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Sukces pracy górników polskich
Meldunek do Prezydenta RP
o przed:terminowym wykonaniu planów

WARSZAWA (PAP) - Prezydent I trzyletni Zagłębia: śląsko-Dąbrow
Rzeczypospolitej Polskiej, Bolesław sk!e oraz ~r11:kow.skie. W trm samym
dnm Rybnickie Z1ednoczeme Przemy•
.
B1erut. otrzymał od Zarządu, G_to;v- słu Węglowego wYkonało, pierwsze
ne70 Związku Zawodowego Gormkow w całym przemyśle węglowym, roczny plan produkcyjny.
następujacą depeszę:
Depeszę podpisali: przewodniczący
Zarząd· Główny ZZG składa meldu·
pozostanie pół godziny dłużej, zaś nek przewodniczącemu Polskiej Zjed- Zarządu Głównego Zw. Zaw. Górnici z drugiej zmiany będą przycho- noczonej Partii Robotniczej, że w ków - M. Czerwiński i sekretarz dzić o pół godziny wcześniej. W ten
dniu 2. XII." 1949 r.' wykonały plan Stanisław Będkowski.
sposób można będzie podnieść kwa- ·
·
pozostałych
owe
zawad
lifikacje
·
członków załl>gi.
A więc żarliwe pragnienie godnego uczczenia 70-ej rocznicy urodzin
Wielkiego Wodza całej postępowej
Marszałka
tkaczy „Baludzkości pobudziło
RZESZÓW (PAP) - Chłopi gro- I dukcyjną. Równocześnie witaj..,c z za
przyjęcia
wełniane; Siódemki" do
na siebie pięknego zobowiązania. mady Niechobrz, powiat rzeszowski, palem nominację wielkiego Polaka,
na
Rokossowskiego
Konstantego
Jest oczywiste, że śladem swych
przodowników również cala załoga wyrazaHC swoją radość z powodu Marszałka Polski i Ministra Obrony
PZPB Nr 7 przygotowuje się do zjednoczenia ruchu ludowego na plat- Narodowej postanowili nazwać zało
uroczystego i 1>odniosiego uczczenia formie so.iu~zu robotniczo-chłopskie- żoną spółdzielnię rolniczo-wytwórczą
go, uchwalili założyć spółdzielnię pro imieniem :Marszałka Rokossowskiego.
wielkiej rocznicy.

Towarzysza JÓZEF A ST ALINA
Gdy tylko w prasie ukazała ,:;ię uczuć miłości i przywiązania dla
grudnia br. masy Tow. Stalina. Pierwsi przecież .zglobędą sili udział w konkursie, pierwsi poobchodzić
70-lecie urodzin Wielkiego Wodza ka.zali całej załodze,' że można staobozu pokoju i demokracji, gdy po- le wytwarzać 50, 60, 70 i więcej pro
cent całkowicie bezbłędnego towajawiły się wiadomości o pierwszych ru, zawsze przy tym przekraczając
podejmowanych swe bazy produkcyjne. Rów.10zobowiązaniach
przez załogi fabryczne celem ucz- cześnie zdawali sobie sprawę, że to
roczn!r.y, bynajmniej nie jest wszystko, na
czenia tej podniosłej
w PZPB Nr 7 z31panctwało wielkie co ich :rzeczywi5cie stać, że gdyby
poruszenie, szczególnie wśród 11- zaostrzyć uwagę i wzmóc wysiłki,
czestniczą<:ych w konkursach zespo to na pewno uda się uzyskać jeszcze
lepGze wyniki i w ten sposób przyłów najwyższej ja.kości.
Zarówno tow. Balcerzak jak i s.porzyć więcej korzyści krajow!.
Tak oto zrodziły się nowe poslaKobzanowa, Bilska czy Wiśniewska, z.dali sobie sprawę, że w „ba- nowienia najlepszych tkaczy „Bapostanowie
wełnianej siódemce" nikt inny, tyJ- wełnianej Siódemki" ko właśnie oni powinni wys~ąp;ć / nia które przysP;Orzą wiele nowych
z inicjatywą godnego wyrażenia metrów ·towa;u · Pofsce Ludowej.
zapo\.\riedź, że 21
pracujące świata

- o ile można będzie popra.wić
uzyskiwane przez nas wyniki, al)y
w ten sposób uczcić 70-rocznicę uro
dzin Wielkiego Wodza? Po naradzie z przewodniczącym Rady i z
referentem współzawodnictwa, po
krótkim zebraniu z członkami ~e
s•połów. prwdo-\vnicy orzekli jednoPod-niesi.emy jakość ~a
głośnie:
szej produkcji o 3 1>rocent, ~okaze~
my, że można jeszcze zw1ększyc
ilość ekstry, którą osiągamy obecnie.
Na arkuszu papieru składają swe
podpisy tow. Balcerzak. który zobowiązuje się wraz z swym zesnołem wyprodukować do 21 b. m. 53,4
proc. ekstry. tow. W-iśniewska
75,5 proc., tow. Kobzanowa - 70,1
77,ł proc.
proc., tow. Bilska ekstry.
Nie poprzestali jednak na tych
najwyższe.i
zobowiązaniach tkacze
jakości PZPB Nr 7.
- Nie wolno nam przecież izapomnieć o pozostałej załodze i dbać
tylko o nasze zespoły - 1POwiedział
Jak przyjżywo tow. Balcerzak. miecie towarzyszki, taką propozytak jak tu
cję, tebyśmy wszyscy,
jesteśmy, a więc 16 osób, wchodz1cych w skład naszych zespołów, codziennie poświęcali pól godziny celem doksl'ltałcania słabych tkaczy
naszego oddZ!słu? · 1·

Spółdzielnia produkcyjna
Rokossowskiego
im.

postępowanie władz

Brutalne
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Nota Ambasady Polskiej w

\~~~~~~:~'.~~~~:~:.:~:~~Jl\.
Chińska Republika ludowa ostrzega

. przed udzielaniem schronienia kuominiangowcom

PZPB w Pabianicach
Dnia 2 grudnia o godzi nie 12,30
Przemysłu Bawełnianego

ny produkcji na rok 1949.

słusznej kary
do francuskiego MS Z

nie uchroni szpiegów od

WARSZAWA (PAP) - W odpowiedzi na otrzymaną ostatnio noto;i
francuskiego Ministerstwa Sprl\w Za
.r-:ranicznych, Amb~sacla Polska w Paryżu wystosowała do francttfikiego
MSZ notę, treści następującef
Rząd Polski nie zamierza lcontynuować polemiki metodami narzuconymi przez rząd francuski, u.waża
jąc, źe ludzkie potraktowanie obywaWniosek ten przyjęto jednogł-Oś t-eli francuskic-h w Polsce stanowi
nie. Postanowiono, że począwszy od druzgoc~cc odpowiedź wqbec ujaw5 do dnia 21 grudnia, każdy, kto bę nionYch metod, zastosowanych przez
dzie pracował na. pierwszą zmianę. władze francuskie wobec Polaków,

W sekretariacie Rady Zakładowej 11:asiedli przy stole tow. tow.
Balcerzak, Kobzanowa, Wiśniewska i' Bilska. Pochyliły się głowy nad
wykresem, przedstawiającym osiągnięcia :ich zespołów w ciągu ostatnich dw·óch miesięcy.

francuskich

Państwowe

w Pabianicach

wykonały

Zakłady

plan rocz

Paryżu

metod, nie mających precedensu w
historii stosunków międzynarodowych.
W tych warunkach Ambasada Polska zmuszona jest ograniczyć się je·
dynie do przedstawienia Ministerstwu Spraw Zagranicznych zasadniczego poglądu Rz.1du Polskiego na
całokształt spraw, 'które były przedmiotent not wymie'nionyclt ostatnio
,
między obu rządami.
DE:portacje Polaków z Francji
dokonane ostatnio przez władze
francuskie, oraz dalsze aresztowania
obyw;11.eli polskich nie opierały się ani
r.ie C1p1erają się na jakichkolwiek faktach. Przeciwnie, wszystko, co wzglę
dem nich zostało wysunięte, ma charakter ogólników i zwykłych osz·
czerstw, których władze francuskie
nie usiłowały nawet w najmniejszym
stot1niu uzasadnić.
W tych warunk:ich reakcja ze stro·
ny władz polskich, polegająca na wydaleniu kilku obywateli francuskich
z Polski, . była. wYjątkowo powścią
gliwa i n.iała na celu zwrócenie uwagi władz francuskich, że tego rodzaiu praktyka w stosunku do obywateli {>olskich nie będzie tolerowana.
Zgodnie z obowiązującym w
Polsce ustawodalvstwem, którego '3trwwanie w tego rodzaju wypadkach przf'widziane zostało w polsko-

t

2

fra.icu;;kiej konwencji konsularnej
z r. 1925 i odpowiada ogólnie przyjętym zasadom prawa międzynarodo·
wego - aresztowani w Polsce obywatele francuscy, oskarżeni o prze·
st.ępstwa pospolite, będą mieli zapew·
nioną pomoc prawną., w "czasie dostatecznyqi. do przy~otowania im obro, .... <:i. '
,:;;~·~
ny przłd 1 Slid~~L ·
'> Mentorskie uw·agi · w sprawie
~ rzek'm1ego naruszenia .deklaracji i>raw czlowieka są całkowicie nie·
właściwe i budzić muszą niesmak, jeśli je wysuwa strona, która zamanifestowała najbrutalniejsze deptanie
elementarnych praw ludzkich przez
bicie i katowanie, całkowicie zresztą
niewinnych ludzi, a wśród nich po·
siadacza paszportu dyplornatyczneg3,
p. Szczerbińskiego.
ze było by
Rząrl. Polski uważa,
znacznie pożyteczniejsze dla normalizacji stosunków polsko-francuskich,
do czego sam zmierza, gdyby rząd
francuski zamiast bawić się w pouczenia, d_ których po ostatnich wydarzeniach nie ma tytułu ani prawnego, ani moralnego, nie otaezał z
lepszej sprawy,
godną
gorliwością
tak bezgranicznie troskliwą opieką
szpiegów, narażających na szwank
bezpieczei.stwo Polski i czyhających
na pokojowJ wysiłek ludzi pracy.
Paryż, dnia 5 grudnia 1949• .

Zakłady Przemysłu Drzewnego p k I k' hh dl I d,
oraz aang osas IC an arzy u zm1
Łódzkie Zakłady
o N z uch
Komisja
I

I

Dnia 30 listopada br. Warszawsko waliła konwencję
Społeczna
Przemysłu Drzewnego, zakł ad Nr 4, fi1ia Nr 3 wykonały
w tej sprawie
PEKIN (PAP). - Jak już donosi-/ prawo żądania.
O walce z ba nd(em żywym towarem
roczny plan produkcji na 10 dni przed terminem.
liśmy. Minister Spraw Zagranicz:- informacji, a każdy rząd, ukrywanych Chińskiej Republiki Ludo~ej ją.cy · na swym terytorium kuominFLUSHING MEADOWS (PAP)-1 łeczną projektem konwencji o walce
Blado
Czu :-- En - Lai prz:es~a.ł następuJą- tangowskie siły zbrojne, będzie poZgromadzenie Generalne ONZ prze- z handkm żywym towarem i prostyKorespondent z W-Ł ZPD
odpowiedzłaJ.ność za wszystce p!smo przedstaw1i::ielom dyp~o- 1nosił
:rządow kie następstwa tego stanu rzeczy", ·„„„„„.„.„„„„„„„.„„„„••„„.„.„.„„ •..•. „„„••„.„„„.„„...•„.„ ..•...•; prowadziło dyskusję . i głosowanie tucj~.
vrszystk1ch
matycznym
Zarówno w kom~j~ jak i na P~znajdującyms~ na terytoriumChln; -~-~·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~-~-----~-~-~n_a_d~o~p_r_a_c_ow_a_n~~-~p~r-~_e_z_k_o_m~~~j~ę~sp~o-- num
Zgromadzenia - przedstawicie„Chińska Armia Ludowa. wyzwa.le . USA, Anglii i Francji usiłowali
la obecnie południowe i południoosłabić projekt konwencji przez wnie
:
·
•
•
•
•·
wo - zachodnie obszary Chin i zblisienie szeregu poprawek, któ1·e dałyz każdym dniem do południosię
ża
by możność zachowania silnie rozwi. ,
granic kraju. W
\VO - zachodnich
niętej w tych krajach prostytucji.
tej s3•tuacji reakcyjna szajka. kuoPrzedstawiciel Zwiazku Radzi.!ce
e
e
minta.ngowska z Czang _ Kai - Szekiego oświadczył, że ~prawdzie kon~.z
kiem na czele zamierza. znaleźć
\vencja ta nie ma żadnego znaczenia
. ·-. ~
schronienie dla resztek swych wojsk
praktycznego dla ZSRR, w którym
w Indochinach i innych państwach,
prostytucja nie istnieje i zlikwidowa•
•
„ •
na południowy - zachód
leżących
ne zostały warunki społeczne, mogąC"rankie1ł'icza '""głoszone
od. Chin. w krajach tych kuominniemniej jednak
ce ją zrodzić tJ
.J
.J
ustanowić
zamierzają
tangowcy
ZSRR, mając na względzie konieczswe bazy, · by usiłować powrócic
ność walki z tym zjawiskiem, charakewentualnie do władzy w Chinach.
Tak więc można powiedzieć. terystycznym dla krajów kapitaliszego wkładu do odbudowy Polski mi zadaniami. Stoimy u progu 6-łetDRODZY GÓRNICY!
Centralny Rząd Chińskiej fte·
górników, sprawa stycznych - zgłaszał zawsze akces
że sprawa
przez niego planu budowy Fundamentów
Jest dla nas wszystkich szczegół- jest uchwalona ostatnio
publiki Ludowej zastrzega sobie
przemysłu węglowego staje s.ię do międzynarodowych konwencji w
ną. przyjemnoścU\, być gośćmi <ta Rząd WIELK,~ KARTA GÓRNI- Socjalizmu. Budowa. socjalizmu s1>rawą całej Idasy robotniczej, sprawie handlu żywym towarem i
kopalni, na. przodującej kopalni, CZA. w której przyznaje się górni- to, poprzez wzrost produkcji, gwasprawą. jej Partii, sprawą ' Rzą.du prostytucji. Dlatego i obecnie - poktóra pierwn& . wykonała plan i kom cały szereg przywilejów w za- rancja polepszenia bytu klasy roLudowego, ;zasadniczą sprawą na v;iedział delegat radziecki - ZSRR
Prezvdium CRZZ
móc wspólnie · 2 wami obchodzić gór kresie plac i w zakresie uprawnień botniczej.
szego dalszego marszu do so- uopiera projekt unifikujący istniejące
WARSZAWA (PAP) - W ostat- nicze święto, święto czołowego ocl- honorowych, dlatego, że polscy górdotąd konwencje i porozumienia w
cjalizmu.
Budowa Fundamentów Socjalizm:i
nich dniach odbyło się posiedzenie działu klasy_robotniczej, jakim są nicy - to czołowi żołnierze Polski
tym przedmiocie i będzie głosował za
Ludowej, postawieni na bardzo od- wymaga znacznego rozwinięcia wyPrezydium Centralnej Rady Związ nasi polscy rómicy,
Jesteśmy dziś u was na tym świę Projektem znajdującej się na porządpowiedzialnym odcinku, na. froncie dobycia i inwestycji w przemyśle
ków Zawodowych 'z udziałem przezbiega
:roku
tym
_
.w
święto
Wasze
wszyscy pełni radosnej dumy. ku obrad konwencJ'i. Zarazem delecie
węglowym.
całedla
przyszłość
lepszą.
o
walki
ZaAleksandra
wodniczącego CRZZ,
Wy, górnicy, najlepiej wiecie, w jaod
planu
3-letniego
wykonaniem
z
się
wadzkiego. Tematem obrad były zaUchwała Rządu o środkach za- kich warunkach odbudowało ~ię gat radziecki zapowiedział głosowago nar u.
gadnienia oszczędnościowe i sprawy odbudow·y .
wykonanie przez polskie górnictwo po WOJ.nie, po nie przeciwko poprawkom angielDl at ego P 0 1sk a L u d owa z m:"ł0 - bezpieczających
skim, które stwarza1'ą furtke dla dalGórnicy polscy z dumą mogą po- ścl·ą patrzy
organizacyjne.
·1 przemys ł węgl"owy planu wydoby- hitlerowskieJ· okupacJ·i, po rabem- sze!!:o
o·ch g' 'k ·
prostytucJ•1· 1' zn11'e·
:L
·
t
·
· l· mwes
o.poa cia
ow,
orru
1
sw
na
.
Analizując dotychczasowy przebieg wiedzieć o sobie; że ich praca, ich tego Rząd
ł b' .
:· dzachowania
i.tlerowców.
h
YCJi stawia zagadnienie kowej gospodarce
troszczyć się będzie 0
realizacji zadr.ń planowego oszczę- zwycięstwa w . walce o zwiększenie lepszenie warunków pracy, dlatego górnictwa polskiego, jego rozwoju,
•M y wszyscy wiemy, jak wyglą- rza1ą o os a 1ema walki z nią.
dzania, Prezydium CRZZ oceniło ini- wydajności były bardzo ważnym Rząd troszczyć się będzie 0 zasłu- jego unowocześnienia, jego uspraw- dała cała Polska, jej przemysł, jej
Przeciwko poprawkom angielskim
cjatywę tow. Walaszczyka i Hajduc- czynnikiem tego 3-letniego okresu żonych górników, 0 rodziny górni- nie nia i mechanizacji - jako jedno zburzone miasta, jej wyniszcz~ma nrzemawiali równieź przedstawiciele
kkh Zakładów Hutniczych, jako no- odbudowy Polski.
klasa robotnicza _ w jakich trud- Ukrainy, Polski, Pakistanu, f:giptu i
z kl uczowych naszych zadań.
cze i 0 dzieci górników.
Można powiedzieć, że sukcesy i
we, ważne forrr.y współzawodnictwa
nych warunkach na gruzach stareJ· Indii.
trast„_
to
zadania
·tego
Wykonanie
bęDlatego też Rząd troszczyc' s1·ę
praey i postanowiło zalecić wszyst- rzwycięstwa wasze w dużym sto;miu
"
" pnie przystąpiono do gło•ohitlel L • p ols',{J,· na gruzach okupacii
1
·
l
w
d
6
całos'cia. proJ"ektu konwennad
wania
k
e.me
anu
P
zema
powo
{
arune
waPoliycia
kim z'' iązkom zawodowym, aby for- decydowały o sukcesie :i zwydę dzie na. przyszłość o popra"'ę
do
powstawała
iej
rows
·
1
śl
go
„
""'
:::J·i. Za proJ"ektem g·łosowało 00
w przemy e węg owym, a rowrunków pracy górników.
my te jak najszerzej popularyzowa· stwie 3-letniego planu odbudowy.
. k
, t
nocześnie dalsza droga po.prawy wa ska Ludowa.
Wyrazem pełneiro zrozumienia wa
j
ły i rozoowszechniały.
pans w, przeciw 0 - 2 państwa zaj
Armia górnicza staJ'e przed nowy runko'w pracy górru"Ko·w.
15 wstrzymało się od głosowania:
!Dalszy ciąg na str. 2-eil

Jes.zcze bard Ziei w.zmozemy w·ys·•t·
I kI
OCIO 1•IZm W pO Isce
·, I b.U du iemy

s

p

Posiedzenie

rzemQw1en1e premiera Józefa
·" Dni a Górnika'' w kopalni "Karol"

e

z okaz•··

ę

giel

· lundan1ente 1n budownict& a·
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Mechanizacja kopalń•
według wzorów rad~ieckich
Przemówienie

usprawni i ułatwi pracę ·górnika

wygłoszone na Akademii Górniczei w Sosnowcu w dniu 4 grudnia r.
przynosi ona polepszenie waruu· j czenia 3-letniegc Planu, w przededniu I mysłu węglowego - ten warunek bę tam a spada. Wrębówek

wicepremiera tow. B. Mieea
Szcścioletnie-

b.

przemy!!?
31
angielski w II kw::rtale bieżącego rowkroczenia w 6-letni Plan Budowy dzie dopełniony.
ków urlopu,
Dri:g~ warunkie~ wykonan,ia. tych ku otrzymał o 18 proc. mniej, niż w
41 przynosi ona wysokie odznacza- Fundamentów Socjalizmu w Polsce.
ola państwowe, przynosi ona dla naj. . Druga podstawowa uchwała, pr~-y:- za?an .iest ~raw10łowa, tecnmczna poprzednim roku, łado1varek o 30
bardziej tasłużonych honorowy tytuł Jęta przez rz~d dotyczy zagaa_n1en 0~1entuCJa. ~as1 technicy przed wojną proc. mniej, lokomotyw dołowych o
zasłużonego górnika Polski Ludowej, głównie technicznych, dotyczy srod- (tJ. zrozumiałe, w warunkach kap1ta- 20 proc. mniej, transporterów o 3fi
5) przynosi ona mundury i stopnie ków zabezpieczającyc~ P'.zemysłowi lis.tycznyc~ '.1ie mogło być inaczej) proc. mniej.
:My na zastojową, zaskorupiałą, za•
górnic1.e dlatego, że potrzebne są węglowe~u. wykonanie Je~o planu on~ntowalJ się n~ tech~1kę zachodnieść wydajność.
n~eJ Eur~py, w teJ liczbie: i na !ech- pleśniałą, zmarshalliz.owaną tecbni•
,
mundury i stopnie temu wielkiemu wydobycia ~ planu lnwe.styC]I.
Co jest potrzebne, żeby wykonać zdyscyplinowanemu wojsku które w
Przed woiną w polskim przemysle mkę ang1elską. My uwazamy, ze w kc; krnj6w kapitalistycznych zachod•
te wielkie, te trudne, te śmiałe za- trudzie i wśród nlebez\)lec~eństw u- węglowym inwestowa'.10 mało. Kry· tych kraj~cl1, w t~ch zmarshal~lzo~a- niej Europy orientować się nie chccdania?
jarzmia pr.tyrodę i wydziera jej bez- zys zbytu, ~ert:irbaC)e gospodarcze, nych kra1acb, gdzie odbywa s~ę roz_- my i nie będziemy. My nie chcemy
Potrzebni są lnd:iie i potrzebna cenny skarb tak bardzo · zb1>dn anarchia kap1t.al!styczna, brak per- kład kapitalizmu, ma mlej!!CC rowniez się orientowr.ć na technikę, która w
jest technika!
dla pnemysłu _ tego n;ee · 1Y spektywy rozwojowej - wszystko to l zastój techniczny i na ten zastój 1949 rok-u, jak np. w Anglii, wydatp z mys µ wpływało na mały rozmiar i na mały techniczny my nie chcemy i nie ma- kuje w inwestycjach 4 i·azy mniej
Bez dostatecznej ilości dobrze zor• chleb _ polski wc:gieł.
pieniędzy ua tonę wydobycia, ni:ż wymy zamiaru się orientować.
strumień mwestycji.
ganizowanych, dobrze wykwalifiko·
wauYch, dobrze znających swój za·
Nie ulega ·wątpliwości, że Karta Jnwestvcje w ostatnich 11 latach
Weźcie An.e:lię. W 1947 roku zał&- dafjemy dmy, .bdiedny, zkrnis~czony i za.aJ.
co a:iv o me awna
l b ł
d .
·
wód, mocno kochających swój zawód, Górnicza, logiczne zakończenie i ud 30 d
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.My' w swe1• walce 0 mechanizację,
przec rugą wo1ną wa a y s1~ o . . ow~me_ po iiemne ":~g a Yo. zmeświadomych i ofiarnych ludzi, nie wiei1czenie dotychczasowego rozwo- do 82 groszy na tonę wydooycia i chamzowane w Angln
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ma. wykonania Planu Sześcioletnie· ju, stJ.nowi mocną podwal!nę, m któ- OSlfl~i1ę
y. n_aJmzszy pun t w r. , , 2,5 p~oc., . podcza~ ~dy nasz P a.n ~i wzorować na órnictwie radzieego, tak jak nie ma wykonania Planu rej rosnąć i krzepnąć będą , nu której a m1ar.ow1c1e :m groszy na tonę. Dla- Sześc1oletm przew1dnJe mechanizację ·ę
d · k'm
t •
•
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Sześcioletniego bez stałego onowo- szcz~śliwiej i pełniej żyć będą ludzie tego nawet rządowa komisja ankie- z'lładowania w 65 pl'Oc. Nasza pro- 1:~~1 ' na Y.m go;\c '';:0 r:l zie~
·h
1
podstasą
którzy
ludzie,
cześniania naszych metcxl wydoby- górnictwa,
towa musiała stwierdzić „opłakany dukcja ład.-n\'nrek w stosunku do WY• 'ore, w10ciągu a Ptyrewg}trCYiJcnty~e
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cia, bez systematycznie rosnącej ną wowym elementem zwycięstwa w s.an
oo yc1a ę zie .trzy razy w1ę ~~a, mz radzieckim które odkryło i urucho. ?Pil n .
ee
naszych zakładach pracy n(lwo::ze:;- 6-letnlrn Planie. ·
. Po t:·m w:szysL~;z:1 przysz_ła okui:a- pr~rlu~cja ang1elska. W A?gln zale- i;iiło Mwe' zagłębie Karagandy i Ku·
nej, potężne.i techniki.
Taki i nie inny jest sens Karty Gór c1a. okupacJa z JCJ rabun!,ową. eks- 1 'lwie 1edna <:zósta przodkow zaopa- · · 1.
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,, seh odu, D a le•
zn1ec ,u. Ualek'1ego
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, 'k'
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·
Ludzie i technika, technika i lu- niczej, uchwalonej przez Rząd w dniu ~ l oa t aCJ.\l,
z Je: mszc".;\'~1e s tq ~os~o- t?"zona Je~t. w przenos~1 1. grze o- kiej Pólnocy Uralu i za„lębia pod
dzie - oto dwa podstawowe ekmcn- 30 listopada br., w przededniu zakoń c..arkn na .1aw1erzchm 1 pod zienuą. '"e, ułatw1aJące mecham:<.acJę - nasz „ k
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tY, niezbędne dla zwycięo;kieg·o wyzem ·c:;ł , Iowy w kt'r m
ten
lllan przewtdU)e zaopatrzenie niema
konania Sześcioletniego Planu. Dla·uż\\ę~oo komba?n!w
"szystkich przod~ów .w prz~nośniki I~;..
o unowocze smenre procy gorm
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1asna • ze w tym krotkim o- programu rozpowszec naenia om a)
Rzocz
Jest rzeczą jasną, że Rząd, który
dziom przemysłu wę~lowego poświęd
t ł
· ·
.- ·
1
mienia zo<; a a -przeprowa zona w
ł z
.
cono dwie doniosłe u~hwały. powzięte przejąl w imieniu narodu kopalnie, kresie nawet przy tych wielkich su- 1 .
1owych' t•J. maszyn ąc ą- pełni i gdzie załadunek podziemny
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sie,
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nie
który
Rząd.
l:tór~ oznaczało odbudowę kopalń przez Radę Ministrów w c!niu 30 li•
·
'
ozna Y o Y o w za-;u zie cvch p!·acę urobku z praca ładowama
został zmechanizowany
. · p1anu .„, 0 wPgla
My <:nremy
·.
~ a nie- micliśmv· J. eszi uruchomienie ich w takim zakresie, stopada br., w prz-0ddzień waszej?O tu i perlurbac1·1 gospodarczych, .mar- odh•1dowywa -,
. JUt
·
na •·,;on1ec
nia.
·
któ- chii kapitalistycznej i związanych z cze dość czasu i dość sił, żeby za-' procent naszych ścian zaopatrzvć w ~,•.20 pr.oc. My w nasz~ll!' Plame Szeżeby zuacznie przckl'oczyć produkc.ię górniczego święta: pierwsza sc1oletmm mamy nmb1c1ę, razem z
•
przedwo.icnną, było zadaniem trud· 1rą już wszyscy dzisiaj nazywa.ią. Kar· nią wstrząsów, od pierwszej ch~;u s~dniczo w p0dstawowv sposób zmie I k bn'
górnictwem Związku Radzieckiego,
druga dotyczy rozpoczął intensywne, mocne in'we- nić tech~iczne oblicze kopalń. I wła.1 om Jny.
r.ym i śmiałym. Jeszcze trudniej- tą. dotyczy ludzi Jeżeli przyjrzymy się temu, co od- w jednym szeregu z górnictwe1n
stowanie w · kopalniach. Już w r. 1945, linie to zadanie ma wykonać Plan
sz.ym i jeszcze śmielszym zadaniem techniki górnictwa.
w tym roku, w którym toczyła się 6-letni, który przewiduje na inwesty- bywa się teraz w pl'zemyśle angiel- 7.wiązku Radzieckiego stać się przol gkim, to zobaczymy, że ilość ma- dującym górnictwem Europy. i nie
jeszcza wojna, inwestycje wynicsły cje 250 miliardów zł.
szyn, ilość mechanizmów, nie rośnie tylko Europy,
Na co pójdą te wielkie sumy?
36 groszy przedwojennych na tonę,
przysZła jako logiczny wynik naszych tzn. więcej, niż w roku 1936. W 1946 czego się qłównie będą składać te i
Parę słów o Karcie.
o;;iągnięć w Planie Trzyletnim, jako
roku inwestycJe wyniosły już 1 zł nowe, olbrzymie inwestycje?
Myliłby się ten, kto by sądził, że
walczyć
zwycięstwo
ich logiczne rozwinięcie i uwieńcze 3 grosze na tonę, a w 1949 r. wynoPójdą one na nowe kopalnie, na
Xarta Górnicza, ten wielki zbiór gór- nie.
szą 2,5 zł przedwojennych na tonę. nowe poziom~ _i .jed~ocześnie pój~ą • Takie są nnsze zadania. Mamy dla j ciężkie choroby, któr~ jeszcze istni„
niczych praw i przywilejów przyszb
Zobaczmy, jak zmieniała się sytuadwa potężne ją w naszym przemysle.
nagle, przyszła w S:QOsób oderwany cja górników w okresie Planu Trzy- Tak rozwijają się inwestycje w prze· na unowocze~meme i na ulepszenie wykonania tych zadań
'l'rzeba walczyć o żelazną, socjalł
i
Górniczą
Kartę
, mstrumenty;
.
myśle :Węglowy~ w o~resie po wy- starycli kopaln.
poprzednim
całym
z
związany
i nie
letniego. Porównajmy ją. z sytuacją zwolemu w porownanm z okr~se~
Na. czym będzie J?Olegać unowo- llchwałę Rządową 0 środkach, zntie- styczną dyseyplinę pracy na naszych
okresem, z okresem naszej pracy po przedwojenną, przyjrzyjmy się fak- przedwojennym, z okresem kaplłah-1 cześn:eme i ulepszenie starych koS • kopalniach i na naszych zakładach.
· Pl
. k
h d
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o wy onania anu ze T b k.eł ,
r:zaJącyc
pa!ń2
wyzwJleniu, a szczególnie z okresem tom i ustalmy na niewzruszon~j ba- stvczej. anarchii.
rze a .o t z~ac - a 3eze 1 .Powze•
ciężko
się
myliłby
Ale
ścioletniego.
.
Planu Trzyletniego. Tak nie jest! zie tych faktów naszą linie rozwoba, to i karac - tych, co nie chet
J
·
·
·
'
Jest ptzeównie: - Karta Górnici:i jową.
ten, kto b~ przypuszczał, ~e ~amC te z nami kroezyĆ noga W l\Ogf, tych,
QZ
W
t
uchwał~, ze same te ~wa, łn;M·umęn- co naruszają dyscypline pracy, opusz
O t.
,\
ty, c~c; bardzo potęime, .wystarcz~- czaj11 dni pracy, s2Jcodzi produkcji.
K
ją do tego, ażeby te wielkie zadania. szkoch~ ko\)alni, szkod.7.ll górn.iko~
Co wynika z. tych" liczb!
:Kiedy rozpoczynał się Plan TrzyPolegać ono będzie na tr.z cch poq-., zaJ\.u pioue ,Lzaip.Stiilow;i..n.e .nowe wen byl:f · wyk6'nnne. · Tćw1hl'źykt' On!ka, szkollzą' "Zil.rnbkom'I gomików. Trzeba
letni, przeciętnJ zarobek górnika raZ tych liczb ·wynika, że w okresie stawowych czynnikach: na mechani- tylatory.
mój przedmówca, powiedział, że zwy. kon<tekwentnie i nieubłaganie wal•
zem ·z ówczesną reglamentowaną apro
Co to wszystko znaczy: mechani- cięstwo nigdy nie przychodzi sami', czyć o oszczedność i o obniżenie
Trzyletniego podniosły się zacji - po pierwsze, na elektryfikaPlanu
"l"l"izatją wyniósł dla zatrudnionycn
cji - po drugie, na ulepszeniu wen- ;:acja kopalń, elektryfikacja kopalń, 1wycięstwo trzeba wydrzeć. Po to, kosztów wfasnych. Trzeba rozwijae
pod ziemią tt .800 zł, obecnie, kiedy niemal trzykrotnie zarobki i że je- tylacji - po trzecie. Będą zmechani- ulepszenie wentylacji?
po to, i roz<1zerzać, umacniać i gr\J.ntowae
ażeby wydrzeć zwycięstwo,
kończymy Plan Trzyletni, wynosi on dnocześnie
To wszystko oznacza nic innego, ażeby wywalcz}·ć zwycitstwo. po ,r,, wspaniały ruch współzawodnictwa
w realnej płacy został zowane zuówno roboty przygoto·
27.300 zł. Dla zatrudnionych na po- rrzekroczony poziom przedwojennych wawcze w kamieniu 1 węglu, jak 1·ów jak podstawową, techniczną rekon- ażeby zwycięstwo towarzyszyło każ- pracy. zapoczątkowany przez nieod•
wierzchni analogiczne liczby wynoszą
nież roboty eksploatacyjne na fila- struk<'ję polskiego przemysłu węglo demu naszemu krokowi, trzeba z nie- żałowanej
towarzysza
pamieci
za'robków.
6.800 zł i 19.300 zł.
rach i ścłanacb. Na robotach kamicn- wego
ubłagnną kon.qekwendą zwalczać te Pstrowskiego.
To jest wielkie I trudne zadanie.
nych będą n:i:ywane ciężkie wiertarCzy my podołamy temu zadanlu1
ki, głębokość otworów będzie p l)Więk
czujność
Podołamy pod dwoma
Podołamy.
powiększone będą ładunki zaszona,
Ale zP.gadnienie zarobków nic WY· było przeciętnie, a na wielu kopal- kładane w jeden utwór. Roboty w warunkami:
Trzeba wielką uwagę zwrócić na nie przeniknie ani jeden wróg I ani
czerpuje sprawy. Zapominamy czę niach (i my to wszyscy pamiętamy) węgbwych chodnil;ach będą mechaPierwszy warUJ1ek; trzeba pomóc
sto my, którzyśmy długo żyli w okre- w tych latach pracowano po dwa wiertarek i przemy5łowi węglowemu w tym wiei nowe formy tego ruchu, na zespoło- jeden dywersant. .Będziem,:y_:, towapomocy
przy
;-izowane
sie sanacyjnej, faszystowskiej Pol- trzy dni w tYgodniu i niejeden gór· f<Adow-1 rek węglowych przewoźnych, kim zadaniu rekonstrukcji technicz- we brygady, które okazały się po- rz~sz~, zach~wywac ~~ujnosc. re'Yolu•
ski i młodzi, którzy nie zdążyli dłu nile był wówczas szczęśliwy, gdy na wlasny!!l gąsienicowym podwo- nej. Trzeba od 3,5 do 4 razy powięk· ważnym instrumentem w rozszerza· cnną. 1,Jędz1emy tępi~ wrogow l ~
go żyć v tym ciemnym i trudnym miał w miesiącu 13 lub 15 dniówek. zit~..Je~e~i . cho~z.i o ściany~ to z ogól- szy~ produkcję maszyn górni : zych, niu i we wzroście wydobycia i trze- wersanto."" • ale będzie.my je~n~_zes·
me parn1ętac o tym, ze czu1nosc to
.
.
okresie - zapominamy - powiadam Wprawdzie potem nastąpiła popra- neJ 1losc1 vOO sc1an, w 195a r. na 22{) trzeba dostarczać
więcej stali dla
- często jaki to był okres, a trzeba wa, afo jakim koaztem 1 Stało się to ~elanach pracować będą kombajny, przemysłu węglowego, trzeba nało· ba - z~odme z tym, co mówił to~a- nie z::iaczy podejrzliwość, czujność.
nie tracić z oczu. z pamięci, jak te koszte;n zwolnienia z pracy dalszych mechanizujące całkowicie wrąb, uro. żyć większe zadanie na energetyków, rzysz Bierut na 111 Plenum Komite- to nie znaczy nieufność. My ufamy
tu Centralnego Polskiej Zjednoczonej klasie robotniczej, górnikom przemY•
14.000 robotników i stan robotników
rzeczy wtedy wyglądalY.
aby dostarczali większej ilości mocy, Partii Robotniczej bek i ładowanie.
zachowywać słu Wfg1owego, inżynierom przemyW 1932 i:. na zapisanych wówczas kopalń 7 93.000 1y roku 1932 spadł
Mec'.ianizacj;;i kopahi będzie prze- trzeba nałożyć większe zadanie na
klasową czuj. słu 'ivfgloweg<>, technikom przemysłu
rewolucyjną,
S:l.100 robotników kopalni węglowych do 79.000 w roku J 938.
prowa::iznna na bazie ·elektryfikacji, elektr0techników, żeby produkowali wielką,
węglowego, kierownictwu przemysłu
W parze z bezrobociem szła i emi- a zwłaszcza elektryfikacji dołu. Do- w dostatecznej ilości aparaturę gazo- ność.
około 26.000 oficjalnie
przypadało
zarejestrowanych bezrobotnych. Co gracja. Od 1927 roku do 1938 roku łowe napędy pneumatyczne będą po- szczelną. Trzeba, krótko mówiąc,
My, towarzysze, nie budujemy w węgloweg(J, przemysłowi węglowemu.
piąty górnik był bezrobotnym reje- emigrowało z kraju na stałe, nie li· zostaw~one tylko w kopalniach :;;inie zmobili:rowaó do tych wielkich zadań próżni. Naokoło nas są państwa kaJeżeli, towarzysze, będziemy szli
!'>ezonowej emigracji, ponad gazowych, pozostałe kopalnie stop- nie tylko przemysł węglowy, ale cały pitalistyczne, a wewnątrz nas są nie- po tej drodze, to w ciągu 6-ciu lat
cząc
strownnYm.
A jak pracowali ci, co nie byli za- 30.000 o:>ób, które podały jako swój niowo przejdą na napędy elckliycz- polski przemysł.
dobitki klasy kapitaliatycznej. Te osi3gniemy to, że wszystkie nasze
główny zawód. zawód górniczy.
rejestrowani jako bezrobotni?
l'vJówimy - i mam wrażenie. że kopalnie, które były ich, są teraz na- kopalnie będą wzorowymi kopalniami
1:c gazoszczelne. \Vicle naszych kopowyzwoleniu
po
wiadomo,
jak
A
W 1932 roku na jednego zapisane·
palt1 cierpi na brak powietrza, na złe słusznie mówimy: węgiel jest naszym sze. 'I'e zyski, które szły do ich kas, socjalistycżnynti, a wszYscy nasi gór.
go wypadało przeeiętnie 63 dni robo- wróciło do kraju 40.000 górników systemy wentylacji. Zostało ustalo- narodowym bogactwem, przemygł wę teraz idą na nasxe budownictwo. Ten nicy będą. kulturalnymi, szanowan1·
cze - świ~tówek i turnusów, - i WY· i ich rodzin i w tej chwili w naszym ne, że norma powietrza na górnika pra głowy jest naszym narodowym prze- kraj który był ich kolonią, teraz jest mi, zamożnymi obywatelami naszej
pracuje
na jednego zatrudnionego gospodarstwie węglowym
padało
cującego pod ziemią musi być znacz mysłem - zadanie rekonstrukcji tech krajem. 1..-tóry ich dogania. Co dziw- wielkiej Ludoweł Rzeczpospolitej.
przeciętnie tylko 220 dni pracy. Tak już H.000 reemigrantów.
Wszystkie nasze kopalnie - to konie podwyższona i że w tym celu bę· nicznej teito przemysłu jest naszym nego, że na tym tle powstaje zaciewszyscy nad
powstają próby dy. palnie socjalistyczne,
dą przebudowane i rozswrzone chod- narodowym zadaniem. Dlatego pierw kła nienawiść,
kulturalni i zamożni nlki wentylac'Yjne, będą przepraco- szy warunek wykonania wielkich za- wersji i powstają próby sabotażu. górnicy nych, na akcje kulturalno-oświatową, wane w planie technicznym szczeg(',_ dań, które nakłada na nas Plan ó-let- Trzeja. aby każda nasza kopalnia by- to jest bas~o. z którym idziemy w
Co wynika z tych danych?
·
do której Plan SześcioletnL
Wynika z tych danych, że strasz-1 na sport i na wczasy i że w Planie łowe schematy wentylacyjne, będą ni, wszechstronna pomoc dla prze- ła socjalistyczną twierdzą,
liwy bicz, którym było bezrobocie Sze!Scioletnim przewidziane jest daldla klasy robotniczej, nie istn;eje sze wzmożenie tych wydatków.
Należy, towarzysze, pnm1ętać, że
u nas.
W całyn1 okresie po pierwszej woj- w okresie po wyzwoleniu została
nie światowej zbudowano przez ca- przeprowadzona zasadnicza reforma,
łe 20 lat tylko parę tysięcy izb, a te, polegająca na całkowitym przeniektóre budowano, budowano z reguły sieniu cięża1·u składek ubezp1eczeprymitywnie, z naj\'riększym lekce- niowych na 1rnpalnie i że oznacza to
My w w okrągłych sumach około 8 miliarważeniem ludzkich potrzeb.
ciągu tych krótkich lat zbudowaliś- dów zł rocznie, które inaczej musiarny od nowa, względnie odbudowali:3- łyby być zapłacone na ubezpieczeni&'
Cyrankiewi~za wygłoszone
my całkowicie, już 12 tysięcy miesz- przez pracowników.
że zaN:ileży jeszcze pami~tać,
kań i marny zamiar w ciągu Planu
Sześciofotniego, kosztem 43,5 mili'!r· miast 15 czy 20 groszy płaconych
da zł. wybudować nowych 140 tys1ę- przed wojną jako dodatek rodzinny,
Bo działo się to po rozgromieniu runkiem, że w jeszcze większym,
sem, nie bacząc na wrogów, codzien
(Dokończenie ze str. 1-ej)
zostały ·wprowadzone wysokie zasil·
cy izb.
nie do kopalń. w trudnych nieraz ludobójczego hltlery-Lmu - przez niż dotychczas stopniu, jeszcze barNie pomogły usiłowania agentów warunkach. zjeidżał POLSKI GOR- zwycięski Związek Radziecki.
towarzysze, pamiętać o ki rodzinne i że z tego tylko źródła
Należy,
dziej świadomie wzmożemy wysitym, że od chwili wyzwolenia zosta· w ciągu 1950 r. dochody górnicze wy imperialistycznych, kapitalistów j NIK, aby tam wykuwać przyszłość
pomogło dlatego, bo PO· łek całego .narodu w budownictwie
Nie
Polskę
zepchnąc
aby
obszarników,
zł.
miliardów
9
około
niosą
WY·
na
zł
mil:iard
ponad
wydane
ło
Polslti, że cciliienną 1>racą. rósł ;>Ol·
socjalizmu, Związek socjalistycznej przysuośd, w cełQżny kraj
W ciężkich i trudnych latach po z jej drogi ku socjalizmowi, aby na ski przemysł, że pracował polski
budowanie i uruchomienie urządzeń,
nam pomoc i mentowaniu frontu pokoju, we
dawał
Rad.ziecki
kapitałi
więzy
raz
jeszcze
jej
łożyć
będących zupełną rzadkością w gór- wvzwoleniu, w latach, kiedy t:,.eba
ramię
w;z;roście wydajności pracy, w nieInżynier, że silne
i
technilt
opieką.
nas
otaczał
ucitycznego
uictwie p;rzed wojną, jak stacje opie- było odbudowywać zniszczony kraj, stycmego, imperiali
imna
cię:i:l;:o spadło
władzy ludowe.i
Nie pomogły szania:te wojenne ubłaganej walce z agenturami
ki nad matką i dzieckiem, przedszko- kiedy na począ tku nie starczah chle- sku.
karki tych wszystkich, którzy maperializmu, w zwycięskiej walce o
la, kolonie, świetlice, iłobki, ogród- ba, kiedy leżały w ruinach fabryki,
Nie pomógł Mi ko-łajczyk, nic po- rzyli o powrocie do sanacyjnej Poi- dlatego, bo coraz mocniejszy jest (1- lepsze jutro naszego narodu.
ki ;io1·danowske. W Planie Sześcio- kiedy wybito nam inwentarz n'I wsi, mogły faszystowsk ie bandy pod- ski ltapitalistów, wyzy&kiwaczy. Pol bó.z pokoju i postępu, bo rosną !ego
najserdeczniej pozdraDlatego
letnim przew:dujemy dalszy i·ozwój w tych <"ieżkich latRch, rei'llizując ziemia. nie pomogły p-0d.::tępne :na- ski Berezy i kul dla walc:arcych o sUy, bo spętana przez imperia.lizm wiam w imieniu Rząd11 Ludowero
chiń
ludu
masa
milionowa
kilku~ct
radykalnie
Zmieniliśmy
tych urz~dzeń, na co się p1·zeznacza Plan 3-letni,
chinacje re akcyjnej części kler u. swoje prawa robotnillów, do Polski
kopalni, kt-Ora
załogę przodującej
skiego rozerwała ka.juany iraperia- pierwsza wykonała pła.n, a tym sapołożenie i byt materialny górnika. nie pomogły próby oplecenia Polski
·
wielkie sumy.
międzynarodowego
nlewo'1nicy
i
wolna.
<biś
maszeruje
i
listyczne
że 1 teraz w rezultacie 3-letniego Planu, więzami mo.nopoli.>tycznego kapit a- ka.pitnłu.
Należy, towarzysze, pamiętać,
mym pokazała jak trzeba walczyć I
zwycięs!i:a w tym samym kierunku
wielkie sumy już w okresie Planu jako loqiczne ron:inic:de dotychcza- łu przez pla'l'l Marshalla, n ie p omoNie pomogło dla tego. ie klasa ro· co my. co wszystkie na.redy demo- jak zwyclętać na froncie walki o
Trzyletnieg'O zostały wydane na bie- sowej linii, jako jej uwieńczt'!uie gły usiłowania podżegaczy wojen- bolnicza, przodowniczka narodu, w
socjalizm.
nych, rew izjonist ów niemieckich, sojuszu z pracującym chłopstwe m kracji lud1nvej, wszystkie narody
żące utrzymanie urządzeń socjal- przychodzi Karta Górnicza.
NIECH ŻYJĄ POLSCY GólłNl
wolności.
i
postępu
trwcią
szantażowanie
nic pomogło
CY!
nie tylko nie dala sobie wyd1·z:eć
najrozmaitsze władzy, ale z każdym dnlcń1 coraz
I dlatego dzi3 o okresie, który mi
wojną, nie pomogły
NIECH ŻYJE POLSKA LUDO•
przemysłu
Węgiel
nął, możemy mówić z dumą i ra- WA!
podstępne, dY\.\·ersyjne manewry re bardziej władzę ludową utrw~lała.
akcji, aby przeszkodzić Polsce i jej
Nie pomogły te usiłowartia dlate- dością. ,
NIECH ŻYJE PRĘZYDENT POL•
Co przynosi Karta Górnicza szero·. 1 1} premię kwartalną,
I dlatego patrząc w przys.złość SKI LUDOWE.l BQLESŁAW BlE•
go, że nie pyliś.my sami we wrogh"Il,
2) przynosi ona emerytury i zabez· rozwojowi.
kiej braci górniczej?
:mc>żemy być nełni ufności pod. .wa- RUTI
. Nie pomogqr dlatego. że tymcza- kapitalistycznym otoczeniu.
\ ..1>ieczenie .spokojn_ej _!!~rości.
Pizvnosi ona:

Tow artysze Górnicy I
Dzisiejsze świ ęto górnicze święciiny w warun kach specjalnych, w wanrnkach, które nadaj11 temu świętu
jeszcze większe niż zazwyczaj znaczenie.
Jakie okoliczności składają się na
to 1
Przede w.;zystkim i głównie fakt,
:ie jest~my w przededniu zakończenia
jednego okre8u naszego rozwoju go·
Trzyletniego Planu
spodarczego Odbudowy i ze jesteśmy jednocześ·
nie w przededniu wkraczania w dru·
gi okres naszego rozwoju gospodar·
czego, w okres Planu Sześcioletniego,
PLANU ZBUDOWANIA PODSTAW
SOCJALIZl\IU W POLSCE.
Gospodarka w Polllce jako cało~ć
już
ł przemysł polski jako całość,
Trzyletni Plan Odbudowy wykonały
zwycięsko i )lrzedterminowo. Można
z całą pewnością stwie1·dzić, opierając się na pomyślnych danych o wykonaniu planu li~topadowego, że w
najbliż-izym czasie i przemysł Wfglowy, jako całość, przedterminow<>
j Z\\ sciQsko wykona Plan Trzyletni.
ten Plan TrzYletni, który na górnictwo nałożył najhardziej trudne, najbardzicj ciężkie i najbardziej skomplikowane zadania.
'Vvkonanie Planu Trzyletniego,

jest wykonai:ie Planu

go. 'frzeha w wyniku wykonania te·
go planu osiągnąć 100 milionów ton
wydobycia rocznego. Trzeba :zbudować szereg nowych kopalń i szerel{
nowych poziomów. Trzeba zmecha·
załadunek,
wydobycie i
nizować
trzeba znac;znie wzmóc, znacznie pod-
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Wielka Karta Górnicza
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Jeszcze bardziei wzmożemy wysiłki
•
I zbuduiemy Socializm w Polsce

Przemówienie premiera Józefa
"Dni a Górnika•• w kopalni "Karol''

-

wrogów I

chleb polskiego

z okazji
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Kronika .Pabianic

Jest godzina 14. Za chwilę naotwarcie przygotowywanej
od kilkunastu dni wystawy ZMP·
owskiej w Tomaszowie, obrazują
cej dorobek młodzieży naszego
województwa.
Z sali teatralnej Robotniczego
Domu Kultury dochodzi nas
Przez hall przebiegają
gwar.
dziewczęta i chłopcy z artystyczWAŻNIEJSZE TELEFONY
nych zespołów młodzieżowych. Z
Komitet PZPR.
góry dochodzą nas dźwięki instru
mentów. To drugi dzień Festiwa4 - Sekretariat
lu Młodzieźowego, o którego prze
~89 - I sekretarz
biegu już pisaliśmy i którego \JY
/
~15 - II s~kret~rz
niki podajemy na irtnym miejscu.
O -· Straz Pozarna /
Nim udamy się na górę - mu6 - · Kom. „Służby Polsce".
10 - Pogotowie Ub. Społeczn. simy obejrzec stoisko książki, zor
uczestni!tów
ganizowane przez:
23 - PZPB
Rocznej Szkoły Przysposobienia
63 - Komisariat M.O.
Księgarskiego w Spale. Ogląda
66 - Zarząd Miejski
my model księgami, wykonany
91 - Dworzec Kolejowy
przez uczniów szkoły, czytamy
112 - l>.C.K.
WJ':Vieszone napisy: „księgarz z
IJ.43 - Zariąd Miejski ZMP.
ludu dotrze z książkq socjalistycz
213 - ~elegraf
ną do ludu". Stoisko połączone
stąpi

jest z loterią książkową.

,

Czas zerwac z

I Czesi mieli swój wrzesień ...,
zdrady - wrzesień Monachium roku 1938.
Niemcy sudeccy, zamieszkujący
czeskie pogranicze, łączą. się pod
przywództwem Henleina w hitlerowską organizację, głośno domagają się wcielen,ia Sudetów do
Rzeszy Hitlera. Z Niemiec płynie
.
•

biernościq
ściennych

Ostatnią wystawę gazetek ścien-1 walkach rewolucyJnych, lub tacy, 1 napływ gazetek szkolnych i ZM.PiJ.ych, jaka się odbyła w Pabiani- którzy chcieliby zabrać głos na te- owskich. Niektóre z gazetek szkolt:ach 7-go listopada, można na- mat przeczytanych dzieł Stalina. nych, zwłaszcza z ITI-go Liceum
f;wać tylko częściowym sukcesem. Dobrze było bJi uwzględnić wspo· dla Dorosłych, od dawna wyróżnia
:Wprawdzie udało się zorganizo- mnienia delegatów, którzy byli ją się treścią. i szatą graficzną.
~ać pierwszą tego rodzaju wysta- obecni na Kongresie Zjednoczenio- Nie ulega wątpliwości, że na nad'Wę w Pabianica.ch, ale z żalem na· wym. Całość treściowa gazetek chodzącej wystawie również inne
lezy stwierdzić, że nie wszystkie musi być w jakiś sposób powiąza- szkoły pokażą swój dorobek. Dozakłady pracy wzięły w niej u- na z danym zakładem pracy. Trze brze by było, gdyby również fadział. Nie widźłeliśtny na ostatniej ba uwzględnić wykonanie zobowią bryczne koła ZMP-owskie, wz'orem
"?'stawie gaze~ek fabryczny:b ta- ząń podej~owanych dla uczczenia ZMP' z PZ'PJG~' zechciały przysłać
swoje „Awangardy". Wierzymy,
kich fabryk Ja~ . PZPW Nr. 41, obu rocznic.
PZPJG,_ Fabry~ ~m. S~rze~czyk~, RóWNIEź GAZETKI SZKOLNE że ZMP-owcy pośl~ na wystawę
wiele ciekawych gazetek sCienI ZMP-owskie
Fabryki Narzędzi i Papierni. Nie
Spodziewany jest róvmieź duży nych, ilustrujących ich dorobek.
nadesłały również swych gazetek,
wszystkie szkoły i poszczególne

WYBRAC NOWYCH LUDZI

o ile nam wiadomo, przy wazys-

tkich fabryko.eh istnieją, zakładowe komitety redakcyJ·ne. Pozosta
je jednak dla nas w dalezym ciągu niezrozumiałe, dlaczego w tych
komitetach toleruje się ludzi, którzy absolutnie nie wykazują ochoty do pracy w tym kierunku. w
wielu fabrykach szło sili przy organizowaniu wspomnianych komi-

Łowicz,

na

e

p1er'1UTłfi:!ZYDl
f f )..7

Wyniki wojewódzkiego festiwalu

współzawodnictwa.

Plansze i wykresy obrazują
wzrost Związku Młodzieży Pol·
skiej w naszym województwie,
poszczególne wycinki jego działalności. Jest i część historyczna
wy.stawy. Widzimy egzemp1arze
konspiracyjnych pism, jest minia
turowa maszyna do pisania, na
której drukowano matryce, są
zdjęcia organizatorów i członków
„Promienistych". Oglądamy sztan
dary połączonych organizacji mło
dzieżowych. Oglądamy tak różno
rakie eksponaty, dokumenty i
wykresy·- że nie sposób ich
wszystkich ani spami ętać, :i w

da.ją

Czechom

krwawy porachu-

nek.

Ludność czeska opuszcza pog-ranicze. Całe rodziny w obawie przed
terrorem i dywersją udają się w
głąb kraju. W Pradze manifcstacje. Naród domaga się od rządu
zdecydowanej postawy wobec niemieckich prowokacJ'i, coraz bazc.?:el
. .
. .
meJszych, coraz grozmejszych.
Ale rząd prezydenta Hachy był
rządem sprzedawczyków, ugodowców i zdrajców. Mobihzację odro· czono. Oddano los Czechosłowacji
w ręce Ąnglii i Francji, których
przedstawiciele paktowali z HitleSprzedano
rem w Monachium.
Czechosłowację faszyzmowi w zamiaJJ za obietnicę wspólnego fro11
tu z Niemcami przeciw Związkowi
Radzieckiemu.
Wszędzie zdrada. Polska Becb
i Rydza śmigłego odmownie •Jdpo
wiada na propozycję Związku Radzieckiego w sprawie pomocy
zbrojnej ZSRR dla Czechosłown
cji i nie chce przepuścić Armii
Czerwonej przez nasze terytorium.
Panom Beckom marzyło .:iię wówczas Zaolzie... Wbijali nó~ w plecy
bratniej Republiki Czeclv>słowac·
kiej. Takie jest tło historyczne
czeskiego filmu „Dni zdrad~ ". który wyświetla obeenie kir..o „Polonia" i który każdy z mieszk!tńców
Pabianic winien obejrzeć.

e

Ze §„ortu

„Włókniarz" Pabianice-„Leeia" Sieradz 9: 3
Pabianiczanie zdobyli dalsze punkty w boksie
Niedzielny mecz bokserski ·o mi
strzostwo klasy B Okręgu Łód'l.
Sieradz, a
ki~·go między Legią
Pabianice wzbu;włókniarzem óził duże zainteresowanie w kulach .sportowych naszego miast'J..
Sala przy ul. Traugutta wypełniu
na została po brzegi publicznością, a sp'<no osób, które ni1e zaopatrzyły

się dość

wcześnie w

nieczystą walkę, Cu zadecydo..,
wało o końcowym rezultacie. o„

za

bydwaj zawodnicy pod koniiec
trzeciej rundy byli zupełnie wv<;ieńczeni. ,Wynik nierozstrzygnię„
ty,
Waga piórkowa: Krystek (Lerria) - Kałużny (Włókniarz). Ka.
łużny zarnz po gOIIlgu opan·o wuje
sytuacj«~. Szybkość, dobra techni~
ka, cios z obu rąk i wyczucie za„
mierzeń przeciwnika zapewniaj"
mu zdecydowaną przewagę. Krystek wslczv nieczysto i otrzymu•
je dwa napomnirenia. Po silnym
,,prawym" Kałużnego idzie d<>
ośmiu na deski i wreszcie podda„
je się wraz z uderzeniem googu.

bilety wstępu, nie mogło w ogóle zaw{)dów oqlądać.
Obydwie drużyny nie wystawiły zawodników w waqach muszej
i dężltiej, wskutek czego spotka
nie mistrzowskie obejmowało jedynie 6 walk. Podkr e ślić należ y.
dotychczasowemu re.prezenże
tantowi Włókniarza w wadze c;ę'i kończąceqo pierwszą rundę.
Zwycięstwo KałużneQo przyjęte
kiei Morzyszkowi brakowało pod
czas ważenia 300 q. do wymaga- zostało ow.s.cyjnie przez publicz..
nego limitu, ;przez co klub pozba n0ść.

;~~~iów, z~~~~ :~~~ny~.n~~i~ gi~aga l~k1~~cz~ie!~~~~ni~;zi:

e

obliczeniu mogą odegrać
ci zaw lki
"' '
'
nie zawiedli
P1lziom b~kserów pabianickich
podnosi się niemal z każdym tyqodniem i jeśli nie zaniedbają
oni ,Gyst>ematycznych treningów,
drużyna Włókniarza może odegrać poważną rolę w tegorocznych zawcclach 0 mistrzostwo kla
1 y E.
Zawody mistr.zows k'ie poprzedZone zostały walką towarzyską
w wadze muszej, stoczonej prze·i
koi1eqów klubowych Janeckieq'<J i
KliT.Qka. Walka ta przypominała
grę w „kotk:i i mysz.kę''. Ja:iec~i
przez cały czas gomł przec1wmka po rinqu, nie pozwa1ając mu
w oqóle przyjść do głosu. Słusznie postą'Pił sędzia, przerywając
walkę w druqiej rundzie i przy·znając JaneckiJemu zwycięstwo
przez techniCZ1I1e k. o.
Przebieq wa1k mistrzowskich
przedstawia się następuiąco: waqa ko.qucia: Miazqa (Leqia) Szy1'berq (Włókniarz). Obydwsj
zawodnicy zainka.sowali wielką
ilość ciosów, co świad.czy o słabvm przvootowaniu technicznym.
·
· ł meznacr.ną
M'iazga m1:1
przewaqę przez wszystkie trzy rundy, Otrzymał jednak dwa napomnienia

cowym

rolę. Na szczęście
poważną
wodn1'cy kto'rzy stoczyli·

m1e1~cn

młodzieżowych zespołów

razie opisać w spra...
.
wozdaniu.
W ostatniej salii są eksponaty
przygotowane przez naszych najmłodszych - przez harcerzy. Mi
niaturowy model obozu, wykonany z wszystkimi, najdrobniejszy"
mi szczegółami, aż do oświetle- .
nia elektrycznego włącznie, wspól
zawodniczy o lepsze z podobnym
modelem wsi, w której nawet wi
dzimy transformator, przetwarza
jący energię elektryczną z naszej
miejskiej sieci na prąd, przy któ
rym palą się żarówki kieszonkowych baterii.
Podziw wzbudza obraz przed„
<>tawiaj ący oracza, a wykonany z
nasion wszystkich zbóż. Jest na
prawdę wart podziwu. Jego auto
rem jest młodzież ze wsi Tymian
ka w pow. brzezińskim.
Nie sposób o wszystkim pisać,
a trzeba by opisać wszystko.
Tak samo, jak nie sposób zapoznać się z wystawą w ciągu godziny, bo trzeba do tego kilku go
dzin. Toteż wrócimy jeszcze nie
raz do tej wspaniale urządzonej
wystawy, świadczącei o twórczej.
budującej, entuzjastycznej postawie naszego młodego pokolenia.
Wrócimy, by jeszcze oglądać ją,
by pisać o niej.
1 wrócimy (j)
żadnym już

artystycznych

chór dziewcząt TPD z Tomaszowa, na drui:1im toma~zowscy barcerze, a na trzecim - harcerski
kwartet z Lowicza.
Między zespołami tanecznymi
- zwycięsko w tabeli wye;'l.ły
· · s11
·
h arcer k'
~ a
za n:m1
·1 z S uleJOWa,
:i'!- fikowano Ozorków i SklernieWice.
Wreszcie z dwóch zespołów mu
zyCLnych lepszym od zespołu
maszowskich h3rcerzv okazał oię
zespół tomasz.:>wskiego TPD.
Osobno sklasyfikowano teatrzyk
kukiełkowy harcerzy z Łowicza.
Tak prZ'edstawiają się wyniki
tych prscowitych dwóch dni. Na
11rody zwycięskim zespołom wręczone zostaną na W0jewódzkim
ZMP. któr.eqo termin
Zieździe
przesunięto na pierwsze dni stycz
nia przy.szłego roku. Nie od rzeczy b~dzie zauważyć. •'Że obok
dwóch ndioodbiorników i innych
cennych naqród znajduje się rów
nież.„ pianino. Wszystkie zespo·
ł y, b'10rące
u dz.iał w f est·iwa1u
obdarzone zostaną pełnymi k0mpletami repertuarow\rmi. •

t'l-1

0

Szymczak liczy na swój cios . .Wal
1
czy ostrożni e lewą ręką, raczej
w defensywi·e. Wi'eczorek lepszy
technicznie zbiera punkty, wresZcie jednak prawy sierp ląduje na
jego szczęce. Wieczorek oszoło„
miony ciosem, mimo że wstał z
maty, nre zdążył do 10-clu przyjąć postawy, przegrywając tym
samym przez k. o.
Waga półśrednia: Kałużny (Legia) - Mik (Włókniarz). Dziwnie
· h K a· d woc
· ło, ze
· k os· z ł ozy
' .ia
się
łużnych, występujących w róźnych wagach i po przeciwne.i stro
nie spioało się 11ajlep1ej w tym
dniu. Kałużny z Legii - wysoki,
dobrze zbudowany i szybki, ·cty
sponujący ponsdto silnym closem, dał się poważnie we znaki
twardemu Mikowi. W trzeciej run
tlzi e Mik idzie na deski. Po pięciu wstaje, lecz nie przyjmuje
postawy bokoerskiej, przegrywa'"
jąc przez k. o.
Waga średni3: Sawicki (Legia)
- Musiałek (Włókniarz). Walka
ta trwała rnajkrócei. Bokser Leqii
poddał się nie zadawszy ani .iedneqo cioou, nie pozwalając tym
wykazać
Musiałkowi
samym
swych możliw0ści.
W wa d ze p ół ci ęz'k"ie f W't
i us1'k
Tom.
(Włókniarz) znokautował
czyń.skieqo (Lerqi:i).
4

1

Wszyscy na front walki· zanalfabetyzmem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~_:_~~~~----~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nięć.

wł~ści!~~i~st:::rok~0ko:~~!::~ =~ł~i~::;:~o:fej:~~or;v~~;:i~

na której trzeba opierać wszystkie
inne ~ate~iały. Nal~żał~ by zebrać
odpowiedme Wypowiedzi. Na pewno w ~ZPB c~ PZPJ~ zna~dą się
. ;i:obotmcy, _kt~rzY, J:>r_?,_!1_udział . ~

N

Kutno, Piotrków i Pabianice

W dniach 1 i 2 grudnia w Tema I zespołów smyczkowych.
Na pierwsze miejsce wvsunęla
szowie Mazowieckim odbywał si~
festiwal młodzieżowych zespołó.v się tu vrkiestra qimnazjum im.
artystvcznych z terenu naszego Chrobrego w Piotrkowie„ Drugie
województwa. wyłonionych w e- 1miejsce przypadło w udzi:ile zes1iminscjach powiatowych i miej- połowi Liceum PedagoQiczneg()
a trzec1·e - ze"., w Toma~zo•v1'e,
tetów, drogą najmniejszego oporu. sk1'ch.
"
" ,
Przez dwa dni prżez 6 cenę to- połowi r.iimnazjum ogólno-ksz'.ałOt, poprostu naznaczono zzc1. biur
ka jego skład i na tym koniec. maszowskiego RDK przei,v'inęło cącego w Końskich.
Grupa dramatyczna obfęła p!ęe
Tą drogą powołani de tej pracy się kilkadziesiąt zespołów ZMPczłonkowie komitetu dowiadywali owskich i harcerskich. Chóry, zes zespołów, w których bezkonkuren
się, że mają obowiązek sporządza poły muzyczne, zespoły tanecz- cyjnym okazał sie zespół p3bi.ania gazetek ściennych. Wydaje ne, zespoły dramatyczne, teatr nickich PZPB. w wykonaniu któ·
się, że jest najwyższy czas zreor- kukiełkowy, in.scenizacje, wyo;tę- reqo uirzeliśmv popularną komeganizować nie przejawiające żad- py solowe - tworzyły barwny i diq radziecką „Wzywa was Tajmyr".
Na druqim miejscu sklasvfikonej działalności kom~tety. Trzeba urozm:iic.:my korowód, który iezespół Mieiskieqo Koła
śli przysporzył trudności i kło- wano
wybrać nowych ludzi, wprowadzić potów - to jedynie komp1etowt ZMP w Koluszkach za 2· insoeni·
do kolegiów redakcyjnych ludzi sędziowskiemu festiwalu, który zacie: „Puszkin i Mickiewicz„
od warsztatu, robotników. Gaze- miał wytypować zwvcięzców w oraz .,Więz i eń'' - Puszkina. Trz~
cie miejsce Zdobyl zespół młodzle
tka ścienna musi zawierać mate-1 poszczególnych qrupach.
Wystarczy stwierdzić, że jury żowy z. Godzianowie (pow. skierriały, związane z fabryką, poruszające istotne, interesujące całą obradował 0 całą noc _ nim zade niewicki) za jednoaktówkę „Wezałogę zagadnienia, związane z ży- ~dowało kolejno~ć miejsc i wska sele Jaqny".
Osobno sklasyfikow.sno zes1,-oły
kt6- z!lło na laureatów.
ciem fabryki, problemy,
harcerskie i zespół tomaszowskie
.
Z
re odgrywałyby rolę mobilizuJ"ac",
· ·
· · "ł Dz1ec1.
- ...,
46 zespołów ZMP-owskich. go Towarzys t wa p rzyiac10
ułatwiając równocześnie usuwanie
W zespołach chóralnych na
największil ilość, bo 20, stanowiwszystkich braków i niedociąg- ły zespoły taneczne, między któ- pierwszym mi-ejscu znalsZł się

„Chemicznej" i w „2arówce", częściowo jedynie w gazetce PZPB.
15 GRUDNIA NOWA WYSTAWA
15 grudnia nalezy składać w
świetlicy PZPB okollcznościowe ga
dl
dz
.
a uczczenia
zetk i, sporzą one
70-tej rocznicy urodzin Generalissimusa J. Stalmu i rocz11icy Zjednoczenia Ruchu Robotniczego.
Treść t ych gazetek, rzecz jastia,
musi uwzględniać te dwie !'ocznice. Ta tematyk!' powinna być dla
gazetek punktem wyjścia, bazą,

I

pokolenia

ka Maszyn Elektrotechnicznych z
piotrkowska „HortenŻychlina,
sja", „Piotrkowianka", zakłady
Bakelitowe, pabia
Ampułkowo
nickie PZPB, tomaszowska Fabry
ka Sztucznego Jedwabiu, szkoły,
poszczególne koła mlodzieiowewazyscy są tu reprezentowani i
wszystko jest tu przedstawione.
Obok eksponatów, obrazują
cych udział młodzieży w produkcji widzimy sylwetki młodzieżo
wych przodowników pracy. SpoglĄdają na nas ze zdjęć ci najlepsi z najlepszych, oglądamy ich,
jak odbierają nagrody za swe
zwycięstwa podczas uroczystośpi
poszczególne etapy
kończących

wystawy. Prezydent Tomaszo
tow. Mazurek przecina
wstęgę i wchodzimy do pomieszKierownik
czeń wystawowych.
wystawy - kol. Sałuda oprowadza nas i objaśnia plansze, wykre
sy, t~blice, zwraca uwagę na cie
kawsze fragmenty wystawy, móWi o eksponatach. których zgromad.zono tu poważną ilość, bo
trzy sale RDK są nimi Wypełnio
ne do ostatniego miejsca.
Młodzież całego województwa,
wszystkich zakładów pracy, mło•
dzież miejska i wiejska przysłała
tu wyniki swej pracy, swój doro~
bek, dowody swych 'osiągnięć i
sukcesów. Radomszczańska „Metalurgia", Fabryka Mebli, Fabrywa

,,Dni zdrady~• wkinie ,,Polonia••
wrzesień

młodzieżowego

młodego

mo--1 cie

We, artystycznie wykonane,
wzorem dobrze redagowanych i spełniających właści
wą rolę gazetek.
Zbiei,ają się przedstawiciele or
ganizacji i miejscowych władz.
Woje~ódzkiego
Przedstawiciel
Zarządu ZMP - kol. Ktelan wita
gości i krótkim przemówieniem
otwarcie wystawy.
ząpowiada
Mówi o jedności młodzieży, mó~
wi o dorobku, o sukcesach młode
go polskiego pokolenia. Mówi o
postawie młodzieży robotniczej i
manifestującej swą
chłopskiej wolę szczęśliwego
wo1ę pokoju,
świata, zbudowanlia
urządzenia
ustroju socjalistyczneg~
Następuje symboliczne otwargące być

Przygotowania do nowei wystawy fabryczn1ch, szkolnych i ZMP-owskich gazetek

ZMP.

.

twórczej postawy

Idziemy na pierwsze piętro.
Wystawa urządzona jest w poświetlicowych
mieszczeniach
RDK. W tej ch\vili jeszcze drzwi
do niej są zamknięte. Możemy
jednak obejrzeć wy\\'ieszone w
hallu gazetki scienne, które rów- bro~, pr~ez granic~ prze?hodzą
nież reprezentują całe wojewódz szpiedzy 1 dywersanc~, oraz i~strutwo: Żychlin, Kutno, Pabianice, ktorzy faszystowskich bo3ówek.
Redakcja „Gfosu Pabianic": Zduńska Wola, .Żytno... Gazetki Niemcy sudeccy rosną w siłę i w
- Armii Czerwonej 19. tel. 287. ZMP-owskie i hufców SP. Cieka 1pychę, głośno już grożą i .zapowia

KINA:

. Ki.no „POLONIA'' wyswietla film produkcji czeskiej pt.
.,Dni zdrady".
Kino „Robotnik" WY.świet1a fnm
produkcji radzieckiej pt. ,,Życie
dla nauki".

koła

.

Wojewódzka wystawa dorobku
świadectwem

.„

PABIANICKI

czei w Blichu koło Łowicza za
mazurka, krakowi3ka i „chodzo·
neqo" łowickieqo. Druqie miejsce
zdobyli również łowiczanie _ zes

I

Stoimy w przededniu tygodnia. wej działalności poszczególnych misji Oświatowych Rad Narodo- 1analfabetyzmem muszą przestrzektórego hasłem jest: „wszyscy na Komisji, a także masowYch orga. wych - a przede wszystkim Rad gać również star.ostowie i wójtoł t · · d · d
h b
h kt ·
ł
„
·
'"
f b
1
pół wiejski z Dąbrowy Zduńskie1·. a trzecie - zespół Miejskie front. '~a ki z a.na] a etyzmem~. m~acJ~ spo.ec:.myc . . ory~ o o- Gminnych sprawę walki z analfa- wie pr~ez u a.v~1a111e OJaz. u nauczyc1eh do m1eJSC nauczania, oka·
..
'
Tydz1en ten będzie wyraizem ogol- w1ązkiem Jest organizowanie kur~
neO.o dażenia do usunięcia tak sów i zespołów nauki pisania i b-::tyzmem w szerszym ruz dotych- Z!Ulic pomocy przy uzyskaniu lokaqo Kuła ZMP w Piotrkowie.
Zespołów chóralnych dopuszcz:> wi:lkiego zła społecznego, jakim czytar.ia. Jak wynika ze sprawo- czas zakresie. Wysunięte zostały lu i urządzeń potrzebnych do prozdania, mimo powszechnego zrozu- też dezyderaty pod adresem Związ wa~enia lekcji, okazanie pomocy
no do festiwalu 12. Pierwsze je · ~ analfabetyzm.
w walce z analfabetyzmem wie- mienia. że niepiśmienni stanowią ku Samopomocy Chłopskiej, Ligi i wzięcie udziału w dodatkowej re~
miejsce przyznano chórowi Gimnażjuro i Liceum Hsndlowo·Ad· le do zdziałania mają terenowe zaporę w uświadamianiu szerokich Kobiet, ZMP. aby uaktywnily swo je~tracji analfabet ów na terenie
nie w~rzędzie ją działaln;ość przy organizowaniu gmin, gromad i dzielnic miasta.
ministracvinemu w Kutnie. Drn Rady Narodowe. Winny o•n e pa. mas ludowych Również Związki Zawodowe win
qie mieisce zdobył zespół ZMP- tronować nie tylko pracy powoła. j~szcze zaplanowane kursy zostały kursów i prowadziły nauczanie in·
owskieqo k'oła mi e is~ieqo w Piott nych Komisji Społecznych do Wal. ze>rganizowane i nie na w&ystkich dywidualne. a także zajęły się za· nv otoczyć większą opieką analfakowie, a na trzecim sklasyfikow3 ki z Analfabetyzmem, ale wszyst. jeszcze kursach jest dostateczna pewnieniem pomocy uczącym się betów.
Zespolenie wszystkich wysiłków
przez ułatwienie im otnzymania
•
ltiai ludtziom dobrej woli, którzy frekwencja.
ny został łowicki Blich.
W związku z przedsta~onym okularów, stworzenie warunków w walce z analfabetyzmem niew qrupie muzycznej 091ądaU- p;:agną brać udział w tej akcji.
Na ostatnim posiedzeniu Woje. spraWIOZdaniem wysunięto szereg opieki pozostawionym dzieciom, w wątpliwie przyczyni· się do ostaśmy g zeapołów w czym dwie
.t ecznego ~likw,idow.al!ia. tej _klęski
które przewidują czasie u~enia. się..ma.tek_}tp. .
orkiestry dęte (;klasyfikow.sne na y;ódzkiej Rady ~arodowej złożonef dezydera~ów:
' ....., §_gma.
równi),_~ę§Pi>.L mandolinistów i 6 .. .J?Ył_o_ s_pray!JOZ<!!l~le . z _do!Y~chczaso- uwzględn1en1e w »Ian~~ ,:Xo• .;...._ ~neJ _~~aliz~QJl .· !l!g:J1_~alki -~społ!_<'.Z~~J • . ··
.I
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Liga pierwsza i dtuga
Co

pisała proso łódzka 6 grudnia 1929

DEMONSTRACJE
PRZED GMACHEM SEJMU
.·W ·dniu wczora jszym nas tąpiło
otwarcie ses•ji sej:mG\vej. Na posie<lzenju zgłoszon.o wniosek domagający się dymisji calego rządu. W
czasie obrad przed gmach sejmowy
komunistów
ru&:zył wiell~i IPOChód

...1(111&-

ADRIA (dla młodzieży) - ::ltalina i
„Zielone lata"- godz. 16, 18, 20.30
„MilBAŁTYK (Narutowicza 20) czoenie jest ziotem" godz;. 17, 19, 21
„ZaBĄ.JKA (Franciszkańska 31) gubione dni" - godz. 17.30, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - „Progi-am aktualności krajowych i zagranicznych Nr 51"- godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
BEL (dla młodzieży) Legionów 2-4
„Młoda Gwardia" I-sza seria godz. 15, 17 .30, 20
„śpie
MUZA (Pabianicka 173) wak nieznany" - godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska 67) - „ży
cie dla nauki" godz. 16, 18.30, 21
PRZEDWIUśNIE (Żeromskiego 76)
„Wsahodnie zaloty" godz. 18 i 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
Kino 'nieczynne z powodu remontu
„Pocału
ROMA (Rzgowska 84) nek na stadionie" godz. 16, 18, 20
REKORD (Rzgowska 2) - „Konik
Garbusek" dla młodzieży godz. 16;
godz. 18, 20
„Sąd ·honorowy" S'l'YLOWY (Kilińskiego 123)
godz. 15.30,
„Gdzieś w Europie" .18. 20.30
„WielśWI'l' (Bałucki Rynek 2) ki przełom" - godz. 18, 20
„MilTĘCZA (Piotrkowska 108) czen:ie jest złotem" - godz. 16.30,
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Szalony lotnik" - godz. 16, 18, 20
„żyde
WISŁA (Da,szyńskiego 1) dla nauki" godz. 15.30, 18, 20.30
W.ŁóKNIARZ (Pr.Schnika 16) -„A;i
Baba i 40 rozbójników" - g~J3.
16.30, 18.30, 20.30
1
WOLNOść (Napiórkowskiego 6) „Niebezpieczeństwo

śmierci"

godz. 16, 18, 20
„ArinZACHĘTA (Zgierska 26) ka" - godz. 16.30„ 18.30, 20.30

r.

warszawskich, których zaatakowała
policja bagnetami i gazami. Przemówienie min. Matuszewskiego w
Sejmie przerywane było ciągłymi
okrzykami w.z.noszonymi z ław komunisitycr.nych - „Fa3zyści, precz
od władzy!"
BARONOWA NA CZELE BANDY
ZŁODZIEJSKIEJ

W Warszawie schwytano na gorącym uczynku kradzieży znaną w
von Krantz oraz
Łodzi baronowę
niejaklego Krajewskiego syna wła
firanek. „Lepsze
ściciela fabryki
towarzystwo" stało na czele m i ę
dzynarodowej szajki włamywaczy.
Baronowa posiadała ipod Paryżem
elegancką willę. Krajewski. posiada wyks~tałcenie uniwersyteckie i
„Repujęzykami.
włada ikilkoma
blika" podaje, że <lo szajki należały
również dwi e córki enanego kupca
łódzkiego Zofia d Janina N. (Tatuś
za nieujawnienie
zapłacit dobrze
nazwiska?)
WIECE W ŁODZI
Komuniści łódzcy urz.ądzili wczoraj dwa wiece - jeden na Bal:uckiąn Rynku, drugi na Placu Leonarda. Interweniowała policja która wiece xozproszyła.

PAŃSTWOWY TEATR.
IM. STEFANA JARACZA
(ul. Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 komedia Antoniego Czechowa pt. „Wiśniowy sad"
w inscenizacji i reżyserii Iwo Galla.

• • •

W dniu 7 grudnia o godzinie 19.15
-..; Teatrze im. Jaracza odbędzie się
tylko jeden występ świetlicowego ze·
społu włókienniczego z Bielawy, który wystav.'i. sztukę Fadiejewa p. tyt.
Należy nadmie„Młoda Gwardia".
nić, że zespół ten, jako jedyny, został
zakwalifikowany do współzawodni
ctwa z zespołami zawodowymi.
TEATR NOWY
34, tel. 123·02)
teatr nieczynny.

PAŃSTWOWY
(Daszyńskiego
Dziś

.

PAŃSTWOWY

1.U5 (Ł) Komunikaty. 14.20 (Ł) Mu
zyka popularna, 14.55 Audycja PCK
dla chorych. 15.10 „List" - słucho
wisko dla szkół popołudniowych.
15.30. „Malec" - słuchowisko. 15.50
Muzyka i·ozrywkowa. 16.00 Dziennik
popołudniowy. 16.20 (Ł) Aktualności
łódzkie. 16.25 (Ł) Audycja Ligi Kobiet. 16.30. (Ł) Muzyka rozrywkowa.
16.50 (L) Reportaż z Państw. Zakł.
Odzież. Ośrodek Nr 4. 17.00 Kon<'ert
i·ozrywkowy. 17.45 „Nasza świetli
kraju i ze świata".
ca". J.8.00
18:15 R. Strauss - Sonata wioloncz:elowa op. 6. 18.40 „Wszechnica Radiowa" kurs I - W}"kład z cyklu:
„Rozwój spGłeczeństwa ludzkiego".
19.00 „Chiny ~kraj starej kultury".
1.9.15 Muz. rozrywk. 20.00 Dz. wiecz.
20.40 „Wieczna jest Newa". 21.00
Koncert symfoniczny. 21.40 (Ł) „z
dziejów głupoty ·w epoce Saskiej".
21.53 (Ł) Cmówi.enie programu lok.
na jutr?. 21.55 Da!s~y cią~ koncertu
symfomcznego.. 22...:.0 „N1ed~:-V:;i..rzoopowiadame Jao SueJm'a.
ny" 22.50 Muzyka rozrywkowa. 23.00 0statnie wiadomości. 23.10 Program
jutro. 23.15 Muzyka rozrywkowa.

„z

na.

I Lista ·10 nailepszvch

.

zostaną

utrzymane1

. Zamiast spotkań międzyokręgowych pi/karze nosi b ędą gro/;
będzie O kO IO
o Puchar Polski. W Spotkaniac h tyc h• uczestmczyć
I
4 tysięcy d ruzyn.

:~k:.~;~~:r;.~2~~k·::.,
3.
4.

J. „Zw1ązkow1ec
9.65.
Peskówna J. LKS „Włókniarz" - 9.62.
Dobrzyniak A. „Spójnia" 9.1s.
Wiśniewska J. ŁKS „Włók· „ - 9.os.
niarz
P;otrowska \V. ŁKS „Włók·
niarz" _ 8.88.
Jedlicka w. „Związkowiec"
_ 8.GO.
Matera M. ŁKS „Włókniarz"
_ 8 .49.
Szkudlarek J. ŁKS „Włókniarz" _ 8.23.
„Chemia" Hof[mokl A.
_ 8.l4.
PlĘCIOBO!
Peskówna J. ŁKS „Włókniarz" - pkt. 165.
Słomczewska J. „Włókniarz"
pkt. 124.
Matera M. ,,Włókniarz"
1
Pkt· 10·r.
Dobrzyniak A. „Spójnia"
Pkt · 96·
Głażewska

2.

-

-

5.
·
'
Nadzwyczajne \\-"alnc \ • nizowane s,•Jotlrnnia silniejszych druniedzielę,
. 4 bm., obradowało w Warszawie
6
ży::i oraz mecze reprezentacji ZrzeZeb ranle Polskiego Związku P łłki Nożnej, z udziałem przedstawis~eń.
cieli 19-tu okręgów (zabrakło jedynie delegat.i oluęgu podlaskiego).
rozzostaną
Zreorganizowano
Celem zebrania była zmiana statu tu PZPN.
7.
grywki G wej~cie do II Ligi. Okręgi
Projekt nowego statutu i reguła minu władz PZPN, opartego na stabęc!a podzielone na 4 grupy, którycl1
tucie ramowym, wY<lanym przez G UKF, 11rzed-:tawił prezes PZPN 8.
zwycięzcv automatycznie zaawansuinż. Przeworski. \V dyskusji nad projektem wysunięto kilka poprawek,
ją do Il · Klasy Państwowej. Pos~adotycz_ąc}:ch 1>~wn~-c}1 ~1zupeł.nień, ~t?re mają by~ uwzględnio~e po po:
9.
nowiono również że rezerwy klubow
rozunuemu z GUKF. Na wniosek inz. Przeworskiego, zebrani prZyJęh
gr~ć będą w klasie .B,
A-klasowych
projekt kstatutu jednogłośnie, z zaleceniem wprowadzenia uzgodnionych
10.
.
·
z możliwością spadku do k1asy mzpoprawe -.
Bzura" (Chodaków), „Kolejarz- szej. Jeosienne 1·ozgrywki klas ~ i C
Po Nadzwyczajnym Walnym ,'7.cbra
1.
Unia" (Ostrów Wlkp.), „Związ· zostana unieważnione, a od Wlosny
niu odbyła się narada Zarządu PZPN
kowiec-Radomiak", ,.Polonia-Bu- zespotY, grające W tych k1&sach, r~z-1
z prezesami, wiceprezesami i prze2.
dowlani" \Świdnica) i .,Stal" (So- poczną mecze we<lług nowego podzia- !
wodniczą.cymi \VGiD okręgów. TeI
lu na grupy.
snowiec).
matem obrad były zmiany struktu3.
Podział drużyn
D a g-mpy wscho dn ·tej wcj tl ą:
ralne ,~
· I
l' A,
1
h W rozgrywkach
,, odniesieniu do i·eorg·anizacJ'i
imi-,
okręgo''v PZPN 1' dostosowan1'a po·
z
d 'u wye
· · · hma na· ce
,•Ogniwo-Polonia" (Bytom), „O· B • C-klasowvc
4.
mi~„Ogniwo" i no\vanie da]e,;.ic k~YJaZ owt.
gniwo-Tarnovia",
działu okręgów do granic adminin1lbędzie , ta · ze t sys· em
' (Czrstoch.), „Związ- niomr
·
Wł o'kmarz'
stracyJ'nych kraJ·u, reorgm1izacJ·a mit
·
,,
;,trzcstw juniorow, z ym, ze uczes - • ________________.
strzost\V okrngowycl1 1· O"lÓ\vienie
ły Jl b
b d
kowiec·Zwierzyniecki" (Chełmek),
u
y
1•
' u owe,
w nich ę ą zespo
nicz,.-ć
K
·
·
z
na
okręg·o·,„
dzl'ałalnos'c1' f1"nanso'"eJ·
J
" olejarz"
„ ,w1ązkow1ec" i
.~
.,
i
(Przemyśl), „Stal-~aprzód" (Li- n, nie r epreze_ntacje • okręgów. N,a Dziś
rok przyszły.
m,rozgrywek
. ) urzeprcwadzame
s B "Id " (K
· )
Postano'vl·ono, 1·z· I 1• Il Klasa
ł
atomce scn.:owskich PZPN dysponuje 34-m~
pmy ' " ta 1- ai on
ft3- gftlWO
terminami (spotkania mogą odbywac
i „Lublinianka".
Pań<>twqwa będzie nadal istniała,
· d_yna p_rzer· d zyok- ręgowe zost a ł:I ~ię tylko w nicdzie1ę; Je
· mię
S po tl.rnma
Ponieważ
·
h
d e?,·zamin.
d k zdala
.gdyż
w dniu dzisiejszym, to jest we
W opracowaniu przez wa w ror.grywkach trwac będz1e od
Je na z otYc czasowym sy 5 te- zniesione.
wtorek, dnia 6 grudnia 1949 r. o gomem rozgrywek związane są wy- l'ZPN natomiast ' znajdują się ro:>:- 15 .,.rudnia do 15 lutego).
"' Spt•awy szkolenia rozgraniczone dzinie 19-ej w hali sportowej Zrze·
sokie koszty (przejazdy kolejowe grywki o Puchar Pol:oki, które rozzostały w ten sposób, że PZPN szenia Sportowego Włókniarz, odbęstanowią około 40 proc. budżetu poczną się w przyszłym roku. Rozbędzie szkolił kadrę renrezenta· 1 dzie się mecz bokserski o drużynowe
ckręgów).• "WGiD PZPN opraco· grywki rozło:i,one będą na dwa lata;
1 d
nrl
. ,
. po d
wał projekt podziału klubów II w przysz ł ym ro k·u rozpoczną się
. ea erem
szk o· I mistrzostwo Kl. B pomi"ł"zy
q •jna seniorów i juniorow,
I~niein pozostałych zawodników tabeli Bawełną a Ogniwem.
koniec kwietnia . Uczestniczyć w nich
Kla;:y na dwie grupy·
Spotkanie zajlowiada się interesu·
zajrną się Zrze3zenia. Okręgi i_tie
W grupie zacho:lniej mają. grać: będzie okolo 4 tys. dru:i;yn, w tym
będą, jak dotychcz!l~, prowadziły jąco.
„Lechia" - Budowlani (Gdań5k), zespoły kół sportowych i LZS-ów.
---s 7 kolcnia, lecz tylko nadzorowały
„Gwardia" (Szcz:ecin), „Kolejarz· Aby jednak nie pozbawiać slabszych
Sezon zimowy
• •
.
je.
Pomorzanin" (Toruit), „Kolejarz. okręgów oglądania piłki nożnej na
Poważną pozycię w budzec1e
,,\'t-ŁóK- dobrym poziomie, w dniach meczów
(Bydgoszcz),
Brda"
PZPN zajmą za!!rani-czni trene· W Re~ublice Estońskiej
KIARZ-WlDZEW", „Włókniarz- międzypaństwowych będą tam orgarzy piłka!'scy, którzy zajmą się
MOSKWA (obsl. wł.). - \V Estonii
szkolenlem kadry reprezentacyj' ·:~
nej. Kadra reprezentacJioina ma rozooczał się już sezon zimowy. Nar
s!e !>kladai z 35 do ~ zawodni- cia;ze i. łv7:wi~rze roz~oczęli praktyc~ne ~ren~ng1. w terenie, przygotok6w.
Aby ukrócić protesty, jako formi;i wu1a.c się ?o . .imprez .nadchod~ącego
„wyżycia sii;i" części działaczy (je- se70nu. N~Jbhz~zą, z mch będz1i: ma:
<lynie nieznaczny odsetek, jak to s.owy narc1arsk1 b1eg na prze.łaj, ?r
stwierdzono dotychczas, jest uia- g?mzowany przez _Ko.msomo~ I Zw1_ąz
podwyż- k1 Zawodowe. Wezlll:1e '~ mm u~z1.ał
vostanowiono
[;adniony)
szyć wysokość składane.i kaucji, a. z o~. . 10. ~Y~· . r?b~tl'.1cze1 młod.z1ezy
•
.
.
drugiej strony Zarząd PZPN będzie m1eJsk1~J 1 w1e!skieJ.
surowo karał wszystkie fałszywe do-1 „\\ m1str~ost~ach n~rciarsk1ch Est.o
ni_i ur.zestruczyc będzie 20.0 zawodn~niesienia.
Omawiano również sprawę kadr sę- kow, ?odczas gdy '." .hokeJO':'Ych ~11 dziowskich. Kadra. ta jest nieliczna strzos,wach R.epubhk1 wezi:ue udział
1 nie zawsze na odpowiednim pozio- pnnad 30 d:uzy1". Po r~z pierwszy w
mle, natomiast kandydatów na szko- ly.m. sezome wystąpią s~ortowcy
lenie_ brak. Dotychczasowy stan na w1ełs~Y·. 180. czołowych _na;c1arzy ~~ł
t~rm odcinku poprawić może jedyni!! ch?zmkow 1 4 tys..łyzwiarzy. w1e1większy udział w szkoleniu członk6;v s~1c.h -rrzygo.towu1c się do udziału_ w
w1e1sk1ch mistrzostwach Republiki•
Zrzeszeń Sportowych.
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TEATR POWSZECHNY
(ul.11 Listopada 21, tel. 150-36)
W ,Łodzi zakończony został w tych dniach pierwszy k\lrs dla sanitariuszy
Codziennie o godz. 19-ej, w rannch sportowych. Na. zdjęciu uczestnicy kursu ze swymi wykładowcami.
Festiwalu Sztuk Rosyjskic11 i Radzieckich „PRZEŁOM", sztuka w 4
aktach Borysa Ławreniewa, z udziałem całego zespołu. Inscenizacja i reKarol Adwentowicz, sceno
żyseria grafia - Zenobiusz .Strzelecki.
zaciętej
Kasa czynna od 10 do 14 i od 16.
Passe-partout nieważne.
Trzeci ty z m istrzem Czechosłowacji StraPOZNAŃ' (Obsł. wł.} zrobił
Miłą niespodziankę
międzY'państwowy mecz zapaśniczy dalem.
TEATR .,OSA"
Polska zakoń- Gliński w wadze ciężkiej , kładąc
Czechosłowacja (Traugutta 1)
„Wzywa was T'ljmyr" - komedia czył się iponownym zwycięstwem re ju?; w 3 min. na łopatki o 8 kg cięż
muzyczna K. Isajewa i A. Galicza. prezentacJi Czechosłowacji w sto- szego od. siebie Duvala. Doskonale
również spisał się Jakubowicz, któsunku 5:3.
Początek o godz. 19.30.
ry- uległ najleps,zemu zawodnikowi
Poszczególne walk.i stały na do- czechosłowackiemu Tuchy'emu.
„LUTNIA"
brym poziomie i dostarczyły licznie
doCzechosłowak rz;ajanponował
Dziś i codziennie o godz. 19.1l5 zebranym widzom dużo emocji. Za„Ptasznik z Tyrolu", operetka w 3 wodnicy polscy wytrzymali walki skonałą techniką i siłą fizyczną.
Tuchy jest jedynym zawodnikiem,
aktach K. Zellera.
kondycyjnie. a braki techniczne na
TEATR LALEK TPD ,,PINOKIO" drabiali w.ieJką ambicją i wolą zwy który w czasie tournee drużyny cze
oprócz poniedział cięstwa. Najlepszym zawodnikimn chosłowackiej ipo ZSRR rz;dobyl dla
Codziennie ków - ,;Wilk, koza i kÓźlęta" Gra- Polski był Tobola, który w sposób swych barw punkty.
dobre
cechowało
Drużynę gości
bowskiego.
Snitę
wyraźny pokonał na punkty
przygotowanie techniczne· i kondyr A'ŃSTWOWY
- trzykrotnego reprezentanta Cze- cyjne. .Uwumiesięczny pobyt w
TEATR ŻYDOWSKI
chosłowacji.
ZSRR przyniósł im niewątpliwie ko
Obok niego wyróżnić należy mło r.zyści. co potwierdził w swych wy(Jaracza 2)
We wtorek 6 grudnia i środę 7 dego Sznajdera w wadze muszej, powiedziach prezes Związku CzektóFY wygrał ' jednogłośnie na punk chosłowackiego Matejcek.
g!'udnia - teatr nieczynny.

.Rolacy przegrali
po

I

walce

I

Ir

„Spójnia" ale... gdańska

GLOS

na czele ligi koszvkowei

o niedzielnych rozgrywkach ta·
bela ligowa koszykówki przed·
stawia się następująco:
pkt. st. koszy
5: 1 255:201
1) „Spójnia" !Gdańsk)
2) „Związkowiec-vVarta" 5:1 271:258
4: 1 287:236
3) „Spójnia" (Łódż)
4:2 ~74:241
.tl) „Kolejarz" (Pozna1i)
3:1 253:121
5) AZS ('Warszawa)
6) „Gwardia" (Kraków 3:2 208:175
2:2 211 :202
7) ,;Włókniarz" (Łódź)
1 :3 161 :189 '
8) „Cracovia"
2:4 204:2481
9) AZS (Kroków)
10) „Stal" (Świętochł.) I ~4 228:285
11) „Kolejarz" (Ostrów) 2:5_ 184:286
12) „Kolejarz" _ (Toru~ 0:6 222:271

P

I

Węgry - CSR w· boksie
10: 6

BUDAPESZT (obsł. wł.). - W mię
dzypat'lstwowym meczu pięściarskim,
reprezentacja Czechosłowacji prze.
grała z v\'ęgrami 6:10. Z zawodmków
Czechosłowacji

zwycięstwa

odnieśli:

M:ajdloch - w muszej, Petrina lekkiej i Torma - w półśredniej.
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chłop(;a, który trzymał w niej tartinkę
mięsa między dwiema kromkami chleba.

- Daj! macha.

-

wielki kawal: zimnego

krzyknęła, zapomniawszy o przestrogach Kansa-

ze strachu. Ujrzał oczy Leli.
- Masz! - powiedział. Oddał jej chleb i mięso. Potem pob!egł do domu i przyniósł duży kawał ciasta.
- Jeszcze! - mówiła Lela. - Jestem bardzo głodna.
Chłopiec obrócił się

i

wrzasnął

Chłop'iec skinął głową.

Obok przejeżdżali sahibowie, w lektykach, dwukółkami i na
arabskich rumakach. Nie ipatrzyli na nikogo, mieli niedobre, dumne twarze, jakby cały ten kraj -:- nie tylko ziel_Ilia, ale powietrze
i niebo - do ·nich należały. Widocznie całe Indie, wszystko złoto
Indii. •ziemia i ludzie, jedwab, ryż i perły, wszystko należało
Jo nich.
mówiły te pyszne twarze - a w_y
„Cały świat należy do nas brudni Hindusi, jesteście niewolnikami! Wasza rzecz - to nosić
uas w lektykach, niańczyć nasze dzieci, uprawiać dla nas ryż, bawełnę, kopać ziemię, po-gani.ac wielbłądy i śpiewać, żebrać i zdychać

z

głodu ..:."

Lela znalazła porzuconą przez kogoś główkę kukurydzy i zjadła ją całą z ziarnami i z głąbem. Nauczyła się odróżniać
r,rrów1d jadalne od trujących, wybierała je na dłoń i jadła. Ciężko
jej było na sercu, mąciło się w głowie z głodu, nogi uginały się
od forsownego marszu.
. ·. Wlokła się tak jeszcze dzie11., jeszcze dwa„. Jak we śnie szla .
obok wielltiego stawu, obok zielonych sztachet jakiegoś ogrodu.
Nie wiedział.a, że to są już okolice Kalkuty.
. Zatrzymała Śię przy zielonym rpłocie. Ogród był przepiękny:
przezroczysty .basen, kwiaty, · zielone liście platanó~ . . Du~y biały
dom krył się w cieniu drzew: Na ławce prz.y J?łp c:e s1edz1ał chło
1
piec, wytworny, ubrany w b.1ałą kurtkę z meb1esK1m, a.tłas~w_ym
było p iękmeJsze
ręku,
w
trzymał
kołnierzem. Ale to, co chłopiec
od ..o.e:rod:i. kwiatów i fontanny! Lela :wpiła sie wzrokiem w reke

- Hindnsi zawsze są głodni - powiedział i przyniósł jej jeszcze ciasta.
- Teraz spać - rpowiedziała LeJa.
W ogrodzie za płotem był cień. Lcla prze1azła przez sztachety,
położyła się w cieniu i natychmi ast zasnęła.
Chłopiec pobiegł do domu.
- Mamo, w naszym ogrodzie leży dziewczynka - powiedział
- Duża, ładna, tylko bardzo chuda. Czy nie możnaby jej zostawi ć
·
u fias?
Pani Pemberton wyszła do ogrodu.
- Jakiś ty dobry, Freddie! Tak Ci żal :v~zystki~h.!
Zbudziła dziewczynkę i przyjrzała się JeJ uwaznte: Mal-0\vnicze łachmany zamiast sukienki, wspaniałe war.kocze, biała sari, zarz1tcona na kształtne czoło„.
- J:.adna dziewczynka! - orzekła.
Lela, zrozumiała wszystko, co powiedziała mem-sahib i bardzo roztropnie jej odpowiedziała. Wzięto ją do domu, jako ;pomocnicę niańki młodszego dziecka.
Maleńka Betsy spała cały dzie11. w kołysce, pod białym muślinem. Lela przynosiła ciepłą wodę do kąpania Betsy, odświeżała
glinianą podłogę pachnącą esencją i kiedy n~ańka ·i mamka zasypi'ały, trzymała sznur w ielkiego wachlarza ustawionego nad koły~ką. .
Lafa była zręczna i pojętna. Wkrótce otrzymała koronkowy
fartuszek i źostała' iprzydzielona do paradnych ;pokojów.
Gospodarz domu, mister Pemberton, był to co:łowiek wysoki,
z; dużym nosem i ·stromkim ·Ji(losem. Cały dzień chodził cieżkim

kr0kiem po gabinecie i głośno dyktował sekretarzom listy handlowe.
- Ryż, ryż, ryż - słyszała Lela. - Pięćset worków ryżu do
Bristolu, dwa tysiące do Kopenhagi„.
Mister Pembert.o n handlował ryżem, bengalskiim ryżelUI,
r„c:jlepszym na świecie. Okręty załadowane indyjskim ryżem, odchodziły do wszystkich portów europejskich.
sły
Sto tysięcy cetnarów sprzedano w zeszłym roku Lela, sto dwadzieści a pięć w bieżącym„.
Pół Bengalu możnaby wykarm[ć tym ryżem, który wywoził .
jej pan.
Wokół domu chodzili głodni ludzie, przy płocie zatrzymywali
się _żebracy. Prosili o chleb. Gospodyni była dobra, dawała im jał
rr.:uznę. Pan kręcił głową.
Hindusi są za·wsze głodni - mówił.

-

szała

Wkrótce synowi gospodarzy przywieziono w podarunku lalkę
z Bombaju. Ujrzawszy ją, Lela zbladła: ten sam staruch! Lalka
fakir była artystycznie uszyta z jedwabnych gałganków. Wysoka
czapka, haczykowaty nos, pstre łachmany„. Gdy pociągnęło się go za
sznurek, fakir podnosił rękę.
Frieddie był uszczęśliwiony. Lela dwie noce nie spała. Straszny starzec z podniesioną ręką wciąż stał jej przed oczami. ·Wstała w nocy, 1przekradła się do pokoju dżiecinnego, wzięła lalkę i wyn:osła do ogrodu. Tu zaszyła się w dalekim kącie, oderwała lalcefakirowi ręce, nogi i głowę - i zakopała w różnych miejscach.
Schwytano ją w ogrodzie i przyprowadzono do pana .
Freddie rzucał się po podłodze i wrzeszczał.
- Moja lalka! Moja lalka!... Wszyscy służący zebrali się w pań
skich pokojach. Pani oburzała się głośno. Pan wyszedł w szlafroku do jadalni. Marszczył się z obrzydzenia: -Lela ukradła lalkę
111łodego sahiba!... Sięgnęła po rzecz, należącą do ol.>ywatela brytyjskiego!. .•
Te20 samego ranka zaprowadzono Lele do wiezienia.

-

n. c. n.

