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najlep~zych tkaczy
„Pakt atlantycki" i jego kulisy
z P Z P B Nr "Z Sukces pracy górników polskich
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ZAŁOGA "BA WEŁNIANEJ SIÓDEMKI"
rocznicę

godnie uczci 70

To~arzgsza JÓZEF A
Gdy tylko w prasie ukazafa się uczuć miłości i przywiązania dla
21 grudnia br. masy Tow. Stalina. Pierwsi przecież zgło
pracujące świata obchodzić będą sili udział w konkursie, pierwsi po70-lec:ie urodzin Wielkiego Wodza ka.zali całej załodze, że można staobozu pokoju i demokracji, gdy po- le wytwaTzać 50, 6il, 70 i więcej pro
cent całko-wicie bezbłędl;tego towajawiły się wiadomości o pierwszyc:h ru, zawsze przy tym przekracl.djąc
zob-Owiązaniach
podejmowanych swe bazy produkcyjne. Równoprzez załogi fabryczne celem ucz- C"Leśnie zdawali sobie sprawę. że to
czenia tej podniosłej
rocznir.y, bynajmniej nie jest wszystko, na
w PZPB Nr 7 za.panowało wielkie co jch rzeczywiśc ie stać, że gdyby
1>oruszenie, sz<)zególnie wśród u- zaostrzyć uwagę i wzmóc wysiłki,
czestniczący<)h w konkursach zespo to na pewno uda się uzyskać jeszcze
łów najwyższej jalcości.
lepsze wyniki i w ten sposób przyZarówno tow. Balcerzak jak i sporzyć więcej korzyści krajow!.
Kobzanowa, Bilska czy WiśniewTak oto zrodziły się nowe po~ta
ska, zdali sobie sprawę, że w „ba- nowienia najlepszych tkaczy „Bawełnianej siódemce" nikt jnny, tyJ- wełnianej Siódemki" postanowie
ko właśnie oni powinni wystą;:>!ć \ nia które przysporzą wiele nowych
z inicjatywą godnego wyrażenia m<>trów towaru Polsce Ludowej.
zapowiedź, że

Meldunek do Prezydenta RP
o przedterminowym wykonaniu planów

urodzin ·

WARSZAWA (PAP) - Prezydent I trzyletni Zagłębia: śląsko-Dąbrow
Kzeczypospolitej Polskiej, Bolesław sk!e oraz l_{r~kow.skie. W trm samym
.
,
dmu Rybmck1e Z1ednoczeme Przemy•
Bierut, ?trzymał od Zarządu, G.ło~- słu węglowego wykonało, pierwsze
neY,o Związku Zawodowego Gormkow w całym przemyśle węglowym, rocznastępującą depeszę:
ny plan produkcyjny.
Zarząd Główny ZZG składa melduDepeszę podpisali: przewodniczący
pozostanie pół godziny dłużej, zaś nek
przewodniczącemu Polskiej Zjed- Zarządu Głównego Zw. Zaw. Górnici z drugiej zmiany bęclą przychonoczonej Partii Robotniczej, że w ków - M. Czerwiński i sekretan
dzić o pół godziny wcześniej. W ten
sposób można będzie podnieść kwa- clniu 2. XII. 194!1 r. wykonały plan Stanisław Będkowski.
lifikacje
zawodowe
pozostałych

ST ALINA

- O ile można będzie popri.wić
uzyskiwane przez nas wyniki, aby
w ten sposób uczcić 70-rocznicę uro
dzin Wielkiego Wodza? Po naradzie z przewodniC"Lącym Rady i z
referentem współzawodnictwa, po
krótkim zebraniu z członkami ('.espołów. przodownicy orzekli jednogłośnie:
Podniesiemy jakość l?'aszej produkcji o 3 procent, ~kaze:
my, że można jeszcze zw1ększyc
ilość ekstry, którą osiągamy obP.cnie.
Na arkuszu papieru składają swe
podpisy tow. BalcerŁa.k, który zobowiązuje się wraz z swym zespołem wyprodukować do 21 b. m. 53,4
proc. ekstry. tow. Wiśniewska
75.5 proc., tow. Kobzanowa - 70.1
proc., tow. Bilska 77,4 proc.
ekstry.
Nie poprzestali jednak na tyc-h
wbowiązaniach tkacze
najwyższej
jakośd PZPB Nr 7.
- Nie wolno nam przecież zapomnieć o pazostałej załodze i dbać
tylko o nasze zespoły - powiedział
żywo tow. Balcerzak. Jak przyjmiecie to\varzyszki. taką propozycję, żebyśmy wszyscy,
tak jak tu
jesteśmy, a więc 16 osób, wcbod7.ą
cych w skład naszych zespołów, codziennie poświęcali pół godzfoy celem dokształcania. słabyrh tkaczy
na;:;zego oddziału?
Wniosek ten przyjęto jednogłoś
nie. Postanowiono, że począwszy od
5 do dnia 21 r.·mdnia, każdy, kto bę
dzie pracował na pierwszą zmianę.
:„ •••• „ •••• „ •. „„ ••••••••• „Ił

członków załogi.

A więc żarliwe pragnienie godnego uczczenia 70-ej rocznicy urodzin
Wielkiego Wodza całej postępowej
ludzkości p0budziło
tkaczy „Bawełnianej Siódemki" do
przyjęcia
na siebie pięknego zobowiązania.
,Jest oczywiste, że śladem swych
przodowników również cała załoga
PZPB Nr 7 przygotowuje się do
uroczystego i podniosłego uczczenia
wielkiej rocznicy.

Brutalne

Spółdzielnia produkcyjna
im. Marsza/ko Rokossowskiego
RZESZóW (PAP) - Chłopi gromady Niechobrz, powiat rzeszowski,
wyraza1:i,c swoją radość z powodu
zjednoczenia ruchu ludowego na platformie sojuszu robotniczo-chłopskie
go, uchwalili założyć spółdzielnię pro
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francuskich

słusznej kary
do francuskiego MS Z

Noto Ambasady Polskiej w Paryżu

WARSZAWA (PAP) - W odpo-1 metod, nie mających precedens n w
wiedzi na otrzymaną ostatnio notę historii stosunków międzynarodo·
francuskiego Ministerstwa Spraw Za wych.
r.ranicznych, Amh;:is~ula Polska w Pa- I •W tych warunkach Ambasada Pol·
ryżu
wystosowała
do francuskiego ska zmuszona jest ograniczyć się jeMSZ notę, treści następującej:
dynie do przedstawienia l\łinisterRząd Polski nie zamierza konty. stwu Spraw Zagranicznych zasadninuować polemiki metodami narzuco· czego poglądu Rządu Polskiego na
nymi przez rząd francuski, uważa- całokształt spraw, które były przedj ąc, że ludzkie potraktowanie obywa· miotem not
wymienionych ostatnio
leli francuskich w Polsce stanowi między obu rządami.
d:uzgoc:~c ~ odpowiedź
wobec ujaw.
j D€portacje Polaków z Francji
monYch metod, zastosowanych przez
dokonane ostatnio przez władze
władze francuskie wobec Polaków. francuskie, oraz dalsze aresztowania
„ .•..•..•...":. obyw<1tch pólskich nie opierały się ani
r.ie <opierają się na jaldchkolwil!k fak·
tach. Przeciwnie, wszystko, co wzgl~
tlem nich zostało wysuniętl', ma charakter ogólników i zwykłych oszczerstw, których władze francuskie
nie usilowały nawet w najmniejszym
stopniu uzasadnić.
W tych warunk1ch reakcja ze strony władz polskich, polegająca na wyDnia 2 grudnia o godzi nie 12,30 Państwowe Zakłady
daleniu kilku obywateli francuskich
z Polski, była wYjątkowo powścią
Przemysłu Bawehrianego w Pabianicach wykonały plan rocz
ny produkcji na rok 1949.
1 gliwa i n.iała na celu zwrócenie uwagi władz francuskich, że tego rodza·
Wykonany
z
iu praktyka w stosunku do obywateplan"
.=· 'I
wy, który Dyrekcja określiła na 290.030. 750 złotych, a załoli polskich nie będ zie tolerowana.
ga podniosła do 365.960.750 złotych. Plan ten wykonany ·zo·
Z11;odnie z obowiązujący m w
Polsce ustawodawstwem, które·
stał przed. terminem w 108,2 proc. Po wykonaniu Planu Trzy- ~
letniego jest to drugi wspaniały sukces PZPB w Pabianicach. ~ go str~owanie w tego rodzaju wypaJkach przewidziane zostało w polsko-

PZP B

spółdzielnię rolniczo-wytwórczą
Marszałka Rokossowskiego.

nie uchroni szpiegów od

i Meldunki o wykonaniu plonów! I
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W sekretariacie Rady Zakładowej izasfodli przy stole tow. tow.
Balcerzak, Kobzanowa, Wiśniewska i BHska. Pochyliły się głowy nad
wykresem. przedstawiającym osiągnięcia ich zespołów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

dukcyjną. Równocześnie witaj-te z ::a
palem nominację wielkiego Polaka,
Konstantego
Rokossowskiego
na
Marszałka Polski i Ministra Obrony
Narodowej postanowili nazwać zało

;····p:-bi~nicach ,~='

został również nadwyżką

oszczędnościo

2

fraacus.kicj konwencji konsularnej
z r. 1925 i odpowiada ogólnie przyjętym zasadom prawa międzynarodo
wego - aresztowani w Polsce obywatele francuscy, oskarżeni o przestępstwa pospolite, będą mieli zapewnioną pomoc prawną, w czasie dostatecznym do przygotowania im obrony przed Sądem.
9 ,l\Jcntorskie uwagi w sprawie
~ rzek~mego naruszenia deklara·
cji praw człowieka są całkowicie nil!·
właściwe i budzić muszą niesmak, jeśli je wysuwa strona, która zarnanifestowafa. najbrutalniejsze deptanie
elementarnych praw ludzkich przez
bicie i katowanie, całkowicie zresztą
niewinnych Judzi, a wśród nich posiadacza paszportu dyplomatycznego,
p. Szczerbińsk iego.
Rzą1I Polski uwa ża,
że było by
znacznie pożyteczniejsze dla normalizacji sto5unków polsko-francuskich,
do czego sam zmierza, gdyby rząd
francuski zamiast ba wić się w pouczenia, d- których po ostatnich wy.
darzeniach nie ma tytułu ani praw·
nego, ani moralnego, nie otaczał z
gorliwością
godną
lepszej sprawy,
tak bezgranicznie troo;kliwą opieką
szpiegów, nara żających na szwank
bezpieczei.stwo Polski i czyhających
na pokojowJ wysiłek ludzi pracy.
Paryż, dnia 5 grudnia 1949.

Chińsko
Repub!ika Ludowo ostrzega I Zakłady Przem;słu Drzewnego ! p k I k" hh dl I d,
udzielaniem schronienia kuomintangowcom
oraz aang OSOS IC an arzy U zmi
I

P rzed

Dnia 30 listopada br. Warszawsko - Łodzkie
Zakłady
PEKIN (PAP). - Jak już donosi-/ prawo żądania
w tej sprawie
Przemysłu Drzewnego, zakład Nr 4, filia Nr 3 wykonały
Komisja Społeczna N uchwaliła konwencję
liśmy, Minister Spraw Zagranicz- informacji, a każdy rząd, ukrywaroczny plan produkcji na 10 dni przed terminem.
O walce z ha odlem żywym towarem
nych Chińskiej. Republiki Ludo~ej jący na swym terytorium kuominCzu :- En - Lai przes!a.ł następuJą- tangowskie siły zbrojne, będzie poBlado
FLUSHING MEADOWS (PAP)-1 łeczną projektem konwencji o walce
ce pismo przedstawic~elom dyp~o- 1 nosił
odpowiedzialność za wszystKorespondent z W·Ł ZPD
Zgromadzenie Generalne ONZ prze- z handltm żywym towarem i prostymatycznym
wszystkich
rządow kie następstwa tego stanu rzeczy"
.„•••••• „ •••„ ..• „ .••••• „ ..................„ .......... „ •••• „ •••••„ .....•.••.....
prowadziło dyskusję i głosowanie tucj.tl.
znajdującym się na terytorium Chin:
·
nad opracowanym przez komisję spoZaró"no w komisji, jak i na Ple„Chińska Armia Ludowa wyzwa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . : . . __ _...:...._ _ _.:..__:...:..__ _ ___::..:_...:__ num Zgromadzenia przedstawiciela obecnie południowe i południole USA, Anglii i Francji usiłowali

o z

„..,„.....

wo się
- zachodnie
Chin
i11:bliża
z każdym obszary
dniem do
południowo - zachodn.ich granic kraju, W
tej sytuacji reakcyjna szajka kuomintangowska z Czang - Kai - Szeldem na czele zamierza znaleźć
schronienie dla resztek swych wojsk
w Indochinach i innych państwach.
ie:iąc;tch na południowy - zachód
nd Chin. w krajach t ych kuomintangowcy
zamierzają.
ustanowić
swe bazy, by usiłować powrocie
cwentualnie do władzy w Chinach.
Centralny Rząd Chińskiej fte·
publiki Ludowej zastrzega sobie

Jeszcze bardz·ae·i wzmoz·emy wys·it.k·i
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rzemow1en1e premiera
Józefa C"rankiewicza
1f'"głoszone z okaz1·i
D
.J
.J
"
n i a Gór n i ka'' w kopalni ,,l{arol"

DRODZY GORNICY!
Jest dla nas wszystkich szczegółną przyjemnością, być gośćmi ila
kopalni, na przodującej kopalni,
która pierwsza wykonała plan i
Prezvdium CRZZ
móc wspólnie z wami obchodzić gór
WARSZAWA (PAP) - W ostat- nicze święto, święto czołowego mlnich dni:.:ch odbyło się posiedzenie działu klasy robotniczej, jakim :;ą
f'rezydim11 Centralnej Rady Związ nasi polscy górnicy.
ków Zawodowych z udziałem przeWasze święto w tym roku zbiega
wodniczącego CRZZ, Aleksandra Zawadzkiego. Tematem obrad były za- się z wykonaniem 3-letniego planu
gadnienia oszczędnościowe i sprawy odbudowy.
organizacyjne.
Górnicy polscy z dumą mogą poAnalizując dotychcZa!lowy przebie~ wiedzieć o sobie, że ich praca, ich
realizacji za:lrń planowego os zczę zwycięstwa w walce o zwięk szenie
dzania, Prezydium CRZZ oceniło ini- wydajności były bardzo ważnym
cjatyw~ tow. Wala;szczyka i Hajd uc- czynnikiem tego 3- le tniego okrcsa
kich Zakładów Hutniczych, jako no- odbudowy Polski.
11·e. ważne forrr.y współzawodnictwa
Można powiedzieć,
że sukcesy i
pracy i po3 lanowiło zalecić wszyst- zwycięstwa wasze w dużym stopniu
kim związkom zawodowym, aby for- decydowały o sukcesie i zwycię
my te jak najszerzej popttlnyzowa- stwie 3-letniego planu odbudowy.
ly i rozoowszecbniałv.
\Vyrazem uełn ei:-o zrozumienia wa

Posiedzenie

o

szcgo wkładu do odbudowy PQlski
jest uchwalona ostatnio
przez
Rząd WIELK._ KARTA GÓRNICZA, w której przyznaje się górnikom cały szerei przyWiJejów w zakresie płac i w zakresie uprawnień
honorowych, dlatego, że polscy górnicy - to czołowi żołnierze Polski
Ludowej, postawieni na bardzo od· d Zla
· 1nym odcm
· k u, na f roncie
·
powie
walki o lepszą przyszłość dla caled
go naro u.
Dlatego Polska Ludowa z m:łością patrzy na swoich górn!ków, ci!a
tego Rząd troszczyć się będzie 0 po
Iepszenie warunków pracy, dlatego
Rząd troszczyć się będzie 0 zasłużonych górników, 0 rodziny górmcze i 0 dzieci górników.

Budowa Fundamentów Socjalizm:.i
wymaga znacznego rozwinięcia wydobvc·a
·
t YCJl
„
• 1 i· mwes
w przemys-1e
węglowym.
Uchwala Rzadu o środkach zabezpieczających wykonanie przez
przemysł węglowy planu wydobvcia i inwestycji stawia zagadnienie
górnictw·a polskiego, jego rozwoju,
jego unowocześnienia, jego usprawnienia i m echanizacji - jalrn jedno
z kluczowych naszych zadaf1.

Dlatego też Rząd troszczyć się będzie na przyszłość o popraw"„ warunków pracy górników.
Armia górnic~~ sta.1'e ur-1rrJ nowy
.....

Wykonanie tego zadania - to
warunek
d
·
1
61t ·
powo
go w przemy.:;
·1e zema
1 Panu - e ·me
węg owym, a rownocreśnie dalsza droga poprawy wa
k·
· 'k ·
nin ow pracy 1.wrm ow

rui zadaniami. Stoimy u progu 6-letniego planu budowy Fundamentów
Socjalizmu. Budowa socjalizmu · to, pup::zez wzrost produkcji, gwa.·
rancja polepszenia bytu klasy robotniczej.

Tak więc
źe sprawa

można · powiedzieć.

górników, sprawa
przemysłu węglowego staje się
sprawą całej klasy robotniczej,
sprawą jej Partii, sprawą Rządu
Ludowego, zasadniczą sprawą na
szego dalszego marszu do socjalizmu.
Jesteśmy dziś u was na tym świ<>
"
cie wszyscy pełni radosnej dumy.
Wy, górnicy, najlepiej wiecie, w jakich warunkach odbudowało ~ię
polskie górnictwo po wojnie, po
hitlerowskiej okupacji, po rabunkowej gospodarce hitlerowców.
My wszyscy wiemy, jak wyglądala cala Polsklł, jej przemysł, jej
zburzone miasta, jej wyniszcz:ma
klasa robotnicza _ w jakich trudnych warunkach na gruzach sta:-eJ·
p 1' ·
o s.n, na gruzach okupacJ'i hi tlerowskiej
powstawała do życi a Polk
s a Ludowa.
jDalszv ciąa IN str. 2-eil

osłabić

projekt poprawek,
konwencji które
przez daływnie
sienie szeregu
by możność zachowania silnie rozwiniętej w tych krajach prostytucji.
Przedstawiciel Związku Radzi.!!ckiego oświadczył, że wprawdzie kon·
wencja ta nie ma żadnego znaczenia
praktycznego dla ZSRR, w którym
prostytucja nie istnieje i zlikwidowane zostały warunki społeczlle, mogęce ją zrodzić
niemniej jednak
ZSRR, mając na wzg·l~.tie konieczność walki z tym zjawiskiem, charakter.vstycznym dla krajów kapitali·
sO'cznych - zgłaszał zawsze akces
do międzynarodowych konwencji w
sprawie handlu żywym towarem i
prostytucji. Dlatego i obecnie - po·
\\iedział delegat radziecki - ZSRR
Qopiera projekt unifikujący istniejące
dotąd konwencje i porozumienia w
tym przedmiocie i będzie głosował za
orojektcm znajdującej się na porządku obrad konwencji. Zarazem delegat radziecki zapowiedział głosowa•iie przecfo·ko poprawkom angielskim, które stwarzają furtkę dla ualszeg·o zachowania prost:vtucji i zmierzają d? osłabienia walki z nią.
Przeciwko poprawkom angielskim
orzemawiali również. przeds tawiciele
Ukt·ainy, Polski, Pakistanu, Egiptu i
Indii.
rfa>t"pnie przystąpiono do O'łoso.,.
...
wani'I nad całości:>., pro3·~1,tu
kon•"en~'
" „._
~ji.
Za proJ'ektem głosowało
· 5t
. k
ov
pan w, przeciw ·o - 2 państwa Jaś
15 wstrzymalo się od głosowani.:

.'
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usprawni i ułatwi pracę górnika

Mechanizacja kopalń •
według wzorów radzieckich

Przemówienie wicepremiera tow. H. Minca
Towarzy~ze Górnicy!
Dzisiejsze święto górnicze święci-

:rny w warunkach specjaln;rch, w warunkach, które nadają temu świętu
jeszcze większe niż zazwyczaj znaczenie.
Jakiti okoliczności składają. się na

to'?

jest wykonai:ie Planu Sześcioletniego. Trzeba w wyniku wYkonania tego planu osiągnąć 100 milionów ton
wydobycia rocznego. Trzeb:i. zbudować szereg nowych kopalń i szereg
rtowych poziomów. Trzeba zmecha·
nizować
wydobycie i
załudnnek,
trzeba znacznie wzmóc, znacznie pod-

Przede wszystkim i głównie fakt, nieść wydajność.
Co jest potrzebne, żeby wykonać
~ednego okresu naszego rozwoju go- te wielkie te trudne te śmiałe zaspodarczego Trzyletniego Planu dania?
'
'
Odbudowy i ~e jesteśmy jednooześPoti.-zebni Sll ludzie i potrzebna
oie w przededniu wkraczania w dru· jest technika!
gi okres naszego rotwojtt gospodar•
Bez dostatecznej ilości dobrze zor·
czego, w okres Planu Sześcioletniego, gnnizowanyeh, dobrze wykwalifikoPLANU ZBUDOWANIA PODSTAW wanYch, dobrze żn:tjących swój żnSOCJALIZMU W POLSCE.
wód, mocno kochających swój zawód,
Go!podnrka w Pol!:1ce jAko eało$ć świadomych i ofiarnych ludzi, nie
l przemysł polski jako całość, już ma wykonania Pla'nu Ste:§cloletnie·
Trzyletni Plan Odbudowy wykonały go, tak jak nie ma wykonania l>lanu
zwycięsko i przedterminowo. Można Sześcioletniego
bez stałego un0woz całą pewnością stwierdzić, opiera• e.żeśniania naszych meto<l wydobyjąc· się na pomyślnych danych o wy- cia, be11: systematycznie r<>&nącej na
konaniu planu listopadowego, że w naszych zakładach pracy nowoczesnajbliż,;zym czasie i pnemysł węglo- nej, potężnej teehniki.
wy, jako cał<>dć, przedtcrmino,,·:>
Ludzie i technika. technika i lui zwycięsko wykona Plan Trzyletni, dzie - oto dwa podstawowe elementen Plan TrzYletni, który na górni• ŁY, niezbędne dla zwydę<ikiego wyctw1> nnłoiył najbardziej trudne, naj• konania Sześciolet.nie11;0 Planu. Dlabardr.iej cifżkie i najbardziej likom- tego ludżiom i technice, technice i luplikownne zadani!\.
diiom przernys!u wędowego po~więWyko11anie Planu Trzyletniego, corto dwie doniosłe uchwal~· - pow:dęte
które omaczało odbudowę kopalń prz~z Radę M:inl111trów w cln!u 30 Hi uruchomienie ich w t!lkh.u z&kresie, stopada br„ w przetldziei1 was7-C!!O
żeby znacznie przekroczyć produkcję górnicio;ego święta: picn\ '!Za któprzedwo.ienna, było zadaniem trnd- rą już , wszyscy dzisiaj naz~·wa ią Karr.ym i śmiałym. Je'!!zcze trudniej- tą, d~tyczy Judzi druga . dotyczy
szym i je::!zcze śmieliszytn zadaniem techniki gurnictwa.

że jeste8rny w przededniu zakoilczenia

!

Wielka Karta Górnicza
Parę

rdó'1' o Katcie.
ten, kto by są.dził, te
Karta Górniczta., ten wielki zbiór górniczych praw i przywilejów pl'2iyszłs
nagle, przyszła. w &po!lób oderwany
i nie zwią.zany z całym poprzednim
okrMetn, z okresem naszej pracy po
wyswoleniu, a. szczególnie z okresem
Planu 'frzylelniego. Tak nie jest!
ieat przeciwnie:
Kart.a Górnicz;~
Myliłby . się

przyszła

jako logiczny wynik naszych
w Planie Trzyletnim, jako
ich logiczne r<>zwinięcie i uwleńeze
nie.
Zobaczmy, jak zmieniała się sytuacja górników "-' okresie Planu Tr.zy.
lctniego. Porównajmy ją z sytuacją
przedwojenną., przyjrzyjmy się faktom i ustalmy na niewzruszi>nej ba·
zie tych faktów naszą. linię rozwoosiągnięć

jow~.
~

,, Zarobkt
:Kiedy roz.pociynał się
łetni, przeciętny zarob~k

Pl;ln. 'J,'rzygórnik• rali:em z ówczeBną reglan1entowaną apro
wizacją
wyuiósł dla sr.atrudnionych
pod ziemią ~.t 800 d, obecnie, kiedy
kończymy P:an T.rzyletni, ·wynosi on
27.300 zł'. Dl11. zatrudnionych na pov»ierzchni anaiogkzne liczby wynoszą
6.800 zł i 19.300 1.t.

gornic:ze
,cl>' wynika z tych lici1b!

Z tych liczb wynika, że w okresie
Planu Trzyletniego podniosły się
nit-mal trzykrotnie zarobki i że jednocześnie - w realnej płacy
został
przekroczony poziom przedwojennych
zarobków.

było przeci~tnie, a. na wielu kop~1niach {i my to wszyscy pamic;tamy)
w tych latach pracownno po dwa trzy dni w tygodniu i niejeden gór·
nik był WÓ\\l"Zas ~ZCZf!lliwy, gdy
miał w mies:Hu 13 Jnb 1:1 dniówrk.
Wprawdzie potem na~tąpiła popra•
wa, nle jakim kosztem? 8talo i'lię to
koszte;n zwolnienia z prncy dal<1zyrh
14.000 robotników i !ltan robotn.ików
ko1>alń z 93.000 w roku 1932 spadł
do 79.000 w roku 1938.
W parne z bezrobociem szła i emi·
gracja. Od HJ27 i·oku do 1938 roku
emigrowalo z kraju na stałe, nic licząc
&ezonowej emigracji, ponad
30.000 G">Ób, które J>otlały jako swój
głÓ\\'ny zawód. zawód itórnkzy.
A jak wiadnmo, po wyzwoleniu powróciło
do kraju 40.000 {('Órników
i ich rodzin i I\' t~I ęhwili w na. zym
gospodarstwil' węl(luw:t· m
pracuje
już 14.000 reemigrantów.

mysłu wętflowego ten warunek bę
wkroczenia w 6-letni Plan Budowy dzie dopełniony.
Fundamentów SocJalizmu w Polsce.
Drugin\ warunkiem wykonania tych
Druga podstaw0w<> 'lchwała. przy· zadań jest prawidłowa, tech11icz11a
jęta
przez rząd dotyczy -zaqadnień orientacji\. Nasi technicy przed wojną
głównie technicznyc:h. tl.otyr.zy Środ- (tj. ztozumlałe. w warunkach kapitaków zabezpleczajacyrb µrzemysłowi listycznych nie mogło być inaczej)
wę
. glowemu
wykonanie jeqo planu orientowali się .na technikę zachodwytlobycfa i planu imvestycji.
niej Europy, w tej litzbie i na tachPrzed wojm~ w polskim· przemyśle 1nlkę angielską. My uważamy, że w
1
węg'owym inwestowano mało. Kry- I lych krajach, w tych zmarshallizowa.
zys zbytu, perturbu.cj:;: gospodarcze, nych ktajacłl, gdzie odbywa się rozan<,lrchl·l kau!łalistyc:m:i, brak per- kład kapłtalltmu, ma miejsce róWłlie~
spektywy rozwojowej - wso;ystko to i zastój techniczny i na ten zastój'
wpływało na mały ro:trn!ar i na mały techniczny my nie chcemy i nie ma·
~trumiet'i inwestycji.
my umiaru się orientować.
Inwestycje w ostatnich 11 latach
We~cie Anglię. W 1947 roku znłaprzed drugą wojną wahały się od 30 clowanie pod~iemne węgla było zmedo 82 groszy na tonę wydobycia i chtrnizownne w Anglii zaledwie n::i.
osiągnęły najniższy punkt w r. 1936, 2,5 proc.,
podcżns
gdy nasz Plan
a miar.owicie 30 groszy na tonę. Ola- Sześcioletni pl':tewiduje mechanizację
tego nawet rządowa komisja 11nkie- z'łładowania w 65 proc. NMztt protowa mus!nła stwierdr.ić „oplakany dukcja. łttdownrek w stosunku do wystan techniczny kopnlń".
dobycia b~tlz1e trty razy więkqzu, niż
• Po tym ~sz;yst~i~ przyszła okupa- produkcja angielska. W Anglii zaleC.Ja1 ok~paCJll; ~ ~eJ rab~1TJ.kową eks- <iwie jedna 1.1zósta pr11odków ze.opa~lo~btc.1a, -r; Je) nm':c~y~1clską. .~oep.o- , tr:wna Jest \v prMnośniki
grzebło
un 11.ą na. .1awrnnchm i pod ~.iem1ą., we, ułatv.tin,iącc- mt!chanhację -· na~z
I JJl:tn przewiduje irno:>att·żenie niemal
Vl
unowocze Sn!enre procy gornt
I MZy!itldclt pr,;udków w 1>rzenośniki
J t
,. ·
.
.
.
·
. .
; .,rrzebłowe. .Anglia nie ma żadnego
. e~ rz:cz.,1 Ja.sną, ze Rząd, któ1y j Rz_r.cz 1asr.1, ze w t~·m ~ro";:im o- i;rog-remu ro:ioowszł'thnienia kom baj
~n:e,ąl ~ iml!'thu mi~oclu ko1>al!tltl. kresie nul':Pt pav t·,rn w1clkicn su- nl>\l" in.-...lownch tj ml\S!(~·n łąCZ!J.·
Rz:Hl.
klOJ"y nie
boi się kr}'zysu
7bv- 1 111'tch
ni 0 ;„
h,.:· 0 t'· \t-11
'I ~a ·aclz"
·
-"
'
'
·z prnca• ładoWll·
1
.
„
·
·
·' 6
~- '
' "
.ie cvch
oracę un•hku
lil .! pc-rl~rh~qt 'fOSporłarny<h, dnar-. oroh••rlrl\\ ·wa.'!, a nic mll'll~mv jesz.- u"in :\ty cheemv nll koniec ~ pllłnu 10
c!_~u ~·•;11till1.stycz11ej i. 1.wiąz~nych. Yo • cze no.'~ C:7a~p i clp':· sH, \i.''.h'' za- pl'<;~;nt n:\>ĄZ)'cii ścla~ znuj)atrzyć w
mą, '1s,rzą;~uw, od p1erwsze1 chwt11 &~~It<uo, w pqd;!·a'\'.'oW\ soo.3ob zmle ko~nb!.!itl •
ro:zpoc~aJ mlensvwuc, mncne illwe· I nic tc!cłmiu;ne obllc~ze kopaln. I Włll-:
· y
stawanie w kapo.Iniach. Już w r. 1945, fole to zadanie ma wykol\aĆ Plan ł Jeżeli pl':>:::\1jn.::1'mY się temu, co od·
'.'1 t\'m roku, w którym toczyb się 1 6-letui, który przewiduje na inwesty- i tywa się teraz w pl'tellly~le 11ngiel~
J.eszcze wo.]na, inwestycjP. wyn:osły cje 2,50 miHatdów zl.
; ekin1, to 20b11.czy1n~·, ~e ilot'ić ina•
86 gr~szy_ pr~~dwojennych na tonę,
Na co pójdą te wielkie sumy? z! 3zyn, ilość ·rncch11.nizm6w, nie rośnie
tzn. w;ęceJ, mz w roku 1936. Vv 1946 czego s. ię głównie będą składać te
roku inwestycje wyniosły ju.i: 1 zl nowe, olbrzymie inwestycje?
zwycięstwo
3 grosze na tonę, a w 1949 r. wynoPóJda one na nowe kbpalnie, na
szą_ 2.5 zł. i;irze?wojennych na tonę. nowe pozibmv i jednocześnie pójdą'
Taki~ są nll!lze zadania. Mamy dla
Tak. rozwl1aJą. się inwestycje w prze-, na unowocześnienie i na ulepszenie wykont1.ni11. tych zadań dwa potQ:!ne
myisle węglowym w Okresie po wy- starych kopalń.
, - n~trument"·
Ktrtę 'Górhiczą i
zwolentu
w norównani':J
z okrese
N a. czym będzie
· . ~c Jega"~ unowo- 1trchwalę
· '
J •
d
,.
. ~
RządOWI!
o środkach, J:mieprze wojennym, z okresem kapUah-1 cześmeme i ulep~zen1e starych koj e..,. h d" ·ykon"'n·„ Pl n.u s~
slyctej anarchii.
palń?
rza lł Je
" "
" 1„
a
„e•
ścioletniego. Ale myliłby się cięźko
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Zastosujemy w naszym górnictwie
'radzieckie
Polegać ono będzie na trzech pod·
stawowych czynnikach: na mechanizacji - po pierwsze, na elektryfikacji - po drugie, na ul epszeniu wentylacji - po trzecie. Dt.dą zmechani.
zowane zarówno roboty przygotowawcze w kamieniu i wf'.glu, jak rć1w
nież roboty eksploatacyjne
nn fllarac:h i ścia!lach. Na robotach kamiennych hęd<~ używane ciężkie wiertarki, głębokość otworów będzie powięk
!Wona, powic:ks;rrrne będą ładunki za„
kładane w jPrJen etwór.
Roboty w
wl'gbwych chcdnil:ach będą mecha;:izowa1rn przv pomocy wierta•·ck i
iadowuek wqglowych prlewoi.nych,
na wh~nym gr,~it>nicowvm podwo·
7iu ..h•;ell chodzi o śCiany, to z . gól-

nej

ilo~ci

~ci11n.i.ch

;;oo

ścian. w

pracować

19;;:. r. na 220

kombaJny,
mEchaniw ją ce całkowicie wrąb, uro.
bek i ładowanie.
Me ~lian!ZdCja kopalń bl:'.dzie przeprowad1nna na bazie elektryfikacji,
a zwłaszcza elekl~yfikacji dołu. Dołowe napędy nncumatyczne będą pornstawione tylko w kopalniach s.inie
gazowych, pozostałe kopalnie stopniowo przej dą na lldpędy elektiyczr•e gamszczelne. \Viele naszych kopalń cierpi na brak powietrza, na złe
systemv wentylacji. Zostało u3lalone, że norma powietiza na górniki\ pra
<ującego pod ziemią musi być znacz
nie podwyższona i że w tym celu bę·
dą przebudowane i rnzszPrzone chodnos
istnieje
Bicz ·
niki wentylacyjne, będą przepracoCo wynika z tych danych?
nych. na akch' kulturalno-oś wiatową, wane w plilnie technicznym szczegć1. Wynika z tych danych, że strasz-1 na s port i na wcza!!Y i że w Planie łowe schematy wentylacyjne, b<;d:\
}iwy bicz, którym było bezrobocie SześciGJ<>i,nitlt przewidziartc jest da ldla kluy robotniczej, nie istnieje ~ze wzmmi:Pnie tych. wydatków.
u nas.
Należy, towarzysze, 1)mmętać, że
W całym okresie po piet'wszej w:>j- w okresie po wyzwoleniu została
nie światowej zbudowano przez Ca• przeprowa<lzona zasadnicza reforma, ,
łe 20 Int tylko parę tysięcy izb, a te, pole gająca
na. całkowitym przeniektóre budowano, budowano z reguły 11ieniu ciężaru składek ubezpieczeprymitywnie, z największym lekce- nipwych na !rnpalnie i że ozna~za to
ważeniem ludzkich potrzeb.
My w w okrągłych sumach około 8 miliareiągu tych krótkich lat zbudowali$- d6w zł rocznie, które inaczej musiamy od nowa, względnie odbudowaliś- łyby być zapłacone na ubezpieczenk
my całkowicie, już 12 tysięcy mie11z- przez praco·wników.
kań i mamy zamiar w ciągu Planu
Należy jeszcze pamiętać,
że zaSześcioletniego, ~osztem 43,5 mili~r- miast 15
czy 20 groszy płaconych
da zł, wybudowac nowych 140 tys1ę· przed wojną jako dodatek rodzinny,
(Dokoiiczenie ze str. 1-ej)
ey izb.
zostały wprowadzone wysokie zasil·
Należy, towarzysze,
pamiętać o ki rodzinne i że z tego tylko Żródła
Nie pomogły usiłowania agentów
tym, że od ch·wili wyzwolenia zosta- w ciągu 1950 r. dochody górnicze wy im!Perialistycznych, kapitalistów i
ło wydane ponad miliard zł na wy- niosą około 9 miliardów zł.
obcSza:rników, a.by 1.epchnąć PoJ-,kę
budowanie i uruchomienie urządzeń,
W ciężkich i trudnych latach po z jej dro1! Im socjalizmówl, aby na
będących zupełną rzadkością w gór- wyzwoleniu, w latach, kiedy tr>.eba łożyć .i ej jencze raz więzy kapltałi·
nictwie przed wojną, jak stacje opi&- było odbudowywać zniszczony kraj, stycznego, im1>erialistycznego uclki ·n ad matką i dzieckiem, przedszko- kiedv na początku nie starczał0 chle- sku.
la, kolonie, świetlice, żłobki, ogród- ba, kiedy leżały w ruinach fabryki,
N!e pomógł Mikołajczyk. nie poki jordanowsk)e. W Planie Sześcio- kiedy wybito nam inwentarz na. wsi, mogły faszy3towak:c b3n<ly .podletnim przewidujemy dalsiy rozwój w tych ciężkich latach, realizujac ziemia. nic pcm op,ły podstępne ;natych urządzeń, na co się przeznacza Flan- 3-lctni, zmieniliśmy radykalnie chinacje reakcyjnej czqści klcl'u,
'11'Jielkie sumy.
położenie i byt tttatedah1y górnika. nie pomogły próby oplecenia Polski
Należy, towarzysze, pamiętać,
że 1 teru:r. w re:mltacle 3-letniego Planu, wiqzami rnQnopoli,:;lyc:mcgo kap'itawielkie sumy już w okresie Planu jako · logiczne rozwinięcie dotvchcza- łu przez plan Marshalia, nie pon10~
Trzyletniego zostały wy<lane na bie- sowej linii, jako jej uwieiiczenie gły usiło\vania podżega.czy wojenitee utrzymanie urządzeń soejal- przychodzi Karta Górn!cza.
nych, re\"1:zjo!1ist0w· niemleck!ch,
rrie pomogło szanta:~owanic trzedą
woj!1q, nie pomogły n ajro'lmaitsze
Węgiel
przemysłu
podstępne, dyv,oetsyjne ma11ewry te
akcji, aby przeszkodzić Polsce i jej
Co ·przynosi Karta Górnicza· szero·
1) premię kwartlllną,
Idei braci górniczeW
2) przynosi ona emerytury i zabez- .rozwojowi.
frzynosi ona=
nilll!czenie spokojnej sfarości.
Nie 1>omody dłatel!'o. że tymcza-

bezrobocia nie

Akademii Górniczei w Sosnowcu w dniu 4 grudnia r. b.

ków urlopu,
4) przynosi ona wysokie odznaczenia państwowe, przyno!i ona dla naj.
bardziej zasłużonych honorowy tytuł
zasłużonogo górnika Polski Ludowej,
.
.
_5l przynosi ona mt~ndm:y i stopme
gornicr.e ~la.lego, ze putrz~bne ną
mundury 1 stopnie te~n . wiel~lemu
zdysc.yplino,~n!l.emi~ WOJ~ku, ~tore w
1·udi:ie 1 wsro<l mebelp:ecze~istw uJlli·zmfa przyrO<lę i wydziera 1eJ bezc~nny skarb tak bardzo niezbędny
~.a przemysłu - t,ego przemysłu
chleb - polski w~giel.
Nie nlega wątpliwości, że Karta
Górnicza, logiczne zakończenie i uwieńczenie dotychczasowego rozwoju, st.inowi mocną podwalinę, na której rosną6 i krzepnąć będą, na której
szczęśliwiej i pełniej żyć będą ludzie
górnictwa, ludzie, którzy są podstawowym elementem zwycięstwa w
6·letnim Planie.
Taki f nie inny jest sens Karty Gór
ulczej, uchwalonej przez Rz~d w dniu
·'JO Jfstopada br., w przcr!eclniu za!~oń

I

Górnictwo w sanacyjnej Polsce
Ale zagadnienie zarobków 11ie WY~
C2:erpuje sprawy. Zapominamy czę•
;i;to mr, którzirt<my dług-o żyli w okre·
sie sanacyjnej, faszystow8kiej Polski . i młodi:i, któ1·zy nie zdążyli dlugo żyć w tym ciemnym i trudnym
okresie - zapominamy - powiadam
- c~ę"to jaki to byl okre.,, a trzeba
nie tracić z oczu, z pamięci, jak te
rzeczy wtedy wyglądalY.
)V 1932 r. na zapisanych 'Vl' ÓWCZR!l
93.100 robotników kopalni węglowych
prżypadalo
około
26.000 oficjalnie
2:arejestrowanych bezrobotnych. Co
pil!t.y górnik był bezrobotnym rejel!ltrowanYm.
A jak pracowali ci, co nie byli zarejestro nni jako bezrobotni?
W 1932 roku na jednego zapisanego wypadało przeciętnie 63 dni robocze - świ~tówek i tunmsów, - i wypadało
na jed11ego zatrudnionego
przeciętnie tyłi.>o 220 dni pracy. Tak

wygłoszone na

3J przynosi ona polepszenie warun· czenia 3-letniego Pla.,,11, w przededniu

bt;dą

, .

wy nO 0%k;

tam a spada. Wrębówek przemysł
al1gielskl w II ltwartll.lci bieżQ.cei?o roku otrzymał ó 18 proc. nmiej, niż 1f
roprzednim roku, ładowarek o ao
pro~. mniej, lokomotyw dołowych ó
20 proc, mniej, transporterów o SIS
pt·oc. mniej.
:M:y na zastojową 1 zaskorupiałą, zapleśniałlf, zmarshallizowaną, technikę krajow kapitalistycznych zachod•
niej Europy orient1>wać się nie chcemy i nie będziemy. My nie chcemy
się orientować 1111 technikę, która ,..,
1949 roku, jak np. w Anglii, wydał;..
J;uje w inwC;stycjach 4 razy fitniej
pienicdity na tonę wydobycia, niż wydajemy my, biedny, zniszczony i zacofany do niedawna. kraj.
My w swej walce o mechanizację,
o podniesienie wydajności, będziemy
!\:ię wzo-rować na górnictwie radziee•
kim, na tym gómictl\'ie tadzieckiiu,
które w cią!?'ll lat porewolucyjnych
wzro::;ło 10 raio;y, na tym górnietwie
radzieckim, które odkryło i uruchon1ilo nowe Z:lf.l'ł~bie Karagandy i J{u.
foietka. D:ilekiego W.schodu, Dalesiej PMnot '. Uralu i Zagłębia pod
Mo~k wą. ~r y chcemy się orlentowa~
na ten prze1ttysł wę~lowY, w kt61·y~
d~i,'.i
prarufo iuż 301> korrtbajnó1v,
!{:Izie mechanlzneja ładowania ka·
mienia io;o~tała prLpprowad~ól\a ~
fJl!ini i srd:..le zn!aduMlc potltiM\ny
Wf?;la zo<;tnł zniechanizow11ny ju*
w 20 proc. \fy w n~'Szym Planit> Sze·
:<:-iolctnłllt m;i nty arnblcie, raten1 ie
1tórnktwe1n z,vil,1zku Rndzieckit-gó,
w iednym
szeregll z itórnictwem
7.wi1p:ku lladziecld~~o „tnć filit przo-

dujęrym
tyłki'.>

r,(1~nictwem ~nropy,

i

ttł•

Europy.

trzeba wa lczvć.

Iciężklt>
choroby, które
j~ w na!!t)'ni

je!IZcte lstnłe

lll'Zelt'lyile.
'l'rzeba 'valczyć o żelazną soejali·
styczną dyscyplint prncy na' naszych
kopalniach i na naszych zakładach
.
•
· , .
•
Trzeba .ok1elz~ac - a Jeitll potuebn, to 1 kal'nc _. t.yth, co nHl ehtfł
z nu:ii ki·ootyć , noga. w t\Oge, .t)'eh,
co narrHzaję dyscyplin{! prAcf, opuu
czają dni tirl\c)', szkód.'t\ 1>«Jlluk~ii~
!lzkodzl! kopalni, szkodzą górtt\ki>ttt,
!'l:tkodzą z.11tobk1>m górników. 'frzeba
konłleicwentnie i
nieubłaganie w•l·
czy{: o o<:7.czędność i ó óbniżtnie
ko-;11tó\v wfasnych. Trzeba ioiwij11ć
i roi:„zcrzRć, untacniać i grtllttowa~
W'lllltnlaly ruch w!<póltawodnictwa
11rncy, n1początkow:11\y przez nleodh1łow11nd
pamięci
towarzrs:ta
Pslrow:,,kiego.

ten, kt o~ by przypuszcza.i, ~e snme te
uchwały, że same te dwa mstrumen·
ty, choi! budz:o. potQtne, \vystarcza.
ją do te~o, ażeby te wielkie zndania
zakupione i zainstalowane nowe wet1 b~·ły wykonane. Towarzysz Onika,
tylalory.
mój przedmówc11 1 powfod:iiał, że z\vyCo to wszystko znaczy: mechani•
nigdy rtie przyehod'l!i sam<',
zacja kopalń, elektryfikacja kopalń, clęst.Po
zwyfl~~twQ trzcbn wydruć.
Po to,
ulepszenie wentylacji?
aieby wydrzeć zwyclr!!two.
To wszystko oznaczil nic innego, ażehy wy,1rnkzyć zwycitgtwo, po tu.
po to.
jak podstawową, · techniczn.~ rekonażeby zwyl'ię'l!two towarzyuyło każslrukcję polskiego przemysłu w~glo
demu na~zemu krokowi, ttteba z niewego
ubla~·;rną. konsekwencją
zwalczać t.e
To jest wielkie i trudne zadanie.
C1.y my poclołnmy lem11 zadani\11
PodoJ,1my. Podołamy pod dwoma
czujność wobec
warunkami:
Pierwszy warunek: trzeba poinóc
Trzeba wielką uwagę zwrócić na ?ie przeniknie an. I jede1~ wróg ł ltd
pr1i>mv<;lowi węglowemu w tym wiel nowe formy ll!go ruchu, nu Ze!II)oło- 1eden 'dywcr:iunt. Będziemy, towakim 1.adnniu 1Pko11strukcjl tecrr>icz- we brygady, które okazały się po- r:..:yo;;ze, zachowy'I\ ać c~ujność re,~·óJu.
ncj. Tu ha o<l 3,5 do 4 1a1v p!lwięk- 11ażnym instrumentem w roz-;zerza- cyjną! ~~dziont ŁC:!ll~ wro~ów I d;i:·
s1y~ prndnkcję maszyn !JÓrni:;rych, niu i we wzroście 'll·vdobyein i trze- wer,anto_w • . ale będzie.my 1e~n~.zes•
t ze ł
d t
•
·
·
t I dl
.
·
· , .
me pamięta<: o tym, ze czuJnosc to
r. Ja os arc7ac
w1E;CeJ , s a i
a ba _ Zlf_odni~ z tyru, co mow 1ł to~1·a· nit- zna cz~.· "ode]'r;iliwoic,
'
ctuJ'ność.
przmny~łu węglo·.vego,
trzeba nałoB
t
III J>J
K
t
"
żyć wic:ksze 7aclanie na energetyków, rzysz
ieru na
. en_u_m onu e~ lo nie znaczy nieufność. My ufamy
i\b \ • <losterczali wi~kszej ilośti mocy, tu Centralnt>g·o Polskiej ZJednoczoneJ klasie robotniczej, górnikom przemYtrzcba nałożyć wi<:;ksze n danie na l:'artii Robc.tniczej
zachowywać stu '' ęglowegó, inżynieroftt pr:temy•
elektmteclmików, żeby produkowali wielką, rewolucyjną, klasową czuj- siu w~glowego. techniko!\\ pr;emy!!ł11
w dostu.tecrnej ilości aparaturę gazo- noiić.
w{'glowe~o, kicrownietwu prr.entysłu
szczelną. Trzeba, krótko mówiąc,
My, townrzY!!Ze, nie budu]emy w weglo\\ cg:i, przł!ntyslowi Wf.g}ó!l'Clnll.
tmobllLwwać do lych wiell;:ich 1a dań próżni. N aokolo na;; są i;afo1twa ka·
Jeżeli. towarzysze, będzietl\Y szli
nie tylko przemysł W«:glowy, ale cały pitali8lycziu. a wt>wnąt1·t nlH! są nie- po tej drod zt', to w ciągu 5•ciu 111.t
pohki przemysł.
dobitki klal'ly kapitalistycznej. Te osiągniem y to, że wszystkie nasze
Mówimy - i mam wrażenie, 7.e kopal\\ie, :i:tóre byly icb, są tl!raz na- hopalnie będą wzorowymi kopaltllami
słusznie mówimy: węgiel jest na~zym sze, 'J'~ zy,ikl, którP s:tły do Ich ktts, socjrtlio;tycznyn\i, a wszYscy nas~ gór·
narodowym bogact-.Fem, przemvsł wi: teraz id:J na na!lze budownictwo. Ten nicy brdą. kulturalnymi, szanowany·
glov•y jest naszym narodowym prze- kraj który był ich kolonią., teraz je„t mi. zamożnymi obywntel:ttrti nasze)
mvsłem - zadanie rekonstrukcji tech krajcht, który ich dogunla. C'o dziw· wielkiej Ludowej RteczpospoliteJ.
nicznej le!JO przemysłu jest na~zym n.ego, że na tYm tle pow~taje zacie·
\Vszy<.1tfcie nasze kopalnie - to k<>narodowym zadaniem. Dlatego plerw j kia niene.wi!ć, powsta~ą próhy dy- pal nia socjalistyczne, wszyscy nasi
szy warunek wykonania wfolkich za- wersji i powstają próby sabota:i:u. górnicy kulturalni i zaino~ni dań, które nakład.a na nas Plan 6-let- 'frze:1a. aby każda nasza kopalnia by- to jest ha sło.
z któr:Ym idziemy W'
ni, wszech:Hronna pomoc dla prze- la socjalistyczn:1 twierdzą, do której Plan Sześcioletni.

'

Zdwoimy

I

wrogów I

Jeszcze bard.ziei wzmożemy wysiłki
•
I zbuduielny Socializm w Polsce

Przemó1ł'ie11ie premiera Józefa Cyr ank iewicza wygłoszone z o kazji

„Dni a Górnik.a._ w k opalni "Karol''

-

chleb polskiego

1

sem, nie ba-0ząc na wrogów, codzien
nic do kopali1, w ti'uduycb nieraz
warunkach. "Zjeżdżsł POLSKI GÓRNIK, aby tam wykuwać przyszłość
Polski, że codzienną pu.cą rósł polsl(i przemysł, że pracc)\or-ał polski
technik i inżynier, że silne umię
władzy ludowej ci«:lko spadło na.
karki tych wszystkich, którzy marzyli o PO\Vl'ocie clo sanacyjnej Polski kapitolidów. wyzyi;liiwaczy, Pol
slti Berezy 1 kul dla walczą.cych 0
swoje )}rawa robntników, do Polski
nlewolr.icy mifi~zynarodowe,o
ki;.pitahi.
Nie pomogło dlatego. że klasa robotnicza, przodov.mkzka narodu, w
sojuszu z pracującym ch1 op~t\l/em
nie tylko n'.e dala liOb!~ wvdr-zeć
wladzy, ale z kazdym dniem' coraz
bardziej włat·::.:ę ludową utrwalała.
N:!e pcmogły te u sHowan;ia dlat<:go, że nie byliśmy sami we w1·ogLm,
kat>i.talistvczn.vm o.toczeniu„

Bo działo sl(l to po rozgromieniu runkiem, że w jesze.te wi~kśzym,
Iudob6jczego hitleryzmu - przez niż dotychczas stopniu, jesitcze barzwyci~kl Zwią.zek Ratlżleckł.
dz.iej świadomie w.:.możemy wysiNie pomogło dłaiego, bo po- łek całego narodu w budownictwie
tęiny kra.j socjalizmu, Związek soc·jalistycznej
przyszłości„
w ce:Radziecki dawał nam pomoo i mentowaniu frontu pokoju, we
ota~ł nu &pieką
w.zroście wydajności'" pracy, w nie•
· .
.
ubłaganej walce z agGnLutami Hn~~ pomogły smnt~z~ ,woJenne perializmu. w zwydQtk:ej walce o
1 d~.a.eg~~ ~o ~oraz mocmeJszy Jes! .o- lepsze jutro naszego na.°'6du.
boz p~.._oJu. i pustępu, bo rosm~ .·ego
Dla.tego
najscrdecznl"'J JJłrl.dl'a· slly, oo s1>~t11na przez imperia.U~~
wiam w Imieniu Rządu Lu1l1>'We&'o
ki~m!ld milionowa mas1' lu~u chin~ załogę pn:od1dącej Jcopilni, któr~
1tk1eso ru~erwała ka.jdan~ imperia: pierwsza. w~•lrnnnła plan. • tyM sallstyc_zne 1 maszeruje d7i•s wolna 1
my·in pokazała jak ll";.<'ba "''alotyć I
zwycir~ka w tym ~:i.11\,'m kierunku jak zwycięża~ na tr1>ncle walki 'o
co m!" co .w~ystkil' na~?'1Y dt-mo- socjalizm.
kraej1 ludll'WeJ, - ';"S'lystk1e narody
Nmctt 2YJĄ POLSCY GORNlpo~tępu i Wóln0!!c1.
CY!
I dlatego dziś o okresie, który mi
NIECl;I ŻYJE POLSitA umonął. możemy mó\•.rić z durni\ i ra- WA!
dością.
NIECH ZYJE PREZYDENT POL•
I dlatego patrząc w przysrzł~ć SKI LUDOWEJ BOLESl:.AW BllY'
imOOemY być ;oeJni u.fno.śc.i ~ .wa~_ . RUT! .

GLOS KUTNO
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Wo1·ewódzka wystawa dorobku młodzieżoweS0o ~~·

Kutna

świadectwem

twórczej postawy

młodego

I

33
'.41
30
31
32

-

t102 [08 -

Miejski Posterunek MO.
Straż Pożarna

I

Zarząd Miasta Kutna
Starostwo Powiatowe
Pow. Zakł. Elektr:Yczny
Prezydium Pow. Rady
Narodowej
Pow. Zakł. Ubezp. Wza-

' ~d~o~~sp~~at~~~a~~ry~raś~~~~
• t OrO'\\T
• 1Iza
Kl U b rac1ona

jemnych, ul. Narutowi•
cza nr 20

91' 20 -

Urząd Zdrowia
Szpital Powiatowy

7 -

52 !106 90 -

89 -

Fabryce M 11

powstał W
Poza dobrze rozwiniętym współ
zawodnictwem. ~a teren~e. Fabry~i
]\L11 w Żychlinie, r6wruez pomysl
nie rozwija się racjonalizat01•stwo.
Ostatnio pracownicy złożyli ca
ły szereg wniosków do •krzynki
pomysłów.
W tych dniach zof!tał :wrganiZ'.l
wany Klub Wynalazców i Racjona
lizatorów. Do Zar2ądu klnbu weszli: Jan Piotrowski, \\'ł!i<lysłn-:-·,

Ubetp. Społeczna
Walenta, Apteka

34 -

Chacińska, Apteka.
Apteka „Pod Orłem"
Pogotowie Sanit. PCK
Polski Czerwony Krzyż
(PCK)

I Osuch,

Jan Kubicki, Edrnund Zela7,owski i_ Kazimierz Urbański.
Uczestruk narady racjonaliza..
torów i naukowców odbytej astat
nio w Politechnirr Lóclzkiej ~
Jan Piotrowski zdał zebranym
sprawozdanie z przebiegu konfe.
rencji i zakomunikował, ze naiikowcy Politechniki zobowiązat się
okazvwać daleko idąca pomoc racjoi1aUzatorom z Fabryki M.11.

1

Redakcja i Administr. „Głosu
Kutnowskiego" m1esc1 się w
Kutnie przy ul. Narutowicza 2,

tel. 217.

Gmina Plecka Dctbrowa

trzy sale RDK są nimi wypelnio
ne do ostatn.iC'go miejsca.
Młodzież całego województwa,
wszystkich zakładów pracy, młd
dzież miejska i wiejska przysłała
~u wyniki swej pracy, swój doro·
bek, dowódy swych osiągnięć i
.sukcesów. Radomszczańska „Me•
talurgia", Fabryka Mebli, Fabryka Mn!lzyn Elektrotechnicznych z
Żychlina, piotrkowska „Rortensja", ,,Piotrkowianka", zakłady
Ampułkowo • Bakelitowe, pabia
nickie PZPB, tomaszowska Fabry
ka Sztucznego Jedw11biu, szkoły,
11011zczeg6łne koła młod2ieiow&-

przoduje wakcji Przysposobienia Rolniczego

I

Powiat kutnowski w dziedzinie Rolniczego. Utworiono 13 zespo- ·rolniczej, w czym 8 - drugiego
~k~ji P.rzysposo?icnj~ Ro~icze.go łów z_ 71 uczestnikami, w etym .st~pnia i 63 - pier~vszego. Eg~a

„Gospod.Y ~u~owei"

pokolenia

Jest godzina 14. Za chwilę na- my model księgarni, wykonany I Zbierają się przedstawiciele or
stąpi otwarcie przygotowywanej przez uczniów szkoły,
czytamy ganizacjj i miejscowych władz.
od kilkunastu dni wystawy Zl\'IP- wywieszone naplsy: „księgarz z P:rzed!lławide1
Wojewódzkiego
owskiej w Tomaszowie, obrazują• ludu dotrze z książką socjalistycz Zarządu ZMP - kol. Kielan wita
cej dorobek młodzieży naszego ną do lud11". Stoisko połączone ! gości i krótkim przemówieni«:!m
wojew6dztwa.
otwarcie wystawy.
zapowiada
jei::t, z loterią książkową.
Z sali teatralnej Robotniczego
Idz!emy na pierwsze piętro., Mówi o jedności młodzieży, mó·
dochodzi nas Wystawa urządzona jest w po· wi o dorobku, o .sukcesach młode
Domu Kultury
Przez hall przebiegają mieszczeniach
gwar.
świetlicowych · go polskiego pokolenia. Mówi o
dziewczęta i chłopcy z artystycz- RDK. W tej chwili jeszcze drzwi ' po~t:iwie młodzieży tobotnicz:-:i i
i1ych zespołów młodzieżowych. Z do niej są zamknięte. Możemy chłopskiej - man ifestującej swą
góry dochodzą nas dźwięki 1nstru jednak obejrzeć wywieszone w . wolę pokoju. wolę szczęśli\vcgo
ment6w. To drugi dzień Fc!ltiwa- hallu gazetki ścienne, które rów- I urządzenia świataj zbudowania
lu Młodzieżowego, o którego prze nież reprezentują całe wojewódz: u.stroju socjalistycznego.
Następuje symboliczne otwarbiegu już pisaliśmy i którego "Y two: Żychlin, Kutno, Pabianice,
niki podajemy na innym miejscu. Zduńska Wola, Żytno.„ Gazetki , cie Wystawy. Prezydent 1'omaszo
Nim udamy się na górę - mu- ZMP·owskle' i hufców SP. Cieka I wa tow. Mazurek przecina
simy obejrzeć stdil!ko książki, zor we, artystycznie wykonane, mo- · wstęgę i wchodzlmy do pomiesz•
uczcstni!{ÓW gące być wzorem dobrze reda- czeń wystawowych.
ganizowane przez
Kierownik
Rocznej Szkoły Przysposobienia gowanych i spełniających właści wystawy - kol. Sałuda oprawa•
Księgarskiego w Spale. Ogląda- Wą rol~ gazetek.
dża nas i objaśnia plansze, wykre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sy, tablice, zwraca uwagę na cie
kawsze fragmenty wystawy, mó-

WAŻNIEJSZE TELEFONY
~2 - Pow. Kom. M. O.

Brak

'"ezyscy są tu reprezentowlłni 1
wszystko jest tu puedstawione.
Obok eksponatów, obra:mj'}cych udział lńłodz-ieży w produkcji Widzimy sylwetki młodzieżo•
w)'ch przodowników pracy. Spo•
glądają na nas ze zdjęć ci najlcp„
.si z najlepszych, oglądamy ich,
jak odbierają nagrody za swe
zwycięstwa podczas uro<!zystośói
poszczególM etapy
kończących

w Krosn1ew1cacb

współzawodnictwa..

Plansze

i

cy mieszkańców,

skiej w naszym województ-wie,
poszczególne wycinki jego działa1ności. Jest i część historyczna
wy!tawy. 'Widzimy egzemplarze
konspiracyjnych p ism, jest minia
turowa maszyna do pisania, na
której drukowano matryce, są
zdjqcia organizatorów i członków
„Pl'omtł!nistych". Oglądamy sztan
da:~ !Jołączonych organizacji f?ło
dziezowych. Oglądamy tak r6zn~.
takt~ ekspo~aty, . dokumenty. 1
Wykres~ - ze . nie sP,osób ich
~st;>tetk1~h. an1. sp~m1,tać, ił w
zadnym. JUz razie op1sac w spra·
wozdan1u.
al' „ ks"'Clrtat'"1
· •
w osta t meJ
:
s :l s„ c ""
na~zych na]-•
prtez
przygotowane
l ds
m o iych - prtez harcerzy. Mi
niatttrowy model obozu, wykonan~ z wszystkimi, najdrobniejszy•
mi szczegółami, a~ do o8wietlenia elektrycznego włącznie, współ
zawodniczy o lepsze z podobnym
modell\m wsi, w któtej nawet wi
dzimy transformator, pnetwana
jący energię elektryczną z naszej
miejskiej sieci na prąd, przy któ
rym palą się żarówki ki~szonkowych baterii.
Podziw wzbudza obraz przedt;taWiający oracza, a wykoMny z
nb.sian wszystkich zbó~. Jest na
prawdę wart podziwu. Jc~o auto
rem jest młodzież ze wsl Tymian
ka w pow. brze:lińskim.
Nie sposób o wszystkim pisać,
a tr~eba by opi~ać wszystko.
Tak samo, jak nt& sposób zapoz·
gonać się z wystawą w ciągu
dżiny, bo trzeba do tego kilku go
dzłn. Toteż wróoimy jeszcżb nie
rai'! dl'J tej wspatiiale ur:;iądzonej
wysfawy, ~w:ladcżącej o twórezej,
budującej, entuzjastycznej postawie naszego młodego pokolenia•
Wróchny, by jeszcze oglądać ją
i wrócimy - by pisać o niej.
(j)

mmy wykazały duze obeznanie
w wojewodztw1e łodzk1m 25 dziewcząt i 46 chlopców.
drugie po Skierniewicach miej- I Zespoły dzieliły się na hodowla się młodzieży z zagadnieniami rol
tice, a gmina Plecka Dąbrowa wy ne (2), uprawy pomidorów (-1), niczymi i społecznymi. Do tego
sunęła się na czoło nie tylko w po ziemniaków (5), buraków pastew przyczyniła się w znacznej mie.'Wieoie, ale i W· całym wojewódz- nych (2). Do Szkoły Przysposo- rze ulundowana przez miejscową
lwie, Dorobek gminy został pod- b1enia Rolniczego w okresie zimo Spółdzielnię Samopomoc Chłop•
ska bib[oteczka. Najlepsi ucznio
sumow!lny w dnitt 27 listop!lda wym uczęszczało 25 uczniów.
uruchomiona zostanie z dniem. 1-ym stycznia
wie zostali nagrodzeni przez Zasamokształceniowych
Zebrań
Przybr. na zebraniu młodzieży
jak już donosiliśmy, w Kutnie d'zie 6·tygodniowy kuts.
sposobienia Rolniczego. Na 18 gro odbyło się od 8 do 15 w każdym rząd Gminny. Ogółem rozdano 38 uruchomionJ zostanie pierwsza
W zelkie prace zwi()zane z
nowoczes- na terenie naszego wo_jewództwa urllchómieniem szkoły dobiega·,
mad w tej gminie 11 w.si zo.. tało zespole. Wszyscy uczniowie otrzy I nagród, przewaznie
Paysposobien\a mali zaświadczenia Bprawności \ nych. praktycznych narzędzi rol Powiatowa Szkoła Partyjna. W jtJ. itJŻ ko1ica.
objętych akcją
Ja]{ :lowiadujemy się. otwar·
· - - - - niczych do ręcznych upraw. Naj- zkole wyszkolony zostanie ak·
lyw parlyinv z terenu 3 powia cie pierwszej na terenie trnszego
leps~y zespół ot_rzyma_ł nagrodę tów, a ł11ianowicie: kutnowskie województwa, Powiató ;vc j Szko
pJkę statkową.
powiatową i;!°?· ł~czyckieg-o i . łowickieg.o. w ły Pa:tyjncj nastąpi w dniu 1
(sław. )
pH•rwszym okresie otwarty bę styczrna J9n0 r.
z. Ł.
troską pań1twa ludowego
tlaJął

ważnym tv-ętłem wąskotorowej ko
lejlti. Często więc do""miasta. tego
przyjeżdżaią licz:n1 pódróżni.
tego powodu koniecznóŚCiJł
stało się uruchóntlenie w Krośnie
Wicach Spółdzieleżej Gospody Lu
dowej, której brak daje się dotkU
wie odclJUĆ tf!..kte mieukailoom
miasta.
zwracam się prl'letć do Za~u
P-Ovtstechnej Spółdzielni. Spożyw„
ców z prośb4 o zaintereoowania
się poWytej prżedatawioną. Sprawą.
Rat jeBzcze podkreślam. ~ ur.i
· · t eJ· ni ezWykl
h
• e p oty t ee.z
c om1eme
nej placówki przyjęt~ ż<)Stahl~
k 'c'•~ h"'-~"'g
p rzez m·...,
J.U... _,,.,., o -'a
i„~z an o...
·
adoś
lk
·
ta
5

z

"
cią.
Il r
Stały CZ'yłelilik „Głosu
\
• •
•
Od :fłedakcji: I my a& swej stro
i1y pro9imy kierownictwo PSS.u
o przedsięwtięoie Wst.elkich mo!liwych kroltóW, zmierzajątlych dó
otwnrciA Gospody w Króśniewi
cach.
Wierzymy, że :Diu'Z4d PSS-u
prtych:Yli się do prośby Krośniewi
cza.'1 i w niedalekiej przytiJzłości

z wie

up:ragnione. placóWka r.ostanie o.
twarta,

Ódpowi'edzi· Reda•'c/i'
IC
Z. S.

iychJina,

Cieszytny sif

źe Obywś.tel chce .M$Ut6
korespondentem nlltłZt'!go pi$1M,
Już kilkakrotnie P<Jdkreślaliatny,

:idk 'WB.Żną rol~ ma do f!pełnien;a
kore51JGndent terenowy i że na.
s.zym żyćt.el'IJ~m jest mieć ich jok
najwięcej.

Korespondentem. zo.stajecle ;fu!
z chwill'j,, kiedy Mpłyllie od Wa.8

pie1·wszy z!lkwalifik<>wany do d~
ku materiał,
Honot-orium, którego W}'SókóH
uzaledmiona jest od rodzaju i ja-

kości

mauriaJu,

prże.Syłane

pod tv&katany lt~ poc.atą.

jest

O~k\ljemy Mt~m piel'WśUj ko

respondencji.

z10- z- O#farę

na
.
d
Odb
I u owę warszawy

0 pie ka nad si ero tam i
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Pierwsza Powiatowa Szkoła Partyjna·

Przed kilkoma dniami odbyła trosce o przyszłego człowieka się ~ Kutnie powiatów~ koniP- d2'Jisiejsza rze~zywi!toś~ p~zwala

7 t;Ysię
a pónadto są

Krośniewice lic~ około

obtazują
Młodzieży Pol~

wykresy

wz~o5t Związku

Lowicz9 Nutno, · Plotr•ów I Pabianice

renc1a nauczyoleli - opiekunów, korzystać dziecku • s1eroc1e ze
na której omawiane były l'lp!'nwy wszystkich dobrodziejstw, a wy
wychowania sierot w rodzinach korzystanie ich przez s:eroty tależy w dużej rniotze od nauczyzastępczych.
inspP.ktor cieli - opiek. spoleczn. Na 1ereKonferencję zagaił
szkolny, <>b. Tryczyński, naświe- nie 11aszego powiatu jest 310 t;iezagadniei1. któ· rot objętych op'.eką. Kuratorium
tlając ważność
~ygnowało w roku 1949 na zarym po§więcona była naradR.
W dniach 1 i 2 grudnia w Toma
zostały siłki dla sierot 2',!372.000 zł. Po- szowie Mazowieckim odbywał si~
Następru:e wygłó8Zone
referaty przez przedstaw~ciela nadto rozdano s~erotom obuwie. festiwal ml odz ieżowych zespołó »ł
Kuratorium, ob. Siwka na temat tekstylia, zeszyty. książki. Siero- artystycznych z terenu nasze~o
„Rola rodziny zastępczej w wy- ty. które nie mają odpowiedniej województwa , wyłonionych w !!chowaniu ideowo ~ politycznym opieki w rodzinach zastępccych, limin::icjach powiatowych i miejdzieci oaieroconych", ob. Klecz- k.ierowane są do Domu Dziecka. skich.
kowej pt. „Praca nai:lczyciela, opiekuna społecznego z rodzinami
skoliczą się
zastępczymi" i ob. Lakietowej pt.
„Metody oddziały .vania nauczyciell - ople'.rnnów na sieroty".
Obszerne sprawozdanie. z prac
Od dłuższego czasu Łaźnia Miej nie budowlanym nie było w stanie
Referatu Opieki ne.tl Dziecklem skn cierpiała na brak wódy. - co podjąć się tej pracy. Dopiero teraz
przy Inspekioraole Szkolnym zło było wynikiem zbyt płyt!tićj stutl- mimo póinej jesitni udało się Laź
żyła ob. Grabowska.
ni. Narzucała się konieczność ni Miejskiej rozpocząć te roboty.
W referatach jak i w dyf.:kusji pogłę-bieuia studni. znajdujących powierzając ich \.Vykonanie firmie
budowlanej.
podkreślono konieczność utrzymy się na tym terenie.
Mieszkańcy Kub1a już w niedłuwania stałego kontaktu z rodzi Prace, związane z pogłębieniem
~tudni. nie t11ogły być dotychczas gim czasie będą mogli korzystać z
cami zastępczymi.
W u stroju socjalistycznym Wy przeprowadzone ze względu na to. Łaźni :Miejskiej.
----chowanie jest oparte na szczerej że bidne przedsiębiorstwo w sezo-

na pierwszych miejscach
Wyniki wojewódzkiego łestiwalu młodzieżowych zespołów artystycznych

\Vkr6tce

kłopoty Łaźni Miajskiei

I

Kutnowianie niezadowoleni ·ze

Niski poziom

spotkań

spotkań

bokserskich

i nieczysta walka
I

Wszyscy ci, którzy choć tro- stać przez cały czas zawodów). skwalif;kacię j dwie walkowechę interesują się sportem. po- po drugie, zawody stały na bar- rem!.
Oczywi ście, że w takich wa witali z radości9 powstanje sek dzo niskim poziomie.
Poszczególne walki niczym runkach nie mo ż na mówić o
cji pieściarskiej przy klubie
przyetą.pienie nie przypominały praw:l.ziwych s porci e, a raczej o jego paro1ii.
oraz
„Spójnia"
pięściarskich, a przeciw 1 ie wiec d?iwnego, ż e liczni \\'i
klubu do rozgrywek o mistrzow spotkań
ch~otyczną dzo wie opuśc ili s al ~.
obrazowały
nie
stwo klasy ,,B".

N8 margiw'sie tych wydab~i1'e .. ~Vy~tarczy tu . chy~~ porUu w1edz1ec. ze zawodnicy _b_il1. czę rzen ~twicd z amy, że podobnych
go. Już po pierwszych zawo· sto w ~ył głowy lub po01z~1 pa- zavvudów nie chcemy więcej ogmiłośników sa. rnm zn~w~ uderzeni meczy- l ą dać. Jeśli zawodnicy nie są
dach wszystkich
sportu spotka ło rozczarowanie i s~oj. ud~w~!J mezdolnych do wal odfl.1 Wi~dnio przygotowani, to
to podwójne. Po pierwsze, wiele ~1 1 dz 1_ęl51 temu przyznawano nie powinni wy tępowa ć na rindo życzenia pozastawiała strona 1m z wycięstwo.
gu. Widza nie mo ż na bowiem
organizacyjna (liczni \vidzowi c
w kroś nie·
k a rniić walk11 na
W s i::otkaniu „Spójnia"
mimo. że wykupili bilety na „Włókniarz" a ż cztery walki sponową.
miejsca , siedzące, zmuszeni byli r_ozstrzygf!ięte zos~~y _przez d) 'Radość

nie

trwała jednak

Przez dwa dni przez scenę tó• miejsc~ przypadło w udzi~le ies„
RDK przewirt~ło połowi l..iceum Pedaqogic'l1ll@!'.fo
otaszowskie~o
się kilkadziesiąt zespołów ZMP- w Tomaszowie, a trzecie - zes-

cerz~, 1

1'vt1.met z
Między

na trtechn - Jiarcerekl
ł.i()wicze.

zespoł11mt

tanedibymf

owskich i harcerskich. Chóry, Z~$ połowi !)imnazjum ogólno-ksz~ał - zwydę§kt> w tabeli wy11!ły
hatcetki z SulejóWtl, za. nimi skla
zespoły tanecz- cąceqo w Końskich.
poły muzyczne.
Grupa dtantatyc:zna objęła pl~e .l\o fikowano Ozorków i Sk.letnie·
ne, zespoły dramatyczne, teatr
kukiełkowy, in5cenizacje, wyste:... tespołóW, w których bezkonkuren wice,
Wreszde -i dwoch zespołÓw ItlU
py solowe - tworzyły barwny i eyjnym okazał t;ię zespół p:ibia·
urozm:iic.)ny korowód, który je- nickich P'ZPB, w wykonaniu kt6- ~ctnvch lepszV.ń1 od zespoili totrndności ! kło• re90 uirzeliśmv popularną kome- maszowskich h:ircerzv okazał atę
śli przysporzył
potów - to jedynie kompletowt dię rad zieck~ „Wzywa was Tajmyr". zespół tomasz.)wski'eqo TPD.
Na druffłm mie.fscu sklasyfiko. Osobno sklasyfikowano teatrzyk
festiwalu, który
sęd ziowskiemu
Miejskieqo Koltt kukiełkowy hareerzy z Łowicza.
zi!Spół
zvvyci ęzców W w.an·o
miał wytypować
ZMP w Kóluszkach za 2 irltoenl• Tak pr:tedstawia.ją etę wyniki
po8tczeqólnych qn1pach.
I Mickiewicz" tych pr.acowit'ydt dwóch dJtt. Na
Wystarczy slwi e rdzić, że jurv Z&C1e: ,,PusEkin
4
Pu!ltkina. Trzg qrodv twvcięskil'l\ ieAl)ołom wre•
obradował.:> cala noc - nim zade oraz ,,Wlfłzi~i>' cydowało kolejńość miejsc i waka et~ miefsce Mt>bvł zetpół młodz!e czófi@ z~t~na nli Woł~dlklm
żowy z Godz!anowk lpow. •k{er• lietd~łe
ZMP, któr.e~o termin
z::ilo na laureatów.
Z 46 zespołów ZMP-owskich. nl-ewicki) za jednoakfowkę „We- pr:zesunlęto na pierw11ze dni styez
nia przyezłego roku'. Nie od rze~
największą ilość, bo 20, stanowi- sele Jaqnv".
06obtro sklasyfiko\1.1ano zelrp.:>ły czy bf;dzie. zauważyć, że obok
ły ze&połv taneczne, między którymi pierwsze mlefsce przyznane harcerskie i zespół tomaszowskte dwóch ndloodbiorrtik6W' i łnnycb
z0stalo zespołowi szkoły rolni- go 'tow.irzystwa Przyjuc:lół Dzieci, cennych nBQrćd znatdu~ ei~ r6vt
W zespołach chóralnych n11 nieź.„ piahlno. W11zystkie -z~sJ)l)<.
czei w Blichu kolo Łowicza za
mazurka, krakowi·3ka i ,,chodzo- pie!WsZym mi,e iscu znal~ił si~ ły, biorące udział w festi'walu
neqo" łowlckieqo. Drugie miejsce chór dziewcząt TPD z Tomaszo- obdarzone · -zostaną pełnymi l&:\)m„
zdobyli równi<S--ż łowiczanie - zes wa, na dru~im tomllezowscv bar. pietami r€pertuarowyml.
z Dąbrowy Zduń•
pół ,,„iejski
CE N N I K O G t. OS ZE iQ
skiei. a trzecie - -zespól Mfejskie
„ : .„.
W DZIENNIKU "Gt.OS KUTNOWSKI"
qo Kola ZMP w Piotrkowie.
• ·
Zespołów chóralnych dopuszczo
Za Jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowycli' przy•
no do festiwaltt l2. Pierwsze
miejsce przyznano chórowi Gfm· j~to 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekścle i za teks„
nazjum i Liceum H:indlowo-Ad- tem - 6 łamów po 45 mm.
Drobae
za Miotem Netuolofl
Wielk~ otłone6
ministraćyjnemu w Kutnie. Dru
30 zł
70 zł
70 zł
od 1 do 100 mrn
qie miejsce Zdobył Zl!sp{Jł ZMP·
110 zł
110 zł
od 101 do 200 mm
owskiego k.:>ła miejskieqC> w Piotr
- 7l
kówle, a na trzecim sk}agyfik-0wa
- u
160 zł
160 tł
od 201 do 300 tnn'l
nv został łowicki Blich,
- zł
200 2:ł
200 zł
powyżej 300 mm
W grupie mttzyczneJ ,oqlądalł·
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc.
śmv 9 zespołów, w czym dwie
orkiestry dęte (sklasvfikow•nne na drożej,
róv.-ni), zespół mandolinistów i 6
~~łos:lenia w n"'!'ach nitdtielnych i śwtątecmycłi o 50 proc.
zespołów smyczkowych.
Na pienvsze mie~ce wveunęh droze3,
Ogłoszenia w numerach specjalnych i ok~liczno§_cJowycli
się tu mkiestra aimnazjum in1.
Chrobrego w Piotrkowie. .Dn;tie ~ 100 proc. drożej.

Sfr;~
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sportu

Liga pierwsza i druga
Co

pisała

prasa łódzko 6 grudnia 1929 r.

DEMONSTRACJE
PRZED GMACiłEl'.I SEJMU
W dniu wcrorajszym na•stąpiło
o1:Jwarcfo sesj.i sejmowej. Na posiedzeniu 1lgłoszono wniosek do~naga
i·ządu. W
całego
jący się dymisji
czasie obrad przed gmach sejmowy
komunfatów
ruszył vvtielki !POChód

KllllA-

wars.zawskich, których zaatakawala
policja bagnetami i gazami. Przemówienie min. Matuszewskiego w
Sejmie przerywane było ciągłymi
okrzykami wznoszonymi z ław komunisitycznych - „Faszyści, precz
od władzy!"
BARONOWA NA CZELE BANDY
ZŁODZIEJSIUEJ

Warszaw.ie schwytano na gorącym uczynku kradzieży znaną w
von Krantz oraz
Łodzi baronowę
niejakiego· Krajewskiego syna wła
firanek. „Lepsze
śoidela fabryki
towaraystwo" stało na czele mię
dzynarodowej szajki włamywaczy.
Baronowa pos.iadała !POd Paryżem
Krajewski posiaelegancką willę.
da wykształcenie uniwersytec:de i
„R~pu
językami.
włada kilkoma
blika" podaje, że do szajki należały
również dwiie córki rz.nanego kupca
łódzkiego Zofia i Janina N. (Tattiś
7.a nieujawnienie
zaiplacił dobrze
nazwiska?)
W

ADRIA (dla młodzieży) - Stalina l
„Zielone lata"- godz. Hi, 18, 20.30
„MilBAŁTYK (Narutowicza 20) czenie jest złotem" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Zagubione dni" - godz. 17.30, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 51"- godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL (dla młodzieży) Legionów 2-4
„Młoda Gwardia" I-sza seria godz. 15, 17.3G, 20
„śpie
MUZA (Pabianicka 173) WIECE W ŁODZI
wak nieznany" - godz. 18, 20
Komuniśoi łódzcy urządz:ili wczoPOLONIA (Piotrkowska 67) - „ży ra.i dwa wiece --. jeden na Bałuc
cie dla nauki" godz. 16, 18.30, 21 kim Rynku, drugi na Placu LeoPRZEDWIO$NIE (Żeromskiego 76) narda. Interweniowała policja któ„Wschodnie zaloty" godz. 18 i 20 ra wJece ro2proszyła.
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) Kino nieczynne z powodu remontu
„Pocału
ROMA (Rzgowska 84) nek na stadionie" godz. 16, 18, 20
„Konik
REKORD (Rzgo;wska 2) Garbusek" dla młodzieży godz. 16; ,
godz. 18, 20
„Sąd honorowy" STYLOWY (Kilińsldego 123)
PAŃSTWOWY TEATR
godz. 15.30,
„Gdzieś w Europie" IM. STEFANA JARACZA
18, 20.30
(ul. Jaracza 27)
„WielśWIT (Bałucki Rynek 2) ki przełom" - godz. 18, 20
Dziś o godz. 19.15 komedia Anto„Mil- niego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"
TĘCZA (Piotrkowska 108) czenia jest złotem" - godz. 16.SO, w inscenizacji i reżyserii I wo Galla.
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 40) - „SzaW dniu 7 grudnia o godzinie 19.15
lony lotnik" - godz. 16, 18, 20
,,Zycie -;y Teatrze im. Jaracza odbędzie się
WISŁA (Daszyńskiego 1) dla nauki" godz. 15.30, 18, 20.30 tylko jeden występ świetlicowego zespołu włókienniczego z Bielawy, któWŁóKNIARZ (PrSchnika 16) -„Ali
Baba i · 40 rozbójników" - go:h. ry wystawi sztukę Fadiejewa p. tyt.
Należy nadmie„Młoda Gwardia".
16.30, 18.30, 20.30
nić, że zespół ten, jako jedyny, został
WOLNOŚĆ (Napiórkowskiego ~ 6) zakwalifikowany do współzawodni
śmierci"
„Niebezpieczeństwo
ctwa z zespołami zawodo,vymi.
godz. 16, 18, 20
„ArinZACHĘTA (Zgierska 26) P A.~STWOWY TEATR NOWY
ka" - godz. 16.30, 18.30, 20.30
(Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
Dziś teatr nieczynny.

Zamiast spotkań międzyokręgowych pi/karze nasi
o Puchar Polski. W spotkaniach tych uczestniczyć
4 tysięcy drużyn !
Nadzwyczajne Walne
obradowało w Warszawie
Związku Piłki Nożnej, z udziałem przedstawipodlaskiego).
okręgów (zabrakło jedynie delegata okręgu

niedzielę,

cieli 19-tu
Celem zebrania by la zmiana statu tu PZPN.
Projekt nowego statutu i regulaminu władz PZPN, 01rnrtego na statucie ramowym, wydanym przez G UKF, przedstawił prezes PZPN inż. Przeworski. W dyskusji nad projektem wysunięto kilka poprawek,
dotyczących pewnych uzupełnień, które mają być uwzględnione po porozumieniu z GUKF. Na wniosek inż. Przeworskiego, zebrani przyjęli
projekt statutu jednogłośnie, z zaleceniem wprowadzenia uzgodnionych
popi-a wek.
Bzura" (Chodaków), „Kolejarz.
Po Nadzwyczajnym Walnym ;l.ebra J'
Unia" (Ostrów Wlkp.). „:lwiąz
niu odbyła siQ narada Zarządu PZPN
kowiec-Radomiak", ,,Polonia-Buz prezcaami, wiceprezel;ami i przedowiani" {Świdnica) i .,Stal" (SoTewodniczęcymi WGiD okręgów.
snowiec).
matem obrad były zmiany strukturalne w odniesieniu do reorganizacji
D;i grnpy wschodniej wejdą:
i dostosowania pookręgów PZPN
„Ogniwo-Polonia" (Bytom), „0do granic adminiokręgów
działu
,,Ogniwo" i
gniwo-Tarnovia·',
stracyjnych kraju, reorganizacja mi,,,Vłólmiarz" (Częstoch.), „Związ
strzostw okręgowych i omówienie
kowiec-Zwierzyniecki" (Chełmek),
działalności finansowej okręgów !la
.,Kolejarz"
i
„Związkowiec"
rok przyszły.
(Przemyśl), „Stal-Naprzód" (LiPostanowiono. iż I i II Klasa
piny), „Stal-Baildon" (Katowice)
Państwowa będzie nadal istniała,
i „Lublinianka".
Ponieważ
zdała egzamin.
gdyż
Spotkania międzyokręgowe zostały
jednak z dotYchczasowym systc. zniesione.
W opracowaniu przez
mem rozgrywek związane są wy- "PZPN natomiast znajdują się rozsokie koszty (przejazdy kolejowe grywki o Puchar Polski, które rozstanowią około 40 proc. budżetu poczną się w przyszłym roku.
RozPZPN opraco· grywki rozło7.one będą na dwa lata;
ckręgów), WGiD
podziału klubów II w przyszłym ?'oku rozpoczną się pod
wał projekt
Klasy na dwie grupy.
koniec kwietnia. Uczestniczyć w nich
W grupie zachodniej mają grać: będzie około 4 tys. drużyn, w tym
„Lechia" - Budowlani (Gda1'tsk), zespoły kół sportowych i LZS-ów.
„Gwardia" (Szczecin), „Kolejarz· Aby jednak nie pozbawiać słabszych
Pomorzanin" (Toruń), „Kolejarz. okręgów oglądania piłki nożnej na
,,WŁóK dobrym poziomie, w dniach meczów
(Bydi:cnc;zcz),
Brda"
NIARZ-WlDZEW", „Włókniarz· międzypaństwowych będą. tam orga-

• • •

14.15 (l.) Komunikaty. 14.20 (Ł) Mu
cyka popularna. 14.55 Audycja PCK
dla chorych. 15.10 „List" - słuchawisko dla szkół popołudniowych.
15.30 ,,Malec'· - słuchowisko. 15.50
Muzyka rozrywkowa. 16.00 Dziennik
popołudniowy. 16.20 (Ł) Aktualności
łódzkie. 16.25 (Ł) Audycja Ligi K'lbiet. 16.30 (Ł) Muzyka rozrywkowa.
16.50 (Ł) Reportaż z Państw. Zakł.
Odzież. Ośrodek Nr 4. 17.00 ~o~e~t
rozrywkowy. 17.45 „Nasza sw1ethca". 18.00 „z kraju i ze św~ata".
18.15 R. Strauss - Sonata w1olonczelowa op. 6. 18.40 „Wszechnica Radiowa" kurs I -- wykład z cyklu:
„Rozwój spcłeczeństwa ludzkiego".
19.00 „Chiny - kraj starej kultury".
19.15 Muz. rozrywk. 20.00 Dz. wiecz.
20.40 „Wieczna jest Newa". 21.00
Koncert symfoniczny. 21.40 (Ł) „z
dziejów głupoty w epoce Saskiej".
21.53 (Ł) Omówieni0 programu lok.
na jutr?· 21.55 Dalszy cią~ koncertu
symfomcznego.. 22.~0 „Nied~:W~rzoopowiadame Jao SueJm'a.
ny" 22.50 Muzyka rozrywkowa. 23.00 0sta.tnie wiadomości. 23.10 Program
na jutro. 23.15 Muzyka rozrywkowa.

utrzymane

zostaną

4 bm.,
WZebranie Polskiego

PA:t:ISTWOWY
TEATR POWSZECHNY
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
W . Łodzi zakończony został w tych dniach pierwszy kuis dla sanitariuszy
Codziennie o godz. 19-ej, w ramach sportowych. Na zdjęciu uczestnicy kursu ze swymi wykladowcami.
Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich „PRZEl.OM"! sztuka w. 4
aktach Borysa Ławremew~, z. udzia.~em c.ałego zespołu. Inscemz!lcJa i rezyse:ia - Karo~ AdwentoWJc~, sceno
grafia - Zenobiusz Strzeleck_1.
zacięte;Kasa czynna od. 10 do 14 i od 16.
Passe-partout nieważne.
Trzeci ty z mistrzem Czechosłowacji StraPOZNAI<i (Obsł. wł.) zrobił
tMiłą niespodziankę
TEATR „OSA"
międzypaństwowy mecz 7..apaśniczy dalem.
Polska: zakoń- Gliński w wadze ciężkiej, kładąc
(Traugutta 1)
Czechosłowacja Wzywa was Tajmyr" - komedia. czyl się 1POnow.nym rz.wycięstwern re już w 3 min. na łopatki o 8 kg cięż
m;;zyczna K. Isajewa i A. Galicza. prezentacji Czechosłowacji w sio- szego od siebie Duvala. Doskonale
również spisał się Jakubowicz, k t ósunku 5:3.
Początek o godz. 19.30.
ry uległ najleps.zemu zawodnikowi
stały na dowalki
Poszczególne
„LUTNIA''
czechosłowackiemu Tuchy'emu. ·
dostarczyły l icznie
i
poziomie
brym
doCzechosłowak iz.aiimponował
Dziś i codziennie o godz. 19.15 dużo emocji. Zawidzom
zebranym
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3 wodnicy polscy wytrzymali walki skonałą techniką i silą fizyczną.
Tuchy jest jed ynym zawodnikiem,
aktach K. Zellera.
kondycyjnie, a braki techniczne na
TEATR LALEK TPD „PINOKIO" drabiali wJelką ambicją i wolą rz..wy który w czasie tournee drużyny cze
oprócz poniedział cięstwa. Najlepszym zawodnikiP.J.n chosłowackiej !PO ZSRR zdobył dla
Codziennie ków - „Wilk, koza i koźlęta" Gra- Polski był Tobola, który w sposób swych barw !Punkty.
dobre
Drużynę gości cechowało
bowskiego.
wyraźny pokonał na pun!krt:y Snitę
p A:iq-STWOWY
- trzykrotnego reprezentanita Cze- przygotowanie techniczne i ·kandycyjne. iDwumiesięozmy pobyt w
TEATR żYDOWSKI
chosłowacji
ZSRR przynńó;;l im niewątalliwie ko
(Jaracza 2)
Obok niego wyrMmić in.a.leży mlo- r.zyści, co potwńerdzil w swych wyWe wtoTek 8 grudnia i środt 7 dego Sznajdera w wadize muszej, pow.ied.zlach prezes Związku Czektóry wygrał jedno.głośnie !Ila punk chosllowackiego Matejcek.
grudnia - teatr nieczynny.

Polacy przegrali
po
I walce

i

I

Lista 10 najlepszych
lekkoatletek łódzkich
PCHNIĘCIE KULĄ

1. Wajs-Marcinkiewicz - 10.09.
2. Głażewskłl J. „Związkowiec"

będą grali
będzie około

nizowano spotkania silniejszych druoraz mecze reprezentacji Zrzeżyn
szeń.

- 9.65.
3. Peskówna J. ŁKS „Włók
niarz" - 9.62.
4. Dobrzyniak A. „Spójnia" - 9.15.
5. Wiśniewska J. ŁKS „Włók
niarz" - 9.05.
6. P;otrowska W. ŁKS „Włót
niarz" - 8.88.
7. Jedlicka W. „Związkowiec"
- 8.60.
8. Matera M. ŁKS „Włókniarz"
- 8.49.
9. Szkudlarek J. ŁKS „Włók
niarz" - 8.23.
„Chemia" 10. Hoffmokl A.
- 8.14.

rózzostaną
Zreorganizowane
grywki o wejście do II Ligi. O~ręgi
będą podzielone na 4 g~·upy, ktorych
zwycięzcy automatyczme ~aawansu
ją do Il Klasy PaństwoweJ. Pos~a
nowiono również, że rezerwy klubow
A-klasowych grać będą w klasie .~•
z możliwościa spadku do klasy mz~zej. Jesienne rozgrywki klas ~ i C
PIĘCIOBOJ
zastani). unieważnione, a od w10sny
1. Peskówna J. ŁKS „Włók·
zespoły, grające w tych klasach, r~z
niarz" - pkt. 165.
poczną mecze według nowego podz1a- 1
2. Słomczewska J. „Włókniarz"
l
łu na grupy.
- pkt. 124.
Podział dru:l,yn w rozgrywkacJ: Ą..
3. Matera M. „Włókniarz"
B C-klasow~·cn ma na celu wyelu~u
pkt. 10'},
n~wanie. dalekich wyjazdów. Zm1e4. Dobrzyniak A. „Spójnia"
misystem
także
niony będzie
p~t. 96.
strzostw juniorów, z tym, że uczestniczyć w nich będą zespoly klubowe,
~ nie reprezentacje okręg·ów. N_a
rozgrywe)c „ mi- Dziś mecz
przeprowadzanie
~u;;owskich PZPN. dysponuJe .A-m~
terminami (spotkania mogą odbywac
Bawełna-Ogniwo
się tvlko w niedzielę; jedyna przerW dniu dzisiejszym, to jest we
wa ~ rozgrywkach trwać będzie od
wtorek, dnia 6 grudnia 1949 r. o go15 "'rudnia do 15 lutego).
„ Sprawy szko!enia rozgraniczone dzinie 19-ej w hali sportowej Zrzeże PZPN szenia Sportowego Włókniarz, odbę
zostały w ten sposób,
bedzie szkolił kadrę reprezenta- dzie się mecz bokserski o drużynowe
cyjną seniorów i juniorów, ~z~o mistrzostwo Kl. B pomiędzy leaderem
lenil'm pozostałych zawodmkow tabeli Bawełną a Ogniwem.
zajmą się Zrzeszenia. Okręgi nie
Spotkanie zapowiada się interesubędą, Jak dotychcza!I, prowadziły jąco.
szkolenia, lecz tylko nadzorowały

I

bokserski

Sezon zimowy
Poważną pozycję w budżecie
PZPN zajmą :zagraniczni trene- w Republice Estońskiej
rzy piłka!'scy, którzy zajmą się
MOSKWA (obsł. wł.). - W Estonii
szkoleniem kadry reprezentacyjnej. Kadra reprezentacyjna ma rozpoczął się już sezon zimowy. Nar
rozpoczęli prak·
się składać z 35 do 50 zawodni- '7iarze i łyżwiarze
tyczne treningi w terenie, przygotoków.
Aby ukrócić protesty, jako formę wuj::ic się do impr~z nadchodzącego
se70nu. Najbliższą z nich będzie· ma„wyżycia się" części działaczy (je-.
dynie nieznaczny odsetek, jak to sowy narciarski bieg na przełaj, orstwierdzono dotychczas, jest uza- ganizowany przez Komsomoł i Związ
podwyż. ki Zawodowe. Weżmie w nim udział
postanowiono
cadniony)
robotniczej młodzieży
szyć wysokość składanej kaucji, a z ok. 10 tys.
drugiej strony Zarząd PZPN będzie miejskiej i wiejskiej.
\V mistrzosti.vach narciarskich Esto
surowo karał wsr.ystkie fałszywe donli uczestniczyć będzie 200 zawodniniesienia.
Omawiano równie± sprawę kadr sę ków, podczas gdy w hokejowych midziowskich. Kadra ta jest nieliczna strzostwach Republiki weżmie udział
ponad 30 drużyn. Po raz pien'l'szy w
i nie zawsze na odpowiednim poziomie, natomiast kandydatów na szko- tym sezonie wystąpią sportowcy
lenie - brak. Dotychczasowy stan na wiejscy. 180 czołowych narciarzy koł
tym odcinku poprawić może jedynie choźników i 4 tys. łyżwiarzy wiej·
większy-udział w szkoleniu członków skich przX!JotoW11je się,. do udzmlu w
wiejskich mistrzostwach Republ1k1.
Zrzeszeń Sportowych.
je.

------.--------------:-

„Spójnia" ale... gdańska

Gł.

na czele ligi koszykowej

P

O

a

orcaa Ł6dzkleco Komitetu l WoJe·
w6dzkleco Komlhtu PollkleJ ZledJloe:onej Partll BobotntczeJ

o niedzielnych rozgrywkach ta-

bela ligowa koszykówki przedRedas11Je:
stawia się następująco:
ltOLEGIUlll llEDAKCY.JNE.
pkt. st. koszy
!I' • le ! o li 71
.Redaktor naczel~
111-lł
1) „Spójnia" (Gdańsk) 5:1 255:201
Zaatępea red. naczel!\el(o
111-23
2) „Związkowiec-Warta" 5:1 277:258
Sekretarz odpowiedzialny
:n&-os
4:1 287:236
3) „Spójnia" (Łódź)
Dział partJ'jn7
25ł-~
wewn. 10
4) „Kolejarz" (Poznań) 4:2 274:241
Dział korespondentów robd3:1 253:121
5) AZS {Warszawa)
11lczych 1 chłopsldch oraz
6) „Gwardia" (Kraków 3:2 208:175
redak~or6w razetek ścien211-47.
nych
2:2 211:202
7) „Włókniarz" (Łódź)
223-29
Dział mutacji
1 :3 161 :189 '
8) „Cracovia"
254-21
Dział m.Jejsld 1 sportowy
2:4 204:2481
9) AZS (Kraków)
wevrn. Il 11
Sll-11
Dział ekonomlem7
10) „Stal" (Świętochł.) 1 :4 228:285
211-1~
Dział fabryez117
11) „Kolejarz" (Ostrów) 2:5 184:286 . Dział
:Z54-:1
rolny
12) „Kolejarz" (Toru~ 0:6 222:271
wewn. I

I

Węgry

- CSR w boksie
10: 6

Łódt,

nocn~

1'!2·31

Kolportat.
Piotrkowska 70, tel. :t!t-12

AdmJniatncja
Ddał

BUDAPESZT (obsł. wł.). - W mię
dzypaństwowym meczu pięściarskim,
1 reprezentacja Czechosłowacji przegrała z Węgrami 6:10. Z zawodników
Czechosłowacji zwycięstwa odnieśli:
Majdlof:h - w muszej, Petrlna lekkiej i Torma - w półśredniej.

Redakcja

Alłr.

219-42

Łódt, Piotrkowski . 15, teL 111-St l llł-75
Wydawca asw „Pra1&"
oirłoszefl.:

Red.ł Łódt,

DI-cl•

Plo\rkOWlka

te,

piętro.

„P.rua"
....,.,
______________________
:twlrki 17, teL !Ol·ti.
Drnll:. Zakł. Graf. RSl1'
Ł6dł, 111.

w
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chlopca, kt.óry

mł~a między

- Daj! macha.

trzymał

w niej

tartinkę

-

wielki kawał zimnego

dwiema kromkami chleba.
krzyknęła,

zapomniaWISzy o iprzestrogach Kansa-

i wrzasnął ze strachu. Uj;rzał oczy Leli.
Masz! - powi>edziat Oddał jej chleb i mięso. Potem pobiegł do domu i przyniósł duży kawał ciasta.
- Jeszcze! - mó,vil:a L ela. - Jestem bardzo głodna.
Chłopiec obrócił się

Oook rpTzejeżdżali sahibowie, w lektykach, dwukółikami i na
arabskich rumakach. Nie ipatrzyili na nikogo, mieli niedobre, dumne twarze, jakby cały ten kraj - n i e tylko ziemia, ale powietrz-e
i niebo - do nich należały. Widocznie całe Indie, wszystko złoto
jedwab, ryż i perły, wszystko naJ.eżało
Indii. ziemia 1 ludzie,
<lo nich.
a w_y
mówiły te pyszne twarze ,,Cały świat należy do nas brudni Hindusi, jesteście niewolnikami! Wasza rze~ - to nosić
uas w lektykach, niaf1czyć nasze dzieci, uprawiać dla nas ryż, bawełnę, kopać ziemię, poganiiac wielbłądy i śpiewać, żebrać i zdychać z głodu ...."
Lela znalazła porzuconą przez kogoś główkę kukurydzy i zjadła ją ca.łą z ziarnami i z głąbem. Nauczyła się odróżniać
mrówki jadalne od truj ących, wybierała je na dłoń i jadła. Ciężko
j ej !było na s ercu, mąciło się w głowie z głodu, nogi ugina•ły się
od forsownego marszu.
Wlokła się t ak j eszcze dzień, j eszcze dwa... :Jak we śnie szła
obok wielkie go stawu, obok z ielonych s ztachet jakiegoś ogrodu.
Nie wiedziała, że to są już okolice Kalkuty.
Zatrzymała się przy zielonym !Płocie. Ogród był [przepiękny:
przezroczysty basen, kwiaty, zielone liście platanó~. . Du~y biały
dOllll :kl'ył się w cieniu drzew: Na ławce prz.y J?łoc:e siedział chło
piec, wytworny, ubrany w b.iałą kurtkę z rueb1esk1m, a~fa~~
kołnierzem. Ale to, co chłopiec trzymał w ręku, było p1ęknieJsze
od og rodu. kwia tów i fontanny! Lela wpiła się wzrokiem w rękę

krokfem po gabineeie I głośno dyktował sekretarzom listy handlowe.

- Ryż, ryż, ryż - słyszała Lela. Bristolu, dwa tysiące do Kopenhagi„.

Pięćset worków ryżu do

-

. Mi.Ster Pembe_::-t~n handlował ryżem, b engaLskim ryżem,
n<iJ1epszym na św1ec1e. Okręty załadowane indyjskim ryżem od'
chodziły do wszystkich portów europejskich.

Chłopiec skinął głową.
- Hindusi zawsze są głodni

szała Lela, sto dwadzieścia pięć w bieżącym ...

- powiedział i przyniósł jej jeszc:re ciasta.
- Teraz spać - powied zi ała L ela.
W ogrodzie z a płotem był cień. Lela pr zela zła prze z s ztachety,
położyła się w cieniu i natychmi ast zasnęla.
Chłopiec pobiegł do domu.
- Mamo, w naszym og rodzi e l eży dziewczynk a - powiedzi ał
- Duża, ładna, t y1ko bardzo chuda. C zy nie możn aby jej zostawić
u nas?
Pani Pembe rton wyszła do o grodu.
- Jakiś ty dobry, Freddie! Tak ci żal w szys tkich!
Zbudziła dziewczynkę i przyjrza ła si ę j ej uważni e. Ma lownicze łachmany z amiast sukienki. wspaniałe w a rkocze, biała s ari, zarzucona na kształtne cz o'ło„.
- Ładna d zjewczynka! - orzekła.
Lela, zrozumiała wszystko, co powi ed ziała m em-s ahib i b ardzo roztropnie jej odpowiedziała. Wzi ęto ją do domu, jako pomocnicę niańki młodszego d ziecka.
Maleńlka B etsy spała cały dzień w kołysce, pod białym muślinem. L ela przynosiła 'ciepłą wodę do kąpania B etsy, odświeżała
glini aną podłogę pachnącą esencją i kie d y nilańka i mamka z asy „
pila.ły, trzymała s znur w ielkiego wachlarza u s taw:onego nad k ołyską.

L ela była zręczna i pojętna. Wkrótce otrzymała koronkowy
fartuszek i zos t ała pr7.v dzielona do paradnych pokojów.
Gospodar z domu, 'm ist er P emberton, był to człowiek w ysoki,
z dużym nos~m i gromkim głosem. Cały dzień chodził cieżkim

-

Sto tysięcy cetnarów sprzedano w zeszłym roku -

sły

. . Pół B engalu możnaby wykarmić t;i,rm ryżem, który wywoził
JeJ pan.
. Wokół domu chodzili głodni ludzie, przy plocie zatrzymywali
się żebracy. Prosili o chlęb. Gos podyni była dobra, dawała im jał
mużnę. Pan kręcił głową.
- Hindusi są zawsze głodni - mówi ł.
Wkrótce synowi gospodarzy przywieziono w podarunku lalkę
Ujrzawszy ją, Lela zbladła: ten sam staruch! Lalka
fakir była artystycznie u szyt a z jedwabnych gałganków. W ysoka
cz c:.pka, haczykowaty nos, pstre ła chmany ... Gdy pociągnęło się go zia
sznurek., fakir podnosił rękę.
Frieddie był uszczęśliw~ony. L ela dwie noce n ie spała. Straszny starzec z podniPsioną ręką wciąż stał jej przed oczami. Wstała w nocy, !Przekradła się do pokoju d z!ecinnego, wzięła lalkę i wyn10~la do ogrodu. Tu zaszyła się w dalekim kącie, oderwała lalcef:..k1rowi ręce, nogi i głowę - i zakopała w różnych mie jscach.
Schwytano j ą w ogrodzi e i przyprowadzono do p ana.
Fre ddie rzucał si ę po podłodze i wrzeszczał.
- Moja lalka! Moja l alka !.„ Wszyscy służący.zebrali si ę w pań
skich pokojach. Pani oburzała się głośno. Pan wyszedł w szlafroku do j adalni. Marszczył się z obrzydzenia: - Lela ukradła lalkę
młodego sahiba!... Sięgnęła po rzecz, należącą do obywatela bry·
tyjskiego! •.•
Teg o s am et!O rank a zaprowa d zono Lel~ do wi ęzi enia.

z Bombaju.

d . c. n.

