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"B dimy godni Jego

.Imienia
. ."

Nr 87 (136e)

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na m,mach fabryki pIzy
ul. O~lrodowej w Łodzi, gdzie w 1891 roku pracował Jako robotnik-farbIarz
- tow. Julian Marchlewski.
W dniu tym Państwowe Zakłady Przemyshl Bawełniane%o Nr 2 ,.,..
otrzymały easzczytną nazwę - imie nja Juliana MarchIewsklego.

Uroczysta akademia w Centralnej Szkole PZPR
imienia JULIANA MARCHLEWSKIEGO w Łodzi
W Centralnej Szkole PZPR w Łoazi odbyła się akademia. poświęeona 25 rocznicy śmierci towarzysza Juliana Marchlewskiego, zwią!Zana z uroczystością nadania Jego
imienia tej placówce, wychowującej
kadry kierowniczego aktywu naszej Partii. Udział w niej wzięli
przedstawiciele Komitetu Centr:dne
go P~R, łódzkich władz partyjnych,
zasłużeni bojownicy łódzldej klasy
robotniczej - członkowie "Proletariatu" i SDKPiL, wl'bitni przodownicy pracy i sluchacze Centralnej

SZ~~:demię zagaiła

Kongres Młodzieży Komunistycznej
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TOW. PRZEMOWIE
DWORAKOWSKIEGO
IE
Serdecznie witany przez rzebranych, głos /Zabrał tow. Dworakowski.
"Centralna Szkoła PZPR - mówił
m, in. tow, Dworakowski - obchodzi doniosłą uroczystość, która jest
Jdzonych
'ednym zw ol1:niw
uroczystości, ob:ho
c-ałym nasrzym kraJ'u, "'0"
S'n'J'ęconych sprowadzeniu do Polski
"
drogich
nam wszystkim prochów ~e
~
dnego z naJ'większych działaczy pol
skiego i międzynarodowego ruchu
robotniczego - Juliana Marchlewskiego. Komitet Centralny naszej
Partii specjalną uchwałą postano\',.rił
nazwać jedną z bardzo ważnych pla
cówek partyjnych _ Centralną Szko
,
hl
łę PZPR - imiemem tow. Marc e
wskiego.
To, co przezywamy dziś, jest dalszym rozwinięciem i przyswojeniem
sobie przez naszą Partię wzniosłych
haseł internacjonalizmu i pr'>~elariackiego patriotY2mu, którym służył
tow, Marchlewski, Centralna. Szkoła.
PZPR będzie realizować pod zaszczytnym Imieniem wielkiego bojow
. nika klasy robotniczej - tow. Julia
na Ma.rchlewskiego - swoje zadanla wychowywania kadry kierowniczych 31ktywistów naszej Partii. Komitet Centralny podejmując doniosłą uchwałę dał wyraz uznania dla
wkładu i zasług pracowników i ub-

Scelba odmawia wiz wjazdowych
delegatom zagraniczn~m na

solwentów Centralnej Szkoły.
niwersytetu Komunistycznego
w
Szło.oła musi
zasz~epić swym
Zwracając się do pracowników i Moskwie - oto szlak bojowy wlelwychowa,n kom bezgraniczne odda
słuchaczy Szkoły, tow, Dworakow- kiego internacjonalisty, proletariacnie sprawie klasy robotniczej.
ski podkreślił: - "Trrzeba, abyście kiego patrioty, wielkiego J)rzywódktórej przez całe życie służył
słusznie rozumiejąc intencję uchwa cy międzynarodowej i polskiej alaMa!l'chlewsld,
wiemy żołnierz
ły KC, jak naj szerzej i najgłębiej sy robotniczej" - mówił w swym re
Partii, żołnierz rewolucji.
RZY~f (P AP) WIoski minister
korzystali z bogatego dorobku, któ- feracie tow, Berler.
Zapewniamy Komitet Central- Epraw \\-ewnętrr.nych - Scelba, ~d.
ry wniósł tow. Marchlewski do skar
Wśród powszeohnego entuzjazmu
ny, że dołożymy wszelkich sił, a- mówił wiz wjazdowych wszystkrm
bnicy marksizmu _ leninizmu, aby- tow. Budzyńska odczytała list, wyby Szkoła DIUna stała się godna. deleg-atom zag-ranicznym, którzy mieście przyczynili się do realizacji tych stosowany w imieniu pracowników
li przybyć na Kongres Związku Mło
swego imienia.
ideałów, jakie pr-Lyświecały
tow. i słuchac-zy do Komitetu Centralne- Kolektyw p.ra-cowuików i słuchaczy dzieży Komunistycznej, wyznaczony
Marchlewskiemu przez całe jego ży go PZPR. W li5cie tym czytamy:
na 29 marca w Livorno.
Centralnej Szkoły PZPR
cie,
'Do
imienia Juliana Ma.rchlewskiego. I Prote;;tując pl'zech"ko temu nowe'
W imieniu Komitetu CentralKll'mitet~ Centralnego PZPR

dyrektor Szko-

- powiedziała tow. Budzyńska nie kończy się w chwili jego śmierci. "i?rzy
wódcy klasy robotniczej żyją w
swych dziełach i ideałach, ktMym
Służyli.
Julian Marchlewski .i,~st
wzorem działacza rewolucyjn~go,
który całe swe życie oddał sprawie
klasy robotniczej, DziSiejsza nasza
uroczystość jest je&zcze jednym ogni
wem, rzespalającym nas z dziełem
Marchlewskiego, z dziełem cał~go
jego życia",
Za stołem prezydialnym zasiedli
tow. Kozłowska, członek KC PZPR
i kierownik Wydziału Sekoleniowego KC, tow. Dworakowski - członek KC i I sekretarz KŁ i WK
PZPR, tow. Cybulska zastę!)ca
kierownika Szkoły Partyjnej 1)!'zy
KC PZPR, tow. tow. MniCh i K:n\'czyński członkowie "ProleLlriatl1';, tow. HeJeniak, Skrzynecki. Bol"
Sakwa i BaT\8S'l.Owa. - czlonkow:e
SDKPiL oraz przed tawici.ele dyrekcj;. organirzacji partYJnej, pracowników i słuchaczy Centralnej Sz;;:oly PZPR.

aotrDlJC"<f':J(~"'."'''''''''DOOOIXlI''''''''''''''lOOCrv..
, """)OOI"',.OC:-..."..lOOOCOO'OOOOOOOOOlXll"""""""'Xl~"""aooOlXll"""'.O.,""~:""OCCC)OOl'''''OOGIOCOlOC'CIJClCIIXOC:lIOCIIOCOQ<»eKIIIOCl

~:ęn':z~ in~:!a~!~~~k~~~:~::do
będzie

dalszej

Szkoły,

powwżnym

bodźcem

pracy pracowników tej
jej słuchac.zy i absolwen-

tów".

BOJOWY SZLAK
.JULIANA MARCHLEWSKlEGO
Obsrzerny referat o życiu i dziele
Juliana Marchlewskiego wygłosił
wicedyrektor
Centra.lnej
Szkoły
PZPR. tow. Berler.
"Członek Wielkiego Proletariatu,
założyciel Związku Robotników Pol
ski ch, przez 23 lata członek SDKPiL
jeden 'l załOŻYCieli j, wychowawców
KPP, jeden z współtwórców Komunistycznej Partii Niemiec, uczestnik
niemal wszystkich Kongresów III

Międrzynarodówki,

pr.zewodniczący

Tymczasowego Komitetu Rewolucyj
nego Polski, wysłannik rządu radzie
ckiego dla spraw d:vplomatycznych
w .Taponii i Chinach, założyciel j
-przewodnim,ący MOPR, :rektor \J-

;'~;=YSzr:e;=~ą,cego

Masy pracujące Demokratycznych Niemi,e c

P O Z d r a w -I a -I q n a r o' d p o s k -I

io~=~~acownlkÓw I

sIuohaczy Centra.Inej Szkoły PZPR
im. Juliana Marchlewskiego wyra.ża serdeczne i gorące podzięko
wanie Komitetowi Centralnemu
za nadanie Szkole naszej imienia
wielkiego bojownika klasy robot
niczej.
Zda.jemy sobie doskonale sprawę, że nadanie Szkole
nasze,i imienia Marchlewskiego jest nIe tylko wielkim zaszczytem, ale nakłada na nas również
poważne obowiązki, zwiększa od
powiedzialność wobec Pa.rtii i Ko
mitetu Centralnego.
Szkoła imienia przywódcy polskiej f międzyna.rod-owej klasy 1'0
botniczej musi być przesiąknięta
na wskroś duchem internacjonaliro1U i głębokiego prOletariackie
go patriotyzmu, którego przykladem jest życie ł działalność Julia
na March\ewskiego.

Towarzystwa dla Spraw Poko.u i Dobrego
Sąsiedztwa z Polską W Niemieckie·, Republice Demokratycznei
Utworzenie

~

BERLIN (PAP) - Na konferencji
delegatów Towarzystwa im_ Hełmu'
tba von Gerlacha dla krzewienia stosunków kulturalnych i gospodarczych
z nową Polską zapadła w niedzielę
26 bm. uchwała o przemianowaniu
teg«) towarzystwa na Towarzystwo
Dla Spraw Pokoju i Dobrego Sąsiedztwa z Polską.
Wniosek

w tej sprawie

został owacyjnie.

Wilhelma PieC"ka, premiera Grote
wohla i ministra 81lraw zag"ranicznych Dertingera. Premier Grotewohl
został wybrany
honorowym prezesem Towarzystwa. Uczestnicy konie
l'ellcji zwrócili się do niego z prośbą
o objęcie protektoratu nad pracą To
warzystwa Dla Spraw Pokoju i Dobrego Sasiedztwa rz Polską,
Obrady tocz)11y się pod przewodnictwem redaktora Oskara Kllrpatlla
z Drezna w lokalu Kultm-bundu, We
wsz~Tstkich niemal przemówieniach,
w ktul"yeh brali :;zczególtlic i~'\Y~' ll '
dział pl·zedtita\Yicir.Je 1l110uLież~', pod"
kre~I::1no
konieezno'"ć
utrwalenia
przyjaznych, dol>ro.;ą "it'dzkich "tosun
ków mi~d7Y obu krajami. poJą.l'7.0nymi !!,ranicą. pol.oju na Odrze i Ny,-;ie
" 'śród JJl'zyj )t~·ch \vnlo:::kó\v znaj~

przyjęty

Następnie odczytano i uchwalono
teksty depesz do Prezydenta RP Bo,
lesława Bieruta, Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznt'j

Zaszczytne mIano
.
ki d b . k'
na a a o OWIQZ ,
.. .................................. ,.................................................." ....................... "......

Cało zał I

mu, llntydemoln'atJ'cznemu posunię
ciu wIoskiego ministerstwa spraw
wewnętrznych dzielUlik "Unita"
pisze: iadna samowola ze strony
władz rządow~' ch nie potrafi l'ozluź
roić więzów g-łębokiej solidarności demokratycznej mlodzieży naszego ha
.iu z młodzieżą całego ś\yiata.

gI PIPB l-m. I1ARCHLEQlSKIEGD

pode,- "'u,-e zobow.-q z ....n i

O

się,

hlleZn~'11li

mi,
,,, sprawie zorganizowadujeuchwała
po,,,ilnJla
oklaska'
nia w l"olm bieiącym lla obszarze
Niemieckiej Republiki DemolU'atycz!lej uroczy lego obchodu pols"kiego
święta narodowego w dniu 22 lipca.
W depeszy, przesłanej na l"ęce szef
" po l't
a '
misJI
J yczneJ' NJ'enll'eckl'eJ'
W Re'
publiki Demokratycznej
w
al'szaW lf
t .
wie - Friedricha
oa - b uczes
d' llll'l
cy konferencji proszą go, y, u , zle , l
narodowi polskiemu
zapewmema,
N' . k"
R
bl'ze
postępowe siły
lemlec -lej
' . epu
d b 1·
ki .Dem?kratyczne~ nwazaJą o ~o
sąsledzkle stosunki z Polsk,ą za m,eodzowny warunek utrwalema pokOJU
i że dla sprawy tej będą pracowały
z całym zapałem.
W przyjętej jednomyślnie l"ezolu·
e,ii podkreślono l"az jeszcze zadanie
Towarzystwa _ pracować ze ws-zyst

kich sił nad ustaleniem jak naJsclslejszych, przyjaznych stosunków mię
dzy
Demokratycznymi Niemcam!
a Polską Ludową. Zadanie to - gło
::li rezolucja - jest specjalnie doniosłe również z tego względu, że imperiali~"tyczni podżep;aeze wojenni oraz ich niemieccy sługusi usiłują rozbudzić w umysłach niemieckich pozostałości szowini7.mu,
szerząc osz·
czerstwa przeciwko Polsce i przeciw
ko grani("~' na Odrze i Nysie oraz utrzymując
przez to wysieuleńcó\\',
znaj(ltljł~qch się w Zachoclnich
Tiem
czerh, w stanie "usta \\'icznego niepopokoju.
Re"1.01ur-ja kończy się słowami :
,.Pozdrawiamy naród polski
i zll!lewniamy g'o, że czynić br'
dziE'my wszystko, aby !:izerz)ć
"śród Niemców prawdę o nowej
Pobce oraz kształtować stosunki między obu narodami ua coraz mocniejszej i coraz przyjaź.
niejszej podstawie, przyczyniając się w ten sposób do utrwalenia pokoju na świecie".
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'
o ' personeGdy tylko rozeszła się wieść o międzyoddziałowego, W przędzalni b
rak rownież
zobwiązan
.
iu
PZPB
Nr
2
na
za
"~łOgl' V l' VI sali' A l' B podJ'ć:h, ro'w łów żłobka l' przedszltola, które poprzemlanOWllin
- "~'<'J
ki a d y 1m.
'
J u l'lana 1\'1arc hlews k'leg? nl'ez' rzobowl'ązanl'a długofalowe, Po- stanawiaJ'ą podnieść opiekę nad
l
t
salach
pr
d""cYJ
zawrza, o ~ na
. , o '-lA - dobne ZOboWl'ązanl'a podJ'ęll' pracow- dzieckiem do naJ'wyższego stopnia,
Referat szkolnictwa !Zawodowego
ny ch ,l w, b Jurac, h ' T
,u t a} zY,'ł pra co - nl'cy energetyki' l' ruchu. Wa-"taty
'J~
postanoWl'ły w naJ'kro't- urządzi salę produkcyJ'ną, w które,l'
ik klas Y elektryczne
uznał
wał I.d rz1a,ł a ł wielk-l b OJown"
"
r~botnlcze.J.
"
" s z y m czasie wykonać i oddać do byliby !Zatrudnieni sami młodociani.
HAGA (P AP). - Ogłoszono tu ko
Dla .zapoznama Się z Jego, zyclem, użytku sygnalizację pr/ZeciwpożaroZobowiąza.nia napływają w dalmunikat, stwierdzający, że rząd hop?wsta~o w. za~ładach 27 ~ółek stu- wą, nową krochmalarkę elektrycz- szym oiągu, świadcząc dobitnie, że
lenderski uznał Chińską Repuolikę
dlOwalll~ zyclOrys~ Juliana Mar- ną, uruchomić 2 S/larpacze i frezar- cała załoga pragnie godnie lIczcić
Ludową ,
Równocześnie komunikat
chlew-klego na ktore ucz"'''zcza olw kę. Prócz tego rzłożono wiele innych pamięć wielkiego bojownika o pra~, ,
"<'"
wa klasy robotniczeJ', Juliana Marpodaje, że rząd holenders!d cofnął
ło tysiąca oso.b..,
. , zobowl'ązan',
uznanie rządowi kuomintangowskiet
chlewskiego.
P d
d ln
o czas nIe !Zle ~J uroczys OS~1
Wydział inwestycji ł odbudowy
M. S.
mu.
załoga przyrzek!a, ze str~c oędzle postanowił wykonać szatnię dla rozaf.zczytnego mlan.a fabrY~I, a wY-, botników, przeprowadzić remont lo
tęzo~ą ,pracą codz!en!1ą me ~SkąPl kalu ligi Kobiet, ZMP, remont porwyslłkow, aby stac, Się przodUJący~ tierni i do końca roku upor.ządko
zakładem, wykonUjącym p;:zedterm. wać 50 mieszkań robotniczych w
nowo swe plany produkCYJne.
domach fabrycznych.
Robotnicy postanowili uroczystość
tę uczcić zwiększoną wydajnością
W wydziale mechanicznym, brypracy, Do rady zakładowej juz od gady podjęły !Zobowiązania długofa
wczoraj !Zaczęły napływać zobowią- lowe, zapowiadające skrócenie c,zaLONDYN (PAP) _ Korespondent glo-amerykańskie w dziedzinie han- dent _
zaostrzyły się w ostatnim
zanła. A więc w tkalni 281 tkRczy i su przy montażu, Referat BHP zo- waszyngtoński "Sl.1nday Times", prze dlu światowego i finansów między' półroczu do tego stopnia, że dalsze
23 maj stów przystąpiło do współ'la- bowiązał się dostarczyć do l maja bywający obecnie w Londynie, pod, narodowych.
ich trwanie może zaszkodzić poważwodnictwa długofalowego, Oddział 250 &zaf czterodrzwiowych i założyć kreśla wzrastające rozbieżności anRozbieżności te - pisze korespon- nie stosunkom miQ:lzy W:elką BryII przystąpił do współzawodnictwa 5 umywalek na salach produkcyjtanią a USA. W dziedzinie wspólpranych, Młlld7Jież zobowiązała się do
dnia 10 kwietnia urrządzić boisko
cy
nie ma anipomiędzy
tymiekonomicznej
krajami z~odnośd
co do
sportowe, a koło ZMP z bielnika,
uporządkuje sale produkcyjne. Prawspólnych caMw, ani co do metod
w 25 rocznicę śmierci Juliana Marcblewskj ego
cownicy działu rachunkowo - Unanpro' le rozw'lqzac' "sprawę kro' lewskq"
ich\l~siaf·.l~~i~lcia·h
I ł I
l '
sowego zobowiązali się wyrównać
i' o lCJa nyc
{O ue)
[1J11er~' {an"W osobie Juliana Marchlewskie- zaległości i wykonywać systemaW sobotę ;w godzinach popołu
b
ł Alb t D
R
ł
skich
stwierdza
kOl'e~ "'o '1dent
BRUKSELA (PAP). - Po niepo- era
er
eveze.
ozpoczą on ujawnia się pode5:'zli,yO~~ w sto5undniowych odbyły się uroczyste aka go - mówi tow, Kubicki, czcimy
dalsze prace, Wyd.ział zaopa wodzeniu dwóch kolejnych kandy- "ro,zmowy, informacyjne" w >.prawie ku do zamianJw An[.!'lii. Rozmowy w
demie w 25 rocznicę śmier.:i tow. człowieka o wielkim sercu i krysz ta tycznie
trzenia
postanowił
zre'łlizować
k
d
ryzysu l'z ą owego, wy- sprawie układu handlowcg'o mie.dzy
Juliana Marchlewskiego w Piotrko łowej lIuszy, którego życie codzien- wszystkie zamówienia, wynikające z datów katolickich - trzecim kan- zazegnal1la
l
produkcyjnych,
Nie dyda',em na premiera Belgii jest li- wo anego sprawą ewentualnego po- Anglią. a Niemcami z"chod niki wy~
wie, Tomaszowie, Pabianicach
J ne i stosunek do towarzyszy walki rzobowiązall
wrotu Leopolda na trOll belg ijsll:i,
wola1y w amery'Fll"kim ministei'Zgierzu. Na akademiach tych klasa może być przykładem dla żołnierzy
Zycie Juliana
robotnicza wyrażała swój głębol;:i ruchu rObotniczego.
Deve,ze OŚWiadczył dziennika:,-z'J1TI, stwie finnn 'lów tnk'e po:l('jl'zE:nia, że
spojone
hołd wielkiemu bojownikowi o So- Marchlewskiego jest ściśle
że spróbuje znaleźć takie rozwiąza- mll~iano je przerwać, W Was7.yngto~
i powiązane z jego walką o lepsze
eializm,
"
nie "sprawy królewskiej", które by- nie wyrażano obawę, że warunki ang-ielskie zmierzają do wciąl:\'nięci:!
Scena "Lutni" w Zgierzu tonie '}.. jutro naszego narodu i proletariatu
łoby do przyjęcia dla katolików, li- Niemiec do bloku szterlingowego.
czerwieni. Z jej głębi spogląda na międzynarodowego.
piętnuje faszystowską politykę rządu
berałów i, Socj~list?w, W razie nieNie rozstrzygnięto dotychczas spl'a
sale poważny, twardy wzrok wiel,:. 9
*
RZYM (PAP) Kierownictwo Deklaracja podkreśla ogromne zna- powodzema tej proby Deveze prze- wy europej sk~ej unii clearing:owej,
kiegn bojownika o socjalizm, nad
W cześci artystycznej wystąpił Włoskiej Partii Socjalistycznej ogIo" czenie polityczne imponującej jedno- widuje rozwiązanie parlam~ntu i rachunków sztel'lin!:,;owych i wielu
nim napis: 25 rocznica śmierci Julia
zespół ŻMP-owski Liceum Handlo- siło deklarację w sprawie ostatnich ści, zademonstrowanej przez proleta- rozpisanie nowych wyborów,
I innych mniej w:Jżnych zagadnień.
na. Marchlewskiego.
wydarzeń politycznych we Włoszech, l'iat włoski.
Na sali - robotnicy Boruty, tkacz wego w Zgierzu.
Kierownictwo Włoskiej Partii SO"
Amerykanie włoskiego pochod~r.enia
ki kombinatu wełnianego, pracowni
,------------------------------------~ cjalistycznej piętnuje politykę riądu,
cy instytucji - z uwagą przy~uchU
dążącą uporczywie do złamania woli
ją się słowom pierwszego sekretarza
KM PZPR tow. Banasiaka, zagajają
mas pracujących, które walczą o
Dziś ~8 marca 1950 r. o godz. 16.00 w sali ORZ Z
cego akademię,
ul. Traugutta 18, odbędzie się odprawa przewodniczqcych
chleb, wolność i pokój i w obronie
Orkiestra Boruty gra "Międzyna
prr.w gwarantowanych przez konstyrodówkę",
W prezydium zasiadaj,,!
NOWY JORK (PAP)
Przed wane do nl'E'micl'a de Gasperi. w któSzkoln-ych Komitetó W Rodzicielskich
tucję. Stwierdza ono, że akcja chło
przodownicy pracy, przedstawiciele
g-machem konsulatu włoskiego w No- rym wyi"aZH.lą. "gkbokie oblInenie
i Opiekuńczych
organizacji, władz,
pów i robotników włoskich jest w wym Jorku odbyła się demonstracja i trwogę z powodu kl'wa \V ~'('h repreGłos zabiera tow, Kubicki, sekreReferat wygłosi Sekretarz Komitetu Łódzldego PZPR
pełni usprawiedliwiona i legalna Amerykanów, pochodzenia włoskie' sji polic ii wioskiej". Okrutne repre'
tarz KW PZPR. - W prostych sło
low. Uzdański n. t. .,VI a l k a o p o p r a w ę wynikÓW
w
obliczu
ni!(czemnego
egoizmu
kla'
go,
na znak protestu przeciwko roz sje policji wloskiej - brzmi o!iwiad.
wach prelegent opisuje życie Juli~
nauczania"
sy panuj ącej, popieranej przez rząd, strzeliwaniu przez rząd de Gasperi czenie - przrpominu.i:t stosunki, pa.
na Marchlewskiego, prowadzi słu
nująre w fi-\szystowski<:h \Vło szcc h.
Po referacie dyskusia.
chaczy do Zurychu, Niemiec. Rosji,
stanowiący jej narz ędz ie, Deklaracja robotników włoskich,
Ra da postępow;.:eh Ap.lel'Y kanów 1J!lPunktualne przybycie obowiqzuie.
kończy się apelem do mas pracują
wspólnie 'Z nim sala przeż:vw'~
Przewodniczący rady po s tępowych ('hodzf"li" wlosl";ie~:?:o JOl11:Jga si~, b)/
cych i do wszystkich demokratów, Amerykanów pochodzenia włosk~egn rzacl d (;asp!'ri natychmiast polnż,,,?
strajk u Poznań~kiego, emigrację" ł "__________________________________________
Wydział Prollagandy Oświatv i Kultury
m~n
__
by walczono nadal o zmuszenie rządu Afiero, i sekretarz Malgi wr<'czyli kres oJ.-l'ut:1ym n;1paściom na robotla1.3 nie ustępliwej walki z oportunit
Komitetu Lód7;kiego PZPR
do przestrzegania kl>llstytucji.
\v konsulacie oświadczenie, zaadreso- ników \l'lo~kich i chlooów.
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niem, Jego bnIę wyiplsaHsmy nad
odbu,dowanycb
fabryk,
szkol l. dzieclńcow. 'l1rzy lata mlnęło od smh~l'ci Wletkdego Pola:ka, boh~te:rslk,lego tołnlell'23 - ~ewoluCl.łonn;>ty, gentl1'~ła Ka-r.ola S~i~czewsk~ego, Me zyje l lJWycł~ idea, o

•
Z

kt6rą wałczył,
Cleika i twarda była jeg6 cb'uga
łydo\V&. Droga ta wiodła przez
wszystkie fronty, na których toczyla. się waJka o wollność, o 8pl"lI!wicdIiwość, o Szc.zęście ludtrldc, Wiodła.
p,rzell fronty wojny domowej KraJu
Rad. przez spaloną słońcem Kastylię,
prtez \'\'"!Iie białoruside. brom9ne
przed faszystami, przez wyzwlllaue
od najeźdźcy hitlerowskiego rt.iemie

Warszawsl,1!. metalowiec od Geli~
prusIde.
cha
wyrósł w walkach - Jego imię
okryło się nieśmiertelną sła.wą, rozbr.zmiewało w pieśniach nad Ebro,
nad Ołtą, nad Wisłą. Jego postać
słała się symbolem walk,i o narado-

ców do walki o wy~wolenie ziemi
dz.leckiej,
ojczystej, poprowadził na ziemie
pia'Sto'W8kie, nad Odrę, NWSę 1 Bałtyk,
Wzr:uszo:ny był WJelkl Generał,
gdy po tylu latach ruzłąkti. t>iierw-

ł I

, sprawie rmzerzenia

PłJkIN (PAP) -

I

przełożonego, a zara"Ze!lll uczerego 'o
Byl pl'a.wdzhvym i ,,'ljemym Jiynem
wa:rzysza bezgranicwe oddanego klasy robitłni(l'lleJ. J>lo1;ez caie iycłe
Spl'RwJe ludu. polskiego, sprlliwie kła kOJlBekwentllte. ,VaJtlZył pąd ~tałlAl..
sy robotniczej, S;P'1'awtie międ2Yila- rami Lenina. ,j Stalina, s~ał na straiy
rodowego proletaoTiatu,
Państwa SocJalw.mu - ZwiU'lloI Ba
l{arol SwJel'czewBiI):Ii był plomieu- dziecklego - '),lwolicy wWn~ i ule
nym patriotą, był pa.triłotą Ma,tego. podłetrł~i wśzysli'klc,h 11lU''Ud6w.
ze był Intemacjon~ll.stą, walczył .o
Karol Swlert)',re,,,,~I1- jedellll! 1111\1
przY'Jllil\ młędzy narodami, szano- lepsrzych ludzi jakik'h ~..ta!a pot."
wał pracujących ltażdej narodowo klasa robotnicza, jeden ~ naiłtepsZjrc'h
ści, walczył ze wszystkimi wyzys.Id- synów narodu pOOSkiegó, wteUti Pawaczam[ bez względu na ich na,rod6- Mota i rewolu{Jd6rust,a, - JI1)7osłanie
wość. Inwnao.fonali.mJ i. proleta.- za.W5'Ze w pamięci narodu ~1skiego
macki patriotyzm głębolm weS'Lily w jaJko wzór żołnien:a dmiokraoJl, żol
krew generała Swierczew5ld.ego. Ko nIerza s,O{}ja.ll2!IW,
chał ludzi, był me trudzonym bojow
Nie o ka~t1~~ ś&riew.~ pleiii,
nIk/lem o szczęście swego narodu, o
lecz to imię OłJJ.ew~ 1ł~ą;
szczęście narodów całego świata) O'
ono potrafi się wznieśC
trwały pGkój mlędlzy narodamL
I
ponad historIę legendą.

'P'O!Pirowad'7Jił K'IlŚeiuS1&ltow s'

współpracy

Jak donooi agen'

P&yjlłł Uchwalę, polecającł wszyst.
kim edonkÓ-n1 partii ro:t~zerzenje
j ude&nienie łaczności li: masami lud~w,yattl i ź be;partyjnymi demokra·
tami.
Partia n~za - stwIerdza uchwała
--- ulłląłrn~łA wielltie SUkcesy w dziedMie zjednoczenia.. bezpal'tyjnycb
lnM. N_leźy jednak poczynić dalsze
W}'Siłki w celtl przezwyciężenia ist·
ntl\jąeyeh brakó\v
i
zacieśnienia
wspiiłpr.l:icy z be~partyjnymi.
Uchwała wzywa organizacje pmtyjile lla 'Wszystkich Slzczeblach i po'
sŻliweg6lnydl t;złlmków partii, by
przestu.diownli ze szczeg6lną uwagą
teZy za.warte w mOwle, wygłos.zonej
przez Generaliss.imusa Stalina na
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WARSZAWA (PAP), W całej POl-\
sce odbyły się uroczyste obchOdy
, •"e
" pmmęc1, WIe
. lk'lego
d la uczczellla
. . t Y - J ulitana
l,'
Marchl e wWO l uCJOnJS
sldego. Na akadel11.iacih, masowych
zebrani'ach i manifestacjach mUlono
we rzesze pl'acu.ją.cych dały wyraz
sweJ nlezi(}IlUlej woU pełnej realizacji JcgG wzniosłych ideałów! soIidar
ności i przyjaini z ludźmI pil'acy na
całym świec'ie i z'budowania sodaiizmu w Pcłsce.
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nas,zą fabryką· Dlategu propoillujt; w

Ą
un° l'enlu ~ał()g:
Ąl,
f~IJt
~
l, "uY
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n"da"
I II d
" . , naz one'
.. _. 'Vlo Cla",,,'o~k'\l' 'lJa;.
a y ,
Pap'lernillze im. Juliana l\larchlc'w- i
g'kiego,"
Robotnik tej $amej fabryki papieru, ob. Waclavv' Tom a s:1.evV'Ski 0:hviadczył: "Wniosek
lowal·:I.;~"'Z3
GłGdowsJ,jego jest \V~ razcm teg(}, co
czuje cała. za,logu. nas'le,j fabryki. Pro
'An'

ponuję, ~y ~uż llziś .skierow~ć I~ro-

śb~ «) prZt:łluallO'1.VUme nasze.! fabryWe Włocławku, gdzie urodził s~ę ki .do naszy'Ch wł.ad,z naczelnych.
Julian Marchlewski, ludność w 25 Prosbę naszą p01l'lcnmy C~YIle-~.
TocZl1icę jego zgonu udekorowała Czynem t;vm są !lasze. ZObOWIązania
domy flagami i 'Portretami Wielkie- ~rodukcy~ne, ~merzaJąc(' do. sZY~go Polaka.
sugo wyl.GUa1Ua Planu 6-letmerro
Dnia 25 bm. na ulicy Bojowników
Ob. Wacła~ ?-'omas.zc~l<7'ł~j ()raz ob:
Pasalka zlo~yh .w uno lenIU ZalG.gl,
Pl'oletaTtiatu odbyła się uroczystość lu.l>ntrctne
l
ZG.l:row.lą,zan.'la l.lsprawmeod'sl!onl-ęd'a
tab 1icy pamiątkowej,
wmurowanej w śdanę domu, w któ !,lIa ~)I'aey,. p.odimeslema jej wydajnorym mieszkał MarchlewskI.
sd l jakosCl.
W uroczystości
wzięli udział:
* • *
przedstawiciel KC PZPR tow. wicePodobnń.e uroczy:;ty przebieg miaminister Solcor!lki, I seikretai"z KW ły także liczne akademie i w innych
PZPR tow. llflsia$ze!(, M. Jadwiga miast'ach Polski.
ł
Schl'aJerowa - Marchlewska, brata nica Juliana M~J.rchlewskiego, przed
stawiciele wład,z i OIl'ganizac.ji społe
cznych oraz tłumy mieszkańców mia

Po przemówieniu l sekretarza KM
PZPR tow. Nowakowskiego, I sekre
tarz KW PZ,PR tow. Misia'szek dok o
nut odsłonięóa tabllicy,
Po odsłonięciu tablicy odbyła się
potęina manifestacja załóg fabryk
włllcław~ich i młodzieży, Ponad 3
tys. Dll.eszkańców Włocłamta II,rzybyło na akademię; która od!była s1ę
tego samego M'ia, Do prezydium po
wolano m, in, dr Ja-dlWigę MarchleW
ską, zasIużonych .działa~zy ruchll 1'0
botniczego, pa.miętających lata pracy Marcltlewskiego oraz pnodowników pracy.
.Przedstawiciel KC PZtPR wicemin.
Solcorski wyglosiJ: przemówienie, w
którym scharakteryzował 4{1-letnią
działalność rewolucyjną Julliana Mar
chlewskiego.
Wiceminister Sokorski !Zakończył
słowami: "Tak liClZllym udziałem w
~bcbada.eh ku mei JlIlliana Marehlewslkiego ma.nłfcstujec'1e swą go
tOiWOśĆ do w.zmoźone.i waiJ.ilti o szc:/:
lillwą przySzłość, o zwycięstwo idei
pokGju, .idei socjalizmu".
Przemówienie wiceministra Sokor
,kiego było pr..:erywane hucznymi o
klaskami.
Następnie, stary ro!botn~k fabryki
papieru, tlCCles,t nik e:ebra.ń o~ga
iOizowanYlCih przerz. iMiaTcihIlewsluego
""" Stanisław Glodowski opowiedział
:zebranym swoje wspomnienia o
wielkim rodaku:
"Julian Ma<rclllewsl{i jest naszym
!'o'dllkiem, ale my czujemy slię !nWi",zanl z nim n'le tylko d:lllJteg-o, że się
tu ul',~d.zil, ale dllttego, re) wal(l!l;yl o
naszą. spl'awę, o spra.wę klasy robotniczej.
l\'Iy, stany a'(lbociame naszej labry
ki zetknęHsmy się z nim w lU'Qcy re
wolucyjnej. Chcemy, <liby imię tego
wieU;:jego bojownika klasy robotni·

Gigantyczny plebiscyt

~

pokojowy

'

Włl}s,~e:cb".
Siła tego osi.reeżenia p-h'nie stąd.
.,Zwraca,my s.ię d? w~z~,~lldch że p(}pif.'rać je b"'d~ m.i!iOJI()We masy
grup społecznych l rehgl,Jnych, I
"< .,
do działaczy kuUury, do wszyst- ludil'we - "wszy;:cy ImI'ó" dobrej
wo.\i na ('ah'm
świef'ie". któl'y~b Sta
kirh uczriwych ludzi. którz~1 ~
niezależnh~
od ich !HIglą(lów w Iy Komi,t ft \Vl.,.'wa cI() l)(l~pisa.nia tł's,prllwie przyczyn obecnego na- go apelu.
vięda sytuacdi międzyn~rodoO.7Jl1acza tu w praktyce zebl'nnle
wej _ odczuwają; zaniepolwjelliie wielu mUlouów poi!ipisuw - \\' kajz tego pc.wodu i pragną przyWró dym G<raju, w kaidylU mielicie, w
cenia llo,kojowyeh stosunków mię ka.żdej wsi. lm wlęccj zbier.ze się
dzy llarll'daml.
pOOp!s(.w, tym większa b~d?;ie hola"Jako podstawę do osiągnięcia c,ja pOfluga<,zy WOjt'lIDYOO.
parm;umie:nia proponujemy wydaiD,ic zak'a zu brolui atomowllÓ li
Sialy Komitet i VI 'zystkie ~tłani~
potępłenle tegO rząd'l, kiliry zacje obrońcó'w poltoj'U będą lll'u,siapierwszy użyje brcni at{)offiOwej", ły dokonać Oł'I'OIlUlej llrac:r dla 'ZOO'Prouozvcje tę wysunął w swoim gani.zGw'l-Dia tego pow8uehnet'o. 0Ul'Wmówleniu ,przewo(1uiczą<w sta- bIle:tonego nn skalę :śwmt~l\, wyKomit.c,t;u S'Wiatowego Ko.ng>rc. rażl'nia woli przc't mllllY ludowe. D6
'ro
stl Obrońców P\}ko;Ju, uczony fran- praey tej winni być wciunh:ćł nie
t',u~_I{I', ""-y,d~.y'{ JOI',I'ht _ Cll"ie, re- tylko w.'!'Zyscy CZ3'lUli d%iała.cze .tu~
..... ~.
u'
•
ł
l
~1'
h·· ... • ·
pt.n.z~ntuJ·""y tlcz~';wYch ·1 nost"po- elu, ae i 'mulony nowyć _.yrWt' ~
'-Iv
~
",,,;tO
wych ludzi nauki, l~tórzy nie chcą SOWo
być wspólnikami podż~gaczy woZbieranie podpisów pod dokum~
jennych. PJ'O'l,)Ozycje prał. JoIiot - tem, żą.dającYlt1 zaKatru broni atomo
Curie p~parli i~ln1 uczestn/icy sesji. w('j OO'M: potępienia t,ych. któHy g Socjalista włosI.,i, Pietro Nenni, o- mlerzaJą użyć ted brOIli, ozntwla
świadczył:
we,1ąg:nięcie do C1f,)"nnclo i ś""iado--
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.....Niski poziom organizacji pracy. niska wydajność, niskie normy wydajności pracy - to niska produltcja, niski dochód narodowy, niskie płace, niski poziom iy(:ia, Partia nasza. musi głębokI, l
wszechstronnie wyjaśnić klasie robGtniczej, że zasadą budownictwa
socjalistycznego jest coraz wyższy poziom technild, coraz wyższy
poziom orgallizac,jj pracy, coraz wyższa wydajność, coraz wyższe
normy wydajności, c,oraz wYŻS'lY poziom produltcji, cora\? wyigzy
dochód narodowy, coraz wYŻSzy poziom płac i coraz. wyższy poziom życia". (tow, Hilary Minc na Kongresie Zjednoczeniowym w
dniu 18 grudnia 1948 r,)
ski.

członek

Za.rządu

Głównego

Zwią'lku

Budowlanych.
Aby odpowiedzieć na pytanie dla.
czego obecne normy w bUdownictwie są złe i przestarzałe, trzeba wy
l'a~nie określić po co potrzebne sq
normy i jakie spełniają. funkcje.
Normy techniczne potrzebne są na
to, aby systematycznie podnosić
powszechnie poziom wszystkich pra
cujących do poziomu osiągnięć przo
(lujących robotników, bo jest to jedyna skuteczna droga do większej
produkcji, do stalej poprawy dobro
bytu, do wyższego poziomu kultury,
ormy słu:Łą l'egulowaniu płac.
Ta ich funkcja prowadzi do ustal eula pojęcia "normy słusznej i sprawiedliwej". Norma słuszna i sprawied1iwa realizować musi zasacl~:
za równq. prlulf:: - równa płaca t mu
si byf skutecznym orężem w walet'!
(} podział dochodu narodowego odpowiadający p()trz~bom blldownictwa SOCjalistycznego. Norma sprawłedliwa mu~1 być normą mobll1t.u
Jącą przeclętncgo robotnilca !lo wy-

dajnej prac;y.
Normy budowlane. jak wykazali
to robotnicy i łlracllwnlcy budowla
nf na. swym z,leźtltii. nie !lJ)f'łniają
jut, tak okre!\loll)"C'h fnnltdi. .,Nie
.iest dobra norma - powiedZIał na
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tym w szczególności gorące poparcie, jaldm cieszyła się ze strony mas
ludowych - inicjatywa Światowego
Kongresu Pokoju, który zwrócił się
do parlamentów i rządów WSZyst·
kich państw z PI'ÓPozycją przerwania wyścigu zbl'ojeń i wydania zaka
zu broni atomowej, Wysuwając te
propozycje, ruch zwolenników poko
ju zadaje tym samym każdemu rzą
dowi pytanie: "ZA POI{OJEM, CZY
PRZECIW l;'OKOJOWI?".
Ustosunkowanie się poszczeg61nych rządów i partii politycznych
• Sta ł ego Komitetu wydo propozycJi
kazało w sposób najbardziej oczywi
sty, gdzie przeb lega dzis, .
lmia, rozgranłczająca siły pokoju i wojny,
postępu i reakcji,
Odmawiając udzielenia wiz człon
kom międzynarodowej delegacji, Itt6
ra miała wręczyć Kongresowi USA
Stałego Komitetu,
wladze amerykańskie dowiodły tym sa
mym, że nie chcą nawet słyszeć o
pokoju, ze myślq wyłącznie o przygoiowywaniu nowej wojny. Kiedy
premier labourzystowski Attlee i
przywódca konserwatystów ChurchiU, ordynarnie odmó,M pl'zyjęcia członków delegacji obrońców po
odezwę

r:o:Ct~ ~~o~~k:;, ~~~~:j~e!~:f; !~~~k 1oa:!!~:;n;0~~ó~ ::~g11e~~;
Ją
tysiące lol'gamZIlC)l
reJonowych l
f b
W......
h' t . .
'a rycznyc l.
e .noszec lS nleJe
3U tys, komitet6w obrony pokoju,
W ponad 40 pailstwacb tozwinęła
się sl:eroka kampa.nia na rzecz ogra
niCIenia zbrojeń, zakazu broni atomowej, Wystąpienia w obronie po~
koJu przyjmują ~v poszczególnych
llaństwa~h l'CY..&tmłite. coraz blU'dzie.ł
konkretne formy. Jako przykład sIu
żyć może b6hatersld ru~h robotnik6w porłowyeh w krajach Europy
:i';achodtliej, ldórzy odmaWiają wYła
dunku amerykańskiego sprzętu wo
j~slne,o,

Za pokojem.'
czy pr~eciw
pokojowi?
obrońców
SUkC€sy
przed~iEiwzi~tych
pod

pOkoju w
kierownictwem stałego Komitetu akcjach na
skalę
krajową i międzynarodową
świadcz!l, ze akcje te Odpowiadają
pragnieniom i dążeniom wSllIystkich
narod6w, nadziejom ludzi wszystkieh narodowości i "as, Swiadczy o

Budowlani w walce o wyŻSZQ wydajność

L'l.ta ubiegłe, a zwłaszcza rok
1949, byly okresem gruntownych przemian w naszym budownic
twie. Przemiany te nastąpiły z jednej strony pod wpływem COl'az po
wszechniej przejawiającego się nowego socjalistycznego stosunku do
pracy robotników budowlanyeh, III
drugiej J)od wpływem nowyoh, zra
cjonalizowanych metod budowania,
wyrastających z tego nowego stośun
ku do pl'acy i II: szeroldego oparcia
się o doświadczenia radzieckie,
PrzeJ om w budo\vnictw:e wyraził
się powszechnym wzrostem wydajności w pracy, spOWOdowanym
poza wymienionymi Df:o:yczynami _
l'ówniet i coraz większą rolą sprzętu
mechanicznego.
wielokrotric
zwłęlUzającego efekły pracy robotni
czej.
W wyniku postępu w bud.ownictwie zaczęła się uja\vniać coraz 6strzejsza sprzeczność starych norm,
ollart;rch o dawne metody pracy indyWidualnej w ptzewaiająeej mierze ręcznej - z potrzebami wynika
jącymi ze zmienionych warunków.
"Dotychc7..asowe normy w budownlc
twie w znacmej swej części stają
się przestarzałe i łamane są przez re
wolucyjny nurt WSI)ółzawodllictwr,
i rac,jonalitacji" - pOWiedział na
zjeździe budowlanych tow. Kozło,"·-
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z bezpartyjnymi

dzie kołchoźników-s.ztUl'illlOWCÓW dniJ.
19 lutego 1933 rokt', a opublilrowat{iJ
w "Zagadnieniach Leninizmu".
Polecono również przestudiOi\\'a4
pl'zemów"lenie Mao Tse-tunga, VIIT
głoszone na zebraniu politycznej ra..
dy lndowej ckręgu granicznego Yenan dnia 21 listopada 1941 roku. Mao
Tse-tung powiedział wówczast
"Part.ia Komunistyczna jest pal'
fią polityczną, działającą w interesie narodu .i mas ludowych,
a nie mającą żadnych interesów
egoistycznych, Winna OOA być
kontrolowana przez lud" a nie
działać wbrew woli ludu. Człon,.
kowie partii pow inni stać wśród
ludu, stanowczo taś nie ponad
ludem. Przyjmujemy iako ustaloną i niezmienną zasadę demokratycznej współpracy z be1.pal"
tyjnymi".
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wa Dąbrowskiego, Bema,
Do pól bitewnych Carolłny, do
pa.ryskich ba.rykad l{omuny przyby
ty śpiewne na~wy. obfJ.cie '1Jt05wne
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Fakt, 2e politycy imperialistyczni
sami się zdemaskowali swoim ustosunkowaniem się do propozycji Stałego Komitetu Światowego Kongre
su Obrońców Pokoju. może mieć
tylko jedno następstwo, a mianowf
cie: sPotflgowanie waUd mas ludowych przeciwlw niebezpieczeństwu
wojny.
Przeciwnicy agresji, zwolennicy
pokOjowych stosunków między narodami zawsze stanowili większoś6
ludności, wszystkich krajów,
Jednakże nigdy dawniej zwolennicy pokoju nie byli zjednoczeni ł
zorganizowani w jednym, potężnym,
mlędzynarodowym froncie,
Front
takI powstał dopiero w naszych cza
sach. Obejmuje on połowę ludzicoś
ci globu ziemskiego. Ośrodkiem tego frontu jest Związek Radziecki.
I"ront ten obejmuje Chińską Repu ..
blikę Ludową oraz kraje demolU'acjl
ludowej Srodlmwej i Południowo ..
Wschodlliej Europy, W krajach kapl
ta.listycznych miliony ludzi skupiły
się w
szeregach demoltratyczn0go
ruchu
antyimperialistycznego.
Wszystlto to stwarza nowe, nader
sprzyjające warunki dla pomyślne
go rozwoju światowego ruchu w obronie pokoju.
"Wesżliśmy w okres, gdy zjednaczenie wszystkich uezeiwYch ludzi w
obł'onie pokoju może w praktyce
pokój obronić, Narody mają dobrą
pamięć. I nawet najbardziej dobrotliwie usposobione narody mogą być straszne w swym gniewie. Na.
usiłowania rozpętania nowej wojny

Zjeździe murarz tow. Lewandowslti wywierają szkodliwy wpływ i na ca
- kttJrą z łatwo§cią prr;ekracła .tf! ł()ŚC gospodarki narodowej, dają się
o 1.000 proc." "Norma taka _ powie 'V\"e znaki całej klasie robotniczej.
dział inny delegat zjazdowy - jest PowoduJl\c niewykorzystanie całej
fikcją". Normy takie nie spełniają zdolności budownictwa, zmniejszają
fUllkcji siły regulującej zarobki w llozbę izb mieszkalnycb, szkół i fasposób sprawiedliwy, a co ważniej bryk, na ktore oczekują masy praSle przestają być bodźcem do prze cuj~e.
chodzenia na wyzilze,
doskOl1a.ls~e
"Cóż tVY macie za normy, które
metody pracy. hamują rozs2!erzanie przekraczacie o tysiące procent"
się ruchu współzawodnictwa l ra-, zapytał metalowiec jednego z mówcjol1ulizacji, nie wskazują robotni- ców zjazdowych.
Zjazd Budowlakom najpewniejszej drogi do aWal1- ,nych dowiódł, że świadomość konie mogą odpowiedzieć podżegaczom wo
su społecznego. jaką jest zyskiwH~ czności ztniany obecnego stanu rze jennym okrutną karą, Niechaj pom
nie wyżsżych kwalifiltacji. ,Jednym czy jest wśród bUdowlanych J'Uż
ną o tym podżegacze wojenni" - 1'«)
u- wiedział na wiecu w Sztokholmie
slowem - jak to powiedzlał na zjell: gruntowana.
d' t
G
l
przedstawiciel narodu radZieckiego,
ue ·ow. arnkow,s ~i .- "stllre ;lor
W warunkach laiwych zarobków znany pisarz A, Fadiejew.
my blJdowlane staJą 1nę oz:vmliklCl11 przodujl\;ca dZiedzina produkcji ja.
"My nie prosimy podżegaczy wodemObilizującym, skostniałym sza- ką - dzięki ws,pólnym wy&lJk~ ro jennych o pol,ój, my go żądamy.
blonem, 7!amla.s~ być sił~ mobilizują botników, technik6w i inżynierów Zmusimy podżegaczy wojennych, by
cą wo~ół wielkicb z~dall budownic - jest lIasU bndownictwo, w ikrót- przerwali przygotowania do nowych
twa, slł;ł rewolU(',jomzującl\ tę dzl~ kim okresie czasu stafi by się mo- awantur wojennych" _ powiedział
dzlnc: wytwórczości",
,la d.leilltlną .coflUlll.
na sesji Stałego Komitetu przedsta
Nisk~e normy .uderzają w samych
W czasach kapitalistycznych dąże wiciel narodu chińskiego, pisarz Em1
robotmków.. ..NlIJ!(a norma zino!iza nie do wyższej wydaJnośći było Siao,
Powzi~te na sesji Stalego Komite
do ?Ost~wlen~a na; budowie włę- sprawą fabrykantów i wyzyskiwakszeJ, .n1~ to J~t JIIe:rbędl\e llczby c~·. IIlIl..at~liajĄcYcb zyski powstale tu Swiatowego Kongresu ObrońcGw
robotnikow, ktol"l.~ czę~to w tnitu w wyniku zwh:k5zenia tej wydajnoś Pokoju w Sztokholmie uchwały o
lJl'Rcy pr1,eszkadzaJą soble nawza- oi, Sbł:vm naciskiem ua robotnlJ(ow dalszej, wytrwałej walce na rzecz
jem, utrUdniając o iąttanie lel)!llyeh bi'Ja bezustanna ItOzba bezrobocia. z~kazu broni atomowej znajdą lłęwynikoWo a wi~c i lep!j~eh Al"ob
. tY nM oliiąganie wyższej wydaj- bold od(lzwięk w masach IUGowych,
ltów.
naś<:i odbYWIL się w innych warun- WszYSCy ludzie dobrej woli, do któNa.dmierna i nieuzasadn:ona l'zeczy kach: 'l Inicjatywy samycb robotni- rych zwraca się w swyeh apelach
,-d~,tymi pOlrzebam; liczba
;:.atl'Uó\v. be.. !>trachu przed bezroboeiem, Komitet, poprą niewątpliwie .lego
l'ltiCjllt;l'wlt robotników
budow1a propozycję, Demasltujqc pod:l;egaczy
dniollych v: lmdownlc\\vie powoduJa również ;-;n1Bicj~7.elli.<' liczbY rai, n'lJb w sprawie reWizji norm jest wojennych, pod'lovażając ich agtesyw
w innych, pl': emysłach, a tym sa~ najlepszym tego dowodem. Jest rów ne plany, I'ozszerzając i coraz silni0j
mym ograniczenie produkcji, mię·- nieź dowodt'lll , zrozumi('nia 1l1'Zez zwierając swoje szeregi, ruch zwod?~r innymi i produkcji materiałów nich faktu, że droga do wyższego lenniI(ów pokoju uniemożliwi
roz
budowlanych, których niedobór mo pUl!ioJU1l plac prowadzi przez zwię pętanie nowej wojny, zmObilizuje
że spowodować pl'Ze3toje na budo· kszeme wydajności, zwiększenie pro przeciwlto agresywnym siłom ilnpewuch. a wi~ f,mni('j~?:enie zarl)b- dukcj!. Z"Ąiekszenle dochodu narodo trializmu taką tJotęgę narodów. któ!teiw budowluIlY(lb.
we,.,
.
ra :rdolna będzie poskromić wszeINiski(' norm\' \v budowmctwle
K VI.
Idoli a.lHest'l'OH·.
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SZybkościowe
oszczędnoś

I

Szybko i celowo
Przystąpienie

do remontu kapitalnego tej czy innej maszyny
oznacza wyłączenie jej z produkcji. Nie da się tego uniknąć. Nie
mniej odpowiedź na postawione
wyżej
pytanie winna brzmieć:
remont należy przeprowadzać w
ten sposób, aby przy zachowaniu
pełnej jego celowości
możliwie
najbardziej skrócić czas postoju
maszyny, czas wyłączenia jej z
produkcji.

nt

brygady remontowe zapewni q wielkQ
czasu i wzrost możliwości produkcyjnych

Przeprowadzame systematycznych, planowych remontów
maszyn i urządzeń produkcyjnych zapewnia zachowanie spraw
ności i dobrego stanu park!l maszynowego. Odpowiednio i w
porę przeprowadzonyremout zapobiegawezy
lub kapitalny
przedłttża żywot mąszyny,
przyczynia się do osiągania lepszych wyników produkcyjnych.
Konieczność
systematycznego
dokonywania remontów jest oczy
wista. Musi ona być uwzclędnia
na w planach każdego zakładu
pracy. W związku z tym wyłania
się pytanie: jak przeprowadzać re
monty?

na re

I

literaturę omawiającą między in
nymi remonty maszyn włókien
niczych. W Związku Radzieckim
pojęcie "remonty
szybkościowe"
jest terminem powszechnie znanym i rozumianym.

Cały

przemysi

sztucznego jedwabiu z jednej ma
szyny o blisko 100 kilogramów.
Do tego dochodzą jeszcze inne
korzyści.

Zmniejszyła się poważ

nie ilość roooczogodzin, potrzebnych do przeprowadzenia remon
tu. Zapewniła to ciągłość pracy,
jej lepsza organizacja. Poprawiła
się też jakość remontów, a to dnę
ki ustawicznej wzajemnej kontro
li pracy,
dokonywanej
przez
członków bl'ygady remontowej.

br gad tomaszowskich
Cenna jest więc inicjatywa toinaszowskich brygad
remontowych, które, opierając się na bogatym dorobku radzieckich techników i robotników, pierwsze w
Polsce rzuciły hasło przeprowadzania szybkościowych remontów
maszyn. Inicjatywa ta stała się
tym bardziej wartościowa, że do
kładnie przemyślan2,
przystosowana do potrzeb i warunków
Państwowej Fabryki Sztucznego
Jedwabiu Nr 1 w Tomaszowie,
w krótkim czasie przyniosła bardzo pomyiilne wyniki.
Przekonywająca

UJ

Spółdzielcze Ośrodki Maszyn\)we na terenie województwa łódz
kiego doceniły znaczenie pierw-

W przemyśle tym sprawa szyb
k.iego przeprowadzania remontów
masżyn jest nadzwyczaj
paląca.
Park maszynowy tego przemysłu
jest w znacznym stopniu przest'l
rzały. Wymaga wi.ęc on szczególnej konserwacji.
zaniedbywanej
zresztą przez Pl,zedwojennych fa
brykantów, jak również w okresie okupacji, a pomimo tego spra
wa remontów nie została jeszcze
własciwie postawiona.

dostateczną
pędnych

przemyśle bawełnianym na

przykład plan remontów na rok
bieżący obejmuje zaledwie poło
wę potrzebnych remontów. Powiększenie planu remontów unie
moźliwił brak dostatecznej liczby

brygad remontowych. Te, które
pracują jeszcze starymi me
todami. To właśnie sprawiło m.
in., że nawet ów tak bardzo niewystarczający plan remontów w
wielu zakładach nie bywa wykouywany. W styczniu na przykład
w PZPB w Rudzie Pabianickiej
remonty wykonano zaledwie w
15 proc_ w przędzalni i 10 proc.
w tkalni, w PZPB Nr 3'w 80 procentach w przędzalni, w 73 proc.
w tkalni, w PZPB Nr 8 - w 56
proc. w przędzalni, w 75 proc.,
w tkalni i tak dalej, Tylko nieliczne zakłady wykonały lub prze
kroczyły swe miesięczne plany
remontów.
Jest to sytuacja alarmująca.

Są to więc bardzo poważne wy są -

Jednakże
prace, wielu Spół'
dzielczyc11 Ośrodków l'IIl.l3zynowych wykazują. jeszcze bardzo
poważne
braki,
spowodowane
billrokr:ttyzmem i bęzdusznym
podejściem ze strony wielu kierO'\\'llików ośrodków do zamówieli tiokony-;\"anych przez !nalo'

l

I

i średniorolnych c1iłopów, Wfilm-

tek tego dotychczasowe zamó,yie
nia na ml.1.sz;')'11y rolnicze sięg;ają
zaled\\;e 60 \Jroc{'nł moźliwośd
j)fodukcYinYt'h ośrodków lhasa.ynowych..
Kiel'ownicv i Komitetv Człon."
kuwskie ~półdziekzych . OŚl'od
ków ~III:;z~I1owych powinni" r""'7
cie skończyi '7 I}ra.:ą zza hiurka,

l

Na

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

czes

.lak oono i n:"'7. k'Hc'plmllcll , hl\v. \ .)\ om

\!uo.\\"~n.-;.z~ c

nzit>ży

DI'm"knl) ('zneJ

uiem voyJu,ino!lL'i pm '~',

podni "ie nit:_ l'
Z(Jbowiuzali prut'.

_......--_._---

wyJa,in(jt!(~ dotycllcza~() v~

'.1'

o 10

walczą

o przyśpieszenie wykonania planów
zobowiązań długofalowych

dlliadl od 28 do 30 bm.

'ss

stani!l wraz z mujatram!. do \vspólza\vodn:ictwa rob3tnicy Oddziału II
szym ciągu napły'wają ma,;; 0\\-0 ,
pr,zY'l'zekajac podwyższyć produkCję
Korestlon<lent nasz to,,'. LatlU)'h u o ~i,2 proc.. zwiększyć jakość produk
z PMS podaje, że na ~ebranit1 całeJ, Cjl o 4 proc. oraz :l.mn'iejszyć. DjJśf
załogi robotnicy podjęli !Zo'bowląza- odpadków- o 1 proc..Na oddz:ale I
nia długofalowe li postanowili do ponad 80 !)l"oc. rlałogl ZObowlw·ało
końca bieżącego rjJku wykonywać się podnieść produkcję o 5 proc., Ił
swe normy w 110 procentach,
jakość o 2,1 proc_ Oddział III poT()W. Olkusz z PZPW Nr 39 komu więkSZY wydajność o 6 '1>r<~c., tka1nlkuje nam, że jako pierwsi pnzy- I nia o 2 proc., a pnzędzalma o 1,1
Mel<lunki

o pod"'jmowan)ch

20-

boW:iązalliach długofalowych w dal-

podejmują zobowiązania długofalowe
Pra<:ownicy sklellÓw PRS w f"odzi
r)'",ni,eż przv~tapi1i do akcji, zapo, ,
.
:
. '.
czątkowaueJ pl'zez tow. lVIarkH!\' kf.
Zobowiązania
pracowników
PSS
. brzmią, jak !1 3stępuje: Wykonać plan
gospodarczy do dnia 30 listopada,

Robotnicy

PI}" inni dobrze Wied7i ... ć o 1:V111,
oogn,·;.:e \Yiej"Cy za w~zell(1).
cenę u~jlu}ą odci,!gnąć biedRF'il
że

-----------------------------------------

dotyehc.l.a>\l.)w!:

,'tępil\~ki. mlodzi
Vi oni 1:.1\ pnl<'Y, \1 y\wlIltni" uortn nu 111. '<zyuach 111';)l:r,rp.U\v('\
• odclz'ału :l.akl. Prz" lll. duh'yillycl! G 3 proc., pIzy j(·dnocE.e~
KapE'lu~lI!licllelN,
I)(IS 'Hlowili uczcie: lIym JJodniE-;;lenill .iako~ei produkcji,
T~ (hiell Ś" id,wej F,>d rad i ;\II()" 6l1~ ]lrz\- praca"h dniówkowych pod-

materiałów

i

I tak w powiecie sieradzkim do
dnia 23 bm. maszynami Spółdziel
czych Ośrodków Maszynowych
zaorano 82 ha gruntu, w powiecie lrutnowskim zaorano 14 ha,
obsiano 43 ha, a w powiecie wie1uńskim zaorano 27 ha i obsiano
232 ha. Oprócz udzielania pomocy w akcji siewnej spółdzielniom
produkcyjnym, Państwo'ivym Gospodarstwom Rolnynl oraz maJoi średniorolnym chłopom, watnym zadaniem
Spółdzielczych
Ośrodków
Maszynowych
jest
zlikwidówarue odłogów, którycl1
obszar na terenie niektórych
gmin bywa dość duży, jak np. w
gminie Dalików, powiatu łęczyc
kiego wynosi 215 ha.

I

& . . . . . . . . . W.II." • • • • • ., . . . . . . . . . .

ilość

\ o voear4dch pod.ięli nai!!tępujące zobowiąr.ania: wykonae plan roczny do
dnia 30 listopada br.; usprawnić dysn:ybucję warzvw i owoców przez
oszczędne i właściwe wykorzystanie
tl'anSpOl tu oraz przez wzmoźenie dY-1
scypliny,

proc. W oddziale IV wszystkie cero~
waczkt zobo ....iąz,aly się podnieśc
wydajność o 2 proc., natjJmi'ast robOtnlcy
wykol1czaln.i postanowili
rlwlększyć Pl'odukcję o 1,5 proc.
PZPB Nr 3
W PZPB NI" 3, jak zawiadamia
tow. Ozdoba, rlałoga podejmUje zo-

procentach, przyrzekł podnieść pr<Jdukcję o l proc. a p1an l'oczny Vi-ykonać do 11 grudnia br. Zespoł"
tow. tow. Ul'banJ.a,lra" Rudowicza,
Gabrycbowieza, Wdo\Vc'zaka., M~roldewicza i wielu nnllych zobowiąlla~
ły się podnieść swą ballę od 1 do 2
procent. Majster Siedłarczyk dobowiązania długofaJowe rlespołowo tychcżas wykonujący swą barzę w
i indywidualnie. Zespół tkacZiki Ma- 103 proc.. przYTze.kl ją podnieść o 2
clelsk[eJ, wykonując swą bazę w 105 proc. a plan wypełnić do dnia 13
grudnia br.
P!2lPW Nr 36
Tow. Łukasiewicz z P2lPW 36 pisz-\!, że rzałoga przystąpiła do wsp&ldługofalowego.
Ob.
rz:awodnictwa
Karski, dotychczas wykonujący 6180
wątków n,a god~inę, Ilobowiązał sie

Ograniczyć
zużycie śwj~tla
o 10
proc. Uzy"kać o"-zczędności na opa};o\Vaniu przez powtórne wy-wanio
opakowań. Przyf;pjesz~·ć termiu zwro
tu opakowań. Przyśpieszyć rozlado"~llie towaru, przybywa5ą<>ego do
sklepów. Wpl'owadzić współzawod
detwo IV skupie słoi 00 dżemu, tubek od pasty itp. Stale wjJir;ywać
.. krupulatnie do kart jJracy h'aU&p0J:Gminnej Spółdzielni
Zuskach
tu godziny przyjazdu do ~klepu i odsię
jazdu. Zmni ejs.zyć uszczerbki towaNW gromadzie Zuski, gm. Regnów, mi, odmówiono wydania nawozów na
we do minimuu1. Prowadzić ;;zkole\lle
Gkrypt dłużny, otrzymał je natomiast
erządzane regu larnie w PZPB im. łogę swego oddziału do wykonywania
źle się dzieje z rozdziałem nawozów
planów ilościowych i jakościowych.
ideologiczne.
T. Saar
sztucZ1lych na wiosenne zasiewy. Go inny gcspodarz, mający 9 ha ziemi.
Pl'acowniry, zajmujący się rozpro- .1. llarchlewsldego odpra wy dla mę
watlza!li em artykułów wanywniczo- żów zaufania, wyr,lźnie przyczyniły
korespondent fabryczny. I spodarzowi, który posiada 2.8 ha zie- V'; kumoterskim rozdziale nawozów
celują: prezes ZSCh. w Zuskach ob.
tliQ do uaktywnienia grup zwi'1Zko Mieczvsław Krawczyk i sołtys tejże
;/adem korespondencji fabrycznych
wych. pozostającycl1 w ciągu wielu
gromady, Józef Budziewski.
miesięcy w stanie martwoty.
wyjaśniają Tow. Marciniak na ostatniej naraChłopi małorolni
oburzają się na
Za dwa tygodnie zakończą się to'\v"ska i Laskowska. które wyróż stosunki panujące w Gminnej SpólW ;miazkt. z zllmieazczeniem w
"GłoRjt>," -w dniu 3 :>lyeznia ur. ko- Gzie powiedział: "Nasi mężowie zau- kursy srz.koJenia zawodowego "Ob- niają się pilnością i uzdomieniami.
Uczestniczki kursu nie ukrywają dz.1elnl i domagają się ich uzdrol'esJlondcllcji pt.. ..7,a11lówienie na funia wreszcie ZL"ozumieli, że ich pra slugi Sprzętu Blldowlanego" pnzy
zadowolenia i dumy, że mogą się u- wlenia.
wiatr". PZP'\V Nr 37 wyjaśniają:
en nie ogranicza się jedynie do zbie· PPB oddz, 12.
Pierwsze lH_"l.eslnlczki kursu sta- czyć :it że wkrótce !Zostaną wykwa.. JeŚli chodzi o tizaf\d do Ubl'al~, lania skladek czlonkow~kich". Gl'Uną do ;pracy w odd7.iale 12 PFE już lifikowanymi pracownikami budoKorespondent chłopski "Głnsu"
spruwa ta we wszystkIch naszyc·l.
.
oddziałach przedl:;tawia sic In'ytycz' , py zWI:!zkowe z powodzeOlem przy- w najbliższym czasie.
wlanymi.
J. L.
Z. ChęeińS-ltl
Najlepszym.i wynikami w nauce
nie. Pnede w.'zv!'tkim nie luamv od-,tą.piły do re(tlizacji hl\.Sla pe-łnego
wykazały
się
dot.ychc.zas
ob.
ob.
GuI
.
korespondent
z
PlPB
12.
Niemgłowy.
gm. Regnów,
powiednieg-o miej~ca na szatnie. ·Szaf. wykorZystania wszyst.kich istnieją
ki .. ~tóre posiadamy, mieszc~ą się <"yeh rel.erw i możliwości dIn wykI)pow. Rawa Mazowiecka
CZę~C10WO w salach I?r?dllk?YJny(;h, nauill Planu G.letniego. Mężowie za&,d:~Je ze w7.ględu na lllgl>:lj(' l bezpH'.
'.,
_
()~eństwo ]ll'ury stać nie powinny.
ufania sŁali się l~to!nJe klł'rOwnJkana terenie gminy Grz'Y mkowice
Brukn';;J,l.!€' szafy na ubn1l1ia U7.U" mi swych grup.
petnimy ll"ll.ychmiast po otY7.ymanill
'IN gromadzie Tuniki powstajf-l li na swojf1 sironę sołtysa gromady
ich z Centrali Handlowej Prz"m~·~Jn
Tneba dodać, że szczególllic wy'
pierwsza spółdzielnia jlrodukcyjlla Tunik, ob. Stanisława Szczęśniaka,
Od dłużSzego czasu gminna ,>p6ł
Drze\\'I1f~go w J'Jo(bi,
gdzie z(}stal~' 1'0 Zlll U.J '.I się: tow. Aniela Grabar. na terenie gminy Grzymkowice pu ...,. któr'emu P:.111Stwo Ludowe na za:l'adzielnia w Paradyżu nie otrzymuje
zallJiJ\donc. Termin wykonania -- I Stanisła.w Kmieć, Henryka Kasprzak skierniewkkiego; do której przystą d~e Reformy Rolnej dało okolo 5 otrąb, któlych brak wobec tego dokwartał
1950
. _ _ _ _ _ _ _ 1 itd., którzy skutecznie
____
_ _roku"
___
za- piło na l'azie kilkunastu chłopó\v pa ziemi uprawnej, a który przed tkliwie daje się odczuć. Okoliczni
mało i średniorolnych.
po siadają t)'lU musiał ciężko harować właśnie chłopi mało- i średniorolni, nastawieni na gospodarkę hodowlaną, znalecych łącznie około 100 ha ziemi. u bogacza wiejskiego.
Ob. Szczęśni ak nie zdaje sobIe źli się w trudnej sytuacji, nie mając
Rzecz prosta, bogacze wiejscy z TuSpl'aF& wypłacania zasiłków 1'0Kilkakrotna interwencja w sekre' nik i Wilczych Piątek l.Istostmkowa sprawy. że zniechęcając chłopów, dostatecznej ilości paszy dla zakondzil1!lych pracownikom Pailstwowej tariacie szkoły uie dała pożądanego li się wrogo do nowozorganizowanej \'lyrażając;c,rch chęć wstąpienia do
Szkoły Technicz.no-Przcnwsłowej \V skutku. Jak twierdzi sekretariat. wy- spółdzielni.
Usiłują oni wszelkimi spółdzielni, szkodzi nie tylko sobie,
Łodzi przedstawia się kiepsko. Pod- płata zasiłków l'odzinnych uzależnio- sposobami odwieść od przystąpienia ale wszystkim mało i średniorOlnym
Cloae gdy zasiłki rodzinne we wszyst- na jest od DOSZ.
do niej chłOPÓW mało i średni.ol'ol- chlopom, dla których spółdzielnia
kich zakładach pracy są wypłacane.
'
, . ."
nych, ażeby móc ich wyzyskiwai: produkcyjna oznacza kres biedzie i
do 7 każdego miesiąca, to robotnicy
.Zdał~ by Się, by DqSZ ,zmlell1ł sty! w dalszY'm ciągu. Chwytają się ta- v,,-yzyskowi przez bogaczy wiejskich.
naszej szkol y otrzymują je np. za J pl a;y , l zacz!}ł tet'mmowo wypłacac kich posunięć, jak częstowanie bieKorespondent chłopski "Głosu"
mie::liąc luty dopiero w marcu, a w zaSIłki.
K
dnych chłopów wódką lub zaprasza
F.M.
niektórych wypadkach ieszcze uiii• Przychodnia
nie ich w t. zw. "kumy".
niej.
korespondent z PSTP. I Podobnymi sposobami orzeciągnęl Grzymkov.ri.ce, pow .skiernie'Wicki

G.-.IPJ

Niezd'r owe stosunki

związkowe

obudziMy

w

z, martwoty

w

Pierwsze kobiety w budownictwie

PlPW Nr. 37

I

Powstała

spółdZielnia produkcyjna

wypłata zasiłków

II

wykonywać

6'606

wątków.

Majster

tow. Kternm: w imieniu swego rl.€sporu przyrzekł POd'wyŻlSZYĆ normę
o 1 proc. i dbać, by krosna były dobrze przygotjJwane do produkcji oraz rzmniejs.zyć odpadld o 0,5 proc.
Kier. oddrziału ww. FiJJljpcza,k werlwal do wspókawodndct'Wa dhtgofalowego oddział IV.
.P!RZEMYSŁ Mm.JSCOWY
Korespondent nasz, tow. Roudziflski z Dyrekcji Państwowe,go Przemysłu l\>llejscowego podaje nam, że
w ślad za 'innymi zakładami, produkcyjnymi, robotnicy Przemyshl
Miejscowego podjęli rz:o'bowiązan,ia
dłu.gofalowe. Stolarnia Met'hnnicznn
Nr 18 !Zobowią'lała się osiągać ponad
105 proc. obecnej illormy, !Zlikwidować dotychcza$Owe braki oraz ,vyszkolić conajilllIliej 7 l'obotndków .
Zakłady Stolarskie Nr 12 :zobowią
zały się plan
roczny wykonać do
dnia 30 listopada br. Zakłady, obję
te przez Oyrekcję P. Przemysłu
Miejscowego przystąpiły do wspólzaWapnictwa
międzydyrekcyjllego
!"la okres 3 roiesięcy IZ Poznan,iem.

• ma otrąb?
Dlaczego ole

skłaniają

Opóźnion

pisanie zamówienia. na maszyny
rolnicze jest rÓW110ZnaCZllG !t oddaniem ziemi. NiesLety, są. jeszcze nieuświadomieni chłopi, którzy wierzą. i w ta,kie bzdury i w
obronie przed "zabraniem ziemi"
rezygnują ~ pomocy SOM, oddając się !>rzewdnie w lichwia'!··
ską zależność od bogacza.
Nie jest pl'zypadkiem, źe na
obszarze
całego
województwa.
najmniej zamówień na maszyny
rolnicze wpłynęło do ośrodlrn
maszyntlwego w gminie Miedzieia (pow. konecki), gdzie człon
kiem Komisji Rolnej przy Gmin~
nej RadZIe Narodowej jest właś.
nie znany bogacz wieJski - StaniSil;aw Szumga.
Komitety Członkowskie oru
kier<>wnicy ośrodków maszynowych nie &t.a:ra.ją się odgrodzić
chłopÓW mało- i średniorolny(!h
od wpływów wrogiej propagandy przez wyjaśnienie im, że korzystanie z usług ośrodka maszy
nowego za-pewni im, P'l'zy znacznfe mniejszym wY'siłku fiz,ycznynl, szybkie obSlian1e ziemi za
dużo niższą opła.tą od tej, którą
pobierali dotychczas za udziele~
nie "pomocy" bogacze wie.iscy.
Nie próbują. im wytłumaczyć, że
ich zamówienia na maSZY11y roI
nicze potrzebne są ośrodkowi
wyłącznie V.f celu prawidłowego
rozplanowania, szybkiego i spraw
nago pn:eprowadzen,ia siewów
oraz dila usprawtlienia pracy Ko.
mitetów Pomocy
Są.siedzkiej.
Muszą
eme przecie-,i wiedzieć,
idedy i komu należy przydzieli.'konia do siewów itp.
Komitetv Członkow1<],ie i kierownicy Spółd7.ielc7.y('h OiirodMa~zyuowych
powinni
ków
Wyjść
wreszde
zza
biur~"l
i
WZI:)t'
be1.pośredni
udzi~l!
\<'
zwaiczaniu wrogipj propc1
gandy wyzrskiwnezy, C'o prz~-
czyni sie rÓ',ynież do Hprawne\{o i lermjl\(}\Hlgo przeprowa dze nia piel'l1 ~zy ch Riewow \V Phnir
G·letnim.

smarów. Sprawnie
i szybko maszyny rolnicze poprzydzielano gromadom według
z3mówiell. Maszyny te są w peł
ni wykorzystywane.

niki. Robotnicy tomaszowscy zawdzięczają
je urzeczywistnieniu
pomysłu remontów szypkościowych, sŁosowanych obecnie w ca
łym j:)rzemyśle włókien sztuczTakie rozwiązanie przynosi oln.ych. Dzięki nim przemysł ten
brzymie korzyści. Oznacza ono
zyskuje dodatkowo 10 milion6w
bowiem zwiększenie możliwości
metrów tkanin, a tegoroczne pła- .
produkcyjnych danej fabryki, do
ny przemysłu włókien sztucznych
datkowe Wrkol'Zystanie rezenv,
przewidują wykorzystanie maszyn
tkwiących w
każdym
zakładzie
w 95 proc.
pracy. W ślad za spTa wnym prze
Niewątpliwie.
ostatnie słowo
prowadzaniem remontó\v idzie po
na odcinku remontów szybkości;)
większa nie
planów produkcyj,\V'.{ch nie zostało jeszcze pawle~\ych. możliwość prz)'spor.zenia na
I dziane.
Dalsze
doświadczenia
szelDU krajowi nowycb wartości,
I przyniosą no,ve osiągnięcia. Ale
zatem,
przyśpieszenie
naszego
WVJDowa kilku cvfr· trzeba, by te doś~adcze~a zosta
marszu do dobJ'lJbytu szerokich
Wyniki te posiadUją wymowę 1:1' .W}'korzystane I przez lOnt" ~a
Zaradzić t~rntt mOże i pOWill~
ma!> pracujl!C\Th.
nav.et dla laika. Mów'ją onr: h: łęne p':rzemYbłt~. Na rZtlc(;l,y apel!
110 natyt~hmiastowe
przystąpienie do tworzenia brygarl
Skarbnica bogatych na przyk~ad cz ...s r~m?nl,l }:;kr~. oapu\vled:nał;v JUz br.~gady ren'lo~
cal:ck . skrocono z 27. dm ~o :} ,ItIL l towe prl:~Ul!sł~ gtll1l0w~go.. W
szvbkościowvcb remontów 0doświa4czeń
DZięki lemu postoje lUleSlęCUll' Wyfw6tnI
t;) W
ł..odzl proba!
r~ :tapew~ienie warunków
O ważnosci tegu zagadmelli, spadł) o setki tysi~c.\ wueciollu-I przeprO\vadzenia rf.'mun.ttl szybko l
T -.
h'
odjęci~
świadczy fakt. że w Zw'ązku Ra- godzin. A to oznacza \\ sl.osunku I' śdowego zakot1czyła SIę pełnym I lllnoz lWla)ącyc nn p
•..lr
dzieckim POŚ\vH.'cono mu obfita roczn)'m 'zwi""szenie
produkt:ji powodzeniem. ViTspaniał e su k-.ce~y.pracy.
.
a ••• " •••• w~
a ••••••• ao ••
a."., ••• II~.II
1 na tylil odCInku
n1uszą stac Sl~ I l ad tynl '\\."lnny ię zastanowić
• ,
•
••
Udziałem wsz:vstkich br)gad re- l centralne zarządy, dyrekcje fatJłł TVflodn~a Młodzlez,
U.~OlltOW.:lTh w Polsce, w ich H~ll bryk. orgamzacje partyjne i za"
b
Jl
"
ble iakze całego pn:elllysm wIo .. j wodowe.
kiedDil"lcgo.
Stanisław Kosicki
••••••••••

chłopów od korzystania s. ushIg
ośrodków maszynowych. aby zapew.nić sobie możność dalszego
'ich wyzyskiwania. Rozpu~czaml
są bzdw:ne plotki, które oddzia.lywują. jeszcze na mniej uświadomionych chłopów mało- i sredniorolnych, mówiące, np., te pod-

szych w okresie Planu 6'letniego
siewów wiosoo.nych, przygotowując się do nich starannie. Maszyny, potrzebne do siewów, został)' na ogół wyremontowane
całkovlicie i na czas. Remonty te
z olbrzymim nakładem pracy
przeprowadzono w 80 proc. we
własnych warsztatach naprawczych, często jes~cze prymityw"
nie urzą.dzonych. Nie zapomnia.no również () za<>patrzeniu się w

W
przemyśle
bawełnianym

W

Planie fi.letn'",

Prące Spółdzielczych Ośrodków Maszynowych

Sytuacia

włókienniczy l

• •
WJOlen pójść w ślady

Pierwsze' siewy

.

Już

traktowanej trzody chlewnej
Odpowiednie czynniki winny SIę
zainteresować przyczyną braku otrąb
w spółdzielni Vi Paradyżu .
Korespondent chłopski "Głosu
Teofil Bernas
KaŹIDierzów, pow. OpOCZyłlski
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wolność wasz~ ,I naszq

Za

, Budziła się wczesna wiosna 1947
roku. Dni były coraz dłuższe, cie
płe, a marcowe słońce pokrapiało
drobnymi piegami twarze bawią'
cych się w ogrodach dzieci.
Bronek wrócił z zamiejskiej
wycieczki szkolnej zmęczony, ale
zadowolony. Ze zdumieniem więc
zauważył, że w domu panuje przy
gnębienie: ojciec milcząc niespokojnie przeglądał gazetę, matka
nerwowo wykonywała pracę przy
kuchni.
Na wesołe "Dobry wieczór" 1'0
dzice odpowiedzieli milczeniem, s.
z rąk ojca wypadła gazeta.
Bronek podbiegł, by ją podnieść i w oczy rzucił mu się napis na pierwszej stronie: "Wielki
Bojownik za wolność Waszą i na
szą Generał Karol Świerczewski
padł od kul band faszystowskich".
I chłopiec zrozumiał wszystko.
Zrozumiał
smutek na twarzach
rodziców, zrozumiał, dlaczego robotnicy,· których spotykał, jadąc z
wycieczki, byli tak dziwnie mU-

Którl\ Kobylo
Której nie odda.
I szlak bojowy.
I gwiazda kremlowska
Soćjalizmu gwiazda
przewodnia" .
, Ta gwiazda, która przyświecała
Swierczewskiemu w · walkach
Wielkiej Rewolucji Październiko"
wej, która kazała mu walczyć o
socjalizm w dalekiej Hiszpanii i
na ziemiach bliskiej, ukochanej
P01ski.
Karol Swierczewski - syn ro"
bociarski i sam robotnik - bę"
d,ie uśmiechał się z pomnika do
wszystkich żołnierzy Polski Ludo
wej, do robotników 1 chłopów bu
dujących socjalizm.
Będzie
się
uśmiechał do nowej, jasnej, nie'

~:j~kiej Pl'zyszł~!~~a S~~::~!Cz"1 Sprawne ręce harcerza nie obawiaia sią IrudRości
1IIliII1IiI1IIII1II1!I'~IlII~lIIIllIłlll1lfllnlllmllllllllłllll~I~IIIIJIIIIlII~nmlll11ll1l\lllllllnll~1I11IIIIIJIJIIII~IUlll llllllllll lllllllllJlllIllIlllRlIllIll~Hmlllllllllnll~lIłllllll1I 11!1:~UIIIII~IIIIIIIIII~I"IJ~IIIiIIlIIJIII~IIIIIIiI!lłlllllllllll llJl1I1111111111111IJliIIt!fllllILI

Jak pracuiemy w Sieradzu

W naszej świetlicy harcerskiej
dni potem ojciec powie
Minęły jut trzy lata od tragicz nania z prochami Genex:ała, ",1e" odbywają się co dwa tygodnie
dział do Bronka:
nego dnia śmierci Generała. Pol dzą polscy harcerze i harcerki.
zbiórki reda<k'iorów gazetek ścien
- Pojedziesz ze mną do War- ska Ludowa, w której obronie zgi
Bronek pracuje właśnie nad nych. Na zbIórkę przychodzą har
szawy, pożegnać Generała.
nął Karol Świerczewski, potężnte v.1erszem o Generale. Chce na u- cerki i harcerze z zebranym w
je i rozwija się ku socjalizmowi. czyć się go na pamięć i powie" ciągu dwóch tygodni materiałem,
Na cmentarzu w Warszawie Lud pracujący Polski czci pamięć dzieć kolegom. W wierszu tym który następnie między sobą wyzwartym szeregiem ustawili się generała Waltera i wie, że i z je' jest mowa o pomniku, który kie' mieniają.
ci, którymi generał walter-świer-I go walki - w szeregach Armii dyś wyrośnie w Warszawie na
czewski dowodził w walkach prze ł Czerwonej, potem w obronie ro' cześć Gęnerała. Na pomniku tym
Zebrani redaktorzy wspólnie
ciw faszystom hiszpańskim w botników Hisżpanii, wreszcie w II
"Świerczewski będzie nie
ustalają tematy ga~tek. Zwolen
1936 roku, Dąbrowszczacy. Był Armii Wojska Polskiego przy bo'
surowy, nie skupiony nicy sportu z wielką przyjemnomiędzy nimi i ojciec Bronka, ro' ku Armii Radzieckiej - ta Polska
Swierczewski będzie na nim
ścią umieszczaią w swojej gazet
botnik łódzki i uczestnik tamtych wyrosła.
uśmiechnięty. ce wiele fotografii sportowych.
walk.
Wie o tym także Bronek, w któ
A w tym uśmiechu wszystko:
jedną gazetkę wykonują przeważŻegnali Generała tołnierze II rego pamięć wryły siEl dni pożegPolska,
nie cztery osoby. Koleżanki i ko'
Armii Wojska Polskiego, którymi
,------------------------------------~------

Będą robiły kukiełki. Wśród ma
łych harcerek jest jedna starsza

cz ą cy.

W

parę

druhna, która doradza, pomaga,
pokazuje,.. Najgorsza sprawa jest
z noskami u kukiełek. ja twś n ie
chcą si<=: trzymać. Ale trzeba przy
tej !pracy mieć trochę cierpliwości
i cała praca w końcu się udaje.
W tym kącrku świetlicy , gdzie
robią kukiełki, jest naj głośniej i
IJJajweselej.
Małe "kukiełkarki"
ŚiPiewają
wesołe, łatwe
melo-

I

Z·Oł·
l·
•ł
naerz, k'
tory.Sla k
U om,
nie ki
.. ania,

dowodził on w walkach nad Odrą

~t~{yS!iŁ~~~~~(·ra~e~~~~d~~ ~
, walce z faszystowską bandą w

&I
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Rzeszowskim !pod Baligrodem.
Pod gorącym niebem Hiszpanii, taj na czele polskich oddziałów bo rodu polskiego.
Zegnali go robotnicy, chłopi, ko na bezkresnych stepach rosyj- haterski, niezwycięż{)ny i stanow
Na południowo'wschodnim krań
biety i młodzież.
skich,czy · na zielonych równinac'1 czy szedł od bitwy do bitwy leo cu Polski, przy wschodniej grani'
Łopotały na wiosennym wietrze polskich pól, wszędzie jednaka by gendarny gen. Walter Karol cy zginął śmiercią żołnierza gen.
czerwone sztandary, gdy przemó- la walka, ten sam wróg - w Ś ....rierczewski. Towarzyszyła rim Karol SwierC2€-wski. W czasie
wił w imieniu Dąbrowszczaków mundurze hiszpańskiego, bądź nie miłość i zaufanie jego żoŁnierzy. podstępnej napaści 'faszystów ukra
żołnierz Międzynarodowej
Bry- m; (~ ~kiego faszysty. I jeden był
Takim' pozostał do ' ostatnich ińskich trafiły 'generała z zasadzgady im. Dąbrowskiego:
cel walki - zwycięstwo, które chwil swego ' życia. Wtedy, gdy ki ' wrogie kule. Upadł w !piasek
- "Ukochany Generale Walte- przyniesie robotnikom W'3zy 1tk~ch z ruin i znisz<:zeń wojriy dźwiga' z czerwonymi !plamami krwi na
rze!
krajów wyzwolenie, prawa i wła ło się nowe, wielkie życie nasze" starym żołnierskim mundu'l'ze, w
Weterani bojów w Hiszpanii, dzr;,
go kraju, kiedy na m;iejscu znisz' którym przeszedł bojowy szlak od
Dąbrowszczacy, towarzysze broni
Od wczesnej młodości stanął do czonej Warszawy, pięły się w ,gó Oki do Nysy. Na rękachwiel"
z całego świata stoj:], przed Twoją tej walki generał Karol Świer rę' skomplikowane rusztowania no nych żołnierzy, kiedy ciało statrumną, skupieni w bólu niew:,,- czewski. Sam {)dczuł i rozumiał wych budowli, niestrudzony, odda wało się już bezwładne, wydawał
prowadził swą
mownym...
krzywdę klasy robotniczej pod rzą ny sprawie wolności i praw kla bojowe rozkazy,
Jak bardzo kochałeś, ... Genen- da~i kapi~alistó~, tym silniej ~ęc sy robotniczej, nie spoczywał am o.statnią w życiu bitwę, dopóki
sźare cienie śmierci nie pokryły
~e Walte::ze .:.Pql~kę ludu pracu' zWlązał SIę z mą i całe swe zY· na chwilę gen. Świerczewski.
Jące~o mlast l WSI ... Polskę, p.od,da cie poświęcił walce o jej prawa.
Jeździł więc na inspekcje, in· Jego twarzy.
Tak zginął generał KaTol Swier
szy l suteren, PoJskę _ kommow
Już w 1917 r., kiedy na ziemi struow,ał, prowadził akcje, bo choć
fabry?zny~h... PolSkę twardych, rosyjskiej runęła stara, despotycz przebrzmiał huk wielkiej wojny, czewski - żołnierz, który się ku"
roboclarsklch dł?m... "
na władza carów pod ciosami po" poz:ostały jeszcze niedobitki faszy 10m. nie kłaniał.
~ule ban?yckIe zabIły Cię, Ge- tężnej, rosnącej z każdym dniem stów, którzy chcieli zniszczyć bu'
neral;. Zgmąłeś od kul pobn- rewolucji socjalistycznej Karol dujące się nowe życie w Polsce.
tymcow Franc~, ~dersa... kr~a- Swierczewski znalazł się w pierw Żołnierz polski czujnie i wiernie
tur gestapo, zgmąłes od kul nuę" szych szeregach walczących.
stoi na straży interesów klasy ro- .
dzynarod?wego faszyzm~.
.
Wspólna była sprawa robotni- botniczej i nie , da bezkarnie nisz'
,!fam ~le wolno p~ak~c. ycz.y ka rosyjskie<1o polskie<1o i his z- czyć tego, co stw
, orzy1 wytrwałą i
les
Jak lhamowac
'k'lego. N°"
. .
.
,
· nas
"ł'
d TwboI
. ' tClerpIe" pans
a WIel u f'"
rontach to clezką
pracą Jego narod.
Totez.
ma l. zy, a e .na. ~Jąb dzr~mną czyI si<=: bój z kapitalizmem, z je- bandy jedna po drugiej zostały
Mama Ewy w Dniu Swięta Ko
przy~lęgamy, ze Wlerl11 ę" lemy, go wspólnikami i sługami.
zlikwidowane.
'
biet, 8 marca pra,cowała przy
tym ldeałom, które dały CI, Ge.ne
Generał Świerczewski był żol'
J d kźe
lk t
tal "ik sweJ' maszynie w fabryce z jeszrale, nieustraszone męstwo, WIer
'
"
, . e na
wa. a a ~ a v u
t · · · któ
C· nierzem, ktory rozumlał, ze wal- pIOna bolesnymI strataml Padło cze ' większym, niż zwykle skupie
· b d .
l
Ul dę'łzle~y. eJ. zb1emd :
r~sz t an.
I~ czyć trzeba wszędzie,
tylko w
niej wielu wiernych
i !!.a
radością.
zro Z1 a, IWIerm k
wroga,gdzie trzeba
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Przy takiej pracy i zabawie

łatwo też zakończyć zbiórkę.
led~y, którq umiej" rysować dru Małe harcerk~ niechętnie zdejmu
kują napisy, inni starają się ład ją fartuszki.
Tak chciałyby jesz
nie rozmieścić artykuły.
cze pozostać dłużej przy swoich
Wszyscy chętnie prZ!eglądamy kukiełkach ...
"Pioniera" i inn.e piękne ilustJro

wane pisma radzieckie, z których
można wiele w naszych gazetkach
z.amieścić.

W czasie m{)ntowania gazetek,
śpiewamy wspólnie piosenki. Pośród nas jest jedna harcerka, któ
ra zna język rosyjski. Czyt.a nam

często

adyku-ly z "Pioniera" i opowiada nam ich treść. W ten
sposób praca idzie nam składnie
i czas szybko mija. A następne
go dnia w klasach ' wiszą już no
we gazetki, zrobione w naszej świe
tlicy.
'
Niemniej ciekawa praca wre w
innej części świetlicy. Tutaj zbie
rają się najmłodsze harcerki.
Z
poważnymi minkami nakładają far
tuszki i zabierają się do pracy,
Co będą robiły? N a stoliczkach
leży glina, pocięte drobno papier
ki, miska z wodą i to wszystko.

Druhna· drużynowa zbiera swo
je druhenki. Najpierw w szeregu
do miski z wodą, aby umyć usmaro
wane gliną rączki, a potem z
wesołą piosenką maszerują
do
domu.
Ania Kurkówna

.Harcerki no Wartach PokOjU

I

ę

zle~y

można

I

niszczyć

że

D E ,P E S
, Z A

darom naszym" s rwa;vlO~~ ~; pomagać przyjaciołom bez wzgl~'
walce. o wolnoś~ nar?d?,,:v SWlata .' du na narodowość i kolor skory.
· ZacIsnęły. SIę pI~SCl. ro~)Otm"
Kiedy krwawy generał Franco
kow, "yypr~zyły SZykI zołmerzy, rozpoczął z pomocą faszystów nie
pochylIły. SIę sztandary w prz~sIę mieckich i włoskich walkę z lu'
(Dalszy ciąg) , ,
łom~Teńkiej, zasypanej śniegiem
dze walkl .z ~aszyzmem, walklOdem hiszpańskim, z , Czerwoną
Z początku Hek cierpliwie się chatkl.
.
.
Polskę SOCJah~tyczną.
Hiszpanią _ na pomoc ,podążyli o- opierał. Po chwili Uniósł się i
.TutaJ ~r~enocuJemy -:- po'
Swym cbłoPlę~ym ser~en~ B::o: chotnicy z całego świata.
splunął na Czuka. Czuk się roz', ':"l~dzlał w0ZX;ICa, zeskakuJ~c w
nek ~rz~łączył SIę do tej wIelkleJ
Wśród nich znalazł się również złościł i chciał wszcząć bójkę. Po smeg. - To Jest n~sza ~tacJ~.
prZySIęgI.
Generał Świerczewski.
niewa,ż jednak ręce ich były skrę .. Cha~ka była malenka. Ludzl w
Stanął na czele niezapomnianej powane ciężkimi kożuchami, nie mej ~le. było.
.
Brygady ' Międzynarodowej i wsła byli w stanie nic innego robić, . W?zmca ~~ybko z.agotowal ~zaJ
wił się bohaterską walką z faszy- j'a k tylko uderzać się nawzajem nIk ~ przynlOsł z san torbę z zyw
stami. Na froncie wojny dom)- ~. zołalni otulonymi w baszłyki.
nośc.lą.
.
hufca harcerskiego wej w Hiszpanii śmiertelny stracłJ. Matka spojrzała na nich 1 roze~ . Klełh,asa ~ zma.rzła l stwa:~:
ogarniał faszystów na sam dźwięk śmi'ala się. Wtem woźni-ca ude- mał~ ~e mozna mą było w~lJac
Łódź - Stare Miasto słowa - gen. Walter - tak si~ rzył batem l' konie popędziły. Na gwozdZle.. Oblarno ją.wrzątklem,
.
.
Z okazji Tygodnia Światowej wowczas
nazywa ł KIŚ
aro
Wler"
P"ogu \"yskoczyły dwa bl"ał" pu- a k. aWaJłk l c'hl eb a po łozono na g o'"
G en. W a lt er - b u d Zl' l ' t 'v '
Federacji Młodzieży Demokratycz czewsl,.l.'
,
t'
ł
W' rącą k uch n i ę·
ozCzuk znal~zł za. piec;D?- jakąś
nej, hufiec harcerski Łódź - Sta- ufność i wiarę w sercach towarzy ~~! ek:z~~~~ł~ za anczy y.
. .:
,
krzywą spręzynę, l WOZnlca pore Miasto zobowiązuje się zwięk szy, bohaterstwem i brawurą Zd. :- Hej, ~eJ! ~ho - oho .... Uwa- wiedział mu, że to jest sprężyna
szyć liczbę prenumerowanych eg d z iwiał cały świat.
Takim samym, dzielnym, roz- za), stratuJemy.
od Inf\trzasku, za pomocą którego
zemplarzy tygodnika harcerski e YWesołe zające z chichotem um- łowi się wszelką zwierzyr.ę.
go , "Św1at lVJ1odych", z 70 do 870 w ażnym, pełnym bohaterstwa i
pogardy
śmierci
pozostał
gen.
K:aknęły.
Dął
w
twarz
świeży
wiatr.
Sprężyna
była zardzewiała i
egzemplarzy.
ki edy ok opy Czuk i Hek wbrew swojej woli nikt już jej n ie używał. Czuk zo
Drużyny zobowi ązują się rów· 1' 01 Ś wi erczewski ,
nież do zorganizowania głośnego Madrytu zamieniły się w stano' przytuleni do siebie pędZili w sa- rientował się w tym od razu.
Wypili herbatę, zjedli i poło kolportażu "Świata Młodych" na wiska !'lod Moskwą, gdy kraj ra- 11iach pod górę, na spotkanie tajdziecki odpierał h itleTowskie hol" dze i na spotkanie, kSi~życowi, zyli się spać. Przy ści an ie stało
ulicy miasta i na terenie szkół.
który wojno wyłamał SIę spoza szerokie drewniane łóżko. Na nim,
Drużyny: 4a, lIla i b, 71, 45, 3 l dy.
A potem dlugi i zwycięsk i szlak n iedal ek ich B ł~k l tnych Gór.
zamiast materaca nałożone były
40 urządzą specjalne wieczorn ice,
bojowy Armii Polskiej od dale'
Lecz oto konie, choć im nikt nie zeschłe liście.
poświęcone umasowieniu ~isma
kiej Oki po Drezno i Berlin. Tu- l d a wał rozkazu, zatrzymały się ko
(D, e. n.)
harcerski ego.

I

I .-

Zobowiązanie

W tym dniu, przy warsztatach
kobiet, wszędzie migotały małe
chorągiewki.
Kobiety na znak
swej solidarności i woli pokoju
na świecie stanęły na Wartach
Pokoju, by wzmożoną ,pracą utrwalić gospodarkę naszego kraju.
O tym, opowiedziała mama
Ewie, kiedy wróCiła wieczorem :z.
fabryki szczęśliwa i zadowolona
ze swej pracy. W tym dniu na
swej maszynie wykonała 120 pro
cent normy.
Ewa dumna była z sukcesu ma
my i marzyła, kiedy ona będzi ~
pracować i osiągać takie
wyniki.

ra ich wyszkoli i uzbroi do wal
ki z wj"cgalni
O tym nie trzeba było długo mó
wić drużynie. Dziewczęta
rozumiały to dobrze. Nową rzeczą na
tomiast był ciekawy pomysł Ewy,
aby drużyna trzymała w ciągu

Światowej Federacji
Demokratycznej Warty Pokoju w szkole i aby każda 'Z
nich starała się w tym czasie zda
być jak najlepsze stopnie!
Projekt uznano powszechnie za wspa

Tygodnia

Młodzieży

niały.

Na drugi dzień w szkole widać
wiele dziewcząt w mundur
kach organizacyjnych i czerwonych chustach. To b y ł symhol pel
ni onej Warty POkOjlJ , św iilclomej
uczciwej walki o lepsze stopn:e.
o dobrą naukę.
było

Na zbiórce drużyny
harcerskiej, poświęconej Światowemu
Tygodniowi Młodzieży, drużynb
wa wiele mówiła o walce, jaką to
czy młodzież z uciskiem iwyzys'
k' em cz)owieka pracy, o tym, J'ak
często nawet z bronią w ręku mu
Wynik pierwszego dnia był n a j
si zdobywać swą wolność i pra- lepszym dowodem, jak pelna l. a
wa, Do tej walki młodzieży żyją palu i przekonania, była p OShiW1
cej
w
krajach
wyzysku
harcere;{ trzymaj ących Warty P v
niewoli wH, lHśmy również wni eść
.
d ' ł
. d . ł d
kOJ·u. - Na siedem odpowiedzi
l nasz u Zla - powle Zla a ru
żj,nowa.
Wart o"wniczek Pokoju - sześć za
Za"t c( ,10wiła się Ewa nad słowa słu żyło na p iątki, a jedna na
mi drużynoweJ Przypomniała jej czwórk ę ! Podobnie było w Gni n,l
się n '<lm3 , która wraz z milionem s t ępne.
kobiet waltzy (' pokój i sprawie'
Takim s o o~ob em
1"" swoim
dliwość' na śWlecie przy sWyCl'l
, < .
.,
p z,~
"
war~ztat .. ('h i\ przecież warszt a- warsztaCIe pra ~y h ~,l'~~rl\.l UCZ CI,t y
te~ pracy JEJ, Ewy , i kole~anel: W~r~aml POl,w:1u ŚWlatov,IY Ty- lest szkoła. Nauka. to bron, kto I dZlen lVIłodzlezy.

I
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,
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a •. •

ZłE

.$11'00'"'1.

POMYSŁOWY

prasa lódzko·28 marca 1930 r.
Kl!PlEC

Pod Rador''lskiem dokommo nap:l
Gu ne niejakiego Sobk<łwiaka, które
mu ,.zabrano" 2011 zł. gotówką
przeznaczone na spłatę długu. hk
~lę oi{azało Sobkowi ak wynajął sobie dw'Óch ludzI, którzy l.Ikrępowali
go powrozemi na szosie i rzekomo
ograbili z gotówki.

SOCJAJ~DEM()KRACJA
DROGĘ

TORUJE

HITLEROWI

Po dymisji kancelerza Muellerapren'tlerem rządu niemieckiego zo. stał dr. Heinr i_c h Bruer.ming.

. Pytanie na którego
ti.'łozgryu'ki

odpowiedź

piłkarskie I

"

Nr 81
....

u, ;

naszego fotoreportera

przy Alei Unii

doprowadzony do
pisała

~

Z k a mery

adi
Co

roI

porządku Y

czeka wielu zwolenników

ligi postawiły Łódź w kłopotliwej

n
" M nieeo sytuacji. Dotychczasowy .,reprezentacyjny"
IItadion ŁKS-Włókniarza przy Alei Unii w chwili obecnej przypomina
nieco ... Zakopane.'. Zwały ziemi na wałach sięg·aj, niebotycznej wysokości i twoną dość malowniczy łańcuch gór, nie pozbawiony licznych
prze tęczy i wąwozów. Piłkarska jednak publiczność nie jest tym zachwyrono. Ostatecznie do Zakopanego czy do Karpacza może dziś wybrać się w ramach wczasów każdy, tak, że to "urozmaicenie" terenu
wifk~zości zwolenników piłki tl')Ż:lej nie przypadło do gustu.

piłkarstwa w Łodzi

my jednak korzy&tali jeMez. jakieli
2 lata, toteż jut w tym tygodruu
przystępujemy
do prac ziemnych,
które wykonywać będł członkowie
klubu i SP.
ZA DWA LATA OTRZYMAMY

STADION EUROPEJSKI
KONlNA DLA BEZROBOTNYCH
Nowy stadion włókniarz. proCelem dania możliwosc! bezrobo
jektują wybudO'Wa~
za Radiostaej,.
tnym spożywan ia kot1skicgo mię!'''
Kiedy wreszcie boisko ŁKS-WłÓk-\
- W styczniu - mówią nam w za- Do budowy jego wł6kniarze maj, t:&"
dowie- miar przysł;ąpM w przyszłym roku,
rn.agistrat mIasta ł,odzi Obniżył do niarza przybierze właściwy wygląd? rządzie ZS "Włókniarz" 111inimum taryfę za ubój koni.
- oto pytanie, które niemal co krok dzieliśmy się, że teren zajmowany a może nawet jeszcze w tym roku na
DOM MIES'7KALNY
słyszało się w niedzielę, opuszczając przez boisko będziemy musieli oddać jesieni.
'<'
stadion przy Alei Unii po meczu z Poczcie pod budowę dworca poczto- Tym razem to już aby nu nłe
"Wisłą-Gwardilj". Na. pytanie to po- wego. żebyśmy o tym dowiedzieli się ruszono zakopujemy !!'i, w zIemi W FŁOi\lmNIACH
ROZ\'VIĄZANlE f'EJMU
W dniu wczorajszym wybuchŁ stanowiliśmy jak najszybciej odpo- kilka miesięcy wcześniej, to w ogó- mówią z humorem. - Stadł011 będzie
I ROZPISANm ·WYBOROW
groźny poż.ar w domu prz.y ul. Naru W.I· edzieć, toteż wczoraj .połączyliśmy le nie przystępowalibyśmy do prze- zbudowa.ny jakby na dnłe ba.senu
.
Jan tcwicza 11.
Nowodesygnowany premier
Slę z z/l;zą.dem" Z rzeszem~ Spo;to~e- róbki stadionu.
Oczywiście, z pier i odpowiadać będzie wszYstkim noPALACZE A TRAMWAJE
go "Włokm~rz , aby.. z~sIęgn!!c. !l11:;- wotnych zamiarów musieliśmy zre- woczesnym wymogom.
Piłsudski' ~rat Józefa) 'l.apowleRadni miejscy zgłosili wniosek o r?d~jnych lnf?rma~Jl 1 podzlehc SIę zygnować no i... oczywiście opóźniło
A więe trochę cierpliwości.. Za
dlllał ro?wiązę,nie Sejmu i rozpisa;jakieś m~ dwa lata będziemy jut
f;czwolenip na palenie tytoniu w wa r,lml z Czytelmkaml.
to do pewnego stopnia prace.
rtie nowych wyborów.
gonach doczepnych tramwajów miej
NA 1 MAJA
- Z boiska przy Alei Unii będz.ie- mieli stadion europejski.•
CHOROBY SKORNE
ski ch.
~TADlON PRZYJMIE INNY
"'C
KłNO - NlEDOSTĘPNYM
WYGL.4D
NĘI{A.JĄ LUDNOo
LUKSUSEM
-Stadionbędziejużuporzą.dkowany.,.,
legł
Dlugotrwale bEz.robocie 1 nędza
Ostatnio podwy ższony ,podatek na 1 Maja - mówią nam przy ulicy
Nee zapominaimv więc O trenin~u
_ przyniosły jeszcze jedną klęsk~ widow isko'kJ' - spowodował podTo Si1nkiewicza 13_ Pod słowem "up"żenie biletów wej ściowych do Idn. l'zq<Jkc;wany" należy rozum\·~ zasyb .... .-. j
_.I..........",.
t.p<lłoczną, którą są choroby skórne. lUna ł" .. _.... - świ.. n " . pustk". _ wiele p,m' e wykopów, zniwelowanie wałów
Celem należytego przygotowania
Jesrroze at"U .....e
0<:".7 ...... ~".
.
lel
"
, t· J b ak:
"""'
....
..,.......
••
k'
l l l
SI'" do sezonu lekkoatl. PZLA polecił sprawa
S/l.,lhkośc1
u
skoczków.
razw mOZl1l0ne na szu e .t r li lokaU ma być zamkniętych.
l poz,' , tawlenie
ta
Jego
na~ 1y en "
'<
~u
.
' . mog ł a s tac' przeprowa-"-I'ć
w s·,· edzl·baC'h Okr"".
n...·ens ska'-ł
.....sj"c
funduszów na higIenę - qała. Wśród
a bY na mm
z ł atwosclą
uu;
.,..,
'-Jw'
"'<1 Ił m. - bi"'"
... llet•
CO GRAJĄ W KINACH
'-1"
Zw. LekltOatletycznych treningi w te kę w 10,2. Sredniodystansowcy
1
h ........
bezrobotn ych ł6dlZkich' zanotowano
.
pUu Icznośc.
l
"Palace" -,,'fruciciel". ,.Czary"_ Nitej znajdować się będą dwa renie, Cwiczen1a terenowe odbywają długodystansowcy mmzą eg i '.7,,,..,preerażająC<l
ilość
wypadków "Więzień z Sing _ Sing" . .,Casino"- n:~dy ~;;.prokich stopni o beł;.mowycn się w naszym okręgu we wt0rek i wac się też od'P<łw'iednl.ą &ybkościłl,
·wJ·erz,u.... u i · tp. chorA·b
c'al
"
k'r&W~zr.
. IKac,
1
h
' pr~eznaczo- w piątek w godz. od 17 do 18 ee sta- która odgrywa decydującą rolę
~_
v :
" I"ult
."l a.
r ówniez
b1 w
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ne na mIejsca stojące. pooob.le I!top- dtionu przy M. Unli. PZLA zaleca walce na finiszu. Przez crLęste enie mamy zreszt, na bobku przy ul. brać udfZiał w tych marszobiegach ganie, lekkoatleta zdobywa konKilińskiego.
terenowych wszystkim lekkoatle- dycję, która ułatwia systematycrzn Y ·
_ Miejsca siedzące, trzy rzędy ła- tom, bez względu na rodzaj upra- trening d w czasie zav.'Qdów jest dowek _ mówią dalej nasi rozmówcy wianej konkurencjI. A więc skoczek, skonałą bronią w !Zaciętej walce.
1
Pmez systematyczne bieganie w
_ będą opasywały już całe boisko. miotacz, czy biegacz, każdy winien
Po dokonaniu tych prac widownia uC'leszczac na treningi.
terenie, płuca powiększają I!~ją po ,
będzie mogła pomieścić około 30 t y- Wiemy doskonale, że lekkoatleta jemność, normuje.się oddech, II pra
p
-rWOwy 'T'EATR
'
opierać musi swe wyniki na bie lm. ca se!'Ca staje się regularniejszą·
11.55 (Ł) ·Sygnał - chwila muzy sięcy widzów. Na tym za k onczymy
.
im. ~ ·NWANA JARACZA
to przede
Miotacze, skoczkowie l sprnnterzy
I
Skoczek I miotaC'l ł·i. 12.04 Dziennik południowy. 12.25
(ul. Jaracza 27)
nasze
prace_
wszystkim
sprinter,zy.
A
szybkość
winni
co
dzień,
z
})OCfZąrtkiem
wiosny
(
łJ
)
Chwila
muzyki.
Pl'zerwa.
13.20
D ~ i ś o god:!, 1~.15 sztuka L. Kru cL;~
CO WPtJYNĘt,O NA OP6:ZNIENIE można wyrob i ć właśnie biegiem. przerabiać na powietrzu, p1'Qnajko,vskiego pt. "Odwety" ·w drugiej t3.!l5 P rogram dnia. 13.30 KonCH!.
ROB6T?
Bieg terenowy wzmocni stawy i mniej gimnastykEl i lekkJie pra:ebleźH.OO
,.Z
życia Węgi er". 14.15 CtJ)
ł.'erf.ji.
Co wpłynęło na opótruenie prze- mi ęśn iE' ora? odpowiednio do.zowa- ki ze startami. Taka codrrlenna praKomunikaty. 14.20 (łJ) Mm;yl,a opePAŃSTWOWY
rctkowa. 14.55 Audycja PCK .dla cho widzianych robót na stadionie ŁKS- ny, wyrobi szybkość. Najlepsi mio- ca przyniosłaby w sefZonie wyniki.
TEATR POWSZECHNY
zada jemy p)rtanie tacze świata biegają 100 m. w gra- Polityka PZLA jest słusz.na i uzasa
l yeh. 15.10 Audycja dla szkół popo- Wł ókniarza? . (ul. Obror.ców Stalingradu 21)
Indniowyeh. 15.30 Audycja dla świe t i czekamy na odp O'.viedź, na którą nicach 10,5, a ~ż skaC'lą 180 do dniona. W stOsunku do biegaC'LY na
Codziennie o godz. 10.1:; "Niemcy" lic d z iee ięc ~'c h. 15.50 Pogadanka sp Ol' cz C'ka zapewne wielu miłośników pił- 190, wyn iki
opierają więc na średnie l długie dystanse, PZLA
I.eona Kruczkowskiego z Józefem t OW ll • .16.00 _Dziennik popoludniowy. ki nożnej.
szybkości.
podjął wcześniejszą akcję 1 ju.i: dziś
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
wiemy, te jest w nasrl)'1ll okręgu
Karbowsldm w roli profesora Son- 16.20 (Ł) Aktualno3ci łódzkie. 16.25
kilkunastu biegaczy, którzy prawie
l1enbru.cha.
(Ł) ,.Dziecko nluai przyjść na ,hviat
Nasi korespondenci 1Jiszą ...
codziennie, od grudnia włącznie, ul' AŃSTWOWY TEATR NOm
zdrowe". 16.30 (Ł) Poemat Wł. BroprawIają ma1'Srobieg1 przełaje.
(Daszyfukiego 3J, tel.18l-M)
niewskiego ,,0 życiu i śmierci Karobez względu na pogodę. Niewątpli
TC3.tr nieczynny aż do odwołania la Waltera-świerczewsldego - rowie ta ich codzienna praca, ten ich !
~, powodu chpróby w.ykonawcy roli botnika i generała". 16.47 (Ł) Chwiwyda owoce '
~',,:.i;ułowllj.
la muzyki. 16.50 (Ł) "Skrzynka ranie ma odpowiedniego boisk G, are odnosi sukcesy wsyotematycenytrenlng
sezotllie.
cjonalizatorów".
17.00
Koncert.
17.45
'mATR KOMEDII MUZYCZNEJ
Do jednych J aktywniejszych lo się towarzyskie spotkań1e pUkarDlateto tet· W laMum.'i.eniu rLało1e
Audycja słown<rmuz. "SP". 18.00 "Z
_ .,LUTNIA" · .
L.Z.s'. w naszym województwie skie pomiędzy drużynami LZS (Kro- ni'a, że tylko cZęlStym i systematyczkraju
i
ze
świata".
18.15
Karol
Szy(ul. Piotrkow"ka 243)
L.Z.S.
(Proboszczewice).
Mecz
gulec)
a
należy L.Z.S.
w Proboszczewinym treningiem rzdobęlkie się wyniWtol'("k, dnia. 28 bu'!., o godz. 19.15 manowski - II Sonata fortepianowa
'cach, gminy Lucmlerz. Piłkarze po ciekawej l emocjonującej grze za- ki, IPZLA. !Zaleca wszystkim lekko
w
wyk.
pianisty
radzieckiego
Świa
"Królowa przedmieścia".
.
tego zespołu mogą się już po- kończył alę zwycięstwem gospoda- atletom cz~ bieganie pod. okiem
tosława Rycbtera. 18.40 "Wszechniszczycić kilkoma sukcesami. Pra- rzy 3:0.
instruktorów. A więc wS'LYscy lekko
PAIQ"STWOWY 'fEATR LALEK
ca Radiowa". 19.00 Pogadanka w
ca w . tym zespole rozwijałaby
Bramki dla zwycięzców strzelili: atleci niech wezmą sobie do serca
"ARLEKIN"
rocznicę śmierci gen. Świerczewskie
się niewątpliwie
jeszcze lepiej, Kowalsld, Gadulski iWadzyńsld.
dewm; - biegajmy du20, pr,zez bieg
(Łódź, Piotrkowska 152, tel. 258-99) go. 19.15 ,.W rytmie
tanecznym!'.
FracmentT s mecmu pDkanklego
gdyby w Proboszczewicach było
Wtorek, dn,.ia 28 marca 111'., o &,odz. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40 MuNajwiększ" bolączką LZS
w Pro- do wyników. iPZLA ohce widZieć na
odpowiednie
boisko.
Niestety,
starole
Biegów
Narodowych
wszystWisła - Gwa.rd~ - ŁKS WJó1młarz
17.15 widowisko pt. "Złota rybka".
zyka. 21.00 Koncert symfoniczny, potego boiska nie ma. Wojewódz- boszczewicach jest brak odpowied- kich łekkoatlet6w, bez weględu na
Kasa c,;ynl1a codżiennie od godz. 10 święcony twórczości K. Szymanowniego
boiska.
ka Rada Sportu Wiejskiego przy
uprawi'a ne konkurencje.
5kie~o.22.00 .,Wszechnica Radiowa".
TEATR "OSA"
LZS w Proboszczewicach jest zeZ. O. W. Związku Samopomocy
A więc do pracy. Celem rzdopingo
22.15
Lekka mu~yka organowa.
(Traugutta 1)
62.01
Chłopskiej powinna się tą sprawą społem młodym, ale niezwykle am- wania zawodnIków. dla najpilniejDr.ig po 1'az ostatni .,.Romans z wo- 22.30 "Zwyrtałowa bacówka pod weOrgan t,ódzklelfo Komitetu i WoJejak najprędzej
zainteresować bitnym, o czym świadczą dotychcza- szych
1 wyróżniających się PZLA,
wódzkiego
Komitetu
Polskiej Zje·
dewilu" 70 T. Wesołowskim. , Poctątek ~ołynt wieł'chem". 22.50 (Ł) Muzyka.
lIowe wyniki: jak remis z trzecią dm polecił przeznaczyć pewne nagrody.
(przyp. Red.).
Z3.00 Ostatnie wiadomości. ·23.10 Pro
dnoczonej Partii BobetolczeJ
o godz. 19.30.
.
.
W nied70ielę na boisku L.Z.S. w żyną ŁKS Włókniarza 1:1, zwycięs
B e d a fi u J e:
W so-bot~, dnia 1 kwietnia premie- gram na jutro_ 23.15 · Muzyka tanecz- Proboszczewicach gm. Lućmierz odby two nad Andrzejowem 6:1 i zwycięs
KOLEGIUM REDAKCYJNE.
W W))Ści.~u " lV- P"
na. 24.00 Za kończenie audycji i Hymn
,
two nad L.Z.S. (Krogulec) 6:1.
ra "Oberżystki".

B·· Naro dowe " za pasem

I
I

.w.

LZS

W

Proboszczewicach

I

I~DR!A

KINO
I

Stal i Kolejarz
na czele.11 ligi

Korespondent "Głosu"
Zygmunt Sencerek.

. ·. i·;·I';·~;e. '. CSR

T. Je 1 o D y:
Redaktor naczelny
118-14
Zastępca red. naczelrego
218-2.1
Sekretarz odpowiedzialny
219-0 ~
Dzla! partyjny
218-H
Dzlal korespondent6w rob' ~nJczych 1 chłopskich ' ora:r.
redalt .or6w g aZEtek śclt.nnych
Ilł-ł:
Ozia! mutacji
22J-2S
DzIał mIejski I sportowY
25ł-2\
wewn. • 1 11
Dział ekonomIczny
11'-11
Ozia! rolny
25ł-21

pojadą

na rowerach
wagi 9 kg

Górnik (Bytom)

GRUPA WSCHODNIA
ROMA (Rzgowska 84) "Dubrowsld" Stal JIt:atowice
2 4:0 10:2
na drugim miejscu
godz. 18, 20
O i
ń
3:1
REKORD (RZgOW5K& 2) "PrZ}'gody p~~ ~~~m
; :~~ 2:1
Zamieszczona wczoraj przez nas ta
Nas!~!!la" dla młodz. godz. 16; Skra Częstochowa
2 3:1 5:3 belka I Ligi piłkarskiej uległa znle"RaJms god.z: ,18,. 20
Związ;kowiec Chełmek 2 3:1 6:4 kształceniu. Na drugim miejscu znajSTYLOWY (KIlmsklego 123) "Awan
duje się obecnie Górnik (Bytom) przed
tura· na wsi" g.odz. 17.30,20
Związkowiec Przemyśl 2 2:2 2:2 Górnikiem (Radlin). Polonia-Kolejarz
4:3
k R
k 2)
Zi mi
Stal Lipiny
2 1:2
śWIT (Bałue 1 yne
,. e a Wł6kniarz Częstochowa 2 1:2 2:3 (Warszawa) znajduje się dopiero na
woła" godz. 18, 20
Lublinianka
2 0:4 3:6 10 miejscu. mając stosunek bramek
'fĘCZA (~io"trkowska 108) "Dom na
1:5 2:4.
l>U~tkoW1U godz. 15.30, 18, 20.30
Kolejarz Przemy!l
2 0:4

i . dla młoclzi~y (Staljna 1)
Reprezentacyjna drutyna kolaSbl'h 'I'an:ana"· godz.. J 6. 18, 20
rzy ezechoslowacldch pojedzie w
BAŁTYK" (Naru.towic~a 20) '"Cótka
wyścigu Warszawa - Praga na romarynarza" g:,dz. ~7, ~9, 21
werach krajowej produkcji marki
BAJKA (l"rallc15zkauska 81) ,,0 6
"Faworyt".
1\"1ecżorem po wojnie" god~. 18, 20
Wysokość roweru będzie
dostowewn. ,
2) _ "ProGDYNIA ( Dasz"ńskiego'
sowana indywidualnie dla każdego
J
Redakcje nocni
ln-81
gram aktualno~ci krajowych i zazawodnika. Waga roweru "FawoKo'pClrtat.
granki;l1Vch Nr 13" godz. 11, 12,
ryt" wyniesie 9,30 kg_
t.ódt. PIotrkowska 70. tel. 22S-2?
. 13, 16, i7, 18, 19. ZU, 21
Admini stracja
260-42
ITEL _ dla młod ziety (!~egionów 2)
Di/!Ia' ogloszefl . L6d!. Piotrkow.• Knock-out" godz. HI, 18, 20
TATRY (Sienkiewicza 40) "Czarci
GRUPA ZACHODNIA
Kalisz - Leszno 6:2
aka 104a, tel. !II- 50 I U.-7~
MUZA (pabianidła 178) .,Torpedo~leb" godz. 16, 18. 20
Kolejarz Bydg.
2 4:0 (1:1
(Łódź)
Pierwsze piłkarskie &potkanfe eli
WYdawca RSW "Prasa"
Adr. Red .: t.6dt. Plo.rkowska " .
WISŁA (Daszyńskiego 1) "Córka ma Stal Sosnowiec
2 4:0 6:2
zw"dęza W Koluszkach
rnlnacyjne w turnieju miast, międ'T..Y
",;ee N i eugięty" godz. 18, 20
W -ele piętro.
POLONIA (Piotrkowska 67) "Dom
rynBrza" godz. 16.30, 18.30, 20.30
Zwią7.kowiec Radom
2 4:0 5:3
.7
zespołami Kal!S'La I Leszna, rzakońDruk. Zakl. Graf. RSW "Pru."
na pustko\viu" filmprodl\kcji pol- WŁÓKNIARZ (Pr6chnika 16) "Upiór Gwardia Szczecin
2 3:1 9:6
W Koluszkach o mistrzostwo kla- czyło się wysokim zwycięstwem Ka
17. tel. 21l6 -łZ.
&kiei _ godz. 16,. 18.30, 21
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.80 Włókniarz Chodaków
2 2:2 4:~ 5y A piłkarze ł6dzkiego Kolejarza lisza 6:2 ~3:1).
l Lódt, ul. Zwlrkl
Prenumeratę przyjmuje
PRZED',nOśNJE (Żero1l1ski~go 76) WOLNOśĆ (Napiórkowskiego 16) l<olejarz Toruń
2 2:2 2:2 pokonali tamtejszego swego imienni
Mecz wywołał w Kaliszu wIelkie J
P.P.K . ..Ruch" na konto P.K.O.
"Pustl.łlnia parmeńska" II seria "Dom na pustkowiu" godz. 16.30, Budowlani Gdańsk
2 1:3 5:61 ka w stosunku 2:1 (0:1). W tabeli 'T..sinteresowanie, gromadząc ponad I
Nr. VII-8633.
g'odz. 18. 20
l8 J 20.30
Kolejarz Ostrów
2 0:4 2:4 prowadzi Kolejarz Łód:t. który ma 5 tys. widzów. Reprezentacja KaI!ROBOTNIK (KiIió-skiego 187) "Kon- 7.ACHĘTA (ZgiersKa 26) "Miasto Budowlani Swidnica
2 0:4 1:7 szanse na uzyskanie tytułu mistx-za sza był,a zespołem bardrziej zgranym
D 1-14182
stallt y Znsłonow" godz. 18,20
we s tchnień" godz. 18, 20
Widzew Łódź
2 0:4 4:sILodzi.
I i odniosła zasłużone zwycięstwo.
m.......................~A&~a.. . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~"••"""""""""""""""""i.""""""""""""""""""""DUG~0Q~"".
Przeszli już wszyscy. Pandego nie ma wśród nich.
- Jak go znaleźć? Przecież to diabeł... wilkołak ... - szepczą
- Wilkołak! - szepczą kupcy. - Diabeł!...
kupcy.
Mułł<lwie spoglądają spod swych brwi:
ROZDZIAŁ XLV
- Nie. nie ma wśród sipaj6w Pandego.
TAJNY ROZKAZ
- To diabeł! - szepczą mułłowie. - Skrył się pod wodą lub
z am i enił się w dym i ogi€ń i wpadł do lufy swej ogromnej armaty!
Domy w mie:>l!le są ciemne, wieczorami nikt w nich nie zapala:
Oto idzie niewysoki człowiek związany sznurem z szeregiem,
ś wiatła. Rankiem nie warczą żarna domowy ch mł ynk ó w.
ja.k prat z braćmi. Ma niebieskie oczy Europejczyka. Mac Ferney
Koty są tłuste i objedzone mięsem zabitych w olów i mułów.
Na przedzie idzie właśnie młody sipaj związany sznurem z cajeden z ostatnich schronił się w podziemiu i teraz prowadzą go na
Na
głównym plaC'U, na szafocie z granitu, leży s iedem ciał za'
łvm szeregiem. ' Ma uśmiech szeroki, oczy mu błyszczą. Lall-Sing
śmjer~ razem z Hindusami. Na siwych wło'lach ma strzępy biaslrzel<mych: są to ciała synów i wnuków sza cha, na rozkaz Wil'
dlatego śmieje się, że tak kazał major. Smieje się swobodnie
łego kapelusza, na zmęczonej tv. .lrzy widać gorączkę. Kupcy posona, wystawione na postrach mieszkańców .
i związany tańczy. W mieście znany jest ten uśmiech i błyszczące
znajll go, ale milczą. Zwracają się do swoich mułłów - ci milOd niepogrzebanych trupów rozchodzi si ę n a d miastem cuchną
oczy.
CZ!) również. To "hakim" człowiek osobliwy, leczył ich chorych.
cy zaduch.
_ Wskazywa~ głównych buntownik6w! - rozkazał jeszcze raz
Nawet mułłowie nie chcą skaza~ Mac Ferneya. Ale sLpaj, stojący
Generał Wilson wydał rozkaz: "Rozprawić si ę z buntownikami .
:xr.aior.
.
tJfZY lewym ramieniu Hodsona, posuwa się naprzód.
Zabijac bez litości każdego, kto tylko miał coś w spólnego z bun"
Handlarz sztucznym nawozem stoi pośrÓ:d kupców. Pamięta, jak
- Gdzie Pandy? Dawaj tu Insura-Pandego! - mówi do niego
tem lub ukrywa w domu powstańców" .
...en sam sipaj wyganiał go z . bazaru, z jego starego kramu. Teraz
major. - Inaczej będziesz dyndał na szubIenicy!
Osiedl,a wiejskie w promieniu d z i es iątek mi} wo k ół D elh i zoo
mc.hyla się do majora i mówi.
- Dam ci innego sahibie - szepcze sipaj. - Dam ci innego
stały spalone i zrujnowane.
- Bierz tego, sahibie!...
za dobrą śmierć. Idzie u człowiek .z twego narodu, sahibie, a ty
"Bes1tlalstwa dokonane przez n asze w ojska bJły wprost prze- Odstawić go! - rozkazuje Hod8on.
nie potrc.fisz go odróżnić!...
Żołnierze odprowadzaj 1\ na bo1r Lall -Singt .
rażające 'Pisał jakiś angielski urz ędnik d o J oh na Lawrence·a. - Euro~ejczyk!.. . Wśród pluga wych sipa ~_ w? Europejczyk
Jeśli chodzi Q grabież, to pn:ewyższ~'liśll1:y w t ym n awe t N adir
Maszeruje partia za partią.
szacha".
wśród buntowników?
- Gdzie Pandy? Najważnie'S7.Y Pandy? - pyta major.
Hodson zapomina n awet o Pandym, głównym buntowniku.
Sipaj, .stojący z lewej strony majora, jest blady ze strachu.
Przez kilka dni z rzędu huk a r m at ob w i eszczał \v południe upaDaje znak i żołnier z e odprowadzają na stronę Mac Fern()ya.
Pal1dego nie ma, nie można go odszuka~ w .zere,ach. Pandego
dek warowni i zwycięstwo Anglików.
DZin - Ga - nii J Dżin - Ga - Dżi - tańczll skazal'ic1.
Jńe ma ~ód Uwy'ch. Jni martwz""
D. c. n. ~
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