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Pierwsza krajowa narada
aktywu

młodzieżowego

Zw. Hutników

SOSNOWIEC (P AP). - W dniu 4 Głównego ZMP tow. Ociepko oraz
l)nl. obradował w Sosnoweu pierw- przewodniczący Zarządu Głównego
szy ogólnopolski zjazd aktywu mło Związku
Zawodowego Hutników
C]zieżowego Związku
Zawodowego tow. Knapczyk.
Hutników. W naradzie wzi'cli UdZI ał
Obrady poświęcone były sprawom
młodzieżowi radcy zakładowi, mło- mobilizacji młodzieży, zatrudnionej
dzieżowi przodowniCY pracy oraz za w przemyśle hutniczym do jak najszło 30 proc. w porównaniu z przed kładowy aktyw zarządów ZMP
ze czynllleJszego udziału w realizaeji
wojennym 1940 roklem.
wszystkich zakładów przemysłu hu zadań produkcyjnych Planu 6-letnie
Na wsi kOłchozowej z każdym 1"0 tniczego.
go oraz zagadnieniu koordynacji pra
Na zjazd przybył kierownik Wy- cy ruchu zawodowego w zakre,;ie
kiem rośnie al"lnia przodowników bohaterów pracy
socjalistycznej , działu MłOdzieżowego CRZZ tow zagadnień młodzieiowycll ze Zwląz
Wieczorek, przedstawiciel Zarządlł kłem Młodzieży Polskiej.
chłopó,,,·,
odznaczonych orderami. · . , • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ • •
Ich wspaniałe o siągnięcia dowodzą
ja.k!i.e ogromne moŻ\liwości rookwitu
produkcji kryją się w dobrze zorga
n izowanym kołchozie, w zesporowej
organizacji pracy i socjalistycznej
własności społecznej, która stanowi
podstawy rozwoju każdego kołcho
zu. Chłopstwo radzieckie przez swe
osiągnięcia demonstruje światu siłę i potęgę ustroju
kołchozowego,
stworzonego pod kierownictwem
Wielkiego Stalina.

z okazji 20-lecia opublikowania artykułu Tow.J.Stalina:
"Zawrót glowy od sukcesów"

W

roku 1929 VI ZSRR <Weki 0gl'omnej pracy pmygotowawmej partii bolszewickiej został na
wsi zrealizowany głęboki pmewrót
rewolucyjny,
równoznaczny
w
swych skutkach z przewrotem rewolucyjnym w paźd2:ierniku 1917 r.
Milionowe masy biednych i śred
nich chłO/Pów 1.decydowanie zerwały ze starymi formami życia, opar~
tymi na drobnej własności i prLesiZły na nową drogę pracy rrespoło
wej -.na drogę do socjalizmu.
Ruch kołchozowy nabrał olbrzymiego rozmachu. [)o 20 lutego 1930 r.
skolektywizowano 50 !proc. gOSlp<ldarstw chłopskich w ZSRR.
Gruntowny zwrot wsi taooec)riej
na socjalistyczną drogę rozwoju to Jedno z największych zwycięstw
partii Lenina _ Stali.na - to rz.wycięstwo osiągnięte
na naj trudniejszym odcinku waliti o socjalizm.
Organizatorem i twórcą tego zwy
cięstwa, posiadającego

światowo-

historyazne rz.naczenie - jest WielkI Stalin.
. Stalin, ro~ną'Wszy wszechstronnie
marksistowsko - leninowską
naukę o socjalizmie dowiódł, że
przejście do kolektywizacji jest moż
liwe nie poprzez samo tylko 'l.wy!!cle!, pokojowe wstępowanie chłopów do kołchozów, lecz popmez ma
sową walkę chłopów 1Z. kułactwem,
najpotężniejszą i ostatnią klasą wy
zyskiwaczy w ZSRR. Px,zejście do
powszechnej
kolektywizacji było
nierozerwalnie zwiąrzalJle 1Z likwidacją kułactwa , jako klasy.

Uchwała KC WK.P{b) z 5 s-tycznia 1930 r. ,,0 tempie kolektywizacji i sPQsobach udzielenia pt'zez pań
stwo pomocy budovl1nictW'U kołcho1Z0wemu", określiła tell1ę)o kolekt ywizacji W różnych rejonach kraju,
u~ędniając różnorodność warun
ków i niejednakowe pNygotowanie
do kolektywizacji poszczególnych
obwodów. Uclvwała ta dawała 0gromn'ie ważną WiSkazówk{J, że na
danym etapie gł6wną forlną ruchu
kołchO'ZOwego
jest artel rolny. W
uchwale swej KC WKP(b) ostrzegł
organizacje partyjne przed "dekr etowaniem" ~ góry ruchu kołchozowego, ponieważ, dekretowanie takie

I

f ( orawa jew

II.

moc~. Byłoby to głupie ł reakcyjne.
Ruch kołchOZOWY powinien opierać
się na. czynnym poparciu podstawowycb mas chłopstwa. Nie można
meeba-llic7dlie p1'2enosić WZO'l'ÓW bu~
downietwa. kołchozowego II: rejonów
rOrlviniętych ' do rejonów llierozwi~
niętych. ByłOby to głupie i reakcyjne. Taka. .,polityka" zdyskredytowa.
laby za jednym zamachem ideę kolektywizacji. Prz~' określaniu tempa
i metod budownictwa kołchozowego
naleiŻy
skrupula.tnie uwzględniać
różnorodność W3itunków w róinych
częściaclt ZSRR".

"Sztul{a kierowania. - pisał towa
r zysz Stalin - to sprawa poważna.
Nie wolno pozostawać w tyle za. ru
cllem, gdyż pozostać w tyle - t o
zna.czy oderwać się od mas. Lecz
uie wolno równiet: wybiegać naprzód, g(lyż takie zagalopowanie się
- to utrata łączności z masami. Kto
chce kierować ruchem i jednocześ
nie utrzymywać łączność z wielomilionowymi masami, ten l)owillien
walczyć na dwa. fronty;
zarówno
przeciw tym, którzy pozostają W' ty
le, jak i przeciw tym, którzy wybie
ga.ją napnód. Partia nasza jest silna i niezwyciężona (llatego, że kiera
jąc
ruchem umie utrzymywać i
wzma.cniać swą łączność z wielomilionowymi' masami robotników i

O rejonach
przygotowanych
do kolektywizacji
Towarzysz Stalin wykazał, dIa. ezego ~ołowe miejsce w ruchu kołchozowym zajmują rejony
zbożowe - Kaukaz północny, Woł
ga środkowa i inne. W' rejonach
tych - mówił - istnieje najwięcej
utrwalonych już sowchooów i koł
ch ozów, Na ich przykładzie chłopi
mieli możność pmekonania s:ę o sila i rz.naczeniu nowej techniki i kolektywnej organizacji gospodarki.
Rejony te przeszły dwuletnią szkołę
walki z kułactwem podczas kampanii ",..akupów zboża, co musiało uła
twić postępy ruchu
kołchozowe·go.
Rejony te wreszcie, intensywnie
wyposażono
w najl€!psze kadry Il

Cały poźniejszy

partii

bolszewickiej i

rad~eckiego usiłowali
ws.zelkimi sposobami przeszkodzić
w realizacji podjętego przerz partię

kursu na kolektY"'Tizację. Te wrogie usiłowania znalazły wyraz nie
tylko w bezpośrednich v.,.-ystą,pie. mach 'prawicowych kapitulan~w
przeciwko kolektywiQ:ac.ii. lecz rownież w "lewackich" wypac.z~miach 11
nH partyjnej, w naruszeniu ustalo·
nego pmerz. partię tempa kole~ty
wizacji, .w naruszeniu leninow;;ko :
stalinowskiej zasady dobrowo!noścl
w: budownictwie kołchozowym, Pra
cowniCY !partyjni szeregu rejonó:v
oszołomieni sukcesami
kolektywl.
rilacjj., rz.ac'Zęli sztucznie forsować
sprawę kolektywizacji. Nie liCll!yli
się pmy tym z warunkami tereno·
wymi ani CI': tym, na ile chłopi przygotowani są do wstąpienia do koł
chozów. W szeregu miejscQ\vości
przeskakiwano poza ramy artelu
'\"JI>rost lio komuny. Elementy kulackie i ich poplecznicy proponowa·
li w celach prowokacyjnych ' organizowanie komun rolnych, zamiast
ar:teli rolnych· i zacrz.ęli niezwłocznie
"uspołeczniać" zabudowania mie:w..blne, drobną trzodę, drób itd.
Wrogowie wewnętmni i zewnętrz
ni liczytli na to, że tego rodzaju "lewacka" praktyka pokłóci chłopów rz
władzą ludową. Sztaby państw imperialistycznych wyZ?uc'Z.ały już , ~
ZWią1Zku z tym tel'ffilny mterwencJl
przeciwko ZSRR.

przebieg rozwoju
w pełni potwierdził słuteey Towarzysza Stalina.

kołchozów

szność

"Zawrót głowy od sukce
sów" oraz opublikowany po mies~ą
cu - 3 kwietnia 1930 r, drugi artykuł "W
odpowiedzi towarzyszom
kołchoźnikom",
w którym towarzysz Stalin wyjaśnił istotę błędów
w kwestii chłopskiej i główne blEldy w ruchu kołchozowym, odegrały
wyjątkową rolę w walce partii boI
szewickiej o zwycięstwo i umocnie
nie ustroju kołchozowego w ZSRR.
Pomogły one w krótkim
terminie
ostatecznie zlikwidować wypaczenia
polityki partii w dziedzinie budow
n tctwa kołchozowego. popełnIane
przez niektóre organizacje terenowe.

ośrodków przemysłowych. Tu właś

Sukcesy ustroiu
kołchozowego

strój ikołchorzowy, który pod
Ukiel'ownictwem
Stalina powstał
~

mocno

się

ugruntował

w ZSRR,

wykazał swą ogromną siłę żywotną.

Nie do poznania zmieniła się gospodarka rolna Związku Radzieckiego. Z drobnej i zacofanej, przekształ
cHa się ona w największą i najlepiej zmechanizowaną gospodarkę
rolną w świecie.
Znika dawne przeciwieństwo mię
dzy miastem a wsią. W latach wła
dzy radzieckiej niezmiernie wzrósł
Wartykule swym, Towar.z.ysz Stalin
podkreślił, że podstawowym o dobrobyt chłopstwa. Dochody realgniwem ruchu kołchozowego na da ne chłopa wzrosły w r. 1949 o prze
nym etapie Jest artel roldy. Stalin

Rola artelu

~t~~1't~~~ je~~tit;c:~j~;::Jc~o~:;:~

wickiej jest to, że umie ona w każdym poszczególnym m.omencie wybrać podstawowe ogniwo ruchu; uchwyciwszy za nie, ciągnie ona na-
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O demokracjtt. ludouJf!cl
I publikuje artlJkuty /lrzgwódcólIJ
mit:dząnarodowego . rllCho ro/Jotnkzeąo
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'IDłponuiąea

cześć

lDanilestaeja

wielkiego artysty

55.letni iubileusz pracy scenicznej Karola
Nigdy bodaj jeszcze łódzki Teatr Iniósł jego zasługi społeczne, jego J dzi,

Artykuł

nie. w pierwszym rzędzie posyłała
partia dziesiątki tysi~cy przodujących robotników, aby ·p omogli chło
pom budowaf: kołchozy.

.
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.

chłopów".

Takich warunków nie miał Kraj
Zakaukallki, "Azja ~kodkowa i inne
rejony. Dlatego niem;łoczna kolekty'Wizacja przeprowadzona w tych
rejonach bez poważnej, wstępnej
akcji :przygot.owawczej siano",>iła
grube naruszenie p;asady dobrowolności ruchu kołchozowego . Taka ko
lektywizacja mogła od·bywać się tyl
ko drOgą. dekretowania i przy Jilorooże stworrz.yć
ruebe0pieC7.eństwo mocy grozb pod adres~ c!tł0pow.
zamiany prawdziwego współzawod- Była to pseudokolektYWl~cJa, Si1:ła
nictwa socjali1Jtycmego w bUdowa., ona na rękę wrogom partii bolsze:Olu kołChozów - w ,p:abawę w ko- wiekiej i władrzy radlZieckiej.
lektywizację".
Artykuł Towarzysza Stalina miał
Te wskazówki partii bolsz.e~· ogromne enaczenie politYC2ne. Pokiej wyjaśni·ly. 5!Ptawy" 'tWi~rzane e th6gł on: "organizacjom ' partyjnym
realizacją nowej polityki partii boI szybko naprawić popełnione błędy :i
szewickiej.
za.dał· dl"'UQ\gocący cios wrogom włał dzy radzieckiej, niweC'Ząc ich na~
Usiłowallia wrogów
drzieje na interwencj~.

Wrogowie
narodu

I

Powszechny nie miał tak licznego walkę o repertuar rewolucyjny, pro
"kompletu", jak na sobotniej pre- wadzoilą w przedwojennej Łodzi, i
mierze
"Niemc6w" L. Kruczkow- więzy łączące go z polską klasą ro
skiego. Pehla była Vilidownia, zalu- botniczą.
dniony gęsto balkon, przejścia mię
"Twoje dzisiejsze święto czcigodzy rzędami krzeseł oraz miejsca dny jubilacie - zakończył swe prze
pod ścianą "roiły się" dosłownie od mówienie tow. prezydent - jesi
przybyłej na przedsta,..."ienie publicz swiętem całej rObotnicz,ej Łodzi".
ności.
Oddając cześć
zasługom Karola
Nie umniejszając w niczym za- Adwentowicza - sekretarz Komite
sług autora i wartości. jego sztuki tu Łódzkiego PZPR, tow, Edward
U z dań ski, omówił w krótkich i ser
(będziemy pisali o tym oddzielnie), decznych słowach bogaty dorobek
m usimy stwierdzić, iż nie "Niemcy" znakomitego artysty na polu kultubyły tym magnesem, który w dn. 4 L'y polskiej, na polu kultury. slużąbm. przyciagnął do Teatru Powszech cej klasie robotniczej.
n ego licz!1ą masę
mieszkluków
_ Nigdy nie splamiłeś sztandaru
robotniczej Łodzi . lecz wspaniała u walid o wolność i postęp _ podkre
l"oczy stość, która miała miejsce po ślił tow. Uzda6ski _ i dzii!i masz
zakończeniu przedstawiertia: impo- szczęście obchodzić swoje wielkie
nujący obchód 55-lecia pracy art y- śwl~to w Polsce, w której ',lWycię.
stycznej i społecznej wielk iego akt:.t żyły te wszystkie ide-;tły, o urzeczy.
l'a scen
poiskich - dyr. Karola wistnitJnle których tak niezłomnie
Adwen towicza.
walczyłeś przez całe swoje Zycie.
Kiedy "wyszedłszy" z roli prof.
Z kolei składa gorące życ:zenia
Sonnenbrucha, znakomity artysta wielkiemu jubilatowi przedstawiciel
wystąpił na seenie w roli jubilata- teatrów śląskich, tych teatrów, w
powitało go entuzjastyczne przyjE:- których uruchomieniu zaraz po Wy
cie ze strony widowni, która - pow zwoleniu Karol Adwentowicz poło
stawszy z miejsc - huraganowymi zył o omne zasługi.
oklaskami manifestowała swoją gł~
Delegacj a Państw. Szkoły Instruk
baką cześć i uznanie dla zasłużone- torów Teatrów Ochotniczych skłago aktora, szlachetnego człowieka, da artyście wzruszający meldunek,
wybitnego bojownika
postęp i de iż dla uczczenia 55:'lecia jego pracy
mokrację.
10cenicznej zapoznała 130 świetlic
Do otoczonego liczną gromadą z terenu łódzkiego z jego działalnoś
swych najbliższych przyjaciół i to- cią aktorsko - społeczną.
nącego W prawdziwej powodzi kwi",
Następnie śpieszą z wyrazami CZCI
tów - jubilata, pierwszy przem6wił i hołdu dla znakorpltego jubilata in
prezydent naszego miasta, tow. Ma- ne liczne delegacje: młOdzieży łódz
rian Minor. Składaj ąc hołd mistrzo- kich
szkół
ogólnokształcących,
wi sceny polskiej, tow. Minor pod- . Państw. Teatru im. Jaracza w Ło-

°

społecznika
Adwenłowicza

Państw. Wyższej Szkoły Aktor
skiej, łódzkiego Teatru "Osa", Zw.
Prac. Kultury i Sztuki, łódzkiego
Teatru Nowego, wreszcie -'- ob. Eu
geniusz Stawowski w imieniu naj
bliższych
współpracoWllików
dyr.
Adwentowicza mówi o jego pracy
w łódzkim Teatrze Powszechnym,
o entuzjastycznej i ofiarnej pracy,
w której młodsi aktorzy widzą naj
czcigodniejszy wzór do nauki i na
śladowania.
Licznie zgromadzona na widowni
publiczność bierze czynny i ży"\'vy
udział w obchodzie jubileuszu. Raz
po raz rzęsiste oklaski przerywają
wypowiedzi
delegatów, składają
cych życzenia dyr, Adwentowiczowi,
huraganowymi brawami jest powi
tane krótkie przemówienie jUbilatą,
k tóry serdecznie dziękuj ąc przedsta
wicie10m l'obotniczej Łodzi, władz
miejskich, Partii, młodzieży szkolnej i t. d. - za tak gorącą na jego

cześć manifestację, oświadcza:

"za'

wsze przyświecały mi w praey slo
Wit · poety: "trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe". Się
gDęliśmy po to nowe życie w naszej
Polsce Ludowej i idziemy drogą,
która wiedzie nas wszystkich do Jepszego jutra, do - socJalizmu'... . .
Imponującą
uroczystość zakoń
czyło odczytanie depesz ~atulacyj
nych, które W. liczbie 400 nadeszły

na adres jubilata ze wszystkich za
Polski i z zagranicy, a nadane zostały przez
dostojników
państwowych, kolegów - aktorów,
wybitnych pisarzy i poetów polskich i licznych przyjaciół oraz w.eJ
bicieli talentu "Adwenta".
kątków

I

UChw' ał a BI· Ura Po1·1 ty czne'eo KCPZPR
W

sprawie pracy w!iród kohiet
IV Za dania organizacji partyjnych

w· najbardziej decydującym mo(Dokończenie ze str. 1)
ły wzrost poziomu materialnego .j
men.cie Towarzysz Stalill wykazał,
kulturalnego ludności, przewidziany
•
~e ogniwem takim w ruchu koleho urlop połogowy i ochronę macierzyń w Planie S-letnim oraz szeroka' ro%. o"'''m J'est artel rolny"
w kt61'ym
st'''a
Uchwala omawia nast"pnie
zadaAby wzmoemc pracę partYJ'ną
L. ~J
. " •
budowa zdobvczy so::}'alnych, ułał"
podstawowe
. l
" pro d uk cYlna
.
.uwol - wia kobietom J p·racu]·a.,cym wychowa_ nia organizacji partyjnych oraz '''śród kobiet, uchwała zaleca zwi<>k
uspołecznl'one
. .są tylko
.
•S po'łd Złe
czesc
".
a nl'e uspołecznia nI. ' k ob'le t ę vu
_.1
brZemIenIa
. , na d
'
członklll Partii, pracuJ''''cych na tere szerue udziału kobiet
we władzach
środkl' I)r'odukc]'I'
. , .
mIerne
nie dzieci i prace domowe. ..
'
e
zlen'l'
przyzagrodo"'ej
btldyn
t
d
d
t
'
t
'
nie
Li"';
Kobiet,
zwracaJ'ąc
szczegól
partyjnych,
w
szkoleruu
partYJ'nym,
sl , ~"
~
>y
,
go ru u w gospo ars Wie, o WleraW t.en sposób no wstana warunki
",.
pe''''''ej
cZęS"CI'·
e dmą
' szerok'le perspekt
" .
wzmocnienie składu wyd"iałów
ko~
ko'w nu'eszka"lych
II
,
.,-..
,
ląC prz
- ywy wykorzystania dlaldobra
snn-lecznc_ ną uwagę na konieczność otoc'7cnla
'"
..
"zody
drobl'u
d
b
'
"
t
h
..
ruchu
kobieccgo stała. trosk.'""t i ople biecych przez zasilenie iclt naJ'lepszy
t
krów ,~,.
z o yCla zaWG"U agrono.ma, zoo ec gQ olbrzymiej energii twórczej, boga
. t
' t awowym ogm"k
. la, opa tych talentów i zdolności duemią- ką, na lldlliela.nie mu wszcchstron· łmi kadrami kobiecymi. Dalej,
uchwa
Arte1 Jes
poas
m a, t ra kt'orzys t'Y, nauczycie
'l
'
. l. cych wśród kobiet, a dławionych w nej pomocy.
a zwraca uwag'ę na konieczność TOZ
" nowel t ec h ni'k'I tO lnicze]
wem ruchu k·ołcho2'.owego, dl;;\ t,ego . l\owama
_ mówi Stalin - że jest to najbar podniesienia swego poziomu kultu. ciągu stuleci pncz ust,rój oparty na
Biuro Polityczne stwierdza, że wy szerzenia d"Ziałalności ruehu kobiece
bezprawiu i wyzysku ludu pracujące korzystania ogromnych możliwoś- go poza dotychczasowe ramy, na ktl
dziej celowa :forlna rozwiązania za ralnego.
gadnienia zbożowego.
Zagadnienie
Dalej, uchwała stwierdza, że sta_1 go.
ci i perspeldyw wyzwolenia kobiety, nieczność rozwinięcia ży\'rszej pracy
zaś zbożowe jest dlatego podstawojalde stwarza budownictwo socjali7 w miejscach zamieszkania, w~ród
wym ogniwem w systemie całego
mu w Polsce wymaga od całej Par- żon robotników, wśród kobiet. wiej_
t'olnictwa, że bez rozwiązania tego
tU, aby podniosła
nieporównanie ski ch i gosJX>dyń domowych. Uchwz
zagadnienia nie można
rozwiązać·
wyiej niż dotychczas aktywnośiJ ła wskazuje na słuszną inicjatywę w
ani zagadnienia hodowli bydła, ani
społeczną i świadomość mi1ionc'iw w sprawie powołania w zakładach
zagadnienia upraw technicznych i
Omawiając nowe, szersze zadania, ruchu
kobiecego.. Dalej uchwała kobiet, abY wyzwoliła. je od reak- produkcyjnych rad kobiecych, wspól
specjalnych, które dostarczają pod- które stoją. przed ruchem kobiecym zwraca uwagę na konieczność rozwi cy,jllych przesądów i niewiary we (l~iąłających z radą zakładową j
stawowych ' surowć6w dla przemy- W obliczu nowych perspektyw stwo- jania na masową Sikalę pracy wy_ własrie siły - natehnęła odwa.gl\ l stanowiących równocześnie zarząd
słą
l'zonych· przez Plan 6-letni, uchwała chowawczej i uświadamiającej wśród wolą uczestniczenia w budowle no- zakładowy LIgi Kobiet. Podobnie
Biura Politycznego stwierdza, że na kobiet, pracy kulturalno_oświatowej, wego życia. ...
koła gospodyń ZSCh
oraz gminnr
Artel ro}hy,. będąc najdostępnlej leży przede wszystkim położyć na_ likwidacji analfabety'z mu oraz zwal
.Test to tym ważniejsze, że wróg rady kobiece powinny aktywniel niż
Ruch kołchozowy
szą formą dla
świadomości szero- cisk na szersze i bardziej śmiałe, czarua przesądów, wpływów reakcyj klaso\vy zao,strzając swój opór, usi- dotąd brać udział
w pracy ZSCh.
na zasadach
kich mas chłopskich, spełniał jedno masowe powoływanie kobiet na wyż nego odłamu kleru, podatności ko_ łuje żerować na zacofaniu i nieświa zachowując więź z dzialalnością Lj
cześnie wszystkie warunki, niezbę- sze stal\'O~viska we wszystkich dzie_ biet na szeptaną propa·gandę.
domości kobiet i wykorzystaf: je gi Kobiet i kolelitywne jej członkow
dobrowolnośd
dne ku ten'lu, by zapewnić na wsi' dzinach gospodarczego, społec~nego
f;zczególnie na wsi dla przeciwdzia- stwo.
ielki. Stalin w porę rlauwaiyl budowę wielkiej, kOlektywnej, zme i poHt.ycznego życia. Uchwała szcze
Wysuwając zadanie aktywizowa- łania postępowi socjalizmu.
W walce o faktyczne równouPTllw
.
chanizowaneJ' i prZOdującej gospo.
", ' nia kobiet w życiu politycznym, mo
roienie kobiet _ stwierdza na zakoń
grozące
niebez,piecrzenstwo.
gólnie podkreśla znaczeme zauan bilizowania ich wokół zadali budow
"Wykuć z rezerwy sił robo- czenl'e uchwała _ ParŁI'I' naszeJ' po2 marca 1930 r. z polecenia Komi- darki socjalistycznej.
Ligi Kobiet w akcji rozszerzonego
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zamykania kobietom dostępu do 110_ hasłem jesząze szersze
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w ruchu koł~
Towarzysz Stalin pisał:
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sto z kast.uwo ści fachowcó w i r eak_ jow;vl'h, podejmowanych przez ma- do kobiet, który nie został łeszcze hi era tym WIększego
.
chozow"m.
"CzY".L Ille
JCS'
rzeezą Jasnl\, ze . . . .
znaczenia, bil
J
"
•
b.t.
k orzys tu al I cYJ·ny. ch przesądów, winny być l!ta- sy ludowe, a tl1,kże do akcji pokoju w pelni przezwyciężony w prakty gę
ł bsze &ię
. staJą
. socja l'LStyczne prze
t"Un
dohitnie
ka
"polityka
Uloze
y"
S
swym
W artykule
cln
lk
dl
h
§
i
•
l
nowczo
zwalczane.
b
.
.
.
. staje
""
wykazał, czym można ob.jaśnić. suk - dogo
a ty'o
iii naszye
ln er.e
wej 11a arenie międzynarodowej, ce wielu organizacji partyjnych l () razenm, lm ostrzejsza SIę
cesy polityki kołchozowe] partii k<:- nyek wrogów?".
Następnym,
niezmierrue ważnym tlrowa,dzonej przez ZwIązek Radziec który działa hamująco na tempo a- walka klasowa o wykarczowank " u
zad~niem rachu kobiecerro jest przy ki i cały obóz antybn)J6r1a.listyczny. wansu społecznego kobiet.
rzeni i pozostałości klas kalli'
munistyC'Znej, osiągnięte na fronCie
budownictwa kołchozowego.
O kierowanie
śpieszenie tempa awansu społeczne_ Polski ruch kobiecy winien najściPodkreślając niewątpliwe osil'}g"- stycznych, im szersze InaSY ', I! u
go i zwi~kszenie udział!! kobiet w ślej współdziałać ze Swiatową, De- nięcia \''1 działalności wydziałów ko pracującego zostają wciągniętl' l{()
"Sukcesy naszej politykl kolcboo:o
,ruch em masow-ym
l'uchu spółdzielczym, szczególnie w mckr~tyczną Federacjl\ Kobiet _ biccych uchwała zwraca uwagę kierowanht, rzą.dr.enia i ~wiad~l-fgo
..1 wYJ'aśniat Towarnysz Stalin
. . j"ce b ra k'J, prM>Ue
__ .J wszyst_ IId zla
. lu w bu dowamu
. nowego ustroW "'J
W' ykazuJ'ąc cał" szkodliwość ta- spółdzielniach (>rodukeyjnych, gdzie 13Zer!l:ąc idee sollda.rnotici lniędzyna- na Jstrue
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Slę n ej
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downictwa
kołchozowego, towa- ne d{) za,rządów spÓldzielni. Uświa. wszystldmi siła.mi postępu i (~emo- nie wydziałów od ogólnych Zagad_j "Proletari~t - mówi Lenin - nie
browl)lności' ruchu kołebozowetro I'ZYSZ Stall'n na przyk'adzl'e tym u-, damianie i aktywizowanie kobiet w kracji, idee przyjaźni ze Zwi,zkiem nieli. w'alki całej partii i zasklepia- moźe osiągnąć pełnej wolności, nie
uwzględnianiu
wa .
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Nie można zakładać kolchOIÓW prze
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RAOOMszezANSKI

CerOWaCZk1 Ź PlPW
Nr 28
\
pod e ; ...u ją apel tow.

R. S. W .••Prasa"
Powiat. Komenda M.O.
Pierwszym zespołem młodzieżo- Komitet Powiat. PZPR wym na terenie Tomaszowa, który
- Miejski Komisariat MO. podchwycił wezwanie tow. Mar- Starostwo PowIatowe,
kiewki i podjął długoterminowe
- Szpital Powiato\'\-'j'
zobowiązania produkcyjne, był ze
Pogotowie' Ratunkowe spół młodych piekarzy PowszechPCK.
nej Spółdzielni Spożywców. W kilka dni później podobne zobowiązania przyjęli tkaCZe junacy
SP
z
Państwowych
Zakładów
Prze
KINA:
'mysłu
Wełnianego
nr
27
wzyKino "Wolność" wyświetla mm
wając do pójścia w swe ślady poprodukcji polskiej
pt. "Czarci zostałą młodzież zakładów tomażleb". Początki seansów w sobotę szowskich. ~
15, 17. 19. Poranki w niedzielę
Obecnie, - długoterminowe zo9.3ft i 11.30.
bowiązanie produkcyjne podjęły
cerowaczki z Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego nr 28,
A4res Redakcji i Administracji zgrupowane w młodzieżowym zespole kol. Krystyny Jabrzyk. Dnia
,.Głosu Radomszczańskiego"
Radomsko, ut. Reymonta Nr 39 2 marca przodownka zespołu w
imieniu swych koleżanek przesła* * *
ła . do rady zakładowej oświadcze~
AdIninistracja - tel Nr 12, nie następującej treści:
·
" d d 9 d 16
J TT t
J b
k k·
czynna co dzlenrue o go z.
o . . "a,
n,rys yna .l a r.zy, lerowk
lu· d . .
mcz. a zespo
llnO zlezowego na

oddziale cerowalni. w i.mieniu ca-

łeg. zespołu, liczącego dziesięć osób, zobowiązuję się jeszcze bardziej zwiększyL przeciętną produk

cję całego zespołu i w okresie naj
bliższych sześciu miesięcy wykony
wać nasz plan prodl1kcyjny w 122
pl'ccentach.
W ten sposób, odpowiadając na
apel tov'. Markiewki damy dodat·
kowo wiele metrtSw wycerowanych
tkaniu i przyspieszymy realizację
na:i:ze~c planu produkcyjnego".
Podejmując to zobowiązanie cerowaczki PZPW nr 28 w właści
wy sposó'b zadokumentowały swą
twórczą, świadomą postawę. Zada
kumentowały ją VI przededniu 8
marca, który wspólnie z kobietami całego świata święcić będą pod
znakiem walki o pokój.
A oto pełna lista nazwisk członkiń tego zespołu:
~
Krystyna Jabrzyk, Helena Ba, H l
Z
d H 1
D
rys, e ena awa a, e.ena usza,
B b '
A
' k
Wł d 1
ar ara rczyns a.,
.a ySlawa

niedociągnięcia

Braki i

wykazala narada wytwórcza w' F~~bryce B~c.lek

Należy
że załoga

obiekty\vuie stwierdzić,
Fabryki Beczek w Piotr
kowie pracuje w trudnych warunkach. Jak wiadomo bowiem, zakłady te zostały upaństwowione
dopiero w połowie ubiegłego roku.
Robotnicy ' przE'Jęh
za.kła.d
w
bardzo zaniedbanym stanie. Kic
więc dziwnego, że zało~a w pierw
s~ym etapie
samodzi,ellle:i pracy
miała wiele trudności. Wprawdzie
od tego czasu zrobiono \>';Jele, jed
nak istnieje jes2;cze szereg poważ
aycb niedociągnięć, nad usunię·
ciem których radzono na ostatniej
naradzie wytwórczej.
Mechanik ob. Henryk Banaszkie
wicz zwrócił uwagę na dwie dźwig
nie. które z powodu braku odpo·
wiednich do nich nJ:'!>zyn, stoją
bezużytecznie w zakładzie pracy:

zasygnalizował:v

jest kontraktacja zbóż, roślin
oleistych i zienmiakó\~7.
' '
kal~l1 Rolmcz;ym.l l PGR-am:
Wielką troską mieicowych'
staJe za~ad.mel:xe P~'zYf4otowan l rojników jest spra'wa o trzy mado prac l Slewo'w \\'losennych, nia na czas nasion siewnych
Chylewska, Pelagia Kobędza. Stazwiąz.ku z tym, na. tel'e~i: i nawozów sztucznych. Należy
nisława Słowicka, Alicja ReI i gmll1y Łazlsko pr~ystąplO.n0 ,luZ wierzyć. że Gminna SpółdzieI- '
Wiesława Jaskuła. ,
d~ !'ozplanowĘ.l1la Zasl~WO'~: nis "Samopomocy Chłopskiej' ~
Niech te nazwiska staną się wlosennych. W po~zc:~~golnycn z<la i na tym odcinku e~zamin
przykładem dla innych młoqych g~omadtl:cl~ odbywaJ~ się zebra j zainteresowanym mało i średrobotnic i pracownic tomaszow ma J'?1l1lk?w, na ktory~h ~pra- niorolnym ch\')pom przyjdzie
skich.
cowu.1e SIę t>lany zaS1Cwow, a na , czas z odpowiednią pomocą.
'
Niektórzy rolnicy chcieliby
Chcemy widzieć w świetlicach fabrycznych wy:rp.ienić posiadane nasiona na
gatunkowo lepsze, Na przykład

Tomaszowie
/Ił ar. ; e II' • ;

zbliżającą ~ię

wioS~l(-~. Pr~ed ~Jni~,;nl1l" Ośrod

'\0\7

V!

I

d81m"k'OW pracy .
. , ' at łzato'row
por. trety przo
I
faelon
.. '
'
,

Nasz korespondent fabryczny .z
PZPB w Pabianicach tow. W, W.
pisze:
.,Z prasy i z filmu dowiedziałem
się, że w Związku Radzieckim w
każdej świetlicy przyfabrycZ,!lej wi
IiiZą portrety przodO\'Vllików pracy,
racjonalizatorów. nowatorów, wie:
lowarsztatowców i mistrzów oszczędności. Cała załoga fabryczna
poznać może dzięki temu tych, któ
rym głównie fabryk" zawdzięcza
swe su..l{cesv produkl:'yjne.
Wiem również, że niektóre z
naszych świetlic fabrycznych na
WZÓr ś,vietlic radzieckich również
dekorują swe =-ule portretami najbardziej zashlżonych robotriików.
Dziwi mnie że dotychczaR nie
wprowadzono tego zwyczaju \v
naszym robotni.czym mieście. Jako l'obotrJk PZPB w Pabianicach
chciałbym przede wszystkim widzieć w naszej świetlicy f:.).brycznej
portrety naszego tow. śniadego,
wielowarsztatowca i mistrza osz-

-

czy 'nie dało by się wymie~

czędnośd, Józefa Górskiego, Hele- nić nasion łubinu gorzkiego lub
ny Krzemionki i Bronisławy Ha- zagoryczonef4o na słodki, orygi
rendarz __ słym1Yc.~ w całe,j P?lsc~ i1alny. W obecnej bo'wiem sytuo

~ konkm'sll zespoww

na.Jw:.'zszeJ

.; , ,

.

.

".

'

jakości, Antoniego K!'ZJ'V:a.ńskie-1 aC]l przy posiadanIU przez po-

go -

znanego

racjona.liza.tol'a i szczególnych gospodarzy rozmaitych nasion, jeżeli jeden będzie siał łubin słodki, a drul!J
gorzki - to w rezultacie za-~rsze otrzymają słodki zagoryczo
ny.
"
"
,.
- .
"'kiego hono"'ow" tabll'ca przodowKlerO\,Vlllctwo s.p~łdzIe,llll Wlll
"
ników i prZOdownic prac". na któ- n~ tę sprawę W~ląC p.od .s~czeoJ
l ,;
, k
rej widnieje kilkadziesiąt lla2wisk go n 't roz\~age : ~noze,.l eetna
pr.zodującycll robotników. Jelit to u~ało by SH~. gdzles nas.lOna łujednak za mało. Chcemy poznać z bmu. gorzlne~o, \'(lY~l11e:11c r;a
portretów. ja,l{ wyglądają !lasi słodkI. Przeclez majątkI panprzodownicy".
stwowe posiadają odpowiedni.ę
Od RedaklJ.fi,: Wydaje nam się. urządzenia, w których odgol'Yze i.nicjatywa tow W. W jest god- czają, lubin, a odgoryczony na poparcia i l.'caJiza.eji. Dlatego spasają. Czy w z'wiązku z tym
też spodziewamy się) że projektem tej wymiennej tranzakcji
naszego korespondonta zainteresu nie można było by przeprowaje się Rada Zakładowa i świetli- dzić'?
'
ca przyfabryczna PZPB oraz RaSto Mariański
dy Zakładowe hmycll fabryk.
korespondent "Głosu't
wielu innych przodo"'llików i przo
downie! pracy, pl'a.cujących w Iicznych oddziałach PZPB, których na
:zwiska znamy t:y1ko ze sły's~,en~a.
Jest wprawdZie w nasze,} SWletlicy przy ul. Ma.raz_ Roli-żymierL

D o '

,

Ob. Banaszkiewicz oznajmił, że hal produkcyjnych, ważne ze wzglę
maszyny do wsponmianych dźwi- du na. planowan", podjęcie produkgni mogłaby wykonać baza remOll cji kadzi.
towa przy Zakladach Drze\\rn.ych
Ob. Pawłowicz, pracownik dzia
na Bugaju. Sprawą tą winna się lu produkcji, postawił wniosek,
zainteresować dyr~keja i rad... za- aby kierownictwo zakładu natych
ltładowa i już w najbliższych ' Dliast wystąpiło z wnioskiem o
dl1iach poczynić w tym kierunku przydział odpowIednich funduodpowiednie kroki.
szów na przeprowadzenie tych in·
Józef Rp-misz. pracownik dzia- , westycj~, ,
, .
., ,
l
d k ..
ł
l
WvnneOlone powyze] brakl l me
·u pro u C'Jl. poruszy pa ącą spra do ciągnięcia obecni Uf! nar,lJzie
swoich kół zwiqzkowycn
wę braku żelaza obręczowego, na wytwórczej robot nicy i członk0wie
skutek czeg0 pOllad tyslą<! beczek dyrekcji postanol\·jli w miarę moż
Ostatnie uchwały III Plenum ści tych ~ół są. n~łe. Jedną oz prz.y współzawodnictv.l'ie.
'
zestawionych, a jeszcze me .oku ności usunąć we)?ólnYn;ll Hił~~i. Cent'!:alnej Rady Związków Zawo cZy?' , ktorą ~~zna by potrakto- l Tr:zeba ciągle mówić O' rozwoju
tych zajmuje miejsce w halach za ! P~ll~dto ,postanOWIOno r~wmez. ze dOlNych mó\vl,ą o konieczności wac JQ'k-o. C~ęsclowe wytłUlrJIlCze-! wspołzawcdnictwa , mówić należy
kładu. O ile żelazo ohręczowe nie . codzle!~me po zakończemu , pracy zm iany stylu pracy w organiza me shlibe,} Ich pl;acy są '\;':zglę,dy () doświ'adczeniach zdobytyc,h w
zostanie nat,YChmiast sprowadzo-j będą SI~ zblez:ah przo~?wnICY. pr~. cjach z wiązkowych,
'
natury techni~j. polegające n.a ubiegłym okresie, po to właśnie,
ne, to po pewnym czasie klepki cy. maJstroWle ora~ RlerOWl1lctwo
Podstawowym szczeblem w pra tym, że członkowie koła zWlązko by przyczynić się do usunięcia bra
?eczek roz:jdą się i, trzeba będzie ł cekI? pods~owa~la wykO!la!lv~h cy ol'gan ;zacyjnej Związków Za wego z c~al'aktel'u ~?,rojej pracy ków i niedociągnięć zauważonych
Je ponownIe zestaU"lac, co w kon- w CIągU. dma J.?!3C: o~owl:ma wodowych. są koła związkowe. I rozrzuceru ~ą na ~osc Zl];liCznY!l1 w ,tym ruc,b.p i by s.powodO'wac
sekwencji moźe spowodować bar-I w:szystk!ch blę~ow l I2!-edocll'l;g: właśnie na tym oddnku działalno obs2la!l'ze. M!mo :to łednak• )wz8~ąd , Je$ZCze ' siln'iej,szy jego ,l\>Z\vój
••1i, •••t.. ••• !, ••••••• ""•••••••••••••••••••••• " •• '
dzo poważne straty. Należało bY! męc, ktore w dnm t~m l111ały miej §ci związkowej, należy zwrócić ten ab/itOlutni~me tmm-aczyz\mąz Iw ' przyszłości.
'-"
aby sprawą tą zajął się Wydział sce o~a~ opracowama planu pracy szczegóh'ą uwagę na kon ieczność ko":,,có,.., .- leśni~ów, jeali chudzi · W dział'alności kół zwi ązkowych
Ogłoszenia
Zaopatrzenia Dyrekcji Branżowej, na dzlen następny.
zmiany stylu pracy,
~ Icb ~lefrasobl,lwe t.ra,ktowame stwierdzić m,_ożna brak zastosowa
Załoga spodziewa się. że w ten
Na terenie oowiatu radom - podstawowych zaga-cimen ruchu n;~ taki'eg"'pote:",ng
, . k'
ZGUBIONO legit. Zw. Zaw, na który jal{ dotą\.ł· JJomrmo wie~okrot
.
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k' -t "k Onizwisko Adamiec Stanisław llych interwellt'ji tutejsz:.lgo kie- sposób w szybszym czasie 7likwi- szczans ~lego lstllle]e u IJ
Pracowników uadku o rozwoju współza,,,-odnic m] an'J.a'l.aYc J a l ska~o ,ly y ak·
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Ob. Remisz zwrócił uwagę na ko podn!~sle W)'so';;OSC l Jakosc pro- ~a d etSnl~ wacn. Tze ~k~ ':l,e~ fe, -? a Z;;l Z -o,:,"eg? d\va uszyme niczyr. się tylko do stwierdzeni.a,
SKRADZIONO metrykę urodz., nieczność oszczędnej gospodarki dukcJl.
ze o ye .czaso·,ve wym l ZŁa a nu me pa o am Je BO sł'owo o- że koło to pracuje słabo, m:ało
odcinek wymeldowania z Bia- surowcem. Należy, jego zdaniem,
wydajnie. Trzeba właśnie na dro
łobrzegu na nazwisko Jasion
lepiej
niż dotychczas konserwować
óze krytycznej i samókrytycznej
Helena, Tomaszów Mazow_ Wła
drzewny oraz uporządko
oceny własnej pracy, szukać prz)'
dysławska 25.
46 materiał
wać teren fabryczny. W zakład~ie
czyn i źródeł tych niedociągnięć
ZGUBIONO zaświadczenie re- istnieje również szereg niedociąg
l braków. Szukać jednocześni,"
jestr. RKU Łódź pow. na na- nięć na odcinku higieny i bezpienależy sposobów na.
ich usu..'1ię
podsumował
z'wisko Szmidel Czesław zam.. czeńRtwa pracy, Np, w warsztacie
de, O tym zapominają jednlal~
'I.V oln·esie sprawozdawczym prze namogazowej i ra.tunkowo-sanitar- związkowcy - leśnicy.
TDmaszów Mazow. Szeroka :32, bednarskim nn037,["I si ę (!.Imany ku
Pod , przewodnictwem wiceprezyI dla"
,
47 rzu, któl'y zatrudnieni tam robot denta miasta ob, Alojzego Millera prowadzono z członkami czynnymi nej oraz sprzętu pozarn:iczego, łącz- tego spośród 6 - aż 3 koła nak
nicy wchłlllliają w s\ve płuca. Na- odbyło się Walne Roczn~ Zgroma, 25 ćwiczeil szkolenio\'Jj7ch ze sprzę ności i al~rmowa~a, z.a0;pat:zenia ży zaliczyć do słaho pr.acujacv'};
ZGUBIONO
kartę
rejestr.
dzenie czlonkó'.': O,.l-jdniczej Straży tem przeciwpożarowym oraz szko- wo~neg~ l zaJ?oOlega:t;la pozarom. f Są to koła na tCL'2'lach n ;~
leżało by przy frezarce
założyć
lenie teoretyc7Jle. l'rzeha oodkreślić, ĆWlczema powyz!!ze oblIczono na 37 '
•
Pożarnej w Pabianicach.
RKU - Końskie na nazwisko tak zWa-ne wyciągi, Robotnicy
Sprawozdanie z działatności Za- że w ćwiczeniach slaby udział biorą 'godzin i przeprowadzane sa w każdą mctw: ;Kruszyna. PaJęczno, Ra
Woźnica Władysław, \vieś Bianie otrz~"mują również na czas uSObOLę.
.
domsko.
łobrzegi, gm. Unewel.
48 prań ochrOmWć! !l, r.a "kutek czego rządu za okres półtora roku :;łożył strażacy - ochotnicy. Utrudnia to
prezes Zarządu ob. A. Kosiński. W ogromnie pracę Komendzie.
Z drugiej strony wspomn!et
Po dyskusji zebrani udzielili abso
Sytuacja t.a powinna ulec rady- lutorium ustępującemu zarządowi trzeba również o tych kchcb
!'l{resie sprawozdawczym \\T,-konano
ZGUBIONO legit. slużbową na niszczą RWt' własne
W dalszej dyskusjizwl'ócono u- całkowicie strażn' ~ ' staromiejską kalne,i zmianie. Ochotnicy muszą oraz wybra.li nowe władze. Prezesem
nazwisko W ąe Stanisla 'Na, zam,
wraz z w." tJo;;;ażeniem biurovlym. by{; zapoznani ze sprzętem st!'ażac został ob. \oviceprezydent Alojzy Mil- któr-e poszczycić się JUz mogą
wieś Zaborów. gm. Łaziska. 49 wagę na kotlit"(~ zl1oŚĆ rozbudowy
Zwią.zane !l tym koszty
p{)kryto kim i umieć się z niln obchodzić, ler, komendallte-ln ob. Feliks Ham!, pewnymi osiągnięciami w swoje'
wyłącznie z ofiar p"bianickiego spo by w razie potrzeby spełnić należy ponadto do zarządu we:lzli: dyr. B.
Hans, A. Rybałtow, B.: Przedmojski, pracy, Otóż koła związkowe w
łeczeństwa i bezint .resownej pracy cie przyjęte na się obowiązki.
lCy
»
ta~{ cchot.ników jak i wcteran '--,v Od dnia 1 grudnia ub. roku Ko. U. Rosiak, B. Sałą.cil'tski i Fr. Wan- nClJdleśnictwie Dąbrowa, Zielone;
_
strażaków,
Za,legalizowana została menda prowadzi szkolel1ie teore~ kiewicz. Do Komisji ReWizyjnej wy Ijrzyczyniają się do rozwoju
ru
,
-, UŻ
v/łasuo.ść 4: beczkO\,vozów i autopo tyczne w zakresie służby wewnętrz brani zostali dyr. K. Lubowski, w.
chu współzawodnictwa. Dz:ęk'
gotowia, dla świetlicy otr<.jmano . nej, bojowej, technicznej, przeciwdy- Łyszkowski i R. Komornicki.
temu właśnie nadleśnictwo po'
Trzeba ".ednak usunąć pozostałe Iniedociqgnięcia Okregower,o
Urz~du T' widacyjnego
rianind' półkoncertowe.
szczycić się może doskonałymi 0odbija
w najbliższych t -godniach zostaW ostatnim czasie w świetli instruktora, co U,]· emnie
.
nie uruchomiona stacja be~1Zynowa,
siągnięciami w 'wykonywaniu pIc;
się
na
pracy
poszczególnych
zePonadto
zgromadza.lo trzebn ', acy huty "Feniks" zmieniło się
nów produkcyjnych oraz wzrostem
teriał in budowy spinalni dla dy
wiele na lepsze. Dotyczy to spolów.
zarobków
ziatrudnionych tam
1\[ ,
,.,
. d
k b
żurnego oddziału,
szczególnie odcinka szkolenio,l' a)powazmeJszą
Je na
.0o działalności komendy OSP mópracowników. Właściwa praca Ko
wego. Prowadzony jest obecnie lączką są zbyt szczupłe pomIe- \7H ob, J. Rosiak.
mitetu "Współźawddnictwa w
kurs szkolenia ideologicznego, szczenia. Należało by, aby dy- I Ze, względu na. uruchomienie Miejznacznym stopniu przyczyniła się
który ze względu na różny po- rekcja i rada zakładowa rozpo-I ~ICleg9. Po::c,towla Z~wodowego Shado rozwoju tego ruchu w nad·
,
.
.'
zy Pozarne], ochotmcy stanowią poziom słuchaczy podzielony zostal'ama o obszermeJszy moc rezerWOWel dla tego pogotowia
leśnictwie Dąbrowa Zielona. Czę
stał na 4 grupy. Nieźle pracuią częła
lokal dla świetlicy.
na wypadek większego pożaru.
Piękna pogoda ostatnich dni lu !lak skasowany, wzamian za co sto przeprowadzane przez Komirównież poszczególne sekcje ar.....................................
~ •••••••••••••••••••• r •••••••••••••
tego i pierwszych dni marca zachę miała zostać otwarta s.peejalna sta tet kontrole pozwalały na usutystyczne, a m. in. sekcja tanecz
ciła wielu motocyklistów w
na- eja benzynowa. Jak dotąd skończy wanie wszy:stkich błędów popełnia
na i sekcja dramatyczna, Ta
szym mieście do wydobycia Zi:l ło się tyl~o na projekcie. Sezon nych w czasie pracy.
ostatnia przygotowuje się obecschowków zimoveych swych .. żelaz motocyklowy nadchodzi wraz z roz
W kOllkluzji trzeba powiedzi eć
nie gorączkowo do występu na
nych rumaków", W niedzielę i poczęciem się wiosny, która w tym że tylko pelna realizacja uchwa '
dzieli 8 marca. W najbliższych
Urząd Skarbowy w Pal>iauicach pgdaje 1I0 ogólnej wiado- dni świątecz.ne drogi okoliczne za roku jest . wyjątkowo
WCzesl'la.
Centl'a!nej Rad'
dniach przy świetlicy zostallif ' mości, że zgodnie z a,l't. 85 Dekretu z d nia ~8. 1. 1947 r. roją sie już pierwszymi wyciecz Któż ,pomyśli o kłopotach motocy lU Plenum
Związków Zawodowych. do
k' ~
zorganjzo\\unv chór.
klistów'? Może naleźałoby więc rej przystąpiło koło z Dąbr:::w .
Di'. 1'. R. p, Xr 21 poz. 84 odbędzie się sprzedaż z lic.ytd.c,i i ZH- kowiczamL
Powodze niem cicsz;;; sic: tam- jęt~'(:h ruchomości \'Ii pierw:;zym terminie w dniu 7 marca 1850 . Ale motocykliŚCi pabianiccy ma przywróci.ć sprz-edaż benzyny w Zielonej, może zap2wn i ć właści
te.isza biblioteka. Opróez robot- roku o godz, 10 II Ob. Szym~~ń;;kiego F'elikf<H w Pabianicach, ją też swoje kłopoty W, cał~' cl1 Pa .,Rolniku"?
V\.ry rozwój pracy zwi~zkowej.
bianicach nie można ostatnio na
ników korzysta 'ją z ni ~'j l'ó\Vul. Sienkię wicza 7 oraz .M. Konopnickie.i 2. a m ianowicie:
"
l:/yć benzyny do motoru i. po odno
nież członkowie ich rodzin. Jedwienie
zapasu
trzeba
jd:dzić do po
Urz
ad
zenj~
Olcjami.::.amochód
clęzarowy
,.Opelblitz"
na
nak biblioteka ta jest dość ubochodzie, pianino czarne, n'idlO f-my ,,'relefunken" oraz urzą bliskiej f.,odzi lub Łasku, co byga. 450 tomów to jest zbyt ma- dzenie mieszka nia oszaco\Yanych na ogólną sumę 534.000 zł.
najmniej nie je[5t nikomu wygodło na liczną załogę "Feniksu" ,
Zaj~ie . przeznaczone do ,. przedaż.r ruchomości oglądać ' moż ne. Dlaczego więc w Pabianitym bardziej, że jak już nad- na w -dniu 7 marca na miejscu licytacji.
cach nie ma żadnego putlktu spl'ze
daży benzyn.y do motorów? W u·
mieniliśmy korzystają z niej
NaczebJJik Urzędu Skarboweg,o
biegłym , roku istniał taki punkt
również rodziny
robotników.
w sklepie ..Rolnika". został on jed.
W .,,~,j"'i:li,..y odczuwa sie brak

Leśnicy muszQ zmienić styl procy
f

~

drobne

I

I

Sejmik

Strażacki

c

wPabianicach

dorobek roczne; pracy

, · IW SWJet

,-e

H ut Y F
' k S«
enl

I

st lepieJ

I

Zmartwienia motocyklistów

Obwieszczenie o licytacji

................•..•.•• ........................................................................

Czytajcie i rozpow~zechniojcie

.,GLOS'"

7

cm -" ,...

~

.' .

Nr

=

-2

ZE SPORTU

Zapaśnicy łódzcy

Dwudniowa batalia
~rezentujemy
.Co

pisało

pływa ków ukończona

nowych mistrzów

okręg~ łódzkiego

proso łódzko 6 marca 1930 r.

LIKWIDACJA GLUNAZJUM
l\IlEJSKIEGO w TO.:\lASZmYIE
Kura toriu111 szl\Ollle nakazało 111a~i stl'atowi m. Tomaszowa stopniową
likwidację klas Gimnazjum Miejskie
go - a to zarówno z powodu bl'al<u
kandydatów do n:lLlki, jak również
i; powodu nieplaceniu cze:;l1ego przez
1\:i'i:kszość l1110dzic'::y.

Zarząd Miejski
dać
posiadane

NA

postanowił

sprzeZasadniczą cechą tegorocznych mi
tramwajów fltrz,ostw, a zarazem wybitnie dodat
miejskich, aby mieć pieniądze na nią, jest olbr zymi dOp1YW lru.odzieży.
pokrycie bieżących wydatków.
Posiadamy tzw. pierwszą klasę pły
waczek i pływaków w sumie przeszło
POżl\R W I?ABHYCE
ZBOżE DO MORZA
20 osób i drugą zJoŻoną. pl'7.ewa;;'nio
SCHElBLERA l GROHl\lANA
.,Ameryka dusi· się pod lawiną zOO z eztcruasto-Jli~tDa s to let.n;ch zan' od_
Dziś w nocy zapalił się magazyll ża" "Tęskne wyczekiwanie wiel- nik6w 1"śród któ1':-cb kryją. ~ię '\'Viel
f:Ć[padków
bawełnianych
firmy kiego nieUl'odzaju" - pod powyższY 'kie rczetwy i talenty n:.t przy s złoM.
Scheibler i Gl'ohma.n przy ul. Targo mi tytularpj donosi "Kurier J~Ódz.ki", tak, że możerrly dzi5iaj z r' al~' lU Pl'Ze'
"\, (Oj 46.
że IV USA znajduje się \V tej chwUi kouani.em st1"ieT''lzi.ć, 7C o jutro łódz.
zbyteczne 155 lllilionów buszli zbo- kiego sportu płyldlck:rgll nie polru_
TAJ E?lINI CE
~_a które w większej części w razie buj e my się martwić. Oby IV inuych
rU.TUB7.A ł.óDZKIEGO
te.g.ol'ocznego
ul'o(iza,iu ' 7.03tanie za~l\?zjaeh 8~tuaejru ." I'(!:ladala jeżeli
l'odczas
gruntownego remontu wrzucone do mona, wzgl~dnie sp a- ;1e tak sa~o, t o przJ~l;aj'mniej podob
gmachn stal'eg'o l'atusza lódzki3go Jone.
nil'.
f:lz c zęgólnie c1uźy l?ostr~l?, jeieli cho
dzi o wyn i.l;j d.a.ie się zauv;aźy6 wśród
l,objet. eza..,,, Ptońie'IYiczÓ~llY
czy
Ciemniewski~j są przecież na' pozio_
, roie tegoroczllych w~.. oikó~ mężczyzn
Ił w klas'e drugil'j.
\Iielkie zaintcl'esolV"unie publicz.no
l'A:-I~T\\oOWY TEATR
Program na pon~edz:ałek 6 marca
!lti zawodanJi phwackimi i ciartłe S1lk
im. STEFANA JARACZA
19:>0 1:.
(ul. Jaracza 27)
11.57 Sygnal czasu' 12.04 Dzien- ecs~' lla~ży~h z~wodllik61Y i ~:,\odni.
nik POpol~ldnio\Vy; i3.30 :Muz~'ka; czek zol-lOlTią.zuj:j okręgowe wladze
Dzi ś teatr nieczynl1Y
poszczególnych
1<1.00 Audseja Związku Nauczyciel- plywacki'e i zarz ątly
stwa Polskiego; 14.20 (ł,) Slawny klub61'f tlo je$zcze wi~k~zyeh n' ~'"ił_
PAŃSTWOWY
baryton l\lattia Batti~tini - w~tęp l,ów '" l,ieru ulm ulllasowienia SpOl'tu
TEATIt POWSZE.CHNY
i sI owo wią·żące B. Busiakiewicr.a. plJwacki"go i ofocz~n~ a 1"iększą opie
(ul. ObrollCÓW Stalingraclu 2],
14.45 (ł~) Chwila muzyki, 14.55 KOll ką. szel'oki"h rzesz llllodzie;;,.v gaJ'uą.
leI. 150-36).
~e!'t solistów.
15.30 "Hallo, młodzi e.\'C'h się clo l)]ył'<actvra. Szczególna oDziś teatr nieczylll1Y.
l'~. c1ioal11atol'zy . _
sluchal11~' 'Przez pieka,
nasz.\'J11 2.dan.:em, należy się
PA!i;STWOWY TEATR NOWY
gl ośnik" - audycja dla świetlic dzie sel, cjom p.lywG.ckim w klnbal']} pl'owin
(Daszyi\~kiego 3,1, tel. 181-~4)
cięc~'ch, 15.50 No\yy numer ,,0([1'0- cjomt111yeh, ],t6re przecież praeują. w
H
O godz. 18 "Brygada szlifierza óenia • 15.55 Muzyka, 16.00 Dzien_ zna<ózn:e gorszyen w31'Ilukach aniżeli
l~ik
pop01uclniowy;
11\.25 (Ł) "Depe_ ł<Jclzkje.
Karhana". .
~, za"
sll1~ho\\'isko dla dzieci wg
Zniil,i ważne,
PrEnWf-lZY D7,lL~ ZAWOD\)W
A. Gajdal'a; 16.40 (L) :\[uz~'ka lila
:ruż \'l l)ipr\t~z.VD1 tluin zawodów
P.·\ :,;STWOWY TEATR żYOOWSI\I dzieci, 16.50 (t~ ) Reportaż z Za1da(Łódź, Jal'ucza 2)
dów Odzieżowych im. Więckowskie ~po[l,aIJr licznie 7,gTomaJzoll<'j, PUlllic z
110~~ d,,,ie ·nicspodziauld.
Pron:ie;wi_
_ mar ca teatl' nieczynny z powodu go, l!'7.00 Koncert w w~' l;onaniu 01'- cZówna na ' 100 m. st. klasyc'znym cza
Ide~b'Y
Wal's7.awskiej;
17.45
Pogawyjazdu do War5zawy z.e sztuką
danl<a f<vol'towa dJa świetlic młodzie sem 1.28.8 l1stanowila nowy rekord
"Mój · s~' ll' . .
Polski na, tym dysta.l1J!ie, a Sobtzakóo;v
żowych, 18.00 Komentarz; 18;05 Od
TEAT~t KO?llEDIl MUZYCZNEJ
powiedzi fali 4fl; 18.15 Mllzyka lu- na popl'a,,-ila stary Tckor<l okr~gu na
, "LUTNIA"
c10\Y3; 18.40 ,,\Vszechnica Radiowa" 100 m. st. dowolnym. ']1ó',"uif'ż i męż
(ul. Piotrkowska 213)
Inll';; I - wyldacl z C!fk11l: "E1emen. c Z~'źni nie })Qzostali 'IT t;vle. Nikodl'lTl
Eld po zl1,: iętrj WR!<· P. do o,tal'nich
D ~i~ t eatr niecz J' nny.
t~, f izyki i chemii", lfl.OO Audycja
metruw z Dobl'o'l'l'ol.<kim u~t:l1lo'\Vil no
dla
wsi;
19.1fi
KOnQP1·t
dawnej
muPAŃSTWOWY
'''y f!'l;urd okl',?g'u na. JOO m. st. kIn
zyki
w
wykonaniu
Orkiestry
Hoz_
TEAl'l~ LALEI{ "ARLEKlN"
~~' C711~' 11\ (l.:?O.+ ) .
głośni Krakowskiej, 20.00 Dziennik
(I'iotrkąwska 152, tel. 2:>8·99)
wieczorny; 20.4.0 Ulubione melodie
Poniedzia lek 6 marca teatr nie- operowe; 20.-10 "Rozmowki' , PHO:\JEWJCZóW~ A
auczyny,
I i-<ZTA FET A
dycja satY1Scznu; 2:l.UO (I,) "SieTEATR "OSA"
dem dni SpOl-tU" - audycja w opraDrugi dzil'n za,"otl"w- ])j'z~'lliósl je
(Traug'utta 1, tel. 272-70)
cowaniu red. L. SZllm1ewskieg-o: ~zcze ,dę~rj eml)(',ji aniżeli pj~I'IYS?':J'.
gorlz: ;1.9,30 . "Ronians żwO'de- 22.13 llIuzyka, 22.20 Kóncert l'OZl'~'W ŚCJ' : ę rel,OQ'Jów żNpoczątkownł
Bo_
wilu" z 'r. Wesolowskim.
. Iwvl'Y ~'v \\'~' kon: Ol'kiestl'y Rozg'lośni nlecki na ~OO m. lit. dowolny m. dm
~lą.skiej.
Transmisja do Czechosło gi byt Jel'a. Od razu bylo wiadomym
PAŃSTWOWY TEATR LALEK
\\acji i Węj!:ier, 23.00 Ostatnie wia- r.e wt\lka o TJh~j'w .·;: e m 'i ej.· , e l'ozq~l'a
PlNOKIO"
domości;
23 .10 Program na j\ltro; się nrip,d zy t )'il l 1,'1'(; 1,, :' Z;;VfO(łu ' kl\.
(ł.ódź. N ;~l'I'ot 27, tel. 135-U)
83.1 5 :\Iuzyka po\Vażna; 24.00 Za·koń In1. ~zal e Z""" j e.~ 1 Wit ęot Łl 7. 't' ł :::;p d.)
cz enie audycji i Hymn.
Dziś leatr n ieczynny.
o<tatn:ej ch,~ili: ·) Sfl· ?C l ~ ~
'\~:< lZral

I

~.A_~JJ.

°

Kf)bi<>ty:
100 m' &tylem dowolnym:

J ) Sobczak ( ŁKS ) - 1.18.2
200 m stylem klasycznym:
l ) Proniewicz a.14.2.
400 m stylem dowolnym:

-KI Jl..

cały dzień

"~CZOl'aj przez cały c1t.ień toczyły si,
w Łodzi mistrzostrra 7.lI,paśnicze.
W
m:"trzoBtlTaeh ~~"ięlo udział :l.3 zaiTod
ni. kó\ 1'.
S/.~zltIIJła.
". ,i ci II \'I' .uia Ea.1i
,.Zwią.zkowca ZI'JiTU" !Ile pozwolila.

, I'I'o ](or~'1l (;LKS WL. ) .

I:!. Waga
kO,:;:llda: KallI'. (1..K8
l:l'ba.niak ( tKS ,n,.) . .
Pl'oniewiczówna i Sobn:akówna.
~OO m sI. " ..,1' 1'1nYUl na ( ~,.J7;:? ) .
100 nI st. lda".
1'1,:)1,0) .

~obc7akń'v_

\\L.)

'ira::ra 'PióJ'ko~'H: Le,zc l.,v:U.-k ( L'Jlt&
Bvt'uta ) 2. Ja:-zezak (LKS wr~. ) .
'Yaga lekka: i;~i~toshm " ki ( GiT.)
2. żUfcl:kj ( ŁKS \lL. ).
Waga póHrp.c1nia: Kuhat J. (LKS
'Y1. ) , :!. Krorucr ( GII'. ) .

Waga ~reiJnia: r':'uba t :\1.
(LKS .
\T1.). 2 Bihel ([nia - Bor.uta·, .
ŁKS Włńkniarz (6,11.1).
Waga półei~żka: LeDal·t ( &'IT) t.
1) Kowalska - (Zryw) - 6.26.4-..
Ka1"at Wl, «(1,,-.) .
100 ID stylem klao;--e znym:
Waga ó<;,żka: CHiński (LKS 'Yl.) !.
1) Proniewie;z ( ŁKS) 1.::8.8
Liga hosz)..'hOLva
Chojnacld r Cnia Boruta ) .
(rekord l~olski ) .
111"".'1'
IV podnoszeniu ciężarów (trójbój
4..xl00 \'f dowolnym kobiet kI. I:
.olimpijski) tytuły mistrzów zdobyli;
1. l"KS - 6,01:7.
hlę~ 'zyini:
Kogu('ia: Xowak (Gw. ) J S5 .kg
łodzian
400 m stylem dow.:
norma I 1das:·.
J) Jeta Anatol (%ry" ) 5.:11.5.
W spotkaniach ligowycl1 ko_zyka- 'Lekka: Grzanek (Gw. ) 235 kg Mt
100 m stylem <l 0"1'1'.:
rze łódzkiego ŁKS Włókniarza po- ma l l, la-'y.
}\ Boni ecki J.04-.:ł.
średni,,; DubieI (ŁKS
Wl.)
2150
konali Związkowca - Wartę ~Po
4X300 m stylenl dowolnym:
]) Z1'yw I - 10,J5.
znali) 47:37 (22:20) a przegraU z Ko- kg !lm'ma l kh~y.
Pl;!cif'żka: J allis7.e1fSki (811'". ) . 2·10
]00 Ul stylem klasvczDvlll:
lejarzem 37:57 (16:26).
l,g nor~la 11 klasy.
1:20.1
l ) ?\ ikocJcD\sk.i CL1\}l)
(rekol'd okręgu ' .
Niecllugo zapaśnicy -łódzcy wyrusi~
na wieś nawiązać kontakt ?: LZS
100 m stylem grzbietowym:
i propagować tam sport zapa!iniczy 1) Boruecki - (Zryw) - l,1!i.8.
Jl1Ó'l"~ nam sędzia zapaśniezy oh. Cze_
:?OO ID st.ylem klas'·cznym: .
sław Kawał.
1) Dobrowohki :.... i.54.6.
12:4
Bl'a \'0 zapaśnicy!
(Dt'ugi dzień 7.3wodów)-mężczyźni:
KATOWIOE (Qbsł. w1.). - Ostat200 lU ~ t. Jow. m.
Boniecki nie spotkanie o m ; strw3t'ł'-O I Ligi
( 2.::!5.4). j{"kol'd okręgll.
bokserskiej między chof'lowską sta
t!OO In , !;t. l;lag _\ m. - ).' ikodemski lą a gdallskim Kolejarzem przynio( 2.3+.0 ) .
sło v,ysolde zwycięstwo
Stali 12:4.
JOO m st. kJas m. - 'Dobrowolski która przeilunęła się na 4 miejsce W
(l.li.O ) . Rekord oKręgu.
w Go.rk! zakończyły 1I1ę mistrzotabeli mistrz;)stw.
wyprzedzając
Boniecki łódz~i Związkowiec.
200 In st.
grzbiet.
stwa ZSRR w Jeździe szybkiej Da lo
(2.-19,0).
Me<:z \1,'yw0-1al na Śląsku olbrzy- dzle kobiet. M~trzostwa przyniosły
Sztafeta ,lXlOO _t. 7.D\ :e on'm
m ie zainteresowanie, gromadząc w
Zl~i:t z kowi~c ( 5,OB,:! ) . Rekord' P01~"-i. hali powystawowej w Katowicach wieUtą niespOdziankę w p08t'a cl poKobiety;
mistrzyni świata. Isakowej,
.około 10 tys. \\·idzów. Walk! stały na rażki
100 1ll ~t. grzl, iet. C i elll ni.e,, ~ ka zadowalającym
poziomie i dostar- która. przegl'ała q
IWą rodaczką
(1.36,::' ) .
czyły publiczności duż.o emocji.
Zukową.

Sztafeta 4.:.\:.](10

LI

'

~t.

zDllenn.~TI1

• • • .• • 'I.,ł

Zwycięstwo

i porażka

Stal Cl:orzów - Kołe:arz

~dańsk

Mistrzyni

świata

po"onanal

l!.... imul'l,4!4 .1 ·: n 'li!IJ: I: Ull~. I . ll i.I ' I" I:'UI· ~"I :'I)J" I ,1lTIli'l1:Unl. tIIlll lll · 11l11111111 I III !I I·HI N l. n . II' 1 I I t.:I · U:~.ll ł.ł 11 ..ł '''t.:I. 1· I :U. ~· I, I!.I:lłTl.Jli l'1 .III I:IUJlJ

Przed

międzypaństwowym meczym Rumunio -

Polsko

Pięściarze rumuńscy bE:dą groźni •••
. mówiq nam o tym ich wyniki w Budapeszcie

chwil:J. gdy Łódź dowje~ziała się o oczekującym ją międzrpań
stwO)' ym meczu bokserski:n fiumnnia - Poh'k a opinia sport.owa
Łl>rlzi 7':ainroresowa la się gwałtownie pięściarstwem. rumuńskim. Niesteprzed .rer~.
zaltodu'.k5" "l'l'ymaż,} /. Ji s ~,
.1 ,o ;;?Cze ty o zdobycie- jakichklJlwit'k danych o sporcie pięściarslUm w Rumunii
jest na razie trudno, z pomocą nie mogą nam przyjść nawet tym razem
niejeden rekord. }.."ależy przy tym przedwojenne komplety naszych pism sportowych. gdyż przed wojn<J..
dodać, że czas o~i!!go,~' y PlZt'Z jiou:('c
kieo·o J'est naJ'lepsz'l'J1 wynik.rm 1::1 amatorski sport pięściarski w Rumunii prawie nie istniał.
godz. 18,20
.. " ' .
.
. •..•
Amatorsld sport pięścial'?ik\ za... Rumun Linea posłał dwa razy na
REKORD (Rzgowska 2) ,.Chłopiec tym dystanSie po WO.1Ule.
Z przedmieścia" ella młodz. g'odz'l
200
m.
st.
l.J.aycznym
Y'ly. czął w Rumunii l'ozwijać ~ię na deski potężnego IV ęgra Martona
ł
.
d'
.
l .koh:et
.
l szeroką ska.lę dopiero po wojnie, gdy otworzyliśm~T z. podziwu usta...•
16, "CYl'k" - godz. 18, 20
gra a m~spo z~e:,'anle ro J1ą."a cią.g e
STYLOWY (KiHllskiego 123)
postępy .S?bczakorrna przed Kowalską, Rumunia stała się republi-ką demoSUKCESY RUMUNóW
I' . '_H
•
ustallawlUJąc tym razem nowy rekord kratyczną i Slwrt jej uległ gruntow
" :\oaJru"
okr~[!1.1 D
d' c
lk
. k
. nej reorganizacji przechodzą.c pod
WJ.·stęp pięściarzy rumuńskich 'IV
<rodz. 18. 20
,"'.
ec;<, ~lJ.ą. a wa -a,.. Ja·
l
.,. .
.
przy poprzedmrJ konkurencJl rozegra opiekę pańshra. Z mas wyszło sze- Budapeszcie zakończył się dla nich
śWIT (BałuckI Rynek 2)
ła sie na fini~zu.
reg uzdolnionych zawodników i mi- pomyślnie. Rumun 'Socosan pokonał
S
. ."
.
-.
"'"odz.
Unllel1le
P
' rek or d6 w - P rO?-le".
' ..... strzów, których wyniki mieliśmy o- Węgra. Szwarke w:ykazując dobrą.
18 20
ogr~Dl:CZYlll
",
"' .
cz6wna me poprzestała na 'lTCZOl'aJszym kazję po:mać podczas zeszłorocznych kondycję i cios. Rmmm Fiat pokOlla{
TĘCZA (PJotlko,vska 108)
rekordzie ustanawiajac dzisiaj
poza. akademickich mistrzostw ś""iata w Węgra Farkasa i bardz.o nieznacznie
przegrał z Francuzem Grassi3em.
,,;)"00_ C C" l l l . , ?
konkursem nI/, 200 m.• st. klasyCZnym Buda.peszcie.
Mistrzostwa w Buda.peszcie mogą Runl\m Linca pokonał Francuza Segodz. 16.00, 18.00, 20.30
nowy rekord Polski czasem
3.26.3
być więc dla nas w tej cliwili jedy- dille. ·Rumull M:argarit stawiał bar
TATRY (Sienkiewicza 40)
min.
nym kryterium pięściarstwa rumuń_ dzo zacięty opór pięściarzowi Związ
"Kollfrontacja~
. Jako ostatnia wpisała. się na. list, skiego . .
ku Radz.ieckiego Hanakaszwilowi i
godz. 16, 18, ~O
J' 'd" t - P l k' tai t Z • k
WISŁA (Daszyńskiego 1)
re,or ZlS ow o S'l S21 e ~ WląZ, 'O
prllegTał z nim bardzo
nieznacznie
p" ustel111a
' p...
' 'ka " _ li serl'a wca Zrywu na. 4xl00
J.\.F:.• '1'0 B'-ŁO
na punkty, a co najważniejsze po
.. lmens
. Dst.
b :mnellnym
l ki
Jw
1.
"
składzie: Bonlecki
o rowo s
a.
B[)I)APESZCIE
bardzo 'dobl'ej walce.
<>'0& J 7 1:3 21
. . ' .
'5082
"
WŁÓKNiARZ '(Próchnika 16)
w~roki, Jera., oSlą,gaJ%C cn·s .'
Przenieśmy się więc myślą· do Buda
d'
ł
"Awantura na w s i "mm
·
pesztu. P rzed e wszys tk'
-llll u erzy ·
POR A'KI
z
godz. 1 G.30, 18.30, 20.30
Xa zakończen:e chcieliśmy z-wr5_ nas wówczas bardzo liczny start naj
WO:l;XIAKA I GRZELAKA
WOLNOść ('N'apiól'kowskiego .16)
eić u"agę na nic.::b:-t pocieszają·es bliższych naszych przeciv'-llików. Nie
W Budape-zcie ldlku z naszych
"Pustelnia Pal'meńska" II :;eria.
zjai1.isko, ja.1um je,st narWier. na e~s~lo było pl'~wi~_ walki, w kt?!-'e} ~ie wal: I pięściarzy spotkało się z ,1:l.ulll,:na,11i.
godz. JG, 18, 20
atacJa
p03zcugolnyclt zawodmkow czyłby Jakls numul1. :PozmeJ, z kaz Kruża walczy!' z Margal'ltem 1 wyZACłll~TA (Zg'ierska 26)
przez ich macierzyste kluby. Zdohyć dym dniem dll10 boksu l'umuńskiego grał wówczas '\'\-ysoko na punkty, 111"Czan;i źleb"
vrlęcej punktó'\'V w ldasyfikacji
dm nabieraliśmy coraz większego J:espek ni jednak jak Woźniak i Grzelak
godz . 18, 20
:i:yno'l'l'ej jest rzeczą. barćlzo przyjelllllą, tu, a gdy doszła nas wiadomość, że przegrali swe walki. Woźniak pr;;e.
BOlliecki -

ADRIA - ella młodzieży (Stalina 1) \
,.Skarb"
god z. 16 , . '8
'" , 'lO
~
BAł/rYK: (Narutowicza 20)
Ziemia wola"
"d 16 1830 ?1
go z.
,
,', BAJKA (Franciszkallska 31)
'o\"skl'"
"Dllbr •
godz. +8, 20
A
- k 'lego
'
'»
i
.~
(D
aszyns
~ - . , P ro·
G D"Nl
gram aktusiuośd krajowych i 7oSg'l'aniczn"ch Nr 10" - godz. 11, 12,
13, 16,J 17, 18, 19, 20, 21
HEL (Legionów 2) dla lllłodzieży
"Pościg" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabiamcka 178) ,Niebezpie
czel1st\Yo śmierci"
d 18 "O
g;o z.
" ~(Piotrl,owslm 67)
~OI,OKL\
I
•
"Torpedowiec Nieugięty".
·17 19 "l
go dz.
,
,~
PRZEPWIOśNTE (żeromskiego 76)
"Kollstanty Zasłollow"
godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187)
"Pustelnia Pal'meńska" _ I seria
godz. 18, 20
ROMA _ CRzgowska ~4)
"Le~k0111yślua siostra H

ale nie może się to stanowczo odbywac
koszte:rrl poszczególnych za.wodnik6w,
którym się każe startowac z. byt '\'Vi.a
le raz,\, w tell sa.m dzień.
Plln.k(V punktam;, ale zdrowie zawad
ni.ka, któremu nadmierny 1"ysiłek mo
że za~zko(Jzi"
mlloi hIĆ ua TJierwszym miejscu.' Xi~<;h 1"ięc sobie t ę ma
ją. u\'\'ag~ wezm~ na pr z y"złosć
do
&el'ca n iekt6rz,' d ziałacze sporton-i.
A oLo r:ta DOI'I':rch rui.trzól'r;
(pipl'wszy d zip.ń zawodó'l'< ) .

wczoraj

na macie

\\'oduie." z pron-iutji, z których na Tey
nl;;'uien · e pncde "';;7.y~tkil11 zl'\"łujlujr.:
IJrllryk Leszc zyński, \Yol:;ld, Stolarek
i Choj.nacki.
Tytuly mish'z6w ł',oelzi VI' za_
paśuictwie na
rok 1:J.30 zdob.di:
'laga mus?a: Bednarek ( Gw. )
!.

SPRZEDAż

akcje

spędzili

tla "' iększą frel,wencję publiczności, II.
~ z l;ocla. g'dyż '\Talki ~t a ly na b:.ud!o
dobrym po;:iomie i obfitowały 'IT llie
sporlzianl;i. Pocieszając.nIl obja)rem
('ylo to, że w mistrzo..;[mlch pO'ITaż_
lIic.iS 7l), rolę niż do tPj por~' odegl'al i v.a.

!

("pod zegarem") natrafiono na szereg zamaskowanych przejść, labiryn
tów, piwnic itd. ,
rrRA~lWAJE

~S

Z

do~lo\Vtlle Ci I'l'"ier6 Itll:'tra
Stala r~' walizH c ja tych

"7

I

grllł z Socosanem chociaż podo1)_
uo lliezb~-t zaslużenie, a Grzelak tl. legł niespcxiziewanie Rumunowi Cio-

botat·u.
ZASZCZYTN E MIEJSCE
RUMUNóW
W sumie, w Budapeszcie l)jęści!l.
l'ze ),ulllunscy zajęli wcale zaszczytIle miejsca. Oto olle: w ·wadze mu.
szej Socosan zajął n miejsce. w kogll
ciej Margal"it zajął IV miejsce, w
piórkowej Fiat zajął III miejsce, w
półśredniej
IY miejsce ~'ywalezył
Linea, 'IV średniej IY miejsce zajął
Boamfa, 'I'V' półciężkiej Ciobotaro, po
gromcll Grzelaka, zdobył II miejsee.
KAJLEPSJ ...
Najlepszym jednak pięściarzem l·U
lUUllskim jest podobTlo Borduz walczący 'IV 1\'adze lekkiej, później naIe
ży
skla-il:y:fikować
Fiata (pi01';;;0. wiec), Soco.ana (musza) j Lim:a
(półśrednia).

KU UWADZE PZH
Wielu może z wyżej wY1l1ien:<,>.
nych pięściarzy ujr:l:Y1l1Y w dniu 2G
marca na ringu łódzkim. Wówczas
przekonamy sie naocznie o ich klasie, ale już dzi§" przestrzegamy przed
lekceważeniem naszego najbliższego
przeciwnika .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1Ił • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jI ••••••••••• ~ .....................................................................t ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ROZDZIAŁ

XXXV

W OBOZIE WROGÓW
Późnym więczorem wyszło przez Kabulską bramę dwoje ludzi:
młody robotnik rusznikarni Zastra i chłopiec stajeru1y ubrany
w biały serdak, żółty zawój i szeroki pas, niedbale zawiązany wokół bioder. lnsm odprowadził ich do samej bramy. Na pożegnanie

Należy "feringom" pokryjomu otworzyć weJscl~ do pała
cu - od strony . Bastionu Rzecznego. Skoro za?zme s~ę szturm,.
trzeba "feringów" wpuścić do miasta. Generał Wl::3Cn U!-e zapomm

_

nam tej przysługi.
Wszyscy w milczeniu patrzyli na szacha. Szach skinął glo~ą.
_ Masz słuszność, Mirzo! - powiedział.
_ Mądry jesteś, wielki Mirzo, synu wielkiego ojca! - po'\\"ifdzieli uradm'l'ani ministrowe.
Szach ruchem ręki nakazał wyjść \yszystkim. Mlnist.rowie oddałi1i si ę.

ZosLał tylko książę Mirza-MoguL nadwomy lekarz Assan -

i Makund-Lall, strażnik pieczęci.

Maktmd.LalJ })ostawił na niskim stolil{u błyszczące pudełko
z piórami i srebrne naczynie z tuszem. Pytajc:co patrzył na leka-

rza. _ Rozkaż, w iell{l padyszachu, napisać list do sahiba. Wilsona
__ rzekł Assan·Uł1a składając niski pokłon przed szachem. - Ja
znajdę sposób przekazania tvvego listu do obozu .,fer1l1gów".

polożył rękę
- Jesteś

na ramieniu chłopca.
odwa±na - Lelo - powiedział. - I znasz dobrze język sahibów.
.
Na piasku narysował falistą linię wzgórz, stare koryto ikanału
i biegnącą na północny-zachód wąską wstęgę Kurnaulskiej szosy.
- P<>.:trz - wskazał Insur pałeczką lewe skrzydło obozu. Tu są prowadzone jakieś duże roboty. Trzeba st\..."ierdzić, jakie
zamiary mają sahibowie?
Do sta,rego koryta kanału, zamykającego obóz brytyjski z lewej
strony, dostać się było łatwo. Budynki zamiejskiego Rynku Ptasiego, choć na wpół zrujnowane; na skutek studniowej strzelaniny ar
tyJeryjskiej, tworzyły dostateczną ochronę· Lecz dalej, za Rynkiem Ptasim rozciągało się otwarte pole. Przejeżdżały tu ciągle
konne patrole nieprzyjacielskie.
,
Lela i Zastra przedzierali się w dół po rozpadlinach ziemnych,
po poszarpanych pociskami krzakach i wreszcie cicho i ostroinie
przeczołgali się do wyschniętego koryta ka.nału, obiegającego z lewej strony obóz brytyjski.
Wokół :panowała cisza.
OstrożnIe posuwali sie dalei Lela z Za-

strą wzdłuż wyschniętego

koryta. -Pod ręką Leli zatrzeszczały suche burzany.
- Kto idzie? - ' krzyknął natychmiast ktoś w .pobliżu, po angie1sku, ale z tubylczym akcentem.
Po drugiej stronie kanału stałą pikieta kawaleryjska.
Lela zamarła w bezruchu.
Okrzyk nie powtórzył się.
Długo czekali, zanim ostrożnie poczołgali: się dalej.
Na prawym brzegu kanału sta.ły w długim szeregu kryte woz "
ohozowe. Lela i Zastra wyszli na brzeg i ukryli się mtędzy kolam'.
Obok nich przejechal podjazd jeźdźców w czerwonych i nie·
b ieskich turbanach. Na ,'lTietrze powiewały długie w}.osy kawalerzystów. Lela !poznała szybką i głośną mowę Sikhów.
Znów zrobiło się cicho. Poiem do wozu podeszło kilku ludzl.
Usiedli na ziemi po drugiej stronie.
- Jutro przyjdzie nam wynosić to wszystko na inne miejsce ;:zekł jeden z nich. Przyszli Beludźov;ie.
.
- Tak. zrobiło się ciasno w obozie. Beludżów jest więcej, niż
tysi ąc ludzi.
- Pojutrze oczekuje się nowego bat.alionu kawalerii.
- Sikhowie?
- Nie, Kaszmirowie.
,
- Wilson nagromadził tu ludzi ze wszystkich str<ln.
- Chce przed szturmem obstawić wszystkie wyjścia z miasta.
ZalPadlo milczeni e.
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