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st~orzą

now-e ofiarne kadry lekarzy w- Polsce

„Meldując o tym wielkim sukcesie powiedział
tow. Kubiak - my, włókniarze przyrzekamy, że w
wielkiej bitwie gospodarczej mas pracujących Polski
Ludowej, w bitwie o budowę fundamentów socjalizmu w Polsce, pokonamy również trudności na od·
cinku jakości naszej produkcji. Będziemy produkować coraz ·więcej tkanin pierwszej jakości.
Przedterminowym wykonaniem planu 3-letniego
włókniarze dają godną odpowiedź podżegaczom wojennym i ich titowskim sługusom. Odpowiedź taką
dawać będziemy codziennie naszą ciężką, ale i·adosr.ą pracą, umacniając p9kój i przyjaźń ze Związkiem
Radzieckim i masami pracującymi całego świata".
Tow. Kubiak zwrócił się do przewodniczącego
CRZZ z p;:ośbą o przekazanie meldunku włókniarzy
I'rezydentowi RP. - Bolesławowi Bierutowi.

Przemówienie Prezydenta RP Bolesława Bieruta wygłoszone 4 bm. w Zabrzu
.
podczas uroczystego otwarcia Slqskiei Akademii Lekarskiei im. Ludwika Waryńskiego
Obywatele! Pragnę skorzystać jemu i jecro rodzinie prawo do
z okazji, aby przekazać profeso· leczenia. na tym odcinku kadry
rom i studentom uczelni im. Lu- decydują o wszystkim.
dwika Waryńskiego - Akademii
k0 1 •
h
LekarskieJ' na śląsku, serdeczne
'k! e~ie.:owy~ p~aco;~
n1 ow k' huz y zblrowh1a
pozdrowienia w imieniu własnym
wszyst 1c
szcze ac , a w
i w imieniu Rządu polskiego.
•
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Prairn<> rówmez podzięko\\1 ać :
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· t orom t e1· uczelni· 1i
gorąco orgamza
nyc h , o.f'tarnych Ie.k arzy'. ~t ~za ich dotychczasowy wysiłek w
now· Jedno z naJpowaznieJokresie najtrudniejszym, w okreszych zadań służby zdrowfa
sie powstawania uczefni.
na obecnym etapie.
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Placówka nauk owa
dla dzieci proletariatu
Jest to poważne osiągniępolityczne, ponieważ
Akademia Lekarska
powstała właśnie w ośrodku wybit· rob otmczym,
·
·
· · ·
nie
w na1wazme1szym
rejonie
przemysłowym,
gdzie z natury rzeczy otoczona
b::dzie jak najżywszym zainteresowaniem klasy robotniczej.
Powstanie placówki nauko
wej tego typu w okręgu górniczym; w ośrodku wybi.tnie
proletariackim, dokąd uczelnie ~ższe z reguły przed
tym nie docierały, jest jeszcze
jednym
świadectwem
g-łębokich przemian społeczno - politycznych, jakie się w
Polsce dokonywują. Wyrazem tych przemian jest m.
in. i . ten fakt, że studentami
uczelni, wyższ"ch
staja. się
J
dzisiaj W coraz większej liczbie dzieci proletariatu.
Akademia Lekarska powstała
w zagłębiu górniczym m. in. dla
tego, aby synowie i córki górników mieli ułatwione w niej studia bez ~ónieczności odrywania
się od swych
rodzin. Powstała
ona również t utaj i dlatego, aby
jej absolwenci mogli potem słu
żyć zdobytą wiedzą proletariatowi śląskiemu.
Dlatego też dobrze się składa,
że uroczystość otwarcia roku aka
demickiego zbiega się z tradycyjnym świętem polskiego górnika,
przypominając
tym samym. że
powstanie Akademii jest zdobyczą górników, że to ich Akademia, w której kształcie s ię .będą
ich dzieci, aby bronić ich zdrowia.
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Rzqdy sanacyjne
nie dbały o zdrowie
ludzi pracy
~ląska Aka_demia Le.~rnrs}ca

powaznym
2 cicmJestz punktu
widzenia wal-

os1ągmę

ki o zdrowie. Będzie ona przygotowywała i kształciła kadry no-.
wych lekarzy, których w Polsce
wielu potrzeba. Troska o zdrowie
mas pracujących to jedno z waż
niejszych zadań władzy ludowej,
która jest wyrazicielką interesów
i potrzeb mas ludowych.
Rządy przedwrześniowe,
jako
rządy kapitalistów i obszarników
mało cl.bały o zdrowie ludzi pracujących. Lecznictwo w
Polsce
przedwojennej
nie
zahaczało
prawie o , wieś, a ubezpieczenia
chorobowe robotników ulegały
stopniowo coraz większym ograniczeniom i nie zabezpieczały
również klasie robotniczej należytej pomocy w chorobie.
Polska Ludowa musi oto czyć
zdrowie swych obywateli, ::i w
pierwszym rzędzie tych, którzy
ci ężko pracują, najwyższą troską.
Droga do realizacji tych zadań
prowadzi w pierwszym rzędzie
przez stałe doskonalenie leczni-

ctwa u]:>ezpieczalnianego, przez
stwarzanie warunków, w których
człowiek pracy mógłby w całej
pełni

realizować

przysługujące

zwłaszcza młodzież

I Życzę~

.ah.r Akade~ia Lekar·
im1ema . Ludwika Waryńistnienia waszej Akademii Lekar sk1e~o stała się ce~y!ll przy·
s
skiej Powitał ją z zadowoleniem bytk1em nowoczesne1 wiedzy me
lud ~racującv Górnego śląska i dycznej i postępowej wiedzy spocałe spo'~cze~istwo
polskie
łecznej, ośrodkiem
powiększają~
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t • ·
1 k" · nauk' · pol
11 •
Młodzi
Przyjaciele! Studenci cym war osc1 po s ie3
Akademu··· kto'r:a nosi· imię LuCiwi skiej kultury, zdobyczą polskich
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masy pracujące no\•:oczesną wie- wie 1u u pracuJącego.
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i radości z każdej powołanej do ny! Chciałbym z~~ocic si.ę .do
życia i działającei uczelni lekar- was z apelei:i, ab;sc1e . stud1_uJąc
skiej. Wam, profesorom i słucha t~udne na1:1ki . lektarsk1~, bnd1g?eY
Ak d m·i
przypada za- nie zapomma1i o ym, ze ę zi czom t
~ e i:
acianie _ tę c:e lekarzami. narodu, który buostatnią „przystanią" chińskich
szczy ne i w~zne z
·
duje nowy, lepszy ustrój spolecztroskę o zdr~w;e mas. pracuJą: ny _ że będziecie lekarzami lu
przcmes;enia głównej kwatery gene- ża te wiadomości za wskazówkę, te
NOWY
JORK
(PAP)
Wedlu~
cych wzmacniac swa wiedza, dac
.
•
b d .
kraJ'owi naJ'zdolnieJ·s.zych
~vyso- du pracuJ~Ce~o. ktory u U)e w ostatnirh doniesień korespondentów rala kuomintangowskiego Pai-Czung siły J...-uomintan~owskie już w najbliż
ameryka1iskich z Chin, poczyniono Hsi z prowincji Kwangsi na wysiJę szym czasie opuszczą cały ląd chiń
·
'
Polsce socJalizm.
kowykształconych lekarzy.
Nie zapominajcie nigdy w już przygotowania do ewa~uacji re- llainan, leżącą u południowego vry• ski i będą próbowały stawiać opór
wyłącznie z wysp Formozy i Hainan.
•
czasi'c swoich studiów, że sztek tzw. „rządu" kuommtangow- brzeża Chin.
Szczytna f unk.c1a
* • ·X.
Prasa chińska z Hong-Kongu uwa
działaluośc lekarza to wielka, skiego z Czeng-Tu na Formozę i do
Londyn CPAP) - Według donielekarzy
odpowiedzialna i zaszczytna
sień agencji Reutera z Saigonu, dow socjalistycznym
funkcja społeczno - polityczwódca kuomintangowski w Kwangsi,
ustro1·u społecznym
na. bo tvlko w warunkach no
generał Pai-Czung-Hsi
informował
wego 11;troju społecznego lesię już u władz francuskich w Indo"'% śląska Akademia Lekarska
karz _ może rzeczywiście w
chinach, czy nie bylyby one skłonne
może zastosować
otworzyć granicę dla jego uciekają
J
jest poważnym osiagniępełni j szeroko wypełniać
NOWY JORK CP AP) - 30 li~to
Ogólnokrajowy Związek Zawodowy cych wojsk.
ciem na polu szkolnirtwa
swoje zadanie leczenia ludzi
pada o p<llnocy wzno viony zosta ł w Górników zalecił, by wszyscy strajZbiegowie kuomintangowscy, któwyższego i ogólnego
wzrostu
pracy.
Stanach Zjednoczonych strajk 400 kujący górnicy przystąpili do pracy rzy przybyli ostatnio samolotami do
oświaty w Polsce. Młodzież pragPrawdziwa, rzetelna działal- tysięcy górników kopalń wrgla bru- 5 grnclnia i następnie pracowali tny Hong-Kongu, opo,viadają, że kuonie się liczyć. Mimo przeszło dwu ność profilaktyczna, o którei mó natnega.
dni w tygodniu: poniedziałek, wtol'ek mintangowski rząd prowincjonalny
krotnego wzrostu liczby studen- wił tutaj ob. minister zdrowia,
i ~rndę.
z Yunnan ma przenieść się <lo Tali,
Jak donosi ag-encja Assochted w pohl~żi~ granicy Bm·my.
tów szkół wyższych w porówna- może być w J4!łni urzeczywistni-O
~ Press, w związli:u z powyższą decyniu · z okresem przedwojennym, na tylko w ustroju społecznym,
zją Zwhlzku Zawodowego Górników,
uczelnie wyższe nie są w stanie który stawia sobie za zadanie tros
prezydent 'fruman nie będzie miał
Proje~t
pomieścić wszystkich zgłaszają- kę 0 zdrowie człowieka pracująpodstaw do zastosowania ustawy
h
·
t
d'
Obrońców
cyc s:ę na s u ia.
cego.
Tatfa-Hartley'a, w celu złamania
WARSZAWA
(PAP).
p rezy- strajku. Oczekuje się, że wznowienie
Każda więc nowa uczelnia wyż
\V innym ustroju spo łecznym
,
sza jest wielkim ułatwieniem dla profilaktyka fest w tej czy innej dimu Polskiego Komitetu Obroń strajku górników odbije się nietych, którzy pragną pogłęb'.ć swo mierze fikcją.
ców Pokoju zwołuje do Warsza- uchror.nle na innych gałęziach życia
ją wiedzę - a pragnie tego przeŻyczę serdecznie kierownictwu wy na dzień 10 bm. plenarne po- gospodarczego Stanów Zjcdnocz:>- Węg1
BUDAPESZT. - Dzienniki w1;gierde wszystkim młodzież robotni- AkademH, profesorom, studen- siedzenie. W posiedzeniu wezmą nych, zwłaszcza na kolejach. Kierownictwo linii kolejowej Chcsapeake skie opublikowały tekst projektu ucza i chłopska, której dawny u - tom i p racownikom pomyślnej udział człcmkowic oraz przewod- Ohio zakomunikowało już o redukcji stawy o 5-letnim planie rozwoj<t gostrój nie stwarzał warunków i pracy w szkoleniu tak potrzeo- Iniczący wojewódzkich Komitetów t~50 robotników. Inne dyrekcje kole- spoddrki narodowej WQgierskiej Remożliwości kształcenia się. Mło- nych krajowi kadr lekarskich. Obrońców Pokoju.
jc;we pójdą prawdopodobnie w ślad publiki Ludowej J!a okres od 1-go
za tym przykładem.
stycznia 1950 r. do 31-go grudnia
W czasie strajku górników w~ 1954 r.
Płomienne
śfe
wrześniu i pa~dzierniku ~r~dukowa~<J
świat
Projekt ustawy przedłożył Parła.
ponad 30 tysięcy robotmkow koleJO- 1J1cntowi do rozpatrzenia minister
wych.
Gero.

i"

w sercu Sląskiego Zagłębia Węglowego jest ważnym wydarzeniem z trzech punktów widzenia.

Idzież polska i

względem wartościowym

W ARS ZA W A (PAP). - Podczas pienarnego poJ
siedzenia Centralnej Rady Związków Zawodowych,
przewodnkzący
Zarządu Głównego Związku Zaw.
Prac0wników Przemysłu Włókienniczego tow. Kubiak zameldował przewodniczącemu CRZZ Aleksandrowi Zawadzkiemu w imieniu 342 tys. włók
niarzy o wykonaniu w dniu 6 hm. o godz. 10 rano
3-letniego globalnego planu produkcji wg. wartości.
Sukces ten osiągnęli włókniarze dzięki szeroko
rozwiniętemu współzawodnictwu
pracy, obejmują
cemu 142 tys. robotników oraz dzięki realizacji zobowiązań
•p rodukcyjnych i oszczędt:lościowych powziętych z okazji 2-go Kongresu Związków Zawo·
dowych.

śląska niewątpliwie cieszy się z sk~

Dalszy

rozkład

Formoza i Hainan

Kuolllintangu
faszystów

Górnicy USA wznowili st.rajk
Truman nrn

sankcji Tafta-Hartley'a

1Obm. plenarne posie4ien1e
Polskiego Kom tetu
Pokoju

ustawy

o planie 5-letnim

erskiej Republiki Ludowej

pozdrowienia

polski

I

pracy

Tow. Stalinowi zokazji 70 rocznicy Jego urodzin

III bPlenunt
CRZZ
d •

WARSZAWA (PAP) Górnicy, zobowiązaniach, które przyczynią się I spodarczej
)laństwa
polskiego.
Przesyłamy Ci, Drogi Towarzyszu,
hutnicy, 'v.łókniarze, stoczniowcy, ro- do prz)•śpieszenia budowy fundamenżyczenia zdrowia, abyś w dalszym
botnicy rohli i chłopi małorolni, lrn- tów socjalizmu w Polsce.
ciągu mó gł prowadzić dzieło pobiety i młodzież Polski przesyłają
GóRNlvY Z KOP ALNI „BIERUT·'
koju cl.> zwycięskiego końca".
WARSZAWA (PAP). W dniu 6
W pierwszym druu obrad PleGeneralissimusowi Józefowi Stalino- piszą rn. in.:
ZA LOGA „P Al•'AWAG", przesyła- bm. rozpoczęły się w stolicy otra num wysłuchało referatu prze"od
wi, z ok~zji 70 rocznicy Jego urodzin,
III Plenum Centralnej Uady niczącego CRZZ tow. Aleksandra
„Przesyłamy Ci, Wodzu świato jąc Generalissimusowi Józefowi Sta- dy
listy z płomiennymi pozdrowieniami.
Zawadzkiego pt. „a czujność rewego )lroletariatu i Oswobodzi- linowi gorące, proletariackie pozdro- Związków Zawodowych.
W obradach udział wzięli czł::m- wolucyjną i wyższy styl pracy
Wyrażaj11c w serdecznych słowach
cielu narodów spod jarzma fa. wienia, podkre~ia w swym liście między innymi:
kowie
CRZZ,
przedstawiciele związkowej". Po referacie roz;:>owdzięczność za bratnią pomoc Polsce
szyzmu wyrazy czci i podrięko
MY, ludzie pracy i walki, pa- wszystkich Zarządów Główny-::h częła się dyskusja.
Ludowej, świat pracy pisze o podję
wan~a za Twoją szlachetną pomoc
trząc z ufnością ! uznaniem na Związków Zawodow.ych i ORZZ lllllm:lllllRZS:llll_.illl._IHl-1111-11
tych dla uczczenia wielkiej rocznicy
Was nauczyciela i obrońcę
w dziele odbudowy społecznej i gowszystkich prostych ludzi na świe oraz licznie reprezentowany cen_
cie, d:a uczczenia rocznicy Wa- tralny aktyw związkowy Zarząszych urodzin zobowiązuj em y się dów Głównych i ORZZ.
W dniu 9.12. br. o godz. 18.15 w
do starannego i 03zczędnego go- I
. . .. bi' .
Ceniralnej Szkole PZPR odbędzie się
spodarowania w swoim przedsię. nterwenqo opmn PU 1czneJ
ogólno-łódzka narada wykładowców
biorstwie, które · przysporzy pańuratowała Glezosow·i z·ycr·e kursów partyjnych z następującym
ogresywnq politykę imperialistów USA W. Brytanii
stwu ludowemu wielomilioaowe
porządkiem dziennym:
oszczfdnoŁci.
BUKARESZT (PAP)
Radio
FLUSHING MEADOWS CPAP) - skiej domagać się pomocy wojskowej
1) Referat n. t. „Zycie i działalność!
Przodownik pracy „Pafawagu" ob. Wolnej Grecji donosi, że pod nacis- Towarzysza Józefa Stalina" wygłosi
W toku końcowej debaty na plenum dla Niemiec Zachodnich.
:Zgromadzenia Generalnego ONZ nad
Polsk:i, jako pierwsza ofiara ag1·e- Dylew3ki, składając swoje zobo;vią- ~ie_m pos!ępowej opii~ii . publiczi;iej wicedyrektor Centralnej Szkoły PZPR
radzieckimi propozycjami pokojowy- ~ji hitlerowskiej i sąsiad Niemiec - zania wykc.n:rnia normy w 220 pro(!., !iWJa~a, kr;ol. P8;weł zam1.en!ł n'.1 dozy- low. jJerler.
.
wotnie w1 ęz1enie karę sm1erc1, wy2) Sprawy organizacyjne.
mi, wygłosił obszerne przemówien'ć! oświadczył ambasador \Vierbłowski mówi:
szef delegacji polskiej - nmbasador ma pelne prawo stawiania jasno tej
Podjęcie zobowiazania uważa m u;ierzom! Manoli~owi Glezosowi, g~·ec
Obecność wszystkich wykładow·
za n~ld, złożony \Yielkiemu Wo- kiemu b~haterow.1 naro~owcnrn, ofiar ców kursów partyjnych bezwzględnie
Stefan \Vierblowski.
~prnw:;. PolskR ma prawo przestrzac
dzowi międzynarntlowego proletd- nemu działa~zowi greckiego. ruchu o- obowiąz!rnwa.
·w ierblowski poparł propozycje ra- przed kc;nsekwencjami polityki anglo
. t
. p
. . I . I1 d
poru. Manohs Glezos w m'IJU 1911 r.
. KOMITEf ŁODZKI PZPR
01
dzieckie, pr;;ec iwstawiają c polityce 3me!:ykańskiej, 1>od ·ycającej i hodu:~~e~o~ wr~~J.aii: ~:'bo\\ t}~ani: t~ ~er wał. z. Akro~~lu ~l~g·ę hitlerowską
.
anglo-amerykańskiej,
sprzecznej z jącej niemieckie tendencje rewizjonibędzie moją maleńką cegiełką w 1 wyw1~s1ł ua JeJ m1e1sce flagę g-recW:d~1al Propagaccly
zasadami Karty Narodów Zjeclnoczo- styczne.
dziele utrwalenia pokoju na świe- ką.
Osw1aly i Kultury
nych - konsekwentną politykę poJeżeli przedstawiciele bloku anglocie, o który pod przewodnictwem I <>O<><X><XX><><><><><><><><xx>O<X><><><><X>O<:>OO<><XXXX><>O<><><>O<><><><><>OO
kojową ZSRR, który już po ofi::jal- amery!(:~ńskiego wyobrażają sobia, że
Tow. Stalina, walczą miliony lu1·
nym oświadczeniu, zarówno radziec- przez systematyczne wypaczanie fakdzi pracy.
W czwartek, dnia 8 gr!.!clnia br. o godzinie 9.30 w sa 1
kim, jak i ameryka/Jskiru, że ZSRR tów i oświadczeń zdolają wprowadzić
* •
*
teatru „Lutn:a" ul. Piotrkowska 243, odbędzie się
posiada broń atomową, wystąpił na w bł:)d opinię publiczną świata i gionowo z żądaniem zakazu broni ato- sować przeciwk-0 radzieckim propozyMOSK\'\' A. - Dzienniki radzieckie
NARADA ŁÓDZKIEGO I WOJEWÓDZKIEGO AKTYWU
111owej i domagał się zebrania przez cjom pokojowym bez zdyskredytowa- w korespcndencjach własnych z War
PARTYJNEGO
ONZ informacH o wszelkich rodza- nia się w oczach pokojowej opinii szawy oraz w depeszach TASS dojach broni, co stanowiłoby wstępny świata - to należy im iirż~rpom'lieć noszą o sze1ok iej fali współza{rod
poświęcona
znane zdan ie wielkiego prezydenta nictwa socjalistycznego, jakim µolski
ostatnim uchwałom Biura Informacyjnego Pi:irtii I.{cmunistyezkrok do rozładowania sytuacji.
am2rykańskiego Abrahama Lincol- świat pracy wita 70·lecie urodi:in J.
nych i Robotniczych.
Stalina.
N arzędziem agresywnej polityki na :
„Prawda"
stwierdza,
iż przygoto·
W naradzie wezmą udzbł przedstawiciele Komitetu Oenanglo-amerykańskiej
jest pakt a!:„Za wsze można osz ukać część lu- wania do obchodów dnia urodzin Jótralnego Partii.
lantycki, precyzujący zobowiązania dzi, przez jakiś czas można cszuki- zefa Stalina przebiegają w Polsce
wać wszystlcid. Judzi ale nie da się
Wstęp za kartami uczestnictwa.
wojskowe jego sygnatariuszy.
oszukiwać wszystkich zawsze i wszę- pod znakiem zaznajomienia najszers2'ych mas z życiem, walką rewoluIWJiITET \YOJEWóDZKI
KOIUITET ŁóDZKI
Polityka USA stworzyła taką at- dzie" - tymi oto słowy zakończył cyjną i ofiarną działalnością wodza
mosferr, w której Adenauer odważył ambasador Stefan Wim·błowski swe i nauczyciela całej postępowej lu.dzPOLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ.
sie w wYwiadzie dla prasy a mery kań- I nne1nówieni2.
kości Generalissimusa Stalina.
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~emówienie wiceministra górnictwa

Z SR R„ Towarzysza Oniki

w dniu

Swięta

wygłoszone w

Sosnowcu.

Górnika

G&rnicr polscy <>bchodzą dziś swe

Górnicy Donbasu w niezwykle znacznego polepszenia •wa.runków·
My, górnicy rade.ieccy, po przyjękrótkim terminie, kończą całkowi- życia i kultury górników.
ciu przez n~ Rząd jeszcze w 1947
tą odbudowę Zagłębia Doni€ckiego,
Czyż nie jest r-reczą jasną, że re- r. analogicznych uchwal o ul1acb i
w którym wydobycie węgla, osiągnę alizacJa tfigo rodzaju uchwał jest przywilejach dla pracowników pne
Io jui niemal poziom przedwojen- możliwa jedynie w krajach, które myslu w~glowego, odpowiedziellś
ny.
wkroczyły na droge budowy socja-1 my znacznym zwiększeniem wydoTak samo pomyślnie postępuje Uzmu?
bycia wę1la i wydajności pracy,
rozwój Zagłębia. Kuźnieckiego, KaW polskim przemyśle górniczym,
życzymy również Wam,
drodZ)'
ragandsklego, Uralskiego i innych. skończono raz. na zawsze z nie- przyJadele, sukcesów przy wykonaRadziecki przemysł węglowy u- odłącznym kom-panem kapitalizmu niu planu 6-letniego
oraz przy
zbrojony jest w przodującą techni-1- bezrobociem. Polski górnik jest przedterminowym wykonaniu plakę. Możemy
słusznie szczycić
.;; ię pewien jutrzejszego dnia.
nu wyd&bycla węgla w roku 1950.
tym, że w dziedzinie zaopatrzenia
„Karta Górnika" przewiduje od~
Niech żyj~ pełen chwały oddział
technicznego radziecki przemysł wę znaczenie orderami i medalami za klasy robotnicze1 - górnicy polscy!
głowy przechodzi obecni~ do jeszcze diugoletnią. nienaganną
pracę pud
Niech żyje nierozerwalna przywyższej klasy.
Wyprodukowane o- ziemią. Oznacza to. ie sam fakt pra jaźń polskn - radziecka!
sta.tnlo kombajny węglowe, wrę- • cy górnika pod zit>..mlą uważany jest
Niech :tyje Prezydent Ludowo Górnicy radzieccy
bówki, ładowarki oraz inne maszy- }Jrzez Rząd za specjalny wyczyn go- Demokratycznej Polski
Boleosiqgnęli już poziom
ny górnicze umożliwia.ją zakończe- dny wysokiej nagrody.
sław Bierut!
programu całkowitej mechaniPowiedzcie więc, polscy górnicy,
Niech żyje Wódz i Nauczyciel Nawydobycia· zaplanowany nie
zacJI wydobycia węgla I likwidacji inżynierowie i technicy, Jak nalety rodu Radzieckiego - Wielki Gena rok 1950
ciężkiej pracy ręcznej rębaczy i la- pracować po powzięciu przez Rząd niusz
ludzk<Mlci - Generallasimus
S miesiące temu, w dniu 28 sierp- dowaczy.
tego rodzaju uchwal?
Stalin!
.
nia, górnicy radzieccy obchodzlli
Szczególną uwagę pośwjęca się w
również swój ,,Dzień Górnika", któiry święcili przez rznace.ne przekroczenie zobowiązań socjalistycznych,
pOdjętyc-h wobec Towarzysza Stalina na początku bieżącego roku.
nym · tylko 1948 r. oraz w ciągu 10
9
Cieszę się, że mogę Wam rów11ież
~komunikować, że górnicy radzlec
cy, walczlłC wraz 2 całym na.rodem wych przestrzeni mieszkalnej l tylradzieckim o przedterminowe wy• ko w 1949 r. zbudowano ponad 300
· • vł S osnowcu
JJr:i.e01ówiEnie przewod n?czącego CRZ tow. Al . Z awa d z k•1ego na a k a d emn
koea.nie powojennego planu pięcio budynków dla celów społeczno _
Braci;. Górnicy! Przede wszystkim wlani, stoczniowcy, kolejarze, transW jakiej chwili zjawiła się Karta tulami I honorami. Bo ta Polska to
lełniego ' odbudowy i rozwoju ro· kulturalnych.
D •Ś •
•
1 · • chcę wam przekazać gor~ce i ser- portowcy, robotnicy rolni i inni za- Górnicza? Karta Górniczą :i:Jawiła dzieło nnszYch rąk, wy1dk naszej
spodarki narodowej naszego kraju,
Zl WlęCeJ węg a niz
deczne pozdrowienia od Centralnej sługują dziś na najwyższe uznanie :>ię w chwili, gdy koncząc i nadrabia- ofiarnej pracy i walki. Strżerimy jej
miągnęli już poziom wydobycia zaWczoraj - a jutro Więcej Rady Związków Zawodowych.
i najwyższe zaufanie Partii i Rządu? jęc wykonywanie Planu 3-letniego, więc, jak źrenicy oka, pracujmy dla
planowanego na rok 1950.
niż dziś!
Wielki dzień przeżywają dziś gór- Niewątpliwie tak. Zasługują i posia- szykujemy się do pierwsr.ego rok u niej ile nam sił starczy, bądźmy czuj·
Osiągnięcia te nie przyszły same
Górnicy radzieccy we wspólza- nicy polscy. Dzief1 ten zrodziła histo- dają to zaufanie Rządu i Partii.
Planu 6-letniego. Plan 6-letni to ni .na knowania, podszepty. dywersje
przez się. Zdajecie sobie dobrze
Cżym więc tłumaczymy fakt że c.lbrzynu skok naprzód w rozwoju i sabotaż wroga klasowego i nasła·
sprawę 11: tego, że zwycięSnvo nigdy wodnictwle 0 przedterminowe wy- ria. Historia, którą możnaby podzietylko górnicy otrzymują swą K~rtę? naszego przemysłu, naszej gospodar- nych a~entów imperialistycznych.
nie przychodzi samo, że trzeba je konanie powojennej 5-la.tki stali- lić na dwa etapy.
Pierwszy - to walka klasy robot- Dwie są tego przyczyny;
ki narodowej, skok w przyszłość zna·
Widzieliśmy już i wciąż widzimy, „
~ałczyć. I górnicy rMhleccy WY- nowskiej, pomnażają, chwalę pracy
Odbudowę Polski z ruin i ną nam dokładnie, bo widzianą w że droga do socjalizmu nie jest usła- .
•ałczyli to ~wyclęstwo w wytrwa• górniczej l niosą chlubnie sztandar nic~ej z. burżuazj~ o w;ładze, o obazgliszcr. oparliśmy i mogliśmy irraju zwycięskiego socjalizmu na różami, bo droga do socjalizmu
IN pracy nad rozkwitem swej :iio· przodującego oddziału klasy robot- le~1e jeJ panowania. 'to t~ walka,
niezej ZSRR.
ktorą z.na Czerwone ~agłęb1e.
oprzeć przede wszystkim 0 węgiel; w Związku Radzieckim.
to walka klasowa z \Vrogiem, nie
dillłiAłycmnej Ojczyzny.
W dizieje walk.i naszego narodu o
J?rugi - io w11;lka JUŻ po wyzwo- także budowa podstaw socjalizmu w
Czego, towarzysze, trzeba ażeby przebierającym w środkach, to wresz•
. ~Wojna JPOczyniła o}brnymie srlcoey ·w przemyśle węglowym Związ prizediterminowe wykonanie powo- leniu_ nnszeg? kraJU przez bohaterskq planie 6-letnim, uprz<'mxsłowienie dla realizacji Planu 6-letniego dać cie walka z częściowym jeazcte za·
t.11 Radzieckiego: setki kopalń, któ- jenńej 5-latki, górnicy wpisali nie- Ar~ię Radziecką, wa!ka 0 ui.rrunto· kraju, budowa pełnego ustroju soc.iu· krajowi, naszej gospodarce narodo- cofaniem w naszych własnych szerewan~~ władz". ludowe), 0 odbudow~ iistycznego oprze się znowu przede ''' ej, tyle węgla, ile będzie ona wy- gach.
:r:e dawały ponad 100 milionów ton mało pełnych chwały kart.
Górnicy radzieccy. pracujący dla kr~1 11 ., ~ wę.e;iel dla odbudowy, 0 WY· wszystkim o wi;-~iel, bo węgiel to magala? Dla tego celu tworzyć trz:!Lecz uasza klasa robotni-c.za poko-·
węgla rocznie, zostały tzniszczone.
,
podsta,10wy produkt dla wytwal'Zn- ba wsz~dzie brygady zespołowe w na wszelkie trud!lości i przeszkody,
'Powojenny plan pięcioletni. za- swojego własnego państwa. to zn:r- da1nosc. pracy.
czy - dla. samych siebie, wzmaga-'
Drugi etap, towarzysze, ma row- nia wszystkich innych proouktó'v
górnictwie, podnosić na coraz wyżny pokona, bo jest dziś jednolita i zwarwierał kolosalny program odbudoją coraz energicznie.i swą walkę 0 nież swoią hir-torię, historię stosun·
J)Oziom wsp.ółzawodnictwo pra<'.y, no- ta, po!rnna, bo dziś ma jednolitą,
wy i rnzwoju przemysłu węglowe to,
by dziś dać 0,i<Jzyźnie więce-j Jm górników do Rządu Polski LudoDlatego, że żawód górniczy to watorstwo i racjonalizatorstwo, wal· zjednoczoni,. Partię, związaną -więzią
so. Chodzilo nie tylko o osiągnięcie węgla niż wczoraj, a. jutro _ wię- wej i stosunku Rządu Polski Ludoszczególny zawód. Otacza go czyć 0 wykonywanie i przekraczanie ideową z Wielką Partią Bolszewików,
przedwojennego JPOZiomu wydoby- cej niż dziś.
we.i do górników.
sentyment i legenda pokoleń, wyro- norm, podnosić wydajność pracy, ła- Wielką Partią Lenina .....:. Stalina,
cia węgla, ale również o przekrocze
Pracownicy przemysłu węglowez
począ.tkL1 górnicy dawali węgiel, słych w nieckach węglowych. Górnik• mać wszelkie zaskorupiałe formy, Partią, której przewodzi Jófef Stalin,
lilie tego poziomu o 51 proc.
go Zwią'Zku Radizieckiego pracują a Rząd nie mógł im dawać tyle, ile to jakby żołnierz frontowy. Różni go nawyki myślenia i pogl,dy, łamać je Wódz międzynarodowej klasy robot·
·Partfa Komunistyczna., Rząd Rawytrwale nad wykonani€m zadan:a, by chciał i ile się im należało. Na- od innych żołnierzy to, że dla niego inicia<ywą oód'olną, nie narzucmi:} niczej !
(l)łu@:otrwałe. okfa!'l~}„,,, Cbiecki i Towa.l'Zysz stalin osobiście które postawił p!7.ed nimi
nasz stępnie górnicy dawali coraz więcej wojna nigdy się nie końezy, wojna znikąd. ale twórczl), l'ewolucyjn:.i ini· w3zyscy wsta.1ą z miejsc sala
poświ~ają ogrmnnli '" uwagę odbuWódz I Nauczyciel Towarzysz Sta- węgla, a Rząd dawał coraz więcej z pr:-.Yroclą. ślepą i okrutną, Jcarzącą cjatywą
najlepszy~h.
najbardziej skandu.i:i Sta-lin), bo ~mialo wzorndowie ł rozwojowi przemysłu wę lin, a mianowicie nad z.wi«:kszeniem
górnikom. Ale klasa robotnicza z kla ~·órnika surowo za kaf.tly jego nie- świadomych górników.
je si.I,' !\a doświadczeniach \ wzorn<:i"l
głowego. Na p!Tlykładzie
oo~·odze wl'tlobycia węgła
w clą.gu najb!iż- sy uci:>kanr.i i wyzyskiwanej w opatrzny krok, za każdą jego niekraju ~wycif~kie.go socjaliZJJW
nia Donbasu i Moskiewskiego Za- szych trzech pięciolatek do 500 mi- Polsce
kapitali;;tyczno-ob~zarnirzej, ostrożnośt. Węgla bylo p&lrzeha, jest
Wasza kopalnia dała wzór. Pierw- Związku Socjalislycznych Republik
głębia Węglowego
widać
w całej lionów ton rocznic.
stała 8ię w Polsce Ludowej klas<"). potrzeba i będzie potrzeba. Węgiet >"Za wykonala plan. Dlatego przecię~- Rad i korzy~ta z pomocy tego kraju,
pełni troskę Partii o przemysł wę
•
sprawując:). władzę, a Rr.:td Ludowy to jedna z podstaw budo" y socjaliz· na zarobków u was była wyższa, dla- pokona, bo w walce,. nauce i pracy
g4owy.
Zyczvmv Wam nowych pow:;tał jako Rząd wykonujacy tę mu i postępu, dobrobytu, kultury tego dziś z rąk Prezydenta Pohki rośnie jej !IOZiom uświadomienia PO•
sukcesów w walce
nową rolę kla~y n1botnicr.ej w jej 1 <ir.częścia ma'-1 prn~ujących.
Lurlowej wasza kopalnia otrzymuje litycznego. krzepnie jej duch bojowy
o Plan 6-letni
imieniu i w jrj interesie. Totei górNasi :rórnicy dowiedli, że ·ą pełni ~.~j;;;~~ze odznaczenie - „Sztandar i wola zwycię:itwa.
Na marRinesie
Górnicy polsc
,,
nicy sbrali się wykonywać ~ prze- ~wiadomej woli dać kl'a,iowl i) l<> wę.
Niech :i:yjc nasz sławny górniczy
wykonan.iu nlan;; ~ ° t p~my„1ny~ ki:11rz?r. plany, .a Rząd sta_rał się s pra ir.la, ile hęrlzic trzeba. Dlatei?"o idą
Je!lteśmy, towarzysze, C'ała brać stan!
•
• 1•
e ni~..,o. prz) j wied1tw11• na ile go stac bvlo przv i ,,ójdą do zawodu górniczego naj- g6rnicza wraz z całą klnsą t·obotniNiech żyje Polska Ludowa f jej
stąpią za mi~siąc d_o rozwiązania no c,dbudo\~•i~ Polski wvnagl'!ldzać "'Ól:· lepsi Judzie klasy robotniczej,
ma!ł tzą. szczęśliwi, że dożyliśmy cza- brater-;ki sojusz ze Związkiem Raweg~
zna~z~1e
większego. zadania, nik6w.
'
·
"
11racujęc~·ch, by spełnić swój obowią· ;;;ów, kiedy w Polsce naszej, Ludo- dzie::kim !
.Tak już donosiliśmy pokrótce,
aa-lein'""O
mianowicie
- wykonama
' · przysz Ia J{ ar l n Gorn1rza.
• ·
co t o' zrk, by zvskać
chwalę zawodu go'1·· '·
~ cJ· Pols ce , n.agradza ;1~
s·„ pr a C"
mała środkowo-amerykańska re·
plan
r
. . planu
„
""z
,
„ naJ· · I lN'e1 cI1 z.· y'J.e P rez y·den t P osI k'·1, '.l'o•
dowy ·p-;z~mvsluu W"o~~~JU 1 oaou- jest Karta Górnicza~ ~arte Górni- niczego.
publika Panama ma w obecnej
wyż>zymi orderami najwyższymi ty- warzy~z Bole-;law Bierut!
.
. . :
,g 0 ego.
<"Za to: 1) wyrar. na3wyz.;1e)?'o uznacliwili aż - trzech prezvdentów,
l>"1
NaJ_wazmeiszy~ '"'"Ydarzeniem w nia Partii i na ... zej?:o Rządu Ludo·.,·ezamiast jednego, przewidzianeUroczysta inauguracja roku akademickiego
ł>ol~k1m, p~z~mysle węglowym i w 1
go konstytucją. ·
1 go dla czołowego oddziału kht.:;y ro·
zycm gorn:kow . są uchwały ~ąd.u botniczej, dla polskkh górnik1iw i 2)
Jedna z licznych walczący.:.h o
o _Przywtl~ach 1 ulga.eh dla ~orm- wyraz najwyŻ«Zf'go zaufania do gór·
' władzę w tym kraju partii zmuk~w ora.z sro_dkach dla zabe:ip1ecze- ników. że, jak dotychcza<;. nigdy 'lic
siła w końcu listopada do ustą·
Dla wykonaDla 6-letniego planu ro- I zawiodą kla~y rolJot.niczej, mas pra·
pienia dotychczasowego wezyzwoju i odbudowy przemysłu wę- cuiącyrh i Polski Ludowej 1\' nielat,denta - Chanisa, po czym jego
f
g-lowego.
w~ m ma1·szu do socjalizmu.
funkcje
objął
wiceprezydent
Dokumenty te posiadaja niezwyCzy inne oddziały naszej klasy roZABRZE (PAP) - W dniu 4 bm. śląskiej Akademii Lekarskiej im. Lu- ~alę Domu Hutnika wypełniły szczelChiari. Po paru dniach jednak,
kłą wa.gę zarówno dla dalszego ro- l•otniczej, nasi sławni hutnicy. me- odbyła !>ię ,,. Zabrzu podniosła ur;>- dw1ka Waryńskiego w Rokitnicy.
nic rze~ze studentów i pl'lly):>yli go.
najwyższy sąd Panamy doszedł
zwoju wydobycia ' węgla, jak i dla talowe~', włókniarz!', chemicy, budo- czystość inauguracji roku szkolnego
Wielką,
odświętnie
przystrojoną. tc:ie.
do wniosku, że konstytucyjnym
szefem pa!l!stwa jest nadal Cha·
Ciszę oczekiwania przerywa burza.
nis. To orzeczenie nie podobało
cklasków, gdy w~ród szpaleru, utwosię pr1ccież„ . szefowi policji paa
rzonego przez studentów i pielęgniar
m:mskiej (I), który urządził tzw.
ki, pojawia się Prezydent Rzecz~·po
rewolucję pałacową i proklamo·
~ politej
BOLESLA W BIERUT,
wał jako prezydenta dra Ariaw otoczeniu premiera JóZEFA CY•
sa, kandydata na to stanowisko
RANKIEWICZA, ministra zdrowia
podczas ostatnich. wyborów.
n.
„Należy umać za pewnik pisze <lr. T .\DEUSZA MICHEJDY, przeby kolosalne wzmocnienie żywio trzeba rozwijać w niej czujność, nie
Historia o trzech panamskich
CRZZ A. ZAWADZże im wyżuy wodniczQccgo
łów kapitalistycznych w naszym należy jej usy1>iać, lecz trzeba utrzy towarzysz Stalin prezydentach, niewątpliwie groJ. Stalin
,,O odchyleniu kraju.
mywać ją w stanie p<>goiowia. bo- jest pozfom. polityczny i uświado KIEGO.
A
co
oznacza
wzmocnieteskowa, ma przecież głębszy
nic należy jej rozbrajać, mienie
marksistowsko - leninowsens i znaczenie. Panama jest
prawicowym W WKP(b)".
Po powitaniu dostojnych gofoł
nit.· żywiołów kapitalistycznych w jowego,
iec;,; trzeba ją. uzbrajać, nie demablpaństewkiem małym, gospodar·
Z przemówienia na Plenum KC naszym kraju? Oznacza osłabie Il;i;ować, lecz utrzymywać ją w st;i- skle
pracowników Jakiejkolwiek przez rektora Akademii, prof. Nowaczo słabym, kulturalnie zacofa·
WKP(b) w kwietniu 1929 r. (Za- nie dyktatury proletariatu i spo- nie mobilizacji w celu urzeczywi- dziedziny pracy państwowej i par- kowskiego, i J?l"Zedstawiciela młodzie
nym. Na swoje raczej nieszczę·
gadnienia leninizmu, wyd. ,Książ t~gowanie szans przywrócenia ka stnienia drugiej pięci&latkl''.
tyjnej, tym wyższy jest poziom sa- ~'Y akademickiej, studenta Grausego,
ście, niż szczęście, leży w „ne·
ka" 1947 r. str. 202 _ 246).
Towarzysz Stalin specjalną uvm- mej pracy, tym bardziej jest ona zakończonym gorącymi okrzykami na
piializmu. A więc zwycięstwo od
wralgicznej" strefie Ameryki i
Są to dwa przemówienia, w któ cl1ylenił) prawicowego w naszej gę poświęca zagadnien!om kiero'.\T- owocna, tym większe są wyniki cześć Prezydenta RP, wśród gorących
owacji na trybunie stanął w tradyze względu na kanał panamski
wa organ'zacyjncgo.
pracy i, przeciwnie - im niższy ry jnYm stroju górnika przodow-nil<
jest przedmiotem szczególnych
rych Towarzysz Stalin charaktery partii oznaczałoby dojrzewanie nic:(
.,Gdy już dana jest słuszna linia jest poziom polityczny i uśwlado pracy k<Jpalni
,.Pstrowski" - Julian
„zainteresowań„ ze s trony impezuje źródła prawicowego odchy- warunków, nie7będnych dla przy - mówi towal"Zysz Stalin - gdy mienie
marksistowsko - leninow- \Vójcik, w prostych słowach mówiąc ·
wrócenia kaJJitalizmu w naszym już dane jest słuszne rozwią1,anir skie pracowników,
riąlistów i militarystów USA.
1enia w partii.
tym możliwsze o ścisłym zespoleniu
klasy robotniToteż ekonomicznie P:rn nma
„Odch~·Ienie prawicowe w ko- kraju''.
zagadnienia, powodzenie spr a wy jei.t fiasko i niepowodzenie ich w
siedzi w kieszeni jankesów, któ·
nnmiźmie w warunkach kapitaliz
J. Stalin - Referat sprawo-Lda·w- zależy_ o{I pracy organi:tacnnej, od pracy, tym możliwsze jest wyjało czej ze studiującą młodzieżę.
rzy ponadto utrzymują na. tne·
mu oznacza tendencję, skłonność czy na XVll Zjeździe llartii o dzia- orga111zat•ji walki o '""iclenie w ży- wienle i przt:rodzenle się samy<'l1
Obszeme sprawozdanie o osiągnię
nie te90 kraju liczne własne ba·
pewnej części k<l'munistów, wpraw łalnośd n:c WKP(b) 26 stycznia cie linij 11artil, od właśdweg-o do- pracowników w ograniczonych ma- ciach pol:;kicj służby zcll'owia złoiył
zy morskie i lotnicze .
dzie nieskrystalizowaną i bodaj 1934 r. (Zagadnienia leninizmu, wyd. boru lndzi, od kontroli wykonania łostkowych praktyków, tym m:nłiw Prezydentowi RP minister zdrowia
udnval organów kierowniczych. W j sze jl':St ich zwyrodnienie, Można dr :.\fichejda.
Od dawną wiadomo, że mętna
jeszcze nieuświadomioną, lecz iui „Ksląiika" 1917 r. str. 431-450).
woda jest warunkiem sprzyjająmo wszystko istniejącą skłonność
W referacie sprĘl\Vozdawczym o przeciwnym razie powstaje ryzyko. z całą. pewnością, powiedzieć, ze
Po przemówieniu ministra zdrocym dla połowu. Mącenie atmo•
pracy WKP(b) towarzr~z S'<il in że słuszna. linia partii i słuszne gdybyśmy zdołali wychować pod
sfery politycznej, np. przez stwa
do odejścia od rewolucyjnej linii pods umował wyniki h'..-torycznych ~chwały mogą. być poważnie nara- względem ideo'1ogicznym nasze ka- wia, gdy na trybunę wszedł Prezyrzanie jednoczesnego „funkcjo·
marksizmu w kierunku socjal-de zwycięstw partii, zwycięstw soc~'.l zone n:i. szwank. Co więcej: gdy ,już dry ze wszystkich c!ziedzln pracy i dent RP Bolesław Bierut, entuzjazm
dana jest słuszna linia polityczna, potrafUI ta.te je zahartować p&d zgromadzonej młodzieży osiągnął nnj
nowania" trzech prezydentów,
m.okracji".
lizmu w ZSRR.
sprzyja, oczywiście, wszelkim
„Odchylenie prawicowe w ko·
·Millno, że zwyciężyła general:1<.J praca organizacyjna decyduje o względem po.Jltycznym by moglv większe nasilenie.. Studenci stojąc,
„operacjom" imperialistów
na
muniźmie w warunkach rozwoju linia partii, że zwyciężyła polityka ws~_ystki_m, również i ? losie s.am~j się cne swobodnie orientować w sy'..
terenie Panamy, umożliwia im
radzieckiego, gdzie kapitalizm jest uprze ~yslowienia kraju, polityka !lnu polltyczne.f - o Jej reałlzauJi tuacji wewnętrznej l międzynaro- wśród żywiołowych oklasków, wznodowej, gdybyśmy zdołali uczynić ~ili okrzyki na cześć Dostojnago Gonieskrępowaną i wszechstronną
już obalony, lecz pdzie nie zcstały powszechnej kolektywizacji
ro::1i- a.llrn o jej bankructwie".
"'
•·
•:·
z nich całkowicie dojrzałych mark- ścia.
eksploatację kraju.
jeszcze wyrwane jego korzenie, ctwa i na jej fali likwidacja k ~1J. Stalin - Rc:fe~at spr~~vozda~- sistó~v - leninowców,
umiejących
Rywalizacja trzech prezydenoznacza tendencję, skłonność pew łactwa jako kla~y. towarzysz Stalin
czy ~a XVIII Zjezdzie Part11 o d z1a- rGZWll\ZYWllć bez poważnych blę
(Przemówienie Prezydenta RP potów, wytwarzająca niesłychany
nej części komunistów, wprawdzie ostrzegał, że walka bj·najmnicj n·e łalno.sci
KC W:S:P(b) 10 marca 1939 dów sprawy, dotyczące kierowni- dajemy na str. 1-ej).
chaos w stosunkach państwojest jeszcze zakończo na. Chociai. r. (Zaga.dnlema
leninizmu, wyd. ctwa. kraju - to mielibyśmy wszyst
wych, jest wodą na młyn półnil' skrystalizowaną i bodaj jesz- wrogowie zostali rozgromieni. !ecz
kie dane po temu, aby uważać, że
Po przemówieniu Prezydent Bierut
nocnych „opiekunów" Panamy.
cze nieuświadomiQną, lecz mimo resztki ich ideologii żyją i n iera z „Książka" 1947 r. str. 5i3).
Nie trudno odgadnąć, kto odsuwszystko istniejącą skłonność do dają znać o sobie. Stalin podkreś lił . W swym. ~eforacie towarzysz Sta- dziewięć dziesią.tych wszystkich na- i członkowie Rządu złożyli swe pod·
lrn ~odkresl1ł ogromną wagę i zna- I szych zagadnień zGstało rozwiąza- pisy w księdze pamiątkowej
nął stawidła, by ta mętna, gwał·
odejścia rd generalnej linii naszej ze
szczególną
siłą
konjecz.ność
'
townie rwąca woda popłynęła
partii ku iC:eologii burżuazyjnej". wzmożenia w tych warunkach czuj- czeme propagandy partyjnej i wy- nycb. Rozwiązać za:ś to zadanie bezchowa1~ia marksistows~o - leni- sprzeemle moiemy, posiada.my bo-1 Uroczystość zakończono odegra.
we „właściwym" kierunku.
„Zwycięstwo odchylenia prawi .i;ości partii:
nows~ego pracownikow e;>aratu wiem wszystkie środki i możliwo- niem Hymnu Państwowego i Hymn
~----------•B•.„o„._.,,~10.:..Y"'~~aszej, p~i ~ac~~ło.'."a . "Nie na.leu usoa.ka.lać D&rtił. lecz ~~~;;~
--~ niezbędne_ do jeao rozwią.zania'.'a Młodzież~
tradycyjne święto.
,,'Dzieil Górnika" obchodilony jest
w tym roku w wal'Unkach wzmo~nego rozwoju
przemysłu
Polski
Ludowej, co z.nalazło wyraz w
pmedterminowym wykonamu 3-let
Diego planu gospodarczego.
Przemysł węglowy co prawda
- nie wykonał jesz.cze całkowicie
~lanu trzyletniego, ale, jak wiadomo, górnicy wydobywają obecnie
już ostatnie tony wi:gła. w ramach
~o planu i do ltońca roku dostarczą pa.ństwu jeszcze mlliony ton wę
sla ponad plan.

I

I

~rff~;E?if;~~:Z~f~ Górnicy - w pierwszych szereg eh boj wn"k'Ow
~ie:~ęcr:;ur~!:tw1 !9et~~~do~~n:dr~~::
walc·zących o soc1·a11·z01 w Polsc·e
z
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Wzmożona praca przyśpieszy ·marsz Polski do Socjalizmu
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Bold robotników-

łódzkich

dla Wodza mas pracujących śmiata

USA-hib Tho111as
'

ZbiOl'OWe i indvwidualn'e zobowiązania
uczczą ?O-lecie urodzin Tow.
Stalina

J.

I

Na -Odbytym onegdaJ· w sali Do- wia.k,. I-s. zy sekretarz oriraniza.
CJ i· niu, zawieraJ'ącvm
słow<>" ' serdeczne
~
J
mu Kultury zebraniu załcgi PZPB par.y3neJ . tow. Lewandowsk~ l g 0 uczucia dla Wielkiego Wodza
Nr 1, nie zabrakło przedstawicieli prz~dst~wtcielka VI-go . oddz1~łu międzynarodowcao proletariatu.
żadnego z oddziałów. Załogą „Ba Zw;ązkow Zaw. tow. W0Jnarow1cz
.
"
.
·wełniane1· Je
. d:v, nki" wykonała pr'e w serdeczn".·ch
słowach złożyli za
Poszczegolne oddziały produk„
·1
cież w terminie róczny plan ttro• lodze podziękowania za jej trud i cyjne składają :wbowiązania zmie
dukcyjny.
starania przy wypełnianiu zobo· rzające do podniesieniu dobrobyWysiłek ten nie przyszedł łatwo wiązań.
tu w Polsce Lud1>wej, którymi ucz
- jeszcze n;e zawsze dopisywała
- Y/Ysiłek Wasz ma głębokie czą 70-cio lecie urodzin Tow, Staorganizacja pracy, lecz teraz gdy znaczenie polityczne - powie- lina.
zobo\viąz;.1nia
wypełniono, na dział tow. L ewandowski - nastę
.
. .
.
wszystkich twarzach widnieje uś.
.
. 1 W dz!edzm1c walkt 0 poprawę
miech radości i zadowolenia.
pu]e on w tym czasie, gdy Zw:ą- •
• •
•
I jeszcze inny powód nadawa! zek Radziecki "·raz z pai'tstwami Jakosci załoga przędzalm odpad·
1
'"YJ'ątko•"a
„ ·1 u d owe]· t
"'
" ,,·a::ę
·~ te1· podn .·osle.1· ltl'O .d emo.k raCJl
oczy na are· kowej postano·wila
k. . . zmniejszyć
· · od.
czystości. Cały kraj obejmuje fa nie międzynarodo\vcj gigantyczną setek .bra ow 0 2 ~roc. \V Nowe!
la zobowiązań. podejmowanych ku
lk
k.. w
. t Tkalm - utworzyc dodatkowo lo
czci 70·łecia urodzin 'fow. Stali-na. wa ę 0 po 'OJ.
asza praca .ies
•
k ·
'vaz· n,"m \\"kł"dem do dzi'eła u- zespolow wyso icj jakości. lVIłoPo
Robotnicy i pracownicy „Jedyn,
,
dzież Nowe.i Tkaln: o 30 procent
ki" pragną więc także w odpo- gruntowania pokoju.
rrodny !'.poso'b
dac· 'V."l'aT
Następn1'e
przewodni·czący Ra- podniesie jakość produkcji swych
1.
'vl.ed11io
~
.1
•
•
S\':'ej .miło'ici i wdzięcznosci dl_~ I dy Zakładowej odczytuje list. jaki brygad. Nowa Tkalnia zorganiw1elk1ego Wodza, chca uwydatn1c
. ·
.
zuje 50 .,v,:art stalinowskich". Pod
to wzmożonym wysiłkiem d·la swej cala załoga postanowiła wysłac na jęto równ!eż szereg zobowiązań
Ludowej Ojczyzny.
ręce Tow. Stalina. Gorące oklaNaczelny Dyrektor. to"'• Jo'z"• sl~1· ro··'egaJ·„ si·ę po kaz· dym zda- zmierzających do bezpośredniej
'y
•
u
„
poprawy warunków bytu załogi
0

·····••P••·-··,················~································································· ~~ ~ 1.

p!:!~!1!'.?!!!4l!!!i!w!'

nyw::,;i !;::;~:;ń~;:v~~!ig~~

szkodę w stałym
i systematycznym
l>odnosl!:eniu poziomu ideo1ogiczneiro
członkSw Partii.
Toteż
na podkreślenie zasługuje
inicjatywa członków podstawowej orpnizacji pa-rtyillej przy Dyrekcji Fiiral\ek i Kor~nek, o której donosi nam
korespondentka, tow. Guzenda:

,.Rozpatrzyw1my 1.Tytycznie na ze·
braniu, poświęconym Ul Plenum XC,
braki '11t'S-ze~o szkolilma ll&ttyjne{:o,
członkowie org11nizacji partyjnej pod-

Na

Przędzalnia

straży iakości

.·

•

' . , . '·'

11

ZObowiqzanJ.a
re i głębokie uczucia dla Związku
Radzieckiego i jego genialnego
Wodza.
Podobne zebranie odbyło się w
PZPB Nr 6, gdzie dla uczczenia
70 letniej rocznicy urodzin \IViełV
Wodza mas prnCUJ.łlCY. eh
,iego
!;wiata, załoga uchwaliła następu0
J .,
"Ce zobo"'t
·
~ ązan1·~
„, Z\"i.ększa1·ace
, ,v , • '· 1
produkcję i przysparzające bo·
gi:ctw ~ospodarce narodowej.

I

0

~

Do dnia 21 grudnia przędzalnia
odpadkowa i średnioprzędna wy. o 10 .1'>8
pro d u k UJą
_ k g. przę d zy

•l•rieźd=ie „dial.·ia1wo.~ Fsu-hiba", Tlwma'<a. 7.mniusL :gromić „titbylcórv" za

b~.;,_ 1111 /eżllPj c:ci 11/a jaiuie u'it<lmoi11ego gości<t - „uiariat Thomas" . pouw111·sJ·1t·'1l1'
„po111.rl <111J KP'tcmm·1,.• - c:::y col• n· '''lit r0<I::.a1u
,
•., ·
..
A 1 1 Jakże movia! C;y wk sir powinni zacTwi<'YIHI': gr:rec:m1 1 po·
.'llus:::ni Jl(l(ld<uri hola11ii wujci" Suma? Za11ra1t-d~ po_1<·i11tlam wa~1, ie nie
dziwilb ·m się u.'Calr, 8<iyl•r z<1 „kar"" cala Szwec;a me dostała się do ,,ra·

„

więcej._

Tkaln;a odda
.
metrów
0 37 078
.
.
.
.
.
w1ęceJ tkanm. Wykonczalma wy
;u miiery1roń$kie&oH.
k ·
"'6.946
t 6
·
· tk
~nczy 0 1 •
me r w więceJ a "''""""'"''«""~ ..,,,,......,.„_ 00 ~ 00000 ~ "' 11
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Księżym Mły

uiawnienie pr%yczyn
Ili Plenum
niedomagań produkcyinych przędzalni PZP B, Nr 5

sobie, jak
wążnym
oddziałem produkc"'.{jny:°1
jest cerowalnia. Zdawałoby s1~, ze
:zajęcie, wykonywane przez pochyło·
ne nisko pad stołami kobiety, nie ma
większego znaczenia.
A tymczasem
wysbrczy ty!ko dlużej, zatrzyma~ si~
przy któryp1s ze stołow, . przy3rzec
się 2wi11nym ruchom palcow, które
wctągają,. i wyciągają cieniutki~ ni·
teczkt, usuwa1ąc błędy tkackie aby nczumieć, że Jakość gotowego
jut towaru w du7.ym stqpnlu uleiy ~;.~~zn~·1;~~l~ tra~~~~~:~~a .)~ ~:;
właśnie od cer~warzelt.
majster cerowalni tow. Dioniza Stań
Do Zakładowych Komisji Ulepw poważnym stopniu przy:Przyjrzyjmy się, jak pracuje zało· c1ak, przeprowadzając surową ko11- szeń przy PZPB Nr 6 napływa co- tkalni,
czyniając się do wytwanania więk
tro1t1, ?wracając uwagę specjalnie na.
ga cerowalni PZPW Nr ·2.
raz wJęcej wniosków racjonaliza- szej :ilości prlmy.
pracę słabszych cerowaczelt.
Tuż pod oknem,
tam. gdzie jest
forskkh. Ost.atni.e udoskonalen!e
Zastosowanie pomysłu racjonalinajwidniej. przy długich rzędach sto·
produkcyjne, dokonane zosta·lo na zatorskiego ob. Szadkowskiego przy
Rola
agitatora
łów
siedzą cerow11czk.i,
całkowicie
oddziale tkalni w PZPB Nr 6 przez
pochłonięte ~ą. pra_c~.. Wszy;"d;ją w
Tow. Stańczak nie jest tylko maj- ob. Szadkowskiego.
Pomysł ten, polegający na wyła
towu lJ:akl~1ąt11 ntc1, . usm\~,ąc w strem. Jest także a~ltatorem parly)·
ten sposob sladv, nywow. „ ~ 1 ~ JCS~' nym i cllnlego obowiązki swe wypeł· pywaniu przędzy zgrubionej. znacz.to praca łatwa. V\· ) maga du:rn) uwagi nia z wyj;łlkO\ ą skrupula tnością i nie poprawi jakość tkanin. PodkreRó żne powody spra\vily, że ilwietl dobropo wnoku.
uwagą. Cała załoga "'.ie, jak wielki śl~ć 1rzeba, że stoso\\'ana do tej poPo środku sali zasiadły pęczkarkl. nacisk kładzie ich maJster na l,unk· ry metoda pracy obniżała produk- lica Jll'ZY PZPW Nr 39 do niedawna
Ich zajęcie polena na usuwaniu pęcz. I 1ualne przychodzen_ie .do prncy, na cję. a tym samym zarobki robotni- jeszc;ie nie l>rzcjawiala d;iinłalności.
Od czasu założenia pierwszych Przemieniona tm biuro, z 11owod11
ków z tkaniny .•Jetlm\ ręką przesuwa· I walkę z meuspraw1ed!Jw!onym «pu~z ków.
pękołapaczy. n astąpiła duża popra- przeprowadzania kapitalnego remonją delikatnie r.o materiale, szukając I c:rnniem dni roboczych.. Tow. Stan- wa w oddziale przygot~wawczym
tu budynku głównego, na długo strazgrubieó wątku lub osnowy, drugi\ 1 czak tłuma czy. stal~, )a~ ogrn~rnc
małyu1l s,;czypcz\·kami usuwają błę- 1 straty przynosi panstwu 1 robotntko·
dy.
wi lekceważenie pracy._ Mdjst~ragital<'r zawsze wyczerpugco \vyia·
Nauka i współzawOdnictwo śnia z~łodze cerowalnJ każdą sprawę,
omawianą ną zebramach, poruszaną
N!e tak łatwo zo~t~ć p~czkarką I w prusie partyjnej.
W naszych zakładach isln:eje t. celu naprawy załatwił natychm~ast
l~b ce1ow~.czką. Na)Pl?rw trzeb~ w 1 Swe wyrobienie spolecrne, grun- zw. wydział remontów. Nazwa szum wyd zia ł remontów, natom;ast pomiciągu miesiąca uczyc su:: pod okiem townP zrozumienie obowia7 ków oby- na - zadania przed nim stojące te:i: mo upływu długiego czasu naprawy~wiil~fikowan-y;ch robotnl,c, l_rz~ba ~ watelskic}l, wykazały praĆownice ce· nie małe, a jak wygląda w ~stocie wione zlewy dotychczas nie wróc:ły
1
~ok~adm~ poznac sp.loty '\·S~\.Dtkich
ł rowalni w tych dniach, zobowiązu- jego praca?
na swe miejsce.
~anm, aze~y nauczyc s~~ mewidocz- I jąc się do dnia 70 rocznicy urodzin
Pełny obraz działalności tego wyNie widzimy zlewów, co gorsza,
me naprawić błąd tkacki. W PZPW ! Towarzysza Stalina wyczyścić i wy- działu będziemy miel: wówczas, gdy dotychczasowa praca wydz:alu reNr 2 przeszkolono nleda~"n? 3~ ce· ; cerować. około 300 sztuk tkanin, do· n. p. p·rrejdziemy się po oddziale ni- montów nawet największy m optyrowaczek. Kurs trwał. m1es1ąc l bY.ł j' starczonych z PZPW Nr 30, ~rdzie za. ciarn:. Od pneszło pół i·oku brak mistom nfo pozwala na snucie naprowadzony prz~z dwie inst~uktorki. loga nie może sobie dać rady ze tutaj zamków w szafkach do garde- dzie:, że kiedykolwiek zos taną one
Obecnle szkolen1e od?ywa siQ indy· • swym towarem. Pierwsze 150 sztuk roby, choć, jak nam wiadomo spo- zainstalowane z powrotem.
wldual~le, Zdarui1q. s~ę takie zdol~e już nadeszło. Cerowaczki PZPW Nr 2 rządzenie tych zamków już 6 mieuczenmce, k.t.óre JUZ po upływ~e 1"Zaczynają już wprowadzać w życie s:ęcy temu polecono wydziałowi re- ,
Ryszard Holke
trzech tygodni doakon?le dają sobie I piękne za&i\dy koleżeńskiej pomocy montów. Nie inacze.1 wygląda sprakorespondent fabryczny „Głosu"
radę w nowym za~odz1e.
dla br•tnłch zakładów.
wa ze zlewami, których izdjęcie w
z iPZPB Nr 2.
W dutym stopniu na jakoAć towu:
~u11UtnllRlllUlllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNKm1111111u1111111ttm11111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111u11111111111111111111111 •
ru wpływa wspolzawodnictwo, w kto ę·
ee_
rym uczestniczą zarówno cerowacz- s
~
'
?
?
Y
a
ki, jak i pęczkllrki. Dzięki współza· §
~
wodnfctwu zatrudnione tu robotnice !§
s
uzyskują obecnie wyższe zarobki. §
ft I De
" Z a
B Z a D
C
I
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~
Rywalizacja podnosi ja~ość przecho· ~
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dzącego przez cerowalnię towaru.
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Francfszek Donder
Korespondent ,„G!osu"
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cerowaczki

Cerowaczki w PZPW Nr 2 kążdy uświndamia

PZPB Nr 6

podejmuje

towaru

Pilna uwaga i dobry wzrok- tego
Nie

Załoga

grudnia łazienki, natryski i w!ńlny.
na
umożliwiły
Uchwały
jęli między innymi uchwalę o za.ini- nie uporządkuje wszystkie saile
cjowaniu współzawodnictwa w szko- •produkcyjne i zorganizuje szatlt;niu, obejmującego .P~ede wszyst.. nie. Wykończalnia uporządkuje
Przed 'd woma miesiącami na ła-1 jakości, jednak częste awarie i po·
hn\ pełną frekwenCJQ l punktualne
.
.
·
rozpociynanie zebrań.
cały teren, zb1er.ze 30 tysięcy zło- mach naszego pisma prowadziliśmy sloje, o któr1".ch mówili t?w~rzysz~:
energiczną kampanlt: której
ostrze Piątkowski, P1aszczyk, Panski 1 S1·
Towarzysze z Dyrekcji Firanek i tych na TPD.
Koronek ~zY'!ają.. ~o współ~awodniZłożyli równie7; zobowiązania skierowane było przeciw &padkowł ciński, dowodzą szkodliwej roboty
jakości przędzy,
wytwarza_nej przez wroga klasowego, który nie mogąc
ctwa w foJ dz1edz1rue członkow ol'ga.
.
•
nizacji partyjnej przy przedsiębior- pracownicy Bmra Głownego, po- PZPB Nr 5. Stwierdzić należy. że działać otwarcie, dopuszcza się s11bo·
stwie „~o~ozbyt"..
. . stanawiając ipoświęcić niedzielę, wnioski, wysunięte na wrześ::iiowej taży. Towarzyszę zwracali szczegół·
Spodziewamy się, że słuszna mt·
dn'
d
· naradzie prządek i kierownictwa ną uwagę na szt.odniczą działalność
cjat.ywa towarzyszy z DFiK wpro· 11 gru Ja, nia. przeprowa zeme technicznego z „Bawełnianej Piątki' usuniętego ostatnio z Partii b. dyrek·
wadzenia
SOCJALISTYCZNEGO inwentatyzacji środków nietrwałe z ich odbicrcami - PZPB Nr 14 i in- tora produkcji, Potockiego, który uWSP~LZAWODNICTWA ."".zakresie go użytku w zakładach, sprawniej nymi oraz szczegółowa analiza sytua sypiał czujność załogi i organizacji
orga1uzacyJnego usprawnienia szko·
cji w artykułach redakcyjnych nie partyjnej twierdzeniem, iż spadek ja·
,
_.
lenia partyjnego, znajdzie źywy od- wykonywac wszystkie sprawozd<l; znalazly należytego oddźwięku wśród kości i zarywanie planów wynikają
dźwięk nie tylko wśród 1.'złonków or· nia oraz wspólnie studiować źycio kierownictwa zakładów i organizacji wvłącznie 2e złego surowca. Tacy Juparty jnej PZPB Nr 5.
dzie, 1ak Potocki, stwierdzili tował\'ani~acii partyjn.ej w~z~vanego „l\'~o· rys Tow. Stalina.
lozl•~ tu",
ale 1 wsrod członką.w
Dopiero ostatnio odbyte zebranie 1zysze, n~e dostrzecj-0.ją sa!Ili i i:ie po.
wszystkich or!fanizacji partyjnych w
Gromkie okrzyki na cześć Ger podstawowej organizacji PZPR:, po- zwalaj~ 1_nnym dostrzeg~c ręki ~ro·
naszym mieście.
neralissimusa Stalina podchwyciła iiwięcone III Plenum KC ,sta110wiło ga, us1łu1qcego zadawac nam <'1osy.
A. Guzenda
clla wielu towarzyszy dotkniqtych do
w ualszvm toku dyskusji towarzycała. sa1ai
Zał{)ga. „Bawełnianej
kot'Mpondent „Głosu!•
to.i pory ślepotą polityczną pewien ze uodkreślili, że nie wykonywanie
Dyrekcji Firanek i Koronek Jedynki'~ okaże czynem swe szcze wstrz~s. Jest rzeczą zrozumiałą, :?e z planów prcdukcyjpvch przez przędzal
uwagi na specjalną wagę problomów nię ma również swoje źródło w f)picrrodukcyjnych w PZPB Nr 5, dysku- szulmki majstrów i brygady remon·
sja toczyła się wokół sprawy uspraw towej, Zllniedbujących konserwację
uienia pracy partyjnej na odcinku mas.tyn, powierzonych ich opiece.
produkcyjnym, ze szczególnym u- Fakt nie usuniqcia od dłuższego czawzględnieniem
walki o wykonanie su uszkodzenia suszarki Nr 6, o któplanu i podniesienie jakości produk· rym mówiła tow. Walterowa, powo·
wymagają obowiązki
cji.
dujący
nadwyrężanie sił i zdrowia
Niezwykle ożywiona dyskusja "-'Y- robotnic'. ie.st dostatecznym dowodem
kazała,
że
powody, którymi przed lelccewazema pracy ~rzez ludzi, powśród cerowaczek ,,Wełnianej Dwój-1
Można więc śmiało powiedzieć, że dwoma miesiącami usiłowano \vytłu- wołanych do czuwarua nad stanem
ki" prym wiodą zespoły: tow. tow. cerowalnia „Wełnianej Dwójki" do- maczyr zarwanie planu przez pizę- parku maszynowego.
Jadwigi Gałki i Stanisławy Janic- brze wypełnia swe obowiązki. Wie- cizaln_ię, nic stanowiły jedynych przy
Sekretarz
organizacji •partyjnej
klej. Ich wysokie osiągnięcia za- my, niestety, że nie wszędzie cero- czyn spadku ilości i jakości produk- PZPB Nr 5, tow. Urbaniak w refera·
wdzi~czać należy dyscyplinie pracy, walnie stoją na takim poziomie. Nad c.ji. Bezsprzecznie, nieodpowiedni su· cie swym
słusznie
doszukiwał się
pilnośd, pracowitości i nadzwyczaj· przyczynami tych braków zastano· rowiec, otrzymywany przez „Baweł- przyczyn złego stanu produkcji w
ncj uwadze, stale skierowanej na roz wimy się innym razem.
M. S.
nianą Piątkę", mógł wywołać spade~ występującym nieraz oderwaniu się
łożoną przed ich oczyma sztukę to- . --------~------------------------------------waru.' Są jednak również zespoły, N
•~
d
I I ,._
systematycznie nie wykonu,iące nor
asI -ore1pon
enc
a-rgcznl DISZ.!J.
my, nie uminj<1ce sobie dal: rady z

w akc ji Szkolenia partyjnego
Akćja. szkolenia partyjnego, która objęła już niemal wszystkie organizacje partyjne łódzkich fabry!c,
urzędów i instytucji,
wciąż jeszcze
-wykazuje J)Ol\'&Żne braki. Do braków
tych należlł przede wszystkim: słaba
frekwencja słuchaczy i niepunktualność rozpoczynania zebrań szkoleniowych. Dezorganizuje to a.keję szko·
lenia i zniech~a wielu towarzyszy
do :nauki, stanowiąc poważną prze-

W drukoimnej pr;:e::s nas powieści : życia po:::ostajqcych pod brytyjs1dm
uciskiem [colonialnrni Indii pt. „l\'iebezpiec:::ny :bieg·• c:ęsto, gęsto niajdujemy
słowo: Ml1ib. siowo to to ję:iyku Hindusów :::nac;:y - pan.. Sahibami są,
ot•zywiście, jedy11ie pr:;edst.au-iciele A11g1e::;i Sat•T;;ar-pr;:edstatl'iciel~ holO'llial
nych u>lad:: wigielskich. Do nich n(l/e:.v panou,!Qnie nad niewol111c:r11 m~są
111bylców 111 ic/1 reku $poczytm los :„cia i śmierci hinduskich r1odclan.ych,
· • A'1..O1onii
„
•
oddawac· „ c-e'c'
·bos'·q
"
01u są tynn, i•Wryn. l u d nosc
tl'lrma
• ~
. " .„ .
Jak .:mpeirnia pmpag<mda ameryJ;a1isl:a ( i po:osf,a.jące mt jej żolcl::ie „apa·
raty" t:::w. Znc1i0<lniei Europy) _niosą Stany Zjed11oczone Emopie „wolność",
niosą „raj ameryluiński". 1'yl1w, :e siakość, tak się jako.~ c/;:i1.mie „kfoda,
.
E
.
:e co /,:tóry :: 11T=eclsta1l'icieli „l::SA Savlwr" ::jmri ~1ę w uro11ie, to :ac110rnje
się
w
stosunku
cło
tzw.
:ac/wd
ich
Europejc:::yhów
jak
„di<Lkianoos
!a·
11
1
hib" _ ja.\nie u-iclmo::ny 11an i władca.
Niedaimo idaśuie nas: delegat w Ol\'Z, ambasnclor Wierbfou:ski, w swoim
mocnyn~ i pi<;lm)·m pr::emówif'niri na plennmej sesji 7,gromaclzeni~ O~ólse11(lfora amerykcmshego
11 ego Oi\ 'Z „iryciQgnql" 111 , in. komic:11q sprm1·ę 'f11ww.~1. 'J'homas, jal.1 u·iadmno, ::łoiył w ostatnim c:usie•„u:i:ytę'· S:;wecji.
Sm·pcja, jril.: 1tiadomo ( pr::ynfljmniej „Jtorutoico" r;;ec;; /1iorqc) nie jest. jesz·
cze /;o/oniq ( .SA. A ThomaJ :ac:11ł sobie z niq 11oczy11ać nic::)'Tfl ,<u:d1il1. S:a·
Iii facet ilost!ll. ::e mu się S::nwhi 1m 11 /icncli nie kłaniali i w ogóle niemolI
1·
łi.. b
/ 1
1 ł
b · e
11 ic:r.j c·::olobiwo.•ci 11 ie 0 .-a;y1rn.i. „ rną rna '° ota - :"1{1'ZJ' a • :ę 11m_1 r •
we::f111t1mt „CSA. Sn.-lmr" ::tlemora/i:omme clwmstu-u ·- wu groma ::a
,,, :: lwjnrj l:łtS)' 1'm. .llurslwlla Jlif' 1fo.~1<mq!".
J
•I
·I·
·l
~d 1.·fl po
Gro:r sytu11cji pou·ię ;s=a Manmns w, Ja •u· :zuJr a prasa :m· =
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eiła swe dawne oblicze.
W wynlkn
tych zmian zamarta wszelka praca
i rnch \V świetlicy. Ta ma1·twota
utr"ymała się nawet wówczas, kiedy
J.iura 1:wol niły lokal, wracając do
swego poprzedniego budynku. Nieudolność kierowniczki
nie pozwoliła
przywrócić :3wietlicy do ży.:!ia .
Położenie dopiero ·wtedy uległo pomyślnej zmianie, kiedy nowe kierowr1;ctwo objęlo świetlicę. Nowa kie1·owniczka, ob. Zofia Czerwińska, chociaż załoga
ustosunkowała się po·
czątkowo do tej zmiany bardzo nieufnie, - potrafiła w krótkim czasie
1apoznać się dobrze z potrzebami terenu i przełatnać lJierwsze lody, Zor-

i;anizow1lła

wieczornicę,

urzQdziła

organłzacjl partyJ':'eJ od m~s robot•
nlczych i zatraceniu przez nią rewolucyjnej czujności.
Zagadnienia te poruszyły. wielu
mówców, wskazując na to, iz brak
dostatecznego zainteresowania pro·
dukcją, bezczynność grup partyjnych ~
i agitatorów, kulejące szkolenie par·
ty jne są poważnymi przyczynami nie
domagań produkcji. Chcemy widzieć
naszych sekretarzy oddziałowych na
salach - mówili słusznie towarzysze.
Czas skoi1czy.'.: z urzędowaniem zza
bilirka zarówno funkcjonariuszy par·
tyjnych, jak i Rady Zakładowej. Ro·
bołnlcy chcą i musz.ą znać plany pro·
dukcyjne fabryki, aby mogli czuwaó
nad icłl wykonaniem.
Na oderwanie się organh;acji partyjnej od żyda zakładów i zasklepienie się w suchych formula1zach
oraz papierkach wskazywała również
przedstawicielka Ligi Kobiet, tow.
Gołębiowska,
wytykając brak 2ainteresowania się Partii pracami Ligi,
zrzeszającej 4.000 1>.obiet z „Bawel·
nianej Piątki",
Na szczególną uwagę zasługuje
wypowiedź
przewodniczącego ZMP,
tow. Dobrowolskiego, który rzeczowo, krytycznie i samokrytycznie
przedstawił usterki i niedociągnięcia
pracy młodzieżowej. Od wypowiedzi
tej odbijają się jaskrawo wystąpie
nia przedstawicieli Rady Zakładowej
tow. tow. Grabowskiego 1 Torcnsa,
którzy nie znaleźli słów krytyki die
siebie i pracy rady.
Z p~ebłegu dyskusji wynika
Jasno, że towarzysze ż „Bawełnia·
neJ Piątki", uzbrojeni w uchwały
111 Plenum Partii dostrzegają obec
nie, ie całkowicie błędne było
tłumaczenie złego stanu produk·
cjł jedynie nłeodpąwłednim !IU·
rowcem, lecz ie trzeba było zllin•
teresować się przyczynami awa-.
rii, uaktywnić grupy partyjne,
pracę ZMP, Ligi Kobiet i Rady
Zakła wej. Po przeanalizowaniu
uchwał Ili Plenum towarzirsze
zdaflł sobie sprawę z tego, ie cho·
claż w chwlll obecnej jakość pro·
dukcjl podniosła się, to jednak
plao zobowiązaniowy przędzalni ,
nie został jeszcze wykonany. a
przędzalnia „egipska" w listopadzie wykonała tylko 90,8 proc.
planu.
Trzeba podkreślić fakt, że uchwa·
łona w wyniku dyskusji rezolucja
niedość konkretnie ujmuje zadania
organizacji partyjnej w najbliższej
przyszlości, Jej deklaratywna fci~ma,
nie daje jasnego obrazu zadań, ciążą·
cych na poszczególnych towarzy·
szach, grupach partyj11ych i organt·
zacjach oddziałowych. Jest rzeczą ko
nieczną, aby towarzysze przystąpili
do opracowania na podstawie wytycz
nych III Plenum KC oraz uchwał
Plenum Komitetu Łódzkiego 1 Komi•
tetu Dzielnicowego szczegółowego
planu pracy z podziałem za.dań na
grupy partyjne 1 organizacje oddzie.

kilka ogólnych zebra1i, na których
wyłoniono komitet kulturalno-oświa
towy, utworzono sekcję artystyczną
i szkoleniowlł oraz kon1itet redakcyjny gazetki ściennej.
Rada Zakładowa, OrganizacjĄ Partyjna i cała załoga. fabryczna niel
wątpią. obecnie, że nowe kierownictwo śwłetllcy podoła swym zada- łowe.
Plan taki pomoże organizacji pod•
niom i wprowadzi n~ świetlico na
stawowej zmobilizować w &posób
nowe drogl pracy.
realny wszystkich członków i zapew
J. Ołkun
l)ł wykonanie uchwał i wytycznycb
~<>respondent „GłOflu"
lII Plenum 1<C imzei Partii.
s PZP.W Nr39
- ~.
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LEW OSZANIN

NOWE NIEMCY NA .D, RODZE
POROZUMIE N·I A i POKOJU
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Obrady Kongresu IntelektualistóUJ Niemieckich
(Od
BERLIN -

własnego

korespondenta

związać się z wsią i z otoczeniem ich rozwiązywaniu, zależy w dużym
fabrycznym, aby tam znaleźć niewy- stopniu nasz rozwój l przyszłe nasze
czerpane źródło dla swojej twórczo- 5tanowisko w narodzie niemieckim,
ści.
powiedział Gysi. Inteligencja niemiec
ka musi o wiele bardziej skupić swoją uwagę na wielkich politycznych
i kulturalnych celach naszych czaW czasie obrad Kongresu mówiłn
sów; obecnie nie chodzi już tylko o
się wiele
o „polityce kulturalnej"
wyzwolenie się z faszystowskich resz
młodej ·republiki niemieckiej i roli,
tek hitlerowskiej ideologii, ale o
jaką w niej zająć i odegrać powinna
przezwyciężenie sposobu myślen!a z
niemiecka inteligencja. Grotewohl,
lat 1945 - 1946„.
jako przedstawiciel rządu, zapowieI dalej: „Musimy odejść od tc•madział ogłoszenie „planu kulturalnego,
który stworzy szerokie podstawy dla tów dnia wczorajszego, nie tkwić dupodniesienia stopy kulturalnej szero- chowo w przeszłości, ale z realnym
kich mas niemieckiej ludności. Klaus optymizmem spogląda.: w przyszłość.
Gysi, generalny sekretarz Kulturbun- Demokratyczny rozwój Niemieckiej
du ze swej strony przedstawił, co po Republiki będzie postępował coraz
winna zdziałać inteligencja niemiec- szybciej i w tym historycznym marka na terenie państwa, które zapew- szu niemiecka inteligencja nie może
pozostać o krok w tyle''.
nić jej pragnie tak daleko idącą opie
Słowa Klausa Gysi
przyciągnęły
kę. „Od aktywności naszych intelektualistów, od szybkości, z jaką przy- uwagę delegatów - nie tylko nieswoją sobie swoje nowe zadania, a mieckich.
również i od energii, jaką okażą przy
Leopold Marschak

w grudniu

Ubiegły

tydzień upłynąi w Berlinie w atmosferze zjazdu intelekpostępowi pisarze, uczeni o głośnych nazwiskach,
zasłużeni artyści 1 działacze kulturalni przybyli z całych Niemiec
na doroczny kongres „Kulturbundu„, aby wobec licznych gości
z zagranicy ndowodnlć, że kul tura niemiecka, ta, która wydała
Goethego 1 Beethovena, a którą tak brutalnie dławili barbarzyńcy
Hitlera, nie wygasła, lecz powstaje na nowo, że jest niepodzielna
1 że gorąco pragnie służyć sprawie pokoju i porozumienia między

tualistów. Wybitni

prawdziwą

przyjemnością

przy- już na zawsze, na drogę pokoju, droglądałem się w owe dni ludziom, zgra gę, biegnącą wzdłuż brzegów Odrymadzonym na uroczystym otwarciu Nysy.
Kongresu w Teatrze Niemier.kim,
uważnie

słuchałem

przemówień,

N owe, inne Niemcy

Mocne są już te Niemcy: i duchowo i liczebnie. Kiedy Herbert Warnke, przewodniczący FDGB - Wolnych Niemieckich Związków Zawo·
dowych witał Kongres w 1m1eniu
5 milionów członków potężnej organizacji pracowniczej, podkreślając
koniecznoś~ i donio~łość sojuszu mię
dzy niemiecką klasą robotniczą a in·
teligencją, to rozumiało się, że miliony prostych ludzi, reprezentowanych przez Warnkego - podzfelają
myśli, IP-Oglądy i wielkie
pokojowe
Zresztą nie tylko wygłaszane na idee, szemone pr;zerz: przodowników
Kongresie przemówienia owiane były postępowej twórczości DOWYCh Nieduchem porozumienia i pokoju. Rów- miec.
nleż I w bezpośrednich zetknięciach,
Wielka jest rola niemieckiej intewe wzajemnych powitaniach i wymia llgencjl i stoją przed nią doniosłe za
nie zdań dawało się odczuć, że 700 dania: premier Grotewohl, przemaintelektualistów niemieckich zebrało wiając na Kongresie oświadczył, że
się w Berlinie nie po to, aby biadać jednym z najszlachetniejszych zarlań
nad tym, co ich dzieli, ale, by wzmac „Kulturbundu" i jego członków bę
nlać i rozszerzać to wszystko, co ich. dzie uchronienie Niemiec, a przede
łączy, teraz i na przyszłość, w kraju wszystkim Ich młodzieży od nowej,
i póza jego granicami. Serdeczne po- jeszcze
okropniejszej
katastrofy,
witanie, zgotowane delegacji pal- ·przygotowywanej w mrokach spisku
skiej, nie było na pewno aktem zwy- przeciwko ludzkości, przez pogrobow
czajowej uprzejmości gospodarzy wo ców hitleryzmu oraz Ich zbrojnych w
bee gości. Nie było ono także tylko kapitały popleczników. Dla wypeł
odwzajemnieniem się za przy1ęc1e, nienla tego zadania, Związek Kultuzgotowane pisarzom niemieckim pod- ralnego Odrodzenia Niemiec musi po
c:ras ich bytności w Warszawie: w siadać siłę: znajdzie ją wtedy, jeśli
rozmowach, które prowadzono, w stanie we wspólnym, szerokim fronskupienlu/ z którym słuchano refera- cle właśnie z klasą robotniczą, jeśli
tów I przemówień polskich, a wresz- uczeni I lekarze, pisarze, lnżyniero
cie I w wielokrotnym . podnoszeniu w wie 1 artyści, z całym zapałem staną
czasie dyskusji zasług oraz osiągnięć. obok robotników do odbudowy życia
Polski powojennej, Zl'\iif było chęć nie tylko materialnego, lecz I duchoupewnienla , narodu polskiego, że są wego. Oklaskiwano gorąco nestora
Jednak "inne Niemcy", światłe, po- pisarzy postępowych, Duńczyka Marstępowe 1 demokratY,czne, Niemcy, tlna Andersena Nexii, kiedy powiektóre głęboko zakopały w ziemię wy dział, że intelektualiści
powinni
dobyty pmez hitlerowskich barba-1 wyjść poza ramy swych gabinetów
rzyńców topór wojenny 1 wkroczyły, pracy,
że muszą oni jeszcze ściślej
zwłaszcza

przemówiefi niemieckich,
aby móc z zadowoleniem stwierdzić,
te coraz bardziej zbliżają się ku sobie drogi intelektualistów niemieckicb oraz twórczej, postępowej inteligencji krajów Europy, drogi, wiodące do wspólnego celu, który zwięź
le określił Arnold Zweig: „Żeby już
nigdy więcej nie było wojny!„

Duch porozumienia
i pokoju

u naszych

1 P AŻDZIERNIKA - SWIĘTEM
NARODOWYM CHIŃSKI.E.J
REPUBLIKI LUDOWEJ
Centralna Ludowa Rada Rzadowa oznajmiła, że dzień 1 paździer
nika uważany jest rza dzień proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej.
·
Wniosek o uznanie dnia 1 paź
dziernika, jako święta narodowego,
przedłożony
był praez Ludowo Polityczną Radą Konsultatywną do
zatw.ierdrzenia Centralnej Ludowej
Radzie Rządowej.

NÓWY

SUKCES
WĘGIERSKICH
KOLEJARZY
Ponad pół m.illona forintów zaoszczęd~li w ciągu 2 i pół miesięcy
kolejarze węgierscy realizując rz.obowiązania o prowadzeniu
pocią
gów towarowych e ładunkiem nie
nmiej, nici 2.000 ton.
Organizatorem tego ruchu był
maszynista Cegesz Lajosz, który,
wzorując sil:
na przykładzie kolejarzy radzieckich, prowadził składy
pociągów
towarowych z ładun
kiem pawyżej 2.000 ton. W okresie
2 i pół miesię<:y maszyniści wę
gierscy przewieźli 2.884 pociągów
towarowych e ładunkiem przekraczającym ustalone normy o 642 tony. Tym samym zaoszczędzili oni

•
SI~ dzieje
ale nie wszyscy o tyJD wiedzą<<

Zdawało by się w:ęc, że wszystko
znalazło się w najlepszym porządku.
Przypatrzmy
się
jednak
bliżej
i sprawdźmy, w jakim stopniu pl'aeownicy „Bawełnianej Szóstki" korzystają
z owoców pracy aktywu
świetlicowego.
W bardzo znikomym
- niestety! Nie wszyscy widać jeszcze wiedzą, jakie pożądane zmiany
na:stąpi_ły w świetlicy i w jak rozległym stopniu można z niej korzystać.
I nie należy się wcale dziwić, że ro-

botnik o tym nie wie. Trzeba go powiadomić,

zainteresować,

zachęcić,

a pod tym względem organ prasowy
zakładów gazetka ścienna - nie
jest odpowiednio wykorzystana.
Również niezrozumiały jest stosunek organizacji masowych do zajęć
twietlicowych. TPPR liczy ponad
1000 członków, a jeszcze nie posiada
w świetlicy własnego kącika z czasopismami i książkami radzieckimi.
Mało tego: nie interesuje się tym,
że na kurs języka rosyjskiego ucz~s?:
cza szczupła ilość osób, choć· chęt
nych znalado by się zapewne dużo
więcej.

Liga Kobiet prowadzi kurs kroju,
na . któ1·y uczęszcza ponad ~O _k~_?iet.

czy aby napewno... Stary rębacz z kopalni
„Eminencja", Wiktor Kiełkowski,
nie może jeszcze zrozumieć: „Jakto będę jeszcze pracował i będę
brał emeryturę..." - :kręci głową
i pyta się, czy aby na pewno tak
.
b d

Eliminacje wojewódzkie · wiejskich zespołów świetlicowych wy
łoniły trzy najlepsze zespoły na
Krajowy Festhval Pieśni i Sztuki
Radzieckiej. Festiwal ten odbył
się przed paru dniami w Warszawie przy udziale zespołów wiejskich z całej Polski.
Z naszego województwa wyje
chał do stolicy

dziecięcy zespół

chóralny z orkiestrą ze wsi Mosz
czenica (powiat piotrkowski), chór
świetlicy z Burzenina, (powiat sie
radzki) oraz zespół świetlicy Gim
nazjum Pedagogicznego, do którego uczęszczają wyłączn!e synowie chłopów, z powiatu łowickie·

go.
Walka

o

pierwszeństwo była

zacięta. Każdy z zespołów usilnie
dążył do wykazania swej przewa-

o Plan Sześcioletni zostanie wygrana.
Plan 6-letni to ogromnie ważkie i trudne zadanie zwiększenia
wydobycia o 36 procent, przy równoczesnym wz1·oście wydajności
o 35 procent. Pomoc Rządu, pomoc tak jasno skonkretyzowana
w Karcie Górniczej, ułatwi gór-

5 lat pracy w górnictwie - przeto dotyczy więcej, niż poławy wszystkich górników, to oznacza dla załóg pracujących pod ziemią premie kwartalne w wysokości 20 procent.
Ale poprawa warunków materialnych to tylko jeden z rozlicznych przywilejów otrzymanych
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zebranie: górnicy z kopalni „Katowice", z kopalń: ,,Knurów",
„Barbati:a,..,Wyzwolenie", „Siemianowice", „Wieczorek".
Dobra nowina szybko się razchodzi - dotarła już do tych, ]d;ó
r zy od rana przebywali pod ziemią, mówią o niej, zapalając latarki ci, którzy zjeżdżają.
Karta Górnicza stała się wielkim wydarzeniem, wydarzeniem,
które dla polskiego górnictwa będzie zwrotnym momentem.
Zahartowana w cięż kiej pracy,
za sh1 żona w odbudowie armia gór
nicza, uzbrojona została rw specjalne przywileje, przywileje, hędące wyrazem wdzięczności Rządu, Partii, społeczeństwa, przywileje, które przyczynią się w"
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nikom ich ciężkie zadania, a jedno
cześnie przyczyni się do znacznej
poprawy ich warunków materialnYch.
Właśnie o tym wszystkim mówi się na zebraniach, na ten temat zabierają głos i starzy i mło
dzi, rębacze i ładowacze, technicy.
W kopalni „Gen. Zawadzki" l\1ichał Rynca, znany na tutejszym
terenie przodownik pracy, rozmawia z kolegami głośno licząc. No
tak, jego zarobek wzro śnie obecnie o jakieś 150 tysięcy rocznie.
Ładna suma twierdzi.
Paragrafy, mówiące o specjalnym wynagrodzeniu kwartalnym,
są jasno sformułowane, że nie na-

bitwa • atreczajtł

żadnych

w11tpliwości.

mapą

czuwa,

pełen

:rosk".

A drugi na to: „z niezłej stali
Wykuwa Ural naszą broń.
Podobno sam Marszałek Stalin
Do pracy tej przykłada dłoń".
,,Dojrzewa zboże ..." - w szczerej trosce
Cichutko westchnął trzeci z nich.
„Na pewno w mej dalekiej wiosce
Marszałek nasz dogląda żniw".
słońca niby błysk rakiety
Oświetlił widok szarych pól.

Wschód

Z okrzykiem: „Naprzód! Na bagnety!"
Do boju szedł za pułkiem pułk.
Wtem żołnierz czwarty, już z oddali,
w bitewnym zgiełku, w huku bomb,
Zawołał: „Patrzcie, z nami Stalin.
Na samym przedzie - oto on".

I

Przełożył

Leon

Pasternak.
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Pl. erwsze dwa IDI.eJ.SCa na
Sztuki i P1esn1 Radz1eck1ch
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wielkiej mierze ~do _tego,

Nad

Wiejskie zes~oły ś~ietli~owe
z terenlI WOJew .. łodzk1ego

dzanie wystaw, jeśli mało kto je
·zwiedza, nie pomoże biblioteka o
1.500 książkach, gdy mało kto te
książki czyta.
Dopo'ki organizacJ'e masowe nie
zdołają szerzej zainteresować robotników pr::.cą świetlicy, dopóki robotnicy nie będą brali grornadniejszego
udziału w życiu świetlicy dopóty
nie spełni ona i nie może spełnić
swych rozległych i doniosłych zadań.
Jel.

~Pa:~~~lni!zuJł~~ ~::i~!~~. p~~~'J; !5
chciał się upewnić

olbrzymie sumy równoznacene %
przejazdem 600-700 pociągów towarowych z ładunkiem 1.000 ton
każdy. Wspaniałe sukcesy w ruchu
„a.w óch tysięczników" osiągają masz;vntści Janosz Tot, Janosz Weresz
i Levi Andrasz.

w dali,

A w Kremlu nasz Marszałek Stalin

przyjaciół

gi w lepszym opracowaniu repertuaru, a tym samym do zajęcia
czołowego miejsca. Lecz wytężo
na i ofiarna praca wielu tygodni
n ie poszła na marne. · Pomimo
silnej konkurencji zespół moszcze
nicki zajął pierwsze miejsce, drugą lokatę zdobył chór świetlicy z
Burzenina, zespół zaś z powiatu
łowickiego zajął 4'te miejsce. A
więc spkces nie lada.
Zespół dziecięcego chóru i orkiestry z Moszczenicy, zorganizowany przy tamtejszej szkole pow-

pracę świetlicy

Przez długi czas powszechnie oma-1 I to wszystko. A napewno zatrudniawiant bolączką w PZPB Nr 6 była ne tu kobiety. interesują również insprawa świetlicy, Wciąż się słyszało, i:ie sprawy. Nie tylko - sprawy kro· · ·
ł , · ·
· ·u
że· dświetlica " istmeJe
. k- Młod z1ezy
. . p o1sk'ieJ. prz y·
· w asc1w1e
t 0 d 0 „me
· · J ·zw1ąze
0
wia :?;? po~o • z~ „n!e war .
n~eJ pomina sobie o istnieniu świetlicy
~hod~1c , ze „me su.: tam me dzi~ dopiero wtedy, gdy potrzebuje lokalu
J&" · itp.
na zebrar.ie, a w organizowaniu różOstatnio sytuacja uległa znacznej nych imprez nie bierze udziału.
poprawie. Na czele świetlicy stanął
W takich warunkach nie można się
spodzie>vać
pomyślnych
wyników
nowy kierownik, aktyw świetlicowy pracy świetlicy. Nie pomoże urząaię powiększył.
Przy wydatnej pomocy organizacji partyjnej, kierowOgłoszenie
Karty Górniczej
nik zdołał świetlicę wyrwać z bło
z dumą i radością zostało powigiego stanu dotychczasowej bezczyntane przez górniczy śląsk. Przed
i;;.ości
i stworzyć nową, naprawdę
białymi afiszami rozlepionymi w
świetlicową atmosferę. W przeciągu
kopalniach, zatrzymują się grupki
krótkiego czasu urządził o
kilka
ludzi, którzy czytają, czytają„.
wystaw, stworzył 10-osobowy balet
W południe większo ść górnimieszany, powołał do życia kółko dyków znała już treść historycznego
skusyjne słuchaczy Wszechnicy Radokumentu, ale tym pilniej jeszdiowej, początkowy kurs nauki czytiinia i pisania, kurs języka rosyjcze raz zapoznaw~no się z nim,
komentowano, cos
tłumaczono.
skiego, 10-osobową orkiestrę itp.

Rzekł pierwszy: „Patrzcie, świta
Już wkrótce zagrzmi armat głos.
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Brak szerszego zainteresowan.ia utrudnia

(PIEŚN)
N ad polem walki mgła rzednieje
I gdzieś w opłotkach pieje km·.
A czterej młodzi pr:tyjaciele
W okopach wiodą cichy spór.

Polityka i plan
kulturalny

narodami.

Z

Berlinie

ID

I

„Głosu")

BALLADA
O MARSZAŁKU
STALINIE

przez

nasze górnictwo. Bardzo
jest
strona
moralna,
górniczy honor. Pstrowski, Zieliński,
Apryas, Bugdołowie
stali się symbolem tego honoru,
dowiedli, jak ofiarnie i z zapałem
polscy górnicy w trudnych lata ~h
odbudowy potrafili pracować, wykazali, że oni, górnicy, nie boh
się żadnych przeciwności, nie ma
dla nich rzeczy niemożliwych, ędy
chodzi o dobro Polski Ludowej.
Praca dla górnika jest sprawą
honoru i godności. Oceniając to,
Rząd Ludowy przyznał górnikom
wysokie odznaczenia pań stwowe
i dla podkreślenia godności zawodu górniczego ustalił górnicze
stopnie.
„Karta Górnicza" - mówi nadważna

no z życiem zespołu. Po lekcjach
szkolnych, w godzinach popołud
niowych, odbywa się wspó1ne odra
bianie zadań, a następnie próby
chóru i kapeli. W pracy nad dal
szym rozwojem świetlicy dziecię
cej pomagają ob. Justynie nauczy
Zwycięski zespól został zorgani cielki: ob.
ob. Janek i Zymę.r• .
zowapy w 1945 roku. Nauczyciel
Jan Justyna, opiekun zespołu i kie
Chór z Burzenina, który zdorownik artystyczny całym sercem był zaszczytne drugie miejsce, zor
poświęcił się pracy nad nim. Wa· ganizowany został przy Ś\vietlicy
runki, w jakich rozwijała się świe Związku Samopomocy Chłopskiej.
tlica dziecięca nie były łatwe. Osada Burzenin jest bardzo biedNie posiadano odpowiedniej sal~ na choćby tylko z tego względu,
świetlicowej ani sali teatralnej i iż 'mieści się na terenach byłego
biblioteczki reper~uaroweł· . B{a~ poligonu w pow. sieradzkim., moc
konta~tu z ~or~dntą dla wieJs. ie no zniszczonych w czasie działań
zespołow świetlicowych, a w pierw
.
. .
. .
szym rzędzie brak instrumentów wo~ennych., .Ist~e]ącla . ~uz od
muzycznych, dawały się mocno od dwoch lat sw1ethca rozw1Jała swe
czuwać. A jednak trudności te prace w bardzo trudnych warun·
udało się szczęśliwie pokonać. Ze kach. Lecz mimo to zespół liczy
społem zaopiekowała się fabryka. obecnie już 41 osób, a szerszy oCzęść instrumentów zakupili ze gół miejscowych chłopów i kobiet
sk~adek rodzice, resztę ~aś sam ze wiejskich coraz bardziej interespoł .z własnych do~hodow. W ten suje się świetlicą i jej działalnoś·
sposob powstał chor oraz kapela
cią.
dziecięca, licząca 65 uczestników,
Zespoły świetlicowe, które tak
na których czele stanął 16-letni dy
rygent, Edzio Bieńkowski. Ten wy dzielnie się spisały na Festiwalu
bitnie uzdolniony chłopiec kształ nie tylko otrzymają nagrody, lecz
ci się obecl;lie w Ludowym Insty- zostaną otoczone stałą opieką
tucie Muzycznym w Łodzi.
przez ZSCif. Najzdolniejsi człon
Dzieci związane są bardzo moc kowie zespołów wysłani będą na
specjalne kursy artystyczno-świea
sztygar, Wincenty Kuklok z Sietlicowe. Dzięki temu praca świe
mian,:iwic nadaje nie tylko
tlic wiejskich jeszcze bardziej się
znaczne korzyści zarobkowe, zarozwinie, jeszcze silniej skupiać się
bezpiecza starość i podwyższa
będzie w świetlicach kulturalnookres urlopowy, ale jest ona
oświatowe życie wsi.
również
bodźcem. podniecającym
ambicję,
którą
górnilC posiada
w wielkim stopniu, Jest ona doWspaniały
wykonały
wodem 1':awdziwego uznania dla
dotychczasowej pracy
górnika,
azerbejdżańskie
a górnik umie to nalezycie oce·
nić.
Wspaniałym isukcesem
azerbejGórnicy cieszą się, że dzięki
dżańskiej sztuki ludowej jest rz.a.koń
nowym przepisom zwiększy się
czenie prac przy tkaniu olbrzymiewydajność pracy,
że nikt lekkogo dywanu artystycznego, w ykonamyślnie
nie będzie opuszczał
nego przez łode tkaczki azerbejdniówki, bo to pozbawi go kwardża ńskie.
talnej premii.
W środku ywanu wyhaftowany
jest olbrzymi portret wodza naroWielkie wrażenie sprawiła rówdów ZSRR, twórcy Konstytucji
nież wśród górników uchwała rz~
ZSRR - Józefa Stalina, stojącego
dowa o środkach zabezpieczają.cych
w swoim gabinecie. Na brzegach
wykonanie planu, uchwała, będą
dywanu na tle przepięknych azerca jakgdyby rozszerze'n iem i u zubejdżańskich ornamentów widnieje
pełnieniem Karty.
ponad 70 obrazków - pejzaży, her·
Dzięki trosce Rządu praca ~ór
bów,orderów, emblematów, portrenika staje się lżejs za, zamiast
tów itd. Wykonane mistrzowsko two
ręcznego ładowania użyte zostaną
r zą one harmonijną kompozycję z ca
w wielu kopalniach samoczynne
łością dywanu. W środku dywanu
maszyny, od przodka, aż do tyłu,
znajdu jemy również fragmenty boba
w chodnikach zautomatyzuje się
terskiej walki rewolucyjnej bakiń
transport. Uchwała mówi również
skiego proletariatu pod wodzą Stao zabezpieczeniu od wypadków,
lina· i fragmenty rewolucyjnej dzia<Jo lepszej wentylacji, o zastosowałalności Józefa Stalina oraz z życia
niu na wzór Związku Radzieckienarodu azerbejdżańskiego.
go wielkich węgło~vych kombajRozmiary dywanu wynoszą ,.
nów.
metrów kwadratowych. Przy jego
Dumni i weseli komentują górwykonaniu zużyto około 600 odcienicy Kartę, odpowiadając na nią
ni wełny. A:i;eby uzmysłowić sobie
nowYmi zobowiązaniami produkolbrzymi trud wlooony w wykonacyjnymi.
nie tego dywanu, wystarczy stwierdzić, że znajduje się w nim 35 miJanina Kuczewska.
lionów węzłów.
szechnej, znajduje się pod opieką robotników fabryki moszczenie
k:iej. Dzieci, wchodzące w skład
zespołu, to synowie i córki mało
rolnych chłopów oraz robotników,
zatrudnionych w tutejszych zakła
dach przemysłowych.

j

dywan

tkaczki

G'Ł

Kronika m. Kutna

O s· KUT N O

Szkolenie ·'. w--·organizacji kutnowskiej ZMP
Na terenie wieiskim zorganizowane

PZPR-Owcy z fabryki M-11

Pow. Kom. M. O.
Miejski Posterunek MO.

33 -

41 -

Straż Poża rna

SO 31 32 -

Z arząd

1108 -

91
20
34
7

52 (106 90 89 -

mości.

Renciści

otrzymują podwyżkę

PKP

Z zebrania emervtowanvch kolejar zy

się

przybył przewodniczący

kadry

W DZIENNIKU 1 ,GŁOS l{UTNOWSKI"
Za jednostkę obliczeniową dla ogłosz~ń wymiarowych przy·
jęto 1 mrri przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za tekstem - 6 łamów po 45 mm.
Drobne
Nekrologi
. Wielkość ogłoszeń Za tekstem
70 zł
70 zł
od 1 do 100 mm
110 zł
110 zł
od 101 do 200 mm
160 zł
160 zł
od 201 do 300 mm
200 zł
200 zł
powyżeJ 300 mm
Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane

30 zł
- zł
- zł
- zł
o 100 proc.

arożej.

w n-rach

nitdzielnycłi i świątecznych o 50 proc.

arożej.
Ogłoszenia w nutnerach

o 100 proc.

specjalnych i okolicznościowych

drożej.

.

Od cen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogłoszenia drukuje się w miarę wolnego miejsca i za terminowy
druk ogłoszeń nie ponosi się żadnej odpowiedzialności.
0
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dworcu w Krasnojarsku .
· zachodnia Syberia) spotkali się znany w Kraju
Krasnojarskim profesor oraz reży
ser teatru miejskiego.
- Dokąd, profesorze? - zapytal reżyser.
,_ Na wieś. Do Wielkich Niczek. Mam tam wygłosić odczyt:
„Gospodarka dwóch światów kapitalistycznego i socjalistycznego".
- Poważny temat! Jakie bę·
dzie audytorium? Nauczyciele, lekarze?
- Nie, kołchoźnicy. A wy dokąd jedziecie?
- Również do Wielkich Niczek.
Koło amatorskie kołchozu im. Wo·
(północno

roszyłowa postanowiło

wystawić

sztukę Schillera „Intryga i mi·
łość''. Trzeba im pomóc.
Wieś Wielkie Niczki„. Znam ją.

Położona jest w rejonie
sińskim, w dalekiej tajdze.
Przyjeżdżam do wsi, w
bylem dokładnie przed 30

minu-

której
laty i
nie poznaję jej. W samym centrum wznosi się gmach szkolny,
obok - szpital, żłobek, dom to-

.... ~~rowy.!

;N'ajpiękniej

:wyglą.da

.

Wysokie plony
nasion b ura ka cukrowego
Jak informuje Centralny Zwią
zek Pląntatorów Przetwórczych
Roślin Okopowych. w niektórych
gospodarstwach chłopskich, upra
\\'ia jących nasienne buraki cuk·
rowe, uzyskano b. wysokie plo·
ny nasion.
I tak np. małorolny chłop plantator ze wsi Płonka w woj.
lubelskim uzyskał z I ha rekodo
wy wynik - 44 q., podczas'. gdy
przeciętna zbiorów nasion bura
ka cukrowego wynosi IS q, z
ha. Inny gospodarz - ob. Mi·
L:hat Woitaszko z Babina w woj,
lubelsk\m zebrał z 1 ha 41,8 q.
nasion, a jego s[)siad ob. Stani·
40 q. nasion.
sław Mieczko Dobre wynil;i uzyskał również
plantator z ;Tarnawy Małej w
ob. Edward
woj. lubelskim :30,4 Q. nasion z I
Złotowski ha oraz kilku innych chłopów plantatorów z woj, lubelskiego,
którzy z I ha zebrali przeciętnie
od 30 do 36 q . nasion.

o ubezpiecz.eni och

„

Leczenie bez żadnych ogranie

Woje_
wócizkiego Zarządu Sekcji Eme
rytow ob. Kobtewski. który mię
dzy innymi poinformował zebra
nych. że nastąpi podwyżka rent.
Wysokość renty odpowiadać bę.
dzie 60 ,procent realnej pracy
pracowńika służhy czynnei. Wdo
wa po kolejarzu otrzyma połowę
przyslug11j:1ce~o 7.marlemu \Vyna
instruktorów współzawodnictwa pracy
grodzenia. Nil.·zależnie od powyż
PGR h
szego waowy, których mężowie
-ac
W
•
wspólzawod. zginęli na posterunku pracy, bęW związku z zybki111 rozwo· organizacyjnymi
:J:ą otrzymywać specjalny doda}em współzawodnictwa pracv w nkh\'a pracy.
·
Pierwszv kur, dla instruktorów tek.
Pa11stwowydh Gospodarstwach
W dalszym ciagu zebrania
Rolnych _:_ Naczelna Dyrekcja wspólza\YÓdniclwa· prac:.. zorga
Socialna PGR w porozumieniu nizowany "' ośrodku szkolenia- przewodn}cz::icy kutnowskiej Sek
z Zarządem Głównym Związku \\'Ym w Czern·i(1sku \\' woi. poz cji .Emerytów · ob: Kalinowski
Zawodowego Robotników l P ra- nai1.skim ukończvlo ok. 200 ro- złozy! sprawozdanie z dotychcza
cowników Rolnych przysb;ipiła botnikÓ\V. Dals.ze ·kursy odbywać I sowej d7.i ~łalności Z~rządu.
Następnie przy!-;tap1ono do wy
·
do szkolenia kadr instruktorów się b~dą przez całą zimę.
Ponadto zorganizowane będą boru !l(~WP.go Za r~adu. Po wy~o
wspólza wodnictwa prar.v spoś·
ró:t robotników. Instruktorzy ci kursy, zaina iamiai<)Ce robolrli· rach Za!lZi'~tl ~uko11c.tytu9wał · Stę
zaznajamiać b.ędą ogół robotni- \ kciw z rac jonałnym i '.n. etodam i w J1a;>t~r?u f'JCV:i1 sk!adz1e: . prz~·
ków rolnych PGR z racionalny· pracy i organizacją \Vspółzawod wo<l·nicz~cy oh ~alinowsk1. w1_
c:prezc~ ob . .Maslisz i srkrefar7
·
mi metodami pracy i formamj nictwa.
oD. \\, roh!cwski Członkami Za············ rzcidu zoc.t;1li: Wac'aw Pawlak
········~·····················································
CENN I K O GŁ OSZE LQ
i Czesław· Andrzejewski.

Ogłoszenia

,Orłowie, dołębiewku, Malinie,
Leszczynku, Niedrzewic. Strzel
cach, Ostrowach, Gtogo\vie, Cho
dowie, Suchodębie i Ernestyno.
wie.
Zorganizowanych zostanie 20
kursów na "„si. Jednocześnie po
myślano o szkóleniu na tereniC'.
miejskim. Tuta i powstanie 8
kursów. a mianowicie: przy Pa
bryce „Kraj". TOR-ze. Starostwie P owiatowym, Ubezpiecza!
ni, Zarządzie Mi<> jskim. Pow i a
to wym Z wiązku Gmitmych Spół
dzielni, P KP - Kutno o raz przy
kole terenowym Nr. 1.
Wszystkie wyżej wymienione
kursy zorganizowane zostaną
jeszcze w biezącym miesiącu.
Również w tym samym okresie
otworzone zostaną kursy !!min.
(Sław)
ne.

I

R e'dakcja i Administr. „Głosu
W tych d'niach w Kutnie w sa.
:Kutnowskiego" mieści się w li Związku Zawodo\\'ego KolejaKutnie przy ul. Narutowicza 2, rzy o1bylo się walne zebra111e
tel. 217.
Sekcji Emerytów. Na żebranie

Szkolq

Zarząd Powiatowy ZMP powL
nien dołożyć wszelkich starat1,
aby frekwencja na kursach była
stu procentowa.
Kierownik szkolenia przy Za
Powiatowym ZMP kol.
rządzie
Oziemianowicz mówi nam 0
tym, ie poziom słuchaczy kursu
jest bardzo nierówny. Niektórzy ::lloskonale orientu ją się v.•
omawianych zagadnieni ach. in·
ni ma j ą zbyt mały zasób wiado_

W na jbliższcj przyszłości uru
zostana zespoły szko
chomione
obradowali nad uchwałami III P lenum
lenia początkowego Z.M.P. na te
KC PZPR .
renie wiejskim. Kursy uruchomiane zastana dla ZMP-owców
W sali stołówki Fabryki M·ll w i postanowili zastosować je w prak z kół w O porowie, Pleckicj Dą.
Żychlinie. odbyła się ogólne zebra tyce w swoim zakładzie pracy. Po browic, Krośni·ewicach, Krzyża
nie członków organizacji podsta- s tanowili oni na terenie zakładu nowie,
P asiece
Dobrzelinie,
wowej PZPR. Członkowie Partii i poprzez systematyczne i intensy Bedlnie. Burzkowie, Groszkach,
w licZ;bie p-Onad 400 · wysłuchali wne szkolenie podnieść poziom ide
referatu KC PZPR tow. Romana o1ogiczny aby uodpornić organiza
Werfla o historycznych uchwa- cję przed szkodliwą penetracją Co trze b a wiedzieć
łach III Plenum KC.
Towarzysze zabierający głos w wroga klasowego.
Dyskusje podsumował tow. Wer
dyskusji całkowicie solidaryzowa·
li się z uchwałami III Plenum K C fel.

Miasta Kut n a
S tarostwo Powiatow e
Pow. Zakł. E lekt r yczny
Prezyd iu m P o w. Rady
N arodowej
Pow . Za kł. Ub ezp. Wzajemnych, ul. Naruto wi·
cza nr 20
Urząd Zdrowia
Szpital P o wiatowy
Ubezp. Społeczna
Walenta, Apteka
Chacińska, Apteka.
Apte ka „Pod Orłem"
Pogotowie Sanit. P CK
Polski Czerwony Krzyż
(PCK )

tl.02 -

szkolenia początkowego

zostaną zespoły

Na tere~ie wiejskim urucho· tywistów. jednak nie wszysc)l
mi one zostanr~ zespoły szkolenia słuchacze kursów uczęszczają
pocz(łtkowego.
na w yktady regularnie. Frekwen
Kutnowska organizacj a Zwia c ja nie przekracza 60 procent,
zku M todzież y Polskiej przystą_ gdyż kursanci lekceważą sobie
niedawno d·o · szkolenia obow i ązek szkolenia. Nie trzeba
piła
swych czło nków. O becnie w każ chyba w tym miejscu r az 1eszdą niedziele o:ibywa się szkole- cze mówić o gotężnei broni, ja_
n ie kadr ZMP . ZH P i „SP". Na ką da ie aktywiście młodzieżo.
ku rsy wytypowano oko ło 30 ak- wemu - szkolenie, dlatego też

WAŻNIEJSZE TELEFONY
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UwaSna,· , człon ~owie »l'!lo
l
Zarz;Jd ZKS „Spńjilia" tawi:i

clarnia W~7,vslkicb członków„ iź

jes.t
Gruźlica
niejszych chorób

jedną

z

kołchozowego„."

jakie
tiawiedzają ludzkość. Na podstawie
masowych badań ['entgenologicz.nych
j danych statystycznych, ~branych
od 1946 r„ można stwierdzić, ie
rocznie około 65.000 obywateli urnie
ra na tę chorobę, a ponad milion
ludzi. czylL co 20 mieszkaniec
Polski je t chory na gruźlicę czynJest to smutna spuną, zakaźną.
ścizna rządów sanacyjnych i okresu okupacji.
Jak wiadomo, ponad 10 milionów
osób w Polsce, CllYli IPOnad 45 proc.
je·t uprawnionych do
ludności
chorobowych ubezpieświadczeń

ciowei klasy robotniczej wpływa na
likwidację źródeł odziedziczonej po
gospodarce kapi•t.alistycznej klęski
społecznej.

Powojenne ustawodawstwo ubez~
pieczeniowe prrz:yznało chorym na
gruźlicę prawo do korzystania. z le•
czenia. bez żadnych ograniczeń co
do czasu stosowania. pomocy leczniczej. W ten sposób chory pracownik ma pewność, ie żadne starania,
żadne lelti i żadne riabiegi zmierzaganie rozwojowi tej straszliowej jące do wyleczenia go i przywrócechoroby. Stała poprawa warunków nia do pracy, nie zostaną zaniedbaekonomictznych i wzrost &topy ży- ne czy pominięte.

Sport

< Łó
»Spójnia«I gromi »Stal<
I
W ubiegłą niedzielę zespół pię.
„Spójni" Kutno rozegrał
trzeci z kolei mecz w ramach roz
grywek „B" klasowych. Tym ra
zem przeciwnikiem kutnowsktch
pięściarzy, była. „Stal.". łódzka.
Mecz zak~nc~~ł ~?~wynikiem 10:4.
.
(bez wagi c1ęzk1eJ).
Punkty dla Kutna zdobyli w ko
lejności wag: Minkuszek, Truściń
ski, Walczak. Szynkiewicz. Szychowski. dla Łodzi zaś Liszka i
Kolodziejski.
Przeb~eg walk przedstawiał się
następu.1ąco:
Waga musza - Domżał (Kutno) po dwóch wyrównanych mniej
w:ęcej rundach poddaje się Liszce (Łódź). Domżał był nie przygoto•vany kondycyjnie.
Waga kogucia - Minkuszek (Ku
tn.o) pr~ez wszystkie trzy rundy
miał widoczną przewagę i zasłużenie wygrał na punkty z Nie·
ściarski

\\'dniu 17 h. m. o godz. 17.ci w
pierwszym ter ni in ie. a o 18-e i w
drugim \V Ś\\'ietłicv Po\Viatowc>j
Rady Z\viazków Zawodowych.
mies7.czncej s ic pr7.y ul. Kilinskiego 4, odbrdzir siP W::ilne Ze
branie cxłonkó\\' Klubu .
Z uwagi na ważność spraw
obecnoś<2 wszyslldcli obowiązko dzielą.
wa.
Minkuszek jest dobrze zapowia
dającym się bokserem i kto wie,
Zarząd ZKS ,,Spójnia".
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W tej przeciętnej wsi syberyj- ków, ogrodników i pszczelarzy.
w . tej właśnie szkole technicz·
skiej . pracuje dziś 2 agronomów,
3 lekarzy, 11 nauczycieli, 4 elek- nej uczyło się 26 synów i córek
trotechników, 3 tokarzy, 8 szofe· kołchoźników wsi Wielkie Niczki.
i:ów, 6 kombajnerów, 20 trak- Od wielu lat istnieją przy ośrodku
torzystów, 5 maszynistów, obsh1-1 maszynowym wsi kursy mechanigujących młockarnię, 2 radiot~Je- zatorów gospodarki rolnej, a przy

Na samym skraju wsi wyrosła
elektrownia. Przewody dochodzą
do domów kołchoźników, do gma·
chów ·instytucji społecznych, do
farm hodowlanych. warsztatów to
karskich i stolarskich, ślusłrni,
da lek ~ei
mlyna, garażu. Wieś jest całkowi
cie zelektryfikowana, wzdłuż drogi ciągną się szeregi latarń elek- grafistów. redaktor wiejskiej g.:1.- I klubie uruchomim:o agrotechnicztrycznych Przeciętny roczny do- zetki radiowej, mechanik miejsce- ne kur&y dla kołchoźników.
chód kołchozu wynosi około 500 wego kina. ·
W Wielkich Niczkach, podobnie,
Kołchoz stał się dużą zmechaui·
tysięcy rubli.
jak w wielu mnych wsiach Związ1948 r. na ogólnym zebra zowaną i zelektryfikowaną gospo·
Radzieckieg;o stworzono tzw.
ku
niu kołchoźników postano darką. Kołchoonik - rolnik jest
wiejską. Wygłaszają
wszechnicę
maszytraktorzystą,
jednocześnie
rutysięcy
50
przeznaczyć
wiono
bli z funduszćw społecznych na bu nistą, kombajnerem, ślusarzem. to tu referaty i pogadanki przedstawiciele m1eJsc.owej inteligencji.
dowę nowego klubu. Klub wybu- karzem, mechanikiem.
Agronomowie Cyganków i Ustaty.::h
chłopi
się
uczą
Gdzie
miesięcy,
dowano w ciągu i·rzech
wszczykowa zaznajomili kołchożni
jednakże kołchoźnikom nie podoba wszystkich nowych specjalności ków z życiem i działalnością wiel
ło się skromne urządzenie kluhu, spyta może czytelnik.
rosyjskiego przeobraziciela
kiego
Na miejscu, w Wielkich N'icz·
wyasygnowali więc z własnych f\:11
przyrody, Iwana Miczurina, z nauduszów 20 tysięcy rubli na jego kach. ,
Dokuczajewa,
Kostyczewa,
upiększenie. Za pieniądze te na- 1 W minusińskim rejonie już od ką
innych twór
i
Łysenki
Williamsa,
byto aksamitną kurtynę oraz pię· przeszło 20 lat istnieje szkoła tech
a.2'ronomicz
nauki
radzieckiej
ców
zootechniagronomów.
dla
niczna
kne meble do biblioteki.

I

C?:eń społecznych. Statystyki nie po
dają, ile spo~ród tych osób dotknię
tych jest gruźlicą, i to nie tylko
a.le i
otwartą,
czynną,
gruźlicą
chwilowo nie
gruźlicą zamkniętą,
groźną dla otoczenia, a wyniszczającą organiizm zakażony.
Jasne jest zatem, że instytucje
przeznaspołecznych
ubezpieczeń
czają 'bardzo duże sumy na walkę
z gruźlicą, że ro~budowują sfoć sanatoriów i prewentoriów, 7.e dążą
do tłumienia zła w ~rodku, słoS1J
jąc na coraz szerszą skalę zapobie-

najgroź

społecznych,

•

•
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ź

czy. w najbiiższef przyszłości nie doświadczenie, jednak Szynkieodegra poważnej roli w pięściar- wicz silnym ciosem posyła swego
stwie na terenie naszego woje- przeciwnika clo 8-miu na deski.
Sędzia odsyła Lipca do rogu. Zwy·
wództwa.
Waga p iórkowa - Jaworski (Ku · cięża przez nokaut Szynkiewicz.
Waga półcieżka _ Szychowski
~o) stoczył walkę z misti:zem
pierwszej rundzie
p1erwsz~g.o kroku ~o~s~rsk1ego, (Kutno) już
za~oomkiei:i Kołodz1eJslom. Po wygrywb z Siewierskim (Łódź),
dwoch remisowy.eh rundach, w rzez techniczne k 0
· ·
·
trzeciej otrzymuje kilka silnych P
Szychowski jest nowopozysk,aciosów i w rezultacie poddaie się.
nym zawodnikiem ,,Spójni". S!ła
Walkę wygrywa Kołodziejski.
Waga lekka _ Truściński (Ku- ciosu i dynamika walki, a. także
tno) zmierzył się z Pietrzakiem. dobrze opan.owane wyczuci~ dy:
Pierwsza runda upłynęła pod zna stansu roku1e ~em~ za.wodnikowi
kiem wzajemnego badania się. W 1 dobrą przyszłosć pięściarską.
W wadze ciężkiej - walka nie
drugiej rundzie Truściński narzu·
ca duże tempo i w rezultacie zwy odbyła się.
Zespół „Stali" był dość silny
cięża wysoko na punkty. Pietrza'!<
wyczer.pany drugą rundą nie zdol tak, że na tle spotkania pięściarze
ny jest do walki i w trzeciej sę- „Spójni" wypadli rzeczywiście do
tlz~a ods~ł~ go do rogu.. Truściń- b~ze. Trzeba jedna.k. ab~ kierow
skt zwyc1ęza przez techniczny k.o. nictwo klubu bardz1e1 zaintereso·
Waga półśrednia - Walczak (Ku wało się młodymi pięściarzami i
tno) już w pierwszych sekundach ~ystematyczne przeprowad:zało tre
zasypuje przeciwnika gradem cio ningi. Jak się okazuje, Kutno ma
sów i v.rygrywa z Cłapą .p rzez tech dobry narybek sportowy.
K. B.
niczny k.o.
mamy
tutaj
I
średnia
Waga
do zanotowania poważny sukces
Złóż ofiarę
kutnowianina. Szynkiewicz (Ku·
tno) zmierzył się z Lipcem. Mimo,
odbudov1ę
że ten ostatni pos.iiarla rutynę i

w

„-........._„

-.„„„.„ ...........

na

Warszawy

0110 110110110110110110110110110110110110110110 11

11ouo11 0 11 011:> 11011011 01101101101 1011011::>1101 101 101101101101i.011011

klub wiejski. Powiewają nad nim'
czerwone flagi, przy wejściu umieszczono głośniki, z których roz
brzmiewa właśnie głos speakera:
„Posłuchajcie wiadomości z życia

W

dotkniętych g ruźlicą

os6b

nej; nauczycielka Szurdisowa, wy
głosiła kilka wykładów na temat
pochodzenia życia na ziemi i stru·
ltlury wszechświata; Ponomarew,
zastępca dyrektora ośrodka ma·
szynowego, wygłosił odczyt o sytuacji międzynarodowej. Program
wszechnicy przewiduje cykle wykładów z historii, filozofii, medy,·
cyny, pedagogiki, literatury i sztu
ki. Wygłoszą je członkowie rejono
wej grupy prelegentów, liczącej
obecnie 48 osób.
W kinie wiejskim przed każdym
filmem odbywają się prelekcje.
W klubie wsi Wielkie Niczki by
łem w niedzielę. W pięknej sali
'
· kołchoznicy,
klu b oweJ· zeb ra1·1 się
by obejrzeć wystawioną przez kółko amatorskie sztukę Pawlenki -Pt.
„Szczęście".
W rolach głównych występowali: kowal Gołowin, ~lusarz Szustow, dójka Reszetnikowa, bibliotekarka Kriwoborec, nauczycielka
Czernyszewa.
Z sali teatralnej udałem się do
biblioteki, mieszczącej się w zacisznym pokoju klubu. LiczY. ona
około 3 tysięcy tomów.
.....,_ ~ę~ do ,\\'.ie_dzY. mieszkańców

I

wsi jest ogromny - mówi kiernw
niczka biblioteki. Zwiększa się
zwłaszcza zainteresowanie ·fucho~
wą literaturą agronomiczną, dziełami z zakresu hodowli bydła, o•
grodnictwa i pszczelarstwa.
Obejrzałem kartę abonamentową cieśli kołchozowego, Iwana
Kazanowa. w ciągu ostatnich 3
miesięcy kołchoźnik ten, człowiek
w podeszłym wicku, przeczytał:
książkę o osiągnięciach Bohaterów
Pracy Socjalistycznej, dzieła SI alina, dotyczące kolektywizacji wsi,
powieść Ażajewa „Daleko od :Mo:~kwy" oraz „Szlacheckie gniazdo"
Turgieniewa. Na koncie inne!?'o
~
kołchoźnika, Mii:hała Romanienko,
ujrzałem tytuły: „Wojna i pokój''
·
T ołst OJa,
„Obr yw" Gon ~z·ll'owa,
„Stal i szlaka" Popown, itd.
kołchoźników posiada
Wielu
własrie biblioteki, liczące po klika
set książek. Gazety prenumerują
wszyscy mieszkańcY. kołchozu im.
·
Woroszyłowa.
.„Wieś kołchozowa Wielkie Niczki może służyć za przykład, , jak
zacierają

się różnice,

istniejące

dawniej między życiem chłopów,
a .ŻY.ciem ro.ieszkańców. mj.!!,1?1:. • '\
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------Jak pracują

Lista 10 najlepszych

Z4P !ioorllu

· związki Okrągowe?

nasze

Po opubilkowaniu listy 10 naj
leps;;ych lekkoatletek Łodzi w
ubiegłym sezonie, przystępujemy
obecnie do publikacji listy 10
najlepszych lekkoatletów. L1Stt,
Biura Politycznego KC ŁKS Włókniarz, Kolejarz, AZS i o- poziJm naszych czołowych szermiechwała
tak jak i poprzednią. opracował
PZPR-u spowodowała, że Lódz- !>t&tnio Międzyszkolny Klub Sporto- 1zy.
ŁOZLA red. L. Szumlewprezes
posiadamy
najwyższej
klasie
\IV
insirukokiem
pod
trenuje
który
wy,
do
otrzymał
ki Związek Szermierczy
5 seniorów, w klasie B 20, a w kla-\ . ski. (Przyp. Red.).
swP.j dyspozycji odpowiedni fundusz tora Urbańskiego.
porównaniu z rokiem l,lbiei nie . potrzebuje . ?b_e~nie szt~kać 1 Dwie trudności powstały swego sie C poważne zastępy miłośników
głym lista dziesięciu najlepwsparcia prywatnej miCJatywy. Fra- crnsu z ustaleniem składu zJrzadu szermierki. Sam tylko „Międzyszkol
szych upoważ'nia nas do tego, aby
c~ zarządi; zwi_ązku postępuje '.bee- ŁOZSz. Przez pewien okres komi~a- ny Klub Sportowy' wydelegował do
me w dwoch k:cr_m;kach_. . Po ~)Jerw- rzem hył op. Kawałek. Ostatni·) jed- treningów 120 chłopców i 70 dziew- I zaryzykować twierdzenie, iż w lek·
kiej atletyce łódzkiej nastą.piła du
sze'. aby z?~by~ JaK na1_w1ększe sze- nak zarząd został wybrany, a preze- cząt. Treningi odbywają się w szkoża poprawa. Poprawa. ta uwidoczni
reg1 :r?łodz1ezy 1 _po ~rugie, _aby wpro sem jego został ppłk. Kożluk, . ko- te przy ul. Nowotki 16. Warto zała się w ustanowieniu sześciu nowadzie: do szerm1erk1 karabm. IN ro- rr.endant Służby Polsce.. Związek zo· znaczyć, że szermierkę trenują rówwych rekordów okręgowycll, a mia
k~ bież.~cym „Pierwszy K'.?k Szer- stał dzięki pomocy GUKF-u wyposa- nież wychowankowie szkoły scenicznowicie: w biegu na 400 mtr., w
z_d~łał zgrom~dz1c o~oło żony w sprzęt. W najbliższym czasie nej.
mierczy
Na dzień 12 grudnia br. projektuje
biagu na 3,000 mtr. oraz 110 i 400
300 z8:w.odmkow, re~r~tuJących. s1~ ~ powstanie nawet w Łodzi specjalny
mtr. przez płotki; w trójskoku i
mł?dz1ezy . ~~kolneJ 1 <l:kadem1ck1~J- ośrodek szermierczy, gdzie młodzież się wyjazd na mistrzostwa stolicy
w pchnięciu kulą.. Rekordy te zoJ~z w i:aJbl!zszym czasie. odbedz1e będzie mogła się przez cały dzień czterech zawodników z Łodzi: Banaprzez: Wdowstały ustanowione
s1ę turmeJ rozgrywek m1ędzyszkol- szkoliC bez poniesienia jakichkolwiek sia, Dujwłowskiego, Bachmana i Rybickiego.· Wyjechałoby jeszcze wię
czyka, Nowaka, Tułeckiego, Kunych we florecie. Odnośnie szkole- kosztów.
źmickiego i Prywera.
Ośrodek ten zostanie otwarty przy cej zawodników, ale liczba startująnia, to trzeba przyznać, że odbywało
cych jest ograniczona.
,
się ono bardzo planowo. Część naryb
Wyniki uyskane przez Wd9wczy
15
1
Na znko1'lczenie podajemy skład
i będzie wypoku łódzkiego szkolono w Łodzi, 1esz- u· Daszynskiego
ka. i Prywera za.kwalifikowały
Okę
Ł"d
w sale; natryski itp. pomoce zarzą d u
sażony
tę w Karpaczu, gdz1·e szerm1·erze na- dla
tych dwóch za.wodników do k:.dry
, .
r g cwego
o z.k'1ego
szermierzy.
Szermierczego: prezes Związku
Si wiele skorzystali z drogocennych
reprezentacyjnej Polskiego Związ:
wiceprezespierwszy
Koźluk,
ppłk.
Ogólną bolączj(ą sportu szarILieru.wag znanego fechmistrza K~v•eja.
.
ku Lekkoatletycznego.
Jakie kh1by uprawiają na terenie czego jest brak sprzętu. Jedyn:1 fa- Kawał0k, drugi wiceprezes - !lanaś,
Z zawodników, którzy w roku
naszego mia,,sta szermierkę? - zad". bryka, jaką posiadamy, nie jest w sekretarz - prof. Szumlewska, skarb
bieżącym znacznie poprawili swoje
sobie zapewne pytanie nie 'jeden z stanie wykonać zamówień, toteż za- nik -· Bernard, kierownik wydziału
wyniki wymienić należy: · Antonoczytelników; A więc do nich należy: rząd ŁOZSz.. p·rowadzi rozmowy z org. i planowania - inż. Prażanow
wicza., Wdowczyka, Prywera, Stęp
„Czujczynem" (który wyrabiał rów- ski, kierownik wydziału sportowego . nia, Kowalskiego, Sysaka., BartosiDi!jwłowski, kierownik wydziału
nież sprzęt szermierczy„ ale według ka, Graba, Tułeckiego.
Rybicki, kierowwłasnych wzorów), aby nastawił się v..-yszkoleniowego 100 MTR.
na produkcję przepiso~ej broni szer- n;k wydziału spraw sędziowski:h 1. Antonowicz T. ŁKS wt. 11,1
mierczej, a wówczas częściowo ~pra- Ka7miercza.k, samoistny referent do
Chemia. 11,2
2. Kozłowski
pom yślnie spraw administracyjno-gospodarczych
załatwić
można by
wę
Chemia 11,3
3. Wdowczyk
- Marczyk.
· przynajmniej dla ' naszego Okręgu.
Wł. 11,4
PKS
Kun
4.
Łódź jest jednym z najsil~'iejszych · Komisję Rewizyjną stanowią: inż.
AZS 11,4
5. Lipowski
okręgów szermierczych w Polsce. Ba- Bachman, inż. Kryłowiecki, kpt. Kuż
Boruta. 11,1
6. Jama
naś i Dajwłowski z Kolejarza mają nicki.
ŁKS. wt. 11,6
7. Tułecki
biorą
zarządu
Udział w pracach
zawsze zapewnione ·miejsce w 'i·ep:reZwiązk, 11,6
8. Białek
zentacji pa1istwowej. Wybijają się jeszcze czynni zawodnicy, co jest
Spójnia. 11,6
Oberbek
9.
zawodnicy · tej miary, jak: inż. Bach- objawem bardzo pocieszającym. Są
10. Dobierzewski wt. Zgierz 11,6
man, Kaźmierczak (Kolejarz) i Rybic- dzimv. że tak pojęta praca wyda
200 MTR.
ki z AZS-u. Zaznaczyć wy11ada, że r szybko pożądane owoce i przyniesie
Ch.emia 23,4
1. Kozłowski J.
f,OZSz. złożył wniosek o utworzenie wiele dalszych korzyści tej pi<;knej
PKS Wł, 23,5
2. Kun
ligi. Liga niewątpliwie podniosłaby i szlachetnej gałęzi sportu w Łodzi.
Chemia 23,6
3. Wdowczyk
ŁKS Wł. 23,8
4. Antonowicz
Z:.KS Wł, 23,9
5. Tułecki
rocznicy Konstytucji
Z
Boruta. . 24,1
6. Jama
Chemia 24,3
7. Różycki
8. Woźniakowski ŁKS wt. 24,6
ŁKS Wł. . 2;l,7
9. SZczepa.nia.k
Chemia 25,0
10. Tarnacki

Szermierze łódzcy zrywajq

Co pisała proso łódzka 7

I

lekkoatletów łódzkich

z prywatnq inicjatywq ...

U

grudnia 1929 r.

Podczas obrad marszałek DaszyńDEMONSTRACJE KOl\1UNISTóW
ski nie chciał udzielić głosu posłom
W SEJMIE
W d11iu wczorajszym odbyło się w 1-:omunistycznym, co wywołało gło$
Sejmie. głosowanie w sprawie wnio-1 re protesty r.a ławach komunistyczsku o wyrażenie votum nieufności liych.
ARESZTOWANIE
iządowi śwital~kie~o. W~i?sek pr;-eMŁODYCH KOMUNISTEK
szedł ol?rzynuą w1ększosc1ą .glosow.
głosowało przecnv rz:!24~ posłow
pisze „,Republika"
Ubiegłej nocy dowi - za rządem tylko 120, przy
aresztowano kilkanaście uczenie giczym 4 k:irtki oddano białe.
mnazjum przy ul. Zielonej 8. Uczennice te od dłuższego czasu były pockjrzane o uprawianie agitacji komunistycznej wśród młodzieży szkolne.i, urządzały wiece i zebrania oraz
kolportow.ały odezwy.
PRZYMUSOWE „FERIE"
PAŃSTWOWY TEATR
Fabrykanci łódzcy uchwalili zaIM. STEFANA JARACZA
trzymać wszystkie zakłady pracy na
<ul. Jaracza 27)
okres świąt Bożego Narodzenia. Fazespołu
popis
19.15
Dziś o god~.
bryki zostaną unieruchomione już 20
świetlic:nvego z Bielawy.
grudn~a, a ruszą dopiero po Trzec~
Królach. „Krok ten spowodowany
PAŃSTWOWY TEATR NOWY
jest cit;>żką sytuacją przemysłu" (Daszyńskiego 34, tel. 123-02)
„z drugiej
Punktualnie o godz. 19.15 „Bryga- pisze „Republika"
strony odbije się on fatalnie na budgada szlifierza Karhana".
RobotZniżki dla studentów i członków żetach rodzin robotniczych.
nicy będą mieli skąpe święta" konZwiązków Zawodowych ważne.
kluduje melancholijnie pismo.
PAŃSTWOWY
TEATR POWSZECHNY
CODZIENNA PORCJA
(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36
„SENSACYJEK"
Codziennie o godzinie 19 w ramach
Dzienniki przynoszą codzienną porFestiwalu Sztuk Rosyjskich i Ra- cję „ciekawostek" w rodzaju: „Siedzieckich „PRZEŁOM", sztuka w 4 lderą zarąbała uśpionego męża". aktach Borysa Ławreniewa, z udzia- ,.Krwawa awantura w restauracji łem całego zespołu. Inscenizacja i reOsiem osób ciężko rannych w lokalu
Karol Adwentowicz, sceno p. Szymaniaka przy ul. Sienkiewicza
żyseria gr'a fia - Zenobiusz Strzelecki.
PKO
książeczek
„Fałszerz
40".
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16. f:Chwytany 11a gorącym uczynku".
TEATR „OSA"
(Traugutta 1)
„Wzywa was T'ljmyr" - komedia
muzyczna K. Isajewa i A. Galicza.
Początek o godz. 19.30.
„LUTNIA"
Dziś i codźiennie 0 godz. 19.115 _ ADRIA (dla młodzieży) - Stalina l
„Zielone lata"- godz. 16, 18, 20.30
M'l
)
.
„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3 BAŁTYK (N
arutow1cza 20 - „ 1 aktach K Zellera
czenie jest zlotem" godz. 17, 19, 21
TEATR .LALEK 'TPD PINOKIO"
Codziennie· _ opróc;' poniedział- BAJKA (Franciszkańska 31) _ „Zagubione dni" - godz. 17.30, 20
ków _ „Wilk, koza i koźlęta" GraGDYNIA (Daszyńskiego 2) _ „Probowskiego.
gram aktualności krajowych i zaPA~STWOWY TEATR ŻYDOWSKI
d 11 1?
'
granicznych Nr 51' - go z. , -•
(Jaracza 2)
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Dziś teatr nieczynny.
HEL (dla młodiieży) Legionów ·2-4
„Młoda Gwardia" I-sza seria _
godz. 15, 17.30, 20
MUZA (Pabianicka 173 ) _ „śpiewak nieznany" - godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) - „życie dla nauki" godz. 16, 18.30, 21
14.00 •„PraśRODA 7 GRUDNIA
wo i życie". 14.20..,,.·~ A~ Rt. fRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
„Wschodnie zaloty" godz. 18 i ·20
„Walczymy z analfabetyzmem". 14.2,5
(Kilińskiego 187)
(Ł) Koncert solistów. 14.55 Muzyka ROBOTNIK
Kino nieczynne z powodu remontu
kameralna. 15.30 (Ł) Audycja dla
„Wesoły tu- ROMA (Rzgowska ·84) „Pocałuświetlic dzieeięcych 1·ysta". 15.50 Pogadanka sportowa.
nek na stadionie" godz. 16, 18, 20
16.00 Dziennik popołudniowy. 16.25 REKORD (Rzgowska 2) „Konik
Garbusek" dla młodzieży godz. 16;
(Ł) „Mówi Związek Zawodowy Włók
nia1·zy". 16.35 (Ł) Nowe nagrania
„Sąd honorowy" - godz. 18, 20
123)
• k'
(KT
1 n~s.,iego
16.50 Omówienie powieści T. '"'fYLOWY
płyt.
. ,
....
Manna pt. „Budenbrookowie". 17 .OO
„Gdz1es w Europie - godz. 15.30,
18 20 30
Koncert rozrywkowy. 17.45 Audycja
I
k )
(B. ł l 1. R
óla świetlic młodzieżowych. 18.00 "WIT'
" ie ynde 2
ła u7/
"' k'
„Z kraju i ze świata". 18.15 (Ł) „Zai prze om - go z. 18 , 20
gadki muzyczne. 18.40 „Wszechnica TĘCZA (Piotrkowska 108) - „Milczenie jest złotem" - godz. 16.SO,
Radiowa" wykła·d z cyklu: „Nauka
18.30, 20.30
o Polsce i geografia Polski". 19.00
Audycja dla wsi. 19.15 Koncert mu- TATRY (Sienkiewicza 40) _ „Szalony lotnik" _ godz. 16, 18, 20
zyki polskiej - transmisja do Budapesztu. 20.00 Dziennik wieczorny. WISŁA (Daszyńskiego 1) _ „życie
dla nauki" godz. 15.30, 18, 20.30
20.40 Muzyka rozrywkowa. 21.00 Kon
c<>rt Chopinowski. 21.30 Audycja li- WŁóKNIARZ (PrSchnika 16) -„Aa
Baba i 40 rozbójników" - g'.l :h.
teracka. 22.00 (Ł) Wiadomości. spor16.30, 18.30, 20.30
towe. 22.13 (Ł) Program lokalny na
WOLNOść (Napiórkowskiego 1 6) jutro. 22.l5 Koncert rozrywkov.-y śmierci"
„Niebezpieczeństwo
transmisja z .Czechosłowacji. 23.00
godz. 16, 18, 20
Ostatnie wiadomości. 23.15 Utwory
Ottorino Res1>ighi'ego. 24.00 Zakoń ZACHĘTA (Zgierska 26) - „Arinka" - godz. 16.30, 18.30, 20.30
czenie audycji i Hymn.

w·
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Stalinowskiej

okazji XIII

Wielkie śwlę.to sportowe wMoskwie
Hokeiści

COKA' 'zwyciężyli „Spartaka" 3 : 2

MOSKWA (Obsł. wł.). - W Mo-1
skwie na stadionie · „Dynamo" odbyło się święto sportowe, 'z okazji XIII roczin:icy 'Konstytucji Stalid . ł
·
k' · w · li
21ę . w rum u ~ia SJ?O,r
nows ieJ.
moskrewsk1cn
towcy wsz7stk1ch
sto~arzyszen sporto;.'lYch. Urocz~Olimpijczyk Bolesław Banaś, wielo- S<t?sc rnzpoc~ęł~, def1la~a zaw?dmkrotny mistrz Polski w szpadzie ~ow. S~cz:golnie. ~i:tuzJastyczme by
florecie, wiceprezes Ł. O., Z. Szer. h przyJęc1 hoke1sc1 CDKk~ drai;:
· ·
"' ~z*
~ ło
.

"y
'""m' 1•c
A"l..;..ade
~·

b
na go C1nnyc
Ś

•

_c„....y•:-· „

"
b - LU bł.1Dle
W-Vsłępac "_.

W Lublinie w dniach 2 1 4 grudnia

br. z oka.z~i 25-lecia. AZS lubelskiego
odbyły się rozgrywki piłki ręcznej
z udziałem drużyn: AZS - Wrocław,
Lublin,
AZS - Katowice, AZS AZS _ Łódź,
. Łódzka .„_ rużyna siatki m•skiej st.o"
"'
czyła. piękną walkt z mistrzem Polski - AZS-em wrocławskim przegrywając (15:12, 13:15 i 15:13). AZS Wrocław wystąpił w pełnym składzie
t t . P 0 1 k'1
1
.s . :
z repreze~ an a~u
na cze~
Antczaki~m .1 braćnu . ~allsz~~s~m1 :
W druz~1e lódi-;k1e1 wyrozn1h sil}
Fron~z~k i Borucz. Była to jedyna
p~razka. AZS - Łódź..P?zos~ałe wym~i spotkal'l pr~e~staw1a1ą s1' nast.ę
pu1ąco: AZS-Łodz - AZS-Ka.towlce (~5 :13, 15:10). AZS-Łódź - ~\~S
Lublin (15:12, 12:15, 15:10) - dz1ęki czemu AZS--Łódź uplasował sil} na
drugim miejscu.
spra~łY kobiety,
Niespodziankt
które przegrały przypadkowo z dru(15:10, 6:15,
żynf . AZS-Lublin
13:15), zdoby-wajl!C drugie miejsce.

I

. .U.

I

Pozostałe

wyniki

żeli-

siatkówki

skiej:

AZS-Łódź -

AZS-Katowice (3:15,

15:13, 15:13).
AZS--Łódź - AZ&-Wrocław
15:13).

ŻYJ?-a zeszlorocrznego mistrza ZSRR,
ktorzy kroczyU na czele rprzedstawicieli_ 20-tu moskiewskich ~tow~rzyszen _spoi;to;vych. Po defiladz~e
odbyły się biegi sztafetowe hoke:stów oraz mecze w hokeju _ b:;mdy.
Zako!'1czeniem uroczystości był
mecz dwu popularnych drużyn mó:_
COKA i „Spartaka".
skiewskich
Spotkanie to rozpoczęło mistrzostwa
ZSRR w · hokeju. Mecz zakończył
CDKA
dru żyny
się .zwycięstwem
3:2, która wykazała lepsze przygotowanie technic:zne i kondycY'jne.

Co

słJ}chać

Dziś

-

(15:9,

Wśród kobiet w-yr6żniła. sit etektow
nymi ścięciami Pi!.secka. AZS-I.6dź,
oraz 'Groszkówna - opanowa:nt grą i

„~iwaniem".

W piłce koszykowej druż,yn;l ĄZSWrocław odniosła „ zdecydowane zwy.
ci~two nad wszystkimi ies:J!łlłami. ,
Wynik AZ&--Łódź „ - •AZ6-Wro·
cław (20:28) świadczy o t,ym, ;e, drużyna. nasza nie stoi na odpo:Wiednim
poziomie.
Akademicy na.si spotkali sit z ser.
decznym przyjęciem i · czułł' opieką.
AZS-iaków z Lublina. Organizacja za
wodów dość dobra, jedynie ~ęd:i;iowie
nie sta:tltli na wysokości zadania. Ma.
my wrażenie, że rozgrywki drużyn na.
poziomie ogólnopolskim winny posia.dać nieco lepszt obsidt ·sędz~ow5~1!·

mecz
ŁKS

Uroczyste wręczenie· na~ód
lekkoatletom ŁKS „Włókniarz"
W dniu 11.12. 1949 r. o s;odz. 11-ej
rano w świetlicy „Bawełny" Fiotr·
kowska 272a, I piętro, odbędzie się
uroczystość rozdania nagród zawodniczkom i zawodnikom Se~cji Lekkoatletycznej ŁKS „Włókniarz " za se•
i.
zon ubiegły.

u bokserów?

Bawełna

li
Włókniarz li

W dniu dzisiejszym, tj. we środę,
dnia 7 bm. w sali przy ul. Ogrodowej
Nr 18 odbędzie się mecz bokserski o
drużynowe mistrzostwo Kl. B pomię
dzy Bawełną II a ŁKS Włóknia
rzem TI. Początek spotkania o godz.
19-ej.

Egzamin

sędziowski

ŁOZLA

ŁOZLA podaje do wiadow dniu 9 grudnia o godz. 17
w lokalu ŁOZLA przy ul. Piotrkowskiej 67 odbędą się egzaminy dla kan
dydatów na sędziów lekkoatletycznych. Komisja sędziowska urzędować
będzie do godz. 20-ej.
Zarząd

mości, iż

Qi.

o.
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Rozdział

VI

DŻEŁCHANA.

. Pierwszy dzień przesiedziała Lela na rozpalonych od słońca
k a.mieniach, pod ścianą, w rogu więziennego podwórza. Okryta
chustką, nie odważyła się patrzeć na to, co się wkoło niej działo.
- Dżełchana! Niewola!.„ myślała połykając łzy. - Teraz ni·
gdy nie wypuszczą mnie do oj ca.
Słyszała jęki, szmery, ktoś przechodził obok niej, ktoś ją
pchnął i wyszeptał obraźliwe słowo. Nie poruszyła się.
- Zdejm ze mnie sari - usłyszała czyjś głos koło siebie.
Obok niej, pod ścianą przykucnęły dwie kobiety. Jedna z n ich
jęczała głośno. Lela zdjęła chustkę z twarzy sąsiadlki.
Ujrzała siedzącą na piętach, potarganą młodą niewiastę, ze
złożonymi na piersiach rękami. Kiście rąk były ściśnięte dwoma
cieszczułkami i silne skrępowane sznurem. Gwoździe wbite w deszZ opuchłych palców
czułki przechodziły na wylot przez stawy.
·
sączyła się ciemna krew.
- Co to? - z przerażeniem· zapytała Lela.
- Kłódka - odrzekła kobieta.
widocznie matka pierwszej poruszyła się
Druga niewiasta,
również. ·

Popatrz! - pokazała Leli swoje ręce - czarne przeguby
.d<;> kości gnijące ciało.
uowiedziala.
. - ·Dopiero wczoraj zdjęli mi ~dke
'·
- . Za co ci ja nałożyli?.

-

i

obnażone:

- Za to, że tkałyśmy wefuę. Pochodzimy % Bicharu. W naszych wsiach tkają taką . cienką wełnę, jakiej nie potrafią .zrobić
sahibowie.
. - Sahibowie nie pozwalają nam tkać wełny . na naszych warsztatach! - powiedziała druga tkaczka. - Będziemy są,dzone. Jeśli sędzia jest dobry, każe odrąbać nam palce jednej ręki, a jeśli
obu rąk. Sędzia to też przecież . sahib.
zły Lelę ogarnęło przerażenie. Nie · wiedziała, co powie,dzieć.
Rozległy się świeźe głosy. Weszło dwóch ludzi. Kobiety za.
·
milkły.
J eden z przybyłych, rosły Afgańczyk w zielonym turbanie,
z wielkimi kolczykami w uszach, obejrzał podwórze. Wszyscy uciszyli się.
- O, tego! - wskazał palcem niziutki sahib w korkąwym
hełmie z wygoloną, złą twarzą. Wskazał na skurczonego przy. ścia
ni is starszego Hindusa w białej kucharskiej czapce i pasiastej przepasce na biodrach.
kucharz. ·
Był to baberczin Afgańczyk wyciągnął Hindusa na środek podwórza ..
Kucharz zbladł i i zatrząsł się ze stracnu.
- Biedriy Runbar! - powiedziała starsza tkaczka.
Dwaj strażnicy więzienni . podeszli, aby pomóc Afgańczykowi.
gdzieś za gliniane ogi:odzen ie
\,fszyscy trzej powlekli Hindusa
w kącie podwórza.
Mały sahib biegał i wydawał zaq;ądzenia.
- Cegły! - rozkaz~ł.
Jeden z dozorców przebiegł podwórze z gorącymi cegłami.
rozległo się przeraźliwe wycie za ogrodze O.„ o„.o„!
nie m.
krzyczał
- Wsadzę ci nieczystego mechtara na brzuch!
gromkim głosem malutki sahib.
Dozorcy przeprowadzili przez podwórze chłopca w brunatne j
1przepasce, z małą :niotełką za pasem. Był _to mec;htar - zamta.tacz

u1lC.

- Aj, aj! Co za hańba! ~ krzyknęły kobiety. ~ Zamiatacz
ulic dotknie. sie kiz:o ciała! ·Biedny . kuchar.z utraci . Drflwa ~wąjej

kasty!

W! .„

-

Gdzie pas Gordon-sahiba! -

krzyczał mały sahib · za pło

tem.
Kucharz jęczał tylko w odpowiedzi.
- Jego panu, Gordon-sahibowi, zginął jedwabny pas - objaś
niała młodsza tkaczka. - Już drugi dzień męczą b iednego Runbara, chcąc dowiedzieć, się, czy on go wziął.
- Worki ! - rozkazał sahib Afgańczykowi.
Afgańcżyk przeniósł przez podwórze dwa dhigie worki, zwią
zane razem i podobne do ogromnych skórzartych szarawarów. Coś
zywego wiło się, piszczało i kręciło w workach.
- Szczury! - powiedziała do . Leli młodsza tkaczka, s zerok<>
otwierając oczy.
- 0... o„. o. „ o.:! - dał się słyszeć znowu okropny. skowyt
za ogrodzeniem. Staruszkowi naciągnęli na nogi worki, pełne wygłodzonych szczurów.
. - Puśćcie - krzyczał kucharz.
- Gdzie pas Gordon-sahiba?
- Nie w iem! Przysięgam, że nie wiem! - wołał ochrypłym
głosem H indus .
Worki poruszały się jak żywe. S zczury, oblepiwszy n,ogi bie.
dnego Hindusa , z pisk iem szarpąły jego ciało.
Wkrótce jęki za płotem ucichły. Kucharza wleczono · z a nogi
przez podwórze. Stracił przytomność.
Długie godziny stali ·ludzie
Mały sahib obchodził wi~źni ów.
be-z jedzenia na słońcu. Jeden z nich miał ręce skrępowane sznurem na plecach, u rąk zawieszone były ciężarki. Inny miał całe
cj<:ło okręcone sznurem. Szczególnie silnie była skrępowana lewa
noga. Stał w ięc. SLhyliwszy się na prawej n odze, dźwigając na plecar:h ładunek cegieł. Rany powstałe od słonecznych oparzeń z asl;J eic!ły się na obnażonych plecach.
Na skraju podwórza wisiał trzeći więz1en przywiązany do
i:oprzecznej belki. Zwiesiwszy na b ok głowę. oddychał szybko
i r:zucał · się od czasu do czasu , jakb y w konwulsjach.
- Trzeci dzień n ie dają im wody - powiedziała starsza tkaczka. ·- Z'o sa wieśniacy. którzy nie zao łacili podatku.

d. c.

n:.

