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Uroczysta Akademia ku czci JULIANA MARCHLEISKIEGO w Stolicy
my go Polskiej Zjednoczon~j Par
tij Robotniczej i polskiej klasie
robotniczej - awangardzie ludu
polskiego.
l'II"IECH ZYJE WIECZNA PRZYJAZŃ NARODU POLSKIEGO I
NARODÓW
ZWIĄZKU
RADZIECKmGO!
Wśród burzlIwych oklasków Przewodniczący
l{C PZPR tow. BOle.sław Bierut przekazuje sztandar sta
remu pziałacrz.owi rewolucyjnemlI,
członkowi SDKPiL. obecnf>mu robot
nikowi fabryki "Ursus" Szwarcnwi
i przewodniczącemu Za.rz. Gl. Zw.
Młodzieży Polskie.i Ma,twinowi.
Nastę.pnie przemaWia członek Biu

WARSZAWĄ (PAP)
czołowego bojownika

- Uroczysta akademia ku cz-ci wielkiego Polasprawy pOlskiego i międzynarodowego proletariatu Juliana Marchlewskiego odbyła się dnia 24 bm. w Teatrze Polskim w Warszawie.

ka,

Sztandar ten białostoccy robotnIcy wręczyli 8 sierpoia 19'W r.
Tymczasowemu Rewolucyjnemu
Komitetowi Polskj~ którego przewodniczącym był towarzysz Jnlian Marchlewski.
Przez cały ten czas zgOdnie z
wolą towa,n:ys:r.:\ Marcblewskiego
sdanda.r ten przechowywany był
w Muzeum Rewolucdi Związku
Radzi-eckiego. Obecnie po zwycię
stwie Polski Ludowej prrekllzuje

Na długo przed rozpoczęciem uro
czystości salę teatru wypełnili działacze i członkowie PZPR, przedsta·
wiciele

stronnictw
politycznych,
Zawodowych, Wojska Pol
skiego, organizacji społecznych i
młodzieżowych, najlepsi robotnicy i
robotnice Stolicy. W lożach zajęll
miejsca członkowie Rady Państwa z
mDrszai:kiem Sejmu Władysławem
Kowalskim na czele oraz członko
wie Rządu Rzeczypospolitej.
Na akademię
przybyli również
członkowie Ambasady ZSRR z dzie
k2nem korpusu dyplomatyeznego Wi
ktorem Lebiediewem na czele oraz
przedstawiciele placówek dyplomaty
cznych krajów demokracji ludowej
Przewodniczy akademii Przewodniczacy
Komitetu
Centralneg0
PZPR' 'Prezydent RP tow. BOI,ESŁAW BIERUT. Przewodniczący Ko
lIlitetu Obchorlu 25 rocznicy zgonu
JuPana Marchlewskiego.
akademii zasiadają
W prez."dium
.,
członkowie
Komitetu: sekretarz~
KC PZPR tow. tow.: Józef Cyranldewicz,
Roman
Zambl'owski
i Alel,sandcr Zawadzki. członkowie Biura Polity.::znego KC i człon
kowie KC PZPR, zasłużeni działacze
rewolucyjni, Budowniczowie Polski
Ludowe';, wybitni przedstawiciel~
świaLł n,; I1d j sw:!:!.
Otw\etaj?c akademię Pr'l.ewociuiczący KC PZPR Prezydent RP Bole
sław Bierut serdecznie wlta i za[Jra
sza do prezydium delegata WKP\b) ,
członka CK WKP(b) i dYl'ektora lnstytutu Marksa-Engelsa Lenina tow.
Piotra Pospiełowa oraz przedstawicieli Niemieckiej Socjalistycznej Par
tli Jedności. tow. Fryderyka Eberla.
_ członka Biura Politycznego SED,
nadburmistrza Berlina. członka Rady N.al'Odowej Frontu Narodowego
Demokratycrnych Niemiec, tow. Paula lVierkera _ G:ZłOLlk<ł Biura Polity
clllego Niemieckiej Socjalistycznl?j
Partii Jedności. tCJw. Hermana Axe
na _
członka sekretariatu Niemieckiej Socjalistycznej Partii <Tedno
Związków

Przemodniczącego

Prezydenta
l

z

Chińskq Republiką

WARSZAWA (PAP), - Do kraju
powróciła delegacja polskich organ i
zacji handlowych pod przewodnictwem delegata Ministra Handlu Za
granicznego tow. Jaroslą,wa Strocz'l
na, która przebywała przez 2 miesią
ce w Chinach Ludowych w celu na,
wiązania stosunków handlowych.
W wyniku rozmów, przeprowadzo '
r.ych w przyjażnej atmosferze, zawarto z ramienia poszczególnych
central handlu zagranicznego sze:-ej;
kontraktów kupna - sprzedaży. Mię
ozy innymi zakupiono w Chinach
(,udowych: soję, herbatę, tytoń, kOll
centraty wOlfra.mu, tłuszcze.
Chińskie
organizacje ha.ndlowe

ludowq

zakupiły

w Polsce tkaniny, wyroby
walcowane,
metalowe, narzęd:tia,
chemikalia.
Niezależnie
od tego podpisano
między Ministerstwami Handlu Za
graniczne'go porozumienie, obejmujące obustronne dostawy towarowe
na o}(res poprzedzający zawarcie
miętlzypaństwowego układu handlo
\Vego, który będzie w nicdługIm
rzasie przygotowany.
W ten sposób zapoczątłtOwano
między Palską a Chińską Republiką
Ludową bezpośrednią wymianę towarową, któJ·ą. niewątpliwie ma bar
dzo szerokie perspektywy rozwojowe.
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Manifestacje w Parmie
podczas pogrzebu ofiary bestialstwa policji włoskiej

Bołe~ława
I

KC PZPR

B er uta .
I

I

Dla ce o PO'€ój fi

Za oga

cementowni "Grodziec"

podejmuje

Czerwone

zol)owiązania

Zagłębie

1... Majowe

wzywa masy pracujqce Polski
do uczczenia
robotniczego

I

Ponadto Pręzydent

I

I

mówienie Prezydenta Bieruta podajemy oddzielnie).
Na s tępnie. wśród owacji zebranych wstępuje na trybunę delegat
CK WKP(b) tow. PIOTR fOSPlEl:.OW. (Przemówienie tow. Pos'p iełowa podajemy na str. 2).
Dlugo i gorąr:o o-klasln(ją zebrani
słowa d'c legata Centralnego Komi-tetu Wszechzwiązl.owej 'Komunistyczl1cj Parni (bolszewi,ków). stojąc wznoszą olcp'ykl na cz.eść wodza
P roletariatu światowego - JOZEFA
STALINA.

lV ręczenie sztan d aru
rewolucionSstów

hialo!nockich
Del ega t Partij' Bolszewickiej-tow.
P iotr P 'Jsp' dow wręcza PrzewodniC;~a Cel11 Ll KomHetu Centralnego Polskle j Zjedn oczone j Partii Roborni.czei tow. Bol'2s1awowi Bierutowi
Sl n;'y bojowy sztandar rewolucjo!listów bial os tock :ch.
Wręcza jąc sztandar. tow. Piotr
Pospielow powiedział:
.. Towarzyszu Bierut! Pozwólcie
llrzeliazać '''am ..jako PrzewotlniezaCf'InU Komitetu
Cenh'aluego
Poiskicj Z.i~clnoc;wnc.i Partii Robolniczcj w imieniu Instytutu
MarkĘ;t • Engelsa - Lenina przy
Centralnym Komitecie WS'lechz""iązhowej Komunistycznej ParHi
(bolr,z~wJków)
historyczny
s~ta!ldar polsldch robotników B:a
legostol~lJ.

Polsko nawiazoła
stosunki handlowe
..

RZYM (PAP). - W pogrzebie zaOr miejscu kwiaty, sIlładając hołd ofie
strzelonego przez policję w czasie rz.e poległej w obl."onie wolności.
strajku
powszechncgo
robotnika,
Na wiecu żałobnym przemawiali:
AttiIi Alberti'cgo w Parmie wzięłr, I sekretarz Wloskiej
Konfederacji
O
udział 156 tys. osób. Władze zabro- Pracy SanU, przywódcy Związ
ł
nity wszelkich manifestacji. Policja ków Zawodowych
Parmy oraz
była jednak" bezsilna wobec wielkiej przedstawiciele Partii Komunistycz
Towarzysze! ObYIW·a tele!
wojny imperialistycznej w wojnę do
czej i wreszcie pogłębianiem bra ilości osób, biorących udział w po- nej i Partii Socjalistycznej.
DrodllY goście _
delegact brat- mową, w wojnę przeciwko własnej
terskiej, wieczystej Ilf.1;yjaźni z na grzebie i zakaz faktycznie zostal
W Bolonii i Florencji odbyły się
nich partii!
l burżuazji w celu obaleniC1 kapitaliz
rodami Związku Rad:l!lecIdego - pr·zełamany.
strajlij pod hasłem so!iclarności z ro
Zgromadziliśmy się, aby złożyć " mu. r' c~.y
ostoją i nadzieją calej ludzkości
Przed
katafalkiem
zmarłego, botniltami Pa.rmy.
'
.
Wielka Rewolucja Paź- naród polski uwieńczy dzieło wzni.esionym w gmachu I:/:by rracy,
Pierwsze wyn!ld dochodzenia usta
h ołd powracaJącym na ziemię ojczy
dzie;nłkowa wyrwała go z obozu
jego życia i triumf jego wa.lki.
przez 6 godzin defilowały tłumy o
stą prochom Jull'a~a M a r c h l e w ' k l ' e '
..,
~
koncentra.cyjnego w Havelbergu. I Uroczystą akademię ku czci Jlllia bywateli. Na miejscu, gdzie poległ, liły niezaprzeczon<ł·.., win"" policJ'i, Ittó
'"DO - Wl'elkl'ego patrioty I nl'ezlom - .
stanął niezwłocznie pod sztanda- na Marchlewskiego oe:łasz-"m za ot- u ... tawiono
powie. k.-szoną foto:rrafię ra b ez powo d u napa d a ł a na s t ra.ik-\I
neao
~" ..
~
'" bOJ'ownl'ka o wo Ino ś'c l u d
ur
p"
a l
rami tej rewolucji obok sw:v. ch : wartą.
zInarłe'T.o. Lu(lność złożyła na ty'Dl 'ących
cUJ'ącego
po-t
. J U-I.
~.l . .
1
~ aCl
:)rzyj<l..ciół z SDKPiL. obok Feli.
. W s'w'etlane'
I
liana Marchlewskiego wyraziła się
ksa Dzlerhńsk'iego i pod llrzewo I P.tJl!
,
ze szczególną siłą nie tylko wspania
d='m n3Iwi~ks'T.ycb przywódców i UIłI'
§oc;a'i~H'J
ła historia bohaterskiej walki polstrategów tej rewoluc.ii _ LENI- i _
skiej klasy robotniczej o wyzwole- I
NA i STALINA oddał jej
ł
nie narodowe i społeazne. lecz rów ,
wszystkIe swe siły.
nież historia wielkiej rewolucyjnej '
walki prpletariatu największych kra I Jako jeden z czołowych przywód,
jów Europy o .zni-esi.enie systemu ka ców Komllnistyc~nej Partii Polski
•
pitalistycz.nego ucisku. o zwycię!\t.wo 'I należał do budowniC'Zych M.iędzyna
ideałów socjalizmu, o trwały pokój rod6wki KomunistyC'Z.nej. Następnie
między wszystkimi narodami.
zaś był jednym rz. iln:icjatorów i twór
"Siużyc interesom narodu pol- có~. znManejRmiędzynarOdOwei organi
skiego może tylko ten, kto służy zacal
OP, ,;:osącej pomoc rewoświęta
jnt~resom międzynarodowego pro lucjonistom wszystkich krajów świa
letarlatu" _ tak nauczał i zgod- ta.
GRODZIEC (PAP) - Cała klasa plan, a do końca bież. roku 96 tys. tO:1 wodniC'Z.ącego rady zakładowej tow.
nie z tą. zasadą walczył całe swe
Zycie i walka JułiallaMar- rołlOtnkza śląs.ka czyni przygotowa- \~ięcej. Jednocześnie zobowiązuje się, Kaczmarka, który jednocześnie w
życie ten niezłomny przywódca
chle,":skiego - to du~a i. chluba i nia ~o uro::zystego o?ehod~ święta ro- ze dostarczony kamień będzie odpo- imieniu organi,z acji .PZPR i dyrekcji zakładu zobowiązał się do udzie
polskiego ruchu robotniczego, któ
polskiej klasy robotDlczeJ. 'fen' botmczego - 1 MaJa, ktore w roku w:iedni~j wielkości.
Te pl'oste, mocne srowa Jana Dziu- la.nla rea.lizatorom zobowiązań prowielki Polak - Rewolucjonista l bieżącym będzie przeglądem sił klarego równocześnie wraz z na.mi
stał s,j .. wzarem mi .... zynarodO,ne-jl ;;y rob ... tniczei, wszystkich sił demo' bałki Hbr3:li powitali burzą niemil- dukcyjnych jak na,i!la,l ej id~ej poczci jako jednego ze swoich za.,
......,
f
służonych dZliałaczy, zwyc>ięski
go rewolucjonisty proletar·jacliie- . kraeji i postępu oraz potężną mani- knących oklasków i okrzykami na mocy i a.pieki.
"Wspólnie i kolelttY'ilrnie będzie
lud rosY.łski i odradzająca się dziś
go. Julian Marchlewski jest ,>ym! festach międzynarodcwej solidarno. cześć przywódcy międzynarodowego
politycmie n.iemiec·k a khłsa robot
bolem patrioty - interna-c~onaIi- ; ści mas pracujących, walczący..:h frontu pokoju Józefa Stalina i przy- my pracować nad realizacją naszych
nicza.
sty. łą.czącego miłość dla swego : o prawa cz.łowieka, \\ olność i trwały wódcy mas pracujących PolSlki Bole- zClbowią.zań, aby dzień 1 Maja był
,ława Bieruta.
triumfem ldasy robotniczej Polski
narodu z wielkimi przodującymi l' pokój.
Na mównicę wchodzą kolejno ka- i dclmmentem naszej niezłc>mnej
Droga narodowi polskiemu postać
ideałami ludzitości. które wcieli-·
Aby uczcić święto klasy robotnkzej
Juliana Marchlewskiego. którego pro
la w życie rewolucyjna walka pro! czynem i zadokumentować swą nie- mieniarze łamacze, palacze piecowi, walki o pokój i postęp" - powiechy wróciły do wolnej ojczyzny w
letariatu międzyna,rodnwego. wal i złomną wolę walki o pokój i postęp, kraniści 'pakowacze. murarze i in- dział tow. Kaczmarek.
25 rocznicę jego zgonu. jest przepię :
ka o nowy ustrój społeczny, o: załogd. cementowni "Grodziec" rzuci- ni, wsz~cy meldują o ,podjęciu zoNa zakończenie zebrania robotnikl!ym wzorem ł. s~bQle":l więzi '
braterską
przyjaźń
pomiędzy i ła wyzwanie pod adresem mas pra- bowiązań długofa:1c\VYch,
'Z1l1ier7~-1 cy uchwa.lili re301ucję, w której czy
jących do wysokiego pnekroczenta tamy m. m.:
mlęd~ynar~ow~J, ktora !ZblIża i łąwszystkim·i narodami. które zdQla cującycl> całego kraju.
czy ld~ologIczme .rozdz~el~n~ przez
ły ~ię wyzwolić z przemocy imW sali cementowni "Grodziec" norm produkcyjnych.
.
·"Zdajemy sobie sprawę z wi~llde
g:w ałt . 1 przemoc lmperlahstow, ~ąpena.Jistyczne.l,
WALKA
O I zgromadziła się cab załoga. Nad sto"Dzień l Maja święto klasy ro- go znacl!\enia, jakie przemysł cemeu
sladuJąc~ ze sobą ~arody.
TRWAŁY POKOJ.
; łem prezydialnym, za którym zasiedli botniezej - mówi palacz piceowy tawy posiada w odbudowie naszych
Jako Jeden . z ~)l~rwS'zych cz?ł-oZebr l"'
s· d'ś aby uczcić l czołowi przodownicy praey tego za· Stefa.n RoJek - jest dła nas robo,t- miast i wsi oraz w realizacji wieJ,
wych
. ,a ls.my. lę Zl.'
.'
ł d • D ZłU
. b a łk·n, Trl'd
a Balans
. • ka nlk6w Czerw:onego Zagł~bia dniem kiej ro:/:budowy przemysłu, proz:ewi
k'
h . rewoluclorustow
. t'
lproletanack
k
pamlęc Wlelklego bo]owruka w 25f a u.
~~ aw,
I~ t 1 . org~~(l.~. orow PGhs lej . lasy rocznicę
jego
'Zgonu
Wyzwo- ! l Kurach, umieszczono symbol poko- triumfu nad zmorą l(a:pitalizmu. I dzianej w Planie li - letnim.
Jesteśmy świadomi, że wzrost g(;S
ro o nJc~eJ. u ~al'l: 'M._~rc leWsJ:.idbyl lony 1l przemocy impe~ialis-tyc~ej' iu, a nad mm wielki transparent II dlatego w imię hasła walki o pozawsze
w.erny
,
•
•
P
. t wo
. I(ój i postęp na całym świecie po- podarczy Polski Ludowe.1 ma donio
d L meuglęcle
'd
l t . mIę 1lY- narod
polski składa hołd prochom'I 'naplsenl.
"rzez
wspo'ł'
zawod UlC
naromarksista
owym l ieom .pro
e ariatu. Ja..
,
.
I dl
f l
d
I'" P
ko
ł . ..... _
i _ l Wlelklego przywodcy polsk;ei klasy . u~o a· owe, O rea IzaCJI la.nu 6- dejmuję dziś zobowią.zanie zwiększe sle znaczenie w walce o wzmoenlc·
rewo UCJODl ..... w e b t '
..
lu'
d . ł
• letme o'! ' "
nia swej wyć!-ajnoścl o 14 ton ~lin- nie sil ObDZU pokoju.
rzył. że przyszłość narodu pnlskie-\ ro. o UlCzeJ 1 zas zonego . zla a~za I
" '. .
•
Itru na zma.anę. WyprOd'llku,l e my
Wbrcw usiłowaniom imneria·Jisgo. jego prawdziwą niepodległość i', mlędzyna;odowego prolet~rlatu. Ir,e-! ,.-Jak z:ywe .ob~azr stOją przede .m!lą więcej <:e~entu - oświadcz~ tow. tów. którzy dąż!!! do trzeciej wojny.
wielkość może un;eczywistnić tylko, ały •. o, k.tore w!ll.czył w c1ą?U .40. lat dm wa.lkl o zycle I chleb robotm~ow
zwycięstwo ideałów socjalistycznych. swej CJZl~łal~osCl r~wolucYJneJ •. Hle- Zagłę~la, la~a 1901:-~9, lata .naJgo- Rojek wsrod grzmotu ()Iklas~o,! ze- rośnie potęga ZSRR, prZOdownika
Walczył nieugięcie tZ wszelkimi ały ~s?olne! ,":alk.l lu.du polski~go,. rętszeJ walkl - . mowI 73-let~ e~e- bra.nych ;- :za:trze~y ostatme. s~ady :;;ił pokojowych i państw demckra.
odmianami nacjonalizmu, widząc w rOSYJSk'le?".o l nle~l~klego l?rzeCl:V-l ry~o';,any robotmk cementowm. "Gr~. barbarzynskleJ W6Jny, aby .dZleCI ł!-a eji ludowej. Zwyclę~;two m:1.s ludonich wyraz ideologii burżuazyjnej, k? tyr~nll ~perlah'Z1l1u. ktory Wlel dZlec - Ja?- Zych, znan! bOJownI~i ~ze w~~tały w a.~osferze pokOJU wych \'II Chinach. powstanie demo.
z~po~ę i p:zeciwstawienie proleta- kie sąSIadUJące z so.bą na.rod~ trzy- I ruchu l·obotm~zego. Widzę W!II}l- l spoko.lll1~ ~mdowac. ~~ły lepsze, kra.tycznej republH,i w Niemczech i
. Vietna.mie, to wielkie sukcesy obo
rJacklm dązeniom SOCjalistycznym, mal w o~owa~h UCl?~~. zeruląc n~ I zerowane, zacięte twa~ze. robotnIko~ now,e, s?<lJahstyczne ZY~1e :
Row~l.le gorąco. pO~Tltall eebrar.n zu postępu i pokOju.
których Sttandarem. było hasło twór podsycamu. nJen.~WJSCI wz~Jen:neJ I w&lc.zących o ~ep~z~ z~ele w cZl!sle
,e.Ohowlązama p~acowmNasza walka o (}rzelrroczenie placów Ma.nifestu Komunistycznego'
staIy SIę dZ1S rzeczywJS,tosClą, strajku na kamlemOlOmle w Grodzcu, ro.botmcy
I,ow młynow surowych, ktorzy po.
.. Proleta.nusze wszystkich krajów ~ przekuwane są przez wyzwolone ma brzmią mi w uszach jeszcze dziś pło- stanowiU do dnia 1 maja dać o 10 nu,. o I.azaą tonę cementu, to nasz
laczcl się!"
sy ludowe w wolne, Siprawiedliwe i mi en Ile słowa Juliana Marchlewskiego, tys. m. sześć. szlamu :P6nad plan lHlz1a! ~ walce m~~" pracujących ca
. Bł'
Jur
M
. . I na wzajemnym eaufaniu
oparte wygłoszone podczas strajku u HuI- oraz skrócić czas trwania remontu 2ego sWlat~ o ~okoJ ' . .
.
y WięC
lan. archlewskl n:e- l współżycie. służące sprawie pokoju c'lYIlskiego: "Pami9tajcie, walczący młynów surowych z 3 tygodni do ' 14
zak~nczemu rezolUCJI zebram
złomnym ~yrazlc.lelem rewolUCyjne l i \\'olności.
l·obotniey. mówił wtedy ten wielki pa- dni. Zobowiązania wśród wielkiego stwJer~~aJą.:
go, markSIstowskiego nurtu w pOI-1 Ś .
•
.
,. t
.
r t
.
mlcrtelne szc~ą,t~i W1elkle~o P~: łtr:~ta-m ~rnacJ~n~. IS a,. ze prz~s~' entuzjazmu zebranych podjęli rów"ZblJza Się dzi?ń 1 M~ja, k~ór~
sk im ruchu robotniczym w okresie
jego kształtowania Się' i doil1lewanla laka - Re",;olucJOlllsty wr~caJą dZ1S osc ~aro u po, ~ '.lego, J:lfo p:aw Zl- nież pala.cze wszystkich pieców, pra spotykamy w OgnIU ~streJ walk\ ~J
ideologiC'Z.nego któr walcz ł z na-I w <;zci i tn~mfie do ~~olł~'I'allego wą n!?I)~~leglosc I wol~osc mo.ze ur,ze cownicy suszarni, załogi młynów, hono~ycb mas, pracuJą~:vch . o po~o.J,
c.lonaIistycmą' i op:rtunisty~zn ide krał~'. za kto:~go wolnosc. mepodle- czy~vI~tnJc tylk~, ZWYCięstwo Ideało.w lu'aniśd rObotnicy warsztatów me- walIn klasoweJ z reszt'taml kapltao.logią prawicowych przYWÓaCÓW głos~ l .sZCZęSCl~ wa}czrł on be~ wy socJahstyc:z~ych .. , Nas.~e. ma.rzema chanic~ych, muran;e .p iecnwi. pra- lizmu o pełne zwycięstwo socjalizPPS. Był też Juiian Marchlewski bo tchnle.ma całc swe ~YCle~ Po~skJ [u~ sta,rych bOJowmkow .zlsc1ły ~lę.
cown>ilcy administracyjni, hufce SP, mu w Polsce. Dzień 1 MaJa - świę
jownikiem rewolucji przeciwko t y- pracuJą.cy w głębokIm hOłd~e ct:yl~ konc~y: Jan ~yc.h ;- Idea .socJalIzm·1 uC1)niowie szkoły przemysłowej i to mas pracujących całego świata
ranli carskiej w roku 1905. w kt6rej g~owę przed urną z,prochaml. SWego zwyclęza na, SWle~~e. Zostal! nam te' wydziału elektrycznego, członkinie uczcimy nowym wysiłkiem lila do·
proletariat polski vnlczyl wspólrue Dl~ł.amnego p,rzyw.od~y I CZCią (Ito- raz u~rwa~ac. p~k,~l, walczy c opostę)> kola Ligi Kobiet (JIl"az personel tech- bra Polski LudoweJ.
niczllY.
My, robotnicy crmentowni "Gro·
z rosyjską klasą robotniczą. Jako pa czy Jego bo~a~ersltle Imi~..Masy ~u- na ca ym SWleCle ..
Po przeanaolizowaniu zobowią'lań dziec", wzywamy robotniltów wszyst
triota i internacjonalista strlległ nie c10we PO!Skl. Jeszcze wyze.l P?OI1!o:
Tematem obI;.ad Jest sprawa godne.
złomn1e śo1J.darności międzynarodo- ~ą .zWY~lę.slne sda?dar y . wJelkle~ go uc?:("zenia czynem święta klasy zgłoszonych inóywiduatnie lup ze- kich cementowni i wszystldcb za.społowo, sfol"Illułowano treść 'lobo- li.łac1ów pracy, aby przeanalizowali
wej proletariatu polskiego. rosyjskie Idei .s~'J:lhzmu, IdeI po~o.Jl1 I ,l~el rcbotn;cz~j - 1 Maja..
.
.
swoje plany produkcyjne, przeanali
go i niemieckiego w walce o wol- pr~Y.l~~1 woln~(Ih. na,r ?dow. ktor. m
CzołlJWI przodOWnICY J raclonallza- wiązania całej załogi.
ność wS'Zystki~h narodów.
posw.lęcd s,:ve zYCIe "~elkl nasz .ro- torzy pracy cementowni deklarują
"Na podstawie zob6wiązań poszcze zowali możliwość ich przekroczenia,
Był wytrwałym bojownikiem prze dal;; 1 p~()~ienIlY patrlo~a. ?i~gtilt: Ilal."lze I)O~niesienie ,~'!~ajnoŚc.i pr~cy~ góinych oddzia.łów fabryki, biorąc wykorzystania rezerw produkcyjciwko oportunizmowi. wdzierające- r.ewoltlCJOOlsta ,proletariacki
Ju ZWIększenie produkCjI 1 zrac]onahzo- ponadto pod uwagę możliwości u- nych i możliwości usprawnienia dla
sprawllieó produkcji i wzmożoną J,n;e(Uerminowego wykonania zamu się również do Niemieckiej Par han Marchlews~1.
warlt ·~ jej metod.
tii Socjal - Demokratycznej, tworząc
Wytrwałą i równie niezłomil!!!
Czołowy przodo'vl'lik. pra;:y, Ja'.l pracęl'lubu racjonalizatorów, .:ałogll dań pierwszego roku Planu 6 -letnie
wraz z Różą Luksemburg, Francisz
- jak całe twórcze życie Juliana Dziubałko. dla uczczema ŚWlęta kla- cementoWll,i zobowiąruje się - do go.
Wielkim czynem 1 - Majowym
kiem Mehringi em . Karolem Liebkne
Marehlewskiego - pracą nad bu ~Y rO':lJtniczej, w imieniu załogi ka- dnia l Maja 1950 r. wyptl"odukowac
chtem. Klarą Zetk'in lewice tej par
du·w anicm zrebów soc,ialiq;mu w mieniołomów zobowiązu.ie się zwię',· ponad plan 5 tys. ton klinkru. a do Jeszcze raz zad(lkull1cntnjemy natii i póżruejszy Związek SpartakuP(}łsce, nieprzerwaną, wall,ą o po ",zyć l' }dajność pracy tak. aby dać końca 1950 r. 29 tys. t6n klinkru ce- sza, niezłomną wolę ,,'alki o pokój,
o soc,ializ:m".
sa. walcząc nieustraszenie z s"lowini
kój. uma.cnianiem intenlllc.j01.lali- :1<1 zmiar.ę o 23 wozy kamienna wa- mentowego ponad plan".
zmem w okresie wojny i popier',;ąc
zmu proletadacłtiego. szczególnie piennego więcej, niż dotychczas. Da
Burzą oklasków przyjęto to Wbo-I Zebranie zakol1czono odśoiewa.,
len~nowskie haslo
preekształcenia
wobec nlemieckicj ldasy robotni- to do dnia 1 maja o 11 tys. ton ponad wiazanie. zł-ożone ,or,zez wiceDI'Ze- niem Miedzynarodówki.

Przemó,rnienie

ści.

zaprasza de)
preZy~iUi~ _Zo~ię Dzlerź~ńską. i Ja.n~ D~lerzynsklei,\? . -. zonę l s'yna
wI~lk~e~o . rewoluCJ?lc.lf.ty ~Fehksa
DZJerzyns~lego or~z Zofię l\l",l"C~le~
ską - corkę Jultana Marchle''.islne
go.
Wśród głqbokiej ciszy PJ"Z,ewodniczący }:)."" C PZPR tow. Bolesław Bicrut zagaja akademię, po czyItl udzie
la głosu członkowi Biura Polityczne
'w. Ed"'ardowl'1)cha
n
go KC PZPR t O
b owi .'
Poszcze~-J1ne f, ap.lnE>nty
przemówienia Przewodnicz;l,:e~o KC PZPR
wywolu.i,ą dlugotI-w,lłe oklaski. (Prze

r\3 Polityc~nego SED. nadburmlstrz
Berlina, Cfl-łonek Rady Narodowej
Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych
tow.
FRIEDRICH
EBERT.
Prrz.emówienie przedstawiciela De
mokratycllnych Niemiec przyj:m·.lją
zgromadzenj długotrwałymi oklaska
mi.
Przewodniczący KC PZPR Prezydent Bolesław Bierut zamyka ceęść
oficjalną akademii.
W CIlęści artystycznej poezje, pieśni i' utwory rewolucyjne wykonali
czołowi artyści Stolicy.

Przybył o 7 proc., tow. tow. Da
remach i l\'la,łolepszy o 6 proc,
tow. tow. Szefert i JakubOWSKi
o 2 proc., tow. Nikodema o 4
proc., tow. Augustyniak o 1
proc., tow. Pioruno.wska w myśl
zobowiązania podniosła swą wy
dajność o 2 proc., tow. Łultasi!{
o l proc.
Ruch współzawodnictwa d[u
gofalowego w PZPW Nr .2 . prz'f
biera coraz bardziej na sile. Bia
rze w nim udział cala tkalnia
Z pewnością w jej ślady pójdq
inne oddzial';v, pr.zyśpier.;zaJ'V~
wykonanie planów produl,cyj,
nych.

Jak podaje korespondent, z
PZPW Nr. 2, tow. Robaszkiewicz, tkacze, którzy przystąpili
tam do wsp6łzawodnictwa dłu
gofalowego, już w pierwszym
miesiącu t. j. od 15. II. do 15.
III. wykonali Ewe zobO\,vi.ązania
z nadwyżką. Tow. Leokadia K~l
mińska.
która zapow:edziała
przekroczenie bazy o 4 pro\!,
podniosła swą wydajność o
11
proc. Tow. Stanisław Majda.
pl'zekroczył swe zobowiązanie . o
13 proc., tow. Rajczak o 8 proc.,
tow. Bartoszewski o 13 proc,
tow, Dudzie "o 12 proc., tow.
Klttczkowski o 12 proc., tow.
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wielkich
TOWARZYSZE!

Przywódca proletariatu
Podobnie, jak inni polscy rewolucjoniści Ludwlk Waryński, Feliks
Dzierżyński Julian Marchlewski

jeszcze jako'

młodzieniec,

zaczyna

pracować. w fabryce, ażeby bliżej po
znać życie robotników. Gorące współ
czucie dła ciężkiej doli uciskanych

i ujarzmion'ych przez kapitalizm ro
botników ciągnęło go do proletariac
kiego środowiska. Tu, między robot
nikami, w upartej pracy samoksztal
ceniowej nad marksizmem. staje się
dojrzałym bojownikiem i przywódcą proletariatu.
Łączy on rewolucyjną namięt
ność :li nanI.ową pewnością, że

u

ciskany przez lrapitalizm proletariat powołany jest przez historię do rozbicia starego ustroju, o
partego na wyzysku człowie1.a
przez człowieka i do z.budowania
nowego, wyższego, socjalistycznego społeczt>ństwa. Marcłtle\"'ski
wierzył i wiedział, że z punktu
widzenia praw rozwoju społeczeń
stwa. łułlz"klego tak samo niechybne jest zwycięstwo sodali.zmu
nad ka}1italizmom jak niechybnie
Po nocy następuje dzień.

Propagator marksizmu
Marchlewski był utalentow:mym
propagatorem idei marksi.zmu, napisał większą ilość bOjowych odezw,
artykułów, broszur, które niosły w
masy zasady nauki marksistowskiej.
Napisał
on SlZereg teoretycz.nych
prac ;z. dziedziny ekonomii, historii,
i innych zagadnień. ProwadzU akty
wną walkę
przedw reformistll'm,
przeciw rewizjonistGm marksIzmu.
Mar chlewsJ. i nierozerwalnie łą
(lq,ył gorącą miłość do swojej ojczyzny, do swojego narodu z rewolucyjnym proletariackim inter
nacjonalizmem,
Zawsze
walezył przeciwko nosiciedomideGlo'giiburżuazyjnego' . nac.ioriaIizrnu,
·któ-rzy rozbUali ruch .robotniezy
Polski i osłabiali jego siły. Wska
zywał, że .. tylko ien może służyć
interesom narodu polskiego, kto
służy interesom międzynarodowe
go proletarią:tu".
Marchlewski widział w rosyjskim
ru.chu rewo~ucyj?ym nat,:ralnego,
wlern~go sOJu~zmka . polskIch Jnas
pracuJących. P:sał on J:s:~ze w 1893
roku: "R.Qbot~I1~ rosYJsl'l - nasz
brat w nl,ewoh l towarz~sz Y" wa.lce,
Carat, ldory nas,. P?lak0Y" I ~osJan,
skuł ~e wspólnej Dlew~h, zgmie, od
rąk zJednoczonych s~oiCh w~ogow,
ludu ro·b oczego Polski i Rosji.

Sv mbol soiuszu
proletariatu polskiego
i rosyiskiego
I sam Julian Marchlewski byl żywym uosobieniem więzi polskiego ru
chu robotniczego z rewolucyjnym 1\1
chem rosyjskiej klasy robotniczej.
Wiadomo, jak wysoko oceniali LE
NIN i STALIN reWGlucyjny ruch :0
botniczy .w .Polwe w latach I rewowOJlucji ros5'jskiej w 1905 r. Robot~
nicy rosyjscy rz. gorącą sympatią 0 d nosili się do bohaterskiej walki polskiego proletariatu, który szedł w
pierwszych szeregach rewolucji 1905
roku. Nie darmo bojowa pieśń pol.skich roootnil.ó-w ..WARSZAWIANKA" była ulubioną pieśnią całego po
kolenia rewolucyjnych robotników
polskiCh i rosyjskich. Przedwczoraj
pieśń ta roz-br.z:niewała w Berlinie,
jako symbol czci ludu demokratycznych Niemiec dia pamięci Juliana
Marchlewskiego, jako symbol L'zci
dla tradycji rewolucyjnych proletait"iatu polskiego.
Julian Ma.rchlewski _ jeden z
najwybitnłejszycll
przywódców
polsldei klasy robotniczej, brał
czynny udział w rewolucji 1905 r.
Był on uczestnikiem historYilzllego londyńsltiego V zjazdu RSDl'R,
na którym zwyciężyła linia bolszewików; towarzysz Ma.rchlewski, który na ten zjazd był wówczas delegatem okręgu łódzkiego,
wraz z całą grupą polskich 'IeIegatów aktywnie popierał linię le
nlnowską.

W swym artykule "Notatki delega
ta", poświęconym wynikom V londyńSkiego zja:o.du · RSDPR,
towarzysz Stalln wsltazywał, że delegaci
polsoy, zarówno jak i delegaci innych wielko - przemysłowych okrę
gów, pOlllera.Ji rewoluoyjuą, proleła
riacką, bolszewicką linię na zjeź
dzie.

Konsekwentny wr6g
reformizmu i zdrady
"BItlszewizm - jest to ta.kt~·ka
prawdziwych proletariuszy... Wszyscy Polacy z(lecynowanie szli za boI
szewikami.....
(J. Stalin, dzieła. t. n. str. 49-51) pisał Tuwa-
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eJ proleiar ackiego internacjo

Przemówienie delegata CK WKP (b), członka CK WKP (b), dyrektora Instytutu
Marksa - Engelsa - Lenina Piotra Pospielowa, wygłoszone na akademii w Warszawie

Składamy dzisiaj hołd świetlanej
pamięci wielkiego Polaka rewoluc;o

nisty Juliana Marchlewskiego, ;ednego z na"jsuarszych przywódców J
założycieli polskiego ruchu robotniczego, wybitnego działac.za między
narodowego ruchu robotniczego, plo
mi~mnego pro.p agatora wielkich idei
proletariackiego internacjonahzm~l.
Cztery dziesięciolecia - od 1885
roku, kie.elY Julian Marchlewski bie
me udział w kółkach Wielkiego Pro
letariatu aż do jego śmierci 'w 1925
roku - walczył on bez przerwy o
wyzwolenie klasy robotniczej, o SO
CJALIZM.

red
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stwa robotniczo - chłopskiego na II
gantyoznym terytorium byłego lutperium carskiege pomnaża siłY »rol.
tal'iatn Europy Zachl)dniej~.

rzysz Stalin. Rewolucja 1905 r. za- zahartowanym rew<llucjonistą, któ- tny propagandzista. Robotnicy i stu zwycięstwa burżuazji w krajach Ekończyła się chwilową porażką pro- rego nie mogły złamać żadne niepo- denci Moskwy i Uralu z ogromnym uropy Zachodniej.
Spe nione przepowiednie
letariatu. Lem już ta rewolUCja nad wodzenia i burze - był również Ju zainteresowaniem
" ... Mając na uwadze całokształt
słuchali
jego
wyręi,yła siły caratu, spowodowała lian Marchlewski.
Z jaką mocą brzmią dziś. te głębo
zjawisk społecznych
pisa
wspaniałych wykładów na temat sy
w Rosji potężny rewolucyjny ruch
kie myśli i słowa tow. Marchlews.t.Ue
tuacji
międzynarodowej.
Marchlewski
możemy
śmiało
Będąc w niewoli
w Hawelbergu
robotników i chłopów i stała się, jak
powiedzieć, że Związek Socjalisty go, jak spełniły się i spełniają jego
Marchlewski jest jednym z orotrzymuje
radosną
mówił Lenin,
"generalną próbą" Marchlewski
cznyclt
Republik Radzieckich - przepowiet me bm, że ieS'wsay ....
ganizatorów
MIędzynarodówki
Wielkiej Październikowej Rewolucji wieść o zwycięstwie Wielkiej Paź
sprawa
proletariackiej rewolucji świecie kraj socjalizmu będzie się
Komunistycznej.
Wśród
podpidziernikowej Rewolucji Socjalistycz
Socjalistycznej.
sów
pod
manifestem
I
Kongresu
jest
formacją zbudowaną
na coraz bardZiej wzmacniał niC2ależ~
Po rewolucji 1905 roku Marchlew nej. Z miejsca wysoko ocenił on
granitowym fundamencie, która nie od wszystkich burz dziejowycb,
Międzynarodówki
Komunlstycz;znaczenie
Rewolucji
Październiko
ski kontynuuje aktywną walkę prze
nej figuruje równieź i jego podsię wzmocni niezależnie od
tego że chwilowy tl'iumf im:oerialisłycz
nej budlJa.tji w Europie -Zachodniej
ciwko międzynarodowemu reformi·z wej, jako zwycięstwo idei interna
pis.
jakie
by
burze
i
klęski
nie
oczcki
bijest nietl·wa.ły i że siły proletariatu
mowi i przeciwko rosyjskim mien- cjonali7mu, jako największy
wały
jej
w
przyszłości.
Gdy
w
listopadzie
1918
r.
pod
szewikom, zdrajcom i renegatom, storii świata przełom, jako począ wplywem Rewolucji Pażdzierniko~
będą WZl'3stl1.ły.
Równocześnie, w państwach ka
którzy znieważali rewolucję, nawo- tek nowej ery w dziejach ludzkosc: wej w Rosji, wybuchra rewolucja
Spełniła się dl'uga wspaniała przepitalistycznych widzimy kurczoery SOCJALIZMU, w przeciwień
ływali klasę robotniczą Rosji do re- powiednia l\'l'arcblewskiego, że Rewo
w Niemczech,
starzy towarzysze
we
wstrząsy
życia
społecznego.
stwie
do
ery
KAPITALISTYCZNEzygnacji z dalszej wallti rewolu\!yjMal'chlewskiego-Róża Luksemburg
Walka pomiędzy proletariatem a łucja. Październi! owa wyWl".ce potęż
GO BARBARZYŃSTWA.
nej.
i Karol Liebknecht wzywają go do
wyzyskiwaczami
dochodzi do ta- ny wpływ na zl\-'Yeięstwo rewolucji
W liście do MarchIewsldego z dnia
Jak słusznie przewidział IMar- Niemiec. Przybywa on do Niemiec
kiego zaostrzenia, które nadaje tej ludowej w Chinach i w innych kra
'1 października 1910 roltu Lenin u- chlewski, obalenie władzy imperia
walce cechy rewol!l,·:yjne. W cltwi jach Vschodu.
dziela mu wskazówel. ł rad, w .iaid listów w Rosji, przerwanie łal1ciA z końcem stycznia 1919 r. Był to
Sprawa, o którą walczyi Ju·
li obecnej spostrzegamy jeszcze
sposób należy w prasie niemieckiej cha międzynarodowego frontu imp~ ciężki okres. Bezczelna reakcja pod
dniosła głowę. Róża Luksemburg i
lian Marchlewski, odniosła wielprzewagę siły, ordynarnej siły po
stawiać opór antyrewolucyjnym wyrialistycznego w Rosji, wywarło de Karol Liebknecht byli już zamordo
kie zwyelę6lwo. Dziś obóz pok~u,
stronie burżuazji i jej aparatu p~ń
stąpieniom rosyjskIego mienszewi- cydujący wpływ również na history
wani przez reakcjonistów. Gardząc
socjalizmu i demokracji liezy iui
stwowego...
ka Martowa i innycb.
czne losy ludu polskiego, budUJące niebezpieczellstwem, Julian Marw swych sz~regallh ponad sto
Burżuazja na razie triumfuje,
Marchlewski występuje przeciwlto go obecnie socjalistyczną Polskę.
chlewski, jako jeden z przywódców
milionów ludzi, ponad jedna trze
lecz nigdzie nie może się ona po'
Mart(}wowi na łamach niemiecki~go
Niemieckiej Partii Komunistycz.nej
cia łudzkaści buduje nowe życie
chwalić trwałością. swego triumpisma teltretycznego "Neue Zelt"
prowadzi niesłychanie ciężką walkę.
na ogromnym obszarze od Oceanu
fu. Aksjomatem jest, że walka,
!)od pseudOI~im{;m Ka.rsJd. Wl{róice
Nieusłraszony
Wielkiego aż po Ła~ę. W pierwktóra. dziś zakończyła się całkowi
Julian 1\Iarchlewski był nieuLenin wyso>ko ocenił odpowiedż, użołnierz rewolucii
szych szeregath tego potęznego o~
tą lub częściową porażką robotni
straszonym i bez skazy :ZOŁ
dzieloną przez l\JarchlewsI.iego mten
bozu pokoju i socjalizmu, kieroków, wybuchnie jutro z nową si
NIERZEM REWOLUC.JI. Smi,,szewikom; w swym artykule "Dwa
Rewolucja Październikowa przywanego przez wielkiego nauczyłą • .Jak wiadomo, nie
może ona.
lo i dalekowzrocznie patrzył naświaty" Lenin pisał: "w "Neue Zeit" niosła wyzwolenie Marchlewskiemu.
ciela pl' cującej ludzkośei Towanie wybuchnąć, gdyż cały społe
przód, nigdy nie upadając na duMartowotrzymał c1rm::gocącą odpo- Na
żądanie
Rządu
Radzipddego
rzysza StaIinlt - kroczy no,,",
czny byt tych pailstw kapitalisty
chu w okresach czasowych niewil'dź od tow. Ka.rskiego".
Marchlewski został zwolniony z obo
Polska, ta Polska, o kt6rą przez
cznych, wyrwany i ~ytl'~('~UY
powodzeń i porażek rewolucji. Za
(Lenin, dziela, t. XlV, wyd. 3. stl·. zu koncentracyjnego i latem roku
całe swe życie walczył Julian M'łr
wskutek wojny z dołychc:!asowych
wsze niezmiennie wierzył w z,..-y
382).
1918 przybył do Moskwy. Zostaje
chle vski, Polska ludu pracujące
torów, nie lllo'ie zJ1<!łeżć nowych
cięstwo sprawy ldasy robotniczej,
W preeddzień I wojny światowej wYbrany na. członlm Wszeclll.'osyj·
go. POLSKA - BUDUJĄCA SOpo(lsiaw, gdyż kallitalizm nie mo
w zwycięstwo socjalizmu nad im
Marchlewski wyraźnie widzi we\Vnę skiego Centralnego Komitetu Wyko
CJALIZM.
że zabezpieczyć klasie rObotniczcj
perializmem.
trzny kryzys \" Niemieckie; Partii i1awczego Rad.
Pod wypróbowanym kierownk-l małorolnym chłopom nawet
W swym wspaniałym artykule pt.
Socjal - Demokratycznej,
kryzys,
tych mizernych warunków bytu, twem Polskiej Z~dnoczonej Parti!
W Związku Radzieckim towarzysz "Znaczenie rewolucji rosyjskiej dla
który doprowadzi! tę partię w sierp
Robotniczej, mal>y pracujące Polski
jakie istniały do wojny".
niu 1914 r. do zdrady sprawy między Marchlewski prowadzi wielką i i:óż sprawy międzynarodowego proletanarodowej solidarności proletariatu, norodną pracę jako wybitny teore- riatu .. , napisanym w 1'. 1923, porów
Mówiąc o nieuniknioności nowych swą bohaterską pracą pomyślnie bu
do popierania burżuazyjnego, impe- tyk, literat, działacz naukowy, rek- nuje on dwa światy - młodą socja- walk klasowych między proletaria- dują socjalizm i wzmacniają potę
rialistycznego rządu Wilhelma. W tor Uniwersytetu Komunistycznego, listyczną Republikę Radziecką i §lta tem a burżuazją w Europie Zachod- gę swej Ojczyzny.
Niech iyje Polska. Zjednoe:a Da
liście z dnia 6 października 1913 ro- jako wielostronnie wykształcony e- rzejący się świat kapitalistyczny, u .. niej, Marchlewski wskazywał w tym
ku Marchlewski, występując
w konomista, działacz partyjny i wybl dowadnia nietrwałość chwilowego że artykule, że "samo istnienie pań- Partia. Ro tnicza!
imieniu Mehringa, Róży Luksemburg i swoim własnym, mówił o 5y
tuacji w Niemieckiej Partii Socj91 Demokratycznej w przededniu wojny.
" ...Moje przekonanie jest tego
rodzaju, że partii zagraża nłebez
pieczellstwo popadnięCie. w marazm, o ile się będzie tak działo
nadal. W takiej sytuacji dla rewolucyjnej partii istn-ieje jeden
człon-ka
tylko ratunek: możliwie bardziej
Wielce Szanowny Panie Prezyden- I tycznej, przekazać ludowi pracujące-! pił przeciwko zakusom anglo-amery- ne wychowają cały naród niemiecki
zaostrzona, bezwzględna samokr;v
de!
mu d·('wigającej ~ę z rnin stolicy Pol- kańslcich impE-rialistów, którzy usi- w dUl:hn pokoju j współpracy miętyka".
Szanowne l10warzyszki i Towarzy- ski Llicowej gorące pozdrowie,nia od łują sprowokować SPÓJ.' o granict 0- dzynarodowej.
(.. Proletarskaja rewolucja" nr. 4.,
!IG1,ój miłującego lłGstępowego Berli- \ dry i Nysy, by w ten sp()~ób ndwrÓ'"tej uroczyste) chwil:i, kiedy 04sze!
.
192~ r., str. 176).
Drodzy Przyjaciele!
na.
cić uwagę niemieckiej opinii publiez- dajemy Warsza 'ie proehy wielkielo
W imieniu Zarządu Głównego NieOnegda.j demokl':ltyczny Berlin w nej od ich separatystycznej politYKi bojGwnika o pokój. chciałbym stwierOportunizm niemieckiei miecldej
Socjalistycznej Partii Jed- impomriącej manifestacji, w której w Niemczech zachodn1cll i w BerU- dzić, - a mówię to bez przesady i w
ności wyrażam najserdeczniejsze po- brał udział prezycimt Niemieckiej nie. Deklaracja. ta. nakłada na każde- pełni samokrytycznej oceny naszej
socialdemokracii
dziękowanie za przyjacielskie zapro- Republiki Demokratycznej i cały kor- go postępowego ~iemca
obowiązek f>racy - ze w narodzie niemieckimi II Międzynarod6wki
szenIe do udziału w przewiezieniu pus dyplomatyczny, żegnał bojowni- walki ze wszystkimi elementami, któ i to nie tylko wśród ludzi praey i delVIarchlewski lepiej niż inni lewi- prochów Juliana Marchlewsldego do ka naszej wspólnej sprawy - Julia- re starają się wykorzystać nową gra- mokratów - rośnie świadof\lość kocowi niemieccy socjaldemokraci wi ojczyzny i uczestniczenia w uroczy- na Marchlew~ldego, którego prochy. nicę między Polską a Niemiecką. Re- nieczncści prowadzenia walki o poprzez wiele lat spoczywaly <lhok pro- I publik~ Dem<lkratyczną dla szerzenia hój wespół z masami pracującymi
dział, że niemieckiej socjal-demokra stcściach na Jego cześć.
My, socjaliści niemieccy, widzimy chów Karola Liebknechta i Róży Lu- nienawiści między narodami i r07.pę- wszystkich l;.rajów, rośnie świadocji grozi stoczenie się do oportuni::
tania nowej wojny .
mość, źe w"z~stkie siły pokojowe mumu. Lecz nieszczeście i słabolit! w tylU zapr03zeniu specjalne wyróż- ksemburg.
Przcm:nviając na uroczystości ber'
Oznacza to, że musimy prowadzić szq się zjcd.wczyć w ob02lie pokoju
wszystkich niemieckich lewicowych nienie j nowy dowód tego, jak })ozysocjal-demokratów jak wskazy- tywnie kJerownictwo Pol"kiej Zjed- liAskiej podkreśliłem już, że nie cho- zdecydowaną i beZKompromisową wall pud wodzą :I:l,ycięskieg-o Związku l{awał Lenin - polegały na tym, ż", noczonej Partii Robotniczej i polscy dzi tu o formalny gest gl'zecznościo- kę przeciwko podżegaczom ~ ojen- dzieckiego J Generalissimus.'\ Stalina.
'Vielkim zadaniem historycznym
byli oni ze wszystkich stron opęta- mężowie stanu odno-"zą się do nawią- wy ani o sam tylko wyraz wdzięcz' nym, którzy z Niemiec zachodl1i~h
ni "gnuśną siecią kautskowskiej o- zania przyjaznych stosunków z Nie- ności w zasługi, które Julian Mar- chcą uczyn,ić bazę wypadową przedw niemieckiej klasy robotniczej jest
('hlewJki p,ltloźył również dla sprawy ko silom demokratycznym nie tylko wpojenie całemu narouGwi niemiecbłudy,
pedantyzmu, "życzliwości" mlecką Republiką Demokratyczną.
w Niemieckiej Republice Demokra- kiemu :5wiadomości, że naszymi wroRównie szczere dążen,ie wykazuje ruemieekiego proletariatu.
dla oportunistów".
l\bnifestacja ta była czymś więcej. tycznej, ale również przeciwko kra- I-!ami i wrogami całej ludzklOŚci jest
Niemiecka Socjalistyczna Partia JeliNiemieccy lewicowi socjaldemokraci obawiali się bezpośredniego ności i rząd Niemieckiej Republiki Była ona wymownym dowodem, że jom demokracji 11ldJ!lwej, przeciwko nie nal'ód polski, nie narody Związ
zerwania z oportunistami, nie byli Demokratycznej. W tym samym du- t naró!i niemieck,i przeżywa głębokie Polsee, a w szczególności przeciwkO ku R:ldzieckiego, ale siły imperialistyczne, dążące do skolonizowania
zorganizowani, byli niedostatecznie chu międzynarodowej łąc7lIlo!lci i S{l- przeobrażenia, że w narodzie niemiec ZSRR.
Towarzysz Stalin w swym Msto- całych Niemiec i przekształceruia ich
u~brojeni ideologicznie i dlatego do Udarności ze wszystkimi postępowy- kim z~owu odradza się zrozumienie
puszczali się szeregu teoretycznych mi i pokój miłuj:!cymi narodami dia v"trzeb i praw innych narodów, rycznym telegramie, wystosowanym w bazę wypadową przeciw Polsce
i politycznych błędów, nie byli kon- świata, przekazuję Wam pororowie- zrJ1.llm'enie, jakie w Gkresie hitlero'V z okazji powstania Niemieckiej Re- • Związkowi Radz:ecklemu.
Niemieckiej sk,:u prawie całkowic,e wygasło. Ma- publiki Demokratycznej do tew. tow.
Wiemy, że Front Narodowy Niesekwentni, obawiali się do
końca nia przewodniczących
Socjalistycznej Partii Jedności, Iue- nifeshcja ta była dowodem, że do Wilhelma Piecl,a i Otto Grotewohla lniee Demokratycznych, walczący o
głosić hasła rewolucyjne.
S
'
posród
wszystkich ugru po- zydenta Niemieckiej Republiki Dem(}- społeczeństwa niemieckiego zaczyna wskazał na. wielką pers-pektywę. jaka jedność i niepodległość nal'odową nawań Międzynarodówki
jedynie hatycznej tow. Wilhelma Piecka przenik:l.ć idea trwałej przyjaźni nie- otwiera się przed EurGpą dzięki ist- 1:zej ojczyzny, czeka jeszue wielka
nieniu pokój miłujących, demokrn- lJr3ca, aby przeli doszczętne wyko'
bolszewioy potrafili stworzyć na i premiera Rządu Tymczasowego mieck'.r'polskiej.
W czasie naszego pobytu w tak tycznych Niemiec obok p{)kój miłu- J zenienie
ideologi:
hitlerowskiej
ideologicznyoh i organizal:yjnyoh tow. OUe Grotewohla oraz ich życzenia dalszej pomyślnej pracy dla 1'01- ckrutlue przez hitlerowców zniszczo- jącego Związku Radzieckiego.
7. mózgów i . erc narodu niem.ieckiepodstawach leninizmu partit; skiej Z~ednoczonej Partii Ro)){)tuicz<lj nej Warszawie, przekonaliśmy się naUstanie przelew krwi w Europie, go, w:lrnoenić j€'g"Q poczucie DllrOOOnowego typU, zasadniczo różnią- i jej Komitetu Centralnego, dla jej ocznie, jak lud polski mobilizuje gdy naród niemieckI i narody Związ- we i w ten sposób przygotować grunt
oą się Dd reformistyeznych par- przewodniczącego Prezydenta Bole- wszystki,' swoje siły dla pokojowej ku Radzieckiego walczyć będą o po- {:od trwały pokój I nierozerwaln'ł
tli II MiędzynarodówId, stworzy '>:ława Bieruta i dla jej sekretarza odbudowy. Ta wcla po!wjil, ta wola kój z tą samą energią, z jaką. pro- przyjaźil ze wszyst1dmi narodami.
li oni prawdziwą rewolUCYjną plemiera Józefa Cyrankiewicza, dla walki o pokój odpowiada całkowicie wadziły wojnę.
Stają·: ~ię w coraz większym stopmarksistowską partię, nieprzejc- nohra całego narodu polskiego i 510- narodowym interesom ludu niemieeTow. Cyrankiewicz na 75 pG3iedze- niu parth1 nowtlgo typu, stojąc
dnaną wobeo oportunistów, zdol- cjalistycznego postępu ludzlwści.
kiego.
niu Sejmu w równie przyjazny spo- twardo na g-runcie
marksizmuną poprowadzić prOletariat <10
Ni(?ch mi wolno będzie przy tej spo
Blok antyfaszystowsko - demokra- sób powitał powstanie Niemiecldej leninizm\!, Niemie~ka Socjalistyczna
zdobycia. władzy, poprowadzić ca sot.r'1oś\!i, jako nadlJu.i'mistrzowi stoli- tyczny Niemiec, w swej zasadniczej Republiki DemIIkratycznej, wyraża- Partia Jedności,iako siła kierowniły naród do socjalizmu. Partia cy "lIjjcmieckiej Republiki Demokra- deklaracji z sierpnia roku ub. wystą- jąc przekonanie, że siły demokratycz cza w tej walce, rzuca na sZlllę
Bolszewicka, PARTIA LENINA- _
d
1 5'
_ _. .
wszystkie swe umiejętności i cały
STALINA stała się wzorem dla
swój autorytet, ażeby wzmocnić świ<1
wszystkich partii nowego typu.
PIłOtłT4"'lt1ęZ'! R'Sr:STIC1CR J;:IlAJOW, ŁA.CZC1!' Sl~
tową potęgę oboza pokoju i przyczy•
nić się do jego zwydęstwa.
W ten sposób ni'.) t y11m uczcimy w
P od sztandarem
najb~ 'dziej godny sposób pamięć
internacionalizmu
wspólnych bojowni!,ów Juliana
lHarchlewskiego i R6ży Luksembur~
W roku 1914 na 11arody spadła I
- w ten sposób pnrtia nasza staje
wojna światowa. Marchlewski wra~
się goana zaufania_ IWkładanego w
z Liebknecbtem i Różą Luksemburg
{liej nrzez masy członkowskie, ". ten
występuje pod sztandarem interna
i<po:;:ób '7dohywa sobie na nowo zaucjonalizmu, jako o~wainy bojowfanie rewolucyjnego proletariatu caBllkll'·l·.",.l U .. ~a" ni",,, Inl ...·llln.·' '"1'1:;' Par," Komunlslycznych i Ruhofniczych
Illlt przeciwkO wojnie lmperialistyoz
łego Śwint·.
nej,
Niemiecki
imperJalistyczny
Niech żyje nasza wspólna walka
BUKARESZT (PAP). - Dnia 24 Partii Robotniczej przytacza wymo\v fa.szystowskiej istoty tego reźim1].
rZ<ld Wilhelma wtraca Marchlewskiego do obozu koncentracyjnego bm. ukazał się nowy numer czasopi· ne dowody przewagi systemu gospo Uzupełnieniem obrdzu rzeczywistości przeciwko uciskowi narodowemu i
w IIawelbergu. J.,ecz żadne prześla sma "O trwały pokój, o demokrację darczego krajów demokracji ludowej jugosłowiańskiej jest przegląd prasy po!lże/rl1niu do wojny!
Niech żyje nasza wspólna walka
dowania nie są w stanie załamać bo ludową", organu Biura Informacyjne nad systemem g03podarczym krajów jugosłowiańskich emigrantów rewo(' demokrację, o pokój i socjalizm!
naterski€go ducha Marchlewskiego go Part::i Komunistycznych i Robotni- kaplitalistycznych.· Członek prezy· lucyjnych.
Niech żyje Polsk<l Zjednocz OM
dium KC Czechosłowackiej Partii K,)
ani osłabić jego wiary w zwycięstwo czych.
Wiceprzewodnicz/łcy KC pohldnio. Partia RolJoŁnicza i jej Komitet CenArtykuł wstępny p_ t. "Potężny munistycznej Kopriva pisze o czujno
proletariatu nad imperializmem.
wo-koreańskiej Partii
P'racujący:h tralny z tow. Bolesławem Bierutem
Gdy przyglądamy się fotografii front obrońców pokoju lJI:J:krzyżuje ści rewolucjnej i walce o czystość ~ ';e Pak Chen·en pisze o bohaterskiej wal
na czele!
Juliana Marchlewskiego z obozu w zbrodnicze plany podżegaczy wojen· regów Partii.
ce ludu południowej Korei o jedność
Niech żyje przyjaźń pols'ko-nłe
Hawelbergu, przychodzą na myGl nych" pod 1·.. ·eśla znaczenie niedawnej , Laur~nt w artykule zatytulowa- i niezawisłość ojczyzny.
miecka!
jego natchnione sł-owa, pełne u- sesj: Sta: '0 Komitetu światow~go' nym: "Ujarzmienie Jugosławii przez
Niech żyje bohaterska partia bolW tymże numeI'ze Jan Marek piczucia dumy narodowej rewolu- Kongresu Obrońców Pokoju i omawia imperialistów anglo·amerykańskich"
cjonisty, wypowiedziane przez nie- nieustanny wzrost międzynarodowe· przedstawia zgubne nast'i,'pstwa rzą.· "ze o paraliżowaniu przez francuskie sz('wi~k'l !
Nie~h ży'e nasz Wielki Przyjaciel
dów fRszysto\V3kicj kliki Tito·Ranko masy pracujące spi,ku faszystQwski~
go w liście, o odwadze i har- go ruchu pokojowego.
W artykule pt..,Politylm finanso-. ! wit.:za, i stwierdz:;o że nadchodzące go de Gaulle'a i Bidault. Ponadto i Nau"zydel, Wódz światowego procie
polskich ~'ewolucyjnycl: robotników: "Wierzę, że sam diabeł wa krajów dellu;:;racjj ludowej", Y. "wybory" do Skupgzczyny mają na ce numer zay;iera różne inne aktualne l tariatu i obozu ookoiu. Towarzysz
Stalin!
im nie oodcła" . Taldm nieugiętym, Luca, sekretarz KC Rumuńskiej lu przede wszvsd;:illl zamaskowanie wiadomości.
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un

ć istniejące niedociągnięcia

przy wyhorach do

władz

Wybory do władz partyjnych
Na zebraniu lub konferencji uchwały. Pomimo tego, że są o- ty należy też ustalać, w jakich ter
w dołowych ogniwach organiza- bardzo ważną jest rola prezy. ne podejmowane, poważnym bra- minach poszczególne zadania zo-

cyjnych, po przeprowadzeniu 9 dium, które w myśl ostatnich
konferencji zakładowych zostaną wskazań KC winno czuwać, aby
w najbliższych dniach zakończo- do władz byli wysunięci najbarne.
dziej godni członkowie.
Po podsumo:vaniu wyników. i
Również ważna jest rola przeprzepl'OWadZelllu oceny wyborow wodniczącego. Należy wybrać naj
w organizacjach oddzia!~wych i lepszego towarzysza, który zgopodstawowych, przystąpIhśmy do dnie ze wskazaniami KC polderu
wyborów komitetów gminąych i je zebraniem.
miugte::~lwwych. Uzbrojeni byliś" ,
Niedost ate
my w uchwałę Sekretariatu KC
-_
czne .
\V sprawie wyborów
do władz
§tosowanle krytyki
r~?;tyjn.,vch.z.;utego,. któr~ stwi~r,
i samo~rytyki
d.~ J,.a W.Clą::: J_szcze Is~n~eJące me
Poważnym brakiem dyskusJ'l
oClllgt1lęc1a oraz udzIelIła wska'
.
.
.
l .1' ~ l
. .
b
na zebramach wyborczych 1 konZOVi;e ( ula 1C 1 usumeCla, a y wv f
. ł'
. d
bory odbywały się ściśle wedłu~ e;.en~Jac 1 Jest .m~ ostateczne ro.z
\vs·!r"'Z".l'l III p'len"ln KC naszeJ' WIJ<łnIe k,rytykl
I samokrytykI.
w . _ «
K t l
l t k
h
l»artll.
. ry y {a 1 samo ny y -.a . wyc OW11
Yicrownictwa poszczególnych Je ~r~z po~wala ~zybcleJ przezwy
organizacji, aktyw party;jny
c~ęqc .zan,ledbama pod warunwszyscy
c:donkowie doceniają ~lem'l' 2le Jest dobrze zrozumiana
'
"
l k 't t'
:
l rea Izowana przez
organl'zacJ' p
znaczel1le l ro ę oml e ow gmin
t.
-

I

d

Kalllień

partyjnych

kiem jest fakt, że noszą one w
wielu wypadkach ogólnikowy, de
klaratywny charakter.
Uchwała winna zawierać konkretne wskazania i zobowiązania
dla poszczególnych organizacji za
leżne od ich warunków terenowych, np.: na ile rozszerzyć sieć
szkolenia partyjnego, gdzie stwo
.rzyć grupy kandydackie, na jakim terenie wzmóc pracę uświadamiającą w celu szybkiego zorganizowania spółdzielni produkcyjnej, gdzie rozszerzyć socjaHstyczne
współzawodnictwo
i
wzmóc dyscyplinę pracy, w jakich konkretnyc11 formach podnieść poziom pracy wśród kobiet
lub roztoczyć opiekę "nad ZMP j
ZHP, ulepszyć poziom pracy or-/
ganizacyjnej itd.
PodeJ·muJ'ą. c konkreh-.:; uchwa-v

staną

wykonane.
Zebrania wyborcze przeprowadzone przy aktywnym ucz e
stnictwie
członków
Partii,
wśród żywej dyskusji, z zacho
waniem rzeczowej krytyki i
samokrytyki, na których zost:.l
ną ujawnione braki i wskazane drogi ich przezwyciężenia,
podjęte
konkretne uchwały,
zebrania prowadzone z zach:)waniem maksymalnej czujności rewolucyjnej, pozwolą pod
nieść poziom ideologiczny i or
ganiz _cy jny członków,
wybrać nowe
władze
partyjne;
pod ),tórych kierownictwem
Ol."gani'lacje partyjne będ.ą IWll

seł.wentnie realizować uchwały
lU Plenum KC i generalną li·
nię naszej Partii.

obrazy

Prawicowy poseł do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, Mutter,
znany jest ze swych antyrobotniczych i antypokojowrch wystqpień. Pan
Mutter wydal nawet broszurkę p. ,. "Czy nale~y rozwiqzać · partit komunistycznq?", udzielając w treści tej publikacji potwierdzajqcej odpowiedzi ...
Parlarnentama komisia śledcza Zgromadzenia Narodowego bada jui
od kilku tygodni korupcyjnq ..aferę generalskq,", ktdrej okoliczności kom_
promitują wielu lJOlityków francuskich - " obosu reakcfi i blumowskiego
socjalizmu, Jedynym pTZedstawicielem Komunistycznej Partii Francji w tej ko
misji jest poseł Krigel-Valrimont, a jego stanowczo56 i bezkompromisowość sprawia, że pozostałym.
członkom komisji mimo "najlepssych
chęd'~ - nie udaje się u1cry6 przed opinią publiczn.q rozmaitych szczegółów
slrondalicznej afery.
Rzeczo1Ul komisja ustaliła
in., że poseł Muu" równiet łcur:lystal
niejednokr'otnie z "subsydiów", t. j. łapówek głównego "bohatera" afery
- Van Co, wypłacanych pod nazwIJ "honorariów adwokackich". MaJo tego:
Van Co zakupił /WWet 1,000 egz. epokowej broszury p. Muttera, wypłacajqc
mu wzamian odpowiednią porcję franków ...
Z zestawienia powyższych fal.tów wrnika jamo, ie reakcyjny poseł
Mu Uer ma istotnie' powody "gniewać się'" na kmnunistOw j iqdać w swych
broszurach rozwiązania partii Thoreza L. Valrimonta ....,Mechanizm" polityki burżuazji frallcuskiej tv dobie inwazji 7lUJrshallowskiej ujawnia się
u: opisanej tu histol'ii z przerażającq, zaiste, wyrazistościll.
B. D.
":._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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SIę

warzysze,
orzy wypaczają sens
krytyki i samokrytyki lub znajdll
ją się "kacyki", którzy ją myln~e

I

gminnym pojmują·
Np, na konferencji w Bełchat'1
wioną
aktywność
uczestników, wie delegaci opowiadali, że tow.
którzy szeroko omawiają swą pr1. Kubiak odgraża się za krytykę je
cę podsumowują i oceniają d,) go osoby. Należy w stosunku do
robek, wykrywają braki, wykre- takich członków ' wyciągnąć jak
. ślają drogi do ich usunięcia,
po- oajostrzejsze konsekwencje, Na
dejmują uchwały w sprawie za- I wyżej wspomnianej
konferencji
dmi, stojących przed ich gminą tow. Nowacki, stolarz z :pZPB,
lub miasteczkową organizacją·
mówił, że "jest tu u nas wiele
Poważne zaf!adnienia politycz- złego, są towarzysze, którzy nie
ne, organizacyjne i gospodarcze P?;stępują htk, ja,~ ~inien to. czysą przedmiotem obrad każdego UlC człon~k Par~ll, Jed~ak me po
niemal
zebrania
wyborczego. dam tutaj naZWIsk, to Jest za sze
Wzrosła znacznie frekwencja u- rakie grono".
czestników, przekraczająca częKierow~ictw?
organiz~cj! w
sto 90 procen t. Kandydatury są i ~ełcl:a towle wmno, sz~zegolme ~a
żywo omawiane, co wskazuje n3' jąć ~Ię tym zagadmemem. Nalezy
giębokie zrozumienie uchwał III zdeffiaskować lub pouczyć człon
Plenum KC. We władzach partyj' ków organizacji "nie lubiących"
nych zwi~ksza się ucJ.iiał robotni krytyki, zaś .słabo wyrobionych
.
hł ó
t
k t
N
k
ków i
pracujących
c. op \~'. a~a~zyszy,. Ja
o"';'.
owac -l
Wchodzą do nich najlepSI, na~- I WZIąC w op;e~ę, dodac lm od~~J
aktywniejsi i najbardziej wyrobIe· a?y ~twarcIe l szczer~e mogh z~"
ni politycznie towarzysze.
bIerac głos na zebramach partYJPomimo znacznego pogłębienia nych.
treści politycznej akcjl wyborczej
Udział kobiet
i ~vzr.ostu sp~ężystości , organ1uwe władzach
cYl ne l
mysl wskaz~n, uc:hwa1:~ .
art in ch
sekretanatu KC, WCląZ Jeszcze \
p
~ ~
istnieją niedociągnięcia, któ:r e na
Przy wysuwaniu kandydatów,
leży ustmąć do reszty, Wlele z układaniu listy, towarzysze nadal
nich wynika z racji niedos!atec~- nie doceniają znaczenia
udziału
nego przygotowania orgaDlzacYJ-j kobiet we władzach partyjnych,
nego.
moty\Ą;-ujac to często zupełnie
,
~'d t
. l
mesl~~zDle me os atecznym. lC.l
Naiwaźn~ejsze
y.'yroDlel11em. ~r~eb~ paI.mętac:
ciedcciąonięda
ze szybsze p.odnlesleme pOZIOmu l
e
ł uaktywnienie w pracy
pclityc;,\Nadrzędne komitety partyjne I nej kobiet osiągniemy właśnIe
winny przed każdym z~?raniem l przez . wysu~ięcie • ich ~o. władz
wyborczym pl'zeprOWadZlc zebra-I partyjnych l powIel'zeme lm oho
nie przygotowawcze. Członkowie wiązków w kierownictwie partyj
organiza~ji winni by.ć kil~a ?ni nym raze~ z doświadczonymi to
przed zebraniem pOWladomlem Owarzyszaml.
dacie, miejscu i godzinie ~ebrani3.
•
b.L
wyborczego, co jednak me zawJał~a pOWJnna y~
sze jest przestrzegane. Na przyu('h wala
Wybory na szczeblu

i miasteczkowym

wykazują oży-

I

I

I

v:

I

l

kład KP w Łęczycy czy KP ~v
Lasku, w piątek, 17. 3. br., zleCIł
niektórym komitetom grmnn'Ym
(Witonia, Dobroń) przeprowadzenie wyborów w niedzielę, 19 mar
ca. Rzecz jasna, że w takic~ wypadkach nie mo~n~ zebram.~ dobrze przygotowac l zapewl1lc m:!
ksymalną frekwencję.

POIllOC

i

polityczna

Oll."g2ln~zacyina

Poważne znaczenie ma ober.ność, parę dni przed zebrani~n; i

w czasie zebrania, przedstawIcle .
la nadnędnej installcji, który wi
nien okazać pomoc polityczną i
organizacyjną.

Należy bez-wzglę

dnie wykluczyć ograniczanie się
do ich wyjazdu na umówioną go
dzinę w dniu zebrania wyborcze
go, gdyż słabych przygotow,11
nie można uzupełnić w ostatniej
chwili.
Zdarzają się, niestety, i takje
wypadki,
kiedy
wyznaczony
przez egzekutywę KP to\varzysz
w og~lc I~.ie cloje'z.dża do. gm.in:1C j
orgamzaCJ1, a na zebranIe POS,idu
w zastęps'wie in~eg,o towa;'zysza,
I tak tow. I~opec me po~!ogl . VI
przygotowamu
.
, . . konferenr.JI
Od
. gmm(
neJ, ol~gamzac~l
. row ".łz
po;,'
Konslne) pOImmo, ze b y wyzn
czony p;zez egzekutywę, a zlecił ~c
tow. Wodniako\vi, przCbYw. ające·
mu w Odrowążu. Do, tego,. nie rJ
zumicjąc swego
nIeWła.:lClwegu
postępowania,
odpiera
słuszn· \
krytykę gdy za ten fE!kt, n<łpięt·
nowała il,0 flasz pras3 1,":lrtyjna

do

on~itetólIfI

Shlepolll/l)1ch PSS
zaintereSOW811ie członl{,ów sprawami swej spółdzielni

Małe

Dor(}czne wybory do komJtetów
sklepowych Powszechnej Spółdzielni
Spożywców
dają
nie tylko obraz
mniej lub więcej sprawnej działalno
ści za. ten okres cztnników kontroli
społecznej, wybranych pr'le(Z wielo+y
sięczne rzesze s.pó~dzielców.
Są ope
zarazem okazją (:0 podsumow:<m:a
dorobku Wydzialu Społeczno- Wychowawczego "Pow5~e('hnej", jego pra'
cy nad podniesieniem poziomu ideologicznego szeroldch mas spółdziel·
ców.
Tegoroczne wybory rozpoczęły ~ię
w dniu 27 lutego i według pl::tnu mają być wkrót<'e z!l;mńczone.

Obecny system wyborów
Sam system wyborów uległ pewnej, słusznej Zl'e5~tą zmianie. Komi·
tety nie są obecnie powoływane dla
każdego sklepu z osobna. Tworzone
są one tylko przy placówkach spożywczych, z tym, że sprawują równocześnie kontroię nad znpjdującymi
~ię w pobliżu sklepami innych branż.
Umożliwia to wybór jednostek na'
prawdę clH;tnych i aktywnych.
w skłąd k::.żde,~o ~omltetu wcbo:
dzą dwaj członkoWIe delegowam
przez ORZZ, przedst~wiciele Ligi
Kobiet i ZMP oraz 3 osoby, wybierane na .okres ro~zny 13rze?i o?wodowc
zebran~e ~z!onkow ~połdz!elnJ.. ,
D? cfl,w!h ol'ecll<!J wybrano JUZ 3~7
komltetow, a pozostało do wybrama
59. Porządek dzienny każdego zebra'
nia przewiduje sprawozdanie z dziaialności PSS za rok ubiegły oraz
spra\vozdania ustępujących komitetów.
Słaba frekwencja
Każdemu jednak, kto uczestniczył
przynajmniej w jednym zebraniu, na'
suwa się pytanie, gdzie jest ta 01brzymia, przeszło 80-tysi~zna rzesza
czł(}nków
Powszedmej Sl'ółdzielni
Spożywców? O tym, że Istnieje ona,
mówią przecież wykazy i sprawozda'

60 procent stanu członków (Ruda Pabianicka), ale nie brak też było, zwła
szcza w pocZątkovlej fazie zebrań,
wyglądających tak,
jak to było na
Księżym Młynie, edzie z liczby 1547
członków stawiło się zaledwie 27.
Trzeba stwierdZIĆ, że Wydział Spaleczno- Wychowaw~zy PSS zastano'
wił się
nad wymową . tego rodzaju
faktów i od połowy miesiąca wkładał
więcej pracy w ak:-ję pn;ygotowawczą,
co wpłynęło na podniesienie
frekwen~ji, chociaż jest ona w dal'
.
szym ciągu I) wiele zą ni3ka.,
Szerokie nesze 11 onsumentow Clą
gle jeszc'Łe wyk::,z l lją małe zainteresowanie akcją wyborczą. Jest to do'
wodem, że wraz z żywiołowYJ?;, ro~
wojem placówek "PowszechneJ , me
idzie w parze prr.ca nad wychowaniem i uświadomieniem kons.u'l1enta,
że akcja wyborcza pod ;yzględem
spoieczno-wychowawczym me zos-ta'
ła dostatecznie przygotowan!l i zor·
ganizowana, że l.bvt nikłe są kontakty spółdz.ielni z jej członkami, nie dostatecznie została podkreślona l'ola,
jaka powinny spełniać Iromitety sklepowe, organ sar.1orządu spółdzielcze
go, utrzymujący bezpośrednią łącz
ność z masami członkowskimi, wyrażający ich potrzeby i postulat.y oraz
sprawujący z ich ramienIa kontrolę
społeczną nad pra:ą personelu p03Z'
czególnych sklepów.

ślano o otwarciu przynajmniej , jed'
nej placówki spoż~'wczej, czynnej na.
[lwie zmiany (od gO(;Z, 6 do 22). Sklep
w śródmir=ściu, konkretnie mówiąc
przy ul. Legionów; otrzyr.lywał przydział w wysokości 25 kg masła, sklep
przy ul. Nowotki tylko 5 kg. Nie hierze się p<..d uwagę, że placówki spo'
żywcze na peryferJllch powinny być
C::ostatecznie zaopatrzone w takie al'tykuły, jak: ogóri{i, ser biały, kapilstę kwaszoną czy śmietanę. Przecież
właśnfe tu kupujący zdany jest wy·
łącznie na "swój" sklep, nie ma wyboru, IV przeciwnym razie musi od,
bywać długie nieraz wędrówki do
śródmieścia. Wiele do życzenia pozo'
stawia pieczywo. Chlt'b jest często
:;liniasty, z zakalcem, bułki niewypieczone. Zdarzają się wypadki jedno,
lub nawet dwudniowego braku m~k1
luksusowej. To salUO dotyczy drzewa
na podpałkę, niedostatecznej ilości
warzyw i ich zbyt ubogiego asortymentu. Sporo mówiono () braku czy'
stości, złym przechowywaniu towaru,
kiepskim odnoszeniu się personelu do
kupują~ych.
'
Zarzuty mówiły o wręcz nłeprzychylnym· st..'lnowis!m niektórych pncowników PSS da słusznych żądni1
komitetów, o niewłaściwej pracy inspe!.torów rejonowych.
Trzeba przy tym dodać, że część
członków cechuje zbyt "merkantylne"
podejścle do snraw spółdzielczości,
wykazują oni zaintel'esowanie jedynie ... wypłatą dywidendy. Obecni na
zebraniach przedstawiciele Rady Nad
zorczej i Zarządu VI wielu wypadkach
nie potrafili zająć w st(}Slmku do ta'
kich wypowiedzi odpowiedniego, zdecydowanego stanowiska, nie potrafili
dostatecznie wyjaśnić
roli s.pół
dzielczośc1 i znaczeni!! kontroli sp()lee~nej w ustroju
demokracji lurlowej.

Co ujawniły
zebrania wyborcze

I wjelI;:ą rolę do sp01nienia, zwłaszcZ'!
teraz, w okresie wzmożonych atakó~
spekulantów i wroga klasowego aa.
pewne oddnki nasz€·go życia gospodarczego oraz w okre&ie bezwzględ'
nej walid, jaką wydał im ś\viat pracy. Akcja czynników administracyjl1ych musi być poparta ir;i c • 1tYWą
szerokich mas, a więc między ,aymi
komitetów sklepowych. Praktyka wykazała, a dowiodła tego KomiSja Sp ecjalna, że wśród pracowników handlu
uspołecznionego, a więc i w PSS, jest
wielu pracowników nie tylko nie stojąCYCR na wysokości zadania.
ale
wręcz wrogo usp~30bionycb. do' ludu
usiłujących dezorganizować nasze Ży:
cie gospodarcze, wspólpl'aeujących ze
spekulantami.
.
.
Dlateg? tez rola. komltet6w. skleako
powyC? ł
czyn;-lka kon!rO!1 sp~
łeczneJ, Jest obecme szczegolme wa~:
na. T~~eba. tylko, aby ".Powszechna
za posredll1ctwem WydZI~łu Spo!ecz:
no-vyychowawczego włozy}a. wlę~eJ
w'yslł~u w pracę. Mld .1lSWIa~antla
n~em l POlłn()3Z~n}em poziomu Ideolo~l_~~nego

sze~olnch. rze~z ~złonkow.

sklvh. War,~nklem OSlągnl;'CIll; na tynl
polu pOI~ys.ny:h rezultatow Jest, aby
r,raca me, nosIła . charak~eru dol'~:
czego, me og~an.lczała SIę ..do akCJI
prz~dwyborczeJ. l kampa~1l1 wy.borczeJ, a trwała m~prz.erwa~le w <;Jągu
ea.łego roku, obejmUJąc mlędz~r lUnyml sy~tematyczną, pracę. wy?howaw'
czą wsród członkow komltetow sklepOWych, (J. K.)
- - - -.....-~----_....._ - -

Bralilimy udział w wielu zebraniach
wyborczych. W śl'ódmieściu i na pel'yieriach (Chojny, Widzew, Baluty).
Sprawozd:mie z działalności Zarządu
PSS nie wy.volywało, niestety, więk
szego zainteresowania, ale dyskusje
współzawodnictwa
były wszędzie ożywione i
przeje
długofałowe~o
wszystkim porusz"ły bolączki, któI'e
pomimo licznych interpelacji ze stro'
haoownłcy Centrali
Handlowed
ny komitetów, a nawet SpółdzielZadania
MateriMów BudOWlanych przystępu
ją. takie clo akcji podejmowania dłu
czej Rady Dzielnicowej, przecho- Kom· i&eł,o' w Skle""owych
dzą bez echa. Dotyczy to szczególnie
oL oL
I>'
gcfalcwych zobowiąza!l.
Wszystkie zebrania i konferen- ni~yły coprawda zebrania, na któ- przedmieść. Sklepy rlie są tam dobrze
A przecieź komltety sklepowe, jako
h
'
Y
cz"nnik
społeczneJ'
kontroli
maJ'ą
Brygada wyładunkowa. to<vv. Ber'
cje
wyborcze
winny podjąć rych frekwencja osiągnęła prz::!iizło zao._p.a_r.z.on.e
t
... N Ch 0.J..n..a...c_.n.le_p.o.m_-_ __,_______________ 1 Iińskiego podjęła rlobowiązanie cał,kowltego .z likwidowania ubytków
towarowych oraz postojów wagonów i w~ał,a inne brygady do
pójścia za jej przykładem. Na !lpel
ten odpowiedział tow. Sklrlimuowskl,
który w jmieniotl 'I'obotników wyła
dunkowych !zobo'Niązał sIę przeprowad·z ać rozładunki j (Zaladunki towarów w ten spos6b, aby nie dopus,zczać do stłuczek i rozsypywania

.j___ __________________________

Przed tersrnineBl .

Na naradcię wytwórczej pracow-I
'k'
K'
W'ejskich rL Okręgu
m owo
m , l
Łódzkiego O<l.bytej w dniu l matl'ca
r. b" ekLpy Kin Wiej'skich Nr 22 t
162 odpowiadając na apel tow. Mar
kiewki wbowiązały się wykonać
plan kwartalny na 10 dnj przed ter
minem, zaś Kino Wiejskie Nr 49 postanowiło obsłużyć do ' dnia 15
marca br. 15 tysię'v widzów ponad
plan kwartalny,
W dniu 3 r. ·rca br, wpłynęło dodalkowe zobowiązanie Kj·n a Wlejskie;,) Nr 3.3, obsługującego WYłąCZ-/
nie s-p.óldz:elnie produkcyjne. Podję
się ono rówl)ież wylwnać plan
'kwartalny na 10 dni przed tenninem.
Pierws(Zy meldun~k o wykonaniU

ho

l-I zobo",vi~ań nadsz;dł

.

..

od kma w!e1skiego Nr 162, ktore, wykonało pl~n
. kwartalny na 16 dm przed tel"lTIl~nem.

1 Kino Wiejskie Nr

I'llC'ldunck

33

nadesłało

o wyJ.wnaniu planu kwar
i!:\in,'go na 12 dni prz Ę:d terminem.

Ki~o Wiejskie Nr 49 ~bsłużyłO do

dma 15 marca 23.3ąS wld~ó~v ?onad
plan kwartalny, Kmo WIejskie Nr
22 wykonało plan· kwartalny na 11
dni przed te.rminem,
WszySJtk~ podjęte

'Zobowiązania

wykonano ze znaczną nadwyżką.
korespondent

lo

S. Olejnlczalt
PP "F1lrn Polsld".

W ubiegłym roku przy Bim:~e
Qłónnym PZZPJG Łódź - Połudme
powstało koło TPPR do którego
'lapisała się spora ilość naszych robotników.
Sądzono ogólnie, :l:e wszyscy .:złon
kowie te,go koła będą mogli grunć····
t~wm.e ~ap~'Cna. S.H~ z zyclem l 0SI<l:gnlJC~~ml WIelkiego narodu radZ~~~d~k praca koła nie,. ;niosła
oczekiwanych rezultatów. Odbyło
się wprawdzie jed,no rzebranie organizacyjne we wrześniu 'Ib. r., a '1~
stwnie i drugie 1lebrani'ł w okres; ..

.

Coraz bogatsze formy

_.3__

•

Bolączki WSI

Ubiegłej niedzieli

się". Chlopi malo i
napotykają
na duże

nego "widzi mi

eldpa z PZPB,
Ruda Paib'iandcka, odwiedziła mieszkal'iców wsi Kowiesy, w powiecie
skierniewickim.
W szcze,rych, bezpośrednich rozmowach z członkami ekipy, miejscowi chłopi żalili się na postępowanie miejscowej spółdzieln1 ,,8amopomoc Chłopska", która towary
deficytowe rozdziela według włns-

Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni

sko - Radzieckiej, ale do tego
graniczyła

sIę

cała

średniorolni
tTudności przy

1

Pol
ona-

5Z(50 koła.
Nie ulega wątpliwości, że winę
ponosi tu również organizacja ;;lartyjna, zbyt mało interesująca się
pracą organirz.acji masowych. Jedno
jest niewątpliwe - należy natJchmiast podjąć kroki celem ożywi€nia
koła TPPR prz)' PZZ(PJG Łó:Iź
Południe.

L. Ig'llaczak
korespondent z PZZPJG
Łódź

-

Południe.

nabywaniu tych toPodobnie . przedstawia się
rozdziału
cementu, .Pr<:(Zes·
spółd,zielni o~ymał 20 metrów cementu, natomiast szereg biednych
chłopów ani jednego metra.
W dalszych wypowiedZiach Sł Y szalo się Wie.le narzekall na miejsco ·
wych bogaczy wie.i~kich, którzy za
wszel1tą cenę usilują opóźnić przemiany, zachodzące na wsi. A więc~
np. ob, Kaczyński posiada własnYj
młyn i kill;:a domów, aby iedr:ak,.
zemleć żyto lub pszenicę, trzeba Ilatrafić na riobry humor ob, Kaczyliskiego. Pracownicę domową wyrzucH na ulicę za to. że domagała się
słusznego wynagrodzenia.
W tejże
wsi znajduje się "restauracja", z któ
rej lokalu miejscowi chłopi chętnie
korzystają. Czy rrie słuszne było by
lotkal ten wykorzys-tać na świe+licę,
której 0rak ludność wsi OdCZ1IWa.
cotkli ie.
Mamy nadzieję, że oopowjednje
czynniki zainteresują się wsią Kowiesy i przyczynią się do usunięcia
<tt1tejszych bolączek,
Saowieka - korespondent z PZPB
Ruda Pabianicka
warów.
sprawa

też

dzialaJ;ność
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Z kolei odezwała się r.załoga. flranspCl'iowa z tow. Groo.zi.c,k im na czele, zobowiązując się do zlikwidowania osiowego w okr~sie całego roku, u5prawnienia trans1pol,'tu oral
zwiększenia wyda'jności
transportu
o 25 proc. Pracownicy oddziahl finansowo - księgowego po'Stanow-lli
w ciągu całego roku operacyjnego
sporządzać punktualnie j dokłaJnie
sprawozdawczość
finansową,
oraz
przyczynić się do usunięcia przeros,tów remancntowyd1.
ZOBOWIĄZA,!\TJ:A

SPAWACZY

Z PZPB
W RUDZIE PABIANICKlEJ
W PZPn w Rt;dzie Pabirtlli.cldejjak podaje nas.7. kore;.;pondent, tow.
Jesitmow,ki, daje się odczuwać w
spos6b
dotkIi'""y
niedos1.atecll!la
ilość spawaczy. Chcąc usuną.ć tę bolączkę, dwaj spawacze z oddziału I
tow. t&w.•JÓzef Balce.rski ' i JatllUf.z
WieIiils,k'i po si ano\viU, tpOc,ząwszy od
dnia 20 marca do 20 czerwca b. 1'.,
wY'szkolić 5 młody<:h robotników na
odpowied;zialnyeh spawaczy, Tow.
tow. Balcerski i Wieliń"ki vvzywa!ją
~pawaczy innych .lakladóvv do podjęcia !podobnych rlobowi;>zań i zasilenia w ten s'Jospb kadr fachowców.
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Sz rml rz rewolucyjnego brater t a
I
Joachlrn Lelew~l ~Z2. III. 1786 29. V. 1861), wybitny polski historyk i działacz postępowy. należy do
czołowych postaci naszych demokrat·
l"
tó'
,
ow - rewo uCJOD1S w p;erwszeJ połowy XIX wieku.
JUż jakoptofesor na uniwets,ytecie wileńskim (1875-1818 i 1821-1824) był Lelewel zwiazany ściśle
'Z europejskim podziemnym. rewo!llcyjnym ruchem, zwanym karbon ary.zmem lub węglarstwem. Ruch ten
dążył do obalenia despotyzmu t. zW.
Sw. Przymierza, głosząc hasła walki
udemiężonych ludów priedw ukoro
nowanvm tyranom Rosji, Pru,s i Austrii , sy'gnatalitlszami tego przy tnier7.a. Na ziemiach polskich karbona-.
ryzm miał charakter ruchu narod?wo - wyzwokńczego spod jarzma ta
borców. Mocne w tym ruchu były
także akcenty społec7.no - wyzwoleńcze, tlwłaszcza w odrue'ienill do masy chłopskie i wvzvskiwańej i cie~
miężonej jedn~ko' p~ez szlachtę, jak
i pnzez rządy zaborcze. Ruchem kar
bonarskim w skali ogólnopolskiej
·
't .
an° c' Ł ka
k ;ero:va.a
a.Jna. org .• /~a la .u ~
$lńsklego-Krzyzanow:s,oego. -z;vana
Towarzystwem Patriotycznym z sie.
. ' , .
dZlbą w Warszawle. Podlegały Jej
. _l.'
ł d . 'o""e l' WOiSKO
t .'
3.lne ZW1ą'"";l r:-: o ZIIn w
we na prOWInC.ll.
Lelewel jako karbonariusz, za-

-ro

Dr. Witold

qj ki

Łukaszewicz

I

tach pl)trzebę rozbudowy sojuS'ml pol
skieh rewoludoni5tów II r<1Syjskinti
w w8;lee z eara.tem o wolność i nie·
podległOIŚć uoiemięłonyeh B_rodów.
Lelewel
przypominał
Bercen()wi
P'iękne przykłady rewoluc~jnego bra
terstW1\ pOl&&o _ rłl8yj!,klego z C7asów
powSotlmia
listopad owcg o
1830 _ 31 r. i pookreśle.ł symbolikę ha
sła, wypisanego na polsdtich chorą
gwiacll wojennych: "Za naszą i wa-

!ił lnany publicysta Wśpółe~esny i
W Ul"OCrLy9tOlŚciach tych brali uhistotyk powstania, Maurycy Moch- dział wybitni rewolucjGniści rÓŻnych
na:cki. POO skrzydłami Lelewela d<>j narooGwości. Tli się odnawiały węzrzewali dz.iałaGte emigracyjni i kra- ły rewolucyjnego bra·terstwa polsl.ojowi na zdecydowanych demokra- rosyjskiego (Bakunin i Hercen), poltów - republikanów i rewolucjonis- sko - włoskiego (l.Vłazzini). polsko tów, przechod~ąc częstokroć rady:-:a- . francuskiego (Cabet - Leboo, Wlil>ół- szą wolność".
liemem społecznym swego nauczy- 1 pracownik BlIonarotUego), polsko Zmarł Lelewel w Pal'Yżu 29 fnaj.1
ciela. Wówczas odrywali się od nie- : beIg,ijskiego (Ga.ndebien) i polslm - 1851 roku, ptrzewiez,i{)fly tu rl Br1.l1tsego i zakładali własne ótganiżacje e- niem.ieckiego.
li na pa'l.'ę dni przed a:gonem ;:>rze:t
migracyjne. Mimo to Lelewel pozo-! Od roku 1847 uczestniczyli aktyw- swoich przyjaciół. Pogrzeb miał
stał aż do śmierci duchowym orty-j nie w tych obchO'dach przyWódcy miejsce l czerwca 1861 roku.
wódcą 'emigracyjnego obozu demo- Zw1l1,Zkn K<nnunis,tów Ma.rks i En"Dziwna harmonia towarzys:z.yła
kratycznego.
.
I' geIs. ~t.Óft! da.rzyli Lelewelll; dużym
obchodowi żałobnemu - pisze naSk' r '
ot
bO' 1>
.
lizna.meDI Ja'ko nestW'a polsluego f u- oczny świadek tej uroczystości _
. upla l. SlE~ W. ym
me meclW. chu na;rod9Wo - wyzwoleńczego. Ze Nauka, praą i wolność sumienia,
nIcy. patrlatch~ln<:l - !e;tdaln.ego u- ~ swej SJtrooy Lelewel ptzeja.wiał co- trzy rzeczy, którymi pmez dhlgie
str~'U, t rlWOle:mlC~ pu~~uaZYJrO -. d~h j raz silniej9Ze zadl'lte.res&wa.nie (lla swe życie zajmo\l.<"ał się Joachim, po
~,r~ Y~·neJ rew.o UC.1I. ~ z eJnl!iC socjaHmlu naukowego, uznając w ro kazały się na jego pogrzebie. J~rtna
po~"k!ch •. zwofenm(!y zmeS!eflJa pod- 1 lm 1848 l\fa.nifest I{omunistY<'''l.ny.
w członku Instytutu (Wo?owski), dru
d~fs7a ~ pa~~:zy~y, u;v~aszczema
I
Nie.zwylde serdeC'lne stoslml(i łą- ga w robotniku. trzecia w wygnań
nt
f't op w ~ na a la
~p l praw po ' czyły Lelewela z Aleksandrcm Her- cu politycznym uosobiona. i wszystl !.c;..nyc. w Pl'ZYSz.e J ."oscłe, "WnY- I cCJlem, p~ywódcą demoktat~c7-no _ kie trzy rz:ło.iyły hołd jego pami~ci."
wUi,,,,OnE!J przez rpow~ t aUk ca eg... a,
...... "
rody p~eciw zaborcom. Skład spo- ! re'Woluc~Jne~ emIgraCJI. rosYJs~lt~J na
Nad grobem Lelewela zabrakło jeł
" .b
d
ZachodzIe, wydawcą pIsm bOjowych dynie głosu chłopa pOlskiego. Po.zbaeczny emIgracYJnego o ozu emJ-j Gwia-"y Polarnej" (od 18"'''') l' Ko- w'ion'" ,pra'" l' własnóści. rue mógł
kratyc:zn.ego 'był następUjący: sk:.t-..
OlU
•
.""
".
J"
. ł'
. ś d'
. d '"
łokoła" (od 1857) Wlelklego przYJ a- jeszcze pod7Jękować temu. który w
pla a Slę w mm re ma l rouna
"'k
I
dł'
"
l
ł
st1achta, ~:prol~t-2l'l'y~owana inteliJ~n del,a Polako.w i rzecznl a n epod le- ciągu swego uglego ZYCla wa r.zy
cja sz.J.,achellka i dtóbno1n.iesz{'zańska głescl PolsJ{l. Le13wel ~m:esp~~o- o naprawienie Wiekowej krzywdy
oraz ni~liczni chło'Pi _ żołnierze. Nie wał z Hercenem, poo1kreslaJąc w lIs- wiejskiego proletariatu.
a,~:ranso\\:-any czł-on~k TO,vsl'zystwa był to obĆll zw·arty ~d~ologiCżnie, cc
'I"!I'p.,'w:rc'Q.1",c"".· •• 'r""""c,."., .. ,'."."'fW.·'·U'ł.. """'.'''''H.".,r,tr."."uu."".,,.,tfp'UM'''''' ...
Patl'iotycrr.nego. ~yl jednym z głów- m,-ral'ul'lkowane było j~go strukturą
nych kierowników will' i.sk'~go ośrod kasową.
ka i'oisliowego. Pod jego wpl)lwem
Prawicę obózu tworzyli ~ tele ....'l!r)~0;;ta,Cl.:Y tajne organizac'e tam·· liści. t. j. !l.woJennk:r progra,mu S1><>k
t
tf>i,,·~~i
uniwc:,\,
ec 'leJ ł ec·znó - po l'ltycżnego L (?1ewe l a, cen-, "... OWI1Z
'. P ol s k'8. nie mo-i;e sip... po-, nia w"dadzą
ki~.dyŚ
Ó\Voce. .leip.ll
(FUómacimI- Od7.icżv
Promieniści
- Filal'cJ
)&
c' ~ Fi13dclfi~c:) z Adamem .\tLckie- trum - demokraci 'l. Towarzyst'Na dtwignącl tYlko sama przez się, 11a C2as rozsmygnlenia naszej sprawy
wiczei1"l, Tomasz.cm Zm'l€m i in. na Demokr~tycznego Polskiego, lewicę swej nail'odowej zasa,dz,ie. Same tyl· Jest dal0kl, triumf jej t'lle ll'lni~j Jest
c7.ele.
- członkowie Ludu Polskiego :Gto- ko rewO'lucje mogą. jej podać ottgod- pewny.
,
.
mady ,.Grudziąż" i "Humań") na zje ną d~ tego porę. wtenczas do was,
W podeszłym wieku m4)im, nie ma
ZarowJ1<l Towl\ł':I:Ystwo Palrlt)tyez- mi an"ie 1 sk'e]' Leleweliqci ~li na b
. R~"
ł . . b"" :
.
. k (JW~' osrł)(
' l e k WI"1'
b
•
'.'
raCla, . """,anIe, . na czec
Jąc nadziei oglądania tegO triumfu,
nr. .lak
I. SpIS
ens I kompromis
ze
s',dachtą w- rozwiaża' .,<"Zole '(10.
(filomacko - filar ('kil pO'wstaw:tły w ·
k"
h' l' P o '1 S,ł;I.
'. ł~yc su: z na.:rru w spolne.l
spraWie,
pocieszam tych ~l~mków 'nas7.ych.
nlU sprawy c Ił
l ops le). c Cle.
<_ •
'I
,.cisl.I'Ul kOll.la~r~e z re~~lncYJ1~Y1n 1:lezstanowej. ale tltrŻymywali. nie- , rÓ'WJlle ja,~ do. nas puw~ .... ~ ~' spo - którzy zbyt rozpa.czają tymi słowy,
ruc:letn r().~Y,I... k.Ił'J ~ł(}(hH~ZY WOJ~'O równo.ść majątkową i ka~il3IistY~Z-1 nej sp.raWIe, k.l~dy poomesH~rle (;ho- że l)racujc>my nie <11a siebie. a1e dla
\\I'J df'-!,al.>r~st-arnl. m('.hcm, "tory ne go<,podarstwo Ob57-8rn!~(!, dz:a- rąl:iew WołnOlŚCI.
przyszłych pokoleń. Kochany bracie.
\. gl:ud'llll 18T; r. Ul5tał . kn ~\vo lllJność ras piskoWI! w kraju o-pieOpłakuje świat nasze niesz-czt:ścia. poc.ieszaj także, za.chęeaj swych ziom
~~ł\!miIH?Y . l)J'.~.f'Z car,a, )llk~~~Ja l., rali na śrC'd 1'l 'ej i. drobnei szlachcie ale może że i Rosjanie cierllfą, że są ków, brol1 naszej ~pólnej sprawy, da
Na:lwybltn:f' .~I przywvd"y sp ... h.U de 0137. na !>o'tepow'ej inleligenc;i; De- także niesz<:zl,'lŚJi 'i. Chętnie wyzna- waj dobl'e rady. rozniecaJ miłOlŚć wol
kabryslo\\·..;k!ego:
mokrac;
ż 'row"
Ik·m')k.rat"cz~~oo
. ' nasze ClCTptenla
. . ' .I nasze . nlr-.,.,
nft~cl. w~~~enl·a.j
wol ......
.
lPe~tel.
B , tU't·w
' Hylelcw.
<
•
.
.•
~
,remy
.........
"' 01". J. OSI'ogol'e..
IVruraw,lewApos'to,
I. K () t'hC::eli
1'0
ki d~\11okr"lvczno
_ repu. .
,
chowski zostali straceni 13 lipca 1826 blikanskiej Il. prze\Va~ą elemen1u s.zez~ł!la, ~lc ubukwac n.ad ~a~~ Jlle n-la."
(Z listu Joaehima Lelewela do Her
roku.
chl-opskiego i drobtlolI1:<.'s;'czańsk'e- tr~~b.a,. kl~dy Dl~y nreza< b,\ lan~
lliał Lelewel i polSCY sl,lslwwcy go w tYCiu poHtJ'~nym. Ich ;deałcm nadżleJę, Itletl y . dZlal-a.my w !-llPeł cena, Bruksela, 6. 8. 1855 r.)
r~wołucyJni wielki kult dla hohater- spoJ'cznym był chlop. drobny po;;ia- nym })rzekonan1n, :re nasz~ uSlłl)wa• stwa d ekabi';Yst(l\V, kult. !,ti)ry na- dacz i rrem:{lślnik. Głosili haslo:
~
~
bTał szczególnie silIlego wyrazu pod .. Wsz.3tko dla lu<1u pI".l€Z lud". ale
czllS powiótania 1830 -:n ro.ku i PO je w :wsad:zie szli jak leleweliści na
W
go upadku. 25 stycznia, tj. w chwi- kompromis ze S'Zlacht~ w r02wiąza_ K
K
li, gdy sejm rewolucyjny ógłaszał ue niu SJp,rawy chłopskiej, unikając re-
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Jest w Moekwie taki teatr - teatr tka· \ NMtępnie porównujemy pracł obu ze&'
czy słynnej "Trechgornej Manufaktury" IV połów, . dzielimy się. dOŚWIadczeniem,
dzielniey Krasnaj. Presnia, znanej na dyskutuJem~, uczymy SIę na błędach. A
całym «wiecie jeszcze z eZIl8Ów rewolucji co si~ tyczy widzów nie zac110wuj,
1905 róku. Tutaj wśród wysokich gma· się nigdy obojętnie. Sala jest zawsze
chów fahrycznych.i pięknych wielopię- pełua, wirlzowic żywo reagują na nasze
trowych domów mieszkalnych, na zl,iegu pr~('dstawi('nia. W dY$kmjuch nad nimi
ruchliwych ulic znajduje się ośrodek ży. nie szczędz, nam uwag, e~sto bardzo
cill kulturalnego i twórczości samorodnej słnsznych i subtelnych.
wielotY5iąeznego kolektywu "Treehgorki"
Mlodzi akrorzy lIIUją trMl.liW'veh i
- Dom Kultury i Teatr im. W. Lenina.
życz/iu'ych doradców. Cze.~trm go.<ciem
Teatr ten wystawia z powod7.eniem ta· w ~'lllbie robotnic::ym jest jeden z wy·
kic skomplikowane sztuki jak "Wilki i biln~'ch aktorów Teatru Małego - M.
owce" A. Ostrowskicgo, "Mło{lll Gwardia" S,detlfJIl'irlow. /17 pracy nad s:;tulwm;
(wedłog powieści A. Fadirjewa), "l\-no· komultacji udzielają nam reżyserzy Te·
doś{- ojców" B. Gorbatowa. Teatr podo· atru A.rtyst:;czMgO.
lal temu, pooiewaz uczynił z amatorów
Trupa aktor';w dramatycznych nil' jest
wykwalifikowanych aktorów, którzy dą~ą
jedynym zesPQll'm klulm robo!nic7egfr.
do mistrzowskiego opanowania sztuki
Sze~rllzic5iędu młodych robotników i roscenicznej.
botnic uczy ~ię tańców haletowych. Na.
Robotnicy .,Trec11gorki" pamięta.ią je· uClJci!'lnmi ich są najbat(hiej doświad·
szcze małą dziewczynkę Zinę Kozłową C7elli artyści teatrów 5toł~.c7.nych. Na
z jej występów na porankach dziecięcych program zespołu chorcograficznego ~kła
w fabrycznym Pałacu Pionierów. Ojciec dfoją się tańce ludowe. Ostatnią SW!} pra·
Ziny - to tkacz stacllnnowieC', jeden z cę - "Snitę rosyjską" - ze,pół znde·
lIajiepszyclt robotnil,ów fabryki. Matka 1.lomtrowal niednwno z udziałcm chóru
jej równiez od wielu lat pracuje jako ua zbiorowym koncercie włókniarzy w
tkaczka w "Trechgorce". A Zina jest Sali Kolull!Jnowej Domu Związ..~ów Za·
ohecnie studentką Instytutu Włókiel\ni· wo<lo"1·ch i zasłużył na duże uznanie,
ctego i czynnym członkiem zespołu tea· któremu d:lła wyraz publicwość i kry.
tralnl'.go. W "Wodości oJców" gra Nota tyka.
szę, a w "Młodej Gwardii" -Lubę. S,
Chór tkaczek, istniejący w "T.rech.
to role trudne i odpowiedzialne. Wywią· gorce", znany je;:t calej Mo,kwie i ca·
zuje się z luch nadcr pomy§Jnie. przy łpmu krajowi. Historia tcgo 1espołu po·
czym ani jd. ani innym wykonawcom siada pięknc k~rty. Kit>row:licy chóru
nie pmzc.a się żadnego pl'zf',,·init'llia.
7 nauko,':" dokłallnością zd,! ali nader
Młodv 1kacz A. Lol)anow, który nie bogaty J!lnt('ri~1 dotyczl)cy dzir.jów pi<"śn\
miał ukończonej ~7.koły ~redniej WHąpił tkaczy. SIarannie zllris~'waJi ze słów naj.
rio teatru na pO('7ątku jako amator. Od· 'tari<zyrh robotnic pi(': li mińiónyth cza·
óiałało jPdnak na niego środowisko ,pw. ;;pit'wane nn fahry!'z:lych zahawach
art~tvC7.ne cznł potrzebę uzupf'łnie· hóilow\'ch. \'Virle star"ch tltac7.e-k dotych.
Ili~ b~aków w swoim wyk.ztulcC>J1in ogól· czas .lcszcze śpi~wa' w chór~c. Prócz
nym. Ucząc .ię sztuki aktorskiej uczęsz· gl~wl1~o chóru tkaczek istnil?jl! j->6zcze
c7.:\ł jeiłnoczl'śnie do wieczorowej szkoły ('ztery chóry w intl'rnntarh ,.Trechgorki".
średniej, przy czym i tu, i tam c.zynil Liczą one ogółem ponad 200 osób. Chór
nlldzwyczajne postępy. Z OiłZltBCZelliem tknczpk cieszy się specjalnym pow ... dze·
r.kt-ńczył szkolę (hiesięciolelnilf, po czym nil'lU m;ród rohotników. Pl'ÓCZ 5tar&1.ych
wst~pił na drugi kun technikum włó' pic'ni 1kacze śpicwają obeclJie "Pieśń
klenniczego, skończył go i już iako tkacz o Trechgoree", ułożoną spccjalnir dl.
8pt"('jali~t3 gorliwie kontynuuje prac~ w ich chóru pnez kompozytora Kamałdi·
tf'atrze. Obecnie grywa juz w większości I\owa.
~ztuk główne role.
Jcżeli dodamy do tego młodociany
Współza .... Ollnictwo łW'órcze pozwoliło zcopół pietini i tailca, liczący 180 o~ób
w całej pełni rozwin1łć się wszelkim ta· crki"5try, złoźone z około 100 osób kM·
lentom. Teatr może teraz wystawiać ko pieśni solmvej. kółko amatorów fowS7.ystlde sztnki W podwójnej obsadzie. tografii i kół!w litel'ackie - hę.(hiemy
- Kl\żda obsada - informuje reżyser mieli pojęcie o zakrcsie samorodnej
pr~ygotowuje sztukę samodzielnie. twórczo'ci artystycznej w "Trecllgorce".
-
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~~:~:~e~~'!~;~~~!iLrk\~a%~:S~;' :~i~~~'~n~~Z;:~~n~~ti~~;~~ły~~;
zorganizowani w nowym Ti}wanystwie Patriotycznym, któreg{) IltOzesem był Lelewel, urtądzili potężną
man.ifestał!ję na meść z.~mordowa-

mi utopijnymi, Ibył pl'ogram spaleczno - poEtyczny ..Ludu Polskiego",głoszący zasadę wspólnego wła
dani,a ziemią i jej pł<ldami.

odegrał poważną rewolucyjną
rolę· Był c-lłonkiem Rządu Narodo~
wego i posłem. kierował
lewicą poC

szy w kraju obudziły C'llljność :labo!'
ców Pol -ki: Ro,ji. Prus! Au:trii. któ
re wymogły na burżuazyjnym rząd·,'e francuskim repre,;je w stośunku
do wybitnit'j,~zych działaczy em;gracyjnego obonl df;\11okralycv.ncgo. W
lipcu 1833 roku otrzymal Lelewel na
ka,; 0puslczen;a Fra lcii i ~!dat się
pieszo z t.Qbolem na plE'c3<:h na wygnanie do Belgii, osiadajqc w Btukseli, gdzie spędził resztę sWego pra
cąwitego żywota.

Waw1lłow

II

n3~h;::: ::,:t:::~;::t~~. r. Le- naR:~f~~~~jjtf at~i!a~~~~ć €~I.~:rfl;:

k
d
dorobe wie zy
_

świata

- wyb'ltny radzileckil uczony
k

jeden z naiznakomitszych współczesnych geografów - botani ów

uczony, Mikołaj Wawi- bawclny. Z drzew wywodżą się stąd ski _ daJ poc!Zątek sto~unkowo nie- dana roślina występuje w stanie dz!.
lew, naleiy be:r,sp.rzec:znie do naj- cyt,rYl1Y, drzewa mangowe i ilkowe. wielkiej ilości roślin upra.wllych, kLm, cz~sto w }}osiaci chwastu, mawl,!.I.szych geograf~v _ bOLaniltów \lTeszćie herbata, pi ilU 1 rycynus. wymienimy tu pnede wszystkim my wtcdy wszelkie pra.wo !)rzypuwsta!').czą, ogniskui<l ą się w Towaf
oIiwlię, buralt
cukrowy, fasolę, szczać, że krad ten jf'st (}jczyzną darzyslwie Patriotycznym. które zwaldoby wii~ółezeSn~j. Jest ()n pro esoO&ro(lek indo - mala.iski jest prze groch, I p.l'awdopo.do<bnlc _ winną 11ej ro.~llny. Zastrzegamy, że nie zaczało konserwatY-Lm społeczny prarem Le.nltlgradzIHeg? Inst.ytuiu, dy- Ile wszysilkim ojczyzną palmy koko- la,tt}riJŚ!.
I wsze sprawa. l)1'zrdstawia się t.a.k
wicy sejmowej. R~ądu Narodowego
re-ktm'em ~~ZCChz\~l;lZko.""'('q-o, l.ns'Y I sen 'ej oraz drzewa chlebowego. po.
. .
presto, częste występowanie w stai Naczelnego Wodza, domaga.ląc ~:ę
tutu B.frt.anlCZ:l€go l No,":yCh Khl~lIr za tym stąd poehod7ą niektóre gaWlelk~m ~odoblenstwem d.o ~rod nie dzikim hie stanowi .leszcze dorozszerzenia bazy społecznej powsta
w L~mng,radZlC araz }>rezcsem Al.a- tUllki bananów i l)omaraiicz, a ze l_a p~t;llrsklegO ~,aC7;3 Sil: ~ro-I wodu. Np. w "asz3'ch rzekach roś
nia przez powołanie 'PO<1 hroń chłodenlII Nauk ZSRR.
I zbóż łzawnica i r~ź. W zclkie dane dek slOdmy - ~blSyns~1 - ~()muno nie w stanie dzikim t. zw. moczarpów, uwłaszczenie ich. usa.mod-tielZain.teresowania, je~o są ~ardlO wskazuJą równieź t na to. że stąd macz;'lt:go od Diego odda.lema. J~st ka kanadyjska, rora przed kilkunienie i związanie z rewolucj,!.
m:ei'c.łue: genet.yka l selekCja ro- wywodZi się truina. cukr&wA.
on OJC:ZY,zną ~8zystlkl'ćh gatunkow dtiesięciu laty vcale nie była. u D;88
ul'odza,
. k.ł l.awy l Jęc-mn1 ooia.
zna.na, przybył~ do nas zdalektej
Po upadku powstania udał się LeZaJ·"ty .....ac'! naukowo - wydawn!- ślin,
jów m~tt)dy
chOtl'oby podwyższa.nia
ros'll'n i zwalczanie
Osroclek
czwarty - przypalUlrs'
H l di
y,
. ob sza!l' pornle
. d zy zaWreszcie d,,~_ ...
~""';ryk4ńskie
0- n:anady, pośrednio przez
o an ę
lewel na emigrację do Ftańcji i 0- ozą i "organizowaniem
emi.qracji (Mlo ich , i Ul. nrie-dzłn" J'ednal{, która go - & b'
eJllluJe
~~
..
1 Się
..
, na t yc l1- d-ej Polski 1834-18,,6,
"
. na.jbardziej intercsowała.
..
. . Blma l aJa
. mi i. Bltd
(s'ro"'kftwo
l' pfrłudn. a.me- i Niemcy.
siadł w Paryżu. Tu 7.3Ją
ZjednoczenIa
il w któ- c}10d11um
I l Iku - .s'r""kl
...
... v
miast
organizowaniem wychod:i- Emigracji Polskiej 1837-.1846) WY-II.ej st,ał się on autorytetem ś,,,iato- szem. Do niego należą: Afganistan, ryk.) są ojczyzną kukurydzy, z,iemDlatego, zanim uczony postaWi jIl
stwa polskiego. W grudniu 1831 1'0)- gla~zał Lelewel rokroczme przem6- wym było. poehodzenie roślin upraw północno - zaehodn!e IncUe, Tadży lilaków, tytoniu. manioku, pewnych kieś twierdzenie, musi przeprowaku wraz z byłymi działaczami 'l'owa- wienia na uroczystych obchodach nych czyli. ja,k się t.o m(lwi w gedzić wiele dGdat.kowych i uzupełnma
rzystwa Patriotycznego utworzył.Ko rocznicy !powstania listop.adowego; ografirwym języku, ]uobletn pierjl\cych badań bardzo często żmudmltet Na,rodowy Polski (1831-1832). na oześć dekabrystów oraz Szymona wO!Inych 7.ll.Sięgów I"oślin użytkonych i slwmplikowM1ych.
Zarówno w KOl11it~cie .jak I wś:ród Konarskiego, swe~o emisariusza. roz wyrh. Do r1..a.sów Wawilowa i~tniaDrugą kudność stanowi bardzo
postępowego oolamn emigracji 'n'ł s·trze1anego przez carskich siepaczy lo' wiele niCSIPrawdzol1:\:c11 hij}otez,
często ustalenie właściwego przodka
Lelewel najwYbitni~jszą postacią w Wilnie 21 lutego 1839 roku, w d~ty('z.u~ych )()('hodze.nia żyta. pS'l.edanej ro.śliny. Wlel11y, że gatunki
..l'02lJDnożycieleill i t)atrrutem -rewoltt rocznicę powst<inja krakowskiego ni(·y, lilU. jęrzmienia. ow~a, drzcw
stałe nie istnieją. lecz ulegają zmiaeyjnyeh przekonań" - jak go okreJ- 1846 roku.
OWo.cowych i innych ro~li.n. RÓ7:ni
nom stosownie do :mniany waruna_c:
XI.C,*"
uczen~ wywodzili je z ró:i.uyrl! 'laków bytGwund'a. P1ell:.gno,wane i sekątków ziemi opierając się lIa mnil>j
lekcjo,"owane przez człowieka rośUIlub w.it:ccj pewnych
dowodach. I
ny w cią.gu tysięcy lat znacznie odO,ólnie pauQ.wal w tej dziedzinie
biegły od swoich dzikich pierwowielki chaos i dowo-Inośi-, .Il'<lyż ściwzorów, I,tiire przecież też ulegały
sic ustal/'nic faktów sprawialo masę
zmian cm, tal. źe w wielu wypadpra<,'y. '1'0 w);zystko n.ie l)ot.rafilo o-d
kach bardzo trudno jest ustalić, kM
straszyć radzie.cldego uoz~nego.
ra z dziko 'wegetują,cyclt rmilin jest
W latu('h lJ.fr1l1iędzy 1n~ i 1935 orwlaśriwym przodltiem daneJ rośliny
ga.nizUje 0.111 szer(-K IWil\-źliwy<,h w yuprawnej. Praca więc Wawiłowa
praw do rOżnych zak3,lków kuli
nic byla łatwa l pfrchłooeła wiele
ziemskiej, w klórydt bierze lliiobisiy
lat jego pracowitego żywo.ta.
udzIał. P(tl& (10kładnym zbadal1i~m
Z najważniejszych dzieł naukocałego Z,,,ią'Ziku Radziec,kiego bada
wych Wawił4lwa należy wymiemc:
również Afganistan, Persję, Palesty
,,0 prQischoi,dienii kulturnych ranę,
llołudniof\vo
wschcdniej Główne ośrodki pochodzenia roślin wg Wawiłowa (Mapka wg Wł. stieni" i "Centr
proiSCł1o.źdienJl
Azji.kJl'ajc
AbisY111"
kraje - śróchiemllOmorskie i i'llue. Rezultatcm tych wy
Szafera. "Zarys geograficzny roślin").
kultUl'lIych ru.&tieni". poza tym na.praw jest )ITZyjt!ta przez raly świat
IJisał on szereg innych prac. a mniell
naukowy teo.'l·~a Wawiłowa o pler- klsta,n Uzookistan l ez~ć zacho- OOmia.Il bawełny, kakao, kauczuku !lze jego artykuły s})ołykamy pra\\'otn~ch cL'Jltrach, z któ-rych wywo- dnia ~ór Tien-Szanu. Stąd, zdaniem (Brazylia) i roślin dfrstarczająrych wie we wszystl<ich geograficznych
'dlą s.i~ WS7.ystMc prawie ro'lillY Wawiłowa, wywodu, !ole różne ga- chinhlę.
ezascl'/łismal'h naukowych Europy ł
lIllrawla,ne )Jl'1Al-Z c'lłowj(',il;a.
tunki I)Sz(mit:y, lnll. ro.~lin st.rącz,ko
Czytelnika zainteresuje na pewno AJllcryld. Wawiłow nie powiedział
wyc·h, kOllOpi indyjskkh uraz mar- metod'a jaką posługiwał się Wawi- jeszcze w nauCe ostatniego sJfrwa.
(}~l'(){lk6w})rzcwa~nie
tych Jest dzicwit:{>,
.
t ycl
'
t
J~.~t
on J'a,k na ucz~n~go,
człowie(l<ielt}nY('}l
od si('oie odmo chw1 i rzepy.
low przy ust aIamu
l pll~rwo ~
u
~
\..t;ami, pustyniami lub g(jl'uml.
Kraje Ązji p.rzedniej, sta.nowiące ny<:h cet~tró~. Poz.ornie s~rawa kiem sto.<;unl(owo młodym (ur. w
Plerw;:Izym jest t. zw. o..~rodek piąty ()~l·\.dek, do których nale-.ią:' ld)r~le{lst,~Wl~ su: hardzo ,~r~;::. f~:~ IS8i r.) i pracuJą,c na najwyższym
c-Idń~kl
obf',i.ml1ją<:y
";l'odIH'Wi! Zakauka.rie, Iran uraz ("2C)Ść Turk~I?, l1ow~em ,o W;l. r:,
.~ ~ . stan frW i.s,k u, jakie
m07,e osiągnąć
. .. są oJC
....+- ~"~a l' llVl'l1 mle.J~C,
gdZie 1lllSze
,
. k na•......
1.'
vl~l·u pr". zy-a
Climy i K~rcę. tą.d wywodzą si po n1l111!
L'''" " ' . , - , v ... ~
t'
t ' upra"
d,,'k' ne ro.. lill:l' cŁ,o"de
l. na s t ano,~"
"'"
lIl'3fań('z-e, m,\l1r('!I", róż·ne gatunki .~Ii l'7l}dnwego jęczmienia, llaZa i~'m lu~ wys ępuJą w s anie ,l 1I1l.
zcsa Akademii Nauk ZSRR _ WaZyto upraWia sit: u IHtS po- wiło\\' lłr.tyczynl się jeszeze do wy..
RozUitja się ooraz bardziej :!yci,e ~ultu9'a.ltle ?ut l{)lJ'j }Jvl,~.k-iej. r(}~,.ie. w-r.k, miJ'l'wa, .oja, l'(l:ln(' /{atunkl fa- ('.Col'lly, meloou)w. rzodkwi or.u l,ra~eć świetlio wiejskich ... Ta oto 81~'UJth~a~ w.8ui/,y'll1: Dłtna.lCk", z .k:~re3 sol.i.. prosa. i roślin włókl,Lł(~:v('h. wie w~z..vst.kleh ga~unków drz(>w 0- wszechnic, ale jednak nigflzie w darcia llaiurze nicjcdne.1 tajemnicy
ka.puma, ~_"lek rlCdkiewki i wocowych, St-ąd też w~'w()dz.i się EurGPle nie rO'l\ie ono dziko, to 1 rozwiązania wielu problemów dla
.diecie lJOtvyżej zmldeazczMn.y, Jes! 8W~t~1~lł. W.YJfłtlwwą., .8tL'łerlwq, tn:lilt.
'rN.
pJ'awd(Jpoool)nie win(lł'~l. orzechy znaczy.:re nie jcs-t ono roślillą .. t.u'/Ctó"ej żadna z wsi no~~zych nIe po./i'wd.a, m..e$ct mt- 000 O()1mem w do- ~o •.
wl O6lkie , migdały j nirkUo:re lfa.t'lnki bylczą". lecz 'Wstalo ~I(ądś sJ}rowa- d'Obra swO'jej Sorjalisl-yczncj OjclyW
Dru~ OŚ1'ode.k - indyjs)(,l
- O'obej pS7,enicy.
l1. J ,,;lA'
...... 11 ny i t>..:>.!pJ ludzkości.
,mu..w którJJm ongi mieszkał Wielki Wódz międ~UI:llodowe.!J.o proA.
dzone w da'wnych
cliasac
muje hldie, Hurmę I ~"-.<;a.m.
STo.•
k'
l .
Karol Kotlow_ 1• 1
Zeta,riat·u, W. J.. LENIN.
dek ten je5t ojczyzną ryżu. sorgo i
Ośrodek uóSty śródz{emnmnor na.tomIa.st znajdZlemy
rllJJ. j{( zle
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Prof. dr. Remigiusz. Bierz,anek
!lostał

na śniadan.iu", "Ninoczka" iI.
inne. P,rawie W8/Z.ystki~ maskowały
swoją propagandi: pod
ni'e'Witmymi
pozorami, jak l'liP. "Ni1loczka" - wodewil la,n sowany 'W 'Par~ podoz.as
wojny i wznowiony podczas prOće~1!
Krawczenki ipod słoganem "Garb<!
także wy.brała wolność"."

* ... *

HoLlyw'Ood powróciło ostatnio do
tej właśnie zamaskowanej fOl~lY
propagandy wojeI1Il€,j. Tak więc au·
tor scena.rlusz.a .. N:iIl1oczka" - Au\Striak, William Wy1er, który Francję lZffiieszał :z. błotem w "Pięciu tajemnicach pustyni", rz.realizował film
"Fore'ign Affaix" będą,cy bezws,tydnym lPa~wilem antyradzieckim.
Film ten w Pary,żu Ilpotkał się z pro
testami i manifestacjami przY!ia~i6ł
pokoju.
F.E!Jmy !k,rYJ.nina1lne mogą także uw
lcrywać propagandę wojenną i antyradziecką.

Jeden z wielu

"WAHAM SIĘ, CZY MAM WY.PI:SAĆ TWOJE NAZWISKO .NĄ POCZĄTKU TEJ KSIĄZKI: PO CO WZBOGACAĆ TWOJE AKTA
W URZĘDACH POLICYJNYCH AMERYKI, W KTÓRE OBfiTUJE ONA
NIE IIiNIEJ, NiŻ W ZŁOTO ..."

Tymi oto słOWy, l!~derOlWa,nymi do przyjaci·eJ.a Ameryka.nina, l'ozpo-o
czylla swą wybitnie dekaiwą i intft·esują,cą ikSiążkę 11. t. "St,a,ny Nie7l,jed!nomone" kancttski lP'i sarz a.ntyfaszyst0lW5ki, Włod.zimietz Po,zner.
Zupełnie uzasadnione są Qbawy PO'llllera co do 10lSU jego amerykań
skiego przyjaciela w ra7lie, gdyby mu SiWą Ilrneę dedykował "po na,ZJWisk'u". "StaiIłY Niez,iednoozone" bowiem są jeszcze jedną publlkac,ją, Jttóra
zryWa kll'ł'tynę z "raju Mntty,kańsJ{iego", pUblikacją., kit6ra demaskuje
kła.msltwa pl'OIpa.gailldy m:ządowej U. S. A. i odkrywa pl'a.wd?Ji,wą, żyjącą
w nędlZY matedalnej i morahlej - Amerykę.
.
Fragment, który łJ01liż~j zamieszcza.my, pochodzi z romzialu p. t.
"O godności ludzkiej". P'rędko tę go dnOlŚć traci emigrant czeski, Nowa-k ,
który przypadkiem Z'l"~tą znalazł się w "mlekien\ i miodem ;płynącym",
"sławnY;ffi z dobrObytu" państwie dolarowym. Nie mcŻtl nigdzie uzyskać
zatrudlll!enia, w pos,z uldwaniu dorywczej choćby }1<i'aeY 'Pnemier:za pieszo
ws,zystlde stany z "gwiazdzj,g,tej kan 5te12-c;ił" arocl'yj.ańttkiej. Oczywiście,
,;akll tra,Jt1ip, juko iebl'a:lt, jaiko je,den z lnLlionowej ll-rmli głod(J;l1IiOrów 1 nt:!karzy U. S. A. Nowalia, spotkał Pozne.r w po'dróży swed z Texasu do CoIarado.
Horyeont przed nami rozszerzał się dobrze ogolony, czasem pozwalają
coraz bard.ziej. Jak WIMokiem sięg- mu wsiąść. Jestem MW\';!le czys,ty.
nąć, rozciągała się różowo - fioletoZ prawej wew11ętre:nej Ikies(leni
wa pustynia. Widać było równoczea- marynarki
wydób~łr woreczek /Z
nie błękitne n"iebo. białe obłoki, g'za- grzebieniem i brvoytwą, a rz; lewej kare i C'Z.arne chmury, tęczę, potrójnie wałek mydła i luSlt€rko. W prawej
rozgalęzi'One błyskawice i d.eszcz pa- bocznej kieszeni miał ;pędlZel.
dający w dziesięciu pUlllktach 'Odleg- Golę się co dzień pOWiełych cd siebie o d>z:iesią,tki kilome- dział.
tr6w.
- Gdrzie?
-Ozy ;t'le malTZył'O się ~nu n1- Prrz;y ronze kolejOWym, tam,
gdy zostac na drodze?
gdrti~ lokomotywy biorą wodę.
- Nie - odrzekł N'OWak. - Jeśli I - A jak się pan urządza Z praludtie wied'Zą, że ktoś jest czysty i I niem bielizny?

H'e§olq

hącik
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Na

straży większości

ze mną do kina niecierpliwie Mary Hop
kins, bogata narzeczona posła "robotniczego" Patrkka Gordona z La
bour Party - nie poszedł. Umówił
się na 'Operę - odwDłał zaiproszenie.
Obi.ecał, że pojedziemy na kilka dni
w góry - po chwili !l.atelefonował,
że, niestety, wycieczkę trzeba odłożyć. No, jeśli i dziś mi zrobi podobny kawał...
-

Miał pójść

rOlZmyślała

Zgl"lytnęła zębami i zaciSJllęła mści
wie pięści. Jej czcigodna t"od'7.ina,
która zaprosiła Mary wraz z narzeczonym na uroczyste przyjęcie, nigdyby nie darowała podobnego a-

frontu.

Minęła

- Ach, tak? usmiechnęła się
ironicznie narze.czona. - Zapewne
tę rudą GiJdę Fogg z klubu sprawo
zd.awców parlaroeniarnych?
- Nie, nie zrorlumiałaś mnie, Ma
ry - tłumac.zył się gęsto Patrick.
- Ja chciałem powiedlZieć. że mam
inną robotę na głowie. Ja, widzisz
lnUSzę ·pilnować

Pałacu Westmin~

sters,kiego,

no, wiesz, tego, [idzie
millŚci Słę parlament...
- Pilnować pałacu? A cóż ty _
strÓŻem jesteś czy posłem?
- To na jedno wychDdzi - machnął rozpaczliwie
ręką ·poseł. _
Zrozum, że partia naSZa ma 'tylko
o ~andat6w więcej, ni'Ż konserwa
ty-I5C"> l... .
Przerwał, wygląda.iąc nerwowo
pl'llez okn'O.

?

godzina męczącego oczeki
wania, druga, tl'zecia. MiM Hopki'hil
IZdążyła Się pme~ ten czas wypła·
kać tudzież ...... mimo angielskiej fl~
- Wychodtzi! - ktriZyknął. - Wy-g my - poprzestawiar. ze złości me chodzi!
ble ' w mieszkaniu, gdy oto
w
.
dl"lwlach stan"'l poseł Gordon, bla- }{to wychodzi? - zdziwiła się
...
Mary.
dy, rz:męczony, z wyrazem niepvkoju w oczach.
- Cundell Burty, konserwatysta
- poś,piesznie wyjaśnił PatrIck - Hallo, Mary - ~czął drżącym Z baru na przeciwko wyChodzi. No,
głosem - chciałem ci 'powiedzieć... to i ja mus.'lę .lm iść. Każdy, uwa- Wiem - odt>arła gniewnie iniBs żasz, z nas, labourzys,t ów, po jed~
~o~~~Tr;ienie ..~e przepraszns,z mnie nym konseTv.rat:\i'śćle ma na oku. Ja,
_ To też _ przytaknął Patrick, np. jestem dehieln Burrego: on, uważ.ase, do kina - ja do kina, on dD
- ale pme.de \\rszystkim muszę ci restauTacji _ ja dv res~auracji, on
oświa{lczyć, że nie będę mógł pójść dv WC... _ ja do klozetu ...
rz; tobą na dIlisiejsze pr,zyjęci.e...
ŚCisnął gorączkowo rękę narzeMiss Hopkins mimo angiel- czonej i zaczął szYlkowac się do wYJ'
skiej dystynkCji - (lIadygotała z 0- ścia.
burzenia.
_ Niech-no pan posłucha, mister
- Czekaj-no! - zawcła,ła miss
Gordon - nekła znaciskicm. Hopkins, - a po co właściwie !o
Jest pan posłem do parlamentu, wszystko?
dżent€lmenem, a zachowuje się pan
- Po co? - odJp.ad niecierpliwie
;ak łobuz z White Chappell...
GDrdon. - Ach, glu'Pia dziewczyno,
_ Ależ, droga Mary.,.
preecież mówiłer,l ci, że p,rzeszliśmy
._ Tylko bez poufalo§c.i. od dziś w wyborach pr.awie łeb w If'J z
n~e jestem
żadrtą
pańSką "drogi! churchm'Ow~a,mi.
WystalI'crlY więc,
Mary". Nie mogę być "drogą Mary" że Idl'kll naszych de'puUlwa,n ych nie
dla c,złowi~ka, k,tóry mnie tak skan weźmie udzia.łu w j'ilIldmk!)lwlek po
dalic.znie le,kceważy i zaniedbuje. sied,ze,niJU, a.by kOńSerwa.t:vk~ nas
Ozyż nie 'lepie,l
powiedZieć uczci- przegłosowa.li i rząd Labo<ur PaKY
wie: miss Hopkins, ja mam inną··· musiał się pu{lać do dymi.sji oraz
. - To prawda, Mary bąKnął rozpisać nQwe wybory. D,1!ł,lOgo tak
Gordon, - ja., ~go. f1l'k4ywuie ma.m !eh ptlnu.»:Wy. Zeby nas wi~kszoinną...
_ ści nie Jt(rlJbawłlL

l

Oto .np. film "Trzeci Człowiek",
który otrzymał nagJ."odę na feg,t ivaiu
w Cannes. Jakaż jest treść tego kosmopolityc~neg'O angIo - ailli,tr'O - amerykansko - włDsikiego fiilimu finan&owanego pmez H'OllywDod? Ano, jest
ona dość rzxęcznie uk.ry;ta pod płas1/';
czykiem powjeści kryminalnej.

*, • *

"Zelazna kurtyna" IZdję
ta rz; francuskiCh ekranów wskutek
ooorzeruia public,zności była prototypem "czerwonej serii", prodlukowane.j w Hollywood. W jednym !Z o- Kiedy ZMobię trochę pieniędzy, statniCh numerów "La nouvelle critique" ~marksi:stow~kiego miesięcz
,;pędzam noc w ho,telu i tam urzą
literacko - k'rytycrznego) zadzam sobie pranie. To Wystarczy lIla nika
cztery do ptęciu tygodni. Ozęj§ciej miesrzczona została pieTW.sza lis-ta
piorę loołniel'Z i manldety koszuli: tych antyltDmun11StYĆiZnych film6w, a
to wła.ś:nie ludzie widzą i według więc: "Dwa korytarze na W'S cllO·
dlZie" (Fox),
"Ceerwony >Du.na'j "
tego :mnie sądzą.
- Czy podl'óżuje pan irówniez po- (F'ox), "Uciekłem przed terrDrem"
:Uniwersal), ,.Wyszłam 'Za mąż la ko
ciągami iowarowy.m:i.c?
- Nie. Nigdy. Przy takiej podró- munimę" (RKO), "CzerNone niebezży brtldzl si~ tlbranie. Kto chce g.ta- pieczeństwo" :Repuhlic), "Rządy terroru" (W.alter WangeT).
rac się o pracę, fuusi być czysty.
Dałem Nowakowi kilka dt?.ieslięcio
centowych monel!: i ,powIedziałem
mu prawdę: samochód nie należy do
mnie i mam bardzo mało pienię
dzy, dDklad11ie "tyle, ile h"leba, by
dojechać do San FranciGico. Dodałem je<s,zcr.:e, że w szel!na.s:tym roku
żyda byłem zecerem w
śmieslZned
prowirtcjon«1nej drukaTence, gdzie
sk,l adano tylko ręcznie, czcionki były znislZczone, a chłopiec, który rz.ucatle IZ powtotem do skrzyn1, mylił
zawsze pnzegródlti naumyślnie,
Jak ruówiłiB,iuy, k1n/W. POdozas gdy
plotłem bez ~'iąk.nienla. 'Yścisn~t w
milczeniu moją rękę, !po czym wyjasnił, że za otr.zymane ode mnie
pieniąd~ kupi sobie mielonej kawy
na cały miegi.ąc. "WiI'zą,tek dostaje
si~ w~ęd~ie rta da11Tllo i wYPada to
dużo taniej, niż w jadłodajni". Zrorzuń1iałern, ze moja wylewność ni~
zepsuła nas~lYch wzajemny"h atosunk6w.
Nie wyczeIjpałem jedrtak . jeśzC'Z€
całego zasobu naiwnooci. Mama mi
było wybaczyć!
po rarz. pierwszy.
spotkałe.n;t c.złowieka, kt9ry nie miał
Kult gangsterstwa, mordu, oszustwa, szantazu, gwałtu; i'at:iun1iu
nic pr6m: swego ciała l tego, crzym je
i wojny - a obok tego są<.::zenie jadu i plwociny przeciw ost.oi pokoju
okrywał. Spytałem gn, ~y był idedy~ żonaty?

Osławiona

i postępu światowego, Związkowi Radzieckiemu -

to "szcz,y1n1:!

- Zonaty? Nie. Nigdy nie piję alcele" kin€matograf1i ihollywodzikiej.
koholu ,prÓcz piwa, palę, ale nie żu
* ':.' *
ię
tytoniu,
nie
gram
nigdy
w
karty
Gdy miss Hopklns zjawiła się na
D.odajmy jese:.cze do tego spisu - : Akoja rozgrywa się w powojenprzyjęciu rod.zi'hli.ym pod koniec u- ani w kości. Za!ręczyłem gJię przed
który nym Wiedniu. Policjs radrz.ieckli ścilaty rl pewrtą dZiewczyną w Chica- film "Latający talerzyk",
roc~ystości i w dodatku ~ama
na ekrany w kilka tygodni
.
.
.
.. .
powitały ją głosy p.ełne niepokojU; go, ale w dwa tygodnia IPO zaTęczy wszedł
po oświadc,zenQ.ll policji federalnej, _ga Ja~ąś mes1Jcrz.ęŚ.ltwą uCl~klruerkil
a gdzież to twój nail'!Ze~ony? Czyż nach rtaczęła mi robić wyr1lUty, że
że ta rmekomo nowa broń była jedy
Czeszkę, którą chce odeśła~ do
by stało mu się coś złeg.o? A moze palę. Zerwałem li: nią.
Pragi, leclZ Inteilligence Service CtZu-- chory?
.
- Ma pan rod!z:ia1ę w Stanach nie kaczką dziennikarską.
W tym lZłym filmie, wyprodukowa wa: Przy pomocy jakiegoś "wieIko- On chory? - Odparła z dumą Zjednoczl.lnyteh?
- Nie, nikogo.
ny.m ą:>rz~z jedną. z "niezalez,r;;ych" dusznego" Amerykanina iI"atuje uMary. - On nie może zachorować.
- Pmyjaciół?
Jemu m!o\vert umrzeć dziś nie wolno,
wytworru, ,?LataJący ~cr~yk • ZQ- ciekinierkę i zabij,a w Ikana'łach jej
- Pan dobl'?Je wie. re ma się przy stał wynalez.lOny przez "Jaklego,s
ponieważ stoi na straŻy wi~kszości
ceonego amcirykańskiego, który chce "przesiadowcę .
Labourr PaII'ty w pa.rlamencie a.n- jac!6ł, jeśli ma się ~ieniądże.
- A kobiety?
sprzedać tę straszną broń ,t emu, kto
Gorzkie opium które sączy Tr!regielskim.
- Ow.sze,m. kiedy mo,g~ wydać najlWięt:et . zapł~ci, tzn. R~sjanom". ci człowiek" jes; tym bardzi~j wyStefan Stefański
dWadrz.ieścia pięć centów.
Lecz dwoch tajnych agentow pro. '..'
.
wadzi walItę "z sowieckimi szpiega- rafinowane l ruebezpIec.zne, ze sf'o- Czy je.sct pan gło1in:v?
mi" j, udaje im ą1ę, oczywiście\ ura- wme jem w pełną ckiliwoścl histo- Jak to?
-Czy jest pan głodny w tej ~wać tę wsp'anlałą br6ń dla Stanów ryjkę. F.iJm te,n USiłuje pmygotoWać
.chwili?
Z'J ednoczonych.
i preyzwywai6 widza dl() myśli o
- Puecleż wczoraj /Zjadłem sand"Mimo
"sensacyjności"
"c'Ze.rwonej
wojnie swoimi kalumniami 1 kłam
wiC!Ze, które mi ofiarował pewien
seni" filmy te nie ch;szyły s,ię po- stwami. Tęskna melodia i pewna
Chinczyk.
wodeeniem. Oświadczenie najwięk- A od tego C!Zasu?
szego branżowego tygodnika USA llręczność techniczna p.ie mogą j€d~
- Od tego czasu - nic.
"Variety" mówi !lamo rz;a Siebie: p.ak uk.rywać przed bystrym ~ojrze
- Gdzie spęd,za pan noc?
"film ~,WJ:'szłam :za n;ą'ż .rla 1romuni- . niem widza tego brudnego. towaru.
- To zależy. Przeważnie pod go- stę" me clCs'lyłs1ę wloęlklm l!'Jowodze I
•
'łym niebem.
niem". Wyhvórnia RKO zamierza
Plerwsze t.ransporty broru, wysła~
- Ostatnią noc też?
lans'Ować go p'Od inn~m tytułem," w ne !przez Holendrów prze<:iwko Indo
- Tak.
któr;ym SJlow,o ."komunista" nie zo- nezjibyły Tlamaskowane .lako leki 'W
- Ma pan tylko jedną Ik:osrulę?
stame wym'ler:Ione ,' ,;ZeJ.a:m a ~urtJ:'~ sl{d'zymach CrLerwonego Kr "'ia A
- Naturai!lnie.
na" FDxa zaWIodła "Oczekrrwarua 'm l - .
. z~ '" .
- A co pan roibi, kiedy ją pan mo ołbl"lymiej 'kani.panii prasowej ... j wyrz~t!l,la .bro'l~ V2 n:;Slła na!2lwę
pierze?
"Czerwone niebez,pieczensl!:wó'" 'przy' "Kon.;>ltrukcJe metalowe· .
.
- Czekam, aż wysC:hme.
- Długo?
nios.ło także rOZC'la.r.~wa.n. i€. Wytwór ł Jednakże bojownlicY o IPOkój nIe
- W lecie k-r6tko,
nia "Republic" ip{lprzedziła ten film dadzą IDę OS2ukać. Wi~ oni, Ze
- 'Ma pan C!Zterdzieści diziewięć
oJJbrzymią reiklamą, " alelPTzynióSł on I fi1mY w rodzaju "Trzeciegn ćZłowie-o
lat?
tYl~o mierne Wlpiywy .... "
,
kace to także wyrzutnia V2. POWO"
- 'l1ak.
OdipOwie~ł na wszystkie
moje
Gdy "Varie,ty" pislZe o przedwoien dzenie nowej "wojny op.twnowej"
pytania i zrozumiał, do czego zmie- nych ameryka115kio' , filmach "al1ty- . zależy od tego, czy pogwolimy, żeby
Wychowany w zdradzie l za- r~am. Wolał jednak trzymać s;ię fak- hitler:owskich" rozmyślnie . zapomi- filmy amerykańslde lUb zamerykani
przedaniu interesów klasy robotni- • tów. Mijali3my właśnie osiedll.e górczej imperialisty(>znenm kapitaliz ~ niC'7.e, oczywiście dobrze mu ,znane. na, że bylo ich bardzo niewiele i. że zowane Dlmy francuskie rozwijały
propagandę,
inspirowaną
mGwl, "socjalizm" angielskiej Labour ! Po Śł'odku dro,gi wY'Chudły pies po- w paż(l:z'ierniku 1939 r. illolacjoniścI niecną
Party przeżywa dziś ciężkie chwile... I żerał łajno muła
ka'Eali przerwać aż do Pear!l Har- pmez faszyr,:m i nienawiść do ' ws~yst
Bardzo nikłe zwycięstwo wyb(.r- ł
Zapewne Włóczęga jak ja boU! ich pro duk c.ję.
kiego, co lud.zkie.
cze labOlll'zystów sprawia, iż ka.żdej . powiedział Nowak.
Natomiasi
w
ol
k
resie
od
września
Ażeby móc odepr,zeć tę wojeMą
chwili mogą oni stracić swą .,wię- r. Ror.leśmial się po rarz pierws;zy: to
l.szoŚć
parla'ne ltarną" na rj;ecz! miało oduczyć mnie od stawhlnia 1939 do czel'wca 1941, zaczęto maso~ ofensywę brudnej . zat~ute.i ideologii
churohiUo<wców, Mćrym zres7itą się gŁupich pytań.
wo produkować fiJn:ny sntyradz;ec- - musimy l'07.pOC2;JĆ z nią walkę.
dość pokornie wysługuja...
Tłum. A. i A. STERN
ki~. .' jak~ ,,'11O,wal'l3YSz X" ••• On ipO- ' WaUtę te ,n a p ('~"" 11 0 "'':Igramy.
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Historyczny dokument

o pokój

..II

lep!łize

M:.łod71eż łód!Zka obchodzi Swia- trwałośc1 w pracy, gOJ:ąc~j miłości
towy Tydzień l'liotlzieży pod zna- do swej Ojczyzny i metod walki %
kiem wzrripżonęj produkc.ji. Rozu- planami podeegaczy wojennych.
mie on.a bowiem, że wal~a o wyll;0Na c,7Iterech odbytych w ramach
nywa01e , i pr'lekraczal1l~ pla.now !' Tygodnia rejonowych alcademiacl1,
produ.kcYJnych - .to, potę~ny wlt~ad , młodzież ł6dzka jeszcze raz twardo
do C;l.zleła utrwa1ema pokOJU. W ło~ i
zdecydowanie zaruaJllifestowala
kwh zakła<!-ach pracy w Ty,g~dmu II swoją wolę walk'i o pokój i lepsze
tym pracUją brygady młodzH"ZQWe. jutr~.
Ich członlkowie są, odświętnie ubra,; I Entuzjazm, jaki panował na oni, w Z1VIP-OWSkl~h mun?UraC,1,
l twa:rtycih zebmniach
w zwkładach
CIlerwor;.~łn1i :w~tązec.zkall1.l w kl~; I pracy i ukolaoh, świadczy o pełnej
pach. m. o~zlez . szkolna ~:tarann l solidarności naszej młodzieży ze
PTilyg~'towuJe SJ~ do lekCJi. Nasrz.e I zmaganiami młodzieży krajów lta!Za~anle prc~ukcYJne - to nauka pitalistyc.znych k,olon:aln ch i półmowlą uc:zn:OWle ZMP-owcy,
.~
"
. y.
o'"
Światowy TydlZień Młodzieży slw
10m ".lnych, ~alcz~ceJ !Z lmp~~la
'1
ł d .,
. '" " . li ;' f
_ .Izmem. ZGbO'wlązaD13 produkCYJne,
pl m o .zlez na pJ~rw~ze.l n;l ron
s'połeczne podjęt.e indywid,ualnie i
tu w.a1k1 ? plan. W ten sposOb pr~y !lespolow~. są wyrazem udziału w
~zY.Ula , SIę ona do y-'Zl;nacmama obchodzie Św;atowego Tygodnia cas':"latoWego obozu pokoJU 1 po~tępu. łej "\aszej młodzieży,

!;:0

BlOrąc przykład z K~rnsomołu l mło
dzieży radzieckiej,
nasza młodzież
uczy s:ę od niej poświęcenia i wy-

I

Do chwili c>bee:nej napłynęło 6koło 390 ta.!rich
zobowiązalI.
Mówią

jutro

one o pel!nym poświęceniu, e:8Jpale i
entuzjaźmie pracy. Mówią o tym, że
młOdz.ież nie chce wojny, że pmrafi pokÓj obronić.
ZMP-owcy i młodzież nie zorganizowana z PZPJG Łódź - Połu
dnie Tkalnia Nr 3 piszą: "Solidaryzujemy SIlę z młodzieżą wmystkich
krajów, waJczą.cą o pokój. Swlato~
wy Tyd2:leń MłDdzleży mnbi1lm1je
nas do ted wall(l, d~atego postanawiamy podnieść produkcJę o 1 proc.
'Ilaclą.ga.ją.o "Wa;rty Poltoju".
Członkowie

zespołu

·MANlfEST

młodzieżoNe

go w PZPR Nr 16 piszą: "RO'LlUmiejąc maczenie zwiększOOlej produke.ii
jako naszego wkładu w utrwalenie
poltoju światowego, zobowiąZ11jemy
~ię w naszym 7.espole, utworzooym
20 mMea 1950 r" wyrabiać do iiCń
c'a br. 158 p,roc. no~·my. Wzywamy
do podjęcia
dług.ofalowych
zobowią:r.ań
młodzieżowe
zespoły
w
pzpn Nr 5 w Łodzi".

do polskiego ludu r(}boczego miast I waL
TO'łtIaJ'ZYSUI ~QS WłoKIanlaI

Takich pa.-zykładów można by pmy
wiele, gdy:! tysjąql, setki tySięcy młodzieży tak właśnie :myśli i
czuje. Z kai:dym dniem nap.ływają
nowe zobowiązania. Słowo pokóJ
jem tam pI'IZertłJumacrzone na ~
prooukcji. Na a:pel kolegów z PZPB
Nr 16 odpowiedzi,ala młodzież PZPB
Nr C, 28 młodzieżowców z.obowią
!lało się podnieść wykona'nie nąrmy
produkcyjnej od 118 do 130 proc.
Za przykładem młodzieży robotniczej podejmuje również !Zobowią
zania ucząca się młodzieIŻ. 311 t''CZniów i uczennic XX Państwowego
Gimnalljum i Liceum podpisało się
pod następującym !Zobowiązaniem:
.. Dla nas wa~_a o pokój ()®'<'1a.(}za
wzm!l-ŹYć wa,ll,;ę o '\.loziom, tl'eść i
wyniki naUCDanta. W tym celu zobowiązujemy
się zmnie.~>zyć o fiO
taczać

,HOC. ilClić nieMf'CnOŚC>l. IJc7,o>stawi.ać

idasy po z., k{'ńmcniu leIicji w pol'zą.dlm i Cil~r&t1)Ści, uak!:}<-vmić ~espo
ły samO~}MnGcy w nauce. VVspi.ilnym

wml1QrLonym

wys'i<łk,iem }I!p;!ej

i szyb

Przygotowania
do wiosennych
siewów ;~~:~!:~::i~;f~~~::~'i~~
Mec,I/Ii;:z"""ztiI'!B
w
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kontraktacji).

wy wysiłek młQdego pokolenia, NIoż
na by 'Pisać o tym, że młod.zieżw
PZPB Nr 4 ,zobowią!Zała się pomóc
młodzieży wiejsłdej przy na.prawianiu (l,r ogi, wiodącej m'l Brzeina do
wsi T{rzaki w pow. sierau-z,ltim i o
tym, że Iw!. Znrawia.lt oz; PWB Nr 4
zohm'l'iąza.ła
się uczyć analfabetów
i o jeszeze V\.ielu innych zob{)wląza
niaeh.
.
'.
.
BudUjemy POkO.l - oto za·wołanIe

Czas ten je,dnah: zape1niony jest go dziej pod5tępne metody, do których
ldasowy, pragnq.('"
l'ączkowymi prz;;'gotowaniami i usuwa ucieka się 'Wróg
lliem istnqcj:j.cTch brak.jw a Wola ~zkod:!ić luclowrluU państwu, POZOl'l1'l
,
Wydl'zyna ~la' ich sporo. P~trzcba 300 eiRza niechaj nic usypia czujnooci lu.
l;;:wl11tali wapna nawozuwego, potrzeb wanys>ly z ):1owiatu, l'adomszemftsk:C'·
Manifest Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego
na jest koni~cJwie nowa · uprząż, bo go. Wr6g czyha na kużuą. sposobność
stara, to już , tylko strzrpy. Bmk rów i ani n3 chwilę nie przcrywa Rwej
Polski - z podpisem Juliana Marchlewskiego całej łó{hkiej m1odZ'ieży.
ILież m:lteriałów do naprawy
wozów, działalności.
KA.R.
,
Jeny
Walczyk.
wydany
w dniu 30 lipca 1920 roku w Białymstoku
O tym wszystkim powinlla pomyśleć
nie tylko administracja majątku, ale
i kierownictwo zespołu PGR w Cie.
l\:tnikach.
PGR.y udzielają. chłopom mało
sredniorolnym, pomocy sąsiedzkiej. Z
taką. pomocQ., w postaci ma,.zyn i ko·
* • *
ni, p o śpieszy
równid
okolicznym
ymC7ltF'cm w Gminnych Sp61dziel- \I'~sioUl PGR w Woli Wydrzynqj wza·
niach ZSCh zamyka się akcję kon- mian za robociznę ręczną..
traktaeyjllą, roślin przem~łowyc~ 1 0...
leistych. W powiecie radoms2cz~nsktm
pTzejeŻdżając wzdhlŻ i w~zerz po,
plan kontraktacji wykonany Jest 0wiat radomszczań,ki stwierdzamy,
"Głosu")
becuie w 85 procel1tach.
Są gJwnv, że nie ma tu zskątka, gdzieby nie m6
które dociągają lub już dociągnęly d) wiono o akcji siewnej. 1 nie tylko mó
Berlin _ w marcu
Wyżej przytoczone słowa stano-loprowadzająCYCh ich po swych fa-/ tnIe 50 młodych bezrobotnych Niem
pełnych 100 procent. Są to: Dobry- wiono, ale również wcielano słowa. w
,,Było to naszą pierwszą podró wią wyjątek z obszernego sprawoz brykach, po swych zakładach szko- ców do Legli Cudzoziemsldej. w
szyce, Brlldzice, Rz~śnia, !,aj~czno, czyn. Jedno jest tylko dzi'Wne: W roz
zą do Wschodnich Niemiec. Nie dania z podróŻY do Niemieckiej De leni owych,
teatrach i czytelniach, strefie francuskIej - w OrienburgKobiele Dme!llin., Koniecpol l Wlelgo. mowach z chŁopami., zarówno CZłOnl{3
należymy do żadnej partii, ani mokratycznej Republiki, które uka- po swych placach sportowych, Nic Baden liczba werbowanych jest
młyny, 'W kilku z nich przekroczono mi PZPR, jak i bezpartyjnymi, z kie
też do organizacji młodzieżowej, zało się w mieszczańskim dzienni- dziwnego, że w sprawozdaniu na la dwukrotnie wIększa.
nawet plan kóntral~tacji posz~zegól. rownikami spółdzielni i ośrodków ma
a z racji ustawicznie uprawianej ku "Nuernberger Nachrichten"
w mach tegoż norymberskiego dzienni
Zródłem tego zjawiska jest w
U nas antywschodniej propagan- Norymberdze. a zatem w strefie ka można było dalej wyczytać: "wy pi.erwszym rzędzie bezrobocie, któ
Dych gatunków rośhn, Spośród Jednak szynowych uderza, występujące jCllz25 gmin powia'tu są i takle, które do cze tu i ówdzie, niedocen'iaDie działal
dy - byliśmy przygotowanI zo- amerykallskiej.
jeChaliśmy pod tym wrażeniem, że re, jak zmora, zaciążyło nad całym
dziś osiągnęły zaledwie GO - 70 pro noścJ. wroga klasowogo.
Zapytanł w
baczyli najgorsze.
Tymczasem
Autorami sprawozdania byli dwaj ZwlązelI Młodzieży Demokratycznej życiem Niemiec Zachodnich, odkąd
cent planów kontraktacji., Są. to~· tym względzie ludzie, niehledy odpo
zwiedzając dowoJnie zakłady pra członkowie 500-osobowej delegacji jest rZ8eZ}'Wificie w możności pomyśl kraj ten, przeistoczony w angl0 - a
nv: MasI9wice, ,Pr~erąb,..l"EJomn.~ce. will dają: "Ano, bogacze ' siedzą. CiC~lO,
ey
ł fabryki we wschodnich młodzieżowej z Niemiec Zaellndnich, l1,ego urzeczywistnienia swych ee- merykańllki protektorat utracił sa"Naj sprawniej przebirgła - ko~trakta- 'l)łacą podatki, kontraktują i w akcjl
Niemczech _ zobaczyliśmy wspa która na zaproszenie FDJ zwiedza- lów ,vśród młOdych ludzi, co więcej, mo dzielność gospodarczą i oderwa
cja lnn, ziemniak6w, gryki 1 z·ól lecz siewnej nie przeszkadzają,".
Czyż!'!y
niałe urząd:r.one kluby dla robo- ta w ub. miesiącu teren młodej nie '~e może uh celów tych wzbudzHi ny zostal od rynk6w zbytu i zaoniczych.
istotnie na OkrCll siew6w ustal'a walk~
tników, biblioteki, żłobki dla dzie mieckiej republiki. przy czym, choć entuzjazm".
patrzenia na wschodzie Faktów
Nadmienić tl'zeba, źe powiat radom klasowa'!
ci, stacje zdrowia i pływalnie o ze zrozumiałych względów interesa
Jest rzeczą bardzo znamienną i tych ukryć nie można: Nawet półu
szczański jest nie_co opóźniony w kon
Istnieją przecież oznaki świadczące,
raz wiele innych tego rodzaju u- wano się przede wszystkim życiem pocieszającą, że głosy takie odezwa rzędówka brytyjska "Die Welt"
traktaeji, której t,eTmin zostal przedłu że tak nic jest, Słyszy się, że chłopi
rządzeń społecznych. Zwiedziliś młodzieży, delegaci nie mogli nie za ły się w Niemczech
Zachodnich, zmuszona była ostatnio stwierdzić,
źony do 31 bm, Joc1ną. z przyczyn 0- mało i średniorolni, którzy w pocz~t.
my domy wypoczynliOwe Zwi-lz uważyć doniosłych osiągnięć w życiu kużni wszelkiego pl'Owojennego łaj że "nędza wśród m~odzieży w Zacho
p6ź~licnia była.' długa zwłoka W dostar kach a1~cji. kontraktacyjnej podpisaków Zawodowych Ol'az FDJ - gospodarczym i społecznym republi dactwa,
~st znamienną przede dnich Niemczech stanowi jeden z
Związek Demokratycznej Mlo- ki demokratycznej,
tak krańcowo wszystkim dlatego, że młodzi demo. najpoważniejszych problemów spo
czoniu umów przez poszczególna ins~y Li tymczasowe listy, nia chcą. potem
tucje l;:ontral;:tbjI1Ce.
.
podpisywać umów, Słyszy się również,
dzieży, wyposażone tak, jak tu u różnych od tego, co się dzieje na ln'aci wchodnio - niemieccy wypisa łecznych" i obliczyła (ostrożnie n n9
:Mimo przejściowych trudno§cl li u: że niektórzy chłopi chcą. kontrakto.
nas bywają urządzone tyIltO wil- Zachodzie Niemiec.
li na swych sztandarach: pokoju, 100 tysięcy liczbę młodych włóczę·
1110W:J.D1i, powiat radomszczański w naj wać obszary, przekracznją.ce ie.h mo·
le bardzo bogatych ludzi. ZastaMożna sobie wyobrazić zdumienie weść i porozumienie międzynarodo- gów, któ1'7Y nigdzie nie ~ą zameltlo
bliższych dniitcb całkoWicie wylton't ż!iwości produkcyjne.
Czy to nie
liśmy wielu rohotnilrów, wypo- zachodnio - niemiec!tieh (lelegatow, we, jako swoje ideały i cele, pod- wani i nie posiadają. żadnych h'wswój plan kOl1traktacji.
wslmzu.je na ukrytą, wprawdzie, ale
czywających w pałacach, którc którzy od dawna karmieni kłamliwą czas gdy w Niemczech Zachodnich 'uych śro(U,ów utrzymania,
* "" *'
celową robotę wroga'
dawniej naie:iały do fabrykan- i nie cofającą się przed żadnym osz werbuje się młodzież (lo Legii euProfesor Steinbeck z Tuebjng:m
cstrśmy w Brze~nicy Nowej, Doko.
Ważny okres w produkcji rolnej,
t.ów i obszarników, a teraz służą czerstwem kampanią propagando (lzoziemsltiej - wojska ucisku kolo (strefa francuska), przewodnicząey
la mngazynpw Gminnej Spóluzielni jakim jest akcja siewn!!., wymaga.
ludzIom pracy. Nie spotkaJi~my wą przeciwko demokratom wschod. nialnego.
Związku dla Spraw
KLlltul'slny-:h
w czasie naszej podróży ani je· ruo-niemieckim - znaleźli się nagle
Według
raportu
"Niemieckiej i Społecznych wygłosH pogląd, iC'
ZSCh panuje ruch, niczym w, ta:'go:'I'y wzmoże-nia. czujnQści ze strony grnindzień. Pełno tu wozów, 'W mewlelklm nych i gromadzkich organizacji pardnego bezrobotnego i to wydaje wobec roześmianych l pełnych twór Wspólnoty dla spraw opieki n!łd znaczna część tej Włócz8cej się po
kantorze tłoczno i gwarno. Tu ogl!).d~ tyjnych, wymaga zwrócl'nia ~zczeg61.
nam się spostrzeżeniem najważ-I czej inicjatywy oraz energii swych młodzieżą" w jednym tylko Moua- ulicach i drogach zachodnio niemy dalszy etap akcji kontraktacyjnej, nej u'Wagi na wcią,ż no'We, coraZ bar
niejszym".
towarzyszy - rówieśników, z dumą chium zgłasza się dziennie · przec!ę- mleckich młodzieży jest już nie do
którzy podpisali umo.wy, po. :_____
..,..a"'_____ ....- - -___..._____ ..._____.....__""""' ______ ...
'+
'uratowania i musi
z.a
Jadą.c

drogami powiatu radomszcz'lń
skiego co chwila do~trzegamy sylwet
ki chłopów, pracowicie schylonych nai
pługiem, kierują.cych broną, kultywatorem
lub' rozsic\,·aj[}c)'ch nawozy
~ztuczne, Gdzicnicgd7.ie buchaj:} par'}
kupki wywiezionego świeżo ?bornika,
W cnl."rn pow;ecie wre ożyw?ona praca nad pn:ygotowaniem wJOscnnyeh
~i('wów. PO~7.Cz('gólne gromady i spóldzielnie pl'odukc,\'jna wykańczają w
pospiechu wimwnną obróbkę. gleb.v,
wł6('zenie
i lmltywatorowaluc.
Na
RuchRzych glehach już w najbliżflzych
dn:ach rozporz<;:te zostaną siewy OWS" ,
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bieraj~ nawozy sztuczne, OdblOTCy są
zado,,·olenigdyż otrzymują, potrzebne
im nav;ozy w wystarczającej ilości.
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Zresztą, u·ie tylko w Br~eźnic;'f n. a .
wozów jp~t dosyć. Wszy~tln~ ~poldzl,el
nie na terenie powin.tu są JUz naloiliY
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element aspołeczny.
Nie tyllw jednak zawodowe wJó

częgostwo może być niebezpiecz.J.1'~;

,.bie Welt" przyznaje smętnie, że o
wej bezrobotnej młodzieży (od 18-2fi
lat) Niemcy Zach.odnie posiadają 8.7,

~;~~:~:~~o;~:rz;;uz:~~~~*b~::r:~~
dła z~Yycięzcó,v \V konkursie ~,Zwierzyniec Zbója Sama" f~~~~z::e~es~j~i:~ta:::.a~::~
kOntraktujących sp6łdzlellll
młodzież l'ośnie

..
Pl'odu,,·1
.
bUce
w znaczenie i
cyjnych będzie w całości pokryto.! Nie mogąc - ze względów tech-I szyński - Łódź, Gdańska 118; 89) sław Gorzki - Łanięta, pow, KU-/ ul. 15 Grudma 27; 141) Jerzy Poku- w siły. Na Zielone Świ.ątki zapowle
Akcja wydawania nawozów na. umowy nieznych - zami ścić we wczoraj- Władysław Holcman - Łódź, Połu mo, wOj. Łódź; 116) lVIieczys,ław. Pl~ tycki - "P~otrków - .TlJb., u~, Bllj- dziany został potężny zlot póhnilio
kontraktacyjne i skrypty dłnzne do- ~ szym numerze "Głosu" pełnej listy dniowa 20; 90) Władysław Cybart- cek - Mak,ów 56, pow, Sklerm~v.:J nowsk::: 7~, 142) Kazunlera Pllarsk~ nowe,; rzeszy młodzieży demokrl.),tycz
biego końca. Przejeżdżając przez spół-~osób, do których uśmiechnęło się Łódi, Przędzalniana 13; 91) Stani- ee; 117) Amela Olszewska - Łodz, - PabIanICe, ReymOl;ta, 8; 143~ J~l1l ne;; do Berlina, półmilionow2j, zdedzielnie produkcyjne w Strlle1cach, . szczęście w postaci nagród kdnkur- sław Skoczylas - Łódź, Płocka 44; Narutowicza 49-30; 118) J.adwiga Ka na JY.[rozowska - Łodz, LeglOnow cvdowanie antyfasz'rstowskiej arulJi
Konstantynowie i Bogumiłowicach do sowych - podajemy poniżej dalszy 92) Bronisław Przygłowicz - Łódź, bańska - Łódź, Różana 12-15; 119) 57-27; ·144) Marian Kapnicik
pOlmju, która ponie~ie na trans;:awiadujemy się, że pobrały one już ciąg listy zwycięzców w "zapasach" Grabowa 29; 93) Eugeniusz Szczepa Stanisław Bełdowski - Łódź, Piotr Piotrków - TlJb., Świerczowska 1,31; rentach hasła zjednoczenia kraju i
nawozy ~ztuezne i rtnpoczynają. ich.ze "Zwierzyńc.em Zbója Sama".,
ni ak - Łód~, DaSzyńs}ti;go 23; 94) kowska 249:5~; 120) Tad~usz Kacz~ 1'1,5) ,Jan Fab~anowski - Ozor~ow, wycofania WOjsk okupacyjnych, ha
wysiew. Co s:ę tyczy nawozów al~cJa.l Oto uczestmcy konkursu, ktorzy Zofia Szymanska - Łodz, Dowbor- marczyk--,Łodz, .NarutowlcZ~ !35-12, K?ŚClUSzki 1~, 146) Rys~ard, Spl,era~ sła pełnej demokratyzacji życia pu
siewna w }?o)l'iccle radomszczańskim A_ poza osobami wczoraj wymienio czyków 18; 95) Teodozja Jachowska 121) JadWIga Nltec:{a - Łodz, ul. Sk1 - BrzeZlny . k-Łodzl, SIenlneWl blicznego oraz hasła przyJaŹlli ł ści
pucbiega ptarlowo,
nymi - wylosowali nagrody książ- - Łódź, 'Jaworowa 3-1; 96) Stanisła Dąbrowszczaków 14-3; 122) Stefan cza 9; 14:), MIeczy~ław Nowak - sIej współ!Jracy z sąsiaeami Nie·
.
';jI:
*
kowę:
wa Frankowska - Łódź, Złotnicza TUl'aj - Zduńska - Wola, ul. Szad Ruda PabIanIcka, Fmansowa 15-8; mi.ee, W tej liczbie i z sąsiadem naJ
o akcji. s{.Qwn(~ przygotowały się
70) Ryszard Dawid - Łódź, Łom 12; 97) Stefania Kowalska - An- kowska 20; 123) Bolesław Kalil'i.ski 148) Juli~na ~w~derska - Piotrków- bliższym z nad Odry - Kyssy - Pol
l'ón'uid Sp6łdzirlczc Ośrodki .hlu. 7.yilska 24; 71) Władysław Rębacz- drzejów k. ŁodzI, Kolejowa 6; 98)·- ł~ódź, Jaracza 69-12; 124) ~y- Tryb" SlenkJeWl?Za 7-17; 149 )Jan ską.
s~,yl1owe l;t6ryth po,yiat radomRzczatl Piotrków Tryb., Dzielna 5; 72) Wie Adam Małolepszy - Łódż, Inflanc szard Urbanki2wicz Pabi~mc.e, R.usnak - ~edon 159, .P-t~ Anadrze
Zapowiedź tego zlotu już od szere
ski licz~ 12. Hcmónty najpotrzehniej sław Kowalik - Radomsko, Państw, ka 94; 99) Roman Koźlik - Łódź, Traugutta 20-4;
125)
Bema,mm JOw k-Ło~z~; 150) M,ana Pl~trzykow gu tygodni spędza sen z powiek po
szych v:r tej chwili maszyn, to jest Gimn. i Liceum Męskie; 73) Ire- Lodowa 32; 100) Jan Borowicz - Włoszczowski . Łódź,
<?~anska ska - Łodz - ChoJny, SlOstl'Zana litykierom zachodniego Berlina, a
~:ewllik6w 00 ziarna i nawozów sztuc:/: neusz Pabis - Zgierz, Limanowskie Łódź, Vvschodnia 44; 101) Jan Wo- 16-16; 126) Bogusław BanasIaK
. 40-2.
strach ich przed pokojowym pocho
nych oraz knltywatol'ów, zostały za- go W; 74) K. Piestrzyniewicz - A- dzyński - ł,ódż, Plac Kościelny 5; Łódź, Wólczańska 169-,27; 127) Ire
'"
'"
•
dem młodych demokratów ma az
),ończone. SOM.y zostały skontrolowa nielin, gm. Dobra, pow, Stryków; 102) Sabina Latus - Łódź, Piotr- neusz Frączak - ' Łódz,
ZygrnunJak widzimy,
lista ,.laureatów" 'tak wielkie oczy. że już z góry zVfl'óne przez specjalne komisja gminue, '/5) Jan Krzywaniak - Łódź, Skier kowska 271-25; 103) Aleksander Ja towska 2-a-3; 128) Lech Pawelec- l:onkursu pt. "Zwierzyniec Zbója Sa cili się oni z prośbą do władz angi(!)
które spra"uf,ily stan maszyn i lch niewicka 10; 76) Halina Rybarczyk n€lt - Bratkowice, ?oc~ta Kłomni Sieradz, ~l. ~o~rzecze 2~; ,129) Wła ma" jest wcale pokaźna. Tym z na- skich i amel'ykUl1skich. aby te Vi
przyc1q.tlloŚĆ do ahji siewnej. Konn- - Łódź, Drewnowska 86, Szkoła ce, pow, Radomszczanskl; 104) Hen dysław BmkIewlcz - . ~o~z, Gar~al szych czytelników, którzy we wczo czasie trwania zlotu odgrodziły Ber
sja nie ominęła ró"rnież SOM-u 'Y Podstawowa; 77) Alicja Kamińska ryk Kacperski - Łowicz, Żabia 4; ska 7; 130) Jan Trz-clllskl - W.le- raiszym komunikacie "Głosu", wy- lin Zac!l.Odni czołgami... od demon·
Woli Jedlińskiej obok któT~go właś- - IJódź, Południowa 32; 78) Karma 105) Wojciech Marciniak - Łódź, luń, " ,1. Roos~velta 2-4; 131) Halma czytali z pewnym zdziwieniem 0- strantów, których całą "broN' stano
nie przejeżd~am;. W szopach stoJą. \"1 zyn - Łódź, Więckowskiego 3; 79) Solna 10-9; 106) Mieczys!av,r PawI,,;k Ber
Zdunska -. Wola, .ZdlUlY bo~( swego naZ'wiska pozycję ",My- wi błękitny szhmdar i emblemat
pogotowiu Qłys~czące siewniki rzęuo,. Władysław WojCiechowski - Łódż, - Łódź, 22 Lipca 94-25; 107) Stam- P~pr. 11~; 132) Mar:a.n ~to.]anow-' ś1iniec" A. PURzkina, wyjaśniamy, białego gołębia polroju.
;we. Widzimy ich tylko 3, reszta - !ol Folwarczna 17; 30), Janina lwiń,ska sław Banasiak - Łódź, .A. ,Struga Sl~l - Łodf;,,~' Kosc~uszkl 39; 133) iż chodzi tLi, oczywiście, nie o żaZaprzed2D.i nacjonalizmowi pseu
sztuk
została
już rozprowadzona - Pabianice, Torunska 6; 81) Jozef 38-14; 108) Borys Radklewlcz
,Jozef KamlnskJ. -:-. Sleradz,. V~arc- dnego "Myślińca", lecz o "Myśliwca" do - demokraci zachodniego Berlin3
00 p~szczegól1)ych gromad. Ciek~we Kowa~ski -: Łódź, ,R;.gowsk~ 35; 82) Łódź, r:io;:;-lw:vska 25-:33; ~09) Zdzl ka,l?; 134) KaZlml~rz Banl?kl
(bliższych informacji co do tej zm1a idą, jak widać, ręka w rękę z b.
tylJ{O dlaczego w SOM·ie w Woli ,Je GołęblOwskl 'Łodz,
ŚWlerczew- sław Zlelinsln - Łódz, PIeprz.owa Zgwrz, ul. Naru;:o~Vlcza 4-:-7, . ,135) ny mogłaby udzielić nasza ... korek- SS-fuehrerami
Adenauera na Zaoiillsl:iej stoi nicczynuy
nowiut){~ 3~.egO 54; ,83), Władysl'aw Szkodziń- 12:2; 110) Edward .Daszkowsk~ - Ja.n Rybno - Łodz" ~ag~ewm~~: ta).
chodzie Ni.emiec, przeciwkO tym,
siewnik do nawozów sztucznych, Czy:! sb - Pablamce, ,Wat'szaws~a. 27; Ło~z,. A. Str,uga 26, 111~ WItold 3~, ~36) CzesIa;", ~lłlm?n~kl - I a
których obawiają się jak ognia b go nikt nie potrze):lowaH
84) Zdzisław Słocir::ski - Łodz, A- WOjCIechowskI - RadomSKO,
Ja- blanlce, DaszynskIego, 3?, 137) He·,
Przypominamy jeszcze raz, iż na przeciwko
młodym,
świadomym
y
.' *
bramowskiego, 1; 85) Kazimiera Wo chowil a 14; 112) Alicja Tokars~a lena Pawłowska - ~odz, ul. ?o?ra grody są do odebrania w Redakcji swego celu i słuszności swej spra. pGR w WOltw YdriynPJ, ma jeszcze d,zif,ska - Łodź, Sie,nldewicza 71; .- Łódź Sienkiewicza 2; 113). Mana \4-1; 138) Ryszard Krol- Pablamce, .,Głosu", poczynając 0;:1 wtorku, 23 \":1, inrym i. nowym, pokojowym
nieco czadU do Ivzpoczęcia slewn.
Anna Florczak - Łódź, Nowotki Karczewśk,a - Radomsko, uj. N~wa ul. ,PoJ?rzeczna 7; 139) Jan Grus~~ marca br. Zamiejsco ,-\TYm _ bed<. Niemcom, które idą, ..
Gleba jeRt tu poc1l.1okła i. przed 1 ~C5; 87~ Józ~f Owczarf'k - Piotrk (i9; 114) Joz€f Szczepo:ki - R,r,')~n czynskl_ -: Kutno, :Z;al~nenhof.a 2",
Leonold Marschak
!kwietnia trudno będ~ie WYJŚĆ w pok~ ir~ b., h.0walJl'cVlska 4n: Bill St. Ble sko. ul. Skorupki 9-2. 115) ~ , .J.nl- 140) Bromsław NOvVlCkl
Sieradz. przesłane poc· tą,
i
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W lutym bieżącego roku Fabry- \ produkcji. Należy parniki zaopalJ.2 - "Glos Rad~«:zański- ka Mebli Giętych Nr. 2 - Radom trzyć w przyrządy kontrolne, 40
12 - P. P. K. "Ruch",
sku nie wykonała miesięcznego z nich z powodu zużycia wyeli
tl3 --. Po~iat, Komenda JrtO planu produkcji. Nie wykQnany minować z produkcji, a na ich
S5 - Komitet Powiat PZPR został ani plan ilościowy, ani plan miejsce zainstalować parniki no51 - Miejski KOmlsariat MO, wartościowy.
woczesne, hermetycznie zamyka91 - Starostwo Powiatowe
Jak stwierdzono, pow<Xiem tego ne.
2"1 - Szpital Powiatowy
był szereg niedociągnięć i bra'
Należy wspomnieć, że dach nad gię
163 - Pogotowie Ratunkowe ków, które należy jak najszybciej tarnią i suszarnią grozi zawaleniem
PCK.
usunąć. Charakterystycw.ym jest, Na razie podparty on jest prOWI'
że niedociągnięcia
produkcyjne
wynikły nie z powodu braków na zorycznymi stemplami,
jednak
KIN A:
odcinku zaopa\rzeniowym, lecz z stan taki nie może dłużej istnieć.
Wyświetlany
jest film pt. ,MUpowodu braków technicznych. któ
Na oddziale klejarni odczuwa
eząca barykada" produkcji czeskiej.
Początek seansów od godz. 18 i 20- re przy odpowiedniej uwadze i do się brak pomieszczeń na prawidło
W niedzielę 9.30, 11.30, 16, 18 i %0.
brych chęciach można by by.ło u we wklejanie tzw. baków w ra
sunąć.
Jak stwierdziła ostatnio
cdbyta narada aktywu produkcyj my siedzeniowe krzeseł.. PonadAdres Redakcji i Administraeji nego tylko jeden oddział desecz to wklejanie baków odbywa się
..Głosu RadomszezańskiegoCJ kowni nie mógł swej zaplanowa w nieprzepisowy sposób. W odRadomsko, ul. Reymonta Nr 39 nej pracy wykonać z powodu bra dziale apretury i szlifierni należy
* • •
ku kazeiny. Niewykonanie zapla ty pJlZebieg produkcji utrudniają
:Administracja - tel. Nr 12, nowanych prac przez pozostale od
czYnna codziennie od godz. 9 do 16. dzIały ni jest natomiast niczym zbyt szczupłe pomieszczenia.
Nie jest należycie również ba
uspra iedliwione
Mówiąc o brakach technicznych, dana gotowa już produkcja, przenależy nadmienić. że pierwszym znaczona do wysyłki. Ostatnio na
z nich jest zbyt mała ilość "par- przykład, w czasie kontroli zapa
ników" w stosunku do dziennej kowanych już do wysyłki mebli

t11 -

Polikarp

I

wie produkcyjni.
Winni om
wzmóc nadzór nad przebiegiem
produkcji.
Ponadto pożądane byłoby, aby
dla usprawnienia przebiegu pro
ccsu produkcyjnego do produkcji,
używać tylko należycie wys\: szo
nych łat. Należy ściśle przestrze
gać zachowania cyklu produkcyj.nego oraz zwiększyć okres ,,sezo
nowania" elementów do dni siedmiu.
Spodziewać się należy, że zarów
no dyrekcja, rada zakładowa jak
również organizacje partyjne po
starają się w jak najbliższym eza
sie istniejące bolączki usunąć i
przebieg produkcji zakładu skiero
wać na właściwe tory.

Jako czyn na dzień 8 marca nych 28 kobiet.
Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet
Dobrymi postępami w nauce
w Radomsku zobowiązał się wykazały się: ob. Bajraszowa

ideologicznie swój - .przewodnicząca Kola GosPO"
aktyw oraz przodownice spo- dyń Wiejskich w Bartodziejach,
Pozwolę sobie, szanowni oby leczne. Zobowiązanie to zostało lob. Kulkol.va prze wodn!ezą
watele, poruszyć na łam'lch wykonane. Uroczyst€ zakoń- ca koła Juigi Kobiet w Szpitalu
,.Głosu" pewną sprawę, która czenie kllr u odbyło się przed
Powiatowym,. ob. Borowiecka
dn
k ł
L
choć z pozoru wydawałaby się
przewo leząca
oa
K
błaha
jednak jest przyczyną kUh dniami. Kurs aktywU Ligi Kobiet ukończyły 32 kobie- kursu konfekcyjnego, ob. Janwielu zmartwień i nieporozu- ty. a kurs przodownic społecz- kowska - aktywistka społecz-

Sprawa przedstawia się następująco:
Juz od dłuzszego
czasu w dni targowe, to znaczy w czwartek, pewni wydrwigrosze
na
targowisku
wciagają
do
zdawało
by
się
niewinnej
gry,
tak
zwanych "kolorków", przyjeLd
nych chł.opów. Gra polega nC\
tym, (o c:>ym siE! zresztą każdy
przekonać
może,
gdy tylk;:>
w czwartek uda !;ię na targ),
że kręci się różnoknlorowa kulka i odpowiednio do ustawienia
się gałki,
ci którzy obstawili
dany kolor wygrywają.
W ostatru czwartek dwaj
moi znajomi z gminy GidIe
przegrali w ten sposób ładne
parę tysięcy złotych. N aturalnie, że gdy po zakończeniu tar
gu kumy spytały się swych
mężów, gdzie mają pieniądze,
ci nie chcieli się wytłumaczyć.
Z tego powodu między małżeń
stwami wybuchła a,,:,a~tura: w
której ja interweruu:rąc rownież nieco oberwałem.
Niezależnie od chłopow poważne sumy przegryw::J.ja rów
nież robotnicy, którzy l.'panowani hazardem, śpieszą w dni
targowe na rynek. Jak dotych
czas czynniki miarodajne nie
zainteresowały

się

oszukań

czym sposobem wyciągania od
ludzi ciężko zapracowanych
pieniędzy.

I dlatego zapytuję, kiedy
wreszcie położą kres temu
"kolorowemu kantowi"?
Wasz Polikarp.
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Brzeźnicy

gni~ździ Się w mzup Ivm

lokolu

W ostatnim okresie w Brzei
nic.> uruchomiona zostala Gospoda Spółdzielcza. co przez
mie kańców tej miejscowości
zo talo pO\"ll.tane z prawdziwą
radością Niestety jednak, z powodu szczupłości
pomieszczeń
Gospoda Spółdzielcza w Brzeź
nicy nie może spełniać swych
zadań.

A więc po pierwsze salka ja
daIna jest zbyt szczupła. Znajdują się tam zaledwie 4 toBki
toteż.
gdy zejdzie się jedno·
czesme kilkanaście osób. w Go·
spodzie jest j'..lŻ dasno. Drugą
boJ ączką Gospody je ·t brak
własnej
kuchni.
Dotychczas
Gospoda przyrządza posiłki w
kuchni gospodarza domu, w
związku z czym nie można ich
przygotowywać ani na czas, ani w
dostatecznej ilości.
Brak jest
rówmez śpiżarni, na skutek
czego kierownictwo Gospody
nie może sprowadzić należy
tych zapasów, które pozwoliłyby na racjonalne prcwadzer.ie przedsi~bio.rst N'a spółdziel.
czego.
A jednak pomimo tego frekwencja w Gospodzie z dnia
na dzień \VZ1'asta. Tym bardziej
więc należało by.
aby Gminna
Rada Narodowa zainteresowała
si~ tą sprawą i pomogła Gospo
dzie Spółdzielczej w wyszukaniu odpowiedniego lokalu.

cZlu1elnic.

styl pracy trzeba

Poszczególne oddziały Związków
Zawodowych w Radomsku przejawiają
słabszą
czy żywszą działal
ność, mają większe
czy mniejsze
osiągnięcia.
Najsłabl.ej
jednak ze
wszystkich oddziałów· Związków Zawodowych w Radomsku pracuje oddział Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych. Dzieje się to na skutek tego, że ten
oddział Zwic1ZkóW Zawodowych nie
jest otoczony należytą opieką przezczynniki miejscowe i Okręg. Na do·
miar złego zarówno sekretarz tego
oddziału jak i przewodniczący są mo
cno przeciążeni pracą w różnych
organizarjach, tak, że pracy zwlązko
wej tego oddziału niewiele poświę
cają czasu. Niewłaściwym jest również rozdział pracy.
Na przykład
sckret;1l'Z oddziału jest jednocześnie
skarbnikiem co jest niedopuszczalne. Ponadto sekretarz oddLia'u Jest
in::.truktorem w Towarz..vstwie Przv-

zmienić

jaźni

radvkalnie

Polsko-Radzieckiej, gdzie jest
pracownikiem etatowym. O ile idzie
o przewodniczącego oddziału to zaj~
muje on stanowisko sekretarza w
Zw. Zaw. Pracow. Przemysłu Drzewnego, któremu poświęca większośĆ
swego czasu. Na skutek tego praca
oddziału Związku Pracowni·ków Instytucji Społecznych nie może być
należycie prowadwna.
Są takie wypadki, źe wielu człon
ków już dawno nie opłaca składek
ponieważ nie wiedlą gdzie się udać.
Nie jest uzupełniony również stan
kartoteki.
Obecnie zbliża się sezon urlopów,
wczasów, którą to akcję należy wła
ściwie poprowadzić. Kuleje równi"ż
akcja kulturalno-oświatowa. nie wia
domo co się dzieje z Kasą Pożycz
kowo-Zapomogową.
Stan taki istmec nie może. Należy pomyśleć o
zmianie ~tylu pracy tego oddziału
Zwiazku Zawodowego.
Szeliaa

Czytelnik nasz ob. Kowalew- ~ RQyrnonta. jest zbyt &zczupły ~
ski pisze nam:
wstyd, ż.eby taka pl'acó~ka, hart-,cllowa me mogła rOZWIną<! na
., ... o,:"s~e<lhny • :qom Tow~'~ .. terenie radomszczańskim. sz.el:wy j, Kazdym (lm.em rOZWIJa, szej działalności. 'rym baJ1d01ęJ,
szerszą działalność. VI ostatnim że ua brak lokali handlowych w
oh'esie ro~szerzony został l?ka.1, Radomsku Sl)ecJahlie uskad~ć
c<> pozwolIło na usprawmemB się me można. Radom,szcza11l~
sprzedaży naczyń kuc~enny~h, s-wodziewają się,
"Ce?~trala
szklanych oraz zabaweK clz.le- Tekstylna już W- naJb-hzszym
cięcych. Ruch w P.owszechnym czasie uruchomi
przynajmniej
pOml.l T~)\var~rw:ym J~st znaczny 2 placówki deta}j~zne, co poz,~o
l stąd SIę bIerze,. ze
obsług:I{ 1: na roz.ładowa.me tłoku w klO'
nie
zawsze moze
załatwlC sku Powszechneg<> Domu Towa.
wszystkich klientów.
roweg:o ~ tekstyliami".
Było by pożądane, aby Cen~
WydaJe na~ się, że uwagi
tra1a Tekstylnv. przyszła z p~. szego. cz.yt~mk~ w~r~e są Z~ł!~
mocą PDT i otworzyła pl'zynaJ- t~r~sowa:qIa .Sl~ ~lm~. ChclelI:
mniej 2 porządne sklepy Vi Ra- bO'sl1'l:Y: W1edzlec, .l-akle ~ t~J
domsku. Dotychczasowy sklep sp-raW1e
stanowIsko 2aJmuJe
Centrali Tekstylnej przy ulicy Centrala Tekstylna?

r.e

:na

WWoli Prusickiej jHst Sl

c e

T

żadnej

Przed kilku dniami w gmachu I ski ej w Planie 6-1etnim wygłosił
szkoły podstawowej im. J. Długosza pmedstawiciel Powiatowego Związ
w Brzeźnicy odbyło się zebranie wy ku Samopomocy Chłopskiej w Raborcze do Zarządu Gminnego Zwi<lZ- domsku tow. Franciszek Przygodziń
ku Samopomocy Chłopskiej. Referat ski. Między innymi mówca omówił
na temat zadań i roli Gminnego Za- zagadnienie związane 7. planowym
rządu Związku Samepomocy Chłop rozdziałem kredytów na akcję sięwną, zagadnienia kulturalno-oświato
we oraz rolę Zarządu Gminnego w
rozwoju ~półdzielczoścL Poruszona
została również sprawa kontraktacji oraz wyeliminowania z szeregów
należy numerować
Związku
Samopor1locy Chłopskiej
boga.czy wieJ~kich.
kontraktowaną
W dyskusji jaka się wywiązała,
trzodę chlewną
zebrani krytycznie i samokrytycznie
J ak nam donoszą nasi kore- omówili dotychczasową działalność
spondenci, w Gminnej Spółdziel- Zarządu Gminnego Związku Samoni Samopomocy Chłopskiej w pomocy Chłopskiej - wskazali na
Koniecpolu istnieją niedociąg- brak należytej współpracy pomiędzy
' ku Samopomocy
nięcia
w akcJ'i kontraktacji Zarzą dem ZWIąZ
Chłopskiej a Gminną Spółdzielnią
trzody chlewnej. Chociaż w po oraz na niedostatcczny rozdział to~
5iadaniu Spółdzielni znajduje warów przez filie Gminnej Spółsię numerator nie wszystkie dzielni Samopomocy Chłopskiej.
sztuki
W dalszej części porządku dzienl k t kt
jedna { on ra owane
nego przystąpiono do wyborów. W
trzody chlewnej są nim nu~:ro skład nowego zarządu Związku Sąwane. Wynikają z tego rozne mopomocy Chłopskiej w Brzeinicy
..
k k ' · '.
'"
..
komplIkaCJe, na skute
to- v.:.es~h: Józef~ Boclallo~skl,. Febcla
Dych kontraktujący Ghłopi na- t IV40cuUlska .1 .~tefan. W.ltecki.
. .
" . Do KOffilSJl RewlzYJnej wybrano
razem, s~ na powazne me~rzY-1 H. Barylską oraz Władysława MelJenmOSCl. W wypadku mIanD- kę· Przewodniczącym Gminnego Są
wicie. gdy zakontraktowaha du Związkowego został ob. Piotr
sztuka padnie, chłopi z powodu OsmuIski. Spodziewać się należy, że
bral<u numeru na danej sztuce nowowybrany zarzad potrafi z błędów w pracy dotychczasowego Zamają poważne trudnosci przy rządu wysunąć właściwe wnioski i
zwrocie
sum
'.lbewieczenio- I wykazać się innym dorobkiem w

w gminie

Koniecpol

t

ł przyszłości.

bak na czyC·

L

•

O'

Brzeźnicy

oła -

ot W
roku ubiegłym pisze f Obecnie w \V Qli J?n.l0 ckiej
nasz korespondeYJt tel'''PO\'t;v -[istnieje
doś~
paradoksalna
na terenie Woli
Prusickie-j sytuacja. Jest b~dynek szkolny,
istIiiała szkoła powsze:::lma, do są ławki, brak Jest tylko nau~
której uczęszczały dzi-eci tej czvciela".
gromady. W roku. bieżą.cy~l11
ProsiI1llY,
aby Irns]?ektorat
s~kcla. zo~tała z~~I.nętj;l., a dZH; Szkolny w RadQm3ku w sprawie
CI z Woh PruslCkIe;] uczęszczac
.
muszą do szkoły oddalonej o. teJ z~bl:at głoS ną.. łamach nas~e
2 klm.
go pIsma.

Z
PFz.y.iemnoscIą. należy
O ile idzie o frek"v-encję w
:>.twierdzlc, ze w o.statmID okre- świetl.icy to jest o~la znaczna.
sie poszczególne sekcje ś"detli- PrzecIętnie w godz1na:ch popocowe w "l\lletalurg-ii" znacznie łuclltiowych p:rzewija SIę J?l'zez
vżywiły swą dotychczasową nią przeszło ZOO osób. B:l.Orąc
dzialalność,
pod u vagę fakt, że znaczna
na w PZGS oraz ob. RobertoMiędzy innymi dobrze l'ozwi- cz.ęść pracovrników "Metalur·
wa z huty "Edwardów" i ob. ja ,ię czytelnictwo :respołowe. gii" to zamiejscowi, którzy za.
PrZ'echerka z kola Li~i Kobiet Pro ~"aclzone Jest ono d\va razy raz PO praey odjeŻdżają podą,przy Zarządzie Miejskim.
w tygodniU ~' lokalu św~et1ic;.o- gami do s :vych miejscowości.
Wśród
przodowmc
spolecz- wym \y godz~l1ac~ popoludlll?- puecięŁną hekwencję można.
nvch wyróżniły się pllzodowni, wych. . Prze~lętDle fl'ek,wencJa określić jako Zl1tH.-zną· Rol?o~nil'
•• n
f \"aha ;\le c,reI 30 do 40 o~ob. Ob~ cy grają", szachy, ~(j){lzIez ,w
ce z Huty SZKła GospodaICZe- ł \;nie lespoł cz.yta "OJczyzn~ plIlg-ponga, odoJ)va SIę w~~l
go ob. ob. Włodarczyk, Wyp;ych, J Wa~,! ~".: ·ki~.i. Za! ltęresoWa~lle ne czytanie gazet, wyriązuJą
Kowalczyk, Jankowska, DZIad· oowles('lą Jest duze. RobotnICY się dyskusje.
ldew1:cz oraz przodownice z \0 przeczytaniu. m'):wka ży,:vo
Chlubą świetlicy je, t bibliot~
Państwowej
Fabryki Mebli dyskutują ~VYCląg~JąC. '" n.lO- ka. Znajduje :if;' ona w specj;;tlGiętych Nr 2 ob. ob Zielińska sld i analog'le. PO!OWl1U)ą. o p1l:lY uym pokoju i sklada się z 1063
Wrzesińska i Rakowska.
czasy panszczyzmar\E.' z tomó 1'.. Cz~·tetnH·6w . e;~t ob ewarunkami. jakie tworzy Pań. cni~ około 300; ilość ich wzrasta
W czasie przeszkalania poło 'two Ludo\ 'e chłopom w okl'e- jedn~k z. każdym dnie:>ID, w
żono nacisk na zagadnienia o sie obecnym.
ganizacyjne Ligi Kobiet or';12
Rozwija się l'ó,,~njeż sekcja
Należy OŻ" wić
zagadnienie polityczno-ideolo- dramatyczna. Istmeią 4 zespo.J
koło Ligi Morskiej
giczne.
U czestniczki
~ur~u ły, któl:e opracowują obecnie.4
.prz:ygotowamu
stwierdziły, że po przyswoJenIa rÓŻne sztuki. \
W "Dwójce'·
sobie wielu wiadomości będzie Ha następujące sztuki dramatyczne
przesłane
p~zez
CenhalZ
przykrością
należy stwierim łatwiej pracować. Spodzieną
Radę
Związkow
Zawodowamy się, że zdobytą wiedzę wych.
"Pobita kra", ,,spacel dzić. że i.stniejące w Fabryce
kursistki przekażą kobietom V'.,ięzienny",
.,Żołnierz" Ol"az Mebli Giętych Nr 2 kolo Ligi
na swych zakładach pracy.
inscenizacja zbiorowa.
Morskiej nie przejawia prawie

Wybór Zarządu Gminnego ZSCh

por

Centrala Tekstylna winna pomóc

R z r s·ę życ·e świe

przeszkolić

mień małżeńskich.

,.

pracować również muszą mistrzo~

i kursu przodownk 3połecznyc

ma głos ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: -_ _ _ _ _ _ _""""

stwierdzono, że tylko pewna ich
część nada ;vała się do wysyłki.
Powodem tych niedociągnięć jest
brak właściwej kontroli technicz
nej oraz odpowiedniego nadzoru
mistrzów produkcyjnych.
Tak dłużej być nie może. Kierow
nictwo techniczne winno w więk
szym, niż dotychczas stopniu in
tereso wać się procesem produkcyj
nym. winno wyszukiwać braki i
niedociągnięcia i z miejsca na nie
reagować.
Z większym sercem

Zakończenie kursu akty u Ligi Kobiet

zKowalowca

Z.:.A~N~S~K~I

działalności.

Iz7viązku z czy.m .aktuah?-e
Slx

sta~e

z~ilęk:~zen~8
Sppd~le':Vac Slę

za.gadl1lerue

kSl~oz~lOru.

na3:ę~.y! ze 3arzą!l

s\VletlIcow:y w
naJblIzSClych dnIach WystąPi. d<>
Zw.iązkqw Zaw~oYlYcb o przyd~iał nowych kSlązek.
Bolączką
świetlicy "MetahU'gii " ,
która dez<>rganizl,lje
pracę poszczególnych sekcji jest
to, że lokal świetlicowy, często
wykorzystywany jest przez róż~ org~l,lizacj~ ~P9łec~ne l)a po:
sledzel11a, kom~sJe, l;mprezy l
it~. Hamuje to i z&kłóca planowe prowadzenie prac świetlicowych,
Obecnie prowadrolle są prace
przy ogxodzeniu terenu s"ietlicowego. Dotychcza.s bowiem $_
ró.wno loka.l świ~tłicowy, jak rów
nie;; znajdują.ce się przy świetli
cy boisko pozbawione były ogro'
dze.n~a. Budowa ogFC?dzeni~ P<lzwoh na estetyczmeJsze urządzenie terenu pr~świ~tlicowego ol.'.a.z na odpowledme urządzenie ooiska.
--------_-----

Walu
Z,-azd
. . ,
Zjednoc·zo

Stt:oDni~wa L

~o

dowego

Przed kilku dniami w lQkalu Za""

Nie urządza się pogadanek
!1a aktualne zagadnienia morskie, a nawet członkowie nie :re
gulują
składek.
Faktycznie
więc koło istnieje tylko na pa
pierze. Należało by. aby Zarząd
koła Ligi Morskiej w "Dwój'
ce" śladem innych kół Ligi
Morskiej w naszym nuescle
i powiecie ożywił i to jak najszybciej swą dziahlność.

rządu Gminnego w Kruszynie od~
był się walny zjaZi\ Zjed~locwnego

Stronnictwa Ludowego, na l.<tórym
wybrano Gminny Komitet Wykonawczy ZSL. Przewodniczącym zo.
stał Jan DeSlzcz, zastępcą Jan Kuba.
la, sekretarzem Władysław Sobótką, na skarbnika wybl'ano Jana Na ..
lewajkę. Do Zarządu weS7i1i: Józef
Krysiak, Jan Kaźmierozak, Józef
Wachalą oraz Mariąn Patyk. Na zakończenie zebl'ani poejęli rezolucję,
w któl"ej zobowiązują się do zwięk
szępja WYsiłków w budewie nowych.
form gospodarki społecznej zwłasz
cza w spółdzielniach prQd~lkyyj.
nych.
lWia sa

ODlożeDlV

W walce

ch'opo...

o przebud~wę w i

W Gałkówku, pOW. brz ziń. związanymi z przebudową stl'u:
skiego, zakończył ię wojewóda- tury gospodarczej wsi polskiej.
ki kurs dla instruktorów gminJeden z uczestników kursu
'
nych P rzysposob"lema R olnlcze'ob,
. ' Bechański
.
k na uroczystYl!l
. d .Utł
go "Służba Polsce". Brało w J>:onczemu
ursu . poWIe 211a
nim udział 220 junaków "SP". m. in.:
"Pójdziemy tysiącom
do naszych
gmin
Podczas trzymiesięcznej nau- 1 pomo~emy
młodych
ki gminni insh'uktorzy rolni za dziewcząt i chłopeow w ich walpoznali się z nowoczesnymi me- ce o przebudowę wsi polskiei na
todaml' uprawy 1"os'11'11 l' hodowlI' wies, SZOZęS'l'IWą i bogatą, oJ na
z~vierząt gospodarski?h:., Szkole- wieś bez wyzysku kułaków, 0me teor.ety~z~e było sClsle połą: partą na zasadach śpołeyznego
czone z zaJęCIamI praktycznymI gospodarowąnia. Dumni l€sreśwe wzorowo prowadzonych Pań my z tego, że nam właśnie przy
stwo~ych 9os1?od~rstwach Rol- padło w udziale zapozna.-N~.))jp
nych J społdzlelmach pr.odUk- szerokich rzesz młodzieży z po.
cyjnych w woj. łódzkim.
stępową wiedzą i techniką rolni
N owi instruktorzy l'olni za- czą, z olbrzymimi osiągnięcia
poznali się na kursie w 8zero- mi radzieckiej nauki w rolnickim zakresie z zagadnieniami, twie".
··,.·.·.·•••••••••••••••••••••••••••••III • • ~ . . . . . . . . .III......!lII•••••••••••••••
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Wrozgrywkach o "Puchar Polski
nie
Co pisało prosa łódzka 26 morco 1930 r.
MYDLENIE OCZU
BEZROBOTNYM
W !Zwiazku z cora,z częstsrzym1
wystąpieniami bezrobotnych - gazet y : łódzkio zamieszczają notaJtki o
lZamienzeniach' inwestycyjnych w ro
ku 1930, przy których mekomo ma
znaleźć pracę· spora liczba osób.
I tak "Glos Porańny" '!pOdał 'wia
domość' o szybkim prżystątpieniu do
. budowy linii tramwajowej Łód~ BJ~lezjny Koluszki. "Republika"
r{Jzpoczyna budQ\vę wielkiego, cen
h'alnego dworca autobusowego prl,y
ul. Zagajnikowt!j. "Kurier Łódzki"
pisze o przystąpieniu do budowy
przedłużenia
linii tram.wa,j{)\vej ze
Zgierza do Piątku.
Jak wiemy, robót- ty'ch nigdy nie
rozpoczęto, aż do samego wybuchu
wojny.
.

mość~

ry rael:omo szybował w kierunku
USA. !:;a molo t nie był norowany
;przez sltacje a€'ronaut'y~ne. W, N?. 'WI,JIITI J9~'ku l!Ozeszła SIę. po~lOSlka, ze
to Man;,)ajttle lecą na ZIemIę, by flaaWlkować "najbogatsiZY" kraj świa·
P_'\RKI

ŁOD-ZIUE

"R~publika"

drukuje długi artykuł r\a temat parków łódzkich, w
którYt'.h na boiskach i specjalnie wy
dZielon\ych trawn,ikach wolno bawić
się tvJbto .dzieciom "z. lepszych domów1,. l'lrziE'ci robotnicze, nieraz nzeczywiście , ~bdarte,

przepędzane

są,

amatorz-y pilld

nożne;

Rozgrywki o "Puchar Poiski" mana celu propagandę kultury fizycz
Hej oraz upowszechnienie piłki nożkonferencja. nej wśród najszerszych mas młodziew sprawie ży, świata pracy miast i wsi.
Rozgrywki przeprowadzane ' będą w
zawodów o
"Puchar Pol ciągu 2 lat z tym, że w pierwszym
ski". Zebra.- roku na szczeblu gminnym, powiatonie zaga'ił wym, wojewódzkim, wstępne elimi·
prezes dyr. nacje na szczeblu crntralnym. W dru
Kaźmiel'czak, gim roku dalsze eliminacje aż do pół.
w i t a ją c finału. który łącznie z finałem odbę'
przedstawi t2zie się w ramach ogólnopolski"j
cieli prasy, Spartakiady.
poszczegól.
Rozgl'ywkami kieTuje PZPN, zale, ,. . ,
'
. ~'ych .zrze. cając organizację na szczeblu gminaen I. pl~now. DO'~ledzlehsmy SIę na nym i wojewódzkim okręgom PZPN.
''/ostępIe, z~ na. raZJI~ w okr~gu łódz- W rozgrywkach biorą ud;dał zrzesza10m zg:loslło. SIę ~o zawodow tylk0' ne i niezrze3zone IV PZPN (bez ogra·
55 druzyn, kIedy s!ąsk zadeklarował niczenia ilości): drużyny klubów spor
1000 druży~, :t;Cl'aków 1~00 a Warsza- 'towych, drużyny kół sportowych, drll
wa 600. V\:'ldac z te~o, z.e poszcze?,ól- żyny ludowych zespnlów sportowych,
~e klu~y l zrz~s.zema me zrozumla!~ drużyny szl{olne, drużyny jednostek
IntenCJI zaw?do~ o "Puchar Polslu'·. wojskowych, drużyny jednostek bez.
. Na zebraulU Pląt~(~wym br.ak było, pi\.'czeń5twa public·zneg'Q.
l1l~stety, przedstawIcIela WOJska ~ol
Drużyny zrzeSZQne w PZPN biorą
SklęgO, l\~. O,. or~z zrZe3~~l1la Uma. udział olIowiązkowo w rozgrywkach
to~u oZyW1oneJ dyskUSJI. nad orga- z tym, że drużyny I i II klasy pań,;;tmzacJ~ rozgrywek.,,:, ŁodZI, głos z,a. ,,,owej zostają do nich dopuszczone
blerah przed~ta~cle~e ,poszczego,l- p'o wylonieniu reprezentantów wojenych zrzeszen l plOnow. Przeae wództw, ZO'łcszenia do 10 kwietuia
wszystkim t~'zeba ~a,miętać, że im- przyjmuje ŁOZPN. Do , zgłoszema
preza ta powmI!a nllCC char::~kter ma. Jeży dołączyć: listy imienne zawodni'
S?;vy. PoSzcz~goln~ k.luby wml1~ zgło ków, opis boiska. Okręg po otrzymaSIC do zawodow me Jeden zespoI, ale
wszystkich posiadanych piłkarzy.
Kierownicy klubów narzekają ezę'
port w
sto. że mając wielu zawodników nie """'-.....- - - -.. ŁOZPN
odbyła
siQ

\A DZIATWA ROBOTNICZA

p'I1ZeZ doz'OT\Ców, ,tr aktu:jący ch źle
ubranego \:lil~daka jako tz.w. "lobu'l.U". S'kurtek. jes,t taki,
że dziatwa
łódrzka wolH się bawić w ,r ynsztokach, niż b .yć przepędzaną z parPOPRZEDNICY FORRESTALA
W dniu wczorajszym gazety ' ame- ków, które linv.ecież są dtla wĘ;zyst
rykańskie
wydrukowały
wiado- kich.

ani jednego piłkarza ze
i miasteczek województwa łódzkiego.

w SZ-yscy
W. lokalu

o ta.jemn.1ozYnl samolocie, któ-

ta.

może zabraknąć

,v,

PANkli"W OW\'

NIEDZIELA 2 li MARCA 1950
6.50 Początek au'ctycJi. 6.53 Sygnał
czasu. 6.55 Program. dnia. 7.00 Audy·
cja dla wsi. 7.15 Pł:y·ty . 8.00 Dziennik
poranny. 8.25 l\1uzyl>a. 8.55 Audycj::t
SKRK. »;00 Konce~·t: organowy. 9.30
Muzyka z płyt. 10.00 Skrzynb ogól,
na. 10.15 (Ł) Chw:la muzyki. 10.20
"Wieś tańczy i śpiewaf'. 10.45 Płyty.
11.00 Recenzja. 11.10 (Ł) Program
iokalny na dziś. 11.12 (Ł) Montaż z
nroczystej ·akademii kl~ czci J ulian<l
Marchlewskiego. 11.57 Sygnał czasu.
i hejnał. 12.04 Dziennik: południowy.
12.15 Koncert. 13,00 "U naszych
twórców". 13.15 "Wieś Olszewka".
14.00 Wiersze J. KochlilN10wskiego.
14.20 Koncert. 14.45 "życiiJrysy gór.
'1ików". 15.00 Kwadrans piosenek.
15.15 ,.Myszeis" L Krasick·lego. 16.00
Dziennik popohldni'J\vy. 16.20 "Nasze
chóry śpiewają". 1\).50 Po g, naukowa,
17.00 Muzyka z~ SzczeciTIla.. 18.00
,,:Mieszczanie" - sluchowis'ko. 19.00
Recital fortepic.nowy. 19.22 Muzyka
z płyt 19.30 "Bllł~~ria przemawia do
Polski". 20.00 Dziennik wieczorny.
20.40 (Ł) ..Pan i burza" - słucho\Vl
',ko wg ludowych opowieści mongolskich, 21.00 "Wi0cliorna serenada".
21.35 ,.Te~tr Eterek", 22,05 (Ł) Wiadomości Spol'towe. 22.13 (Ł) Om6wie'
ńie . programu lokalnego
na jutro.
22.15 (Ł)
Wiadomości
sportowe.
22.17 Wiadomości Sllor!;owe og61nopol
Ekie. 22.35 :Muzyl,,! taneczna. 23.00
Ostatnie wiadomości. .23.10 Program
r.a dzień następny. 23.15 :Muzyka taneczna. 24.00 Zakończenie audycji i
Hymn.

l'EATłł.

im. STEFANA JARACZA
(uL Jaracza 27) .
o godz. 19.15 sztpka L. Kruczkowskiego pt. "Odwety" w dl'Ugiej
wCl·sji.
Dziś

PA~STWOWY

TEATR POWSZECHNY
(ul. Obrońców Stalingradu 21
Dziś

o godz. 15.30 i 19.15 "Niemcy"
Leona Kruczkowskiego z Józefem Kar
bowskiIn . w roli profesora Sonllen'
brucha.
.
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
Teatr nieczynny aż do odwołania.
p AŃ'STWOWY TEATR żYDOWSKI
(ul. Jaracza 2, telefon 217,49)
26 marca początek o godz;, 19.30
S akty Szolem Alejchema.
"LUTNIA"
(ul. Piotrkowska 243)
Niedziela, dn. 26 bm" o godz. 19.15
"Królowa przedmieścia".
"OSA"
"Romans z wodewilu"
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
"PINOKIO"
(J..ódź. ul. Nawrot 27, tel. 135·74)
W dniu 26 mal'cil 01; •.. , g.odz.. 12
po raz ostatni Widowisko otwarte
pt. .,Historia cała 9 niebieskich >:ni
gdałach".

PAŃSTWOWY TEATR LALEK

"ARLEKIN"
Piotrkowska 152, tel. 258-99)
Niedziela 26 mar.:Ja br, o godz. 17.15
....-idowisko pt. "Złota rybka".
Kasa czynna od godz. 10 codziennie.
(Łódź,

KJI

ADRIA - dla młodzieży (Stalina 1)
"Skarb Tarzana" godz. 14, 16, 1~,
20, pOl'anek godz. 11
BALTYK (Narutowicza 20) "Córka
marynarza" godz. 15, 17, 19, 21, po
ranek godz: 11
.
BAJKA (Franciszkańska 31) "Nlebezpieczeństwo śmierci"
godzina
14, 16, 18, 20
GDYNIA (DaszyńSkiego 2) - "Pro·
gram aktualności krajowych i zagranicZllYC~ Nr 13" godz. 11, 12,
Ul, 16, 17, 18, 19. :40,21
HEL _ dla młodzieży (Legionów. 2)
"Ku}')(:koollt" .goflz. 14. 16, 18, 20,
poranek godz. 12 .
MUZA (Pabianicka 178) "Pustelnia
Parmeńska" I seria godz. 16, 18, 20
l)Oranck godz. 11
POLONIA (piotrkowska 67) "Piędź
ziemi". godz. 13.30, 16, 18.30, 21,
poranek godz. 11
PRZEDWIOśNIE
(żeromskiego 76)
"świat się śP1ieje" godz. 16, 18, 20
pOl'al1ek godz. 11
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) "Pustelnia Parl11eńska" II seria godz.

systemem pucharowym i oddzielnie
lnus~ą być prowadzone dla gmin miej
&kich i wiejskich i muszą wyłonić
mistrzów gmin, a następnie powia'
tów i województw. Na szczeblu gmin.
nym zezwala się na grę w dowl(),lnych
kostiumach oraz obuwiu.
Gigantyczna ta impreza, która
zgromadzi na starcie ponad 4000 ze"połów, będzie pierwszym w dziejach
naszego piłkarstwa masowym prze'
glądem tego najbardziej popularnego sportu miast i wsi. Dążąc do tego,
aby zawody o "Puchar Polski" wyJ.!adły jak najlepiej, aby były prawdziwą manifestacją popularności i masowości piłki nożnej w Polsce, należy
udzielić pomocy nowopowstającym
zespolom wiejskim, zarówno organi·
zacyjnie, jak i materialnie. W związku z tym, władze p'iłkarskie zwracają
się z gO!'ącym apelem do wszystkich
kluhów :;;rzeszonych w PZPN o prze·
słanie do 10 kwietnia do swojego
(!kręgu jednej używanej piłki nożnej
wraz z dętką, zdatn,! do użytku w ceIlu rozprowadzenia ith między najbar
dziej potrzebujące zeSipoły. Władze
r,iJkarskie nie wątpią, że apel ten
nie minie bez echa.

tja.\

ZSRR

S

ROZDZIAŁ

i

afZe. fa dzI°eccy

...

ZDRAJCA

Na głównej ulicy miast.a - Srebrnym :i3azarze, siedzi pod wzo·
rzystą zasłoną ......... major Hodson.
.
Z prawej strony Hodsona .::tciją mu.łłowie, bogaci kupcy i za~
z. siwymi brodami, ubrani w jedwabne zawoje.

D

swą poprzednią formę.

Hallo, tu ·"W-P"!
III
P rzygotowania organizacyjne dokolar
międzynarodoweogo

wyścigu

ski ego "Trybuny Ludu" i "Rudego
Prawa" na terenie Czechosłowacji są.
w pełnym toku, Ustalono już godziny
przyjazdu kolarzy do poszczególnych
mia,st etapowych i tak: w Gottwaldowie zawodnicy znajdą się na mecie o.
kolo godz. 14, w Brnie - o 17 w Par
dubicach - o 17 i w Pradze' - prs,
wdopodobnie około godz. 17.

• • •

sezon

Dzisiejsze imprezy...

I

XLIV

w)

zisiaj w hali "Wł6kniarza" o
godz. 18 rozegrany zostani€:'
międzymiastowy
mecz hol,:'<crsl,i
'Wrocław Łódź. W rUillRch tego
spotkania dojdzie do k,Jku cie·
kawych pojedynków. :Węclzy ill.
nymi Debisz spotka. się ze Sztol.
cem, który ostatnio znów odnalazł

M

III ąciJk szachowq

I

(Wrocła

Sztok

eta wyścigu "IV stolicy Czechosło
wacji będzie na wielkim stadionie,
na 1{tórym odbywają. się zloty sokolP'łk\f
rozpoczęli"
skie. Stadion ten mIeści 250 tys. ",i.
dzuw.
~tt start W;'§cign w Wnrszal'rie przy
MOSKWA. - ' Radzieckie drużYll.v I :ro~kal ~ię w mCC7U tO'~f\rzrs1l~ z
piłkarskie l'ozpocz~ly tegoroczny se~{jn Zen ItClU (LclI.mgl'ad).
Oble druzyny jedzie z CSR 10 dziennikarzy ,.porto
szeregiem spotkań' towarzyskich. 11e- wystąpH.v w oumłoc1zonyrh składac~, wych.
cze rozegraue z03tnly na południu Po z(\ri~trj i wyrównanej grze ZWyClę
•• *
ZSIW, gd7.io czołowe zespoły pTze~y- żyło Dyti:lJno 2:1.
otalono już skłnd },olJlisji Fęd7.iow
waj~ na specjalnych obozach tremnW miejscowości Lesolidze Dynamo
skiej wyścigu. S\',hią gltl~Yn)nl
g~wych, pl'~ygoto"u.iąe się do spotkań (Tbilisi) 'pokonało Dynamo (Jerywo.ń) h('ilzie i11ż. Sz~'mr7.yk. Poonuto ,lo ),0mlstrzo\<vsklch. .
d"
WWS zremjsowala z zeRpo misji Fęc!zio'Vskip .i 'Vrhotlzą. tr/ej Po_
Na
wyhl'zeztl
morza CzaTn~go, a tuzyna.
he.r: Cieślak. Brzozowski i Jankow_
Dynamo (Moskwa) łem Domu Oficer6w (Tbilisi) 1 :1.
mistrz ZSi~R ~ki oraz trzej Czechoslol'l·uey.

mogą
odpowiednio "cksploatować". ich
Właśnie
teraz nadeszła pora
na tQ. Zamiast, na przykład, modnych w ubiegl~'m sezonie piłkarskim
różnych WYSLępÓW dyrektorów i innych dygnitalzy na boisku, w tym
~ezol1ie wsz;.rscy, którzy będą mieli
Cl1ęĆ pograć w pilkę bęJą mogli
wziąć udział właśnie w rozgrywkach
{J "Puchar Polski".
Organizatorzy . liczą w pierwszym
rzędzie na drużyny niestowarzyszo-Ile, dzikie, chłopców od 16 lat, którzy pod opieką. ZMP będą brali ma'
~owo udział w tej imprezie. Pl'opagandowo impreza ta otrzyma bogate
ramy dekoracyjne. Powstanie specjalny komitet, składający się z przed
stE;pujące meme:
w Łod'li o god,z.
Piłka nożna
stawicieli ZMP, ORZZ, Kuratorium,
10 w hali na Widzewie: Legia
Gwardii, ZS Chłopskiej, DOSZ, AZS
Stadion ŁKS Włókniarza, godz. Łódź - Kolejarz, w Piotrkowie o
oraz Woj. Kom. Kultury Fizy::znej, 12 zawody o mistrzostwo pierwszej godz. 11 Gwardia - Stal, w Tomaktóry będzie mial za zadanie łącz ligi pańs,twowej : ŁKS Włóknia ·r z s:zowie: Związkowiec - Włókniarz
nie z Wydziałem Gier i Dyscypliny Gwardia (Kraków). O godz .. 10 od- Tomaszów. w Kutnie: SpójniaŁOZPN
opi.eko\vać się
drużynami, będzie si.ę
ąpotkanie
o mi'sttzo· Włókniarz Pabianice.
które będą brały udział w tej impl'e~ stwo klasy A okręgu ·łódzkiego poTowa.rzyskie s'po,tkanie odbędzie
zie. Sztab tego komitetu stanowić między ŁKS Włókniarzem l B a się w Aleksandrowie o goM.. 17 pobędzie dyr. Dą,browski z ŁOZPN oraz
Związkowcem !Z Tomaszowa.
między tamtejszym WlókniarlZem a
przedstawiciele ZMP, Woj. Kom. KulPoza tym odbędą się !Zawody o Bawełną.
tury Fizycznej.
mistrzostwo klasy A: boisko WidzeZa wody kolarskie
Kuratorium do rozgrywek o "Pu- w'a, godz. 11 Spójnia - Związko
char Polski" zadeklarowało 200 dru· wiec Łódż, w Zgierzu: Włóknjam
'lnaugura<::ja sezoou kola.rski0g0
Zgierz - Boruta, o godz. 15 w Ko- roz,pocz.nie się wyścigam! na przeżyn, Budowlani 15 drużyn., Związko
wiec 50 zespołów, Ludowe Zespoły luszkach: Kolejar:>: Koluszki - Ko- łaj osobno dla zawodników licencjo
Sportowe okoro 250 zesll~łów. O gól- 10jarz Łódź, w Żychlinle: ,.Emje- wanych, kartkowiczDw l 'Posiadaczy
rowerów turystycznyoch. Start i menje liczyć się należy z udziałem oko.· den" - Concordia (Piotrków).
ta przy pal'ku Wenecja. Początek o
lo 800 drużyn w województwie lódz·
Zawody boluerskie
godz. 9.
kim, Te'r min zgłoszeń został przedłużony
10 kwietnia br. Następ
Hala
!Zrzeszenia
sportowego
Zawody
nego dnia PZPN będzie zawiadomio- Włókniarz, gotlz. 18 zawody między
r~kl~oadetyczne
ny o ilości zgłoszonych zespołów, a miastowe: Wr0c!aw - Łódź.
14, 16, 18, 20
O drużynowe mistrzostwo klasy
ROMA (Rzgowska 84) "DubJ."lOwski" w dniu 30 kwietnia odbędą. się pierw
Sekcja Ickkoci1tletycrzna łódzJdej
B okręgu łódzkiego odbędą się na- Spójni w Parku Ludowym o godz.
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 11 sze spotkanie o "Puchar Polski".
REKORD (Rzgowska 2) "Przygody
10 organizuje wewnętrzno - kluboNasreddin2.·' - dla młodz. godz. 14,
we biegi na przełaj, dostępne dla
"Raj ni s" godz. 16, 18, 20
wszystkich. Bieg1 odbędą się w
STYLOWY (Kilińskiego 123) "Awan
czterech kategoriach: d'la kobiet na
tura na wsi" godz. 14, 16, 18, 20
dystansIe 1000 mtr., dla juniorów
redagują K. Wróbłews~i i S. Furs
ŚWIT (Bałucki Rynek 2) "Miłość na
na dystanSie 1500 mtr., dla seniorów
lekarstwo" godz. 14, 16, 18, 20
W zeszłą. niedzielę zakończyły się my jednak malą. dyscyplinę drużyny na dystansie 3000 mtr., ponadto dla
AZS,
co
również
przyc
zynił
o
&ię
do
za
T1)łCZA (Piotrkowska 108) ,,0 6 Wie- drużynowe mistrzostwa Okręgu w kl.
młodych chłopców
!Zorganizowany
czorem po wojnie" - godz. 14.30, A. Końcowa tabela przedstawia się jęcia 3 miejsca. Dużą niespodziankI) zostanie marszobieg na dystanSie
16.30, 18.30, 20.30
następują.co: 1) ŁKS Włókniarz - 23 sprawiła drużyna Związkowca, która 1000 mtr_ Zgłoszenia p.rrzyjmowane
TATRY (Sienkiewicza 40) "Burza pk. t., 2) Włókniarz Zgierz - 19 pkt, ulokowała sIę również w czołówce. Na będą na miejscu w dniu staa-tu.
nad Azją" godz. 16, 18, 20
3) AZS - 16 pkt., 4)' Związkowiec leży podkreślić dyscyplinę i hojowy
pomnek godz. 11
- 15 pkt., 5-6) Ogniwo i Spójnia duch, jaki panol'rał w tym młodym
SPORT
MalUy ,nadzieję, że drużyna
WISŁA (Daszyńskieg61) "Córka ma .po 8 i pół pl,t. Mistrzost'\Vo zdobył zespole.
w zakładach pracy
rynarza" godz. 14.30, 16.30, 18.30, zdecydowanie ŁKS Włókniarz, l,wali. Związkowca odegra w przyszłym roW świetlicy zakładów im. Strzelczy
fikują.c się tym samym do pólfinałów ku jeszcze poważniejszI). l·olę.
20.30, poranek godz. 10.30
Jak bylo do przewidzenia o pozosta ka odlJyło się towarzyskie spotkanie
WŁóKNIARZ (Próchnika 16) "Upiór' mistrzostw klubowych Pohla,
razem
w operze" godz. 12.30, 14.30, 16.30, ze zdobywcą drugiego miejsca- Wlól, nie w klasie A wlllczyly drużyny: f w tenisa stolowc:;o, pomiędzy repre18.30, 20.30
niarzem Zgierz. Zespół zgierski, gra· Ogniwa i Spójni. Walka n.ie dah je. zentacjl). zakładów "Strzelczyk", u
WOLNOść (Napi6rkowskiego 16) - . jąc stale w pełnym składzie,
zdoh,,,ł dna1{ rozstl'Zygnięcia i drużyny te 1'0 reprezen tucją Z~.iP przy Państwowej
"Miasto westchnial" godz. 14, 16, I za~łużenie drugie miejsce. Ze szło ro cz e -ra'a 'es c
z 1; J. J z ze ć1odatko
.
w e d wa spot. Szkole Terh niczno,PrzemysłoweJ· ..
18, 20, poranek godz. 11
ny finalista mistrz Polsld AZS
Po interesującej grze zWTci~'stwo
ZACHĘTA (Zgierska 26) ,,500 ccm" grał prawie c~ły turniej w mocno re kania., kt6re zadecydują ostatecznie o odnirśli repl'ezentanri zakładów Strzlll
godz. 16, 18, 20, poranek godz. 11 zerwowym sldaćlzie. ZaobscrwowaM. spadku do klasy B.
czyka w stosul.I1m 8:1

Zaufany.sier.zant Hodsona kilkakrotnie obchodził wszystkie
budynki .pałacowe i dziedziniec.
Nie znalazł Pandego, tylko przy murze, wychodzącym na brzeg
rzeki, spostrzegł plytę kamienną z żelaznym krążkiem, podobną do
drzwiczek piwnicznych i rozrzuco11ą do'Okola darń.
SierŻal'lt dźwignął do góry płytę.
Z głębi podziemia c1ocho~ziły jęki wielu ludzl.
Pobi.egi do dyżurJ?ego oficera.

możni mieszczanię

niu zgłoszeń zestawia przeciwników.
uwzględniając
zawsze najmniejsze
vdległości pomiędzy siedzibami dru·
żyn.
Rozgrywki przeprowadzane są

do

BEZiM1E~TNY

•

WSł
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ją

I
I
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Sztolc czy De bisz ?

Z tyłu stoi honorowa straż przyboczna sahiba - oddział Sikh6w z dowódcą.
Po lewej stronie majora stoi młody, przestraszony i blady sipaj.
- Patrz - mówi do niego "chudy sahib". - Patrz bystro sipaju!
Jeśli przegapisz głólVnego Pandego,
czeka cię stryczek.
Jeśli odkryjesz Pandego i pokażesz mi go dam ci zaszczytną
śmierć przed lufą armatnią.?
Sipaj patrzy. Oczy ma przyćmione. Tylu P8ndych przechodzi przed nim, Jak zn~leźć tego najważniejszego?
Zwi '1zanych, po dziesięciu, prowadzą ich główną ulicą obok
majora.
- Patrz! - rozkazuje znów Hodson sipajowi. - Jeśli nie znajdziesz Pandego - szubienica!
Hodsc:1-sahib zna dobrze Indie. Dziś cały ranek porał się
z tym sipajem. Rozmowa była niełatwa.
.
- Nikcgo nie oszczędzimy! - mówił Hodson. - Śmierć cze·
ka was wszystkich, buntownicy! Chcesz ab~' darować ci życie?
Wskaż mi miE'i<:ce, gdzie znajduje się główny Pandy, a będziesz żył!
Nie! Na et za cenę życia sipaje nie wydają towarzyszy.
Ale major H0dson zna Indie.
- Tyś bramin - mówi. - Mam dla ciebie przygotowany stry'1zek. Czyściciel śmietników niskiej kasty powiesi cię, a hvoja du~_,' będzie błądziła .po śmierci. nie mogąc znaleźć spokoiu
Sipaj drży.
- Nie trzeba, sahibip Hod,c;on! - mówi

U

LekkoaUeci radzieccy
biją

rekordy'

~fOSKW_<\..

Na zawodach lekkoatletycznych w Leningradzie zawodlli
cy rau;deccy pobili 5 rekordów ZSHR.
w hali:
400 m. kobiet ·Pietro'Wa 1:00.1
min. 1.500 m. -

'poziaa~ew

't:O\l,\l,

3,000 m. - Pozićlaj'cw 8:15,2; J 00 m.
p. pl. Litujew 15,0 sck., sztafeto kobiet 4x~50 ID. - Leningrndzki losty.
tut K. F. 2:24,8.
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Dla Hindusa śmierć na szubienicy jest śmiercią haniebną:
W ten sposób umierają tylko ludzie wyzuci z praw.
- Daj mi dobrą śmierć! - błaga wreszcie sipaj. - Każ mnie
z<~bić przez armatę, sahibie Hodson!
Niech moja dusza 7l1ajdzie
spokój po śmierci!
.
- Musisz na to zasłużyć! - powiedział Hodson. - Nie moż!>
my znaleźć wśród martwych ani żywych waszego głównego buntownika. Wskaż nam Pandego, wskaż głównych dowódców - a
ctrzymasz dobrą śmierć. Otrzymasz zaszczytną śmierć przed lufą
armatnią!

Sipaj opuścił głowę.
- Dobrze, sahibie, będę go sznkał.
Biedny nieznajomy sipaj wydawał swych t'bwarzys~y nie za
życie, ale za honorową śmierć.
lato teraz stoi pod zasłoną. po lewej stronie majora i patrzy
na tych, których prowadzą.
Ręce sipaja związane sznurem na plecach lekk0 drżą. Patrzy
na prowadzonych p':zez Anglików towarzyszy i zdaje mu się, że
traci rozum.
Wyprowadzają ich z piwnic po dziesięciu, związanych razem
jednym sznurem.
Pięćdziesiąt osiem godzin l"żeli sipaje w ciemności podziemi.
j0den na drugim, dusząc się z braku powietrza, wilgo~i i ciasnoty.
Sa to ci sipaje, którzy jako ostatni weszli do korytarza podziemHN!O i nie mo!!li i'1ż dostać sie do fortu Selimgura.

