Iilana.,..., -3

Depesza tow.

z.I

Mołotowa .

do przewodniczqc:ego KC PZPR

tow.
ORGAN WK

i ŁK POL~KI'EJ

ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

CZWARTEK 23 MARCA 1950 ROKU

ROK III (VI)

Uczymy

•

•

Sl~

•

Bolesława

Bieruta .

WARSZAWA (PAP). - Przewodniczący KC PZPR Bolesław
Bierut otrzymał następującą depe5zę:
Do
Przewodniczącego Komitetu Celltralnego
Polskiej Zjednoczonej P artii Robotniczej
Bolesława Bieruta
Warszawa
Dziękuję Komitetowi Centralnemu Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i Wam osobiście za przyjacielskie życzenia złożone w
dniu moich urodzin.
(-) MOŁOTOW
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Apel Kongresu Pokoju

na wzorach ZSRR

dy
pracy
met
OC aI~ czue

do ludzi dobrej woli na całym

świecie

SZTOKHOLM (PAP). Jak już do- O ZWOŁANIU DRUGIEGO SWIATOWE,O KONGRESU OBROŃStałego Komitetu
CÓW POKOJU
S"'{iatoWego Kongresu Obrońców Po "Zwracamy się do wszystkich ludzi .
GIUUlIIUlHIHUIIIIIIIIIIIAlllllllllnnUIIIIH"lftnUIIOIUIIIHIn!lHIUIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII011110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111110111111111111111III/) koju uchwąHła ·dwa apele. Obecnie dobrej woli z propozycją ~cze
nia przedstawicieli na. drugi Swiapodajemy pełny ich tekst.
towy Kongres Obrońców Pokoju,
O ZAKAZIE BRONI ATOMOWEJ któ:ry odbędzie się w m kwaTt.ale
1950 rOKU we Wloszech.
Zwracamy się do wszysłk'lch grup
"Domagamy się bezwarunkowego
społecznych i religijnych, do chłała
zakazu brom atomowej, jako' oręża czy kultury, do wszystkich uczciagresji i masowej zagłady oraz ust.a wych ludzi, którzy nie.zaleinie od
Oto pokrótce postulaty, których nowienia ścisłej kontroli międzyna ich poglądów na przyczyny obecneWARSZAWA (PAP) - W pierw' ność, o podniesienie jakości, o wyż dzień obrad, wypełniła o~ywion.a dy
szym dniu obrad II krajowej konfa sze formy wykonawstwa, te fazy skusja, VI której wzięło ud~ał po- szybkiej realizacjj domagaH się mó- rodowej nad wykon3Jtiem tej u- go napięcia stosunków międzynaro
wcy:
dowych, odczuwają ZIUIiepokojenie
rencji budownictwa w imieniu resor· których świadkami jesteśmy dziś u nad 40 mówców.
W czasie dyskusjl na salę przyrozszerzyć
nowoozeane metody chwały. Będziemy uważali za zbrod z tegO powodu i poważnie J)T3gDą
tu budownictwa powitał zjazd kie' na~erW8Zł' ,przełom został jut D nas był, wita.ny en~u7Jastyeznle. prrewo pracy na wszystkie gałęzie budowni nlarza wojennego ten rząd, który przywró:lenia pokojowych MCHiUDrowrlik Min. Budownictwa, inż. Pio' dokonany. Rozbudzona jest już wśród dulczący CRzz tow, Ale·k sander Za ctwa, a w szczególności na . roboty pierws'l:Y zastosuje bron atomową k6w między narodami.
wykoń~eniowe, pogłębie zdobycze,
Jako podstawę dla osią«nięcia po
trowsjti.
robotl\ik6w budowlanych mllość. dCl wadzkl. '.
pneciwko jakiemukolwiek krajowi.
Szczere,~ pełne zapału wypowiedzi uzyskane 'w la.tlWh ubiegłych. Umarozumienia -- propm:tujemy za..l.az
Mówca scharakteryzował na wstę· zespołowej pracy I zrozumienie koWzywamy wszystkich ludzi dobre,i broni atomowej i potępienie te,o
sowie współzawodniotwo i racjonapie osiągnięcia naszego budownictwa nieczności oparcia się o pracę kolek dyskutanfów cechowało właściwe lizatorstwo w HereglWh robotników
woli na całym świeeie do składania ' rządu, który pierwszy zalttosuje
z.rozumienie nałożonych na budow'"
tywną·
w latach ubiegłych, a w szczególnoPierwszy krok już zrobiliśmy, ale nictwo przez Plan 6-letnj zadań.
bron atomową".
(Dokończenie na str. 2-ej)
podpisów pod tym apelem".
ści w r. 1949, wskazując jednocześnie ruch ten ;eszcze nie jest należycie
na ujawnione w tym ~kresie słabe umasowiony, nie ogarnął on jeszaze
(' ałej rzeszy robotników
budowiapunkty tej gałęzi naszej gospodarki nych, W roku bież. musimy walcz'\lć
narodowej.
o to, by nowe, wyższe tormy pracy
.,GiÓwnymi dotychczasowymi wa· objęły wszystkich robotników budami i brakami naszego przemysłu dowlanyclt.
bu:l.owj~nego - powiedział wicemini
Wprowadzenie ·r~cjonalnych mester Piotrowski było tradycjo- tod pracy nie może' ograniczyć się
nalne orgahizowanie procesu wy- tylko. do pewnych specjalności budownictwa, bo może to wytworzyć
twórczego we wszystkich jego eta· poważny chaos w wykonawstwie, Ra
pach bez oparcia się o prace nauko- c.jonalnym metodom budowania sta
wo-ba<iawcze li" tej dziedzinie, opar· nu surowego nie zdołają nigdy na
.•
t al f
k
SOFIA (PAP). - Jak don",gj szpiegowskich, orglUrizowanie grup nie w sumie 10 tYSięcy lewów.
Darinka
cle wykonawstwa niemal wyłącznie d ązyc przes arz e ormy wy onaws
twa robót wykończeniowych. Musi
Bułgarska Agencja Telegraficz- sabotażowych i dokonywanie aktów viez przekonywał ZvlerlWa, że wkrót
Stoikowa - Lazowicz
na pracy ihdywidualnej - rzemieśl· my więc wprowadzić nowe formy
na, prokuratura Sądu Okręgowe terrorystycznych przeciwko legalne- ce nastą.pI. zmiana ustroju poliłY&l:
niczej oraż st050wanie w minimal· wykonawstwa do wszystkich specjał
go w Sofii ogłosiła akt oska1'Że- mu rządowi Bułgarskiej Republiki nego \V Bulga.rli,
Wkrótce po 9 września 1944 rOKu
nym zakr~ie siły mechanicznej na Ilości budownictwa, tak by realizując
nia w 'Prawie szpiegów i dywer- Ludowej.
Zvieracowi ;powierzano też bme oskarżona została przyjęta do Buł,
.
,
santów
obywateli
jugosłowlan
W działalności konspiracyjnego udania, a więc np. ·8'olvicz oświad
Pl an 6 - l e t Ul w oparCIU o nową orga
budowl·e.
.
. i
t
l"
skiclt i bułgarskich - agentów ośrodka trockistowsko - szpiegow- czył mu, że jeden z emirrantów zna garskisj Partii Komunistycznej i wy
konywała następnie
odpowiedzialną
Wszystkie te wady były wynikiem mzacJę
me ody pracy, rea Izowac
WyWiadu jugosłowiańskiego, prze
skiego, utworzonego w Jugosławii ny pod pseudonimem "Kmeta." po- pracę paltyjną w jednej 2l dzielnic
kapitalistycznych
panu
go
na
wszystkich
odcinkach
w
jedI'ZUM>DY~'"
do
Buł""'rll
w
celu
·
~' arun kow
• '.
. ' nakowym tempie.
vv
"1.1
.. brały udział,
dokonując
zbrodni- winiell by - IIIlmordow&IlY. 15 sfer.
jącyeh " Polsce prJ.'ed"rr:eIlRJOweJ.'
zorranlzowania, pod bezpośred- C1:ych co:ynów, wymierzonych prze- prrla. 1969 r. Savlez polecił _a.rio- Sofii.
Oskarżona zawarła znajolllOŚĆ z za
Kadykaltta :r;miana tego systemu,
Wdklm elementem wprowadMnim kierownictwem a.mbasady ciwko mtegralności, ruezawl'Sirośd i nemu %ebranle informacji, dotyczą
która rozpoczęła się na "rze\omie tlili. tlow'Ych. rol'1łl pracy we wszyst
jugosłoWiańskiej w SOfii działal suwerenności Bułgar-skiej Republi- cych uzbrojenIa armii bułgarskiej, stępcą attache wojskowego Jugosła
wii w Sofii, Arso Milatoviczem, któ19"8-49 r., umożliwiona została dzię ~ich Ihied~nach budownictwa. jest
ności npiegowskiej l dywersyj- ki Ludowej, następujące osoby.
dyslokacji jednostek te.i armii, roz~ ry zwerbował ją do wywiadu jugosło
ki zwiększeniu uświllllomienia masy scisł. wspołpraca między załogą, ra
nej, wymi~rzonej przeciwko lemieszcrrenia lotnisk oraz składów wiańskiego. Przekazała ona MiIatorobotników budowlanych, kierowanej dą zakłado~l\ I lPerow~ictwem bugalnemu rządowi Bułgarskiej Re
materiałów pędnych i amunicji w
"iezowi tekst referatu, wyg-łoszone
Branko Zvierac
przrz ezołowy oddział klasy robotni· dowy. Wspo~praca ta !Ile. stała dopubliki Ludowej.
tym <'elu, by w razie konieczności go na plenum KC BUłgarskiej Partii
czej _ PZPR oraz dzięki udostępnie tąd na DlIoleżYłym pOZIomIe. SytuaNa wstępie <IIkt oskadenla stwiermóc wysad~ić w powietrze obiekty Komunistycznej, sprawozdania o gor.iu robotnikom polskim olbrzymieg( "ja na ty~ odcinku musi ulec rady- cha, że kontakt kliki Tito z mocarW końcu 1948 r. Zvierac został we wojskowe.
spodarce rolnej i o dwuletnim planie
'.".,;.obu doświadczeń Zwiqzku Radziec· k~Inej zmla~ie. na .Iepsze, od tego bo stwami imperiali&tycznymi datuje zwany przez minisra
spraw weSavicz polecał też Zvieracowi, by ekonomicznym. teksty szeregu ukiego. W " tych warunkach natural wIem w duzeJ mlerz~_ zaldy nasz się jeszcze z czasów wojny. KIiJ.a wnętrznych Serbii - Slobodana Penym i logieznYnl zjawiskiem jest dalszy postęp I ~rzeJscle do wyż- Tito miała odegrać role 3w~nga.rdy ne'licza, który zakomunikował mu, kontaktował się z (j80bami pracują chwał KC oraz inne materiały. Jakifakt, że rueh nowatorski i racJo ona li· !\zych for. m, ,pracy "
przy wykonaniu szatnńskil"Ą;\'o planu że na osobisty rozkaz Rankowicza cymi w wielkich zakładach przemy' mi rozporządzało kierownictwo Ol'·
(łn, Zvierac, wyznaczony
został do słowych w celu organizowania gl'Up
ganizacji partyjnej. By oskarżona
O mawlap~c
latonki wyszedł oddolnie, z placó"
na~ t ępme
pro bl em opanowa·nla Bał k aD(;W Przt'Z impebudowy".
norI?' mowca st;l\71erdza: "musimy riaIistów.
roboty w orga.nach UDB j że IJrze- po 3-5 osób, które ambasada jugo- mogła zdobyć te materiały, Milato·
.
. ,.
. sanu kontJ'olowac nasze normy. Po
Podczas procesu Trajc7;i) Kos'ctwa rzucImy będzie na terytorium Buł- słowiańska miała zaopatrzyć w ma- vicz zaopatrzył ją w podrobione klu. P.l:z~chodlą9 do omowle.ma zadano winniśmy kontrólować je bezustan- udowodni"O.DO, że agenci Ut&WS{:y garskiej RepubHki Lud&wej dla wy teriały wybuchowe, ażeby niszczyć cze, za pomocl) których otwierała
JaJue ?akł~da na b~dow~lclwo Plan nie, sprawdzając czy są
słuszne, be'"~pośred.Dio po 9 września 194,1 r. konania poufnych zadań, które po- różn'l zakłl!dy, jak np. zakłady prze- zamki w lokalu dzielnicowej organi6-1etill, mow.:a stwIerdza.
czy nadążajlł za nami, ezy nie ha. połączyli $Ię ze swymi wspólnika- wierzy mu szef wyd'l.lałq paszporto- mysłowe im. Dymitrowk i i!tne.
zacji partyjnej.
"Plan 6-leini pr~.ewiduje.,przeszło mują naszej pracy. Musimy stae si~ mi - agentami imperialistycznymi i wego ambasady jugosłowiańskiej w
W
tymże roku, w związku Z obchod" ukrotny :wzr~t 1l1we3tycJI budowo świadomymi gospodarzami naszych zdrajcami z kliki Kostowa. z poma- Sofii Svetozar Savlcz. Zvierac doKa łarzyna Spassowa
).lnyeh w ostatnllu roku planu ~ sto· norm. Problem ten musi bye tema- cą których ulinowali oderwać Buł- wiedział się również, że zostanie dem rocznicy 9 wl'ześnia Savicz postmhll do rok~ 1950. I?west~cJe bu tem naszych narad
wytwórczych, ga.rię od abozu pokoJu I demokracji, pozornie. wylduczony z partii i za- lecił Zvieracowi wyjaśnienie kwestii,
W roku 1945 zaznajomiła się ona
dowlane r. 19;)0 w porownanlU z ro' musi codziennie stae przed nami .ja na. czele którego stoi ZSRR i prze- wieszony w czynnościach w orga- czy istnieje możliwość rzucenia bom z zastępcą attache wojskowego amkiem uh., wzrosną o okolo 60 procent ko czołowe zagadnienie.
kształcić ją w kolonię imperiali- nach UDB pod pretekstem. że jest by na trybunę przed Mauzoleum Ge- basady jugosłowiańskiej, Cyrylem
.
I ..
t
on rzMomo zwolennikiem Biura In- orgi Dymitrowa w chwili. gdy znajOdarlingiem, który zwerbował ją do
przy opracowywaniu p ~now Jnwes y
Musimy zdać sobie w ełnł s ra- styczną., oraz w ba.zę podżegaczy do
.
,.
.. budowlanych na rok bieżący. Do·
.
p
. p _ nowej wojny przeciwko Zwia.zkowi formaCYJnego. Pe~ezlcz ośwladCilył dować się tam będą członkowie rzą' jugosłowiańskiej służby szpiegow<.]1.
'h ' 'łk'
b stwo wę z tego, ze walka o podwyz8zenJe R d .
I
.
nadto Zvieracowi ze "czas już ze- du bułgarskiego, oraz przedstawiłoz~p.o wszel~Jc w YS1. ?W, Y,
nOl'm jest najpotężuiejszym orężem
a z!ec~ em~. ..
.
mścić si na Bul' arU".
ciele innych państw, a wśród nich skiej. O.. karżona przekazywała poufrzyc warunkI zapewmaJące przemy- ost u i umożliwia nam dojście do
DZlękl CZU]nOSCI ludu bułgarskieę
g
ne informacje Odarlingowi oraz inzapewne
marszałek
Woroszyłow.
słowi budowlanemu możliwość wyko' P, żiP
ł'mu t h Ik' J t I go i organów !'!Lądowych, te szatanNa wiosnę 1949 r. grupa, do któnym przedstawiCielom lugosławii.
Nadszedł
moment
oświadczył
SanimLa tego planu, Prze.widuje 3i~ "'%ł zego poz
~c n Ś
des n e skie plany titowc6w, kGStowców i rej należał Zvie:ac prze&ma na tevicz - zniszczenia Bułgarii raz na
zwiększenie załogi budowlanej o ok o b ą~z~:m k:Ó ryb~ lm
a 0n:~g? ich mocodawców załamały się cał- rytorium Bułgani,
Bogolub
30 proc.
Zw.iększeniu kadr będ:li!e ro o n _a,
:" s a e wa ezy o osc kowicie.
15 ma.ia 1949 r, Zvierac po raz za wsze, by nie mogła ona już nigdy
towarzyszyć systematyczne szkolenIe I jakośc swoj J produkcji.
To niepowodzenie nie powstrzyma pierwszy spotkał się rz: Saviczem w być przeszkodą. Bułgarzy powinni
W lipcu 1949 r. urzędnik minister-już zatrudnionej załogi.
Każdy nasil codzienny wysiłek ło jednak szpiegowskiej działalności Sofii w Par~u Wolności. Podcz~s zrozumit!ć, co reprezentuje Tito i bę' stwa spraw wewnętrznych w Belgra'
Zosta.nie podniesiooy' stQpień me- jest nie tylko ollunięclem budownic przeciwkO Bu~ga.r~iej Re])1I:bHce Lu tego spotk~Ul~ otrzymał on zadan:e dą musieli zawsze o tym pamiętae. dzie, Major Bizic:& polecił mu nielechanizacji budowy w porównaniu z twa - kończy mówca - ~est to d owej. W koncu listopada l na po- gromad.:zema 1 przekazywania gdZIe
Savicz oświadczył, że działa w galne przekr01:zenie granicy i przed"~m ub o oko.o 20 proc. Zwięk· wkład w zwycięstwo idei postępu I czątku grudnia 1949 r, dokonano należy informacji o życiu emigran- myśl instrukcji KC Jugosłowiańskiej stawienie się władzom bułgarskim w
1'0.~1_
będzie p;zes-zło dwukrotnh sprawiedliwości. jest to wkład
0- przerzutu do Bułga;rii reakcyjnych tów, Z&'odnie z tym oskarżony ko- Partii
Komunistycznej oraz Jej chatakterze "zbiegłego przed przel!IZO~~l cj
~Iementów prefabrykowa. gólnoproletariackie dzieło pokoju", elementów faszystowskich i zbrod- munikował regularnie zdobyte in- przywódców - Tito iRankowicza.
śladowaniami organów UDB". Oskar
!;~b. ~rz~ równoczesnym wprowadz~'
Popołudniowe obrady pierwszego nia.rzy, zbiegłych do JugosławiI, któ formacje S3;viczowi, ten zaś wrę
Nie na długo przed aresztowaniem żony mIał pozyskać zaufanie władz
niu szeregu nowych, dotycb.czas nIe dnia konferencji, jak również drugi rym polecono zbieranie informacji czał mu kazdora7Jowo wyna.gt'odze- oskarżony uzyskał poufne informa- bułga""kich i następnie zamordow'łc
-pro;luko\VlInych asortyment,ów. Prócz
cje, dotyczące spraw] wykonania po- b. n.\t:7ł:lnika okręgu UDB, Radomit<,go poczynionych zastame ~zere~
wyższych zadań i przekazał je Savi- ra !licza (Miko), który zbiegł z Inzosławii w maju 1949 r. Ambasada
l'O:5unięć I)l'ganizacyjnych, maJących
czowi.
jugosłowiańska, uprzedzona o za,faJll:l celu uspl'awnienie wykonawstwa
oiu powierzonym oskarżonemu, mlaZadanie jest wyznaczone, wykona
Miłosz
Miłoszewicz
ła udzielić mu dyrektyw oraz zaopa:nie tego zadania, przedterminowo, l~
•
W 1944 - 1945 roku 05karżony trzyć w pieniądze i broń.
piej, doskmlillej oznaczać będzie zwy
21 lipca tegoż r!)lcu Boltolub Iliot
ten pełnił służbę w OZNA (wywiad
t'ięst,,·o.Dumoe hasło murarzy war'
;;7;\w:>hich: "Budując Warszawę
RZYM (PAP) - Z całych Włoch wali p"aeę we wszystkich fabrykach ' klamowany został również strajk po- jugosłowiańsltiej. W 1948 roku awan W6tał przerzucony do Bułgarii.
sował na kapitana i został mianowabudlljemy twkój powszechny"
r.:.,dchodz,! '~iadomości. o masowy~
Rozporz~dzenia repres:(jne nie zła· wszechny ~ pro~vin~ji Catanzar,o.•
r iech będzie ni('il} przewodnią pracy ruchu prote!itu przecIwko zakaZOWI mały walkI ma!! chłopskIch o prawa · Prefekt teJ prOWIncJI zakazał wlecow ny szefem kontrwywiadu 26 dYWI Iwan Bajalcelije w
demonstra«:ji i zgromadzeń publicz· do ziemi. W rejonie Nicnstro (pro· i demonstracji w rejonie Nicnstro zji. 13 lipca tegoż 'roku szef kontr1." i.pkÓw budowlanych i niech przy
Przy!;ył
on do Bułgarii w grucln.ht
wywiadu
jugosłowiańskiego,
generał
nych ,
wincja Catanzaro) lh:zba aresztowa . i Cl'otone,
"")\ icca Waszym obradom".
Izba
Pracy
..,
Rzymie
I>kreśliła de- nych przywódców rhłop'!kich wynio'
Strajki
na
znak
solidarności z are- Efto Hokicz zakomlJnikował mu, że 1946 f. i wykonyw'lł w Sołii robotę
7. kolei przemawiał główny inscyzję
rządu
de Gasperi'ego jnko sla do 19 marca 83 osoby.
sztowa!\ymi robotnikami rolnymi wy powinien on objąć nowe funkeje i że dywersyjną na połec~nie ambasady
1"e}:tor uspJ'awn i eń budownictwa, MI
sprzeczną. z prawem. W Bolonii roJednakże chłopi ponownie zajęli buchły w Arewro i w rejonie Floren instrukcji w tej g,prawie udzieli mu jugosł6wiańskiej. W ambasadzie j \l'
cl1ał Kra,iewsld, który nakreślił wy
botnicy wszystkich fabryk przerwali grunta, z których usunęła ich prze- cji.
szef urzędu politycznego Svetozar gosło ;v:iańskiej'" którą nieraz odwietyczne rcalizacH planu budownic- pracę. Ruch tramwajowy został za- mocą policja. W prowincji Cosenza
Sekreturiat konfederacji pracowni Vukmanowicz ("Tempo"). VukmaIio- dzał, zawarł ()cn znajomość z drugim
tw'a: na rok bieżący,
trzymany. W centrum miasta odbył rozpoczął się p<lws:r;echny strajk pro· ków gospodarki rolnej opublikował wioz oświadczył, że oskarżony zosta- sekretarzem ambasady, Naumem Na"W pierwszym u,ku Planu G-letnie się olbrzymi wiec, w kt"erym wzięły testacyjoy przeciwko akcji policji protest przeciwko masowym areszto
nie zdemobilizowany i otrzyma nowa kovem, który skontaktował go .1a'
10 nie powinno być człowieka, któudział tysiące obywateli.
wobec chłopów. W dniu 20 bm. pro- waniom chłopów i ich przywódców.
zadania od pułkownika UDB Bueni- stępnie z Ilją Bajalcelijewem, oskarryby je!!.lcze stosował i pielęgnował
cza. Demobilizacja miała nastąpIĆ żonym w proeesie Trajczo Kcstowa.
RÓl\ nież i w Genui praca została
dawne I przestarza.łe metody praW lipcu 1949 roku oskarżony przycy. który byłby obojętny na olbrzy- przerwana. Srodki komunikacyjne
był do Jugosławii oraz spotkał taN
. mie rewolucyjne przemiany, dokony nie funkcjonowały. Na głównym pla
Nakovą i Arso Milatovicza, wysied\\ ;l.IIe w formach wykonawstwa '" en miasta odbył się wiec.
!onyc[t z Bułgarii za szpiegostw(, ..
państwo
żydowskie
stoi
u
progu
30
marca
1949
r.
oskarżony
udał
Roh/ltnicy
wszystkich
fabryk
pro·
Amerykańsk ie
pismo gospodarbudownktwie.
'Wszyscy' musim,\,
Zaproponl>wali mu oni, by przedostał
donosi, że w ruiny finansowej, ponieważ za,le- się do Bułgarii. Na początku maja, się znów do Bułgarii i zaofiarował
7.mobilizowa{~ si~ w pracy nad tym, wincji ttlediolańskiej przerwali pracę, cze "Business Week"
dwie
23
proc.
r02chodów
pokrywane
IV
myśł
instrukcji
Buenicza
nawiązał
ahy spo~oby budowania naszego pan czekając na decyzję Konfederacji C'lasie pobytu w Waszyngtonie mizedstawioielem amba· swe u·.·.ugi ambasadzie jugosłowiail '
litwa były coraz
wyższe i
le}lS1.c . Pracy. Pochód robotników i ohywa· n is ter finansów Izraela, Horowitz. jest z wpłyWÓW S'lm.rbu. "Business on kontakt z
skiej, jakI> informator, Oskar;;ony
Musimy stac się pionierami, rewolu ,teli z transparentami udał się do ('en przed.stawił wysok im urzędnikom Week" pc.daJe, że Izrael zużył 'uż sady i.ug031.o ańskiej, kt~ry połe~i,ł p l'zyją l tę propozycję i 13 ~ tyczl1!a
. •
_
mil zbIeranie poufnych InformaCji
cjonisiami . tych nowyrh metod. ich trum miasta. Policja· nie iO.terwl!'nio· Departamentu Stanu sprawę udziewała. ",imo, że w nlyśl nowych J<: nia Izraelowi pomocy finansowej 97 m.ih?DOW. do.lg~ow ze 100-mH~(}no dotyczących życia, działalności i 1(- 1950 J'olm przybył do .Buhg aJ'ii, gdzie
PlopagaŁorami.
zosllał ares;ltowany przez władze.
zarżądlł'ń
poochody
~ą wzb,·oniont'. USA. P ismo glosi, że 'wed łu~ op;nH wej poz:yczkt 1Jdzlelonej Tel Av:vo-I chwa ł emill;rantów polityc:r.nych. Or w Związku Radzieckim pl'zt'cho
VIIi
przez
EXIHl,rt
Imp(}M;
Bank.
'lkarżony
wykonywał
to
zadIlnie.
~{.)wnież
w
Turynie
robotnicy
przel"
eks>periów
Departamentu
Stanu,
(DGk()ńczeni~ na str. %-ej)
ozono fazy walki o wyższą wyda]nosiliśmy, sesja
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prasa 'kapit!lllstycz
na wciąż robi swoje: hałaśli"
wie potrząsa bombami atomowymi
i superatomowymi. Kazano ~ęj za'
straszyć narody. Straszy, ale my się grodami, ulicami, placami. Chłopczyk zabawek dziecięcych uważa propozyuie boimy. Napawa nie strachem, lecz lWCi,ga z/\ sznurek i na ..m,iasto" spa cje zakazu broni atomowej i zaniewstrętem tego samego gatunku, któ- da jedna bomba po drugiej.
chania jej produkcji za bezpośrednie
ry wzbudziłby ludożerca. Od dawna
Reklama zaopatrzona jest w na niebezpieczeństwo dla siebie i swych
już nie wyobrażamy sobie ludożercy pis: "Celny cios!" Szczyt wszystkie- interesów. Przecież pociągnęłoby to
w postaci jakiegoś nagusa z Arehi- gol Nie dziwcie się, że sklepy z za- za sobą zakaz awmowej zabawki, jap"la~lt Polinezyjskiego. Współcześni bawkami pelną są tej miniaturowej ko że nie wolno zabawiać dzieci tym,
ludożercy paradują w doskonale "l-y- brollli.
To przecież zabawka reali czego zakazują obowiązujące w spoprasowanych sJlodniach i marynar- styczna, pasjonująca. Dzieci barazo łeczeń3twie normy moralne, tym, co
kach, no~zą okulary z cylindryczny- ją lubili-. Cena 2,5 dolara.
państwa uznaje za zbrodnię równą
mi szkłami i prowadzą prawdziwie Z czasopismem "Zabawki" konkuru ludobójstwu.
"amerykań"ld tryb życia".
je z powodzeniem inne czasopismo
Jeśli
powiemy amerykańskiemu
Ale kiedy przypadkiem zajrzeliśmy ,.Za·bawki i Nowości". P'OŚwię~a ono dziennikarzo"i burżuazyjnemu, że
no najbardziej pokojowego - z~a~a ('ałą kolumnę wynalazcy min,iaturo. Mervin Wolf i jemu l)odobni ludożer
lo by się - periodyku ameryk'lUskle- wej bomby atomowej dla dzieci, nie- ey trudnią się zakazanym we wszyst;
go, do czasopisma "Zabawki", po raz jakiemu Mervinowi Wolfowi. Widzi- kich. prawdziwie cywilizowanych ~all
pierwszy. ogarnął nas nie tylko my rysunki, wykresy, ilustracje. Do- stwach deprawowallliem małoletmch,
wytrzeszczy oczy ze zdumienia.
wstręt, lecz i uczucie zgrozy. Jest to wiadujemy się, że pewna wielka fa- to
bowiem czasopismo,
przeznaczone bryka zajm~e się specjalnie produk- _Przecież to zabawki, tylko zab. wzgoła nie dla dzieci, lecz dla doros- cją zabawek atomowych. Widzim~1 ki!" _ powie. Ale na tym właśnie
łych Amerykanów, którzy te dzieci nawet taśmę, na której
robotnice polega zbrodnicze demorali;zowan~e
Bomba dzieci że z nikczemnego narzęd7łIa
wychowują, produkując dla nich za· montują. Qomby dla dzieci.
bawki. Kiedy otwieramy numer cza- ma kształt walca, do którego prowa' maso~e!"o zniszczenia cywilnej ludsopisma, to jak gdybyśmy weszli do cizi drut od niewielkiej bateryjki. Wy ności, W tej liczbie i dzieci" uczynio,:
sklepu z zabawkami... ale nagle starczy nacisnąć guzik, a nastąpi no przedmiot ~abawy - "zwykłą
wstrząsa nami dreszcz. Okazuje s'ię, wybuch. Zamieszczono też fotografię zabawkę.
że znaleźli.śmy się w zbrojowni ludo- samego wynalazcy: schludnie i sta·
Podrzas gdy setki mili?nów u~zci
żercy. Na ladzie skalpy, na pół rannie 1,brany ludożerca, z przylepio- wych ludzi we WSZystkl~h krr1J B ch
kach rozmaite potworności, na jakie nym do tl~'arzy tępym, mechanic?;- domagają się kategorycznIe zakazu
stać tylko bujną wyobraźnię dziku- nym uśmiechem...
imperialistycznej zabawy w bomby
sa, a gdzie okiem rzucić - bomby
"Ale to przecież tylko zabawki. atomowe, jako nikczemnej, niemoraI·
l)tomowe. Ogłusza zachęcająca re- Przecież to na-niby, przecież to n,i~ nej i zbrodniczej, amerykańscy buklama:
grOŹDego"-powiedzą obrońcy "ame 'linesmcni starają się wszczeIlić w
,;Kupujc'ie bomby atomo""e dla l"ykańskiego stylu życia". Czy wart, umygły ludzkie pogl~d, że masolye
wyniszczenie spokojnej ludności jest.
dziewczynid, dla chłopczyka. Wspa- o tym pisać.
niale zabaweczki! Najlepsze bomby.
Że zabawl,i to prawda. Ale nie sprawą "zwykłą", a nawet "bogu minadziewane śmiercią!"
można powiedzieć, że nieszkodliwe. łą". Sklepik z 7.nb;mkami siluiej deJedna z zabawek nosi nazwę Co by to było, gdyby kwestia wiz maskuje obecne rządy i wysługującą
"Zrzut trafiający do celu". Na afi- wjazpowych dla delegacji Stałego się im prasę, niż izh własne, tchórzszu reklamowym widzimy dzieCKO, Komitetu Obrońców Pokoju zależała \iwe i kłamliwe słQlv,a.
trzymające w r~kach aeroplan, z la- nie od Achesana, lecz od Mervina I Wiemy, dlaczego Acheson odmówił
<lunldem 4 bomb atomowych. Na zie-1WOlfa? Czy udzieliłby zezwolenia delegacji pokoju wiz wjazdowych:
mi ustawia się model miasta z moi- na wjazd? Oczywiście, że nie. Nie panowie Dupont i Mervin Wolf nie
niaturowymi drapaczami chmur, z o- ulega wątpliwości, że ten fabryk~nt pozwalają. Ludożercy boją się pok.oU
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Wielki proces szpiegów i dywersantów litowskich w
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Liuben Kostadinow
Kosl:tdinow, pochodzący ze wsi
Gruenczi, pow. bosilgradzkiego, :r:ostał zwerbowany w 1949 r. przez organa UDB i uprawiał w Bułgarii rohotę dywersyjną. Wykonując to zadanie Kostadinow dwukrotnie przekraczał granicę. Po raz drugi, w drodze do Jugosławii, został aresztowany.

Dymitr Goranow
W czerwcu 1941 r. oskar:iony udaJ

do NiEmiec, gllzi~ slu:i.ył na niemieckich ol{ .. ętach wojennych i uczastniczył w desancie na wyspie Oesel.
Za wykonanie tego zadania otrzymał
odzmu'7. nie bojowe od władz niemiec
kich. Ii maja 1949 r, oskarżony zbIegł
do Jugo5ławli. Badany przez organa
UDE w mieście Cal'ibrod, podał on
im pOl,rue informacje natury wojskowej, politycznej i gospodarczej.
Nastc;pnie Goranow został osadzony w więzieniu w tymże mieście, a
nieco później przeniesiony do obozu
dla emigrantów w mieście Nisz. OrgaM IDB poleciły mu, by udał się
do Sofli i nawiązał kontakt z amba·
sadą jugosłowiańską, a po wykona.niu powierzonego mu zadania - wró
cił do Jugoslawii. 26 listopada 1949
reku oskarżony przekroczył granicę,
gdzie zostal jednak
aresztowany
przez władze.
się

Fetko Predikitow
14 września 1949 r. oskarżony przy
był do Jugosławii, by uprawiać zbrod
niczą działalność prze~iwko Bułgar·

IC

~u.. Potrzebują wojen, po~iewa.ź potrzebne im jest mięso ludzkie, mutwe ciałka dziecięce. W reklamach
zamieszczonych na łamach czasop'sma "Zabawki" nie znajdujemy co
prawda miniaturowych Ioomór gazowych, nie znajdujemy zabawek-mo(leli Majd .. nka i Oświęcimia. Mervin
Wolf nie wymyślił jeszcze zabawy
w zadżumione pchły. Ale dajcie mu
trochę czasu, a niewątllJiwie wpadnie
na ten koncept. Byle towar cieszył się
popytem, a na moralność ludożercy
gwiżdżą!

Ale zdaje się, ze czasu mu nie star
czy ...
Silnym, napawającym otuchą, świe
żym i czystym wichrem powiało po
świecie od potężnego, szerzącego się
-.ruchu w obronie pokoju, w obronie
przyjaźni między narodami. Wicher
ten ma ogromną siłę moralno-;lOlii,yczną, przewietrza on zatęchłe kąty
imperialistyczne, wypędzając z n'ich,
zgniłe wyziewy reakcji.
Przestraszony Acheson zamlmął'
szczeinie lufcik, bojąc się przeciągu
w kraju imperialistycznej zgnHi::::1.Y.
Ale nawet potrójne ramy okienne
rje zamkną dostępu idei pokoju ...
Opanowując masy idca ta staje <;ię
siłą realną. Nadejdzie kres "';~iczem
nej, obliczonej na szantaż gry zde.::enerowanych dyplomatów gry w
bomby atomowe. A wówczas skoń
StTona tytułowa bl'oszury ,Rosja proletariacka a. Polska. Bu~
czy się również masowe demoralizowanie amerykail~ltich dzieci gang- azyjna" napisanej przez Marchlewskiego bezpośrednio po odp3'l'cM
najazdu Piłsudskiego na Kraj Rad.
sterskimi zabawkami.

i

(ki patriota I re uUonista

Dwadzieścia l)ięć lat minęło od tracąc nigdy swej poffikGŚci" - czy· i międzynarodowemu proletal"iatowi
śmierci Juliana Marchlewskiego, wieI tamy w Księdze Pami:J,t;,;owej, wyda- gorące słowa wiary w !locjalizm, 1r

nej w Moskwie na jego cześć.
pierwsze państwo robotników i ehł~
Od chwili wstąpienia w 1885 l'oku pów - Związek Radziecki.
na drogę rewolucyjnej walki o wy"Od Wielkiej Rewolucji Proletazwolenie clIłowieka, o secjal1zm, prz: riackiej rozpoczyna się wyzwolenie
ciwko wyzyskowi, imperializt;10wl świata z tyranii kapitału" - głosi
i wszelkim odcieniom oportumzmu Marchlewski.
,
i rewizjonizmu, aż do śmierci w 1925
Służąc l'ewolucji, Mal'chlewski słuroku jest uosobieniem rewolucyjnej ży zawsze Polsce, bo tylko w oparuziałalności polsldego ruchu robotni- ci~ o Kraj, Socjali~~1;l naród p.<!lski
czego, kt6ry walczył ramię przy ra mogl zdoby~ ,!olnosc l przya.tąpIC do
mieniu z bratnią, rosyjską klasą ro- but!0wy SOCJalIzmu.
.
botniczą.
Konse}twent~y
marksizm
M!'rBułgarii
Ideę walki o socjalistyczną Polsl ę chlews.kle~. Je~o zd!cydowany ~.
Micbajłow, byli faszyści, jawni wrogo
wciela Marchlewski w życie, gdy te.r~acJ~!lahz~ I p~trlotyzm przeJaWylczo Sawow
wie bułgarskiego rządu ludowego lub
wraz z proletariatem rosyj 'kim wal-! w1alą. SIę VI Je.go n~eubła~aneJ walce
Jest to kułak, pochodzący ze Wili leż zdemoralizowane, zbrodnicze eleczy o obalenie caratu _ najwięklzej ! prze~m-ko_ naCl?nahzmOwI, refor~iz.
Aleksandrowo. Przed 9 wrzeiinia 1944 menty, zbiegłe do Jugosławii, aby
przeszkody na drodze wyzwolenia' mOWI, ktore WIodły ruch robotnICZY
roku oskarżony jako z,w/liennik wła- unikną~ lrary za swe zbrodnie, zostaPolski.
n~ manowce, o~dawa.łY s:? w służ1lt
dzy falizyslowsklej zbiegł do Nie' 11 zwerbowani w podobny sposó\) do
"Robotnik ros:yjski _ brat nasz)' mlędzyn~rodoweJ b~rzuazJI •.
mlec. Gdy zdemaskowana została juąosłowlańskiej służby szpiegowniedoli j tOlVarzy:;;z w walc.e _ pisał
Czy~me wyst:ępu)e pl'ZeCIW~o wy'
:zdrada Tito, oskarżony postanowił skiej i przcrzucenl do Bułgarii w ceon w 1893 roku _
•.."połączy się paczamu markSIzmu przez lnIeńsze
udać się do Jugosławii, spodziewał lu uprawiania d~iała1110ści szpiegowz nami robotnik rosyjski przeciw wików i l'ewizj~nlstów Bernsteina,
się bowiem, że mogą tam być sformo skie! ! dywersyjnej.
wspólnemu wrogowi. Wtelly ten ca- Tlawida i inny~h. "Może on. psuć
wane uzbrojone grupy do walki prze
Aresztowani przez władze bułgarrllt, co sl~uł nas Polaków i Rosjan dla !<t:e:v t~m. - plsał 'farchle:vsk\ o, r~
dwko Bułgarskiemu Rządowi Ludo- skie, przyznali się oni w całej roz·
wspólnej niewoli. zginie z ręid złą. WI~JOl1:Z~ll~ w 19?8 r. - ktorzy dzw\czonych swych wro,::,ów _ ludu ro. .<raJą. ClliZkl obowHj.zek .obrony doro1>wemu. W grudniu 1948 r. Sawow cl:1,głoścl do swych zbrodniczych czy'
przekroczył granicę·
W llslopadzie nów
l
d h
l t
t
l
1949
t ł
d UDJl
\Vobec udowodnienia w śledztwie
botniczego Rosji i Polski".
,u ue 0:-v ego pl'O e ana u.:. ecz po·
gdzie r'p:~:i=ał o~e:;:~:cj~: w o kl~rei iądowym, że popełnili oni zarzucane ża w wierności najszczytniej~zytn
O Polskę socjalistyczną walczy eho~l! n:e wstrz~ma, am, pochoou
tradycjom walki "u naszą i waszą Marchlewski
gdy kieruje na czele mysll, am pochodow zastępow robotzobowiązał się,
że po powrocie do im przestępstwa, prokuralura okręgo'
.
wolność".
SDKPil zhroJ'nym
powstaniem
roJJot mczyc lI •.."
Bułgarll
bę d zle
organizował grupy
va w Sofii, oskarża 'wymienione osok
d l'
t
I
sabotażowe, zbierał poufne inlorma- by o to, 'Że brały one udzi I w dziaBył marksi~tą - stąd jego rewo· ników polskich w 1905 roku - YlspólMarchlews i o s ~llla an yrew6 ucje l przekazywał Je pod pselldoni. łalności
konspirilcyjnego ośrodka, iucyjność, stąd jego gl~bokj patrio- d7.:ałając z rewolucją rnsyjskiej kla- cyjn(', burżuazyjne, zdr.adzieckie oblimem według przewidzianego adrosu. kierowanego przez klikę Tito-Ran- tyzm rOZWijający się w organicznym 8y robotniczej, }{tórcj przewodził Le- cze P~S. Oto np. co ?l!!~e w 1906 ~.
26 listopada tego roku, Sawow prze- lwwlcza, a mającego na celu obale- powhlzaniu z prolei:ariacldm interna· nin.
IV l.\\'!:Fku z wystąmemem Daszyn'
kroczył granicę i został aresztowany nie, po(llwpanle lub oslabienie legał. cjonalizmem. Zdawał on Robie spru·
Idcę tę wcielał w życie, kiędy w ,:k!e?;1l p:zeciw :",.?ólnej walce. pol·
nego rządu Bułgarskiej RepubliJ.j Lu- wę· że służyć intere.som Pohld może nnst 'pJlych latach broni marksi>tow- sklel1:o ,I . rO~Yl~kle~o llro;letanatu:
przez wladze bułgarskie.
Inni oskarżeni - Martnow, Taren· dowel dro~ą przewrotu pailslwowego, tylko ten, kto Służy interesom mię· ~hip.go stanowiska Lenina i partii hol- "Podkre"jaJ<!t' w Rleprzelrzy;~ych,
gow, Jeitimow, Pelrow, Cwletkow, organizowania buntów. altlów terrory dzynarodow~go proletariatu.
:zewickiej, ldecly uczestniczy w U· lI1t;'inydl frazesaeh "y,łęboką roznicf,
Kolew, Stajkow, Zikow, Slojanow. stycznych i szpiegostwa, jak również
"Marchlew~ki był międzynarodo- tn'lll:lniu
zwycięstwa
Rewolucji i ..tniejllrą pomiedzy charakterem wal
Amldżlnow.
Innych
wodzem
robotniczego,
nie_ _
Październikowej,
polskiemu
Id
i w R.!l<;ii",
chdał.
(Daszyń-,
Janew,
____
_ _ _ _ _Anfow
_ _ _ i_.Jordan
____
_ _ _zbrodni.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _wym
___
_ _ _ruchu
___
______
_. _ _ _ _ _ _niosąc
____
__
"ki u - nasprzyp.
red.) ...
w
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kiego patrioty i wielkiego rewolucjonisty, przywódcy i nauczyciela proletariatu, który całe swe życie poświęcił walce o wyzwolenie spoleczne i narodowe mas pracujących Polski.
Współtwórca bojowego Związku
Robotników Polskich (1889), Socjal·
demokracji Królestwa Polskiego i LiLWy (1893), Komunistycznej Partii
Polskiej (1918), pr3cwodniczący POiski ego Tymczasowego Komitetu :a~woluc:rjnego (1920), a jednoczesIlIc
współtwórca l\Iiędzynal'odówki Ko'
munistycznej, niemieckiego związku
rewolucyjm.go ,.spartal·us" i Komunistycznej Partii
ie11liec. członek
Ogólnorosyjskiego Centralnego Ko '
mitetu Wykonawczego, pierwszego
na świecie Ptlństwa socjali tYćZIl-lgO,
zało:i:ycid i przewodniczący Międzynarodowej Organizacji P0l110l.:y !{ewo
lucjonistom, zasłużony działacz partii
bolszewickiej, uczcgtnik wielu zjaz
dów i konferencji międzynarodowycl>
_ Julian Marchlewski miłość SW;l
d
o ojczyzny, do ludu J.łolskiego wyra·

I
I

nIesłychany

spO';ób :,de70rientować politycznie nie
wyrClbionych r(lbotników. Nie ma nie
hardziej niebezpiecznego, niż sianie
t<lkie~o rodzaiu waśni pomIędzy polI skim' 'l rO'lyj ..kim proletariatem 'Ił
rhwili, gdy trzeba zjednoczyć wszystkie s'iły, aby móc stawiać czoło kontr
rewolucji".
Mal'(!hlew!'ki był nie tylko prakty..
Idem rewolueji, ale i jej teoretykiem.,.
Jego liczne prace naukowe, artykuły
słusznych
publicystyczne, essaye
poświęcone
tywnej pracy, wywołując nieJtiedy dza m. in.: "dySkusja wykazała no były w dużej mierze tradycjom walk
zniechęcenie".
zumlenie potrzeb naszego budowni- p'olskiej klasy robotniczej, dając wyZnany racjonalizator, murarg; ob. ctwa i zadań Planu 6-letniego. Wy- raz przywiązaniu autora do naj bar,
Trzciński, podaje przykład niewła- sunięty w toku dyskusji problem dziej postępowych, najbardziej szła.
ściwości norm obecnie stosowanych. zmiany norm świadazy dobitnie, iż chetnych tradycji narodu pol~kieio.
W dkresie czterdziestu lat niezmortm
Tak np. tynkarz, stosujący zamiast kilkuset tysięczna rzesza robotnik6w
kielni czerpak, wykonuje 3-krotnie budowlanych świadoma jest swych wanel walki, pełnej niebezpieczeństw
szybciej i lepiej robotę od tynkarza z.adań i celów, do jakich dąży. Swia i poświęcenia, z jednakową enerwil!
pracującego za pomocą kielni. Obu doma jest znaczenia obiektywnych uderzał Marchlewski w polskich, roich obowiąZUje ta sama norma.
i prawiedliwych norm pracy dla dal ~yjskich i niemieckich obszarników
Podobnych przykładów z różnych SIlego szybkiego rozwoju naszego bu i kapitalistów, z jednakową, rewoluspecjalności budownictwa dyskutan downktwa, dla rozwoju naszej go- cyjną pusl~ atakow~-ł międzynarodo
ci przytoczyli dziesiątki, st\Tierdza- spodarki. 'Nastrój, jaki cechował n::- w~ buduazję i jej :lgentów w ruchu
jąc konieczność jak naj szybszej zmia radę, daje gwarancję, iż wszelkie robGtlliczym. Przyjaoielem był dla
ny dotychczasowych mierników wy zapadłe tu uchwały w pełni zosta- niego tylko człowiek pracy - bez
dajności pra~y.
ną wykonane i plan przebudowy na względu na narod9wośĆ czy kotbt
Przewodnic~ący obrad odczytuje szego Państwa na odcinku budowni skóry_
I dziś z perspektywy miniony:ch
wśród ogólnego entuzjazmu, tekst ctwa będzie w pełni cz:realizowany".
depes'Z.y Cl pozdrowieniami i życzeW jednumyślnej, uchwalonej w to lat, lat dalszych zwycięstw socjalitniami dla pracowników budowla- ku dalszych obrad rezOlucji, zebral.i mu pod czerwonymi sztandarami Lenych, nadesłanej od premiera Cy- deldarują wzmóc wysiłki i wyzwolić nina - Stalina widzimy w całej peł
rankiewicza.
wszelkie tkwiące dotąd w IIollaracle ni, jak słuszną była droga, którą kro
Na salę wchodzą delegacje budo- budowlanym rezerwy dla przedter- czył Marchlewski, jak potrzebny był
wIi wa-rszawsldch, meldując o pod- minowej reaJlza.cji. planu na rok ble jego trud klasie robotniczej, polskIm
masom pracującym. MarchlewS'ki nie
jęciu długofalowych zobowią.zań.
żą.cy i Planu S-letniego.
M. in. załoga SPB Warszawa 2.
Na zakończenIe narady kierownlIt C:oczekał się Polski, o którą walc~ył
Polski zmierzającej ku socjaHzbudująca Osiedle Mokatów, zobowią Minl.sterstwa. Budownictwa iuż. zu,ie się wyI,onać od flm(lamentów "iotrowski udekorował 6 wybitnych mowi. Ale jego wytyczne walki i pr.
aż do stanu gotowego budynek o !<u przodowników i racjonaliza.torów Pl"a cy wcielają teraz w życie robotniey
baturze 28 tys. metr. sześc. na 1.9.br. cy orderami "Szta.ndar Pl·acy" I i II w sojuszu z chłopami pod przewodeM
oraz wykonać dD tegO terminu swój klasy. 180 przodowników i l'acjona- Polskiej Zjednoczonej Partii Robotplan produltcyjny na rok bieżąc3'. lizaiorów otrzymało premie i hono- niczej, która przejęła najlepsze, re.
rozpoczynając od września rea.liza- rowe dyplomy.
wolucyjno - internacjonalistyczne trację pla,nu na rok 1931.
Zebrani postanmvill ponadto prze dycje polskiego proletariatu.
Wyzwolona od lrapitalistycznego
Załoga PPB Bor. budująca osiedle słać pozdrowienia, w imieniu robotMura.nów, melduje o rozpocz()ciu w I ników budOWlanych Polski dla Zw. wyzysku Polska realizująca testadniu 23 bm. - po raz pierwszy w Zaw. Pracowników Budownictwa \v ment Marchlewskiego, sprowadza
kraju - budowy bloków micszkal- Moskwie oraz d{) Departamentu dziś do kraju prochy Jej wielkiego
nych systemem potokowym.
Branżowego Budownictwa Swiato- syna, aby spoczęłY 'V ziemi oiczystej,
Sumując wyniki dyskusj, przed- wej Federacji Zw. Za.w. w Helsin- która IIkOl'hał i którei oddał życie.
sta,wiciel CRZZ, ob. Kulesza stwler ka.cb
B. T.

r

przyspieszą "\\7ykonanie planów inwestycyjnych
Krajowa narada bud«lwnrctwa - radzi nad wprowadzeniem
norm pracy

w roku ubiegłym w naszym budownictwie, przejście do wyższych
skiej Republice Ludowej. Po przyby· budowlanych, upowszechnić zespo- form pracy - pracy kolektywnej,
ciu do mia5ta Zajeczar został Oll prze łowe metody pracy i wprowadzić je stale postę!)ująca mechani.zacja rosłuchany przez organa UDB i nast~p jako obowiązujące w całym wyko-, bót te wszystkie czynniki wpły
nie podpisał deklarację, w której zo- nawstwie budowlanym. Podnieść nęły na to, iż normy pracy dotąd
bowiązał si I do pracy w charakterze średnią. wYdajność pracy. fCXl.SZerzyć obowiązujące. stały się niC'łyclowe,
agenta wywiadu jugoslowiańskiego. alicję popularyzującą pomysły nowa nierealne, demObilizujące robotniNieco później polecono mu, by wró- torskie oraz doświadczenia i zdoby- ków I perso.uel technkzllY i adminicił do Bułgari!, nawiązał konta.kt z cze 7. dZ'ledziny budownicLwa Zwląz stracyjny, nie odpowiadające nowej
ambasadą ju!}osłowlańską l podawaJ ku Radzieeklego. Unowocześnić nor organirza.cJi pracy. nowym metodom
poufne informacje natury wojskowej, my. Umasowić al,eję szkolenia oraz i technice pracy.
politycznej i gospodarczej. Po prze- zespolić ściślej z produkcją inteligcn
Pociągają one
w następstwie za
dostaniu się do Bułgarii oskarżony cJę techniczną i aparat administra- sobą niesprawiedliwe pła-ee, Icrzywukrywał się przez pewien czas,
po cyjny.
dzące pewne kategorie robotników.
czym jednak zos:'ał ujęty.
Istnieją już u nas warunki rozwo Te i wieJ l' innych arg-umentów przy
ju nowych, wyższych form budow- taezaJi dyskutanci. domagając się
Michał Mi~hajłow
nictwa - budoWillictwa systemem zmiany dotychczasowego systemu
05karżony ten, pochodzący z mia· potokowym.
Wśród
tysięcznych norm.
sta Prowadia., przybył 20 maja 1949 rzesz robotników budowlanych dojMłoo;zieżowy
przodownik pracy,
roku do JugosłaWii. Tam został on rzała już świadomość stosowania ob. Partyka, stwierdza: "obecnie sto
przesłuchany przez organa UDB mi a- nowych, postępowych, opartych na sowane nlJrnlY są, już przestarzałe I
sta Pirot. Podczas przesłuchania o· 'dośwJ,adc.zeniach radzieckich form JlIiesprawiedliwe". skarżony ujawnił informacje natury Wykonawstwa budowlanego.
Pod-ając przykład łatwej możliwo
politycznej i gospodarczej. UDB in·
terewwało się zwłaszcza osobą Traj.
"Chcemy l będzie.my - stwierdz.ił ści poważnego przekraczania norm
czo Kastowa. Michajłowowi zapropo- wśród' ogólnego entuzjazmu zebra- na robotach fundamentowych, przenowano pracę w myśl wskazówek nych ~nany przodownik pracy- ciwsta,w ia im roboty na filarach,
UD B, na co się zgodził 1 podpisał od- Poręcki - stosować socjalistyczne, przy 'kominach, gdzie często nawet
powiednią. deklarację.
Wykonując zespołowe metody pracy, by jak naj normę jest trudno wyrobić".
"Ten stan rv:czy musi ulec popra
przyjęte zobowiązariia,
Michajłow prędzej ~udować gmac.h nowej,
mówi on. - Musimy stwowypisywał denuncjacje na emigran- \!spaniałeJ ojczyzny - PQnstwa spra wie rzyć nowe, obiektywne, postępowe
tów jugosłowiańskich oraz innych p-,' WledUwoścl społecznej".
bywateU
JugosłaWii i werbował
Szczeg6ltrie sza:oko omawiano w normy pracy, które zmObilizuj;!, sze
współpracownihów UDB. W listach dyskuSji problem !Zmiany norm. Na rokie masy woltół zagadnienia szudo swych przyjaciół w Bułgarii prosił
t
. d l"
.
l kania coraz lepszych metod pracy,
ich o zbieranie noufnych informacji ten terna wypOW.la a l SIę rnema kształtując równocześn ie płace Sllra
..
wszyscy dysku11anc,i. Sens wypowie- wiedliwiej i kGrzystniej dla robotni
NastĘ;pnie oskarżony przybył do cizi był jeden: "zmienić .
na.fpręBułgarii, gdzie otrzymał broń. Wła- dzej dotychczasowe ~e nor ków, podnoszących swą wydajność
pracy. tO;lowane (lotąd normy uie
dze aresztowały go w chwili, gdy u- ,my".
spełnia.ją, tych zadań, demobilizują.
siłował
zbiec do G.I:..c.ii Dlonarcho- Olbrz.ymi przełom, ~ dokonał roDotmków od twórcuj I konstrukfaszystowskiej.
(Dokończenie

ze str. l-ej)
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Jak

pracują

dwa przodujące zespoły n·ajwyższej jakości

Chlubą "Jedynki Wełniahej" sq
zespoły najwyższej jakości.
troskliwą opieką
ganizację podstawową,

czane

kładową i komitet

·
(!rrJo
n
e

A

To saqlO uzyskał
ota- tow. Zygmunda.

przez

or·

radę

za-

współzawod

nictwa pracy. Nic też dziwnego,
że właśnie z tych zakładów, dwa
zespoły otrzymują
w konkursie
nagTody po 150.000 zł. każdy za
wytwarzanie tkanin pierwszego
gatunku przy zachowaniu wysokiej normy.

drugi zespół na

przykład tkaczy,
którzy nie
wykonują bazy, w celu przydzie-

Tkac~, którego

brakarz
nie zna

- Ja >,dawno już Pliacuję-V
tkalni -\opowiad'a tow.,Zygmund
przodcl\wnik jednego z dwóch
nagrodzol1Yich zespołów "Jedynki
Wełnianej"
bo już 42 lata.
Nie więc d2iiwnego, że do mnie,
starego, dośWiadczonego
tkacza,
cząsUo przychodzą czł'onkowie m:>
z __ i emna pomoc
jego zespołu, prosząc o pomoc i
Na zebraniach przodowników zes radę, mówiąc: "Tow, Zygmund,
potów, urządzanych co miesiąc przyjdźcie zobaczyć, bo moje kro
w PZPW Nr l. przodownicy UCZ4 sno coś niedomaga. Majster testoi
się,
wymieniając
między
sobą raz nie ma czasu i krosno
beZlCzynnie". Wtedy idę, popraswe doświ:J.dt'zenia.

w

- Po powrocit; z takiego zebr;!
nia - mówi ob. Szp:;lwwski, kit:
ro\vnik nagrodzonc'o zespołu -ZaZ\1n,iam i 3.m mój zespół z tym,
co słyszałem 2zc/.E.'9;ólnie intere'
S'.lją mnie wyniki każdego miesi!!
które
odczytuje rcferelll
ca.
wspó:z<lwocnicLwa ·pracy. Wted:-·
mó\"ię po pro~t\l do Krauzego. ::
którym pracuję na zmi:mę. d.)
lW k()1aip·wf.k icc~n i do tvlicha] ikd.
"ChloD3.ki tl\':ai>limy, bo jedca
ze :[161 v.: uhię~łvrn mics!<1cu uz,v'
skał 'IIvięl;s7v od nas procent w.vkon·mia. NiC' m0?cnlV do tego d,)
puścić, aby ktoś nas
wypr7.edził
i produ!:ownł wiqccj i jeszcze lepiej. niż my."

lenia im instruktorki. Niedawno,
gdyż na 8 marca opowiada re
ferentka współzawodnictwa,
ob.
Saook, skręcarki nie mogły wyk')
nać swych zobowiązań.
Poszłyś
my razem do sekretar
organiza
cji podstawowej tow. Dubilnsa,
który tak pokierował sprawą, ż=
przędza została dostarczona i przo
downice mogły wykonać swe zobowiązania z nadwyżką.

Dwa najlepsze zespoły w PZPW
Nr 1 nie mogły by otrzymać takich wysokich nagród, gdyby nie
pomoc organizacji podstawowej,
rady zakładowej i komitetu współ
zawodnictwa pracy, żywo interesuj ących się przodownikami na
swym terenie.
Osobiste zdolności
kierowników zespołów tow. tow. Szpakow
skiego i Zygmund-t promieniują
na pozostałych i służą za wzór
nie tylko członkom ze:Jpllłów, ~le
całej tltalni "Jedynki Wełnianej".

* * *
,...•......" .....................................................................................
.
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wię nicielnicę, zakładam spręży
nę, albo coś innego, co można zr,)
bić samemu, nie czekająC' na mlj
stra. Szczególnie zwracam uwagę

m/odym członkom mojeg\O zespJłu, aby produkowali tOWlar tylko
pierw~z€'go
gatunku.
Bierzcie
przykład ze mnie mówi im
tow. Zygmun-d. - Odkąd pracuję
j0s~c?e mnie brakarz
aai raJ.~l
nie wzywał do 10waru. Trzebł
przyznać. że cały ze-;pół, czy
to
tow. Bielski, czy Pda!/ia Kozioł,
a lbo Kn'~imierz ł...uczak, wyt 'IN 3fzaią tylko ekstrę.
Brakarze t.wierdzą, że gdybyś·
my produkowali taką tkaninę,
.iak te dwa zespołv. to cerowaczki w .,Jedynce 'Vełnianej" nie
Słowa te odnoszą skutek. Zost-;\ miały by co robić.
je zastosowana pomoc sąsiedzk;!
w całym tego słowa znaczemu.
Ze bran.ia
Gdy Szpakowski odchodzi od kro przodowJP.ikÓ W prac'\'
sien i idzie po kawą, czy wątek,
Na zebraniach dla przodownizastępuje go sąsiad, który należy
do zespołu, i odwrotnie. W ten ków pracy PZPW Nr l bywają
członkowie
komitetu
sposób krosna ani chwili nie sto- obecni
ją bezczynnie. Kiedyś, gdy brakło współzawodnictwa, sekretarz o!'osnów, ob. Szpakowski sam po- ganizacji podstawowej oraz przed
szedł do sekretariatu organizacji stawiciel rady zakładowej. Prze~
się
czas trwania zepodstawowe.i. choć nie jest człon widuje
kiem Partii i powiedział sekreta- brań na około 15 minut, ale nigdy
rzowi o tr4Pnościach swego zes- jeszcze nie trwały krócej, niż
połu. Na !nterwencję sekretarza, dwie godziny. Przodownicy pracy
tow. Dubilasa. trudności te zosta- tyle mają sobie wzajemnie do po
ły usunięte. Toteż zespół wykony wiedzenia. Ostatnio wyłoniła się
wał swe bazy produkcyjne w cz':! sprawa, interesująca równieź bez
sie trwania konkursu w 125 proc. pośrednio majstrów. Będą teź oni
a tkanina lU~ przed cerowaniem zaproszel'l.i na najbliższe zebranie.
Kierownicy zespołów zgłaszają
stanowiła pierwszy gatunek.

l~

.'

W'yszło szydło Z

1

worka

Wyłaziło już nieraz to chadecko - klerykalne szydło 'z faszystowskiego
II,orka, a:i wreszcie tli ostatnich dlliach - wylazło tli wlej, jak to .~ię mówi,
okazałości: pan de Gasperii postali owił, jak wiadomo z lAxzorajszego ko.
munikatu, wprowadzić tee Włoszech szereg środków wyjątkowych, celem
"oohrony porzqdklt publicznego".
Z1Iamy dobrze te "wyjątkowe środki". Mówiąc po prostu, są to krwawe
ściegi hitlerowskie, kt6rymi już lIprzednio de Ga.~peri· pr6bował zszywać
i latać swój rozlatający się reżim. Wystarczy Ut wspomnieć choćby dawniejszą masakrę w Modenie, czy świeższą - t(J Wenecji..
»
Obecnie szydło produkcji mieszane; ..Watykan - Wall. Street" pragnie
żgać już bez żadnych ograniczeń małorolnych, średniorolnych i bezrolnych
cT/łopów, kt6rzy w słllsznym i sprawiedliwym poczuciu interesu narodowego zajmują mamujące się" leżące odłogiem grun,ty italskich obuami.
lrów; robotnih'ów, którzy walczą o byt i pracę; wszystkich uczciwych demokratów, którzy dom(,gają się swobód obywatelskich i wyzwolenia spod
ucisku rodzimych i amerykań.~/cich ciemiężycieli ...
Rzecz jama. że to, co watyka1isko_amerykańskl instrument polity/d'
impedalistycznej 1I(;'zy/.OO "ochroną' porządlm" jest w istocie rzeczy ochroną
obszarniczo - /wpitalistyczllego bałaganu, jest ochronq obcych interesów na
terenie Włoch. "Ochrona" ta jest niezbędna dla de Gasperi'ego, celem
dal.ęzej faszyzacji kraju, celem zaszycia narodl' wło.,kiego w marshallow,ki
worek

Na szczęście, nie iest to taka łatwa sprawa. Istnieje we Włoszech silIla.
bojouxl Partia [(0llwnistyczr:"'1, awangarda mas pracujących, która wespół
z ldo.ęk'J lel-ł-'icą socjalistyczną nie raz się już almtecznie oparła zamachom
de Gasperi'ego' na wolność naroda włoskiego i jego prU/.f.1a obywatelskie.
I teraz z całą pewllokiq statci im nale:iyty op6r,
mając za sobq poparci e milion ow.l·ch mas.
Geol!orafP.cznie - Włochy ma.ią kształt buta. Jeśli politycznie
de Gaspcri zacznie t(!mll butowi przysz)'u;rrć cho/"1I!/d woje1we :I amerykań
slciegn chromu. nie trudno o U'ypadel.·, 7."1,,, <:w71" pę/cło i raz na zawsze
zostało zlaman e .• ~
.

E. Tam
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Ubogie grunty, dość duża Odle-, - Jak to, czYiŻ Wasz koń nie stoi
.Drtięki wzajemnej
/POmocy.j
od miasta WSkazują na ·to, ie w spółdzielczej sLajni'!.
. społecznemu <ltoiounkowi członf;,)w
gaspodarka Groohów będ?.ie i teraz
- A, to co innego, to Je..~t kon spółdzielni 'do swych obOW!ą:lki,w,
nastawiona pmede WSZystkim na spółd'lielni, idźcie więc do przewod- wS7kJkie reboty 'ą wykOnywa11€ pla
produkcję zbóż. Słewem, jest to prze niczącego i popreście, aby Wam go nowo.
ctętna. niezbyt zamożna spółdziel- użyczył.
Ważne też .i~t. 'lA! w spółdz:c1ni
nla, która będzie musiała ieM..C'l.e clu
Takie rozmowy iocza ze sobą Gl'ochów jur. w kilka dni no jej 7..aio popracować &reby esiągnąć jaki członkowie spółdzielni ;produkcyjnej łożeniu sami członie vie 7..aŻi\d· li
tab dobrobyt.
w Grochowie, lO.zmOWY R;wiadczące wprowadz"nia dniówek obra{'hnnW Grochowie ujawnia się już jed- o noWYJ?-1, o.oc.i~listycznYln ~te~unku kOV'/ycb. UW:l7ajqC 'to Ila .l .d· n'e
nak coś, co wzbudza źy\ve zajntere- de _ sp~dz.iej.ll1. l?r?d~cY.1nt'J,_ d~ Shl :zny . pos6b obli<'zan:a wyk'jl.;tSOWo nie tą spółdzielnią i wywołUje wspolne;,
własnosol ,
wspołn J nych przez członkÓ'w pi'ac.
sym,patię do jej czło:nków.
To nie pracy.
..
,
łożenia.
tylke realny !I'()ILsądny, ale wprost
Ten włas~e ~e",,:y sto"u.nek .crzł?~
Pracami członków ,>półdzieJni kieuczuc GWY stosunek ~OIJlków do kÓ\, do poldzlell11 p)'odukcYJllt~J
ruje ogólne 7. brunie. zwoływane
swojej spółdzielni.
.
do. v:łasności .spółdzielcz~j. jest Jej pneclętnle co dwa. tYlr(Jdnil.' j ukJąO
przemianach,
jakie za..'IIZły na.JWlększym sukcesem, Jej zwycJę- daJą.ce doraźne plany prlt(!y. W 'en
WbT6d grochowskich chłepów, św,l.ad stwem 'W ~~ce. z w!,.ogą propagandą sposób przC3trzegana jeM w spó!my choćby taka eto podSłuchana bogacz:~ .WJ.e~SklCh . l ~' walce ~ po- dzielni demokracja we\o\'1'lefmna.
rozmowa'
zostałoSClarm
kap,ltalJ.stycznyml w
Pon:eważ w Grochowie ()l'gaaizH- Pev.:uego dnia do sołtysa wsI psychIce chłopów - ud,ziałowców.
<;ja partyjna wykarzuje aktywnoś(' ;
Grechów, a zarazem czynnege akt yCi, któ>fZY dawniej nal'Zekali. i interesuje się żywo rlJZwejem S;JO/wisty spółdzielni produkcyjnej tow. obawi,ali się, że utwol'llenie spół- dzielni, spółdz.ielnla nie miała ż?ri
Waekiewicza,. przyszed·ł jeden rz; dzi.olni produkcyjnej p<lzbawi ich nyeh trudności rz. rQ2planowan:u11
członków spółdfLielni., biedny, mało- środków de życia i odda ich we wiosennych siewów i przeprowadze
Ińic:jatvwa towarzyszy z PFSJ w wyróżniły się brygady szyhlteścio- nych zostal uznany przez Centralny rolny chlap, który nie wniósł do władanie
jakiejś biurokratycznej niem pootanowień lZamądu.
Tomaszowie Maz" którzy pier'Nsi zor wych remontów w zakładach w Kra- Zarząd za wprowadzony w życi€' i sp6łdrz;jelni konia.
machiny, ci właśnie są dzi.siaj naj·
W Grochewie pr.acu.ie nie tylko
ganizowali brygady szyblmściowych kowie, następnie w Warszawie, Lo- obecnie staje się ju:l: normalnym spe- Towaa:zySlZU Waśklewicz, po- bardZiej aktywnymi C21o.i:lka:mi spół iP1'zewodnicą,ący spółd7ieJni, tow.
rcmonłi'lw, szybko przyjęła się rów- dzi, Bydgoszczy, Poznaniu I Grudzią- sobem
remontowania parku maszy- ży-czcle mi swojego konia, bo chcę dzielni. Lud.zie przekonali się, że re- Kwlate.k, ale liczny i dobrze dobranież
w przemyśle gumowym .i tw07 OZU.
nowego.
jechać do miasta,
zultat zbiorowej go"podarki na 138 ny akty\'IT. DD czołowych aktywirzyw sztucwych. Detychczasewy spo
Po tak pomyślnych wynikach lutoMarian Sobolewskl
Jakiego konia? - ździwił s;ię hektarach będzie znacznie lepszy, stów spółdzlf'lni należą towarz.yt''Ze:
sób Temontów nie zadowalał ani ro- wych,. szybkościowy remont w przedyr. ekonomiczny CZPGum. Waśkiew1cz - P.rzecież korrla nie n:iJż wy.niki dotychczasowej indywi- MaJchrza.k, Dwornik, Ma.tuszew!lld,
botników, ani kierownictwa naszych myśl e gumowym i tworzyw sztuczi Twonyw Sztucznych
mam.
du.alne; 'Pracy.
SZl!'Z6pańs.ki 1 Wa.ślti~iczO'Wie.
zbyt dlu . . - -_ _ _ _- - - -________________________________________
Grochów ma ambitgo i powodował poważne straty w
ne plany ł'O'Zwlnięcia hodowU, wzn;e
produkcji. Remont, przeprowadzany
sienia nowych domów mies'l:kalnych
dawnym sposobem, trwał około 4 ty
i :inwentarskich, melioracji grul1tów, oraz wprowad<tenia. ścisłego po
godni. Postój jednej maszyny przez
dz:i'a,lu zajęć pomiędzy członków
tak długi okres czasu czynił ogromną wyrwę w wykonaniu planu pro·
spółdzielni.
dukcyjnego.
Zadania te są powar.ł.ne, ale czynNie dziwnego więc, że nasze bry:na pestawa członków i za'rządu :;klrs
gady remontowe szybko peszły za
nia do wiary w c.a·lkowite ich urzeprzykładem
tomaszowskich robotniczywllstnienie.
ków. Opracowano nowe harmonograII
Obecnie spółd'Lielnj,a żyje pOd zn1
P
my, przeprowadzIOno pierwsze próby.
I
ki~ akcji siewnej. Za przyznanI"
"'"
t1 :7
kredyty państwowe zakupione 20Wvnik i okazały się doskonałe.
Już 16 lutego bieżącego roku fa- że mo,e dzieci u,'odziły się
Polsce Ludowe; wypełni. olą swe zobowiązania stały i Srprowadr.wne nawo.zy sztuczbryka w Krakowie, jako pierwsza w
ne, wywozi się obornik na pola i
przemyśle
gumowym, zameldowała
Ob. Marcin Głuch od dawna Pljl- staną otoczone wszechstronną opieDzięki
pomyślnie
rozw~JaJącemu pał, jaki ogarnął wszystkich robetni- rorzpoczYlla intensywnie
wlo~enną
o wyremontowaniu sposobem szvbko- cllje w l.ódzklch Zą.ldadach Od:deio- ką"·
się w nasxych zakładach PZPW Nr 37 ków, przyniósł pożądane rezultaty. orkę· WS'lYscy stanęli chętnie do
ściowym mieszarki samoczynnej. TeS, Ziellńska.
współzawodnictwu
długofalowemu,
pracy 1 codzień na polu ujrrzeć moż.
go samego dnia fabryka w Warsza- wych Nr 4. Niedawno żona Jego pckerespondent z ŁZO już dziś możemy stwierdzić, że za- Codzienne kontrolowanie wykonania na liczne !Pługi, przygotowują~e zie
wie zawiadomiła, że oddała już de wiła trojaczki. Przed tak powiększo- ................................................................. _._............................ podjętych zobewiązań, przeprowadza mię pod ziarno. Niewątpliwie soółruchu tokarkę pociągową, walcarkę, ną rodziną robotniczą stanął trudny
ne przez ergąnizację partyjną, radę dzie1l1i iprrzyjdzie z pomocą Spółdziel
refiner i pompę 'hvdrauliczną - wy- preblem znalezienia edpowiedniego
zal\ładową i dyrekcję przyczyniło czy Ośrodek IMaslZynowy w Łanięremontowane również sposobem s z y b " . " .
tach oraz e,e,s,pół PGR rz. Głogowca.
kościowym.
mieszkania. Ale ob. Głuch wiedział,
się do stałego wypełniania, a w nieBegacze wiejocy boją ~ię GrecaoW dwa dni później Wytwórnia Nr6 dokąd ma się zwrócić o pomoc, wieZałoga
przędzaIn,'
BawełnianeJ'"
których wypadkach do przekraczania wa i g'rochowiaków, to też skwapliw Łedzi zawiadomiła o szybkośclo- dział, że minęły czasy przedwrześnio
,.
•
nerm.
wie omijają domy spółdZielCÓW, wie
wym remoncie .walcarki.
.
.
we kiedy nim pomiatano i pogarzobow,'qzan'
długofalowe
A więc, w pierwszej połowie mar- dząc, że w tej wsi zbierowym wyW dalszym CIągu napływają wlado
'
siłkiem wykuto niez.łomną wiarę w
mości z całego kraju o przystępowa· dzan~..
.
!ca tkalnia wykonała w 113 procen- słuszność obranej drogi.
DZlęki staramu Rady Zakładowej,
Podczas składania zopowil\zań dłu- wyprodukować dodatkow~ 2.~50 kg tach swą produkcję, przędzalnia w
Nic tu nie pomogły chytre IY<łb!1'!niu naszych zakładów do tej wspaniałej, niespotykanej w historii pol-Ieb. Głuch otrzymał 45 tysięcy zło- gofalowych przez prządki PZPB Nr 6 ~rzędzy .. Podobne ZOoowlązame zł~- 114,4 procentach, zaś wykończalnia gi przewrotnych mącicieli. Spółdz!(ll
skiego pr~emyslu, akcji. Doty~h~zas tych premii. Przydzielono mu r6wl'lie7, cała załoga przędzalni oraz członko- zył obClągacz ob. Raczek. Przystąpili w 113,4 procentach.
nia w Gl'ochowle staWlia pierwsze
w przemysIe naszym powst.ałe lUZ 30 ,nowe pomieszczenie składające się wie dyrekcji przysłuchiwali się z u- również do współzawodnictwa długe
krjJ.ki, sta.wia Je jednalk twall'do i
brygad remontowych, ktore przez
. .
.'
J. Tomaszuk;
pewnie po drocbe, wrlitdącej d-o 30tak znaczne skrócenie czasu remen- z 2 pOkOl 1 kuchDl. Ob. Głuch na je. wagą· Pierwsza wystąpiła ob. Janina falowege majstrowie przędzalni: tow.
korespondent z PZPW Nr 37 cja.Jłzmu.
Kar.
t6w maszyn wydatnie przyczyniają dnym z zebrań oświadczył: ,,'3zezę- Nowicka, wzywając do wspólzawod- Tomasz GlZelak wraz ze swoją załosię do przyśpieszenia wykonania pl a- śliwy jestEm, że moje dzieci urodzi- nic twa długofalowego prządkę ob. gą posl.dnowił podnieść jakość do '90
nów produkcyjnych.
1y ~ię w Polsce Ludowej. Wiem, że Łuszczyńską. Oświadczyła ona:
proc., zmniejszyć odpadki o 0,5 proc.
...
W ubiegłym miesiącu szczególnie oczekuje je radosna przyszłość, że zo
--.... _ _ _
.. _ _ __
- My, kobiety, dajemy przykład Majster Bronisława Dobrowolska z
i przystępujemy pierwsze do zooo- przędzalni średnioprzędnej podNła
bezpieczeństwo
wiązań długofalowych, będących tak zobowiązanie wykonania planu do 21
Wypełniając zarządzer-ie Wydziału
że formą walki e pokój, przez przed- grudnia i oddania
dodatkowe 9.830 Powiatowego 'W Rawie Mazowieckiej Wałowicach chłopi tej samej ws;
dwukr.otl'l.ie przyprowadzali psy Ido
Wciąż jeszcze spotykamy się z nie sposób wyzyskać ob. Józefę Gór~<:ką, terminowe wykonanie planu. Dlatego kg przędzy oraz zmniejszenia odpad· chłopi wsi Rogowiec, gm. Walowice,
szczeplenla ochronnego i dvmkrotme
ludzkim wyzyskiem biedoty wiejskiej która u siebie zatrudniał. Za dwa la- zobowiązuję się wyprodukewać po- ków o 0,5 proc.
uisr.ili jdzcze w ub. roku OpłfitQ za odchodzili z niczym, ponieważ lekarz
przez bogaczy. Jednak świadomość ta cięŻkiej pracy chciał ją zbyć jed- r.ad plan 882 kg przędzy, podnieść JaWielu innych majstrów i kierowni .. czyszczenie kominów, po 240 zł od nie raczył przybyć.
chłopów b~zrolnych
i małorolnych ną sukienką, uszytą z koca.
kość do 95,8 proc. I zmniejszyć od- ków przędzalni podjęło podobne zo- plzewodu kominowego,.
.Z~rząd Gminny w Wałowicach pociągle wzrasta. Umieją eni już ocenić
Dopiero na interwencję odpov.ied- r,adkl o 0,5 proc. do końca roku.
bow\:1zanill.. Dyrekcja przyjęła rówDotychczas jednak czyszczenie ko WlOlen szanowae cenny czas ludzi
swą pracę i nie pozwalają, aby ich nich czynników wypłacił jej naleźne
Po, prządkach składali zobowiąza- nież na siebie zobowiązanie SUlilien- minów we wsi Rogowiec nie zostało pracy.
Wyzyskiwane. Tak właśnie było w wynagrodzenie.
nie obciągacze: Brenisław Hofman, nego wykonyv,'ania obowiązków, na- przeprowadzone, co jest niedopuszKorespondent chłopski "Głosu"
Rdutowie Starym, pow. kutnewSkie-\
Korespondent chłopski "Głosu" który wrac:. z prządkami i ebdąga- 10żonyC'i:l przez Partię i wyższe czyn- czalne z uwagi na bezpieczeństwo
go, gdzie miejscowy bogacz, Jan KoStefan Wasilewski
czami swojej brygady postanowił v:y nikt, aby tym samym pomóc załodze v.r przecll\'pożarowe.
Rvszard Rejski
rodziejski. usiłował w bezwzqlędnv
Kaleń, Mała, pow. kutnowski konać DIan roczny do 21 arudnia i wypełnieniu i przekroczeniu planów,
Na poleceni,: Zarządu Gminnego w.
Rogowiec, DOW. rawsko·maźowiecki
W powiecie kutnowsk;Jm iBtn:ieje
produkeyjna, licząca
tyl.k.o 14 członków. Ziemi mają n.iewiele, bud~i' mieszkalne 'Pmedst·awiają żałosny widok. Brak budynków inwenta'l'skich. Członkewie tej
półdrzielni to daM1a. sluiba folwaroxna. ł maJorolni. Do chwm, gdy
zary.;;owała się przed :nimi perspektywa gospodarki 6.Półdzjelc~e.i klepali pmyslowiową biedę. !!lie widząc w
dodatku drogi Wyj'cia ~ swego pospółdZielnia
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RADOMSZeZA.lISJa

K,ronika m. Radomska Robotnicy »Metalurgii«
•!!Ii"
WA2NmJSZE TELEFONY
"lO -. Straż Pożarna
11 - Urząd Beą>. Publiczn.
[.t

Powiatawy

U/qkona;ą Z nadUlqżką

- podjęte
zoboU/iązanla . dluqol.'owe

12

"Głos Radomszczańsld"

12

P. P. K ...Ruch".
Apel cZQłowego górnika tow. dyńczy ro)lotnicy czy poszczególne wiązaniu długofalowym zobowiąza wykonali w 128 procentach.
Powiat. Komenda M.O.
.. J'nych, li. W .pierwszych dniach il"racow
To samo można powiedzieć o
Komitet Powiat. PZPR Markiewki, nawołujący do podję zmiany oddziałów ,p rodukcv
'
cia zobowiązań długofalowych zna deklarując, że w okresie półrocz nicy ci nie mogli wykonać'!:" podję Bronisławie W-oIski
m. JózefIe Ko
Miejski Komisariat MO.
lazł żywy oddźwięk wśród załogi

13

35
51 -

91 -

Starostwo Powiatowe
Szpital Powiatowy

Prawie wszystkie
oddziały produk~yjne podjęły zoo
Pogotowie Ratunkowe bowiązania długofalowe, w któPCK.
rych zadeklarowały, że dołożą
wszelkich sił i starań, aby produkcja była większa i lepsza. Je-'
KIN A:
WyśwIetlany
jest film pt. .,Mil- szcze obecnie do Rady Zakładowej
cząca barykada" produkcji czeskiej. ..Metalurgii" zgłaszają się poje ~
Początek seansów od godz. 18 i 20.
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 i 20.

2'i 163 -

Adres Redakcji i AdminIstracji
.,Głosu

Radomszczańskiego· 1

Radomsko. ut. Reymonta Nr 39

Polikorp
zKowalowca

ma głos ...

"Metalurgii".

I

Ulice i place
zoslan. zadrzewione
pr'ł:y cbodaikach
zakwitaą bratkami

..Rabatki"

Już od kBku dni Zamąd Miejoki
w Radomsku przystąpił do pot'zą::ł
kowania ] uzupełnienia dr.zewostanu
ulic ;i .placów. W bieżącym okresie
wios€nl1ym na tererpe Radoms';':a (Za
sadzonych zostanie dodatkowo prze
~ło 800 sztuk dmewek. Tak z,wane
"rabatki" przy chodnikach ulic obsa
dzone zostaną bratkami. CD przyc2Y
ni się do podniesienia wyglądu ea1,etycznego naszego miasta.

~Iac Targowy
zostanie przeniesiony
Jak
zostały

już podawali-śmy
rozpOC2ęte
prace przy powiększaniU

Zarząd

Ligi Kobie

winien pomóc
Kołom Gospodyń Wiejskich

normę tęgo zobowiązania, wskutek

Stwierdrz:ić należy, że w ostatnim
okresie Powiatowy Zarząd Ligi Ko~
'biet w Radomsku w n.iedosta.teeznym s1;qpniu antel'esuje się pr,'3.cą
Kół GosiPodyń Wiejskich w iPowiecie radomszczań~kim. Ostatnio na
przykład gospOdynie wiej'skie ze \\o-si
Wojnowice gmina Gidle- domagały
się !prZysłania do nich llol'elegentek,
które pOlnogły by jan w pracy o~
ga'nizacyjnej 1 ideologiC!mej. Z taką samą pr.ośhą llw:r6ciły się gos1'odynie w.iejskie rze wsi Przybyszów
gmina Kobiele. Cżlo.nkinle ,t ych kół
prowadzą obecnie akcję uświadamiającą wśród kobiet tamtejszej
g.romady w związku rz orgarurzowaniem w najbU,iszy'm czasie sp61dziel
ni produkcyjnej. 5,p6łd2ieln:ia taka
'Il\a powstać w Wo,inowicach orarz
Przyby.szowie. Należałoby ' aby Powiatowy Zarząd Ligi Kobiet VI Hadomsku pomógł 'WYdatnie tamtejszym Kołom Gosp0dyń IW~kich .

pew walcZyku. Maksymilianie Siedlec·
z nych zmian zaszłych w asorty· kiQl, zatrudnionym przy formowataką a taką nadwyżką,
mencie produkcji. Trwało to jed niu wideł ręcznych i wielu wielu
Przyznać trzeba, że Rada Zakła nak kilka dni. Ostatnio zobowią innych.
J a k d onoszą c od Z1enne
.
Id
.
dowa i organizacja Ip artyjna nie zanie wykonują, a nawet spod ZOle
me untylko potrafiły zmobilizować za- wają się je przekroczyć.
ki, załoga "Metalurgii" powzięte
łogę do pOdjęcia zobowiązań dłu
Dalszy meldunek, to wykonanie zo~o~iązanie ~ługofalowe Wyko ~
gofalowych, ale również w należy planu dziennego, lakiernika oddzia I nu]e l to w ll~znych wy~kach
ty sposób czuwają nad wykona' lu widlarni, ob. Henryka Galwia' naw:t. z nad~yzką. Robo~mcy ro·
niem podjętych zobowiązań. Co- czka. Ob, Galwiaczek zobowi". z.umleJą b.ow.l.em d.o.brze, ze pracu
~
b
l
kł d t
ł
dziennie do lokalu Rady Zakł. za! się w ciągu 6 miesięcy, to jest Jąe szy. cIeJ l epleJ a ą :wa e
zgłaszają się kontrolerzy poszcze - od marca do sierpnia przekracżać p?d:valmy pod budowę u~troJu S?gólnych oddziałów produkcyjnych. produkcję o 89 procent. Począw cJahsty,c1.ne~o w Polsce, ze budUJą
meldując codzienne wykonanie szy od pierwszego dnia, ob. Gał- swe lepsze Jutro.
zobowiązań długofalowych. Jak wiaczek zobowiązania dotrzymuje,
;"":\111=1110_
wynikalz: poszczególnych mel- a dziś na przykład, jak WY,Ylika N ••' czytelnie" p'szą
\lunków zobowiązania te robotnicy z ll\eldunku, dzienny plan produk
wykonują z nadwyżką,
cji wykonał w 195 procentach.
Na przykład pracownicy dziaPodobnie wykonują zobowiązału zaopat.rzenia zobowiązali się nia Władysław Góralczyk, Waeław
" d ta·
Do'ć częstym gościem na terenie wa~ większą ilość ekip kłn obJ' azcftfl!.
usprawme os wę surowca 1 ma Matras. zatrudnieni przy rozgina- poszczególnych gromad powiatu ra- wych. Na przykład mieszkańcy gro.
teriałów pomocnic.~~ch. <?st~tnio niu wideł ręcznych. Zobowiązali domszczańskiego jest kino objazdo. mady Włynice uskarźają się, że ,dd
załod~e •• :Metalur~l1' dot;k:h~le da się oni w okresie S"miesięcznym we. Chłopi naszeGo powiatu wyka- ich gromady kino objazdowe jeszcze
wał SIę _odczuwac b:-ak su:h szyb ' normę produkcyjną przekraczać zują żywe zainteresowanie ta roz- nie dotarło. A Pl'IZyjęll by je ~ prawkotn4ceJ; Pracowmcy d~lału~· w 115 procentach. Tymczasem rrwką kulturalną i seanse kinowe Cziwą radością. ponie\yaż mieszkit,.
opatrzema poprzez energIczną m- l'\1eldunek donosi że w dniu w cieszą się dużym powodzeniem.
jąc 15 'klm od Radomska rzadko kie
'
.t
Okrę.owa Dyrekcja Rozpowsze- dy mają możność obejrzenia filmd.
t
.
C t l h St r zła
erwen.cJę w e~;a ac
. al s
k:órym odwiedł:iliśmy "Metalur- chniania Filmu powinna by na ·teren
Władysław K'1'ępa
chetnel.w Ło.dZl l ~atowlcach, o· glę", pracownicy ci normę dzienną powiatu radomszczańskiego skierostały czytelnik .,GłosnĄ
trzymalt wystarczaJący zasób te
go materiału, co poważnie uspraw
nił<> pracę poszczególnych dzianym, lub !kwartalnym,

produkcyjną wykonywać będą

----:---------------------I"'t_:

Czekamy na kino obJ-azdowe

------------------------------------------4.j,

łów

Akcja siewna - walka z·bogaczem Wiejskim

Jak mówi prZYSłowie: "nieszC1Z.ę parku miejskiego w Radomsku. Do
W czasie naszej obecności w 10
parku włączony !Zostanie
ście chodJZi po ludziach". Niedawno, terenu
~alu Rady Zakładowej, zgłasza.
dawniejszy
plac
targowy.
gdzie
już
bo zaledwie' kilka dni temu, nieszcrzęście
takie trafiło się memu prrzystą.piono do rz.rywania bruku i się tam kontroler Kazimierz Mi
iPrzyjacielowi <pracującemu w Fa- do prac początkowych. MiesfZczący gocki, meldując, żą w dniu tym
bryce Mebli Giętych Nr 1. Zacho- się przy parku plac targowy przenie pracownicy oddziału wid1ami, zaPrzy
Komitecie
Gminnym gromad. Na przykład soltys gro- cji młodzieżowydl i KÓ'ł Gosporowała mu żona, Ponieważ stan był siol1Y zostanie na rynek bydJęcy trudnieni przy walcowaniu wideł, PZPR .w Dmeninie istnieje grupa mady Smotryszów nie wywiązuje dyń
Wiejskich. Chłopi - gminy
pmy
ul.
Targowej.
Tam
też
odbygroźny, przyjaciel mój ilwrócił się
ob. Czesław Kowalski. Władysław agitatorów partyjnych, która IN się ze swych obowiązków, jakie Dmenin wykazujtt większe ·zainte
wać
się
będą
jarmarki
w
dn1
tardo PogotOWia Ratunkowego.
gowe. Dzięki zlikwidowaniu do- Makuch, Wincenty Wozniak i Ro- chwili obecnej liczy okołą 20 to nałożyli na niego chłopi tamtej. resowanie życiem społecznym.
Dyżurny
od!bieI'ający meldunek
tychczasowego
Placu Ta,rgowęgo lDan PrO$zowskl, dzienną nor warzyszy. O ile w początkowy.m szej gromady, ponadto jest nie- zagadnieniami politycznymi ..".
spytał o nazwisko i adres. Pcrrz;yjaRadomsko
uzyska
o 1 ha więcej mę produkcyjną wykonali w 135 okresie. członkowie grupy agita· pr~ychylnie ustosunkowany do słabną wpływy bOg~ JWiejslci~
ciel mój spodziewał się. że dodając parku.
procentach, tak jak się w zobo- torów w gminie Dmenin nie mo- organizacji młodzieżowych. Posta w gminie Dmeoin.
jeszcze stan cho.roby dopełni forgli znaleźć właściwego stylu pra~ nowiono sprawę tę przedłoży~
malności.
Talt jednak nie było.
Urzędnik pełniący dy.żur w Pogotocy i wywiązywanie się z· zadań, Gminnej Radzie Narodowej, aby
aA
wiu zaczął indagować dalej. A więc
1 jakie na nich nałożyła Partia ta postarała się wpłynąć na zmia
vv
czy jest ubezpieczona. kto będzie
..
.
7
'
.... przychodziło im z truclilością, to nę stylu jego pracy.
będzie .kanalizowane
płaca, żądając dokładnego konta a
Jak nas informuje Wyd1liał Technawet minuty i sekundy kiedy żo hamuje uruchomienie kursu szkoleniowego dla obecnie. stwierdzić należy znacz- Omawiając dotychczasowy pu;e
ne ożywienie ich działalności i bieg swej pracy zebrani towarzy niemy przy Zarządo~e MieJskim ~
na zachorowała. Naturalnie. że w ta
aktywu związkowego "MetaI urgii"
coraz lepsze wyniki ich pracy.
sze s~wiex:dzili, _~e d~ła ona po- Radomsk;u •. w najSll~ cza~
kich wypadkach człowiek jest e.denerwowany i 7~ tak powiem jąka
Rada Zakładowa .. Metalurgii" 'Zo- prelegentów na własnym t~enie*,
Przed kil,ku dniami na odbyte.i zytwne ..w.yni~ }v. akcj~ uświad;l.~ ..wzystąPl S<1ę 00 8'kal)lłlizówan!a rta~
się troc'tl~~ Uopeln\enie 10 ma,lności bJwiązana jest do dnia 28 b.m. uru- ~~acał8. się jut nawet w tej 'I~ra· odprawie .agitatorzy pąrtyjni gm. miająceJ W zakl:esie skupu trzody riieqpanej dotychczas drielnicy ~
meldunku pl"'Le"L telefon trwało bli- chom\(: w sWym zakładzie kurs lizko wie do POWiatowej RadY Związk6wDmenin omówili dotychczasowe chlewnej. Obecnie chłopi gminy botnictiej, a mianowicie Kowalo\Vetllt
sko pól godziny, a tymczasem żona leniowy dla radców za~ładowych i Zawodowych jednf_k dotychczas nie
'kj d . ł l t:..
D'
. l"
k
l' Na KOwalowcu dotyehozas IW c.za!iiA
wynl l swe
zrozumie
l
l prze ona l opado'w desz"z"''''y'''h
tw~rzył'
y Sl.....
wiła się w boleści-ach.
mężów zauiania.
zdołała pozyskać prelegentów.
l'
ytZla a no"Cl oraz 0- .memn
.
ku
" ".. ...
~
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d
d
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'
h
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k
k
pracowa
l
w
yczne
na
przySlę,
ze
s
p
trzody
chlewnej
bajo-'-a
l' błota. co utrud...
iało pr'leJ
Mnie się wydaje. że ś tu jest lnie
Wy t ypowano JUZ
an y a ow,
ermlO uruc om1ema urau lIZ 0ł
.LjĄ
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..
w porządku. Rozumiem. że pytać przYllotowano odpowieclnie pomiesz- lenie lego ~bliża się szybko i dlate- sz ość.
przez czynnik społeczny daje im ście spieszącym do pracy ~obotn~
Tow. Rutkowski, chłop z groma duże korzyści oraz chroni ich kom. Aby stan taki !ZlikJwidowM
trzeba, ale zbyt drObiazgowe pyta· czenie j materiał szkoleniowy, kursu go spodziewać się należy, że Powiania dyżurnego w Pogotowiu są jednak uruchomić nie można z po- towa Rada Zwią2ków Zawodowych dy Kietlin, zwrócił uwagę towa- przed wY2łYskiem spekulantów.
postanowioM ~ren Kowalowca sk~
chyba prrzesadą. Za chorego prze~ wodu braku odpowiednich prelegen w Radomsku energiczniej zajmie się rzyszy na politykę uprawianą
Tak, jaJe na odcinku skupu. za na.liwwać. Na cel ten Zamąd Mie~
deż eawsze ktoś zapłaci.
Bo 'tJ ile ~ -w. Wprawdzie Rada Zakładowa tą sprawą i przyjdzie z pomocą Ra- przez bogaczy wiejskich w okte- znaczyły się dodatnie wyniki w ski w Rad6111sku owymał subwelTf
pracuje to należność ureguluje Ubez robi co może, szuka odpowiednich dzie Zakł~owej "M.etalurgii".
sie przygot w ń d
k'"
j
't t '
""
cje z Rady Państwa w wysokośoJ
.
o a
o a CJl siewne. pracy agi a Orow rowmez l na 3 milionów ełotych. Przystąpienl6
pieczalnia, jak nie pracuje WydZ i ał
W
wielu
gromadach
bogaci
chlo
innych
odcinkach
życia
wiejskiedo
robót pmewidziane jest w druOpieki przy Zarządzie Miejski.m,
pl nie chcą obsiewać całoścl go. Ożywiła się praca organiza- gim kwartale br.
Nie jest to pierwszy tego rodzaju
swych gruntów, starając się obni
wypadek. Pooobny ~darzył się rów•
żyć wykonanie planu zasiewu w ..,
nie.ż nie tak dawno, kiedy to na terenie stacji kolejowej rzachorowała
Przy Komitecie Gminnym PZPR I Prelegenci spozmaJą się na wy- powiecie radomszczańskim. Szeze ....
niespodzianie 'Podróżna. Wtedy r(yw w gminie Rząśnia prowadzony jest kłady a towarzysze chłopi czekając gólniej uwydatnia się to w groma
nici upłynęło bardw wiele Cilasu kurs szkolenia partyjnego I stopnia, po dwie lub trzy godziny rozchodzą dzie Dmenin. W toku dalszej dyllim zjawiła się karetka pogotowia. na który uczęszcza 36 towarzyszy. się. Kurs odbywa się raz w tygod- skusji zebrani agitatorzy partyjni
przy lI-łatce w BaclolUsku
Jeżeli
jest ona u innych chorych Kurs ten trwa już od paru miesięcy, niu w niedzielę. Należy więc wpły
omawiając
akcję
siewną,
postan;)
Organizacja
młodzie20wa
ZMP ·na nim okrreSie s2kolnym ~d~o włeI~
- wszystko w iPorządku. Ale jeżeli jednak pomimo zainteresowania to- nąć na tow. prelegentów aby na
przyjazd swój opóźnia na skutek warrz.yszy, słabe daje tl'ezultaty. Po- szkolenie przychodzili punktualni~. wili wzmóc czujność na tym Od-I terenie J~e.nastola~ki w R~dom&~u uCiZennic otrzymało po 7, a nawet 5
ma ost.atnw iPO'wa~ne .lUłruedbame więcej stopni niedostat~nych.
zbyt drobiazgowego rzałatwjania for wadem tego jest między innymi nie- Winien się tym zainteresować i do- cinku.
Poruszona zosŁała równiez dzia na 4)dCl?Ku . orgaruzacYJ.r\.ym i rde
N'le be.! winy jest tutaj równi6ł
maIności to już gorrzej. Dużo gorzej. punktualność tamtejszych. prelegen- pilnować
tego Komitet Gminny
ł l"
łt'
'l
h w~k.acm]e tZa1nteresowama postępa~ zespół pedagogiczny, który .nie wni6
tów.
PZPR wRząśni.
Wasz POlik:wp Smutny.
a nosc so ysow poszczego nye m:t uczniów w nauce.
współpracować rz. organizacją mło.
----------------------------------------------------------Pod wz:ględem org~ni~yjn~ dzie:żcywą. Naleiałoby aby zar6wn~
I.'
'łd
odczuwa S1ę brak nałezy>teJ współ- tzes!p6ł pedagogjC!UlY jak:i. Komiteł
ożyczlti
Złe
pr.acy pomiędzy posrz.czegołnym.! ku- Rodzicielski orM: Powiatowy Zarząd.
.
łam.i,ZMP a p?nadto wi~le do ży- Z'Mi? w Radomsku nawiQzał ŚCi!1

tematem obrad agitatorów partyjnych w gminie OmeniA

DS·lIdie KO.II·ow.-

Bra •.- prele"en to'" ••
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Niepunktualni prelegenci

0

nowego w kole ZMP
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· Spo zle'IczeJ. Iub Zorzqd' G'
Wnaj'bl"IzszeJ' GminneJ· Kosie
mmnym ZSCh

-Ielkl·e kredyty przeznacza pan'stwo dla chłopo'WĘ?JJE~::~~~~~~!~~u~g~ ~~~~~!!~E'~~~;~~~~
W
Państwo
il?rzykładająd
1950'12ostało
wiadomości
,płatności
lle się dzieje wGminnej Sp61dzielni
nles7,CIZiego1ne. Na

przykład

w ostat- pracy sek01negG

•

Lud'owe,
do przeprowadze
nia tegorocznej akcji siewnej, prze
znacza odpowiednio wysokie kwo
ty, jako pomoc finansową dla, ma
ło i średniorolnych chłopów i spół
dzelni prC'dukcyjnych w postaci
.dotacji skarbu państwa oraz
krótko i średnioterminowych kre
.dytów.
N iezal eżnie od poprzednio przy
znanych kredytów, a mianowicie:
a) 900 mil. zł. na zakup nawo:zów sztucznych, b) 750 mil. zł.
na zakup materiału siewnego i
wykonanie orki, c) 112 mil. zł. na
zaliczkowanie ziemniaków-sadzeniaków dla mało i średniorolnych
chłopów - zatwierdza się dalsze
następujące kredyty i dotacje na
,wiosenną akcję siewną: a)
kre
.d yty krótkoterminowe z'lotych
,I'.708.600,300 na zakup materiału
śiewnego kwalifikowanego, jednolitoodmianowego (pszenica, jęcz·
mlel1, owies, ziemniaki), b) na
skup materiału siewnego z umów
!plantacyjnych, zawartych w bie
żącej kampanii wiosennej kredyt
w wysokości 2.574.410,250 zł.,
z czego część zostanie pokryta z
dotacji skarbu państwa w wyso
.
kości złotych 248.266.000.
Tak brzmi wy jatek Q k rf'dyz ''''h\-'al'' - '''',1 ',,",'L! Ek' n~ ot."ch
,
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m ' • : 1 .!O R JQ\: :\1 l ,l$ t1 O\\' , \ \' :' ~ Ya
specjalną wagę

Koła

ZMP
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wie wiosennej akcji siewnej
podane do
i 0- niem terminów
rat,
roku. Wielu chłopów mało i śred głoszenia Zarządom Gmin ZSCh.
Gminna Kasa Spółdzielni, lub
niorolh"ych mimo odczuwanych
W instytucji kredytowej lub oddział Banku Rolnego przesyła
W
potrzeb, na wiadomość o kredy w Związku Samopomocy Chłop~ wykazy przyznanych zaliczek do
"tik nam dono~ą chłopi gromady sprowa~za drzewo. opałowe. c~ z DQe
tach, nie zawsze zwraca się po skiej rolnik wy,pełnia sam, a j~- Gminnych Spółdz. Samopomocy Ąurelów w ostatmch czasach w dzia ,""odzemem mogło by być załatwi()olo
nie.
śIi ma trudnoś~ z (l:li~niem, wy Chłopskiej, właściwych dla m).ej· łalności Gminnej Spółdzielni "Samo- ne w terminie późniejszym.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że pełniają pracownicy instytucji sca zamieszkania starających si_t: pomocy Chłopskiej" w Kłomnicach
Ponadto bardziej atrakcyjne tow«
hipoteki, weksle, podpisy ma- t. zw. wniosek o przyznanie kre o pożyczki. Gminne Spółdzielnie zauważyć się dają niepokOjące obja- ry tekstYlne. rozdzielane są po ku..
jątkowo odpowiedzialnych żyran- dytu.
.Test to formularz o cha- S. Ch. zawiadamiają o tym zain wy. ~ierownictwo spółdzielni nie ~oter~kU .. Ble?ota wiejska ~1i się'
tów należą już do przeszłości, rakterze podania, w którym porla teresowanych i wydają im za po zwró~iło uwagi. że w obecnym cza- ~łuszl1le, ze me za~sze moze otrzy'"
~
..
. k 'd
t
.
k't
.
towar (nawoz
, sztu·
. j . ,
..
m;ać to co potrzebUJe. Należało b~
że starania o pożyczk ę u l eg~'y Je SH~ naZW1S o 1 a res s araJą(:e Wl owamem
~Ie na waznieJs.zym zagadm~m~em aby działalnością tamtejszej placówobecnie wielkiemu uproszczeniu.
go się o. pożyczkę, wysokość i cel czny, ziarno siewne) w granicach ~e~t sprowa,dzeme dostateczne] 11~: ki zainteresował się Powiatowy ZaSą tacy chłopi, którzy wiedzą iPożycek1 , stan majątkowy itp.
udzielonego kredytu. Rolnicy, któ 8~1 n~wozow sztucznych do a~cJl rząc:t Gminnych Spółdzielni Samo,.
o tym, ale wolą nie mówić innym.
Złożone przez rolników wnioski rzy składali podania o pożyczkę siewneJ. ~a przykład. w. ostatruch pomocy Chłopskiej w 'Radomsku I
by Samemu przy ma'łej liczbie zglo o kredyt, Zarząd Zw. Samopomo w Związku Samopomocy Chłop· d?iacl! zamIast nas~awlć Się wyłącz- wpłynął na zmianę stylu pracy Za~
szeń łatwiej dostać pożyczkę. Ci cy Chłopskiej opiniUje, to znaczy skiej, skry:pty dłużne podpisUją me na sprowadzame nawozów sztu- ł'Ządu Gminn,ej SRÓłc1zielni w Kłom"
ostattli to :znający "chody" boga stwierąza wiarogodność podanych przy odbiorze towaru.
cznych kierownictwo
spółdzielni nicach.
"'. '.. ":~..,.1:;"~_ ~.
cze wiejscy.
.
do wniosk;u danych i wypowiada,
Pożyezki są przyznane w kwo'
•
t·
.
Obecnie sprawa starań o pożycz się czy należy udz~elić pożyczki. Za tach odpowiadających indywidukę przedstawia sitf następująco:
opiniowane wnioski
ZW'iąz.ek a1nym potrzebom rolnika. Przy
~ł'
chłopi mało i średniQl'olni, któ S. Ch. przesyła naj dalej w Clą- przyznawaniu przestTzegana jest
VI ostatnich ' dniach Delegatura Ko
Właścici~l piekarni w Pajęczni~
rzy nie mają pieniędzy na kup- gu 7 dni od otrzymania zgłosze zasada, by otrzymałi je drobno misji Specjalnej w Łodzi na wnio- Józef Lasota za nabywanie mąki 21
no np. nawozów sztucznych, po-nia do właściwe} terenowo Kasy i średniorolni chłopi. Szybkość sek Społecznej Kornisjl Kontroli w nielegalnego źródła oraz za nieposłl\\
trzebnyeh do upraw wiosennych, Spółdzielni, lub oddziału Banku i sprawnoM prz~rowadzania !po :ftadomsku za uprawianie spekulacji dani~ dOj;tatecznego zapasu mąki W
......
"
k .
ukarała. następujących piekarzy za- piekarni uk~rany został grzywną W
lub dla · zasilenia słabych ozitp.in, nolnego. W wypadku składanIa szczegolnych a Cjl kredytowych, Mie!lzkałych na · terenie miasta -i po- WYSOkości 100.000 :zł.
udają się do najbłi7Jiizej Gminnej wnio..,ków bezpośrednio do placó- w dużej mierze zależy od żywe- wiatu titdomszczańskiego.
Ukarano również grzywną w wy,~
Kasy ·Spółdzielczej. lub jeśli kasa \vek kredytujących, do nich na_ go zainteresowania się nimi przez
Gr;ywną w wysokości 250.000 zł. sokośei 50.000 ·zł. właściciela piekar-;'
ta nie ma siedziby na terenie je leży zebranie opinii zarządu gmin drobno 5. średniorolnych chłopów ukarany zostal właściciel piekarni ni w KOlliecpolu Mieczysława Mist,go gminy do Zarządu Gminne- nego ZSCh.
oraz harmonijnej współpracy pril przy ul. Limanowskiego 17 w Radom cz?ka za nabywanie mąki pszennej
go ZSCh. O t.ym, czy mieszkańcy
.JeŚli rolni'k złożył wniosek
w cowników pOw. oddziałów Ban- sku Józef Pokora. Wyżej wymienio- i żytniej z niewiadomYCh źródeł.l't
danej gminy mają stawiać wnio instytucji kr~dytowej po pr-zyzna ku, Rolnego. G~innych Kas Spół ny pobierał nadmierne ceny za pieNa liście ukaranych spekuIańtÓ.w
ski bezpośrednio w placówkach .1 lliu pOŻyCZkI. podpi.5uje wraz z dZlelczych. ZWIązku Samopomocy czywo pszenne, ponadto nie posiadał znajduje się również. właścicielskIe'l
l "
d
CI ł
k"
h
dostatecznego zapasu mąki.
. pu rzeźniczego w Rat10msku Jan Wi
kredvtow~-ch. czy tez w . w i ązm I wspólnIe z n im gospo arujacym ,1 ops -leJ oraz Gminnyc
Sp6ł
Grzywną w wysokości 60.000 zł. śniewski, ul. Stodolna 95,~który za
c;a'n"\o o:n r> .\. Ch op>, '" j . us~aJi i:v I r..f onkiem rodziny (żoną ..'ynem,). dzieI,ni S . Ch . RYSUJe Slę tu wy- k /}
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..,d C'( ":l ,l·· • lW 8k l'\-1)' d ł użn r . o ', E':,t zl1bo \ , aźn :e zanan'", dla 'J J,. 'VIVll "'I' eJ' u, ar,nowaselCleaple-armw
o-,P?bieranie nadmiernych cen za sło.
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sport społeczu(' rozwinąć szeroką akcję na nlkó~ w. f. oru kandydll.tów 11& lIę·
Ludo- wsi, wyjaśn~ającą znaczenie wspól dziów sportowych, w celu ponadpla·
"Kurier Łódzki" przypUSZCZR, ł.e wej opal'ly się __ dzięki doświadcze' zawodnićtwa na odclDkuk.1.,' ji;l.ko je'. nowego, częściowego rozwiązanil\ bra
do;idzie
•
..
O '..
ł
l"onieważ 7.at-ząd ,Miejski w Tomfl ~'Clla zbaia na nrzedl1ówku
..
nionl ?:t'.cze.rpniętym w Związku Ra- d-nego z miwll.żnjefozych c4~-nllików kaw ka.,r.
110,,"11 m~e)SCe w ca o'
r:rowie nie ,plac'U od szeregu lat czyn do ,36 złotych za metr. podczas g:1Y dzieckim - na ShL~7.nych, nie' mają· ,vształtowania now.ego, ~złO,wic;ka w k:~7;tałcie ' pracy propagand owej. za~zu komornianego za blidYl1el, szlwJ }>l'Zf."d miesiącem
w~'nosiła
ok. cyd~. sobie równych, po(~~taw9.chpo, pl'oc(>sie przebudowy wsi polskiej i w jąć w.inn's praca nad' gkiero~anien'
n~' , bęct"cy ~'ł ai;nością stowa\·z)"s7.e- 6 zł.
wszedll1ości.
'
' . , \~alce u pokój, Wydziały, Ku)tury Fi- wY:'Iiłku' 91połecznego w terente
nn
nia pl'.V \iatnego - \daśdc:iele wy· "OBIADKI RATUNKOWE" BĘD.-\,
Do SpOdli gamie 3ię jui 11I10d~ież zyczl1ej, Wydziały Kultl11'Y i·';o.~wia~ pr7.yg'Otowani1l baq"y tl"",n.ingo'W(,j.
stąpili do sądu . o zapłacenie ol brzy
SKASOWANE
chlopg,ka. 'Z11ajdując w nim nie tylko ty, Wydził\ly El'opaganrly i Ag-ita:!,ii
Wiełe tr'uooo~i,
zdawało by' się
miego dtug:u - wyn.osząccgo 45 t:-'
.. Obiadki uhmkowe" dla be7fo\)o J ozrywkę w jedu06tajnym h'ybie r,y. winny, nawiązać. śl'islą WSptlłpl'Bfę, l!ie do pokonania. a mi:mowieie ~Iecy zł., albo ek:,misję szkoły z 1,0
tnej inteligencji, która nie pobiera cia na wsi. ale również' znajdując w u .. tal~ją(' - ,nA. w:spólnej, ko}rfer61J"jj jeśli chodzi o budowę i. rozbllClowę
kalu.
'Żadnych 'zasiłków' - będą skasowa~ nim to, co najważniejsze, możliwoś(,j, wyt.yczne i plan działania. ~iE' (,bie;któ~v i lU'21ądzeń sportowych ne. - Zapowiedź ta wniTolalą ,,!ieT-. l'OZWOju kulturalno-społeczlnego. \-\' wątpimy, że taką naradę zorganizu' mo~n& I'ozwiąr.ać przez 'mo'uilizację
JAK OSZUKIWANO CHŁOPOW kie poru_zenie wśród ' ~;z!C'r~g()'.v bf;Z związ~,lI z tym przed ZOW ZSCh je ró,,'nież Wydział Pr()pag8ndy KW" mroGzieżv no bezinteres~}Wnej pracy
W POLSCE SĄNACy'l't"EJ,
l'obotnej inteligen{!ji, k,o,a zarn,e:~' i Wojewód~ką Radą Sportu Wiej· P Z P R . '
w tej d~iedzillie. Zarządy ZSCh winQl'j;(;'\I1izac.ie kupiecki'e ,'przeprowa- [za wystosOWi>..ć 'P;'9śb'~ :l ,!I:--zcdJ\l;~<:!~ ~];jego ;,talL~ło powai:ne zRglldnienie
Żal'Zad Wojew. ZSCh winien nie- llY rozp!ltrzyć możliwoś('i pomocy
<hi,ł,v ostatnio niebywałą "rę na' Zl1ii: 111't:;' "kCl'l'
0"1' ." kowp.~ eiloi::b:v do jhk pokiero\\'llć SWlf pracą, aby w o · ,
"
LZS "l'ZE'Z p~-zegląd. l'emnne.l\tów ma.'
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1
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Z
15 ą
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W dniu wczorajszym tłum ezro-I w tel'eme,
dokumenhl,cJ'i technicz'nilJ' i stOsunkr>' wykorzystae.
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S
Wł 'k .
'Cl~łopi, kt,órym wmawiano 'że zbo botnych zebrał Się przed budynkiem
Prezy~ium , Wojewóilzk,iej
Rady
Tak przedstawia !ię pQbiev,nie Ima- p
arze
o nJarza
że b:;:lbie dalej taniało - wyzbywa- magistratLi w Tomaszowie, domaga- S,Vortu Wiej~kiego przy ZOW ZSCh wi ,do. niej.
liz~
t(jją,c):ch, pl'zęd ZąCh zadt":'~' trenu;ącodziennienaswoil1l
li ,.ię ws~';;tkich zapasów" by zapła jąc 'sie: natarczywie wypłacenia za- !loszto niedawno do wniosku, że roz'
Pożądane b):lob}' zrewidowanie plo. zWląxa~ych ,!. wpl'owadZ,enlNI1 ~~p.o,. hoisku bardz-O intensywnie.,
c~ć podatki.
siłku.
Do zgromadzonych usiłował wój LZS należ.y jak ł.ajs.zybciej skie- nów J'ealiz::c.ii budżetów przez w::\'Zy~t zawodnl('twa w LZS. '\\ ykoname Ich
N zd' • H
CI f
Gdy już chłopi wyzbyli się zboża przemówiĆ
burmistrz Tomaszowa.. rować . na pole w~półzawodnictwa: kie zainteresDwatH~ w rozwoju współ, to praca \',ielka i wymąggjąca. mobia
,ęCIU
ogen o ...
- .ot'ganizac.je k-upieckie pociągnęły Tłum jednak nie pozwolił mu mó- Wn:osek swój Prezydium WR.SW po' :rawodnidwa sportoweito na w!!i .- lizacji wszystkiph sił i :h'odków,
nad "przeszkodą".
za pasek. Zboże POdSKoczyło w ce- wić. Gromady bellrobotnych za ata- wzięło na podstawie odgłosów z te- organizacje,:z: myśhl. CZ)T llie dało a przede wszy~tkim wiele dobl'ej wo
nie prawie dwukrotnie. Kupcy zaro kowały magistrat. "Dopiero pl'zyby renu, nie ,ma więc obawy o zbytnie by się z()1'g'r.nizować dodatkowy~~ li. Gdy t~ ZSGh potrafi 7Allobilizo- I
•
hili miliony -chłop zostal-jak zwy cie silnego oddziału policji uwolntl0 wybieganiŁ na p1'Zód, jeśli chodzi o kursów dl!'. instruktorów 1 17l'Ztmow.1 \I\"l\.Ć - Za?lln:a te ,,'y kona
•
Ide - osznlnmy prq,ez hie!1Y speku-, burmistrza z
opresji".
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P.-\ŃS'l'WOWY
TEAT:ł P(')W~ZECHNY

(ul. ObTOl\(:ÓW Stalingradu 21
tel. 150'36)
Codzienni!' a godz. 19.15 "Niemcy"
Leona Kru~l:ko\Vskjcgo z Józefem Kar
bo .....skim w roli profesora Sonnen'
brucha.
PA~'STWOWY
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(ul. Janc:r.a 2.~elefon '217·49)
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,'mąTc,a t t;;ł,tr .t1;i,·c1Y~t'ly., i: ' " ~
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'11EATR KO)lF:DlI ~tUZYCZNEJ
"LUTNIA"
(ul. Pif)tl'~owska 243)
C7;wartek, dn. 23 bm. o godz. 19.15
,Królowa lllzerlroieścia".
l'ANSTWOWY TEATR LALEK
"ARLEK~"

(t'J6!1ź, Piotrkowska
c.:]:wal'tp.l~ ~3 ma1'ca

152, tel. 258-99)
br. o godz. 17.15
widnwis.!;:o pt. "ztota rybka".
r;;':'5a c.7,I'nnaod g'odz. 11) codziennil3.

Wkrółc'e
',

'r'"oz poczyna

się'
. I W pont~dzia~ek.

kl1l·
20 bm, dtl Btura
Komitetu Wykonawczego
mię
z wpl'owaclzeniem
,
.
'
•
współ:r.awocnidwa w naszych LZS
.
,.., '
',
; dzynarooowego wyśdgu kolars~:eg,) ..
przed WZSClI zadania i
Wal'SlZaWQ - Praga
p
j
i
jakic.h pl'z.edsięwzięć może !Jrzeła,,,
Ambasady R. P. w Paryzu. W p,~_
'
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,Jarzy P010l1d E'lancus {le.].
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l;l'?WI1lCtwo 01:gU?IZacJ~ ~~'H)dnit;zt.i . Zawoduik nlU'i . h:"ć Z~- i nie l'\''1 tp! i" ie ','alki 1lasz.\r·11 DHjJlllocJ czego, która cokolla Q,p.;EU tn>,y p(ł
(L) Aktualności łódzkie. lfj.~5 (.r,) tertcnowych 1. Ich aktyw. ~m~l z.dac rOZIlIIll," 7. pl'l.epi~atl1i !eg:ulamiulI, że ~7.,~,h P'f~' iarz.I' b-:iłą ~ię c;ea" ~'l\' stronie c?echoslowackiei , :"t:<m(roI
S? ie w pe Dl Spl'll.Wę. z 1C
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l~ecital śpiewaczy . aw o,ws O(,J. lo\\" na.P'0l~ kr~ewlema k. f. nD: WSI. źn mu nip wolno się wyeofa~ z tur. fia p,u", ' ji . gdzie boks zdobywa ,'(l_ Pardub',C8{:h, Brnie. G:tt'.\'a~{l:J\' < '" j
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",ud. słowno-muz. 17.35 Audycja słow lityczne. ZMP I SP oraz orgamzacJe wiedliwienin.
no-muzyczna poświęcona młodzieży
dy pierwszego krokubokserdkicgo b~,
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chińs:dej. 18.00 Komentarz. 18.08 ~d
dą rozgrywane o przecbodnią. nag~o.
powiedzi fali 49. 18.15 Muzyka luaodę, ufundowaną. przez LOZB dla klu.,
wa. 18.40 Wazechnka Radiowa. 19.00
bu, kt6ry w czterokrotnym~' turniej')
W
Jan S. Bach~ 19.19 Słuchowisko. 20.00
•• • "
zajmie I !\'dejsee, to ,zna~zy wio&ną i
lSekcja. lekkbatletyczna ZKS !pOj- jesieni. 1950 r. OTU wiosnl! i jesiemą,
~OSKWA. -:- We "borek 21 bm. njc~kow. .
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·
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(Ł) Mli'zyka 'kompoz:rtol'UW' ~' r?sy~.
j i'.. ,aw:,o UlCy Z<lst
i po t,te cm na na· pa.' l>eh\s\~()'W, 111)."..11..""'. ą'A1r-.'''' "". S'" P<ldejmo\V~l'l,a była ·~\)i8rl'~m,: lla
skieh z płyt. 21.40 "O A. MlcIuewl' boisku w]:umym wewJtl}trzklubowe bie sfępują.ce grupy:
Polacy zostali serdecznie powitani którYl:11 przemówienie powituhe w:{.
czu" - opowieść radJGwa. 22.00 (Ł) gi nil. puełnj d08t~ne dla wszyst.
I grupa: zychlin; Łowic~, Łęezyea, 1':8. dworcu
prZe1l pr2:edstawicieli głosił wic~przewodnk;r.ący MaE;. W
Montaż dźwiękowy z dyskusji l'obot- kich.
Ozorków, Zgierz.
,'Wszech.związk,?wego
K()mite~u Kul' imieniu ekipy polskiej' za}m;.] g'h1s
II grupa: Sk,ierniewie(!, , ~a'Wa Ma. tury FIzyczneJ oraz Pl'2:e1l w!ceprze' wiceprezes PZT inż. Olsz(jw3:d,
nl'czeJ' w kinie "Tęcza". 22.13 (Ł) 0Ble{!'J,,'
od,hędą.
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Na. dworzec J)r~ybyli równie,ż za- ZSRR.
.
ści. 23.10 Program na dzień nastęi'
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ogłoszeń:

~ał-ac trzy'm~ł ,się ..
_ Okrążyć gmach i z~ ~isze1ką cenę wZ'ąć buntownlkow zywc~m! :- rozkazał genera1Wilson.
.
.
'Pałac mial tylko dwa wyjścia: wschodnie na brzeg Dża,ron'y i ' ~achodnie - , do miasta, "": ręc,e wro~ó~.
.
. ,
Za murami pałacu ukryło SIę Ol{Q}O plę~lUset .ludzi. res~k~
tl;'zydzi e~tego ósmego pułku piechoty i dwu~tu ludZI z bellgalskleJ
u~~~
.
Insur rozkazał ustawić przy zachodniej br?mlE~ sta~: .brązo
we armaty pałacowe i od wewnąt.rz 'Zabar~lkac1ował wYJsc1e.
- Będziemy się bić do ostatka! - powied ział.
.
Ki1kuset zmęczopych ludzi, cztery stare br~zow~ a;m.aty, ml}Clące już fuzje - sipajom zal?ralHo pr?chu - . 1 upor, ~w~ęty upor
lP,1wstańc;6w. Ętórzy po~tallowJli .umrze~~ .a!.e .nIe pod~ac SIę - ot.o
vlszystko. co ,Insur mogł przeClwstawlc clęzklm dZ1ałom BrytyJ'
czyków'.
,
' ,.,.
.".
I ·~
,
Dwie baf'ed' najl,\,jększych armat bi1y b:>z · pr.:erwy w wY,SO~ll'!.
zbud~w'lnR z ootĘżnvch CZ;t."l'W9Dych 'Piaskowców, mury, otaczaJące

ogromny gmach pałacu.
. _,
Insur-Pandy rzucał się po obszernym dziedzińcu, pośród zami1kłych armat. Miał gorączkę po nied.awnej ranie, zapadłe oczy
blY3zczaly pod poczerniałymi powiekamI.
. W Dewani-Chasie, audiencjonalnej sali starego szacha. leżt'1i
na mozaikowych płytach podłogi pokurczeni z. bólu ramU. Na
sZf.'rokich marmurowych schodach walały się trupy zabitych.
Podciągnięto bliżej armaty i śmiercionośny ogień dwócł) .cięż
kich ·baterii runął znów na mury i dachy. na potężne .sklePienia
i marmurowe tarasy pałacu.
Duży oddział Brytyjczyków zaczął zachodzić z boku, aby opanować. zapasowe wyjście od strony rzeki.
'
. '
,
Lall-Sing ,pełnił służbę na posteruilku obserwacyjnymJ -na 'dachu.
Zachodzą nas od rzeki, Insurze! wołał.
- Zachodzą od rzeki.
ja nawH nie mogę 'przestrzelić łba tego
przeklętego sahiba" idącego na .p rzedzie!...
'
Oddział brytyjskich saperów biegł w kierunku główn~go wyjścia.
.
- Koniec. Zaraz wysadzą w powietrze bramę - rzekł lnrur
Wysłał sygnalistę do heUoskopu, umieszczonego na wieży: gn:achu.
Był jasny, gorący dzień. słoń:::e chyliło się kil poludn1owl. Ze
fi.~CZytU selmgurskiego fortu pa trzył na pałac k-om,mc1ant fortu
C:zc\J1dra-Sing.
Przy nim stała Lela. Jeszcz.~ pierwsz~o dnia szturmu ojciec,:
kiizal jej odejść do fortu.
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Uwaga amatorzy

HEKOIW \Rzgowska~) "Przygody
Nassredin,a" dla młodz., godz. 16;
"Płouiieil Nowego Orleanu" godz.
Na zawody międzymiastowe Wl'I." ,Wyżej wymiel)ieni zawodnicy oba
18, 20
cłów - Łódź w dniu 26. III. br. wy ! wIązani są stawić się do wagi pl'ÓO
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Tor. znacza się następujących zawodni- n0j w tiobot ę o godz. 18 dn. 2j marca
pedowiec Nieugięty" godz. 18, 20
ków:
br. w lokalu: LOZB. Oficjalna waga
śWIT (Bałucki 'Rynek 2) "Miłość na
Waga musza: Sta~iak Związk. odbędzie
się dnia :!Ii marca br. o
lekarstwo" godz 18 20
Zryw, rezerwa Karglel' ŁKS Wł.
godz. 10 j:ówniei; w lokalu • ŁOZB.,
,
.
.,
,
,
Waga kogucia: Matecki ŁKS-Wl., do wagi próbnej i oficjaln~j zoboTĘCZA (PlO,t1:kow~k~ }O&,) "O 6 wle- lrezerwa, Szaliński WZKS Sawełna. wiązani są równid stawić się zawo
czorem. 'po WOJnie
godz. 16.30.
Wag:ł piórkowa:
Zajączkowskl dnicy rezerwowi.
18.30, 20.30
Związk. - Zryw, reZf!rwa Olczyk
Zawodnicy powinni posiadać' ksią
TATRY (Sienkiewicza 40) "Burza ŁKS Włókniarz.
żeczki zawodnicze, buciki, skarpetnad Azją" godz, 16, 18, 20
Waga lekka: Marcinkowski ŁKS- ki, bandaż~ i ręcznik. Na zawody
WISLA (Daszyńskiego' 1) "Miasto Wł., rezerwa Kaczmarek "Ogniw!,". stawią się zawodnicy pUJ:llttualnie
westchnień" godz. 16, 18.30, 21
Waga półśrednia: Debisz ŁKS-Wł., . o godz. 17 w Hall ZS Włókniarz.
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) ,.Upiór rezerwa ~agaj.ski ŁK;S. Włókniar7.,
Kierowników sekcji czyni się odw operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
Waga s~~dma: OleJmk. Ł~,S-Wł., powiedzialnyn1i za wagę, . przygotoWO! NO"'" (N ".'
J-'
16)
rezerwa PlOrkowski .,Ogmwo .
wanie do zawodów i punktualne
,
:
;''-' , 1 apl~l.~?WS ,Jego _
:Waga półciężka: Wieczorek ŁKS~Mlasto westchmen godz. 10, 17.30 Wł., rezerwa Taborek Związk. _
przybycie na wagę.
_O
Zryw.
Na sekundanta drużyny \VrznacZH
18, ::!O
Waga ciężka: Jaskóła ŁKS-Wł., my ob. Garncarka J.
'ROYlfA (R1.,2'owska 84) "Czarci żleb" ZACHĘ:T,\ (Zgierska 26) ,,500 ccm"
godz. 18, 20
rezerwa Gampe "Ogniwo".
Kapitanat L. O:Z. B.
go!l?;. 18, ~o .30
ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
.Skarl> Tal'Za1la" gndz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Nal'uto'vicza 20) "Córka
marynal'za" gudz. ] 7, 19, 21
BAJKA (i?l'an('isz 1 u\ńska :n) "Niehezpipcz .. !'i. two śmierci" gonzina
18,20
GJ,1YNIA (DaszYll"kiego 2) - "Program l'.'ktualności krajowych j . za'
gl'an.iczJlych ,Nr 1~.~1 .-: ·god7;. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19. 20, 21 '
HEL - , dla młodzieży (Legionów 2)
"Kno(!k~out" godz. 16, 18, 20
.
Ml)ZA (Pabiallicka 178) ",Pustelma
Pam1eńs,ka" I serią g·adz. ] 8, 20
,POLONIA (Piotrkowska 67) ,.Piędź
ziemi" godz, 16, 18.30, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
.,Świat się ślllieje" godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińsldego 1~7) "PIlsteln;a, P!ll'meńska" II ~ei'ia god7..
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W jaskrawYl1?-s:wietle' dnia n~ widy pałacowej ' zaj~śniała..1:ilreza słonecznego telegridu.
.
- ".Jesteśmy otoczeni - podala sygnał hlYHCZaCa w sło~cU ta~eza. - Zejście do nzeki zamknieti!"
, "
- . _ "
,
Tam , w og'1'odzie, jest drugi~ podzjemne . pn:t:.i~cie.! , - ~a
\~' oł~ła. Lela. -:_ Daj im znak Czandra-Sing! Daj im <':zyl'r. pf,=:dzej
Zf.ac. ze tam. przy sam€j rzecf', sa ' ukr):te driw:!
Czan~ra-S~ng sam pobiegł do iaparatury telegrafu.
, Od,dzlał mlneI:ów był już p~d samą bramą pałacu. S~hylh,,,ty
s;ę, ?~egl1 Br:vt:-':l~zycy ?~zez ro\~"'po d,l'ewn1anym l;Orf)o~ci'€. kić]-y
s,p<lJe w ostatme) ch'lfllh' zapom/{lleli roz{';brać.
'
..
Na' przedzie biegŁ z lontem W ręku' porucznik Hume, Porucznik Mac-lpnn. nió,,,ł worek z prQphi>m" i zap'altiki.
,
W tej .ChWIlL Lall-Sing krzyktiął głośno., U irUił s\,gnnJ.iw:, ";'l.ą
odpowiedź.
"
,
.,
,/
" ,
Fort Se1imgur mówi! ~ wołał.
-: "Wyjdźcie przej:5ci.em podz~emnym! - sygnaiiz'ował fort. ' M:;
~łommy na brzegu rzeki wasz odwrót·,.
- Wypr{)wadź ludzi, Lall-Singu!
rz'ekł Insur. ,Ja Z O S l<Jllę
przy bramie..
'
.
Porucznik Mac-Kinn założył ładunek prochu li poddaw \)r:lrny.
Poruc~''l~k Home z8palił lont i u~iękł.
Wvbuch płomieni, huk i zachodnia brama u;I]acu rozlec:iala
si.. ",: rJrzazgl.." .
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