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centralny rząd Chińskiej Republik! Ludowej' li przewodniczącym
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~;:~en: ~~~~
stosunki

I

Panie Ministrze!
R=eczypospolitej Polskiej potwierdza niniejBzym 0trzymanie deklaracji eent1'aZnego reądu; C11.iiiB7Ciej Republiki Lu
dowej z 1 pae"ckiemika b.", oraz
propozyeji _wiązania; 8t08U1I"kó'IO dyplomatycznych pomiędzy
Chi!\8ką Republiką LudowI! i
Rząd

Rzeczpospolitą Polską.

Sta~r:O'tI1iIIko

Rządu

W

o ruchu granicznym'
z Bułgarią

Li j' d (J we 1

dot~h
Mrodu
jest pofIJSZeChrn3 ena"
tle.
&sąd R. P. zawsze still
fla
Iltanowł'iffl:u
tfflm7 _odOłD do
niezale!nu8ci i sam~tJnOOlle~.
Trwaf4ca di~ął1Ci lIJt lfóhater':
ska walka ludu ch<l'liskiego o 'IOg-'
zwolenie spod uc'tsku rOlfi::ł'mc;
reakcji i zagranicznych imperialistów cieszyła się najwyższą
sympatią i.
gorącym poparciem

Bprawach

chińskiego

__ __-d.__------R. P.

naruszała umowę

SOFIA, (PAP) Bułgarskie minister"
otwo spraw zagranicznych wręczyło
ambasadzie jugosław.iańskiej w Sofii
8 notę, wypowiadając,! umowę o ruchu
grarncmym.
Nota stwierdza, że umowa była
wykonystywana przez obecny rząd
mail ludowych Polski. Byla przy- jugosłowiański w celach wrogiej
kłade-m, %agrzewającym do wallci działalnoścI pneciwko narodowi buł
wS%ylltkisl ludy mUujące wolność garskiemu i Bułgarskiej Republice
i pl1kój.
Ludowej,
Wyr4l"ia;m Panu, Panie MiniWhodze jugosłowiańskie wysyłały
Btrze, radość, Ż/II zwyd~ka trrdka na terytorium Bułgarii agentów i
lUdu ehińskiego o wolnoU i de szpiegów. którzy prowadzili działałność dywersyjn~ i propagandę anty4
mokracjI} ,dobiega końca i komlt bułgarsk'l.
Rząd
jugosłowiański,
nikuję Panu w imieniu swego wbrew postanowien;om umowy, staRządu zgodę na nauJiązanie tto- wia przeszkody obywatelom bułgar
BUnków dyplomatycznych pomię- skim, mie;;zkającym w JugOSławii,
d:ay R0ądflm
&iec:oyprwpo'itej gdy chc~ oni powrócić do Bułgarii. VI
PoJskiej " r1!ątHm CMń.kiej Rs- szeregu wypadków rząd jugosłowiań
pub!l!ki LlJłdo'MI"j. JHtsm prlllflko- slti skonfiskował dokum~nty i pasz. '
.
porty obywatelI bułgarskIch, wtrącananI, .118 pom'flky 008%11111.1 no- jąc okaziPieli do więzienia lub interrodam, ~z. ~m R. P: tJ rBfł' nując w obozach koncentracyjnych.
Ilem Chł~! ~!tblik, Lud9 Fakty te dowodzą. że władze jugosło
wej zostanq z~zi8rzgnięte bU- wiań~kie naruszają konsekwentnie t
skie więzy pr:e;yjaini i nawią~ systematycznie postanowienia umoBt08!tlt~
grnł'PodarCZ6
orms wy o ruchu granicznym.
kulturalne,
eo będzie dal3Z'7jm
W tych warunkach rząd bułgarski
krokiem na drodze do umocnie- zmu.zony jest oświadczyć, że nie monia Awiatowego 'Pokoju oraz bez- że się uważać związanym na przypieczeństwa
dObrobytu naro- szlość postanowieniami wspomnianej
dów.
umowy.

Rząd ChińskieiRepublikl

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych wicemin. pro!. dr. S~
nishiw Leszc:i:Ycld wezwał dnia 4 pazdziernika 1949 r. charge d'affaires
ChIn i wręczył mu w imieniu Rządu
!!.p. notę mwi~daJ;ni.ajl!~ą, że na skutek sytuacji istnieJI!~J w Chinach,
rząd pana Yan SiszaIl'a w Katonie ~e
!Il8 nadal tytułu do rep~ez~towarua
Interesów narodu
chińskiego. W
zWiązku' z tym Rząd Polski uważa
stosunki dyPlomatyczne z rządem
kllntońskim za nie 'istniejl!c;e od dnia
ł, października 1949 r.

systematycznił

~

Rumunia,Bułearia,Czechosłowacja i Węgry
uznały

-1

Rz~d Chińskie) Republiki LudoweJ-

m,

dyplomatyc.me.
li!
związku li tym wi~min. prof. 'BUKARESZT (PAP), W dni!! 3 paź- wielki przyjaciel - Związek Radziec
dr. StaniSław Leszetrydl, !derow- dziernik:a minMler spraw zagranicz- Iti.
.
"''''ste tw ""'Zagra ayeh Ramuńsltie',i Rep!!bliki LudoSOFIA (PAP). Bułgarska agencJa
nik....u... rs a ",~.aw
- wej Anna pauker przesłaa do cen- telegraficzna donosi, że rząd Republi
nicznych, wysłał do ministra spraw ~ego rzędu
Ć'hiilskie;i Republilti ki Bułgarskiej postanowi! uznać rząd
zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej depeszę trUci następującej: Chińskiej .Republiki Lud~v.:ej. i dokoLudowej ..... Czu· En - Lai tele' . ..
liki L d
nać wymIany przedstawICIeli dyploRząd R~unskieJ ~epub.
u 0- matycznych.
nast j . treś '.
ępu !!CeJ
CI.
•
wej i naród rumuński ~~t~y z TlIPRAGA (PAP.). - Na posiedze
dł·
o
, ,,Minister: Spraw Zagranwz- dością proklamację Chmskle~ RePdU- niu w dniu 4 b.m. rząd czechosłoęnrzy
s~ alą
, !łych CZIł - En .. Lai,
Pekin, blilti Ludowej oraz utworzeme rZą u .
, . .
I)
I
Chin!l.
'
traloego z tow Mao - Tse - Tun- wackl wysłuchał oBWladczema Wl~em na czele. .
cepremiera Siroky'ego, p.o. Ministra
BUDAPESZT (PAP). Wiele wybit- zydium Węgierskiej Republiki LudoPo zapoznaniu się z propozycjami, spraw zB:granicznych, w .sprawie nych o~obi~tości węgierskich wyrazi wej Mjnalyfl, sekretarz generalny
UT
zawartymi w depeszy ehińskiego een ut~orzema rządu LUdOWeJ, Repu- ło życzenie zwrotu rządowi jugosłon'
tralnego rządu ludowego z 1 patdzier bliki Chin.
wlań~kiemti odznaczeń, otrzymanych Partii (J)robnych Rolników Gyongy.
nika, rząd Rumuńskiej Republiki Lu
Rząd czechosłowacki przyjął
to w swoim czasie od tego rządu, Moty osi i inni.
dl Li
wił
.
Ć stosunki
".
. d wUją one swój krok faktem, że pod~'.lł
.dcmej Post;ąno
~WIąZa R blik oświadczenie do wiadomoscl i Je - czas procesu Rajka dowiedziono, iż
Czechosłowacja
,
'. . ,
"
dyplomatyczne z Chińską. epu - l! nomyślnie zatwierdził propozycję kierownicy obecnego rządu jugosło'nar6i 0%s1i;i It "ado-' fIo- L11dową·
.
natychmiastowego nawiązania sto wiańskich są najmnikarni mocarstw
nie chce przyjaźni
1IiUal ~ ~ o 'UZl'WNtSC:: Cen Rząd R~u:ńskieJ R':PU~liIti ~ sunków dyplomatycznych z rzą- imperialistycznych i w tym ch arakrządem Tito
tralńego Rządu Ckiii8kiej Repu- :e~:~ąP~dc;,na~O~:!?a obo dem. Ludowej ~~publiki Chin,. któ.- ~,;;,ze 1~~oo:~d~lid:~!~~~;;n~~e~~
Z
l
bUlol" Ludowej ł ,m'lDiązanm z tym zu demokracji, pokoju i socjalizmu, ry .Jest wyrazI~I,ele:n rzeczywIsteJ grom, przygotowując
morderstwo
PRAGA (PAP). Na wtorkowym po,
- , , - 8toBUflkó"ID dypZomatycz- na czele którego stoi nasz wspólny woli narodu chm.skle?,o.. •
przywódców węgierskich,
siedzeniu rząd czechosłowacki wysłu-,
•...,.......
Rząd postanoWił rowmez natych
chał oświadczenia wicepremiera Si-,
RYC,,"
. t zerwać stosunki dyplomaWęgierskie ministerstwo spraw za- roky'ego, p. o, ministra spraw zagra:
04 tołelu laf ~g IIJ MJIDlas.
_ granicznych przekazało zwrócone or nicznych o wrogiej polityce obecneg'."8Z" '...m""'..... bohaterSką walty~zne z, rządem kuo:nmtango~ł dery jugOSłowiańskie poselstwu FRJ go rządu jugosłowiańskiego w stost.m
.,,;. .._;" t'h-'~:'ki
Ż
1:&.-'1
~...
skim,
ktory faktycznIe
straCI w Budapeszcie.
ku do Czechosłowacji, do ZSRR I do
"'i' MrvaU c łm. ego.
yczy ~"',
....
Ik
ł dzę
kraJ'u
.
h k .'
d
k
j' l d ej
:wycI~twCl Chi!\8kiej Armii LudoMATKĄ·
wS~~TD~;:SZT (PAP.): _
Wśrqd osobistości, ,któr: zwróciły k~c ied:~~lnieer;;~S{:~o~~ ow •
106;, która ro~a 8łlJój kraj w
'erska A enc'a Telograficzna do- odznaczenia jugoslowlRnskle znaJdu. . . ńs
""kich b .....-h
Biiam' Kuami,,gI . .
g. J .
:-.
ją się: Matyas Rakosi przewC'dniczą
Wob~c te~o, ze ~~ąd JUgOSł?Wla ki
v'V"
OJUN
ZI.
ł. '
nOSI, ze węgierski llllmster spraw
.
"
, .
. . upraWIa dZlałalnosc brutalnie gwałtan~, ~ro,lbny."u f11'I56Z amery- zadaniem
zagranicznych Gyula
Kallay w cy prezydIUm WeglerskleJ RepublIkI cącą układ o przyjaźni, pomocy wza
rykall8kich pocR'egac%g wojennych.
imieniu swego rządu przesłał we Ludowej Szakasits, ministrowle Ge- jel~mej i powojennej wSl!ółpracy z
S~g ro~ rolrotmkó'lO
wtorek do ministra spraw zagra - roc. Farkas, Kadar, Reoaj, Ries. Erdej, dma 9 maja 1946 toku, Jak równlet
chiń8lach, odbttd00f4jqeyc1r. przetJ
nl'cznych Chin Ludowych Czu-En~ Darvas i Ortutay,
przewodniczący udn:ow2ę7 Ok WSPtó.łpra19c4Y7 kUltur~ejmiZ
.1 M ."t..._'-'
.
Ch""l
h
h dz
. d
.
.
.
.
ma
WIe ma
r. zawlaqa a
my.. a........~..'
łn _po no~nyc,
Z całego 'kraju nadc O ą WIa 0- Lai depeszę, w któreJ zaWiadamIa Centralnego Urzędu PlanowanIa Vas, się rząd jugosłlilwiański, że ukłaa ten
przemy(t, ktory Btlil B1ę p0d3tawą !ru)m o dotyeha8owym przebiegu o decyzji nawiązania stosunków szef władz bezpieczeńsh.va Gabor Pe- i wspomnia.na UITIO.wa nie mają już
dalszych z~w Annłi LndTJ- "Tygod~a Zdrowia'.
dyplomatycznych.
ter, b. premier Dinnyas, członek {'re mocy obowIązuJąceJ.
'\06J.
Naczeln7IIl hasłem ,Tygodnia Zdro
Ble&11Umg wysiłki c~ chłli wia' jest.~oienie i ~P:uar~:ro
"kich, którzy na terenach '101/%'10'010 w&nl.e opillki. nad matką I dzieckiem.
1t wielu miastach wojewódzkich i
flyCh dziefłli riemill obszarniczą i powiatowych otwierane SI! ambulatogłęboko przeorytrolł pnoegml1 g'lo- ria. udai.elające bezpłatnej pomocy
bę feudalizm..
me.tce i d2II.ec1m. NL in. wzorowe amWaUi>ai narod" ch~go o 'WY- bulatoria, wyposałone w n?Woczesne
Z1Oo1enie spod ja1"Z'IM 1oolbnilłn~ urządzenia lekarsI?e i saru.taJ;1e ot:
•
.
warlo w War~WIe, w KatoWlcach I
Uct8~ .. w)'Z)'3Tim, 8PO<t. pr2":ml w BydgosZCE]". We wszystkich amburcxkime, teuddlno - kaptfafi8tl1Cf1- 1atoriacll porad lekarskich udzielają
niesłychanemu
łIIl! reakcji, była nam om'łka 91i81tu bezpłatnie najlepśi lekarze chorób
WARSZAWA. (P AP).
Zasłużona stała powtórnie skazana na śmierć tek energicznych protestów mas praIlumo tll8ięcy kilometrów, jaIkie dziecięcych.
działaczka
demokratycznego ruchu przez faszystowski rząd grecki. Pier- cujących. Skazanie na śmierć Ketty
dzIelą Chiny Oli Pol8Td, BouMFlI. 'Tydzień Zdrowia' szeroko u- kobiecego w Grecji, Ketty Zevgos zo- wszy wyrok śmierci uchylono na sku- Zevgos wywołało oburzenie wśród
!~ chiń8ki, cM!\8kie masy pracu- W:ględnia opiekę nad matką I dziecd",mokratycznych kobiet całego świa
~ące llTowadzily walkę o :e same kiem wiejskim. Z miast wojew~:
ta.
idemy, o jakie walczym".
kich wyjechały do odległych gmm l
Zarząd Główny Ligi Kobiet w imieDzi<i .
.
.
. " . gromad specjalne ambulanse ruchoniu wszystkich członkiń wysłał do
." aJ =wy~~t!Oo lujtt ~~.~ ,skte me. Zaopatr=ne w odżywki, preparaty
ONZ,
do rządu w Atenach i do Mię
go file ulega JM wątpll"'-'o8ct.
wi~nowe i leki, z których kąrzydzynarodowego Komitetu
p"",.,cy ,
. Centralny Rząd Ludowy, wylo- stać będzie bezpł~tnie .ludność wi~j
Walczącej Grecji w Paryżu listy na.. '
~Iony na konfe"-""Ji stronnictw po ska. We - Wl!~stklch Wlę~szych nuastępującej treści:
Ii~yconych ID Pe!:'l'>,s iest ,vielką s~ch wrgamzow~no sP,:cJ~e ośrod:
.l\Iy. kobiety polskie, 'lorg~nl
8ilą, silą, za którą 8toi 475-milio-!ti pokazow,: rac~onalneJ pIelęgnacji
zowane w Lidze Kobiet, podnositlotry _ft 'd
h" I'
,,~ro
C
~ąd
,Wao- I, wychowanIa.dziecka.
,
.
my najwyższy glos oburzenia i
Tsc·Tunga jest tą silą, l:tóra "eSzkoły plelę~marek. zorgaruzowll::
protestu przeciwko
wyrokowi"
1'),()[;la >laród c',:,irl .
_
'Zz' ły pokazy racJonalneJ_ plelęg~acJl
skazującemu
na śmierć Kett1l
go obe , .
,
, , ' 1'. ~LC(f 'dziecka. W Katowicach uruchonuono
Zevgos,
bohaterkę grecklęgo ru- '
e
t
w 1 go ma:,tzu ku po- specjalne kursy higieny, wychowachu oporu i zasluioną działaczkę
8 ępom I
TozkWltOVJ-j
społeczne- nia dziecka oraz kursy higieny w
demokratycznego ruc!)u kobi~
tnu"
gospodarczc"mu , hultural- szkołach.
gO w Grecji.
~u.
.
UZ1lanie przez 'Rząd 1'0'-'." Ch .... W Kielcach, - jak już o tym plsaSwiat nie może dopuścić do pokle
• """'>
... liśtny okręg PCK 2Organizowal
pelnlenia podobnej zbrodnI. My
a . go Rządu Ludowego j'3$t '''yra bezpłatne przejazdy samolotem mnikohlety polskie. które poniosły
~_8~de:znyc!t UCZ1lĆ pr1<1fja,,171i. tarnym dla dzieci chorych na koklUM.
śmy tllkwielkle ofiary wwalcez'
......... ZYIDI narod polski dla nuro- Wzniesienie się samolotem, w górę,
bltleryzmem, domaglłmy si.. ',u~
fiu C~iń8kiegO, narodu, któ;,y dal, wpływa korzystnie na leczenIe kokluwolnienia Kełty Zevgos,. bohnterobecme przykład ludom uciskanym szu.
skleJ bojnwnlczkl' II W31MŚĆ ł
przez. imperializm, jak należy wal- W szkołach i zakładach pracy wynicpnd!egłość G~cc$l.· .
,
C2yć v zwy..J~';h~
głaszane są pogadanki przez lekarzy
Dllmagamy, się. aby .bNZ.il~fJtl-:
Witamy ~"';Jd' chi';t,ki potllŻM- i ~r:tCOwników sJ:uż~y ~wia. MłcOśrodek Zdrowia w War-,zawie przy, ul.
gO 80~
ft7_'
_ dziez szkolna orgaruzule zarówno w
słęw~ęła odP6w!edn1~ <:kroki..~. .
8 kiei, Doktór Grabe - Łęcka bada ,23~miesięczną,Basi(l
1'.Okój.
W 10.....,6 O pode» ł =~ jalt i
~ ,koIJkursy, czy,cęlll u!-'l\~Wj!,n.ia ty.', .Iuwolale.;,'.
,
CÓr:eĆB~ ilus(łl."labriJ.iiineu,o '
nJaKll.ty.ZevIOII.
.
'
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"Tngodnia Zdrowia"

Ketty Zevgos ponownie skazana na

Kobiety polskie
przeciw
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Palagoni:i

.Norody
Ameryki
walczq
o
pokói
sprawą
poparły ideę zwołania
młodzieży deMokratycznęj.
AI~Id'
I
·

wszYStl ki

pObroua pokoju jest
narodów świata". Tymi &łowy
uczestnicy Kongresu Obrońców Po· ·koju w Paryzu zaapelowali do wszyst
kich narodów, wzywając je do czyn
. p.ej obrony pokOju, do walid przeciw
ko prowokatorom i podżegaczom wo
~ Apel ten znalaz! żywy odc1iIwięk we wszystkich zakątkach ku· li- ziemskiej. Poruszył on również na
'ładY kontynentu amerykańskiego.
Nie przebrzmiały jeszcze słowa ma
llifestu Światowego Kongresu Obroń
i:9W. Pokoju. kiedy w krajach Ameryki - podobnie jak i na całej kuli
tiemskiej - zaczęto tworzyć organi,zacje w·obronie pokoju. W Argentynie
l KanadzIe stworzono Kongresy NafCldowe, wChlle. Wenezneli i GuateIńali 'Komitety Narodowe Obrony
Pokoju. W Brazylii zorganizowano
Komitet Walki o Pokój, VI wielu mia
stach kanadyjskich powstały Rady
Walid o Pokój. Liczne organizacje
W obronie pokoju powstały w Urugwaju. W ciągu ostatnich miesięcy
wszystkie te organizacje współpraco
wały przy zwolaniu pierwszego panamerykańskiego
Kong'"esu Obrony
Pokoju, który obradował we wrześniu rb. w Meksyku.
Rządy większości krajów Ameryki Łacińskiej, w których panuje ustrój uItra-faszystowski - jak Brazy
Ue, ChlIe,
Nikaragua i Meksyk Wprawiły w ruch cały swój aparat
policyjny i wojskowy, by
stłumić
rosnący opór szerokich mas, walczą
cych o pokój i demokraCję.
Ale pomimo ostrych represji szero
Ide masy wszystkich krajów Ameryticłł

panamery- cja

liczni
kobiece organizacje demokratyczne i inne postępo
we organizacje Ameryki Łacińskiej.
szechna Konfederacja Pracy Amery- Stanów Zjednoczonych i Kanady.
ki Łacińskiej, amerykańska organlza
Narody całego kontynentn amery-

kańskiego Konsresu Obrony Pokoju.
Głównymi inicjatorami
Kongresu
były: partie
komunistyczne, Pow-

postępowi działacze,

.

Dzieci grecki. ~nIłJdłl./ą dę pod stalą opieką lekarską
._ .

Okolo 10.000 tkieci grecT.ich ocalOłł1lCh Bflod terrO'nJ, t.zw. rf:ądu
umieszczonych w krajach

ateńskiego, zostcqo f:G r;godq rodziców

demokracji ludowej
Na zdjęciu troje z poiród 3 i pólty8iqca dzieci greckich, znajdujących się, 'UJ Czechosłowacji

.,Kulisy pewnej alllbasadg
p przesłanej
Każdy
urzędnik I
wykonywała należycie
W nocie

ambasadzie j';l-I Skiej.

delegat,

I r:wy gradu

Bosłowiańskiej w Warszawie w dniu kłY pracownik wykorzystywany jest
80 września b. r., rząd polski stwier- do zbierania informacji i nie wolno
dzIł, że obok niezbitych dowodów u- mu wracać do ambasady z pustymi rę

tIrawiania szpiegostwa przez niektórych przedstawicieli rządu jugosłoWiańskiego, jak Petrovica Milica, pod
auspicjami ambasady jugosłowiańskiel w Warszawie prowadzona jest
wroga wobec narodu i państwa polskie
go akcja dywersji politycznej. świadcząca o całkO\vitym związaniu si~ rzą
du jugOSłowiańskiego z obozem imperfallstycznym.
Petrovic nie jest pierwszym Jugo-omwją;linem, którego wyszkolono w
B'eJgI-adzie do akcji zbierania materiałów szpiegowskich, przeznaczonych
-~ pośrednictwem titowców dla wywiadu anglo - amerykańskiego.
Nota polska z dnia 30 września wy
tnienia 8 nazwisk pracowników różnych działów ambasady jugosłowiańeki'ej w Warszawie, od których doma
p się natychmiastowego opuszczenia
łerytorium Polski.
. Nie ma uczciwego Jugosłowianina,
który by z oburzeniem nie potępił tej
wrogiej działalności agentów imperiallstycznych przeciwko narodom i
Jl8l'\stwom demokratycznym. ponieważ postępowanie takle stało się już
metodą

działania

jugosłowiańskich

placówek dyplomatycznych, przytoczę
niektóre fakty, rzucające światło na
moralny upadek kliki rządzącej w
Belgradzie. Klika ta wykorzystała układy O sojuszu i wzajemnej pomocy
'te ZWta~l"em Radzieckim I krajami
demo~ ludowej dla rozbudowania sieci szpiegowskiej na rzecz anglo
amerykańskiego wywiadu.
Jugosłowiańskie placówki dyploma
tyczne. działające w krajach demokra
cj! ludowej zamieniono już od dluższego czasu na zwykłe ośrodki szpie
gowskie. Wszyscy pracownicy, którzy
nie zgadzali si~ z taką działalnością
zostali usunięci i zastąpieni przez spe
cjalnie wyszkolonych agentów Rankovicza.
Bezpośrednio po opublikowaniu rezolucji Biura Informacyjnego, ambasada jugosłow'.ańska w Warszawie 0trzymała polecenie śpiesznego przygo
towania spisu osób, % którymi można
by utrzymywać stałe kontakty i prze
.syłać im materiały propagandowe,
przeciwko Związkowi Radzieckiemu
ł krajom demokracji ludowej.
Potem przyszły konkretne formy
nowej działalności. Przysyłano do
Polski i rozpowszechniano w rozmaity
sposób tysiące przygotowanych już uprzednio w Belgradzie broszur i
paszkwili z QFZemówleniami "teoretyków" titowskich.. Używano do tego
celu studentów I uczniów juctos łowiań
skich w Polsce, ittól')'m rz/ld połsiti
dawał wszelkie możliwości studiowania, - I innych Jug08łowia!l, pozostałych w Polsce j~ od _
wojn,..
Do rozpowszechnienia tych meteria.łów używano urzędników dyplomao

kami. Typowym przedstawicielem titowakiej dyplomacji jest radca ambasady jugosłowiańskiej w Warszawie. pomocy ludzi dobranych do tej pracy,
rvo Rukavlna. Agent UDB (rankovi- między którymi .znajdował się attaehe
czowski.j ochrany) w randze mato- kulturalny. Bogdana Ciplicz j!speejara. zrzucił mundur i wdział frak po listka" od spraw polskich. Rukivan
zakończeniu specjalnego kursu w dziobjął stanowisko szefa wydziału konlasowskiej szkole oszczerców i dywer mlarnego, teby zapewnić sobie w ten
santów przy KC KPJ.
sposób kontakt z publicznością. późPo pobycie w Bułga:rii I Rumunii niej jednak usunął się w cień i wy.tę
przybył we wrześniu 1948 r. do Pol- pował tylko wówczas ,kiedy trzeba
ski na stanowisko radcy ambasady ju- bylo dawać zadania współpracownigosłowiańskiej w Warszawie. obejmu kom.
ląc jednocześnie funkcje tzw. kierowAgenci tltowscy zachowywali się
nika partyjnego na miejsce Serbisła- nie jak gOŚCie zaprzyjaźnionego pańWy Kovaczewicz, która zdaniem Bel- stw I
. k
. któ
j
a, ecz la wrogOWIe.
rzy ma II
ta :zadanie podkopać autorytet rządu
I partii. Reakcyjne dOWCiPY i plotki
II
stawały się ulubionym tematem oficjalnych sprawozdań funkcjonariuszy
d k
l k' h
b
dł'
k .
pro u owane w po 8. JC am aS~Jt ~ ącze~~ się z rea cJą fabrnkach rolnicznch
nową
y ą wa l.
-l7
l7
Całą tę "robotę" przeprowadzano
Ostatnio przemysł metalowy rozpu przy akompaniamencie obłudnych zaczą! produkCję nowych
typów ma- pewnień TIto o nie wtrącaniu się do
szyn rolniczych.
spraw wewnętrznych innych krajów,
M. in. przyst/lpiono do budowy ko- al~ fakty powyższe, jak i sprawa, 0paczki - wyorywacza do buraków cu m wiona w nocie polskiej, świadczą
krowych, której prOjekt został całko Jaskrawo O tym. że titowcy nie ograwicie opracowany przez polskich spe- niczali swojej zdradzieckiej działalcjalistów. Nowa kopac~a, którą już ności do terytorium Jugosławii i wtri!l
rozprowadzono
wśród plantatorów cają sl~ wszelkimi sposobami w spraburaka, była z wieikiIn powodzeniem wy wewnętrzne innych krajów, dzlaużywana przy tegorocznym kopaniu łając przeciwkO interesom demokracji.
buraków.
Wykazał to równlez w całej pełni pro
Prócz tego rozpoczęta została rów- ces Rajka.
nież produkcja sortowników do ziem
Jako szczerzy jugOSłowiańscy panlaków oraz opracowano
prototyp trioci - my emigranci polityczni w
opielaczy (mas~ do pielenia), plo- Polsce, potępiamy jak najostrzej tę
czek do kart0t:I', pługu 1 brony clągnJ wrogI! działalność przeciwko bratniekowej, obsypnika I ln.
mu narodowi polskiemu i Innym zaWszy~tkle ~e prototypy, .po przepro przyjażnionym narodom, widząc w
wadzemu prob I dokonan!u ewe~t~: tym leszcze jeden dowód moralnego
alnych poprawek. będą JUZ w n8Jhhz upadku faszystowsko • gestapowskiej
szym czasie produkowane seryjnie.
kliki titowsklej Radomir Szeranovlc!.

mieście.
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Wrocławiu
W dniu 3 bm. nast· piło we Wrocła
wiu uroczyste' otwar~ie lotniska cywllnego Mała Gadawa.
W

Lotnisko to było kompletnie znlszczone w czasie dzialań woj~n;.1Ych.
Jako przykład może posłużyć fakt, że
znajdowało się na nim około 1000 lejów po bombach. W ciągu 1946 r. 0pracowano projekty budowy lotniska,
zaś w 1947 r. przystąpiono do odbudowy. Obecnie ukończono już pierwszy etap budowy, co umożliwiło oddanie lotnIska do eksploatacji.
Na uroczystość otwarcia lotniska
przybył wicemin. KomunikaCji
ob. Ballcki w .towarzystwie dyrektora departamentu lotnictwa cywilnego - ob. JagoSzewskiego r dyrektora
teehnieznego ,.Lot'u" - Karpiń-;kiego.
Dz:iękując pracownikom za ich ofiar
nil pracę wicemin. Ballcki podkreślił
iż przez wielkie dzieło oablllowy kr~
ju, przez budowanie
takich ubiektów, jak uruchomione dziś lotnisko
wzmacnia się i rośnie potęga Polski'
wzmacniają się I rosną siły pokOjU.'
Następnie. wręczono dyplomy i nagrody 15 najbardziej zasłużonym przy
odbudowie lotniska pracownikom.

I

poważne fundusze na szkolnictwo.
Tak np. w okręgu gorijskim asygnowano w roku 1949-50 na ten
cel ponad 15 milionów rubli. W mie
ście Gori czynnych jest obecnie 10
szkół. Instytut Pedagogiczny i Tech
niczny. W okręgu chamurskim pre
liminowano w roku bieżącym na
cele oświatowe 10 milionów rubli.

"""ł5"

SZKOŁA

1948.
Z roku na rok rozwija się przemysI i rolnictwo Gruzji, podnosi
lię ltopa Ś)'ciowa ludności, a wraz
z nią. - ptd do wiedą. Coraz wiO
cej wykwalifikowanych specjalistów
potrzebuje teł gospodarki' narado-

kowe naucsanie l1-~e W miastach i 8-1etnie-na wid. W zwi4aku z powymym konieczne było roz
szerzenie sieci zakład6w naukowych i p~towanie nowych

I\U CZCI
32 rocznicy
Rewolucji Listopadowej
W radzieckich fabrykach, kopalniach
i szybach naftowych, na kolejach i na
budowach, w sowchozach I kołcho
zach, we wszystkiCh miastach i wsiach
na szeroką skalę rozwinęło się współ_
zawodnictwo ku czci 32 rocznicy Rewplucii Listopadowej.
W Nowosybirsku dziesiątki fabryk
osiągnęły przeciętną produkcję miesięczną przewidzianą na rok 1950. Q.
koło 6.000 stachanowców przedtermi_
nowo zakończyło wykonanie norm
pięCioletnich.

Kolejarze saratowscy we współza.
wodnlctwie ku czci RewolucJi przewieźli we wrześniu tysiące ton ła4un
ku IlOnad plan.
Załoga Sortawalskiej fabryki sukna
(Republika Karelo - Fińska) po przed
terminowym zakończeniu pięciolatki
osiągnęła w roku bieżącym l milion
rubli dochodu. Z inicjatywy stachanowców tej fabryki rozwinęło się tu
współzawodnictwo o wykonanie planu rocznego w 10 miesi~cy.
Na Białomorsko - Bałtyckim kanale im. Stalina zainicjowała współza
wodnictwo. załoga odcinka powieniec
kiego, która pierwsza zakończyła przy
gotowania do okresu zimowego.
Z Baku donoszą, że na czołowym
miejscu we współzawodnictwie ku'
czci Rewolucji utrzymuje się załoga
robotników trustu naftowego - "Sta
linneft". Wysokie wskażniki osiąga
ją speCjaliści od wiercenia nowych
szybów, stale zwiększają wydajność
pracy mistrzow~e podziemnego remon
tu szybów wiertniczych.
Brygada Piotra Dejewa lAbkara
Bazijana już zakończyły plan roczny
I wydobywa naftę na poczet przysz.
łego roku.
W Zachodnich Osadach Białorusi
Masy pracujące Białorusi przygotowuj ąc sie do obchodu dzlesięciolecia zjednoczenia narodu bia!oruskiego, podsumowują wyniki pracy, wykonanej w ciągu tych 10 lat. ..
W okresie władzy radzieckiej. wy.
budowano w zachodnich okręgacll
Białorusi wiele nowych przedsl~
blorstw włókienniczych, elektrowni I
fabryk
materiałów
budowlanych.
Przy udziale najlepszych architektów
republiki zoaJały opracowane generalne plany odbudowy największyolI
miast Białorusi.
W szybkim tempie odbywa się przy
gotowanie nowych kadr fachowców
dla miast i wsI. Niedawno odbyła słą
promocja w Mińskim Il}stytucle Lekarskim. Wśród młodych lekarzy absolwentów jest dużo młodzieży z
zachodnich okręgów republiki.
Wielu studentów z zachodniej Bialorusi w Ciągu 10 lat ukończyłO wyż·
sze zakłady naukowe Moskwy, LenIn
gradu, MińsIm i Witebska. Zostali oni
lekarzami, agronomami, inżynierami
i nauczyciela,!,!. Jednocześnie w zachonich okręgach republiki powstała
sieć wyższych zakładów naukowych,

11

do których uczęszczają tysiące S
dentów.

l-

iska sportowe. Dużą uwagę zwraca się na zazielenienie
działek,
przydzielanych szkole. Wiosną roku bieżącego na działkaoh szkol·
nych w Abchazji zasadzono ponad
92.000 rozmaitych roślin podzwl'ot
nikowych, z których jedną trzecią
stanowią drzewa owocowe.
W szkołach gruzińskich wykła
nauczyciele o wysokich kwa.lifikacjach pedagogicznych. Wszyscy uczniowie uczą się z podręczni
ków w swoim ojczystym języku. VI
roku bieżącym wydano w Gruzji
3 miliony 100 tysięcy egzemlarZ1
dają

ostatnich kilku lat około 400 nowych szkół, przy czym 100 gmach6w
szkolnYch' wykończono w roku

w cieniu ."drzew

,

podzwrotnikowych
osi.unskich,

wykładowym

jest język ojczysty dzieci.
W wyniku rozbudowy sieci szkol
nej na . 820 mieszkańców Grulji
przypada obecme 1 og6lnoksztalc
cy zakład naukowy. Wydatki na o~
lw1a+A stanomi.. 60 proc
całego

kadr nauClzyClęli.
.....
.......
•
Obeetrle w republice czynnych' budżetu rep'!-bliki. Posz~góIne . 0szp1elow- jest około 5,000 szkół, ,,10 kt6qch kil&! i mtasta as>'~UJą roWnleź

iIuSowe 1ItZYjljcIa. przeznaczono obec-

. . ul'OZbUdowan!.e Sieci

A. Iwanow

Piękny, wielopiętrowy
budynek Uczęszcza 145.000 uczniów o
nQwej szkoły w gęstej zieleni roślin 47.000 więcej, niż w roku ubiepodzwrotnikowych. Nieopodal
głym. Warto podkreślić. źe w ciągu
widać duży sad i ~ne W eie- ostatnich 3D-tu lat liczba uczniów
niu drzew boisko "portowe. Budy. wzrosła prawie pięciokrotnie.
nek szkolny, sad i boisko sporto
Rozsurzyła
się
również
siec
we należą do najmłodszych obywa- szkół dla dzieci narodowości nie·
tell państwa radzieckiego - do ucz gruzińskiej: czynnych jest obecnie
niów gruzińskich.'
,
250 szkół ormiańskich, 149 - aurW Gruzji wybudowano w ..ł. __

::ror!M:. .:nka~ wa. W roku biełącym w republice bejdiańskich. i %05 Rozbudowano ąparat, wprowadzono pownechne obowiąz- w których Językiem

który .miał za zadanie śledzić jaki
oddźwięk 'miała rezolucja Biura Infonnacyjnego w wojsku. wśród rDłodzieży, w związkach zawodowych i w
lrinych organizacjach..
...~elkida'=-t:me;dwyuszeko~tanrezenonataCYIJuk'ne~
..."""'"

nę·

NOWe maszyny rolnl'cze

!iuC:~~~
dym

nie

obowiązków.
Wyposażony w specjalne pe!nomoc
nictwa i dysponując specjalnymi szyf
rami, Rukavina rozpoczął działalność
szpiegowską w Polsce, korzystając z

swych

kalisldego - od
do Patagonii
- wysJał3t do Meks~ku awoich. ~ele- .
ptów. aby całemn swiatu złozyc 0Awiadezenie o gotowości przeclwstawienia się rozpętanej przez ImperlaIl
naw ameryKaIlllBJeb blsterlt woJenDej.
Na Kongres z,~ało. si~ L~OO de~egatów. przedstaWICIelI naJrozmalt~h _warstw ludno§ei, chłopi robotmey, przedstawiciele duchowieństwa,
działacze związkowI, artyści. pisarze,
uczeni i przedstawiciele najróżn"rod
niej,zych organizacji społecznych i po
UtyczIlYeh.
Delegaci Kongresu zdecydowanie
oświadczyli amerykańskim ekspansjo
nistom, że narody nie pozwolą się użyć na narzędzie do międzynarodowych machinacji podżega"")' wojennych.
Z trybuny Kongresu napiętnowane
zostały
agresywne bloki, klecone
przez anglo - amerykańskich mili tary
stów, a zwłaszcza pakt atlantycki.
Kongres zakończył swe prace uehwaleniem manifestu w obronie pokoju, w którym stwierdza się. że woj
na nie jest nieuniknioną i że można
jej zapobiec wspólnym wysiłkiem
wszystkich narodów miłujących pokój. Manifest fąda potępienia agresywnych bloków i wyrzeczenia się
przygotowań
wojennych, występuje
przeciwko gospodarowaniu imperiali
stów w krajach kolonialnych i półko
lonialnych, wzYwa do ~decydowanej
walki o pokój i umocnienie demokra
cji.
"
Pierwszy amerykański Konłynental
ny Kongres w Obronie Pokoju pokazał, że w krajach Ameryki wzrastają siły walczące o pokój i że są one
całkowicie zdecydowane położyć kres
zbrodniczym zamysłom klik imperIa
listycznych,
uslłująeych
wciągnąć
świat w nową katastrofę.
,.Narody Ameryki powstają prze·
ciwko wojnie" - te końcowe slowa
manifestu, uchwalonego przez Kongres. wyrażają myśli i wol~ milionów
Amerykanów i brzmią jak groźne 0strzeżenie dla amerykańskich imperialistów ! Ich wspólników, usiłują
cych wciągnąć ludzkość w nową woj

podręczników.

W ciągu ubiegłego lata lu,JnOŚĆ
wszystkich okręgówwiejskicb fil
Gruzji wzięła udział w przygotowaniu szkół do nowego roltu !ZKc!ne·
w o~gu duszet&kim tyleż mniej go. Kołchoźnicy Gruzji wyblldowalt
więcej. Łącznie w roku 1949-50 już 80 nowych szkół i wiele doprzeznaczono na cele oświatowe mów mieszkalnych dla nauczycieli.
148.470.000 rubli. Pozwala to nie
tylko na budowę nowych szkół, . Powszechnym ~~(,cunkiem ~ies~
lecz i na wyposażenie ich w naj- SIę w naszym~ kraJU praca n~ucZ1
bardziej I nowoczesne
u~zenia.~iela. Najlep.,.zym tęgo .dOWO~
Wszystkie szkoły Gruzji pósładaj~ Jest. przyznanle orderów.: me......
.'~ 6.355 nauczycielom GruzJI za at..~~ę na~owe, laboratorla, goletnią, nienaganną pracę .
bIblioteki, sale ilmnastlczne i boMaria Bur~ul~
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P·artela musIe b"
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e.zulna
. cizi·
nlelotrzymal dotychczas
z Radomia
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Z1ttówno wydanlenia z życia [!)iędzynarodowego, jak i ~ z na-

SR;io .wlasnego dośwladc.reni.a, ujawniają zaciekle próby i
wysiłki
wroga, by werl.-zeć się do ruchu robotni~ i zagnIef;dz!e się w M-

SZTIll aparacie państwowym. W ten sPOSÓb wróg stara ~ CIlIIabi:ć
wszelkim1 dostępnymi sposobami nasze budoWDietwo, (ll'lIU ~
nie jego r<mroju, przez oportunisty=e l. kapitulanckie wypac:zanie
działalności jego organów, bądź przez sabotaż lub ~ dzia1alność - robotę szpiegowską.

f!;-..viadezą o tym fakty wykrycia i kiasie robotniczej wiele do§wiadcze-.
,.. lduczenia ostatnio z partii szem.. nia. Rezolucja llJ.ima Intarmacyjne-

.gu 1i:IImII!lkowanych. wrogów oraz eie- go dała ruchowi robotniczemu pier-

tDCn~ó1V oOeyeh tnteI1E!SOm klasy ro- wszy qgnał do ~ aujności,
)Qlniczej i' etyce partyjnej.
ujawniając zdradę kliki Tito. Patne
~jeden znicl1 Stamslaw wykrycie całe] j;1 rozga~ sieci
przez proces Rejka -

~

bar-

~, burmistrz miasta Buska. dziej winno zaostr2\}'Ć czujność mas
Cały jego haniebny żywot jest syg- praclfjących i partii robotniczych kra

Dałem dla zaostrzenia czujności
" ganizacjl. partyjnych.

0:--

jó", demokracji ludowej.
Ujawniły
metody, jakimi ope~,i6
wró" .nsię
__
_''-_'_ do ----...

. . . . . .........-._=- . . . . . .

Jeszcu: za czasów sanacji by! on ków kierowniczych żyda kraju aparatu państwowego i ~~""ii
Jak
konfidelltem policji
płatnym wykazał dobitnie proces
l jak
lIIIimjeą klasy LObotniczej. Za oku- wykazuje nasze włame d1:Iświad~
peeji t)1.o mu się ni~orzei W kon nie, wrogo\vi udaje !Iię penetracje
szachtach z esesmanami.
wówczas, gdy po:.refl. tik.ry~ swą prze
Po wYZWOleniu ta marna kreatu- szłość, swoje obce klasowo pochod?enie i oblicze, swoje powiązanie z elera wślizgnęła się do partii z właści-

Ran;;

WIł
sobie chytrośctą, aby autoryteIiem partyjnym utorować sobie drogę na wysokie stanowisko. stawszy burmistrzem,

,

się, rzecz prosta, nie o

zatroszczył

ce

<)

swej

dom z funduszów publicz

mentalni kapit&listyemyml i agenturami imperializmu.
WIelcy atlraJ~y. lak Rajk, Palffy i
Co. ddałal'l przeJ< sieć pomniejszych
....ogó... łlIcłu, którym również udało
się %atrzeć za IObą ślady. Jeśli rzuci·
my oIdem ne sylwetki ludzi, wyklu-ezcmych z partii, stwierdzimy, ze najczęściej mlien1ali oni miejscowość,
środowisko, ,wypływając' tam, gdzie
ich przeszłość nIe była mana.
Jak walczyć e CZYJltość partii, jak
tępi€: wroga, nie ustając w kontroli
działa1nOścikażdego ogniwa, każdej
komórki I kazdego członka partii tego uczy 1lIl.S historia WKP{b) , histo·
na jej 'ZWYCIęstw nad wszystkimi pró·
baml. obcej pen"tracji.
Czujność oartil nie moie stanowić
przypływów
po klórych następuje
~,
o~. • Trzeba,.- ja~ mówi ,.tow.
Jóźwiak - zmob. lzowac czujno"c ca·
Jej parlil I strzec, by ta czujność .tala
się nleprzeDllm.loną zaporą, ~:2ez któ·
rą nie ~Ie ~ogl do ~a~1 naszej
przedostac się zadm wrog •
F L.

I

Kałuskt

produkcji ob. ob.
i1"iI!Inn'IirtI,.,.
- Poprzednie rozlewaczki,
ne w przetwórni wymagały
nl11 ręcznego, to znaczy, ~e kurelt ,od:
kranika, kt6rym płynie sok do ~łlł
wianych butelek, musIał być katdOrar
wwo zamykany ręcznie. Przy dIyIII.,
ze względu na różną objętość butelek
i nie jednaką grubość szkła nalanie
soku na jedną wysokość nie gWaran.,
towało identycznej ilości.
Te trudno'ci przezwycięża żnako<
micie rozlewaczka naszego racjonaU•
zatora: dozuje ona idealnie, gtlyt
ilość soku odmierzana jest specjalnymi kubkami, znajdującymi się wewnątrz wanienki z sokiem. Przy. na.
ciSnięciu pedału 4 kubki w waOlence
wylewają .wą zawartość przez rorki
wprost do podstawionych bllteleki'
automatycznie się wyłączają. Ponadl<l
dodatkowe
urządzenie
odprowadza
automatycznie skapującą po
ruu kurka kroplę soku do sp'eCjlałl~eJ

bok k01egę:
_ Ano, widział człowiek, że z tą
rozlewaczki! Jcst medohrze.
I "czloWIek" zaczął myślei:. jak 2ro·
bić dobrze l zrobił.
O lunkCJonowaruu nowej rozlewClczki i o oszczędn?śCl, jaką ki?aje ona
przetwóllli, objasmaji nas eroWllicy

butelki. Dawniej krople te

~a~a io°~;:-w;tk~d ~~~ok~anle

I

się ściśle

l) "Do butelek nalewa
2) rozlewaczka pracuje bez napędu
(rzecz ważna z powodu
przerw w dostawie prądu) oraz Jl

odmierzoną ilość płynu,

ka produkUj"e '" extra prll mp\f»

«\f

się

pewnej ilości soku, lecz ponadto
spód butelek brudził się, co wymagil:lo dodatkowych czynności, związa.
nych Z ich myciem. Toteż ocena fachowa nowej rozlewaczki brzmi:

Z a S O b'ą m a J. ą wal k ę .0 1"1'0 s' c'
k
przed sobą - UJalkę o ilość i ja ość
CzPstochOi~łl·an·
11'»
'\~

Zo-

miasto, lecz

.::nwłasne korzyści, budując

średniego

Barc:tysty,
wzrostu blon·
dyn zesfakuje z szoferki samochodu
ciężarowego, należącego do Przetwór·
ni Owo~owo· W1Irzywniczej Nr. 62
w Radoniiu. .
Zdziwił się nieco ob. Wacław Mo·
żejko, gąY'my go poprosili o krótki
wywiad 'dla "Słowa Ludu'. Wacław
Możejko wie, że wywiadów udzielają
miWstrowie, pisarze, ale on, szofer?
Wacław Możejko
jest racjonalizatorem. Co najdziwniejsze - nie w za·
kresie swej pracy. Nie ulepszył niczego w sw')im zawodzie, lecz skonstru·
owal p<ilł automatyczną rozlewaczkę
do soków słodzonych dla potrzeb ta·
bryki, w której pracuje.
- Co też pana skusiło do tej robo·
ty? Zeby coś tam w swojej maszynie, no' to rozumietny. Ale ro7lewacz·
ka?..
Możejko uśmiecha
się i spoglądaOb.
porozumiewawczo
na stojącego
o.

chuje ją wyższa wydajność w s:osą~~ś:oz:tWj:~~h
;~~:wr::~:~a~~t

I....

XDmi$ Kontroli Partyjnej wyJak nam pomogą majstrowie i le-l Dlatego też, nie mogąc jeszcze wy ilość produkcji położyła dla fabryki jednej tylko przetwórni
go Z partii.
żeli będzie coraz lepsza osnowa, jeś ciągnąć daleko idących wniosków wielkie zasługi, zdobywając tytlli wynosi w przybliżeniu 640 tyMęc.y
Lokalna organizacja
partyjna')i nie będzie zgrubień na wątkach - z obserwacji nowej formy współzawod przodownicy pracy.
złotych rocznie'.
wykazała nie tylko brak czujności, to extra • primy będzie coraz więcej nictwa socjalistyczm!go,
s~er'!zić
Cóż zMczy taka wypowiedź?
640 tys. zł. rocznych oszczędności'----'~ ..J..... człowieka o tak pluga- mówi młoda, enerniczna tkaczka jednak nalets, że zostały OSIągruęte
C
d'
chce
.............. .....
".
_....
zy owa przo owmca pracy
, to suma poważna. Rozlewaczką, jego
wej przeszłości, lecz r6wnież i brak Henryka Gabara.
juZ pewne 8UAceBy
aby w Polsce nie było dobrych towa
kontroli jej/O działalności, jako bur
'!' łoskocie masz·yn tka~kich, !'Śród Na warsztatach, na których pracu rów? Czy to znaczy, że orafjllie ona, pomysłu I wykonania od paro mle~
lnistrza.
ktorych. szybko i sprawme uwija się ją zespoły współzawodniczących
waby w sklepi" sprzedo\v~no jej dziu sięcy pracuje już i zdała egzamin ty_
Elementem szkodliwym, tanieczy- uczestniczka wsp6łzawo~~, wal walce o jakość produkcji, liczba bra rawe pOl\cwchy. ZO !1l ",St całych, pęk ciowy. Ale jej autor dotychczas żad•
• :r:-~ja..",.,..,
organizacJ'"
partyjną, cząca o pop~a~e produkCJI. - trudno k6w stale się zmniejsza.
nięte n3e7.)'nia. dzuraw0 obuwie, - a
.
• ~- ..~J'~
jest rozmaWlac. Rzucam WlęC jeszcze
drugiej przodownicy 7. fabryki poń- nej premii za to swoJe
obeym ideologii i celom klasy robot- jedno pytanie:
. Zwr~nie baCZ!?'iejSzej, uwagi na czoch czy obu",ia _ ż"by 'przedawa nie otrzymał. Dlaczego?
rńezej są też wszeJk1eg~ rodzaju .kup- - Czy mała ilość braków zależna Jakość l wykrywaru.e b~ak,?w - zmu no towar z brakiem k16ry ona pro- jaką prowadzimy z ob.
arki i byli fabrykanCI :- spry~~ jest tylko od majstrów i jakości wąt sza zara2em do szukarua I wykl"Y:"a dukuje?
.
ca si" przedstawiciel Zw. 7.~",oldow@!tło.'-'IIII
Itłótzy spodziewa11 się, ze łatwieJ un ków?
nia ich przyczyn. Przyczyny techrucz
.
~
będzie 'handlować, spekulować i płane _ usuwa się
w miarę możności
Nle. T',k wcale nic iest Przodow Spożywców, a zarazem raćjonall%ator
clć mniejsze podatki dzięki legityma- Rozm6wczyni moja uśmiecha się:
sprawnie.
nica pracy z .. Częstochuwi;mki" wca ob. Wilman z P. M. T., kt6ry śam jut
-ta1iści
..
- Widać, że powiedziałam niezu·
le tego nie chce.
cji partyjnej, czy też kap! .
W1~J- pełnie jasno. Przyczyn brak6w może Niedociągnięcia powstałe z powodu
miał podobne trudności w otrzymania,
- , pralJl'łCY w ten sposob
b ć
d'
al '--b
•
suwa'
b k
lifik ot
Znaczy tt, n3tomiast. że organizacja
-,
t
ka
Y
mo,
e ......." a
Je u
c niedostatecznego zaso u
wa
aCJ.
premii. Informuje młodszego kolegę,.
ciować się na wyższe s anowlS
w wspólnymi siłamł, _ a nie tylko narze zawodowej tkaczki czy tkacza _ usu- partyjna .Częsbchowia!1ki" prowadzi
nale""
samorządzie gminnym, spółdzielczo- kać na nie. Najważniejsza rzecz - wa się nie bez_pqwo~ęp.ia przez zbyt słab q pracę uświadamiającą l wy racjonalizatora, i radzi, co
........"'6'.
ki.
to chcieć. To znaczy chcieć, aby tyl szkolenie zawodowe, dające coraz lep ja'sńTafą~a:;' '11aczego na .ooecClym eta uczynić, aby formalności jakoś' ' ....
- 'Nieldóre organizacje partyjne ~- ko extra - prima schodziła z warszta sze wynikI.
pie jako.ść
produkowanego towaru cić i przyspieszyć wypłatę
..a-b"e elementy juZ usunęły; Ole tów. Więcej primy. i extra - primy
uk
.
z.~ iest sprawą
Rierwszorzęc1n 0 j wagi.
h b' . . . h
uv
~
że org;mizacj~
partyjna
Po tyc o )asmemac
ws-A--'e
jednak zdobyły się one na moz'na uzyskać przez większą oszczęd załAle czy
C teto s h ce.synk .o"znaczaJą,
. . R da~ Znaczy to,
I l
)
dos~eczną czujność.
ność czasu, zdwojenie uwagi i stałe
oga" z~ c ?Wla . l.
JeJ
a.
nie potrafi a jszcze w ąC7yc się w ca· żejko będzie już
s~jalizowanie się w zawod:tie tkac Zakładowa I ~aJba:dzleJ . odpowle- łośc} do nasze.j batalii o wysoką ja· zrobić by otrzymać
Ostatnio Centralna Komisja Kon kim"
dzialna za pozIom IdeOlogIczny zało- kośc produkCJI, ze Jeszcze nie WYJa~ . '
.
trOll Partyjnej zatwierdziła decy:W~ WS2\}'stkich
bodaj wypowie-?i. - organizacja partyjna - zrobiły niła sensu politycznego tej batalii, ze nawet wkrotce
zlę organizacji partyjnej w GdY~ll, dziach tkaczek z .. Częstochowiank1" JUZ wszystko?
skoro zdarza się, że nie rozumie go jednak zapytujemy:
która wYkluczyła z partii niejakie- poruszane są te same zagadnienia: o
Tak nie jest. Obok sukcesów - wy jeszcze nawet jedna z przodownic pra
10 Eug. Zalewskiego, nacze~ potrzebie powiązania wysiłków kie- stępują bowiem i błędy.
cy.
Wydz. Finansowego w Zarządzie rownictwa z wysiłkami robotników.
- Niecała jeszcze załoga myśli ka
Walka o jakość - to walka o doMiejskim.
Czy taka współpraca kierownictwa tegoriami, jakimi powinni myśleć go broby~ klasy robotniczej Walka o ja
Funkcja ta dawała mu zaledwie 2: tkaczkami istnieje?
spodane
..Częstochowianki" - jej kość - to walka o dobre ubranie, o
dobre
o dobrą koszulę dla roO .........
-boczny dochód', stanowiąc pa'.T~ mówi tkaczka Helena Rusek. pracownicy.
,
b tnikabuty,
. chłopa
dla lego kupieckiej dzialal- - ,Dzięki staraniom kierownictwa po
Podczas pobytu w "CzęstochoWlan- o
I
.
no4cL Miał on bowiem poza tym lep;2\}'ły się warunki pracy. U mnie ce", .wśró~ wieI,:! :--dań, mówiących w
W tej walce bierze udział cała kla
udział w firmie prywatnej i plac coraz mniej się rwie, llczba braków s~ob ~Jbar'!zleJ, pozytywny o p~e- Sa robotnicza z załogą "Częstocho
(nie 1i,cząc sklepu spożywczego swej się zmniejsza -'dzięki temu, ~ mój ~IOwaruU. zlI: Jakosc, u~łyszałem row wianki" włącznie. Fakt zaś,' że zdamałżonki)_ Ten niebrzydki mająte- majster otacza moje warsztaty ople- U1ez zdame, ze było lepIej, gdy dbało rzają się sporadyczne wypadki niezro
ezeIi: ,,zaokrąglał" on wypożycza- ką"
się tylko o ilość wtedy było lżej zumienia tych. prostych spraw, świad
niem pIeniędzy na procent.
I~a tkaczka _ Helena Ociepa nie zarobić,. a tetcaz będzie tr~dniej, bo czy o niedostaiecznej aktywności agi
skarży się na niedociągnięcia ze stro za br~ będZ1~ się. potrąc.~c, a tylko tatorów partyjnych i organizacji par
Cą podobny ~skiwacz i obłud- ny majstra, m6wi jednak, ~ na na- za. p~ę będzIe SIę .płaclC 20 proc, tyjnej.
alk'm6sł Pracować na korzyść Pań- radach produkcyjnych trzeba jeszcze Wlw~~ceceJ! a za extra· pnmll - 50 proc.
Tę aktywno'ć trzeba wzmóc. Dla
. . . Ludowego? Czy mógł dążyć do
cni j
. ć
jakoś i
..
dobra samej organizacji partyjnej i h
.?
8OCjaUzmu?
mo e omaW18
sprawy
c
A Powiedziała to robotnica, która dla dobra - walki o jakość.
JamuJe
wątków.
Ni
borak
.
w
okresie
walki
o
Jak
największą
R.
Grzywnowicz
Podobne elementy osłabiają zwarTkaczka Jadwiga
e
porusza
,

klu<:ZYła

w y w m .-

ir'wan

Wć 1 bojOWOŚĆ organizacji partyjnej, zagadnienie

wnosząc do niej oportunizm i wpływy kapitallstyczne, usiłu~ąc wypaczać i zniekształcać jej klasowy charakter.
Działanie wroga kiasowego przybiera rozmaite formy; pomocą i' ułat'wiejiiem jest dla niego lekkomyślność i łatwowierność członków parUl, bądź też 'niezrozumłenie przez
nich wagi wydawanych ocen i re-

komendacji
robi".
Zdarza się często "grzecznościowe'
W tych kilku odpowiedziach tkawydawanie pism polecających lu- czy, biorących udział w walce o po
didom; którzy na to nie zasługują, prawienie jakości produkcji - poru
. lub nawet nie są dobrze znani pole- szone zostały prawie wl!Z}'stkie elec:ającym.' - W ten sposób otwiera menty .związane
ze współzawodriisię tkogll dla szkodników i dywel'- ctwem "ilościowym i jakościowym"
IImtów l elementów obcych.
jak je nazywają robotnicy i robotnice
-kładem służyć tu może spra- "Częstochowia~i';:. .
"
& '~aln
partio Andrzeja' Walka o prunę I "extra - primę .
wa _ .. ~nego z ~tk
tocząca się nie od dziś, od niedawna
dopiero
w
wspól
ci'~ towarzysze, trtó- zawodnictwa zespo!bwego.
-.........
nr słusmie wykluczyll go I OlganJl8cji, WJstawili mu pastępn!e

~~~ry
do~:JoSi:
__...........
przychylną or\n1ę·-

CdoDek partB. WJdająey JakąkoI-

wiek eeeaę czy polecający koll'oś, muIII
sobie sprawę li tego, te od
pnez 1lłe8'O oplnU zalety
_IIP_", li' iaIdm partia odniesie slę

została uję!a

formę

Maszyna do p"l~an·l~
.

.

1J

Ił

dla

ni.widom"......
.
.. n

_by. Członek partU musi
sprawę ze wsp6łodpowie- Maszynę dopisania dla niewido·
~afa~wobec~§~pań~_~n~ za pol_nep mych skonstruował pracownik U\'ł'IUnIe za łeBO rodzaJu kraińskiego Instytutu Defektolol leklto1nyG· gil, W. Gergel
parW sekretarza
Maszyna_ jest portatywna, waty

'
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BIałosłockIm,
~
daJ..

roku

«Fabryka naj
l1li

I

jako' ci»)

yższej

Jarosławska Fabryka Włókiennicza
osiągnęła mysoką jakość produkcji

Jak

WspółzawodniCtwo

o. doskonałą ja kie procesy,

wymagające· dużego

na- indywidualne.
Poza tym stworzono
kursy najwyższej jakości produkcji,
na których włókniarze - stachanowcy przeszkolili już ponad 200 tkaczy .
Ważną rolę w fabryce odgrywa' za j
łożona niedawno Rada Techniczna. ',i'
do której ohowlązków należy badacowano w tym celu harmonogram re nie doświadczeń innych' fabryk wló- I
montlimaszyn, a także wprowadzono kienniczych i przenoszenie tych doz inicjatywy załogi społeczne 1nspek- świadczeń na teren swoJe.J1łabrykł.. !
cje s~anu maszyn ~ mi~jaca pracy. In WsZ)"stkie te czynitiki pozW.Q.liły za "
sl?ekcJe
lodze Fabryki
Ole w ściśle określonych termmach..
.
.
Następnie wiele poswięcono uwagi czyc ~ ~aJu rb. pOZ1~m produkc l
sprawie oszczędności w produkCji. pr~ewldz~any !la ostat~ rok powojen !
Wprowadzorio stały obrachunek gO- t:leJ pięCIOlatki. Zadama produk~jne
8podarczy dla poszczególnych oddzia są tu stale wykon~ane z nadwyżką,
łów fabrycznych. Uwidacznia się tu pr2\}'. C2\}'~ produkUje się wyłąCznie
każdy kilogram przędzy, każdą ko- tkanmy pIerwszego gatunku. Przepiejkę. W,,"owadzono też osobiste k!oczony '~ostał przedWOjenny pą.
konta dla kl\.z.dego robotnika, na któ- Złom wydajności maszyn i ~dll:jnorych codziennie notuje się Uość produ śel pra~. Zaoszczędzono dzieSiątki
kowanych przezeń towarów Ol'az po- ton bawełny i przędzy, z których W'I'
zyęJe zuZytegp snrowca. smarów łtd. p!odukowano d?datkowo ponad 15. ty
Wraz z poqnoszeniem się poziomu Slęcy m. materIałów
.
kultury prod\lkcyjnej usprawniono tJlIlku.
"
system szkolerlia tellhlliczneso rob.ototo, . jakimi drogaIhi
ników.
Rozs~rzono. więc przede ZSRR wsp6łztlwodn1ctwo

kość produkcji, rozpoczęte w roku kładu pracy. Zbadano skrupulatnie
bieżącym z inicjatywy Aleksandra szereg procesów technologicznych i
Czutkich (pomocnika majstra Krasno na tej podstawie udało się przysplechołmskiego kombinatu włókiennicze szyć tempo produkcji. Dalej zwrócogo w Moskwie) ogarnęło początkowo no szczególną uwagę na utrzymanie
przemysł radziecki, a następnie szyb maszyn w nienagannym stam'e. Opra

ko przerzuciło się na transport, r.uch
budowlany i rolnictwo. Dziesiątki ty
sięcy, brygad ubiega się obecnie o ty
tul. brypd naJ~szej j~kości.
sa
meJ tylko MoskWIe
10.000 brygad.
Ostatruo ruch ,ten wszedł w nową
fazę. Do współzawodnictwa o naj wyż
produkcji
cale fabry
ki, a nie jak dotąd poszczególne brygady. Na wniosek Ministęrstwa Prze
myBłu Lekkiego ZSRR
nadano nie
dawno tytlli ..fabryki najwyższej Jakośe1" kilku fabrykom włókieniczym_
Zaszczytny ten tytuł pr2\}'znaje się za
orpnizaeję pracy. wysoką kniturę
p.rodukey_, i . ~enaga~ jakoŚĆ p~
dukc.li
Na tej właśrue
podstawle
zdobyły ten tytuł .... Jarosławska Fabryka Włókiennleza Im. Krupsklej i
wieJe Innych.

W.
wspołzawodmczy

szą jakość

stają

t~ o,dbYWaJą SIę syste~atycz

~ęki·czemu załoga J.aro.Sław-. ~ZY.stkim

ę

dzo prosta W ułyctu. Produkcję tych skleJ Fabryld Wł6kienniczej zasłuży- dZlel~jąc w.
c;zniejszej niż 'dotąd
m
..e.wiele pona.d.
kilogram.
f jest bal'np
..
...
..in.s. tuCJ
... ..... pa. . tr.ona
.... tu•.•.. p... r.'Z<f
_~..t..
kijowska
lab,.. la II1II to W'l't6tnlen1e?
Prze~e
WS2\}'st liczble. doawia?
zon~'!llrob0tnUcomro"~bi_ ' h .
. kim ~;.;~elu oddziałach fJI' ycznych 1;o"'''tnik6w no ic)us~,
kt6ttt pod
~ ~,"or..--., t! lIIneC_wsno ~wi~e wunt- ichkierunkiel11 prze~hQdzl&~lenie

-!'l-... nr..
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współpracy międzyzmła. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - . - - - , - - - - -....

nowej: ,,Jeśli na warsztatach zO!!tawimy I zastaniemy wszystko w porządku to nie będziemy narzekać,
:ile robota nam nie idzie.
Współzawodnic2\}'ć trzeba tak, aby
i drugi mógł współzawodniczyć.
W!półzawodniczyć to pomagać so
bit!. Jak jedna będzie myślała o drugiej - to będzie towar lepszy, mniej
się człowiek napracuje i więcej za-
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pedelscle de akcJI
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Powiał sandomierski

przoduje wkontraktacji

s:::d~J?~ przyczyną opóźnienia remontów mieszkań robotniczych ~:;;'t~~-t:~
reszta zajęta jest
stawy i zbocza,

przez;
Głó~e ulice ~~omia sp~wiają niedostatecznym zainteresowaniu sięl komunalnych warunków bytu. Trze ~~lecki~ pod względem k01!~
które na. ogół mile ~e. Dosyć Jednak członków Komisji tak ważną dla ty ba aby Nadzwyczajna Komisja zmie CJl zarowno trzody chlewneJ, Jak
~J~ać na peryfene, by przekonać sięcy ludzi pracy sprawą.
Każdemu nil d t ch
tyl
i roślin oleistych. Plan kontraktai kamienne, niez:datne SIę, ze tak jak ~ innych mi~ch. I ~onkowi. Komisj~ przydzielono pod
a o y czas~wy s. pracy, trze cji na pierwszy kwartał 1950 r. ŻO
PGR "Różki" orientuj!! miasteczkacIl K.elecczymy, odziedz.- Jel!> specjalną op.ekę 7 - 8 obiek- ba, aby zrozunuała
Jak zaszczytną, tal
kro
d 1
at
na chów cieląt i czyliśmy. po kapltali!!tach tłe zabudo tów
dla kontroli
wykonywanych ważną i odpow:iedzialną funkcję spo s . pt;zE'
czony prze
-~ p
wane OSIedla i dzielnice robotnicze, prae. Nie mogliśmy się jednak dowie.!e
In'
,dziermka b.r. W zakresie konw któgch warunki Sanitarne urąga- dzieć, na jakich obiektach prace są- c:mą-spe la.
traktacji trzody chlewnej do 3D.lX
jednak produkcją PGR ły naJel~tarniejszym
wymaga- roZpoczęte I jak daleko są posunięte.
MOZNA WTIl::O»ZYSTAC
1949 r. zakontraktowano
T.4TIi
-- Różki jest uprawa zbóż szlaehet ~~l'l'lz:u1fo~e~C::wy~~~i :;:y'
C~żby członkow,le Komisji uważa
..
sztuk, podczas gdy plan przewidy.
llych, przeznaczonych na siew. 0- sporo podniszczyły się i ~arunki mie 11, ~ dostateczny .J':~. zasz~zy± naleWSZYSTKIE FUNDUSZE
wal 5.750 sztuk. Plan został więc
Siągane wyniki z roku na rok po- szkaniowe tysięey ludzi pracy są bar tema do tej KomISJI l udZIał \V ze- Pr k
l'ś'
. .
. wykonany w 130 procentach.
prawiają się i w
tegorocznyeh dzo ciężkie.
. b~ach komisji raz na tydzień?
. ze ona l my Się, na ~eJsc~, ,ze, Kontraktacja rzepaku wypadła
zbiorach osiągnięto przeciętn!! wy
'Czyżby członkowie Komisji chcieli me ma przyczy~ ktore ::memozliw~y jeszcze lepiej, gdyż takontraktowa
dajnOść z ha pszenicy Wysokolitew
U I POI. MlLONA ZŁ.
całkowicie polegał: na aparacie wy- by wykorzystame dotaCJI RadY"Pan- no 320 ha na 243 ha zaplanowaski Kieszczyńskich 3.000 kg.
Wielkie przeto nadzieje
pokłada kona~czyrri? Sądzimy, że ~o .. było~y stwa., Pieniądze. są, braki m~teriał~ nych, co daje 131,6 procent.
Wyniki, te wzbudziły szerokie za- świat praq w Radomiu w akeji z do najWIę~ błędem. KomISJI. Dos- we me są powazne, umowy z frrmaml
Kontraktacja wypada pomyślni"
intere.sowanie mieJ'scoweJ' ludności, tacjl Rady l"afuJtwa - rt!montów mie ?'iadezeme Innych nua~t naszego wo budowlanymi są podpisane - tylko dzięki pomocy samorządu a zwłazk '
. . zdn' I ch dnik'
Jewódrtwa wykazało ze aparat t e n .
'
...·"'-I..ora dotychczas odnosiła się do s
n~ra~
'l NO
,ow, nie zna dokładnie b~lączek i potrzeb trzeba pracę organIzować i kontrolo szcza
Komisji Koordynacyjnej.
OSiągnięć Państwowych Gospo-:~ ~~:! Radomano~ fj~6~ ludności i obarczony jest jeszcze nie wac. Nie można czekać ani dnia z na Duży wkład włożyły w akcję kondarstw Rolnych z rezerwą, mając 42,500.000, z tego na remont domów kiedy na~eeiał?ściami nie wytępione prawą przeciekających dachów I sufi traktacji
kobiety i członkowie
na uwadze stan majątku z okresu li~cych
powytej
8 izb _ go gdzienle~dzle biurokratyzmu, I dla tów, z układanremprzegniłych podlóg Związku Młodzieży Polskiej (m.l.)'
przedwojennego.
29,500:000,
a poniżej
8 izb ...... zł. t~~ właśme po~ołane
zostały Ko z naprawą walących się
pieców
3.500.000, na drogi 3.500.000; na ośw:iet tnIsJe Nadzwyczajne.
I kuchni.
Ludzie z okolicznych wsi zgłasza lenie ulie 1.000.0011, na wodoell\gi i 'ka Wobee ogromnego ruchu budowlaSIedź
. li się do majątku z prośbą o wymia na1izaeję 5.00fi.00fi.
nego, olbrzymich inwestycji o jakich
Trzeba oświetlić tonące w ciemnoś
nę 'ziarna w ramach pomocy Sil- Do końea reku pozostaje 1'1iedużo nigdy pl;'Zedtem nie śniliśt;ly, ?rak je ciach uliczki i zaułki. Bezradność nie
otrzyma stypendium
Spółdzielnia Sa- czasu, chodzi więe e te,
by każdy .szcze niekt6rych materlał~w J~ pa- może być tolerowana. Przekonaliśmy
od Gminnej Rady' Nar.
pJo.>s!{iej przysłała za- grosz był należycie
wykorzystany. pY. blaehy, drzewa, brak takze wy- się, że np. po slupy do instalacji elek
jęczmień ozimy. Udajemy się pnete do wieeprezyden kwalifikowanych rąk do pracy. Za- t '
,
,
W Jurkowieach
,
. . ta miasta by przekonać się, jak dale rządy miejskie w miastach często sto ryczneJ Zarząd MIasta zwraca SIę do
.
ZO'ltR!y W tearume ko prace są posunięte I usłyszeć j8k ją przed tymi pr?blem.ami bezra~!e ZEORK-u czy PAGED-u, nie wiedząc
G~a Rada ~arodo~ą w Jurwymieniono ich i dziala lokalna NadzwycZajna Koin!- I dlatego ~ wazn~, rolę
sp~~maJ~, o tym, że należy je zamówić w De- kOWlcach .na pos~edzenlU, plenJll'jak jęczmień, pszeni- sja, powclana do pokierowania tą Nadzwyczajne KonusJe dla .akC)I "R partamencie Ogólnym MAP-u,
nym w dnIU drugIm . pazdziermka
ozimy leżą dotychcZ!15 akcją.
- , ~6re czuwają. n~d. reahzacJ~ zarozpatrywała
podama
uczniów
mOWlonych m~terlałow, po~a~aJ,ą w
ZERW AC Z URZ"<;DNICZYM
szkół rolniczych proszących. o uNALEZY MOBILIZOWAC'
.skompletowamu kadr rzemlesłników
,~
. . ' . ; < , , - , , 0 , ,., ..
ogromna
AKTYWNQSC SPOłJ!CZEI'lSTWA
I mobilizują wkład dobrowolny ludPODEJŚCIEM!
dzieleme stypendium.
'~.'~.' i:; .••
przeprowadza
ności robotniczej.
"
przel?~owadzonyc~ wywl~ów,,!·-at4'-"'
dochoJze lie Win- . Zasadni~ warunkiem należyteJak
k
Iiśm'
R d .
AkcJ" Rady Panstwa nie jest akcją SkUSJ1, postanOWIono udzie1a6· lity,.,
ukarani, g~ ~korzystania. przyznanych dota- s oro ~~~IO~~a r y ł:~;:'S ~om~~ nową: !3yla ona prowad~ona, choć n~ pendium w wysokości 3 tys.Z~',1
gC:yż podważyli zadanie ludności ~~~~:o~~6iJa;:~~~~!r: c!ch, jeśli ehol.i ~ robo~ ~og:we n:meJSLą s~alę, w r., ubległy~" Wym miesięcznie od dnia 1.1.1950' r~l'
prowa~oneJ prze~. Państwo ak- nych napraw. Dlatego Nadzwyczajna i kanalizacyjne.
~l tej akCJI "': ,r, u~,eg!ym s":l~dcz~, Edwardowi. śledziowi uczniowi Y.;iW'1
PQ,mClC)r:sąsiedzkieJ.
Komisja dla akcji ,,Et" _ działać win
Natomiast akcja remontów domów ze przy odrobinie dooreJ wal! l InlcJa ceum RolnlCzego dla Dorosłych W
G
d
t
R In na w ścisłym porozumieniu ze Związ postępuje bardzo słabo, Nic dziwne- tywy mOżna bardzie wiele
uczynić Chrobrzu,
pow. Pińczów. Uczei i
ospo ~rs~?
o e karni Zawodowymi, z Radami Zak!a go gdyż dotąd Nadzwyczajna Komi- dla doraźnego poprawienia sytuacji ten pochodzi ze wsi Nawadzice
rO~Illez c,zym dowymi, z masow,ymi ?rganizacja- aja . jeszcze nie. rozpoczęła, właściwej mieszkaniowej mas robotniczych że gmina Jurkowice pow. Sandomierz:
akcJa wspołza- mi, kt6re przyezynIaj~ SIę przez or- pracy,
np. me uruchomIła
dotąd
' .
'
prowadzą między ganizowanie Komitet6w 13lokowych 'Komitetów Blokowych, które w akcji p~zy stosun~owo niewielkich iloś- M.atka. Je~t ~dową, m.a. szeŚĆ ~orrolni.
Pierwsze do należytej kon~oli akcji I urucho "R" mogą odegrać poważną rolz.
cIach, środkow materialnych można go~ .Zlellll ~llaszczyste~ I sześ~o~
Jldam Zimoląg , nie mienia udziału zamteresowanych mle
usunąc wiele codziennych
bolączek dzIeCI, z ktoryc? .dwoJe ksztalci, Slt
'. '. W' , t W' _ szkańc6w w postaci
dobrowolnego
NIEUZASADNIONY OPTYMIZM klasy robotniczej w dzied21inie warun w szkole średniej.
lLnl •
II. ,en y
oz wkładu pracy. W ten sposób ten do.'
.
"','
.
,
•
Woźniak, oraz browolny wkład ludności robotniC1;ej
Wydaje SIę .nam, ..~e w MleJskl~J ko",: komunalnych. Trzeba tylko zerCzłonkoWle GmmneJ Rady NaroMorawiec
wyrabiają powiększa
wartość
przyznanych N.adzwyczajnej KOnuSJl dla poprawIa wac z bmrokratyzmem, urzędniczym dowej w Jurkowicat'h nie mająe
ponad 200 procent nor kwot i przyśpiesza wykonanie za-?la niwa~nk6w k~m~nal.n~ch.
J?an,u podejściem i nauczyć się nowego sty mO.niwości udzielenia większej ilo~""'~'~~JI~ także ~a mierzonych rcbót remontowych.
:szy:k:o~ooPzro~:~~ez~date~So s;: lu pr~(;y, Trzeba ożywić działalność ści st~pe~diów, po~~stałe podania
pełni~
NADZWYCZAJNA KOMISJA
urzędnicy Zarz'Idu Miasta, by spra Nadzwyczajnej Komisji dla akcji .R", pop~rh l ZOstaną-olXlt
ch;ewnej,
NIE PRZEJAWIA
wy pilnowalL
h. S.arz.
PO\Ylatowt;.j Radzie 'Nar
przycZ)'nin
AKTYWNOSCI
A . ~czasem koni,:czn~ jest aby
-, -, ,. --'.
świa
KOmISja poprzez ZWIązkI ZawodoNadzwyczajna Koin!sja dla akcji we I masowe organizacje kierowała
R" w Radomiu zbiera się wprawdzie mobilizacją mas robotniczych do poM. ['ist01Oski ~o tydzień, leez protOkóły świadczą omyślnego wykonania planu poprawy

:n'.

JeaUzt!

Edward
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ia

nie

na marne .•.

się życie

we wsi· pod radomskiej

wieku ręką eały dzień' - cit:żka pra
ea i za co? Za łyżkę warzy, za dziadowskI!
ordynarię,
za karbowego
szturchańce...
,
- Tak było potem, gdy sanacyjna
władza w kraju była.
- Zaczęli sit: ludzie buntowae i o
lepszy zarobek dopominać, ale nada~
remnie, bo co odwafttiejszych dwora~
ków powyganiał dziedzic, tak, te do
odległego o ponad ZO km Radomia .iść
musieli, do fabrycznej roboty.
- Co prawda na dobre to wyszło,
bo po paru latach wracali niektórzy

Czy Komitet

współzawodnictwa

den raz gadaliśmy na te tematy, radzi
liśmy nad sobą i nad dworską wsią,
- Ciężkie było życie również przez
te pięć i pół roku niemieckiej mordę
gi. Dopiero gdy przyszedł prawdziwy
ro\;>otniczy l chłopski rząd, nastąpiła
zmiana w naszej wsi. Dworskie ziemie rozparcelowano i oddano biedniejszym chłopom i służbie folwarcznej; w niedalekim Wolanowie założo
no ośrodek maszynowy, z którego róż
ne maszyny do roboty si~ wypożycza,
stary pałacyk dziedzica
oddano dla
szkoły, założono spó1dzielnię, a niedawno otwarto nawet sklep sp6łdziel
czy.
Inaczej już jest..
W polu teraz drewnianego pługa nie
zobaczy nikt. Coraz rzadziej widzi się
slewc~ z płachtą uwiązaną u szyi, bo
siewniki mamy we wsi albo, własne,
albo też pożyeza się li: ośrodka. Ubyło roboty i przez to możemy czas wy
korzystaf w innym celu. Młodzież się

działae

-=Z~dr:o~ju=PO~~w~S~tał~~~~~~luCZY,
elementarza
zaglądają
także, starsi
a kto do
czytać
umie, temu
książ

Busku
noWKomitet
przy Powiatowyn'l
:Spółdzielni Samopomocy
Od dnia wybrania

... Czas już pomyśleć o nasionach
buraków' tIla
7rompatlii
w roku 1950. W gospodarst1t'ie rolnym Szkoly Glóumei Go.~po
darstwa Wjejskiego, - Kociszew przystąpiono do młocki naBiał'
buraków cukrowych

PZGS

w Busku

zacznie

do wsi i tłumaczyli tutejszym, co należy robić, aby polepszyć chłopskie
życie. Pod tą właśnie gruszą nie je-

ka i gazeta nie jest obca - ma oczy
otwarte na wszystko, co si~ na św:iecie dzieje.
- Napatrzył się człowiek na to
chłopskie życie m6wi na zakończe
nie Franciszek Korba - naharował
Or.rUlW1eY'jn4!lna pańskiej ziemi, ale wrE!szcie docze
kał lepszych dąi...

.. -.

Słonce chyli się ku zachodow:i, rzuczł,oni[o~vie eaJl\e złocisto - czerwone promienie

na obsiane polą, na omięciński lasek,
na domy, na stary posz1achecI? pałarozbrzmiewający głosanu ucząchłopskłch dzieci I na starą,

rosnącą gruszę, pami~tają-

westchnienia bezsilnych,. buntująeych się chłopów - niewolników dwo

ru.

Jadą ll10zg z burakami
Zoc:hc:lna

_0

Punkt odbioru burakciw cukrowych
od plantator6w .Zochcih" otworzony
zos,tał w ~iu 26 września 1949 r. Znai.
dUJe on Sl~ przy szosie Ostrowiec,
Opatów w odległości 5 ,km. od Opatowa. Tu dostawiają buraki plantatorzy
i stąd cukrownia C~ęstocice koło
Ostrowca odbierze je własnymi samochodami, Wagowy te~o punktu, ób,
Wac.ławW~szczyą;:i, illformuje nas o
wynikach pIerwszych Iczteru dni dowozu.. W dniu '21 wrze~nia dos tarczo·
,no 2815 kg" 28 wrześnta 2140 kg., 29
września 6920 kg i 3p września
4920 kg, Cyfry te wskazują, że z
chwilą, gdy ludność o~olicznych wsi
do~aduje się o uruch~mieniu punktu
odbIOru zwozi buraki c:oraz liczniej.
Wynik czterech dni dołVoZU wyraża
jący si~ cyfrą 11 tysięFY kg. św:iad
czy o tym,. że takie pmnkty odbioru
Sil mile przez rolnika wftane.

I

.

c!. Ob. Gajda ma lat 24. Wstrząsając
ciemną
czupryną
opowiada mi '·0.
swoim życiu. Ojciec jego zabity zo~:
stal w 1945 r. w czasie działań wojen~.
nych. Młody Gajda prowadzi gospó-'
dark~ wraz z matką. Mają niecałe 5'
ha ziemi, otrzymanej z reformy roinej. Zdobyli się już na Jednego konia. Gajda ukończył cztery . oddziały
szkoły powszechnej. Wyznaje
przygnębienia, te dalej uczyć.
może. W domu jest jeszcze
siostra, która C'llodzi ®
wolnych chwilach
Douczam się, c7ytajllc
dę" i .Chłopską Drogę",
Tymczasem wagowy
wypisał pokWItowanie w
plantatorskiej, podliczył' i
kował:

3358 kg.
cZyliście

.DostawUiście,

.
'

I
jest grusza, ale z peWnością
PlerwsZYlIl dostawcą ~yła plantator- Otrzymacie. w
cukru od
WDp"'-JI dclCD~ się takiej ehwW, gdy miast ka A~a S~~pień ze wsi ISadowia, kt6-

pluca, miast pry- .ra w CIągu trz!!ch dni.· rpwnież pierwobecnych sza ukończyła :~osta!,,~. :
I1ewiitlk~Jw.
wokół
Obywatel.
Crabowski z
drugiRoz
III

.właśnie

II:

22

kilka4izI4!siilt'

1"

~,"u~'

,

5 cini zamiasi

.październik

6

O

II

PROGNOZA POGODY •
bszarze Polski pol. będ%i.e w

Na och rannych mglisto, w ciągu
a godnie i miejscami d~ć PO:

.e. Tempera tura na podg0I'Z': !
alinach od plus 16 st. C. w ~en
dO plus 3 st. C.
nocy. WIatry umI:tr
~e wschodnIe.

v:

Zabawa
Zw. Bojowników
ZafZild powiatowy Związku BoJow6 o WolnoŚĆ i Demokrację w
alk chowie
urządza dla swoich
Clę5~ów I podopiecznych, nasz~ch
C%ło tyków, pierwszą WIelką zab,,; wę
~!:alU ,polonii' W dmu 8 paźdzler·
alka rb. o godzinie 19-teJ: Na zabaWIe
te wystąpi znany ulubIemec I pIes·
.I Warszawy Witold Elektorowlcz,
~~tym ~epertuarem pieśni party.
I8lIckich.

7

Zawiadomienie o zebraniu
Dnia 7 b. m. o godzinie 1.3 odbędzie
~ zebranie Komitetu Społecznego IV
... Qdnia zbiórki na l'Undusz Stypenim. Fr. Chopina, w lokalu Pow.
RadY Związków Zawodowych ul. N.
panny 43. (l pi"tro l·

d/Jny

.

duże

11~~:~r~.b::.,~o:~raz:

czwartek, 6 paź-

7
r.b. o jutro
godr. w19 piątek
min. 30
muzyczne w 3-ch
p.t. ,,Rycerz SałIIIII'l\IOeh~ra!' opracowane przez K. CzyńI Jerzego Nela według Plauta.
odsłonach)

przedstawieniu
30

osób

udział

bierze

zespołu. Doskonała lU'8
kosti~
I bal~t - składają SIę

BldoI'ów, rolowe dekoracje I
ll11, miIzyka

na !ntereS\.tjl\cą i

PIękną eałoś~.

B*z dzieje się w Efezie w III wieku przed naszą erą·
Reżyser

...

-

Wacław

K. Czyński,
Borowski.

scenograf

TP..UI1 KAMERALNY
DzisIaj, we czwartek 6 bm. nieczyn

TEATR POWSZECHNY
Gra w dalszym ciągu w terenie
l'I4lmą komedię w 4-ch aktach J. Bli~Iego .Pan Damazy', w reżyserii
Mieć%. Mieczyńskiego i dekoracj~ch

Sian. Celtielskiego.
Jutro 7 października r.b. o godzinie 19-tej w Kamienicy Polskiej, pojutrze S-go bm. o tej samej porze \V
BlłchownJ w Swietlicy Huty.

na

powiatową konferencję

Kościuszki

1(5 .MU-

barykada', godz. 16, 18, 20,
Armii Ludowej 14(16
,Hany SmIth odkrywa Amerykę',
godz. 16, 18, 20.
.Babyk" -

l Aleja 12. .Milcząca
barykada", godz. 15.30, 17,30, 18,30
-

DYŻUR Y APTEK:

z.

Szostakiewicz pl. Daszyńskiego 5.
A. Wloslński 7-Kamienie 27.
It Lernbke Raków Towiańskiego I.

TELEfONY:
23-33, 23-45 Pogotowie PCK.
22·22 Miejs~a Zawodowa Straż Po'
żama.

23-74, 15-23,' 22-80 Stacja Kolejowa.

10-65 Komenda M. O.

-----~-------------------

Robotnicy· Częstochowy
fundują

samolot sanitarny
R.Obobllcy częstochowskich fabryk
pneprOW~dzają zbiórkę pienięiną na
~p." plotu 'lmitamego dla często
clio",
oddziahl Polskiego Czer"01
Knyia.

1·e;o

lto~ •.. . 'ę:Oj

.obrala zaloga Huty "Co:ę
~: : li, 175 ty •. zł., dalej idą z;!ło
,Jedno'c' - 17 tys. zt, fa<:lnu WarU!' - 17 ty •. zł. fabryki
zyn' - 10 ty•. zł., fabryki ,Pa·
a -5tyS.zł
Nalety Z"-a
. '. d
skani
~ czyc. ze
o nasu uzylIa!I!o~ przez Częstochowę własnego
" r~tuk ~orych ~ naszego terenu
lIa!I!oio.__onlecznoścr przeWozić moma
...... kieleckim,
.'

tnYk.' .
Plerni

swoją działalność

OSiągnięcie

Spółdzidni

a~----~

Odslonięcie

nocy

bohaterów ghetta

pomnika

częstochowsid~go

na Międzynar. Fundusz

Nie

Solidarności Pracujących

zwlekać

odszczurzania

--

~.

Wieczornica
towarzyska

....

•
WSI

lektryfikacja

pracownikÓW sądowych

w powiecie

ne.

Jakkolwiek zelektryfikowanie
bj
ło planem elektryfikacji, to jednak
przyśpieszenie
terminu nastąpiło
na skutek zobDwiązania. się pracow
a
pilotażu
L.U
uników podokręgu Nr 2, by takim
czynem
uczcić
Międzynarodowy
Powszechna Organizacja "Słu!ba
(n.).
Ogólne zapotrzebowa- na jest dostawa w ilości J148 ton, z
Palsce" przyjmuje zgłoszania chJop~
nie ziemniaków na okres zimowy, których 348 ton będzie z )JOW. czę Dzień Walki o Pokój.
ców i dziewczą t, chcących poznać
jakie otrzymała Spółdzielnia ,,Jed- stochowekiego, a 600 ton z włosz
W uroczystości
wzięli
udział sztukę pilotowania samolotów. ZgłO
ność" w postaci zamówień z za- CSOWBkiego.
przedstawiciele władz i partii po szenia młodzieży z (Oczników 1931,
kładów pracy i
instytucji, Wynosi
litycznych,
Związków
Zawodo- 1932 i 1933 przyjmuje Komenda Miej4.431 ton. Skupem powy~zej ilości
wego
Pracowników Samorządo· ska .SP." pr;,y ul. Pułaskiego 2:
Kandydaci muszą złożyć podanie,
zajął się P. Z. G. S, "Samqpomoe
wych i Użyteczności Publicznej,
zezwolenie rodziców, własnoręcznie
Chłopska", który podlął się doDyrekcjipodokręgu Nr 2 i Zjedno
napisany 7yciorys, metrykę, 3 fotostarczyć ziemniaki jednolite.
czenia Kopalń Rudy !1:elazn.ej, oraz grafie, świadectwo szkolne, świadect
Ostatnio odbyło się zebranie 2·1
licznie zgromadzc·na ludność miej- wo moralnośri
lub
Z<'14wiadczenle
Spółdzielni Gminnych
z udziałem
scowa.
przynależności do Z. M. P.
Związku Samopomocy
Chłopskiej,
W dniu 9 b. m. Koło Komitetu Od
przedstawicieli PZPR i SL, Rad budowy Wars~awy przy StowarzyszeGminnych i Samorzqdu, w wyniku niu Przemysłowców organi2uję wieI
którego gminy pow. ezęsŁoehow kil! loterię fantową, z której czysty do
skiego zobowiązały się dosbrczyć chód przeznaczony jest na odbudoStoliCl'
2.365 ton. Brakująell ilośe uzUpeł węOrganizatorzy
apelują do właścicie
nią dostawcy z okolicznych' powia- l! przedsiębiorstw przemysłowych i
tów.
handlowych o dalsze składanie fanRealizacja zamówień rozpoez@b! tów w sekretariacie stow. PrzemyW dniach 7 i 8 bm. w Łodzi 0doę 20 osobowa dc1ega~in pod kierownizostała 22 września, a zakońezy sit słowców, Aleja 33 w godzinach od 9
.
dzie si~· z inicjatywy CentrnlnegJ ctwem tow. Jó:zef~ l\Lkoh.jczyka 10 listopada b.r. Dotychczas Spół do 15- tej.
Zarz'ildu Związku Zawodowegc RO~10' przewodnicz<,c~go Oddziału "wiązku
dzielnia "Jedność" otnyn1S.11l 63
ników
Przemysłu
Wlókiennkz'~;w Zawodow"90 Rcbotników Przemysłu
WYKOPALISKA Z KUŚMIEREK
tonny, .a w tych daiach spodrie7l1!ogólnopolska' narada
!'konomiczna, W\ókienn!cZ<l!lo. W skład d"legacjl
(5) W roku ubiegłym odkopano w która zajmie się zagadnieniami re .. l;
wejdą również racjonaJiz.ator,zy i pIto
Kuamierkach 'pod MoJuze5:tą pow. C:zę- zacjl planów gospodarczych, u":,,'1w downicy pr~cy ~ miejscowych fabryk
.Łochowa, 30 grobów z okresu kultury zbiorowych oraz warunkami pracy i włókienniczyc:h.
hlżyeltiej.
Wykopaliska złożono w bytu, zatrudnionych w przemyśle włó
Miejskim Muzeum ~egionalnym w kienn,lczym.
Szkoły

Dostawa ziemniaków

dla

Częstochowg

powyższych miejscowości objęte

l'IPabeZpI.eCZOn

~,SP"

przyjmuje zgłoszenia

na kursy

Loteria lantowa

na odbudowę
Warszawy

DelegaCja

--------

włókniarzy częstochqwSkich

na

ogólnopolską

naradę ekonorniczną

Impreza
Muzycznej
w

se~

rocmieę śmiercl

Szopena
Polska YMCA łrzYgotowuje imprez"
muzye:r:n~. w której W8Zmlł udział naj
młodsi szopeniśei Częstochowy uczniowie Szkoły Murycmej - Kaliska, Kreslich, Falkowski i Jasiński.
Kierownictwo Imprezy spoczywa w rę
kach pro!. Borkowskiej i prof Mąkoszy!·
'V" ' - "
t.".
_
____ ..-" ....
y

Nieos'rożny

CzęstochOwie.

ObeCllle pcd k1erownlcnvem dr,
Tnepakowej. z Muzeum Prehlstorycznego w Krakowie odbywa się w
Muzeum !apienie wykopaliskowych
garnków, ct~cfowo potłuczonych. Pra
ce potrwajlł jesze%/! około sześciU' Il'lie
sięc:y. ~ teh zakończeniu będzIe
otwarty,., Muzeum Mlelsklm dz1.1ł

PJ8hIetoryczny,

.

v

.

- ' ~o.=~.~

-\

.

o

~ca

.Tęcza·

••

PRZZ

-

• WoIno$ć· -

•

' ozywlaJą

partyj-na

ksiAiuc:a

we

I

Jodzi delegaci

W

Daje dzisiaj

Komisje Kontroli SPOI.

•
-SI

a

Clowce"

-

~

W-dniu 5 bm. w sali Miejskiej RaSpółdzielnia BudGWlliełwa Wie~skiego dy ~arodowej w Częstochowie odbyd
ła SIę odprawa członków Społecznych
W ubiegłym roku Spółd%felnia Bu budynku szkoły TPD w KIeleach. pr>:y przy budowie 10-ciu domów wzorco Komisji Kontroli, poświęcona zagaddowructwa Wit!j~!<ie&o w wojew6dz ul. Chęclńskiej prowad%i. wł;lśnie Spół wych dla rolnej spółdzielni produk- nieniu usprawnienia
dotychczasotwie kieleckim przeprowadziła robo- dzielnia
Blidownictwa Wiejski~go. cyjnej w Przeuszynie. Przy zwykłym wych metod pracy.
ty budowlane na sumę 40 milionów Dzięki współzawodnictwu pracy i sto systemie pracy dom taki huduje się W obradach wziął udział I. sekrezłotych. Obecnie w budowie jest 120 sowaniu systemu trójkowego i dwój 27 dni. Dzięki zastosowaniu socjalisty tarz KM PZPR tow. Pilawka, który
obiektów,
% teg9 10 dużych,
przy kowegoi osiągnięto tu bardro dobre cznych metod pracy, w ciągu miesi" wygłosił referat o znaczeniu społecz
czym wartość
robót. wynosi ponad wyniki Dotychczasowy .rekord trój ca zbudowano l,O domów, .używając nego czynnika kontroli. Tow. Janik
3'10 milionów złotych. . Zestawienie ki wynosi 42.5 m sześciennych muru 5 dni na budowę jednego. DJm taki - kierujący z ramienia Mi"jskiej
tych dwu cyfr najlepiej mówi o roz- w ciągu dnia roboczego. Zastosowa- składa się z tnech izb "'-lieszkalnych Rady pracami poszczególnych komiwoju
Spółdzielni w naszym woje- nie nowych met01 pracy murar~ki
i-lrnehni.-Posiada również miejsce na sji przedłożył plan działalności nai
wództwie. Pr>:y wszystkich budowach ma ogro;nn~ znaczenie dla s>:yb1<ości łazienkę,
których
zah)stalowanie październik. W wyniku obrad ustalopracują już zespoły murarskie stosu wykonywanych prae, gdyż dzięki mot przewiduje się w przyszłosci. W dniu no
porządek
prac i wytypowano
jące system
trójkowy i dWóikOWY'lliWOścl ~8trudnienia' robotników nie- 15 bm. odbędzie się uroczystość prze" skład osobowy komisji.
Przeważna częśe prac wykonywana wykwalifikowanych, metna wybrnąć kazania tych domów cz!onk:Jm SPół-1
jest na wsi - niektóre większe obiek z trudno!ci
związanych z brakiem dzielni.
--------------ty są równ;eż w trakcie budowy W· fachowców.
Na ukończeniu jest również nowo
miastach. Tak np. budowę nowego
Duże sukcesy osiągnięto równie" czesna obora.
i
______- Inne
to.
niedawno uruchomione warszt.o.ty wy:
twórcze w Wolicy. Pełni zapału robot'
nicy, przystąpili w lutym br. do tej
Szkoła
pracy, mając do dyspozycji jedynie
zdewastowane przez Niemców urzą.
dzenia tartaku, zdemontowane części ID dzielnicy »Sródmieście«
maszyn.
Zabrano się do rob')ty W czasie obecnych wyborów de· ob. Leokadia Cyrulik i z P.Z.P.Ln . przyczem 250 ludzi z okolic znalazło
W lokalu Komitetu Dzielnicowego
--:atów na konferencję powiatową 5 ob. Danuta Kawelczyk.
dzięki temu zatrudnienie i w ma "Sródmieście' została otwarta szkoła
partyjna PZPR. Słuchaczami są aktyPRZZ wybranych zostało wielu
W rozmowach .z delegatami o 'Za- ju był już gbtowy dział tartaczny.
Obecnie czynne są już stolarnie. wiści partyjni, sekretarze organizacji
deierratów.
daniachP. R. Z. Z. wypływa duże
podstawowych i przewodniczący faZ zakładów włókienniczych zosta ich uświadomienie i troska o na- beczkarnia i maszyna do wyrobu weł bryczn ych rad zakładowych. Otwarcia
lo wybranych 5-ro najaktywniej- leżyty rozwój ruchu młodzieżowe ny drzewnej. Budynki są już częścio szkoły dokonał tow. StanIsław Pilawwo wyremontowane Warsztaty te od
szy~h ZMP-owców; z' P. Z. P. B . .go. Ob. Zdzisław Frączek stwier- dają ogromne usługi spółdzielni, gdyż ka -,- I·szy sekretarz K. M.
Inaugura~yjny wykład
na temat:
ob. Ryszard Kupczyk i ob. Wi- dm: "Idea współzawodnictwa pra· dzięki nim szereg materiałów potrzeb
told Kubicki, z P. Z. P. Wł. 8 ob. ey- nie ogarnęła dotychczas jeszcze nych przy budowie wykonuje się spo "Jak rozwijało się społeczeństwo ludz________ kie" wygłosil tow. Janikowskł.
Zdzisław Frączek, z P. Z. P. Ln. 3 całej młod%i.eży
pracującej "
ten sobem gospodarczym.
stan rzeczy należy w pierwszym
rzędzie zmienić przez odpowijldnie
Dziś
uświadomienie.
Nie wszyscy z nas
rozumieli, że swą miłoŚĆ do Ojczyz.
całkowite
ny najlepiej uwidocznią na polu
zaćmienie
współzawodnictwa pracy. My, młn"'t
'II
dzież polska, za przykładem młodzie
(n.). - W dniu 4 b.m. na emen częstochowskiego prze:qmwiał pre(s). Polskie TowarzyStwo Mi!ośni- _ży Związku Radzieckiego
chcemy
tarzu Żydowskim odbyła się pod· zydent miasta tow. Ku~arzew~ki. a
ków AstroMmii Oddział w częstocho- również przodować we wszystkich
wie, podaje do wiadomości, że po pół przeJ'awach .... 'cia społecznego". Ob. niosła, żałobna uroczystość ku czci z ramie~ia Central,nego Korrutetu
nocy z szóstego na slódmego paździer
~~
poległych Bojowników getta czę· :2:ydowskiego tow. Fiszgrund.
nika będzie można w Czę.stochowie Leokadia Cyrulik zwraca uwag~ stochowskięgo. Staraniem miejsco- . Hołd poległym bohaterom złoty
obserwować już drugie w tym roku na konieczność zorganizowania mlo wego Komitetu :2:ydowskiego przy- li.: I·szy se~et~rz. KM. ~.~:P.R. ob.
całkowite zaćmienie księżyca. Zaćmie dzieży zatrudnionej
w przemyśle gotowano na trzech zbiorowych gro PI.lawka w. lIrueruu .KOnuSJl P?rozu
nie będzie miało przebieg następu- prywatnym, a następnie udzielanie
bach ofiar bestialstwa hitlerow. mlewawczeJ StronnIctw
Pohtycz..
jący: god%. 0.50 wejście księżyca
w jej należytej pomocy i opieki.
ski ego pomniki, których uroczyste nych .i . to.w. Wilk z P.R.Z.Z. Po
półcień; godr. 2.02 początek częśeio
wego zaćmienia ód strony wschododsłonięcie nastąpiło w obecności przemow:eruach prezes Komitetu
niej; godr. 3.19 ealkowite zaćmienie Rezultat zbiórki
przedstawicieli Samorządu Miej. żydowskIe~o .tow. L .. Bre~er dokoksiętyea przez cień ziemi; godz. 4.38
skiego, partii politycznych. Związ- nał odsłonIęcIa. pomnIka.
koniec całkowitego zaćmienia; godz.
k6w Zawodowych, licznych delega·
liAS eałkowite wyjśeie z eienia.
cji z zakładów pracy oraz miejsco·
Miejskie Obserwatorium Astronomicżrie w Parku Staszyea w ciągu ea
wego społeczeństwa. Uroczystość
lego. okresu zaćmienia czynić będzie
otworzył adw. Hassenfeld, który w
obserwacje.
zakończeniu swego przemówienia Z akcJ'ą
Dla e.z!onków Polskiego Towarzy
Zwil!%kl Zawodowe przeprowadzI· złożył w! imieniu ludności żydow.stwa Miłośników Astronomii - wstęp
·llroIITy.
ły w dniu 2 bm. zbiórkę pieni~tr;ą n:l. slt1ej zapewnienie, że w dalszym Szczury wyrządzają nam powal:nEi
.ciągu ramię przy ramieniu z naro· szkody i każdego roku Prowadzi .tę
rzecz Międzynarodowego Funduszu dem' polskim bę'tf:li'e walczyć W ob- walkę z tymi szkodnikami. Warun-·d •.i.
. Solidarności Pracujących, która dał" ronie Niepodległości i Pokoju.::-<a kiem dobrze przeprowadzonej akcji
deratyzacji jest przeprowadzenie jej
ogólny doehód w· kwocie 159 tys. zł. stępnie w imi'miu społeczeństwa w takim okresie, kiedy gryzonie nie
znajdując pożywienia rzucają siEl na
umy~lnie przygotowane trutki, a więc
należy
odszczurzanie przeprowadzić
zanim w naszych piwnicach zgromadzone zostaną zapasy zimowe warzyw i ziemniaków, Wydział ZdrOWIa
Związek Zawodowy
Pracowników
częstochowskim
powinien walkę ze szkodnikami przeSądowych i Prokuratorskich w dniu
Poniewat
8 października.
w lokalu Własnymi
(n.). W ubiegłą niedzielę, w' transformatorowej i sieci rozdziel prowadzić iuż obecnie.
jednak jeszcze nie poczyniDno odpoprzy ul. Kilińskiego 10 urządra wie~ ramach Międzynarodowego Dnia czej niskiego napięcia.
wiednich
?C'ygotowań i nie przygotoczornice towarzyską, z kt<>:ej. CZ?'sty WaIkl O Pokój we wsi Dźbów od·
•
•
., ,
.
zysk przeznacza na wyposazenle Izby
•
'
.
.
MIeszkancy WSI Dzbow, Skorki, wano trutek, moźna obawiać się, te VI
zatrzymań dla nleletmch. Początek b'y~~ SIę ur!>ezyste ~t~arcle nowe.~ Sabin6w i Komorniki otrzymali bieżącym okre.ie jesiennym deraty-.
zabawy o godz lO-tej.
linu wysokiego napIęCIa, podstaCJI w swych domach światło E'lektry"z zacja siEj nie odbędzie.

Dobrze pracuje

czwartek

2~

•

'

',,"~

W l1aradzie wezmą udział przedstawidele Ministerstwa .Przemysłu Lekltiegoi Centra.lnych.Za~ządów Pl-zemyshl
Włókienniczego, KC PZPR, przedsta(n) On~gdaj uległ wypad~ ob.
wiciele Związku Zawodo\Vego Robot- Eugenluśz N'iesz;porek, Jat 2'3, zamieników Przemysłu
Włókienniczego, szkały w Kiedrzynle, spadajq(! l. rodyre~torzy fabryk, rac,onallzat.orzy i weru na lllkręcte &zo~y. Ob. Nle.zpa-.
przct:J;ownicy pracy .
rek doznał zranienia powłoki· bl.'tuZ fzęstochowy wyjedzie 'do todzi cha.
. .

rowerz,sta

j

I
i'

I

'

.własna).:

la-katni>

•boisku'Grana.tuzawody
.(KorelW·Rozegrane
na
piłki nożnej

':. .~m1ędii 'reprezentacjann

Skarżyska i

'W o8tatni111-, 40 numerze ,,Kuinł
cy' 8trOna pOBwięcona nowYm prze
kładom poezji radzieckiej zaczyl\Q
się. wierszem Aleksandra Bloka
C'"
,,Dom Puazkina" w przeklat:kie
I
Mieczysława Jastruna:
W całYm krajn trwają p~gotowama: do Marszów.Jesiennych SzIaldem
. W MarSzach Jesiennych wezmą
,,Klamstwo tamtych lat uci8k1ł
. Marsze te wchodzące w program masowych imprez' sporioudział zaró~1.0 mężczyżni, jak i kowych
Się' wielką manifestacjąpriyjaźni polsko - radzieckiej.
biety oraz młodzież od 11 roku żyPorzucalismy w godzinę
W 6' rocznicę bitwy pod Lenino, która zapoczątkowała ~cIęski marsz cia, przy c'fY'll wprowadzony jest poPrzewidując prZYszłość w bZy_

'a'd". ···z;,.~'e'··'· ,'.k''.-I\e'',,1-

Starachowic ?:akończyły się zwycięsiwem "Skar.iyska w stosunku. 5:2 (1:1).
, . Gra'do.przerwy nieciekawa, po przer~e. gospodarze. przejmują inicjatywę
:i,.s·trz-iaJ:~·.4 bramki.'. Slaby poziom gry WOlska POlskiego przy, bóku PO~~ Armil BalJzjeckiej, sportowcy polscy _ d~j!L.Qx.S!~S~~ w zależności od wie'" ..
maszerowac będą szlakami ZWYCięskiegO. pochodu. '
ku. W rok blezącym w pewnych kanal.eż'y 'tłumaCzYć brakiC1!l reprezentadb'"
szl
.
d
. t
. tegoriach
będą się marszobiegi.
cyjnych-graczy, . ktorzy tego samego
M?-t;>ze o . ywac 51ę b~ą ~. a- wOJu. gospo arczego, ?es gwar~cJą
Marsze Szlakiem Zwycięstw orgakach l w ffile?sca~h uparrnę~a~ącyct: pokoJu.. Marsze Szlakiem Z~ClęSt~ nizowane będą w ciągu miesiąca
driiarozgrywali męcz w Starachowi- hoha~erstwo żołme~ ra~:C~lego. l staną SI;' prze~ swą maso~osc potęz- października. CentJ:alnym dniem bęcaćh.', Bramki dla gości zdobyli
polskiego w walkach z najezdzcą hl- ną mamfestaclą sportowcow w walce dzie 16 października..
2,dia Skarżyska Matkowski 2 oraz tlerowskim.
o pokój..
TMarczewski, Kopecki i Kloch po jedMarsze jesienne odbędą się w MieWszędzie start i zako~c?,eniem~'I
siącu Pogłębiania Przyjaźni Polskp- szu. poJ;'r"edzą uroczYStO~CI,. n?- ktore
nej . Sęd.ia. Wiśniewski b dobry.
Radzieckiej _ przyjaźni, 'która jest złożą SIę krótkie przemoWlerua oraz
(Ols).
gwarancją naszej niezą.wisłości i roz- cZęść artystyczna:
. .
W
~~-~____
Impreza ta poslada .rówmez olbrzymie znaczeme sportowe, odgrywając
pierwszorzędną rolę w umasowieniu
W ramach obchodu Międzynarodo
wychowania fizycznego. Wiąże ona wego Oma Pokoju odbyły sie zawobowiem" szerokie rzesze młodzieźy dy sportowe zorganizowane przez
zorganizowanej.i niezorganizowanef Zrzeszenie ISportowe
"Budowlani"
w. szlachetnym wysiłku sportowYm, Okręg Kielce
wzbudzając zainteresowanie . kulturą
W impre~ie wzięły udział 4 kluby
fizyczną. Marsze są również jedną z
K.S. "Budowlani" Wiśniówka, K. S~
,:'
ił·
prób do. Odznaki Sprawności Fizycz- .Budowlani" Cmielów, KS "Budowla
nej, która popularyzuje i przyciąga ni" Suchedhiów K.S. "Budowlani"
Zkob~et na~lepsza
młodzież do sportu.
Kielce, jak również LZS z Suchednio
.
Marsze jesienne są jedną z form wa.
I
W tan:lach mistrzostw tenisowych I para P~sa - Laskowski pokonała masowego. uprawiania ćwiczeń ciel:,s
Zawody rc;>zpoezęto defiladą
CZęstochowy odbyły się gry pojedyń lordona l Kadelę I 6:0, 6:1.
nych, są Imprezą sportową. AkCJa
cze.k biet ~ężczyzn J'uniorów i młoW. pierwszą f"';Zę r?zgrywek w~s:;;ły powyższa odpowiednio pr~go~owana łów biorących udział w imprezie. Za· o,
, ..
.
doplero gry POjedyncze młOdZIkow l przeprowadzona zmobllizuje na wodników V0witał najwybitniejszy
dzików, oraz gry podwojne męzczyzn. oraz gry podwójne Juniorów, które starcie setki tysięcy młodzieży, która sportowiec 2J Suchedniowa Zdzisław
W tym tygodniu zostaną rozegrane trwać będą przez cały bieżący t y- zadokumentuje swą tężyznę fizYczną Rutkowski, skład!ljąc raport przegry podwójne j.uniorów. Organizacja dzień.
i świadomość, że przez uprawianie wodniczącemu Z.S. "Budowlani' tow.
zaWodów przez cały czas ich trwania
Mistrzostwa Częstochowy w tym sportu służy skutecznie
sprawie Tomaszowi Kalecińskiemu, po czym
•
roku zgromadziły na starcie pokaźną utrwalenia pokoju i przyczyni się do nastąpiło wciągnięcie flagi na
bardzp sprawna.
ilość zawodników, co jest specjalną pokrzyżowania planów wojennych i odśpiewanie\ przez zebranych
nu Narodowego.
,',:iUżw eliminacjach mamy do zano- zashlgą organizatorów.
imperialistom zachodnim.
towania'stikces juniora .Związkow
Okolicznościbwe przemówienia wy.ca·--sawki, który grając w grach pogłosili przedstawiciele partii oraz
'jqńczY!;h męzczyżn wyelirńinował
Gminnego Komitetu Obrońców Poko~go kolegę klubowego Ordona•.W
ju. W turnieju pucharowYm piłki
sPOtkaniu z Kadetą .urw:łł" temu
nożnej odbyły się następujące spotostatniemu jednegO seta. Dwaj prekania: KS "Budowlani" Cmielów,
tendenci do .mistrzowskiego "berła",
KS "Budowlani" Wiśniówka ~ za·lIIon~. z
sosnowieckiej .Stali',
kończyło się ono zwycięstwem
Wiś_o
8)
'obtQńca lldobytego
pucharu MRS z
niówki w sto~unku .. 2:0 (0:0). K. S
ubil:!głego roku,. oraz Piksa ze "Związ
W Myszkowie odby:ły się propagan-I ~zekających icb ciężkim wyścigiem "Budowlani" Suchedniów _ KS "Bu
,.kowca"stQczyli z sobą, jak było do dow:e zawody kolars~le na p~z,:,łaj or~ I o puchar . przechodni .Słowa Ludu·, wlani" Kielce':}lO (2:0). W finałowym
przewid?:enia, walkę w finale. Była gamwwane
staraniem
miejSCOWej
spotkaniu KS "Budowlani' Suchełonajładniejsza gra turnieju. Grę ce- sekcji • Włókniarza" na dystansie 30 który odbędzie się w najbliższą nle- dniów pOkonał KS "Budowlani' Wiśniówka 4:3 (4:1).
clloVlala duźa szybkoŚĆ. Zawodnikiem km. Zawody wYwołały dJlŻe zaintere· dzielę.
,le:pszyiri okazał. się częstochowianin sowanie miejscowego społeczeństwa, _ _ _ _ _~------------------------PJksa,który odniósł zwycięstwo nad które tłumnie wyległo na trasę wyści12.55 ,Na swojską nutę". 13.25 Ptzer.
IIIcllll'lrym w trzech krótkich setach gu, nagradzając kolarzy rzęsistymi
wa, 16.00 Dziennik popołudniowy.
.6:3, 6:2,7:5; żdobywając tym samym oklaskami. Do zawodów stanęło
28
zawodników,
z
tego
15
z
często
tytulMisłl'za Częstochowy
na rok
16.20 Sergiusz Rachmaninow, Kompo.iM9: oraz Puchar Miejskiej· Bady chowskiego • Włókniarza", 2 z często
zytor Tygodnia. 11.00 ,G~amy w szachowskiego .Ogniwa", 5 z Katowic
:spOrtoWl!j.
chy", 17.15 ,W rytmie tanecznym'.
17.45 Poradnilt językowy. 18.00 Dla
oraz 6 miejscowych. Wyścig ukończy
~ łfactt. pojedynczych "kobiet naj- ło jedynie 14 zawodników. Z często Czwartek, 6 pafdzlernika
każdego coś miłego. 19.00 ..Topiela"
leIlllZ,ą była zawodniczka
Związko- chowian odpadli, mocno
potłuCzony
.
na fali 1339,3 Ul.
fragment l powi<lści Barbary Drożdż.
· Wca' Frankówna, która wygrywała Lecmski oraz Stanior.
8.35 Program dnia. 8.40 ,Głos mają Satanowskiej. 19.20 Koncert Orkiestry
ze swoimi przeciwniczkami, nie wykobiety'. .Z wizytą u kołchoźnicy P. R. pod dyr. Jana Cajmera. 20.00
łączaj~ gry finałowej, jak chciała.
W wyścigu wielki sukces odnieśli ukraińskiej' - felieton. 8.50 Muzvka Dziennik, wipcz. 20.30 Muzyka (płyty).
częstochowscy, którzy zdo rozrywkowa. 9.15 Wszechnica radio- 2040
Muzyloa rozrywkowa
2110
Vi spQtkaniu finałoWym zwycięży włókniarze
'
"I
._ ,
byli pierwsze 6 miejsc. Dla kolarzy wa - wykład z cyklu: .Nauka o Pol- Wszechnica
radwwa
- kurs II
wy
Ia..Kuklewską(Włókniarz) w dwóch
częstochowskich była to próba przed sce i geografia Polski (kurs I). 9.35 kład z cyklu: "Nauka o świecie i geosetach 6:2,' 6:2. Na specjalną uwagę
Muzyka rozrywkowa. 10.00 Skrzynka grafia gospodarcza świata". 21.30 KonzasłUguje dobra postawa zawodniczek
PCK. 10.10 Muzyka rozrywkowa, 10.50 cert symfonic~ny. 22.00 w przerwie
· ZWiązkowca: St&weckiej,
Bogow·Informacje. 10.55 Audycja szkolna dla koncertm ,~mator' - opowiadanie
skiej iCieśłikówny.
Od/Jowiedzi Redakcii
klas. I~I. - V-ej 11.15 .Dziec~o ulicy" Anny Kowalskiej. 22.1~ d. c. Koncer,w .spQtkaniu finałowym juniorów
pOWlesc Izydora KoszykowskIego, ode. [tu symfoniczn!lgo. 23,00 Ostatnie wiaspotkali się dwaj bracia Misiakowie.
Wiesław Olszewski Skarżysko: 2. 11.35 Preludia Debussy'ego w wy- domoścL 23. lO! Reportaż z finału kon
.Zwyci7 źył Jerzy Mis~. 7:~, 6:2..
'
prosimy o współpracę. Numer na. ko,:,ani~ Tadeus.za Wituskiego. 12.00 kursu Chopin~wskiego. 23.55 Program
DZlenmk połudmowy. 12.25 Muzyka na dzień następny, hymn i koniec au.
"'jN -finale gry podwojneJ męzczyzn szego telefonu - Kielce 11- 67.
rozrywkowa. 12.30 Audycja dla wsi dycji.
.

SI p O R T
SUCHEDNIOWIE

'Piksa (Zwiqzkowiec)
"lIłistrzem Częstochowy Wtenisie
.

Frankówna

j

...

Próba kOlarzy

częstochowskich

przed wyścigiem puchar «Slowa Ludu))

1-

Mjł.flSYM GORlii

- 10)

'9 stycznia
:.W ulicę wjechała. wciskając się w tłum bateria artyler!i . tołnierze siedzięli na koniach i na' kozłach, spoglą
~ąć w =yślemu przed siebie, ponad ludzkie głowy.
'Tłum chwiał się, ustępując Ż drogi, otulając się w ponure
. .milczenie. .Dzwoniła uprząż, dudniły jaszczyki, armaty
kiwa~ąc lawetami patrzyły uważni.e w zie.mię, .jakby ją ob. :wącląwały. Ten' orszak przypominał pogrzeb. _
Gdzi!lś rozległ się . trzask wystrzałów. Ludzie zamarli
· W OczeKiwaniu. Ktoś cicho rZekł:
'. -.~ Jeszcze! •••
· I nagle przez ulicę przebiegł dreszcz ożywienia.
-,.. Na· wyspie... Na WasiIjewskiej ...
- Słyszy pan?
- .CzYżby- naprawdę?
~ Słowo ·honoru! Zdobyli magazynbroril...
- Oho?
.
.• -Spiłowali' słUpy telegraficzne, zbudowali barykadę ..•
- '!'e-e-ek.:. to ci..
])uio ich?

DUm!

Zeby tak ;odpłacili przynaj~ej

za

niewinną

-

Widzi .pan, jaki lud rozwsCleczony.

la1'U

Poprzez mgZy różano - sine".
O Puszkinie pisze również Edward Bargicki w wierszu ,,A. B.
Puszkin",
tłumaczonym również
przez Jastruna:
.
,,Atrament wysec1U,
Zgasły rymów dźwięki,
Dajże mi muzo klasYcznego
[czaT!! '

Pistolet, który niegdyś wypad!

..

..

[z ręki".'

W inny świat przenosi nas arty.
Lecha Budreckiego o ,,Drugiej
Ameryce" E. Caldwella. Optymizm
radzieckiego człowieka, r,adzieckiej
poezji, wypłYWający z twórczej dyó'
namiki społeczeństwa 80cjali8tycz.
nego, uatępuje mW38ca obrazom
ciemnym i brutalnym, które, III
pewnym okresie, spowodowały, Ś6
Caldwella nazywano pisarzem .PtI!.
talnym" i "okrutnym".
Rudrecki we wnikliwej analizie
ukazuje nam przemiany ideologiczne Caldwella, przedstawiając lIam
je na tle przemian walki klasowej
w Stanach Zjednoczonych.
,,Linia ideologiczna przemian
prozaików takich, jak Steinbeck,
CaldweU i Fazrrel jest bowiem
całkowicie uzależniona od drogi,
którą przebywały klasy
w Stanach
kuł

.
teatralnym pisze
sław Brucz w recenzji sztuki ,,Ma-:
na Stuart", wystawionej w Paf!.
.
stwowym Teatrze im. Stefana Ja-:
racza w Łodzi.
Rzetelną recenzję o znanym
8pole Galla, Brucz kończy
,,Jeśli
chodzi o wykonanie
aktorskie, to młoda drużyna GIlI
la zdradza ogrom entuz}'azmu I
dobryc~ chęci. Nie,ch to !Wili
na raz~e wystarczy Jako rękOJmia
przyszłego rozwoju talentów ..."
U progu sezonu teatralnego tO,
naszym wojet6ództwie życzymy 1111kt
K' lc h C toszym. a .arom W • w lUf, Zę8.
O

życiu

IChO'll'!!l. ,

Rad~m,u, by~m:y ~

IIICh

mogh przeczy tac w ,,Kuzn'ICy' rÓWne, albo jeszcze lepsze słowa. Zul.

- Jeszcze im nie dosyć, łajdakom!
Milczenie. Pośpieszne kroki. Dziwne, źe tak mało
dźwięków i tak mało ruchu na tej ulicy. Zewsząd dochoTłum topniał w wieczornym mroku, rozchodził się 00 dzi głuchy, wilgotny szum - jakby morze wdarło się do
domów i unosił z sobą nieznany mu dotychczas lęk, prze- miasta.
.
raźli~e poczucie samotności, na wpół obudzoną świado
Gdzieś blisko cichy jęk kołysze się w ciemności... K~
mośc dramatu własnego życia, wyjętego spod prawa,
biegnie i dyszy ciężko, urywanie.
bezse~sowneg~ życia ~wolników... · A zarazem gotowość,
Trwożne pytanie:
by me~łoczrue przystOf!~ać się do wszystkiego, co wy_
- Co, ranionyś, Jakubie?
godne l korzystne.
~;;
- Czekaj, to nic! odpowiada ochrypły głos.
.,
~r0.h~o się st:~znie. Cietnność rozrywała więź między
Zza węgła, gdzie znikli, znowu wyłania się tłum i gęsty,
ludźffil, słabą WlęZ ze~ętrznego interesu. I każdy, kto I
nie miał płomienia w piersi, śpieszył do wygrzanego kąta . czarny płynie przez całą szerokość ulicy. Ktoś idący na prze.
dzie, nie odróżniający się w ciemności od tłumu, mówi:
Ciemniało. Ale ognie. nie. zapalały się.
.
- Dzisiaj podpisaiiśmy krwią zobowiązanie - od dziś
- Dragoni! krzyknął ochrypły głos .
Zza, węgła nagle wysunął się nieWielki konny oddział, powinniśmy być obywatelami.
Clilipiąc nerwowo, przerwal mu inny gło.s:
przez
kilk~. sek~d
konie
niezdecydowanie
drep- - Tak, pokazali ojcowie nasi, co umieją!
tały naffileJscu l naraz pomknęły na ludzi. ~ołcierze
Ktoś rzekł z pogróżką w głosie:
dziwacznie zawyli, zaryczeli: było w tym krzyku coś nieTego dnia nie zapomnimy!
ludzkiego, ciemnego, ślepego, w niepojęty sposób przypomi i
Szli szybko, zwartą ciżbą, wszyscy mówili rÓ',vnocllell"
nającego krzyk żałosnej rozpaczy. W ciemności i ludzie,
. e, głosy chaotycznie zlewały się w jeden
i konie stały się mniejsze i bardziej Czarne. Szable lśniły
. Czasem ktoś, podnosząc głos do krzyku,
mdłym blaskiem, krzyków było m.niej, a, więcej słychać było
uderzeń.
.
a' chwilę wszystkich.
- nu:ludzi wymordowali!
\ _ .
"7' Bij ich czym. się da; tąwarzysze! ~w za krew. ':0- i
- I za co?
.
bij!
_
- Uciekaj!
.
I" - ' Nie! 'My .tego dnia nie zapQmni~y nigdy!
\ Z, pokU rozległ się naderwany, ochrypły okrzyk,
- Nie waż się, żołnferzu!iJa ci niepliiobek!
)'Vieszęzyproroctwo:
.'
- Towarzysze, kamieńię.mi!
.
\ niewolnicy!
Wywracając malutkie; ciemne .figurki,' konie miotały , .
się, rżały,. chrapały, dzwon:iła stai, rozlegała się komenda:
- Od-dział.•~
,
~ Zupełnie słusznie, zupełnie!
~ Będą strzelać ...

~

Głos o;ąby ~legał Ssi~ę~.::.~!~s:~~

popychając
~~~:;~~::~~~,;~~~~~~t~~
w glębi;

szała,apo~rodku.niej na',Zll~mt
uciekali

g~eś
ąpi~

ki .l

ko~••~

