączności

łącznos' C"I
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Lnota Ma. a
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Chciałbym. aby się wszyscy dowi,~dziełi. co ja o "nich" myślę

Czyfelnicy·-,~·Giosu··"~···demaskuja
.
"Towarzystwo

rząt" nie moie,
na niewłaściwy

zHlierzlJlniec zbója SaRI"
Prnyjaci6ł

Zwie- ry rsje d<>ły
uskarżatS (wiadomo -

zdaje się,
stosunek mie.'l~kań
c6w naszego miasta (tudziei na'
szego województwa) do przedstawi'
cieli tzw. fauny. Co tu duż() gadat.:
lubimy "zwierzaki" i chętnie ma.J1ile~tujem:v 3wój, że tak powiem, sentyment do nich. Choćby \'1 poataci czę
Jtych W1:?;yt, jakie składamy 'IV łód,,
kim ZOO, gdy mianowicie x wał6w
klł pod pachą (chleb, ja~lka., pęczki
marchev.ki itp.) gania.my do zmyśl
nych pawianów, zalotnej hipopotamicy Lusi, wesołych misiów, wybitnie
l"teli~e"tnej słonicy, uciesmych szop6w-praczy, zgrabnych danielów i innych naszych czwor()nogich (i nie
czworonogich), ho !oą wśr6d nich np,
i ptaid) - ulubieńców.
Zgola inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o urzą·dzony ostatnio na
łamneh naszej gazety "Zv.-'ierz:'I'niec
Zbója. Sama". Zwierzyniec ów zwie'
dzili naa: Czytelnicy, lecz bynajmniej
de pod kątem sympatii dla znajdują=ych się VI" nlm zwierząt, lecz ogólnej odrazy, nienawiści i gorącego
oburzenia. Inna rzecz, :1:. dobraliśmy
tu ,.okazy", kt6re stanowią pra\',rdziwą z3kałę 'wiata zwierzęcego i które 11I0żna znaleźć jedynie w najohydniej;Jzym ZOO światowego imperia-,
1i'llttlU. No, bo weimy tyBeo w kolejności: 1) wstrętny, st8.l·Y wieprz, któ·

---=;
1.,,,_ Heu.ry.k PClcocha.
uczeń

akienliewiekte; woły
podstawowe;

pod pokojem świata
Churchill); 2) łysy,
,.biały" wałach w caglach a:neryka';l'
~kich masztalarzy wojennych (rzecz
Jasna - Anders); 3) paskudna, wyleniała kwoka, wysiadująca hitlerowskie jaja (naturalnie - Ad~nauer);
4) watykaliska papuga na dolarowym
łańcuszku (oczywi;f,cie de Gasperi); 5) pająk-krzyżak, który snuje
sieć wojenną i chwyta w nią podstęp
nie różne "z3chodnie" drobne muchy
lnikt inny, tylko - Achcs{}n); 6)
długodzioby sęp :faszystowski, czyhający na padlinę trzeciej wojny (rzecz
pro3ta - de Gaulle); 7) głupawe
oślisko, które IV Pol:::ce dostało mocno po uszach, a które dziś pęta się
po łą~zce marshallowskiej v: dal"em'
nym poszukiw8JI\iu "dobrego żłobu"
(Mikołajczyk);
8) ws'(,rętna ropucha, rozdęta. j .. dem imperialistycznofa!'lzystvwskim (Tito); 9) b.-rwawy
byl" który tępi !lobie rogi w zapasach f; walczącym o wolność narodem hlszpańsltilll (Franco) i '\'tT(>szcie 10) "socjaldemokratyczny"
szczur labourzystowsJd, któl'<lmu pułapka. marshallo\"ska pr7.yci~ła ,,:rZą
dowy i urzędowy" ogOl! (Att1M).
Niektórzy 8-'Pośród zwiedzających
ZOO przychodzą z .. walów~,ą" dla
Irn'ierząt. Niektórzy spośród Czytelni'
ków, b.i;6rzy brali udział w naszym
konkursie. przynieśli w darze zwierzętom Zbója Sama już nie "wałów'
kę", ale prawdziwe, mocne "wały" jedne z tych, jakich pragnąca pokoju
ludzkość nie szczędzi plugawym imperialistom i ~czekliwym podiegnczam wojennym,
WypOWiedziawszy v.' pelnych oburzenia sło"...ach, co każdy uczciwy czło
wlek myśli o ,.oknzaeh" naszego konkur~.u,
czeladnik piekarni PSS w
Głownie, Ign.acy Frączak, kończy list
następującym u'icrszykiem:
Dymią

fabryk 1rornłny.
plecy w pracy 8i.ę chylą.
k:niąe nam - lep.'1z~ p:ny!\d.!)r!i~,
SlI'llba - ,r",hi'lokim Cbllr{".hil1om._~

.
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A oto fragment wierszowanej wy'
powiedzi ucznia łódzkiego, Lesława

oczyścim z pajęczyny.
"Chciałbym zadokumentować

Będziaka:

stosunek do olmzów ze zwierzynca
Zbója Sama - oświadcza W. Purzyń
ski z Bełchatowa, - Otóż uważam,
że takie okazy powinny jak najszybciej zginąć z powierzchni ziemi.' Ostatecznie można je potem dać wypchać
i uloJmwać w którymś ż muzeów amerykańskich lub angielskich. Ja\[O dowód kultury atlantyckiej i w ogóle
dla pnżyt.ku pO<Ómnych, że takie
,.coś" żyło między ludźmi w XX wieku".
"Protestuję! pisze nauczycielka
?;
WielUl;ia, Julia Brzozowska_ Protest.uję w imienia zwi.erząt, które
Wasz konkurs obraża! Porównanie
np_ Churchilla ze świnią jest ciężką
zniewagą
dla ... świń! świnia - to
pożyteczny
element akcji "H", a
Churchill to składnik rozkładJwej
akcji ,.W" (wojE'nnej). To samo dotyczy dwunożnej ropuchy Tito. Gdzież
tu porównywać jan ropuchy z jadem
belgradzkiego żabiego króla? Jest,
oczywi ś cie, to podobieństwo, że Tito
:mi rusz nie może wytrzymać bez
bagna.
Poświęciwszy szereg mocnych szt~,
chów poszczególnym "zwierz~tom"
naszego konkursu - ślusarz łódzki,
Ludwik \Ya ..zko,,"ski, 'parafrazuje na
ich t!źytek znaml śpiewkę wojenną;
"Wojenko, wojenko, juz nie je!!te~
"pani", ludzie wcale nie są, ludzie
wcale nie sa \V tobie zllkochani..,
Latwo cj~ \-ozdmuchnć był() za Hitle·
ra, lecz dzi:~ jest inacz<'j, lecz dziś je3t
inaczej, inua atmosfera... Nikt już
LUa bankierów nie chce łnmać \rośt"i,
!)rzcciw wojnie stoi. przeciw wojnie
stoi mur całej ludzlccści..,"
A oto kilka fraszek Grzegorz:l Biskupskiego z Pabianic:

Jeden

drugim mister Herod
krwi i płar~n siNot.
pr:t;pie ruin i zagłaay...
Lecz nie dad~ dranie rady:
my im "wojO!) pokażemy",
płakać hęd.~ - oni, nie my!
:I

łal-nie

W t:-a:fny, a bardzo satyryczny sposób
sylwetLi zwierząt Zbója Sama
Marian Kowalik z Huty Szkła - Betchów (k. ł'JOwicza), Zwłaszcza doskonale ujmuje Kowalik postać faszystowskiego centa ura. Andersa:
kreśli

Wpól jest Niemcem, wpół P olaki.e:-:t ,
wpół baronem, w pó-l pro'>takiem.
wpńł cywilem, WJlÓZ żołdakiem,
le::z za to CAł.YM ł:.AJDAKIE::.\1:!
Nie omija Kowalik w swych cha'
i "ojca kułactwa ))01!\kiego" - Mikołajczyka, tak opisujęc jego karierę polityczną:
rakteryst~'kach

Robił w Pobce bałagan,
zbiegł do "wujcia" na siano:
za wiódł osioł sie srodze.

nic mu

w żłoby

nie dano._

Poniew aż
zwierzyniec nMZ miał
charakter "objllzdow~''', dotarł więc
i na wiEŚ - do Gielniowa. gm, Gielujów, pow. opoczyński. Otrzymaliś 
my stąd komentllrze pióra syna rolnikli - Edwarda Cieślikowskieg-o,
O CI:H.TRCHILLU: Taka świni polityka. żeby ryj swój wszędzie wtykać, przeszło to już u niej w molię,
żeby robić ludziom sz.kodę. Z tego może p1)l'>'stać chryja: nie j)O'lbiera świ
nia ryja_
O żABIE TITO: Nic jegt 1.0 nowina żadna: żyć nie uoże on bez bagna.
~ nie jest nowiną żadną.. że się Si,OCZY
wkrótce na dno.
O AMERYKA~SKIM PAJ4KU,
ACHESONJE: Pająk tam SWl} sjatke
snuje, gdrie głód. I>rud I nędlę czuj(',
Gdy Itia ",",'&eT nostawimy, świat

Franco
Bardzo jest !!oDlutny padół
-z:aleiny od USA banków:
frank spada coraJ: niżej.
,,'ysoko skończy Franco.

Jl.8,

s~ój

dół.

Rys.

Bolesław Ciupłńskl

De Gasperi
Mówił mu Marshall: ja twój kra)
Zmienię w amerykańsld raj.
l tak jak zwykle "IV onym raju:
Każdemu : iszlti l\[arsha(ll) graj, •..

Tito
Jaka praca, taki plon.
co Zllslejesz - to pozbierasz,
sieje Tito gwałt i zgon.
zbierze za to kres - Hitlera.
Jak jui wspomnieliśmy na wstępie.
"Tow. Przyjaciół Zwierząt" nie może
i'iię uska!'żać na niewłaściwy stosu·
nek mie~l\I{!lllcÓW naszego miasta
i naszego \yc.jewództwa do przedstawicieli fauny. Niemniej stwierdzić
nalcży -- świadczy o tym choćby
ton i treść przytoczonych wyżej wypowiedzi - iż kolosalne powodzenie,
7. jakim ~potkał się wśród Czytelni'
ków "Głosu" - "Zwierzyniec Zb6ja
Sama", nie wynika bynajmniej z uczuć "sym;>atii" czy ,.przyjaźni" dla
przedstawionych przez nas zoologicznych okazów imperializmu. To głę
hoka nienawiść. odraza i wstr(}t
do
wyzyskiwaczy
i gangsterów
\\ojennych sprawiła, iż tylu Czytelników wzięlo udział 11' naszym
konkursie. To głębokie i niezwykle
silne umiłowanie pokoju, gorąca chęć
watkI ... jego obronie i żądza zdemas·
k.owan.ia ludobójczych ..atomistów"

00U łeb lokajstwa była pow4'ldem, fł
otrzymaliśmy

tak

wiele

trafnych

i celnych odpowiedzi, tyje satyrycz1nych
wierszyków i komentarzy prozą,

tyle 710śliwyeh rysunków. a
nich nawet albumiki zoologic2t"
W)'nydzające
reprezent.antÓW
ne,
wojenne g:) zwierzyńca.
lConkur, nasz prze~duje szereg
nagród za trafne odcyfrowanie postad imperialistycznego ZOO. W jednym z Jlajbliższych numerów "Gło
su" zamieścimy listę osób, którym te
nagrody przypadły w udziale. Nie
moiemy Jednak tutaj oprzeć się chę'
ci zacytowa~ia. charakte.rystycznych
słów jedn'.lgo z Czytelników: ."nie źą
dam żadnej nagrody, ale chciałbym
bardzo, llDY wszyscy się dowiedzieli,
co ja o aich myślę". "O nich" - to
znaczy o "bohaterach" "Zwiel."zyńca
Zbója Sama". Słowa PowYższe podkre~la.ią dobitnie wyrażoną przez nat
wyżej ocenę konkursu: przyświecało
mu przede wszystkim pragnh'nie potępienia
międzynarodowego
bandytyzmu imperialistycznego, silna wola przeciwstawienia sit w~zelkim za.kurom wojennym, obrona
pokoju.,
,,-śród

8t.et.
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Korne,nda M.O.
35 - Kormtet POWIat. PZPR.
51 - Miejski Kornisariat MO,
91 ....;;, Starostwo Powiatowe
27 - Szpital Powiatowy
163 - Pogotowie Ratunkowe
PCK.
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zadanicITI nowowy branel- Rolnel- Rady

,

tach PZPR.
o godz. 13 odbędzie się zebranie
'wyborcze w Komitecie Gminnym w

ZakładoweJ
n~stępu I n y . z Chełma, Władysław

~

Kłomnicach.

o godz. 14 odbędzie się zebranie
W ośtatnich dniach w sali Po~ l' PGR tow. Kowalski oznajmił, i.e l' Rady Zakłado\vej weszli
Lewiń- wyborcze w Komitecie Gminnym w
wiatowego Zarządu ZMP odbył naznaczony plan PGR w powia- jący pracownicy: Jarl Jarorozik i ski z Masłowic, Klemens Gruszka ~~~~~~~i~~~~'c~e ~o=~el'k~:~
się walny zjazd pracowników de naszym rla ogół wykonały, Henryk Kubia 'l maJątku Cielęt- z Przerąbia, Stefan Bakalarz z ry. W dniu tym odbędzie się rówPGR-ów radomszczi1ńskich na k<ó Jednak nie na wszystkkh odcio' niki, Jl.ntoni Makuiski i Stefan Woli Wydrzynnej, Jan Mendek ?l nież zebranie wyborcze towarzyszy
rym omówiono dot-rchcza~owe ~_ kach. Na prz:,klad produkcja Kurek z Olbl'achcic, Marcin Ku- Dubidze, Czesław Kopeć z Ch~ł- z PZPR pracujących w PGR-ach
$' g'
i
b ki:>
d k'
1 pszenicy przekroczona zosiała o łodziej z Sekurska, Stanisław Za ma, Anna Pytkowska z Gosławll: radomszczańskich.
Ią. męc a 1 ra
gospo ar -l 1'0 15 procent.. żyt.a o 33 procent, krzewski z \Vłynic. Jan DrozdeR oraz Janina Gl'zesiczak z Włynic. W dniu 2G odbędą się wybory do
KIN A:
neJ, opraco:,.ano wytyczne pracy natomiast 'n ie wykonany zostal ZMP-owiec z 'Sekurska, StaniNa delegatów na Zjazd Okręgo władz Komitetu Gminnego w gminie
Franciszek Radziechowice. Zebranie odbędzie
Wyśwletlany jest film pt. i ,~liT~ ną przyszło~c oraz .dokonano WY- plan produkcji jęczl1uenia jal'{!gQ, sław Łagiewka z Garnek, Stahi- wy wybrani zostali:
Łączny, Jan się o godz. 10 w lokalu ZaI'2ądu
cząca barykada" produkcji czeskiej, boru noweJ Rolnej Rady Zak! -l i pszenicy jarej, której wyprodu- sław Gąsior z Okolowic, Henry;'; Głowacki, Antoni
Początek seansów od godz. 13 i 20. dowej.
. kowano tylko 87 procent nazn~- Wasil ewski z Kniei. Antoni Łą:l Jamrozik oraz Wacław CyraIh
Gminnego.
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 13 i 20.
Omawiając dotychczasow ą go · czonego planu oraz nie wykonano ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - spodarkę PGR-ów radomszczań planu produkcji motylkowych II
fi
Się
Adres Redakcji l Administracji "kich stwjerd~ono,. że niewłaścl- n~sion drobno.ziaf'!li.stych. Zb~t

I

> '

W"e
M taurgIl
I .. k"
onczy

;:sz~::g~~:.:~ałr:~~ą:~~~~~yC~d; ~f;:a, ~r~~ej r;;::~l~~Yk~~~~~kC;~ lao"zcządz*,
,

..GloslI Radomszezańskiego"
Radomsko, ul. Reymonta Tr 39
rzały się takie wypadki, że
'Al 97
procentach. Przewodnicząc:t
.. ~ ..
jednym :najątku, licz~cytn 100 ha, Rady. Zakła.do:vej. PG~ to~v. ~pie
Administracja - tel. Nr 12, pracowaro troje lUdZI, \V innych ralskl OZnajml!, ze oapowledzlatczynna codziennie od godz. 9 do 16. natomiast, posiadających
taki
sam ooszar rolny, 20 a nawet i
więcej. Naturalnie, że w pierwszym wypadku odczuwano bnl~
sił,
gdy w drugim był ich
nadmiar. Nie staly na właściwym
poziomie narady produkcyjne.
Odbywały się one nieregularnie,
li
a poza tym nie. zawsze pomszan3
na nich zagadnienia jstotne. Mil
ło uwagi zwracano . również n:l
ruch racjonalizatorski i nowator
ski, a przeciei robotnicy w radon1szCżańskich zakładach pracy
osiągnęli w tym 'zakresie poważ ..
ne wyniki.
II'
Tow. Głowacki zwrócił uwag(~.

Po karp

z,Kowalowca

ma głOS

Przed paru dniami udałem stę
z małzonką moją Agatą, do Go'
spody Nr 1. Kobiecina już dość
długo robiła mi wyrzuty, że malo poświęcam jej czasu, \"'ięc
niłem

.

Wzmożoną pracą czczą

dzili, że wchodząc w pierwszy etap Planu G-letniego, winniśmy
podnieść nasze wyniki tak na od
dnku produkcyjnym, jak równie';; na odcinku kulturalnym i
ideologicznym. Postanowiono CZli
ściej i regularniej odbywać nara
dy produkcyjne, navv'iązać ścislil
współpracę
między
aktywem
że należy zmienić dot~'chczasowy zWlązkowym, a organizacją parstyl pracy rad zakłado'l',ych. Ra tyjną oraz utrzymy\vać ściślejszy
dy zakłado\ve w ' PGR-ach radom niż dotąd. kontakt z Powiatowll
szc~ańskich winny. brać większy Radą Z\-V1ązk6w Zawo,do~'Ych.
udZIał w planowaruu prac rolPGR-y raclomszczanskle zobo
nyc~.
winny nawiązać ~cisłą wiązały się w . roku bieżącym
wspołpracę z podstawo"--ytTll 0(- rocżny plan produkcyjny wykoganizacjami partyjnymL Bardźo nać VI 150 procentaeh. Dlatego
poważną rolę do spełnienia mają też należy zmobilizować wszystist?iejące w majątkach ,PGR-ow kie sil~, aby zo?owiązanie to rli')
SklCh, ko~a Tow. Przyj~źnl P01sk?- gło by~ w pełm 'Yykonan~. Ba.r~
:n.adtleckl(~j. CzłonkowIe TPPR wm dzo wazną rzeczą Jest-stwlerdZlh
ni ,,~zorować si.ę ;:~ osiągnię:iacI; zebrani -:- zmienić dot!,chczasorolmctwa ra~zlec"-lego, l'lawl.ązac wy spos?b prowadzenIa narad
kor~pondel~J~ z robotnlkalDl .rol produ~cYJnych. Na, nara~ac~ pr::>
nyml w. LJwlązku . Rad~eckl?}, dukc~Jnych ro?otmcy w:n.nt .po,~zoro~vac się ~a, Ich o~nągmę- 1'!1sza~ 'yszystl~le bolączkI l ~ledo
CIach l stosowac Je \VO własnej clągmęcla, wll~nt. podchodzIC do
pracy. ..
. sJ?raw krytYCZnie l samokrytyczOmaWIaJąc dotychczasowe 051.1} me.
gnięcia prod?kcyjne PGR-ów:;1i
Następnie i'lrzystąpiOl1O do wydomszczańskich, dyrektor zespo.u bor6w. W skład nowej Rolnej

I

do GOSPC":.I Nr 1., aby
zjeść' obiad, zaoszczędzając jej
pracy w domu przy kuchni.
Przykładnie jak l~;.l małżonk6w
przystało, zaj~liśmy stolik, z.ama
wiając obiad. Obiad, jak wiecie,
składa się z zupy i dania zasadniczego. W Gospodzie Nr l jest
taki miły zwyczaj, Ze do zupy po.
dają pieczywo. Jakoż po chWiU
oosługa przyniosła falerż z paro
ma krotnkami chleba Agata. zabrała się konsumcji: Jednak w
chwili, gdy sięgnę a po kromk~
chleba, na twarzy jej spostrzegłem z początku zdziwienie, a po
tern oburzenie.
- Popatrz - zwróciła się do
mnie. ~ Krom.ka jest nadgryzio
na.
Widać obsługa w
Gospodzie
Nr 1 zbiera nieskol1sumowane
przez klientów kromki i podaje,
jak to było w zwyczaju Ip rywatnych res~auracji, następnemu go-

\J

to Zakładom około 30 m*lln ' złotych
•

Jeszcze WIOsną ubiegłego ro- techniczne remont przeprowa· \ bliższych dniach przeznaczona
ność za niewykollanie planów w
po vv'ażn ej czę:ki óbarcza aktyw ku w "Metalurgii" 'popsuła się dzony jest właściwie i spodzie- lla szmelc maszyna parowa zamaszyna parowa, służąca do wy ,vać się należy, że już 'w naj- .cznie pracować.
związkowy.
Przed przystąpieniem do wla- twarzania energii elektrycznej.
ściwego punktu zebrania wy- Przybyła na miejsce k-omisja
bor6\',> nowej Rolnej Rady Zak!;} shvierdzila. że maszyna. ta nadowej-opraco\,:ano wytyczne pra daje się tylko na szmelc i trze- ~
cy na przyszłosć. Obecni stwier· ba sprowadzić nową,

I

ćhcąc jej sprawić
przyjemność,
udałem się z nią, ja~ już nadmie

.

. . systemem
gospodarczym
remon t maszyny paroweJ
,
,

Koszt nowej maszyny wyniósł
by około 30 milionów złotych.
Jest to więc suma poważna, i
robotnicy "Metalurgii-" długo
zastanawiali się czy nie należy
próbować naprawy starej maszyny. Postanowiono zwrócić
sir:. do Instytutu SpawaJnictwa
celem sk-upulatne<1o zbad~nia
..
. ~
'"
".
mozl~W?;"I~l

ren!on.t~1.

specJahsc~ oznaJ.mlh,

~rzybyl!

Swiatowy

ZMP-owcy »Metalurgii<ł

Tydzień Młodzieiy

W związku z trwaniem TygOdnia, kal'Ze

na oddziale mechanicznym
bm. Pacyna i Mieozysław Wójcik zobowszystkie 10 kół ZMP-owskich VJ wiązanie swe wykonali z poważną
"Metalurgii" zobOWiązały się pod~ m.'.dwyżką·
hieść w tym cz.asie produkcję o 2 pro
Organizacja ZMP' w Radomsku
cent..
projektuje w Tygodniu Młodzieży u
Zo.b~~~iązal1le
zMP-ow~k ,,]I,i~- rządzenie akademii centralnej i
talurgll wykOnu •. ą znadwyz ą·
a zbiórki publiczne]' na rzecz walczą~l'Zykład wczoraj ZMP-owcy zatru
dnieni przy vtią:z:aniu paczek w ma- cej o wolność młodzieży.
gazynie Władysław Zbrojnicki i RYNa terenie powiatu prawie wszyst
szard Małachowski wykonali o 22 kie kola ZMP-owskie powzięły zoprocent więcej niż się zobowiązali. bowiązania mające na celu usprawRównież członkowie koła Nr. l to nienie akCji siewnej.
Młodzieży, od dnia 21 do 28

\0

ze ~hoc
maszyna ,Jest ju:r, mocno 7.uzyta,
to jednak o ile remont przeprowadzony byłby właściwie, można by ją ponownie użyć do produkcji. Udzielili kierownictwu
technicznemu .,MetalLtrgii" od}?owiednich wskazówek, i'loleca.ląc donosić o postępach pracy
remontowej.
Poczyniono odpowiednie przy
gotowania i przystąpiono do reW związku z okresem Wiosen., śmieci, które !porozmieszczane
montu. Remont prowadzą spa- nym Zarząd Miejski przystąpił zostały w różnych punktach nawacze 'władysław Iskrzyński, do porządkowania ulic i zadrze- szego miasta.
Adam Mituła i Ulman. Pracują wiania miasta. Należy jednM. _ Qbeclli.e - cz~ć koszy zostala
oni na trzy zmiany.
zwrócić uwagę na brak 6dpowi~<rskradzióna przez l1iewiauomych
Robotv 'postępują szybko llR- nich koszy na śmieoi,W,, ·~(jJIl;H,g.p . ·~!,,'. CZęBĆ nat 'miut leży
przód. Zakończel!ie zasadll,iczej ubiegłym w .;ramaćh czynu 'PiE!t'W f5oobi'ywana Ba chodnikach. Ko~l'acy, remont0'Ye,J, .sl>awame cy szomajowego uczniowie
szkoły sze te należy z powrotem umocohndrow nastąpl lUZ Jutro. JakI przemysłowej przy "Metalurgii" wać na specjalnych słupltilCh oraz
nam
oznajmia
kierownictwo wyprodukowali 100 koszy na uzupełnić brakującą noM.

Bo/qczki naszego miasta

Brak k'oszy na

.
.
smleCI
,

Szkolenie fachowców w rolnictwie

Rozwój oświaty rolniczej otO-I zadaniom szkolnictwo rolnic:>;p.
czony jest przez Państwo Ludo- musiało ulec poważnej reorgawe troskliwą. opieką. Obecnie llizacji. Reorganizacja ta obejmamv w Polsce 200 liceów j mie program nauczania, cyste500 ~I'ednieh szkół rolniczyc.h, my rekrutacji uczniów i zagad·
do których · uczęszcza 35 t:;'ri. nienie zatrudnie11ia absotwellmłodzieży wiejskiej. Setki tysię- tów.
.
cy młodzieży chłopslciej szkoli
Rzeczą, !iajwaŻllie!Mą, jest re·
l'ó\\'11ież przysposobienie rolni- organizacja programu nauczacze oraz kursy korespondencyj- nia.
ne, Na szkoły rolnicze, dokształ-· Doniosłe znaczeme b~dzie mia
cenie nauczydeli, kursy kores- ło wprowadzenie
do szkolpondencyjne itp. przeznaczyło nictwa rolniczego l'ewolucyjnej
Min, Rolnictwa ,,, rb. olbrzymią nauki agrobiologii i agrotech'riisumę ponad 3 h1iliardów zł.
kj radZieckiej, która stanowi
Pla.n 6-letni stawia przed T'a,- przewrót w Wiedzy i praktyce
szym szkolnictwem rolniczym rolniczej. Zapoznanie młodziei'y
olbrzymie zadania. W cią.gu 6 z nauką Miczurina i Lysienki, ~
lat szkoły rolnicze wszyśtkic'h nowymi metodami stosowan.:;mi
stopni muszą dostarczyć ~~to w rolnictwie i systemem t;prakilkadziesiąt t:,'sięcy techników wy gleby l,V. R. Wi1iamsa, z terolnych i specjalistów niżSlwn orią naj ściślej zes.poloną z pl'ak
stopni.
tyką, przygotuje młodzież do
Aby sprostać tym olbrzymim twórczej pracy praktyczl1e.i ilad

podniesieniem naszej gospodar-I Aby uzupełnić kadry admini- Ważną rolę w tym zakresie odki rolnej.
stracji
Państwowych Gospo- gryWa współudział młodzieży w
Znajomość przemian i :proce- darstw Rolnych została zalożo- realizacji nowych zadań, stoją.
sów dokonywujących ~lę w na w Elblągu Centralna Szkoła cych przed rolnictwem. I tal{
przyrodzie, na roli a Więc Administracji Rolniczej, z któ- np. obecnie uczniowie szkół, liznajomość
podstaw agrobiolo- rej wyszło już paruset admini- ceów rolniczych, kursów i stu·
ściowi.
gii oraz świadome stosowanie stratorów,
rządców,
księgo- denci wyższych uczelni rolni·
Agata zrobiła z tego aVl'ant!1rę.
w praktyce nowych metod 'wych itp. Dzięki tej szkole wie- czych przygotowują się do wioJa, solidaryzując się, zwróciłem
uprawy - oto co musi cecho- lu robotników rolnych zdobę- sennej akcji siewnej, Do grosię W tej sprawie do obsługuj ącej
wać naszych fachowców 1'01- dzie nowe kwalifikacje zawodo- mad i gmin całego kraju wyja·
panienki, która oznajmiła, że wy
ników.
we.
dą ekipy młodzieżowe, by pomóc
niknąć to mogło tylko na skutek
Nowv
system
rekrutacji
W nowych programach szkol- rolnikom w terminowym ukońprzeoczenia. Jednak, jak w nduczniów stwarza warunki, by nictwa rolniczego
dużą rolę czeniu wiosennych prac.
stępnym
dniu
ppinfo:rmowali
do średnich szkół rolniczych, zwrócono na zagadnienie powią
Szczególnie masowe są przy·
mnie koledzy, którym rzecz tę
liceów i na. wyższe studia 1'01- zania studiów teoretycznych z gotowania do tej akcji studenopowiedziałem. przypadki takie
nicze dostawała się
przede praktyką. W programach 'pl'ze- tów ZAMP-owców, zorganizo·
w Gospodzie Nr . 1 trafiają się
Wszystkim młodzież chłopska - widziane są zajęcia praktyczne, wanych w tzw. czołówkach ro1. często,
bezrolnR. mnłorolna i -średnio- obowiązkowa
'Praktyka
itd. niczych,
K. D .
rolna. Młodziezy tej zapewnio· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Czy nie uwazac~e, obywatele
ne zostają jednocześnie odpoł
r.
radomszczańscy, że panienki, op·
wiednia warunki materialnej tj.
ząsnla
sługujące gości w Gospodzie Nr
atYP!3ndia. bursy ltd.
l, winny baczniejszą zwracać uPoważnie rozwinie się przyKoło Gospodyń Wieiskich słabo pracuie
wagę na to, co pOdają i nie psuć
sposobIenie rolnicze, obejmują
apetytu klientom Gospody,
Ish1iejące
w gminie Rząśnia Ko kła się pełnionej funkcji, a dru·
ce już obecnie setki tYsięcy mło
dzicż;-., chłopskiej. Obejmie ono ło Gospodyń Wiejskich słabą prze giej nie ma komu wyznaczyć. Na
Interpelacje noszQf:" tCz.,~egnH&..ó,!!
również robotników rolnYCh w jawia (~ z iałalność. Między inny- leżało by, aby Powiatowy Zarząd
PGR. Rozwój przysposobienia mi powodem tego jest brak sekTe Ligi Kobiet zainteresował się bli
rolniczego przyczyni się poważ tarki koła, która by dopilnowała żej działalnością Koła Gospodyń
nie do upowszechnienia w rol- spraw organizacyjnych. Była se- Wiejskich- wRząśni.
nictwie nowych, postępowych kretarka ob Pawłowiczowa zrzemetod pracy.
b
Woparciu o i.izkoły średnie Akcia walki % analfabety%mem. prze ie'g a sprawnie
Należałoby, aby Referat Kwaterun
nie myśli tutaj Wl'acać, mając mm
Tow. Redaktorze!
powstają obecnie U-miesięczne
Prawie w każdej gromadzie nego, że uczestnLy kursu robią
pi'acę stałą i łt'.dne mieszk8ni~. Do kowy spl'awę t~ naresicie rozw'i ą
!l.zkoly
praktyków-specjalistów. gminy Rząśnia zorganizowane zo znaczne postępy. Nad sprawnym
Już od dłuższego czrum bezskutemieSZKania
przy
ul.
Fabianiego
5 zał. Nie może bowiem ktoś zajmo. czule staram się o przydział lokalu p ','z- jeżdża tylko raz lub 2 razy do wać dwuch mieszk !lń, jednego w Tta ZorganizOWatiych dotychczas 88 stały kursy począjkowej nauki przebiegiem walki z analfabetyz
mieszkalnego. Dotychczas bowiem rokli jego żona i to tvlko vr..ooy kie- 'damsku. a drugiego na Ziemiach Za szkór tego t.ypu dostarczy w cią czytania i pisania. :1"rekwencja na mem czuwa tamtejszy Komitet
mi(>szkam jako sublokator przy ul. dy !:~siedzi doniosq jej. że Referat chodruch. Tym bardz:lej, r.e n ;.~ za- ilU roku ok. 7 tys. absolwentów.
Górnej Nr. 14. ]\{Iieszkanie to, skła Kwaterunkowy zaintm'esował się sto chodzi tutaj wypadek chwilowego W najbliższych latach sieć tych kursach jest dobra, nic więc dziw Gmjnny PZPR
dające się z jednego poko.iu i kuchpróżnn lokalem. Po knzdym zatrudn~enia na podstawie delegacji szkół będzie znacznie zwiększoSą skargi na Gminną Sp6łd%ielnię ZSCh
ni, zamieszkałe jest przez jego głó·,·; jącym
jej przyjeź dzie sprawa moja zostaje lecz zmlana stała.
na.
.
nego lokatora, który posiada żonę i odrOCZona
Stefar~ OtWil,,?VJsld
Reforma liceów rolniczych po
O He idzie o zaopatrzenie w cówki jest· ob. Majewski a !pomocą
dziecko oraz przez moją rodzinę. skła skol1czonoŚć.i trwać tak rooze w nie-I
Radomsko, ul. Gorna 14. lega na większej ich specjaliza- artykuły pierwszej potrzeby, to w sklepie jego żona. Ta ostatnia
dającą się z żony i dwojga dzieci,
dL Nauka trwać będzie 4 lata. Zarząd Gminnej Spółdzieltli Sa- nie wiadomo z jakich powodów
Oczywiste, że takie mieszkanIe na
Po ukończeniu studiów absol- mopomocy Chłopskiej wywiązuje odnosi się arogancko do klientów.
kupie jest uciążliwe zarówno dla lowenci uzyskują tytuł t(,\chnika się na ogół nieźle ze swych ob 0- Nasuwa się pytanie czy dla dobra
katora mieszkania jak i dla mnie.Dlatego też od dłuższego czasu czyokreślonej specjalno~ći.
wiązków. Klienci spółdzielni, tam ogółu nie należało by zmienić skła
: .lEl . _rania w Referacie Kw~tetun
Studia,
które
dla
dorosłych z tejsi chłopi skarżą się natomiast du personelu placówki.
kowym przy Zarządzie Miejskim w
o ile plan skupu żyta Spółdzielnia wać się aktywnością spekulantów i
będą na obsługę. KierownikieJll pla·
Radomsku o pl'2ydział wolnego mie- Gm:!1na Samopolnocy Chłopskiej w działalnością młynów w Śliwakowie, odpOWiednią praktyką
Trzepocicach
i
Fryszerce.
Stwierdzo
skrócone do dwóch lat, obejmą' =;;~;;;;;;~;;;~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;
szkania.
Gidlach wykonała za ostatni okres
Powiedziano mi, że o ile znajdę w 100 procentach, to gorzej przed- no, że w młynach tych dokonuje się takie specjalności, jak mechani- ii
lokal niezamieszkały lub niewvko- stawia się sprawa skupu pszenicy, ):rzemiału mąki GO-procentowej, kM ka rolna, hodowla. rachunkorą n- stępnie spekulanci wywożą do
tzysbny to ~ostanie mi on przydzie~... ość, melioracja,. weterynaria
lony. Po długich staraniach znala- kLórej zakupiono -'lledwj.e 40 pro- Inny_h miast. Należy spekulantów z Itp.
v przenędzić. O !.le zocent
w
stosunku
do
wyznaczonego
tere,_
u
gmin
złem lokal przy ul. Fabianiego 5
Równolegle ze szkoleniem
skladajacy się z pokoju z kuchnią· planu. Tamtejsi chłopi donoszą nam, stanie to przeprowadzone wedłUg łym rozwija się akcja szkolenia
zapewnień
tamtejszych
chłopów,
plan
Właściciel tego lokalu mieszka i pra że na terenie gminy istnieje pełna
na kursach i systemem korecuje na Ziemiach ZaćhoOOich już możliwość wypełni~nia planu skupu skupu zboża na terenie gminy Gidie spondencyjnym,
od roku i jak mnie poinformowano, pszenicY, Należy tylko zaintereso- wykonany zostanie z nadwyżką.

Referat Kwaterunkowy winien
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rozwiązać

sprawy lokalu przy ul. Fabianiego Nr 5

Należy usprawnić skup zboża wGidiach
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Co pisała praso łódzko 22 morco 1930 r.

W dniu

rozwoju f popularyzacji sportu kolarslciego w Rumunii. Wyścig bę
d7ie
równocześnie
sprawdzianem
fl~~'my najlepszych kolarzy rumuil-l
SklCh,
przed startem 'IN \vyścigl,l
Warszawa - Praga.
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śRODA

PAŃSTWOWY

TEATR
im. STEFA:iI1A JARAC:lA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. Kruczkowskiego pt. "Odwety" w drugiej
wersji.
PAllSTWOWY. TEATR NOWY
(Daszyńskiego 34. tej. 18l-!ł4.)
Teatr l:ieczynllY (,ż do odwołania.
PAŃSTWOWY

TEATR POWS7.:ECHl\'Y
(ul. Obrońców Stalingradu 21·
tel. 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 "Niemcy"
Leona Kruczkowskiego z Józefem Kar
oowskim w roli profesora Sonnen'
brucha.
PAŃ'STWOWY TEATR ŻYUOWSKI
(ul. Jaracza 2, telefon 217-49)
22 marca początek o godz. 19.30
8 akty Szolem Alejchema.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ
"LUTNIA"
(ul. Piotrkowska 243)
~roda, dnia 22 bm. o godzinie 19.15
"Królowa przedmieścia".
. PAŃSTWOWY TEATR LALEK
"ARLEKIN"
(Łódź, Piotrkowska 152, tel. 258·99)
środa, 22 marca br. godzina 17.15
widowisko pt. "Złota rybka".
Kasa czynna od godz. 10 codzienni~.

22 MARCA 1950

1~.0,1 D~ieOllik południowy.
12_25
Przerwa; 1~3.:25 (Ll Chwila muzyki.
J'3.30 Program dnia. 1:\.35 (L) Audycja szkolna dht kIa' IX, X i XI. 14.00
"Prawo i :i.ycie·'. 14.15 (Ł) Komunikaty. 1<1.20 (L) .Muzyka op'>rowa 7
pIyt. 14.55 ICol:rel't solistów. 15.30
"Planeta bratel'.itwa" - słuch. 15.50
Jluzyka z płyt. 16.00 Dziennik popoł.
lU.20 (1',) Aktualności łódzl:ie. 16.25
(Ł) Audycja z okazji gwiatowego Ty
godnia Młodzieży. lG.;)O (L) .Muzy.,;\
popularna. lG.50 (Ł) Omó1,,;enie bio'
grafii Julianal\1archlewskiego - wy·
danej przez Wydział Historii Partii
KC PZPR. 17.00 Koncert Rozgłośni
Pozna(lskiej. 17,45 Rep. uktual. dla
Rwietlic dziecięcych. 18.00"Z kraju
i ze świato". 18.15 (L) "Zagadki mu·
zyczne". 18.40 "Ws'zechnica Radiowa". 19.00 Audycja dla wsi, 19.15 K()n
cert z Krakowa. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.10 Ml1Zyka z płyt. 21.00
Koncert Chopinows·k1. 21.30 .,Historia
literatury polskiej". 22.00 (L) Wiado·
n~o~ci sportowe. 22.05 (Ll Interludium z płyt. 22.13 (Ł) Omówienie
programu lokalnego na jutro. 22.15
Muzyka. 22,20 Koncert z CzeclIoslowacji. 23.00 Ostatnie wiadomości.
23.10 Program na dzień następny.
23.15 Symfonie Brahmsa. 0.10 Zakoń'
czenie lludycji i Hymn.

KJ[NO
ADRIA - dla młodzieży (Stalina. 1)
"Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Córka
marynarza" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkalnka 31) "Zoja"
godz. 18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - "Program aktualności krajowych i za'
granicznych Nr 12" - godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legionów 2)
"Knoek-out" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Pustelnia
P3rmeilska" I seria godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) "Piędź
ziemi" godz. 16, 18.30, 21
PRZEDWIOśNIE (żerond,iego 76)
"świat się śmieje" godz. 18, 20
ROBOTNIK (KiIińskiego 187) "Pu!!telnia Parmeńska" II seria godz.
18,20'
ROMA (Rzgowska 84) "Czarci tleb"
2'ooz. 18, 20.30 .

REKORD (Rzgowska 2) "Przygody
~assredinau
dla mIodz. godz. 16;
"Płomień Nowego Orleanu" godz.
18, 20
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Torpedowiec :Nieugięty" godz. 18, 20
śWIT (Bałucki Rynek Z) "Mił03ć na
lekarstwo" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) "O 6 wieczorem po wojnie" godz. 16.30,
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza ·10) " B urza
nad Azją" godz. 16, 18, 20
WrSLA (Daszyńskiego 1) "Miasto
'Iw'stchnień" godz. 16, 18.30, 21
WLóK~IARZ (Próchnika 16) "Upiór
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
WOLN('\~ć (Napiórkowsklego 16).,Miasto westchnień" godz. 15,17.30
:ZO

ZACHĘTA

(Zgiers'ka 26) ,,500 ccm"
godz. 18, 20

-z.It:Tb::~l:::,

?-

nam wice~rezes ŁOIP oli. H. Kucharski

puchar wojewody r0n('j~ należał bieg na 200 m st. do·
statuetka "Zwyciqz· wolnym. \V finale na metę wpadło
cy", d,l[ PRZZ -~- oto trofe" prz'vwie- prawie razem 5 zawoqników, a szto.
zione przez naszych plywaków ż By- pery wykazywały pomiędzy pierwfxmia..
szym a piątym różnicę 0,1 sekundy.
- l'vlistrzostwa bytomskie - mówi
_ Do bardzo emocjonujących na.
n,lm 'wiceprezes sportow)' ŁOZ!' i leżał również liDal 200 m st. klasvcz
berownik sekcji pływackiel "Związ- nym (8). Dobrowolski szedł na 3 miej
J:owca-Zry\'.'u". ob. Kucharski - sla- scu, dopiero potqżnym finiszl':'ID na 0Iy na bardzo wysokim jJO'liomie spor statnim nawrocie zapew.uJł sobie zwy
lowv!!1. O]'ra":a mistrzostw też oyla cięstwo.
v;spanin.!:a. Trzech zw-.'G()~CÓt!ll w każ
dej konkurencii • na 'sp~cjalnym poNJ jbardziej radosną chwilę przety.
d:Ulll wililly triumfalne fanfarv.
co wali iodzianie podczas wręczania na'
niezw)'kle podnosHo nastrój 'wśród gród.
zawodników i wśród publiczności.
- Po pięciu latach pracy - m6w'l
-S:jdzitcm - muwi dalej nasz roz nasz rozmówca - zdobyliśmy wresz·
mówca - że przyjdzie nam ,,-aIczyć de to, do czego upalcie zmienaliprzede wszyst.kim z .. Ogniwem· war śmy. Zdobyliśmy zaszczytny tytuł
bZi!wsk'tm, fvmcza~em szlafete -l.dOO dru±ynovlega mistrza Polsk;!
mct~ó\\' :\"!'q;~li ~upcłnie ni"'sp,,dzic \ . Obecnie (Zoiówka n.aSZYCh plywa·
Wame by tot:J.t\cy I lrzeba bvlo wal- kow olrzymo.łd urlop wyp()czynkow~r,
CZ\":; o ml:;! rzostwo właśnie z nimi.
a ŁOZP zahierze się teraz na dobre
-- Do ]la jhardziej 'wck'tych kOllku-1 do młodzieży.
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w związku z III Mię
dzynarodowym 'Wvści
giem Kolarskim War..
szawa-Praga. organizowanym przez dzienniki:
"Rude Pravo" i "Trybuna Ludu" - .. Głos Ro·
boiniczyll ogłosi wkr6tce w i e l k l k o n kur s
sportowy z wiel1.!
cennymi nagrodami.
Warunki konkursu
podam,y niebawem.
UI_
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miastach etapowych odbędzie się szereg
ciekawych imprez międzynarodowych

dukcja. Część zakładów, a między
innymi t!Zw. "Centrala" ma być
20 bm. odbyJa się tV CRZZ twnrerenda, zwolana przez
c'alk«>wici~ zamlmięta. Na skutek tej
Komitet
\'fykonawc<1Y III . miętlzynal'ot.!!)wego wyścigll
Tłum b~robotnych, 'Zlożony z oredukcji - ~nad 2 tys:ące Tob<ltl'li- i,c,larsldego "TrybulIY [,udu" i "Rudego Fr:n'·a,... Wzir,li w niej udział
koło tysiclca osób - rzucił się - 'czeków !Zasili. znów szeregi bezrobot- przedsta\l'icicle GKKF, ::Uinistcrslw'(\ Administracji Public.mc:i. Minister
raj na dwa samochody z pieczywem nych w Polsce C.Głos Poranny").
stwa Zdrowia, 1\Iin. Poczt i Tt'legrafó\v, Komendy Głównej 1\1. O., Ko- rozbił je i zrabował kilka tysiqcy
mendy Głó\vllej ,,,'OP, ZMP. Ligi l{~biet, redahcji "Trybuny Ludu'l.,. ,
bochenków chleba. ("Głos POf(lI"SA.l\lOBOJSTWA
BEZROBOTNYCH
ny").
Z\~'. Rady KF i Sportu przy CRZZ. 1'3Y.:3ł., PZLh, Zan:l\du ~Iiejsldego
33-leŁni Alfon$ Kof(>r powies:ł się m. st. Warszawy, PO!,;l!iego R:!dia, PCK i •. Motozbyta".
':l'RAGICZNA STAROSC
na haku w m:eszkan;u przy ulicy
Klmfercncję zagai! sekret.urz gene
lHO'IOZBYT D.\ SPRZĘT
_ 72-1etni Artur Ce,rbel, bezdomny j Bedna'·sk:ei. Kafel' przed popełnie raln)· ~":'i~z;w·.·/cj Hady Kuttury Fi .\.. LIGA liOBIET PRZYSZYKUJE
niem
samobójst\':a
wysłał
żonę 7.
bezrObotny, popeh1i.ł wczoraj samoZ" 'cneJ l Sportu -- Dof.)wy, który I
S:\iACZ~"'E l'OSU. In
bójstwo na cmentarzu przy ul. Ogro dwojgiem dz-'eci na spacer. Przycz:; l': kró~l;:im przemó,,:;e:niu )Joukrc;i,m
r'
•
n'1
tragicznego
!Zamachu
była nędza
dowe.i. Przyczyną samobójs.tw·a była
rol~..iakrl ma dJ spełnienia \'.Tścig
LIga 1,oblet \',Ta?. 7. PolslGm Czer
i brak środ;,()':! do życ::].
~ędza i brak środków do żyda :m.
,.Tr:;:J'll1Y Ludu" j .,li.ndego PWI'.'U·'. IlVcnyn; Krzy,c:!l11 "r.lJmlC FiG, ~01·.c;an!
Por.).
IZ
.k~lci pre~es ,PZKol. _ Go;<'biow- z::wan..,l;.m P.;;1~tow ZY~'110~:!O':~Y:~
* • *
skI l red_ Szyałow.ki omówili gpr.:J' n~... t,ru.-lC, "':/ SClgu. . P'7: ed ".LUVdCI_l
Przy ul. Częstochowskiej ił. l')O- wy orga;lizacyjne i propagandowe. ,,:\.,o,o;~by(ll . zapewnIł, ze lnstytuTRZY SWlNIE OFIARĄ CENNIKA
c.la, przez mego
t'eprc.zentowana.
Magistrat łódzki zakupił w dniu wiesił s'G 40-letni Stanislaw Rvb- zwiazn.ne 7, wyścigiem.
W d.':sku~ji, która wywiązała sIG do~tarczy sprzęt dl~ kolarzy . ,?olv,rczorajszym trzy wieprze, k~óre cZ\'I'!~~d.
RybczYlhk'i b.vl ód ~<:i!!-;u :'1'ó'slE;'C1' FO
przemówieniach, zab:'al gIrlS ~kICb,. b10.,·ac;c'ch udZIał \V \VYSClgU,
nrżDfęto komisyjnie, dla sprawdzepl'zecstawiciel l\'Iinbterstv.,'a Zdro- lak r?v.rnt":~ :vyślc na trasG v,ryŚc.l.nia kalkulacji cennika na m:ęso i bez pracy.
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Uwaga sportowcyl

nl.ajw~~c~j jest ty.ch, k~ó- cz:'l, ż<;> możlh'l'JIl) jest, iŻ' zl3.\vodni-

~~ UWB!3Ją, ze blegl tereno'!'le są lm r::y trancF"Scy wezmą udział VI impre
ntepotrz~~ne,
b~ ~Ił sprinterami. Z2c.h, org:::nizow;311ych w miastach
skoczkami czy lnloUtczaml.
efapo',','ych wysdgu.
,Aby. Pl'z~kona~ i. pOl;yskae do bieKOLARZ~ Rt'lVfUf-JSCY
gow l . gImnas.ykl terenowe~ ~ycll
PRZED ,~"YSCIGIE~I W _ p
wszystkIch, podajl): marszobIegi Sil
"
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o wiele mniej męt:ząee iizycznie, ni2
Ostatnią proną kolarzy rumuf1zaprnwa lekkoatletyczna na s!1~i. ~:kic:h przed pr7."·jazdem d[) POlSKi
Przebiega sig wprawdzie ł~c7.nie kil- Q~da za"ody 1':1 trasie Bukareszt -ka kilometrów, jecbak bie;:;nie się B~'a~ov - Bukareszt. Tell dwuetapo
lekko, elastycznie, małymi odcinka- v:y wy,;clg, długości 360 km., odbę
mi, przeplatanymi mlmn:em. Podczas dzie si~ 15 i 16 kwietnia.
gdy długot"rwah\. %:lprllWa lekkoatleTr"dycyjne zawody orgnnl:u.le CO
tyc~!1a na 'sali w ezasie zimy męczy rocznie d:dennik "Scantca" - 01'i nuży. biegi i gimnastyka. terenowa gan cęn~ralny RU!":lu1'lskiej Partii
daj:) zdrowie, sił!;ł, zadowolt'nie i. chęć Robotnl.ezej - przyczyniaj.ąc się do
do da13zej pracy.
Dla tych, którr;y boją się zimna)
podam, że biega. si", VI ciep}ych dresach stopnioWllnpn w;:snk~em, po bl-e
Mosltwy
gu odpoczywa sili! w marS:&tl, nie :tachodzi WIęC obawa o5tn,"1li~ia da13,
Moskwy wyjechała w paruen zatem i przeziębienia.
działek
pociągiem w Z/lpo-"Opornym" aprinterom, ~koc:t;kom wiedzianym sk1adzie ekipa tenisistów
i miotaczom 'Vi-yjaśnlę, ŻO marszobie- poJ~kich, na miesi~czny trening w
gi przeprowadza lIi!; w b'Tupach, VI Związku P.adzleckim. Jedynie j;mior
których uwzględniona jest i intensyw- Sebrala, który pozostał jeszc"ZB W
ność biegów i ćwiczenia specjalne do . Wani~avTie, odleciał do Moskwy Silposzczególnych kcm1."Ureneji.
molotem we wtorek.
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!~ konieczne
dla
wszystkich konkuren~.ii lelckoatle-.
tycznych, gdy t dają w~rtnymałość,
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W Gliwicach rozpoczęty!
pracować nad szybkości/}. :Biegi, skoGLIWICE. - W niedzielę !'<łZPO
ki i wiel03koki terenoWi! na miękkim
podłożu wspanbJe ~yrabiają odbicie (j~'il się nakorde kr.Yt~"1Il. gJ.hvi cl';'lJj
i wzmacniają ścięgna. Marszobiegi Stali og,5lnopols1d turniej tenisowy.
uodporniają mięśnie i ścięgna na W tU:l!~t.jll bier:/) uilzi!t.ł 1~' I18tUorqw;
kontuzje Fwvrabiają naturalność ru- z OhlJn1Szynem l Bełdowskim 1Ia. CUI·
chów.
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Nie potrzebuję c1lybn dodawać, że
W J?erws~ch dwóch ?niac:;h ~średnio- i długo:ly~ta!1~owcy mogą gn"wJ~], p!'%:elncgJr b~ wlęksryeh nI;)
trenowac tylko w terenie, a na bież- sp0ilz.ll!nek. P<1Z10m
poszczeg61n.,·c.h
ni PI'Zyzwyczaić się jedynie do tempa g·ier jest Da ogół zado\vaJający.
na Siyym dystansie.
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Podczas pobytu w Moskwie tenisiści nasi rozegrają
szereg spotkań z tenisistami ZSRR_ Jędrzejowską
czekać b~dzie ciężka przeprawa z mistrzynią ZSRR
Leo, któl'ą widz.imy na zdjęciu.
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Zastępca l'ed. n~C2:el"ego

218·23
1119-05
218-19

Sekretarz odpowled:ńaln)'
Dliał partyjny

Nr 65119
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Wstrzymać ogień!
liśmy

-

zawołał

nawet, Jenny. że ocalejesz.
Bright, Johnson. do mnie! -

Bedford. -

Nie przypuszcza.*

,I

rozkazał pułkownik. Trzeba
w bezpieczne miejsee. Najlepiej do koś-
c;oła r,. .w. James'a gdzie znajduje s;ę nasz sztab.
Skoro tylko Jenny oddaliła slę na dziesięć k:-oków, pułkownik

-

odprowadził! moją córkę

kala.ł znowu nabić działa.

- Poczekajmy, Johnson! - odrzeld pulkowni1(' i opuścił lunet~.
Dziewczynka' była 'już blisko, koło osiemdziesięciu kroków od
nich. Teraz już dobrze było widać jej bose nogi, krótką brązową
sukienkę, jasne niezaplecione włosy, opadające luźnymi kosmykami na ramiona.
\
- Uwaga D:::kl - rzekł Be'dford nag1e zaciąwszy się. - Zdaje
nrl się, że ta dziewczynka ...
Yl tym momencie gwałtowna bladość po'Kryla twarz Her.ry'ka
Bedforda.
. _
I
I.
'
I
_
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- To ona! - krzyknął. ~, Na pewno ona, Jenny... To onn
idzie tutajl
' . :';.1 1·1'
Jenny biegła juf. szybko do nicn.' 'Fl,-- Ojcze! -

krzyknęła, dysząc ciężk'o.

:Rarris upuścił lunetę na ziemię.
-- Nie strzehj!... Nie każ strze1ać, papo!..
Jenny dobi6gb i upadła na ręce o;ca.
Żyjesz Jenny? Co za s~dcie!..,

J

nat:rchmlast usłyszał woła~ie:

- Co robi.s2:, papo? Tam 51\ jeszcze ludzie!
Jenny biegła z powrotem.
-.., Co? Brytyjsey ob'ywatele?" D1aczego nie powiedziałaś odrdZU, ~enny?

- Ni.e, lJ-!e o15ywafele oryfyjS'ry - płacząc rzekła Jenny. Tam są kobaety. ranni, dzieci... Nie str~el!!j do nich. Byli tacy
clobrzy dla mni~! ...
Hanis spojrzał %e zdziwienłem na bla'dą, ~l'1arz c6rki.
. - rdi tam, gdzie ci kazan~, J enny - rzekł suroWo. -:, Do
kościoła: ŚW. James/a!
....... Nie będziesz do nłctl strzelał, papo?
.- lUf, ;renny, albo każę ci~ odprowadzić siłą. Bright 00 mnie!
robisz,papo? .. Miste!' Bedford, czy można tak? .. krzyezała i plakał'l Jenny, wyrywając się z ra;k żołnierzy. Odprowadzono ją jednatlc. jak przykazał pul'kowni'k.
_ Teraz Dłek, szybko skończymy z tym budynkiem i prze.ldzłe
~._ p~ ~!'zy'dła J;lałaću .- powiedzial Bedfor:d-

- r-,

.u:y;

Zatrzymal się. ujrzawszy, że pułkownikowi z lekka 'drżą wargi
chusteczkq wyciera pokryte nagle potem c;;;oło.
- B~dź Anglikjem, Dick! - rzekł kapitan. - Wojna, to wojna
I znów zahuczały wielkie haubice pułkownika Harrisa, bijąc
pociskami w biały gmach rezydencji, przylegający z lew~j strony
00 pałacu szacha,
W prawe skrzydło pałacu b:ła druga, jeszcze' r' ~ .~żnic~sz? ba·
że

teria.
ROZDZIAŁ

SYGNAŁ

XLTI

SEI... IMGURA

Dziewiątego dnia szturmu padł Arsenał. Poddała -:::!~ .('ala połt.dniowa część miasta i Wielki Meczet. Przy h'am'lcn: Ajmer'
!tkiel, Turkmeńskiej, Delhickiej stanęły brytyjskie po.- lerunki
Tylko kilkuset sipajów, znajdujących się w pałacu Bachadul'-szacha
stawiało' jeszcze opór. Pozostał też nadal niedosiężny dla brytyj-

skich armat, stary fort na wysepce rzecznej u stóp IJl'llr6w pa'
- Selimgur.
Bachadl1r-szach dawno jut uciekł z miasta przez południowF
bramę.
W pałacu umocnił się Insur-Pandy V,Taz ze swym od·

łacu

dzliałem.

Sipaje rozlołyli się pośrodku dziedzińca przy wielkim wo'do
trysku.
Dwie pof.e baterIe przez cztery do!>..Y z l'zedu kruszyl 'I. ciem
noc~>e:rwone mur,v. słynne,go nałacu.
'D. c. n.

