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KOmunl„kat pan„ stwowe'"1 Kom1„s1··· Planow'!ln·1a Gospog:. ar„zego
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w~·zwoliły stolicę Polski - Warsr.a-. I dniu
~ztanclary
'~y.i:wolema z;atkn1ete w
wę.
17 stycznia na gruzach Warsza·
,
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znamionowały
koniee zbrodnicze·
~ob1_n1 }' dziś obrn~lmnek. n,a.7.~ cl~ $,';O pano'l'rania burżuazji i poeZl}tt!•
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Pańtetwowa.

dukejj żyta. osią,gnię«> około 6.8 mil.
Kontraktci.cja w rolnictwie objęla
ton, t.i. o 7 proc. wi~ej niż w r. nb., ogółem około 1 mil.
goi;podarstw
a p~enlc~· około 1.8 mil. ton, tj. o rolnych. Plan kontraktacji roślin
10 prac. wii;cej.
.
wyi onano w llO proc. Ogólny obZadania plantt w ui.kreste plonów I szar upraw zakontraktowanych roWARSZAWA (PAP) - :Xarodowy cia przez klasę robotniczą zobo" ią z~taly przeJtroczone, Prz!' czym u- :~lin był o 59 proc. większy niż w
Plan Gospodarczy na rok 1949 w~· zań produkcyjnych dla uczczenia ?>yskan() w pszei1ic>y 104 proc., a w ub. r. Pl:in kontr~klcicji w zakresie
. .
t>rotlultcji zwierzęce.i został przckro
konany został z nadwyżką. RoZ\~'Ój 70 rocznicy urodzi11 Generalissimusa życie 1_17 t>ro~.
.Pow1erncl11113 zbtorow w roku ~949 czony w trzodzie rlllcwnej turzoncj
współzawodnictwa prnc~·, stanow1ą. Stalina.
7
Według tymczasowych danych WY· w poró:"'naniu z rokicn:t 19~8 .więk- o 25 ł>roc., a w trzod1;ie chleWJ1ej
cegoo pod;;:.tawo""~' czynnik w walce
ma!I pracujących o \\'~·konanie planu, konanie Narodowego Planu Gosporlar szyła. się o 3,8 J~roc„ ?s1ąg;a3ą.c_ 14.804 bekonowej 0 75 J>roc.
O"iil.'lnął ~zczcgólnie wielkie rozmi:t· czego na rok 1949 ki;ztalto~ało się, tys. ha. W porownaniu z rokiem u·
rr w 1V kwartale 11• wyniku podję· jak następuje:
biegłym pogłowie bydła. w·zrosło o ///
11 proc.. trzody chlewnej o 20 proc„
•
v
1n~iee o 16 proc„ koni o 11 proc.
_ •
Uczba. czynnych trakto::ów osiąg
KolcJe norinalnotorowe wy~onały
Plan produkcji przemysłoweJ we- polski ''ykon~'wał produkcj~ ponad nęła planowany 11tan 15.5()0 s.:luk tj. ~·orzuy plan przewo~ towarow w
rllng wartości w cenach 1937 r . wy- tr1yletni plan odbudowy ~o~poclar· o prze,zło 8 pror. więce.i niż w ub. 101 proc„ <'~ stan.owi wzrost "
kom1ny zo"tal "' 113 proc. W:i1'tość czej, który zo°'fal wykonany w (lkrE'- roku. w przeważającej większości proc. . "' por~Wnl\~!U \'I 19~8 r. Plan
produkcji w Nkn 1949 przekroczyła ;;ie 2 lat i 10 miesirc:y. W dągu 3 gmin wiejskich zo«tały 7organizo- 1mr.e~ ozu Ol'lob zo._ta.ł wykonany w
poziom produkcji z roku l 9 ~8 o 2'1 lat (l!H7-1~49) ministerstwa prze- wane spóldzie.lcze e;środl;i maszyno 112 proc przeln·acz:uą,c. o 13 proc.
prO':cnt. .Produkcja przemysłu wiei· mystowe ornz mini6terstwa Jr§.nictwa we. 1•onadto ro7.poczt;ly clzialalno:Sć 11rr.ewo:r.y z roltu Hl48.
kie~o i frednicgo przekroczyla po- i ic:i;lug-i oqią.gn~ir warto~ć (lrnch:k- państwowe ośrNl1d maszynowe.
Plan przewozów 1owa.rowyrh na
zi?ln przedwojenny Q 7.) procent.
cji :18.865 mih\. zł 'li~ cen z J 937 r„
Pl1in 7::1opatrzenia l'l)]nictwa w na JV kwartał wykonany zosta~ w llł
co
oim:icza
przckrocunie planu trzy- wozv ntuczne zost;ił przrkroe-i:ony. proc., a przewozów osobowycll w
l"l:in prodnkcji prumrsłowej na
W porównaniu z rokic>m 19·!8 zaopa 11.7 proc.
I\' kwartat 1949 r. zoatał wykonany letnie~o o 9 proc.
Po!lzcze.e;ólnc ministErstwa wyko- trzenie w nawoz~; azotowe wzrosło
w 108 proc.
nalr plan prorlukcji przemysłowej o 15 proc. potasowe o 71 proc., !osFrzecii:tny 7.aladunck na
dob~
W li!Łopa.rlzie i grudniu przemy:sł r:a r. 1949 'I\' :spo~ób na3tępiijąl"Y:
forowe o 89 pro<-., a w wapno na- wzrósł w porównaniu 21 r. l918 "'
\YOzowe ponad 3.5-krotnie W rok11 ~akrNiie n•ęgla. I koksu o 33 proc„ ru
w porówn&niu
Procent
1949 nastąpił d<1.lszy wzrost powie dy 0 21 proc., cementu 0 39 proc„
'I\·~· konania
z r. 1948
rzchni upraw gosp0dar«tw rolnych nm:r i pr;r,eh~·orów naftow~·ch 0 3
~ procent~ch
planll
wladania publicznego, które osiąg- 11rorent.
nr.ły obszar l.'łG:t t~·s. ha tj.
11,4 Państwowa Komunikacja S:>.mocho
M~ISTERSTWO GóRNICTWA
ioroc. całego obsiarn demi użytko dowa wykonała plan przewozu 0 •
i EXERGETYKI
110
103
\'\•ant.i rolniczo. Plony zhóż w gospo sób w l'?ł proc„ p.rzcki·aczaj.ii,c 0 .;4
l\UNlSTERSTWO PRZEMYSf,U
darstwach wla11ania. publicznego by proc.' przewozy r. ub. Długość obn:tżKIEGO
111
Jy większe od p1·z~c:i~t11yrh w ea- r;ługlw:m~·ch linii wzrosła w porów
;\łl?\I8'J'ERSTWO PRZE'.\1YSLU
Jym tolnictwlc. ''"psz~uky o 22- pro na.nin z 1948 r. 0 53 proc.
LEK.K!EGO
115
131
1('«'nt, w .f,c1!miE'niu ó 21 proc., w tv
l\fJKtSTE:tS'l'WO PRZ ~;\IY!'r,u
t'ie o 2.:: proc.
(Dokoiic7.cnie na str. 2-ej)
ROL. "h'<W i sr OŻYWCZEGO
1~1
li
i
;\IIXISTEłtSTWO LF.A~ICT\YA
115
119
Komisja. Planowaniit GospodarczeJro oglo~iła komunika·
kwartałach 194!1 r. PKPG ogłasza
obecnie komunikat o wykonaniu planu w całym roku 1949 i "' ~.,,-iąz·
'ku z tym nie oglasza odr<;bncgo komunikatu o wykonaniu planu
-.r IV kwartale.

t:r o wykonaniu planu w trzech

csią~11: 'l'I" odbudow:e: Sto~ic~ · P~d
:;~1mo'o"_u.1emy to co JUZ .r.o~tato ZLOb:one ! ~''.ytyczamy sob;e pl:;t~y na
i.m'.yszco~c. Ale pr?-ede ~;sz~·s~kun uswmda!'l1iamy. sobie d~is . 1mlilyr:m~
~rm" '\l'rliu?en owl'.go dni:t przed "
J~ty. l~i:cdy to .do.~ ar~:a~'? pr~ysz~n
"olnos_c. hy się JOZ nt„d~ z mą nle
rozstar.
.
•
.
. ~Vyz\";olen1e "a.rs.znw~', trnm1f~łi1e
~1::1eło bohaters~\·1a, zoł!11erzy radzi~~l\J:-h hrlv potw~c~·az~mem 5lu_s~no~c!!
::!aleko':':zroc:mosc1 l mą(..rosc1 lllm
polit~Tcznej polskiego rewolucyjne~")
ruchu robotnicz.ego, który wierny clotychczasowym
swrro
trad~·cjom
wsi>ółpracy polskiej i rosrj~'.-dEj re\''olu.ci1 nieroz.:rwalnie \Viązał, )V okre~1e o~pac.n w:tlkę o w_olnosc na·
rod1"1~ą i ~~ołeczną. P?lsk1 z walką
przccnvko. h1tleryzmo:s1; yro\V11d7.0:1ą.

I. Wzrost produkcji przemysfowei

15 1

pr'.:ez 2:w1ą~ek R~d~1ecK1 - os!O.Ję.
~o'.11~;.mka 1 prz~·Jac1ela wszystk1i!h
uc1<:L:anych.
życ:~ wykazało, że w~zystkie piany polityczne wszy,;tkich orllamó'l'o•
huriua~ji i ob~zarnictwa poll'kieg'),
tiklaclane w toku wojl!y, któr:;d1
wspólni> cechą b~·ło antyrndzieckie
o-;trzo
przynosiły kl<?>ki i nieszczęśeia
naroclowi
pohkienm.
Szczytowym punktem tej polityki,
nios;~cej r.e ~obii. J!:'Orzkie zawod~·,
hrwawP rozczarowania i nie,zczę~c1a, bylo powstanie wa1·szawdkie.
Wolność 7.n~ pl'z:;szła do Wnr~~zawy
i mogla przyjść do nasr.cj Stolic~· jeriynie w "·~·niku zwycic:5t'l'o·a Armii
Rr.<lziPel:iej n::id hitleryzmem, t!JrWl'I·
Jiła ~ię i n1oą:la ~i~ utrwl\lić je~yni?

I

,~·skonanie

7.EGLt'GI ,
planu pro<l\1\:~ii wg

planu

jak
w porównaniu
z r. 1948
w procentach

105

IG!l

1()()

10()
114

Procent
't\"Ykonania
eneriri1i elekt.ryc:ma (CZE)
wę1riel kamienny
koks
ropa naftowa
he,nzrna
~ól kamienna

108
107

rnrówk11.

1;10

108
1:.!3

114
105

106
113

113

stal rurowa.
wyroby 'l\·alco'l'!"ane
r.rnk
oló"'

planu
ruda żelana
waiony towai'O""'e (węglarki)
ciągniki (traktory)
motocykle
rowery
maszyny rrirujqee
i:ł ró wki oświetleniowe
kwa3

l!H
1·''1
~-

~M

~iar);owy

101

1.21>

llfl
2~'1

1:!0

lO!i
142

l::?G

l<l?

107

115

10~

1!?4
141>

112
123
104
106
107
120
118
112

121
10~

107
131

'111

150

164
162

1]9

cent). aparatów tekfonicznych (73
proc.). odbiorników rad iowych (73
proc.), sody kalcynowanej (93 proc.).
Min:sterstwo Przemysłu L'.!kkiego

nie

wykonało rocwe:?o pl;inu
kcH prz~dzy bawełnianej (98

produ

proc.).
Mimo niewykonania planu, prodult<'Ja obrabiarek wg tonaiu była
wi,k'na. o 29 proc. od produkcji w T.
ub., odbiOTttikó'v ra!liowy<'h o 78
proc., sody kalcynowane.i o W proc„
przędzy bawełnianej o 10 proc., w~·
gonów osol>owych 0 1 proc.

li. Wzrost produkcji rolniczej
drled~nie produkcji ro51J,nnej
05iąpi~to pr,;:v spr7.;r,i&.1ącyoh wa~
Ja.a.eh
kllmaty-cznych
produkcJę

W

bywały si~ mi~dzy godziną iS a 7 ra·
no, 110 czym agenci dokonywali re-

I

I

mieszkańców -łodzi

z

1!?0

131
127

114
120

przybyła.

Uroczyste złożenie wieńców
Armii Radzieckiej

ll!i

129
127
153
139
141
lOi
108

101
148

137

do

~w

1rn

kój.

••------••mi••-----------------•
Odezwa Prezydenta Miasta

H8
154

130

118

u pałki
cukier
cukiPrki i czekolada
piwo

lOt

lGl

110

jedwnb 11ztuczny
wyroby dtiane
skóry podesr.n-oirc
obuwie skórz:ane
miazga drzewn,
tel ulor.a
pa1>ier
cement
wa)no palone
cegl11. peJna. i di:iura,.,·ka
porcelana ·tołowa ··i elektrotechn.
.l!Zkło okienne
meble gięb

Pomimo wykonan!a planu z nadprzez cały prżemy;ł, na n '.ektóry.::h odcinkach plan n:e został
wykonany. W s z~gólności Mini-ster
.stwo Górnictwa i Energetyki n:e wy
konało planu "-ydob:;C:a węgla bru
natnE?go (osią;;:nięto 92 proc. planul.
M.linisterstwo Przemysłu Cięi;k:ego
ni1t w~·konało planu produkcji obra
b'..arek do metaU i duewa (97 proc),
wagonó\'.· osobov;ych <82 proc.), paro
wo-ww nł).nm:lnotol'Owych (84 proc.).
sikumulatorów prz~nośnych '.84 pro-

!?O~

102
1n

s!)da kaust~·eZ.11& s rranul~ną
elektrody węglowe
azotniak
superfosfat miner&lny
bar,,-uiki
tkaniny bawełniane
tkaniny w!!łniane
tkaniny jedwabne

wyżką

12Fi

pię<:ioleciu.
Dlatego też w dniu 5·lecia l'l'YZTrO·
lenia. Warsza'l'ry, gdy fe słuszuą du·
mą. mówimy o dot~'chc7.a"o1Tych osi1t·
gni~ciach i o dalszych planach budo·
'l'l"Y naszej stolicy. uś T"iadami:uuy !'1>·
bie z calą. .-:ilą, 7.c '!falka o zwrc.ię·
~kie 'vyko11anie planów warszaw~lm:h
je~t wall\ą o utrwalenie i podębieni„
l);·ntcr<;hra z ZSRR, jest Ylllki o }!Il·

X;1jścia mieszkań przez policję od- mentarnym za~adom humanitarnym, znajduj~cej się w prze.dedniu połogu.
wyraziła. siQ w szel'Cf.l'U niezwykle o· Franci3zka Barnasia
deportowano
burzająC'ych wypadków, zaslngują-1 bezpośrednio po ataku 5lepej kbi:ki.
wizji i odwozili areszto'!ni.ny~h ~? cych na najostrze,isze pot~pienie.
Znactn& il!H!ć 'l'fysiedlony<'.h pn~·
lokali ł. ~w. „narlroru terytorrnm ·
Tak np. Bole>lawa Stndziń~kiego. lww:da we Francji po 20 i ivireej lat
.\rp~tzto" an~ch . foto~ra_fowano, doko- prokurenta banku l'KO, wepchnięto i ·br~ła ez'<'nny ud„i~ł 'IT jej odbntlon~·,rnno or1n"k?"'. palcow, ~o cz~·m. 1vraz z innymi do autokaru mimo o- wie oraz pozosta1'·iła "'' Francji .r o·
po prze'!ltich~nm, ~rr~czano 1~ dosu· kazania przez nie~·o świad.-ctwa le· dziny z dziei mi bez· środków do iy·
mE'!1t o wys1edlenrn, w-yątavnony l"l"l karRkit~o, że jest cio:7.l-.o chory n;o. efa.
tada.
'~1110; ck, . dyrektora .,~ad:r.oru teryl~- płuca i że przeiizedl przez dwie Gd·
W obławie policyjnej, która objęła r1ym 1 \ 1ho!a, a podp1s:my prr.cz mi· my. Inżynierowi Józefowi ~farymon·
Redaktor Bihrowo.ki '11' n.protokó:zarówno Paryż, jak I prowin<"ję, nt!l{ra spr~~ 1'.~,~~~tr~ych. 1\focha. towi, in1nli1lzie, pozbawionE>mu no~i,
łowanym oświailezcniu zażądał PQ!b
ll"zięło udział kilku<;ct policjantów.
fłrntalno,;c pohCJ1, urąp;aJą.ca ele· odmclwiono 20-:minntowej zwloki na. -wienia go przed władzami !'.ądorr.rmi
odebranie nowej protezy. Na leży za- i dania nm moźno&i obalenia bezp11d·
znaczyć,
ie Marymont, i:chwytany stn wnrch i kłamliwych in~ynuacji
przez geątapn li' łapance w 19~3 ro· policji w popełnionym rzeknmu pun
ku, nie zo~tał deportowany "faśnfo '"Y~icd.lonych „zaml\chu na bezpicdlatego. że je'!t inwalidą. Redaktora rzeń.~two wewn.etrzl\e pań!!ltwa". Ka·
Bibrowskie~o odseparowano od żony, piętnował on t.chórz0$hrn fahZ')''l"yclt
O!'kariycicli, którzy prrc.z wysiedle....................................
Obywatelki i Obywatele miasta 19,15 roku do miasta wojska ranie 111nclt ofiar chcieli uniemożliwić
Ło<lzl!
7.dt>maskowanil'
dzieckie witała w uniesieniu i rar.woiclt klam!t~
przed sądami fran~uskimi.
Jesteśmy w przededniu V roc~ dości cała ludność miasta, witała
pod
pomnildem
źofnierzy
nicy wyzwolenia nasze1,o miasta cała łódzka klasa robotnicza. wiPn przekroczeniu prte7.: w-y!!fodlo·
spod okupacji hitlerowskiego na- , dząc w żołnierzach radzieck;ch
nych l\'ranicy Niemiecldej Repnblild
Dem.okratycimej, ~ytuacja ich ul<'g}a
jeźdźcy.
$ymbol wyzwo1cnia nie tylko poW C"-Wartek, dnia. 19 itiYC7.Tłia.
radykn!Mj zmianie. Pn:ewiezieni :!-fi·
Pięć 1at ternu bohaterskie oddzia litycznc:;:o, ale i sp-0lecznego.
br. z okazjł 5 RoC7.Xlicy \VY'.&Won:ochodem ze stacji irranicoi:nej War·
ły Armii Czerwonej śmiałym udelenia naszego miast~. odb1:<h::ie
Dzień Til styCT..n'.a 1945 roku stał
tha do Eil!enech, Polncy byli odtąd
!!lię uroczyst~ złoienie wieńców
rzeniem z nad w:słv złamały za- się p :crwszvm po pięclu latach
przediniotem trosklilt'ej opieki 'l\·ładz
pod pomnikiem żolnicr-.i:y Armii
~ięty 017ór woj.sk f~szysto_:vskich nocy okupacyjnej, dniem wolnoś(lraz llpotkali się z licznymi objiwr.·
Radzierkicj
w Itttrku Pcnia.towmi sympatii. Pl'zyjęci przei: kiero111 w dniu 19 styczn;a · 19-!J ro1rn ci miasta. Żołnierze radz:cccy v:
itkiego.
nika miejsc(l11 ej nrgani7.Rcji SED i
wkroczyły z~vyci~:o::ko do f,odzi.
dniu tym starl! bezpowrotnie po
'''zYlrn.my wszystki.e Mganixastar<>stę, sptdzili noc w Ei~<:?nnc!1,
OskrzydlaJąc~· z zachodu ma- w:erzchni :.demi znienawidzony
rje polił.''C:'.f.ne, społeczne, mwoPodc:ru . kolacji premier 'fur;nr.,ii
ne,,-r woj~k radzieckich zmusił hi- Litzmannstadt. Robotnicy łódzc;' lłowe, młOd~iei.owe i kolticce do
wygłosił
przemó\Tienil', w ktc;r, m
n·ysł:l.nia delegacji 7e si~andara·
tler~wcó',V do panic;r;~cJ nc.ie~zki 1egoż dnia zajęli fabryki łódzki°e
wyraził radość. ie może "' ten br h.i
mi i wieńc.1.mi na. goihinc; l!l.45.
z m:asta : urato\vał ł,odz od zmsz- i po raz pierw~z:v w dz.:ejach na>-posób :!płacić dług l'l"driqc:rnnśd
Zb-iórka n11 pl1t{'l1 J>r.r.ed J>('ltnniczeń.
szego m'.a.sta ujęli ster władzy w
v;obec Polo;ki za pomoc okazan;s Gc:>r·
kiem.
·wo1ność naszego miasta i oca- ~we ręce.
hardowi Efalerowi. ,
KOMITET OBCHODU
lenie go od zn i~zczeń okupione zo
19 .stycznia 1945 roku. historycz
Po p6lnocy Po!acy, których iegnal
5 ROCZNICY
stały wysoką ceną życ:a t7-·sięcy ny dzień podwójnego \Vyzwolęn'a,
kon•ul Sukiennik, odjechali do Ber·
WYZWOLENIA
ł,OD7.l
bohaterskich :iołnie;zy radziec- stał się 7.Wrotn~-m momentem w
l ina, dokąd przybyli w niedzielę w
kich. polt'głych na przedpolach ż~·ciu Locki.
godr.inach porannycl1.
Łodzi.
Dln npam:ętnienia tego · histoWolność naszego m!asta znacz- ryczne~o dnia. dla udokumentowania
nie wcześni!?j okupiona zestala nia serdecznych ·więzi braterstwa.
i redaktorzy
przelaną na przedpolach 1\foskwy, łączących nas ze Związkiem RaWe ,..-torck dnia n styezn~ rb. c
gazetek
ściennych
godz. 18 w lokalu Qś:rodk11. Szkolenia
Len:ngradu i StaliJlgradu krwią dzieckm , w:zy\\'am Obywatelki. i
Pa.rtyjnego pny ul. Traugutt& Nr l.
Di.i~. o g()(J.7.. 17 odbr<l;r,ic str,
najlepsz;t;ch synów Kraju Socjaliz Obywateli m!asta oraz wszystkie
Gt1bl(dzie się wykład dla kierowni·
w lokalu redakc.łi „GW.Su Robotmu - Związku Radzicckie~o.
organizacje i instytucje, dz~ałająków polityemiych 'rup 11a.m11ka7!talrt
n.iu..ego" przy ul. Piotrkowsl<iej
Wolno~ć naszego miasta okupio- ce 11a terenie m:asta . do udckoro·
niowych na. temat: ,.Powstanie pro·
86 m piętro, o-dpra,l'a kores1>0n r:a została śmiercią robotników wan.ia gmachów· i witryn, do uczlt!b.riar.kieJ part.ił polskiej klaty ro·
1kn{ów fabrycmych i reda:i.tołódzk'.ch wi ęźniów Radoi4osz- czenia w sposób uroczysty tego
ba.łniczej - SDXP i L.",
rów gazetek ~ciennych Mdzki1•h
cza. spalonych żywcem przez be- .dn' a.
Obecn!Mć bezwz«lęd.nle oMwiilzko
?:aktllliów pracy. Obecn~c wsry·
wa.
11tkk:b obimiązkowa.
~falskich barbarzyńców w przedL'
f'REZJ
DEYT
~fl "ST"
ciz'. e1'i. wyzwolrnia.
· ' J .
•
!i .':i• .'1.
OSRODEK
Jłedakcj;I.
SZKOLENIA PARTYJNEGO
:Wkraczające w dniu 19 3tvcz:nia
(-) Jlaria.n ]finor
„Gł08U Robfrtn.iczeso".
Po 3·dniowej
w niedzielę rano
do Berlinit pierwsza ~rupa wysiedlonych z Francji Polaków, licząca 19
osób, a. w flad za nią na!tępna, liczaca 15 osób.
Relacje wy;;iedlonych pozwatają na
oclt"·orzenfo rlokładnego obrazu okoliczności , w jakich odb:i·ła się dcpor-

porównaniu
z r.19-18
'l'I:" procentac.h

106

1·'?
~138

BER.Lm (PAP) -

podróż;,•

1''

105
112

~ci.

" Wyzwolenie Warsza;•;y i ws?.ystko,
co nastąpiło po tym dniu
je3~
świadectwem naszej nieugięte.i W()lt
utrwalenia niepo<lle~lości PoL>ki i
naszej nieugiętej woli walki o pokój.
'l'a sama myśl poliiycz.na, · która. fo.
żala u podstaw nasz:ej walki o v.·ol·
no&ć w czasie okupacji, l\ której w;v·
r.ikiem było wyzwolenie Warszaw~',
m~·śl o nierozerwalnej współpracJ
pol~kiej rewolucji :r.e Związkiem Radl.ieckiirn leży u podstaw całej na:;1.ej pracy państwowej w ubiegłym

opowiadają
przeżyciach
Rząd Niemieckiej Republiki ~Demokratycznej wita serdecznie
wygnańców w drodze do Ojczyzny

115
110
106

105
Procent
wykonania

na!tępuje:

118

111
l08

Je.na -v;ar~zawa. stała się od pier~
sr.ej chwili o~rodkiem iiny,iaźni,
~··;:półprary, braterqt"°a i solidarno:
~ci narodu pols~iego z narodami
z 1\;ązku Radzieckiego.
'\Yvzwolona War;;zawa stal& si~
stolica ri;wolucii polskiej i dzięki te·
mu _:: ~tolicą wolności i uiepodlegio·

YSIEDLEN
I
POLACY
o swych strasznych

169

115

ilo~ci kl<r.tałtowalo ~ię

prztk!\:>:t~łciła ją burżuazja. 'WyŻwo•

1

R'-"'zwo· i· komuni'kaci'i'

Mr~ISl'f:llSTWO

pano"l'.\"ania '"' całej Polsce ludu pra·
cu ·ącego którv od pół roku rząd?.lł
'u;, z Lubhna:w-z"·olona ''fanzawa
~iie wróciła ani ~a ehwilę do trad;v·
cji ośrotlka antyrad:deckich i antynarodowych knowai1 i intryg w fald

I

trzech zbót w il00ci około !1.6 mil.
ton._ co sł.a.nłtwi wirost o 7 JJl'Oc. w
porownaniu z rokiem 1948.
pro7'

''V

Uwaga, korespondenc~

Ułlł1UlłltłłUllllłUl•tlflHtllllłł!tlłflłlllłłłlllłlllllłt1,lllł11U
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Ołl'D KŁ

l'ZPB

str.!

Nr 11

HISTORYCZNA DECYZJA

1945

Plóropun„ "-•ybuC'h6w "·y:..~wit:!ł
nad lab:rynt~m warszaw~kiC'h ruin,
11 poci~ki „odwiedzały" je:zcze Prn·
~ę. gdy Prez~den1 Krajo·wej Rady
Na-rodow<'j. tow. Bolei>ła·w Bierut.
uriziela.iółc 7 t.tyq~ia 1!145 r. wyw:a-1

roame blla.nt.c> 06ł~i',t odbud1m-y. cy budowlaJ'll w;rkanli nowy :stMu·
mll!>c polltyczn11. 110" · sO<'jiJ li·
A \Vi~ ~tycze1'l 194-6 ro;.u widzi już nek do pracy, pr>traflli i:rnienić .JP,i
stycrny
strl 1m1.~y. nieurięt:v
półfor& miliona meh-ów tl!Ześcien• metody, odnaleźć w 11obi~ i!ilh~ i
u11ćir w pe>kon.ywa11i11 t.rutlnoióci
m·ch ndt·~montO'l'l·anych lrnd~'ltków, twórcz:v polot dla now~·ch wspa...•ua11149 budynl\ńw T.aopitrrnn:vch w łych o~iągni,ć. Współnn.• oduictwo
i n· Wllłcr. o w~·k11nirnit planu" .
światło dt'ktrJ·cme. l:!G 1-Jm._· ulQŻO• indy"i\·'hl1ia.inl.'. !llyi;tem trójktJW'Y. bu·
Te wla~nie czynniki ;pra\\ 1ł;v :,:edu J~lyncmu \\·owcza~ war~aw- n;vrh kahli. 7, wielkio.I dtunll'li rui.n dow11ictwo s.7.yllkościowe. !'~"Sten\ ilo drs. ż€ 10,paclla hohatc;ska i hi~.1n
~ki-"mu dziennikowi. powll':!dział:
;.niklo ponarl milion metrów !"le· fokowy buclowv i ,cykońrmni:t r~·r1:1111 dCC'~·z.jn, .iak na.i'7.Yl"Zl'i n1l„Wkrótre J'IO CHlz~·6kRniu War· j ~cl~nn~h nir-11;:1dając:1"ch si, tfo re- ca.łkowicip; nuienil~· dawn~ nomiy. budowy \\'ar'<?:awy~ Jl'~~·\nócon~.i w
l!l'l:i\'l'l·y "ia.du .Pa1~5f\vowe h~dl\, m"llt11 hnrlowll.
nO\'l.'Ym relom odd11J11c ni1 słuźb.ę 110 dniu wn.wokni<1 clo µ:odncsri stl)li·
ehciały 1m:enie~ć fit<: do • tol1cy, I Rok 19!1'7 - tn in t~ięcy izb od· we metod~· pracy.
cy. 1'<' cz~·nl'iki k!ero'.n1\y lt<Hlr~1'11
h~ wzgli:du n11. to. w ,fttldm ~i.a- I rcmontowan„ch. 'l'O t:vsi"c"' i1;b 110•
u·
·
•~
~i:
„ Pl
pierwszych ,je.i lludownicz~·ch. P1iś
·
·
·
·
h
'h
•
·
·
"
·'
1uO'iVląc o 1a .... c11 re<4-li:ac11
an'..!
111e zn11.3dz1~my miasto, c oc Y 1 W:\"cl1. R~.mlco~·v ~t„rzrń 71at;łaje 6 , t ·
· •
"'l t
·
·
•
·.
·
n~".qo
na od Cll'IAU
o d. bu d ow'' sfa" sit: muszą rdafriwo 'd11, wsi~ •1 •
••a ~o. r.pby J)J"ZYEJ>Jfl zyr. sa .t_uz odbudowany mn~t P1mfatow· 't.-.e
li
T ,
·B'
t
wr>lnycb roboh1ikow, h11cl11.ią·
mą 0<lhudowę".
._ki~o.
„ -~ ~Y· o'' arz) ot ieru . PO'\„1e-· kich
eych ~W\J. ~orj:l 1i<;t~·ri.11ą •tolict.: ,.lłez WT.,dędu na to. w .il\khn atia· Piet~c-ień l'l'TPdmieł;r. 01'l~sują.cych d„,ał. p i taj
t 1 h d
1 a -~ P. •Ił t~·eh w~7.;r lltich. któr)'<'h wz~·w1l
nie"„. Wjelu z nidościa, przyjęło te Warszawę. w 7ltat•ime.l cz,.ści wstał
„ am.~
m. · ll' _a
J>rei:ydl'nł Rirrut:
z.decydowane słowa, al"' ?wrgo ,.!;1a- oobudowa.ny. CDzleki luźnej za.burll'i::yduJą.re dla 11ksi:taHowania
„T'>warn·- 1r! \;('7~ 11rn.'· w• ~·„t
nu" ni~ w~-obrażal 1oblc _nikt. Póż- dawie. z11i>11:czPn:a b ·ly tam mniej·
mluta, że kardy metr kw:idT3•
k«i>. aby orlhudowa i rorhudowti
n~·m "'ect?rem 17 styczma, na ut- ~7.e. ll pon~ewai: dl1my b~·ly tu nowtowy w-ykonancj ulic~-. każdy
·~Y Oh.,.ock1 j n;1 Pradze :r.atrz. ·mał :zei konstrukcji - odbudowa pmte
Wiu·~nw)· ~t.ał• sie chhihą i r111·
Tak wn1lądały ulite \Varszawy w 19,15 r.
ię korowód ~amochodów. To, rtali- powala ż:wa,\iej i latwiej). Oi;fa,gnię
metr ~ześcienny !!ta.wianej hu ·
m11 k<li:dego l'Cl'!ak:i. t;cz~·iimY
-·.l2.c ~~·ą uchwal„ i 7apowierlź Pi:c- cia. tp; - to -~~ 1·•.·· ftr•,arnft;n
dowll - to kTok na.przód 113 dro
v•.,._ 1• kJac~
"-'.
wszy1'tl<o. i>by miasto 1 ;io~ 1n·;:n.
zylicn!.a.. 11n:ybyl do stt:tlicy pinw· t'ohotniczej, w~·nik ll()bate'M!kiej. peł
ilr.io do W'1110SzPnh1 n~~rl!j M<".h·
dm1·ałn w wielkim rhi<'IP W~'lHl·
M~· ną<l Polski Ludnwej .
nP-.i samozapa1·ria 1n·ac;1" Tobotników
listy!'ZJ1ej stolic~·Dec;rz.1a hi.!ltorycxna. 1 hob11.t~ka, budowlanych. wynik ofiamO!icl ca·
Mnia Plantl l;-lct11fręl'I. t"k ,1aJ,;
W 'ralce o wrkonank phnu
re..a.llu.t'ja. .ie.l ró'l\-nle bohaterfik 11,, łcgo na.rodu, który nie 11zczęflzi swej
)d('fl~·:i
pnQdnwało
w wa~~P
litr kll'lm p1>koikach domu pn:y ~1. pracy f pieniedzy na. wielkie dzieło
rozst:rzyga.jącymi czynnikami b~·
?: hi1lrrow~kim n:łjc'i;dicą".
„nil".in.-J 7'.nala-zlo
J'lomic zcunie 1Jdbudowy. To w:rnlk pny,laciel•
dą: post&'l'l'll łdf'OWl'.. liwia•lo·
Jan nąhTOwski.
Frl'Z'l"Clium Kra.fowoj Rady Nąrodo· skie1 pomocy Z1Tiązku Radzircki"JtO, mr.<>•u:co:.,.........,.~.„.,.,,,....,..~..,,,..,...„....,...,..._...~""'-"..,..,''-"°"' '",.,.....,.....~,,..,
"'"1 '1 Rada Ministrów, ' zanim będ~Rok 1948 - to znowu Z2.000 izb
cy ·clotrl.'11r.u:is }Jod obstrzałl!1ll 'l'!'a~h Qdbudowanych. To dalszy roz'lll'ój
n..,.ekcji Kole.io'l'l'eJ Przy ul. W1len· opiel•i nad ob:Mv&telami, coraz dalej
llkll".i nie rn!ltal 1'I tyle o ile Oflremon PO!itępuj;t<:a.
norm1tlirnc,ja l'ltosnn·
Wa.rsza.wa CPAP). W :1:w1ązku 7: cur.&w.
towany.
poz::i
lców.
15
ob:nnitelam:.
,.Stan" 'l.ewobnetn"'j W~Tllztnv:r
A rok 1949 jest fot rokle:rn trium· dokonanymi ostatnio przez władze fr~ncusknni, których pnhYt na !"'ry
b'l"l 5 n-a~zllw:v. Push' nfa
l[TUTAW. fu: W~paniała Trasa. W-Z. most
,,:3 wozy
n1ln. Po"tkio.. Na.iwlęk!!i Sląsko • Dą.browski, most śrtdnico· fr:.111cuskie brutaln:,.mi a.resztowania tl'.lnum Po~ki uw:łl'l.y Z(li;t:ił za 11i"iwtymiścl 111>rze-li snu6
niewesołe .wy. Rosną<:e jak greyby po de111.czu mi i deportacją urz~dników Amba.$a po.i:ądan:y - zi1ajdują ~ię: k-0re.;po11
ohlici:Pnfa. Wie-lu po~r,lo Jll'7'Albąki· nr>wc dNny w śr61lmie<iclu, oc'lbudo- dy Polskiej w Paryżu i konsulatów dent francuskiej agencji prasowr>j
wać o nBWcj ,.tyn11'7.1ll'IOWl.'-j" stol~cy wnn:y Nowy Swlat. Nowe
Of!iedla polskich, oru dz,iałaczy emigracyj- p. Marschall, którego v,-ydalenie ie~t
w h!Jit-0rycmym Knkowie lub me· mies?:ks.niowe ż()Jibor:ra. J\lokotowa.,
nych we Francji - władze polskie odpow:edziól, na i:aaresztowanie i de
·młszcz:one~ Lodzi.
Koła. Z całości wyłania ~tę wyrat'l'.&J'Z9;t'lrlły wydalenie
z terytorium portację 1. Francji kore~pondt>nta
AIP <lecY-r.ja. Prezydium KRN, de· nie już obraz nowej Warszairy,
<".;'l"r,ja Rządu. była nieWZl'US'ZOna.
Na parę dni przed uroc-zystym od· pai1~tw& polsk!Pgo 21 obywateli fran Polskiej Agencji Pra~O\\·ej red. BiRyła tak niewr.ruszona, jak była. da.niem w rocznicę wyzwolenia, no· cuskkh.
broy.>skiego oraz czterej utzędn!cy
Mu~na. Warszawa. była symbolem w:vch inwestycji, 7.abicra gll>!I naFragment :rrujnow11nej ulicy Nowy Swial w Wars111wle
Wśród
v.·ydalonych ~ Polski i·ran- francuskiej służby zagranicznej.
IHl-leklego bohaterstwa. <?dbudowa. Konferencji Warszawskie.i Polskiej
W;i.r!<zawy musiała Rtać s~ę symbo· Zjcdnoc·wnej
Pa.rtli
Robotnic'tcj ----------------------------------------------~--~------------------------....,----.....
IP-m woll narodu Jak na.Jszybszcgo przcw1><lnlczący PZPR i Pre7.:vdent

I
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Niepożądani

Francuzi

opuszczają Polskę

I

Łódzki 'wiat pracy piętnuje

11111mh~da śla<lów wn,jny. Pl"T.ebmlo· Rl", Tow;it"r.y1;z
Bolesław
'"'~ \\'an~wy musiała mać :r;ię s~111· W prr.emó,de-niu
swym

hnkm przebudow:v państwa, w1do·
mym makiem nowych cza11ó~, .fa.·
k!P ni~ła 'vła.dza. h1iłu w p:-nstwic...
W ciemnych ·wąwomch ul1c, 7. tru
rlem prze?.: $apet'ÓW OC7..Y~Z('ZOnych,
'li gn111ów p007ęły błyskać wie<'t:Ol'll·
nil n.adkie ślepia.
oświetlonych
okie11 - widom:v miak wra<'a.iącego
na n1iny życia. W dżunglę :ruin rn·
:o1nły codziennie warszaw!'lkil.' „bry·
l:'lld:V pracy", złl»:one przeważnie z
!łobiet„ oczy11-ic7,aj;ice ulice ze zwa·
ló"· potłuc·wnej cegły.
N:i. Pradze pełną. pan~ ru~zyły fab1·:vkl: „Drucianka", Wedel, Jarkow~ki Na. pierwną lini~ frontu oohu·
(]owy zamelclowały się za_łogi robot·
11frze Plekt.ro-wni, "azo-wni, wodl><'ią·
i:'tlW, kan:i.liza('ji. Radzieccy sapei;-y
,,. mit"nieniu oka niemal postaw1ll
drt>wniany mll5i wysolrnwodny. Zarolly się ulice cel powTacającyclt z
hil:tc?.:ki warsm"l\iaków.
Planowa PrM!a nad odbudową ru111J.yła.
Ru~zyła
w dwóch kierunkach: w kierunku realizacji planu
n .ncra.lncgo układu mia<1t.a i w k!erunku jale najszyb$7.Cg"O :ra~pokoJe·
ni.a palących potn:eb mie<rzkańców.
Przemawiając
4 ~tycznia 1946 r.
na posiedzeniu Naczelne.i Rady Odbudowy Warszawy, Prezydent KRN,
tow, Bolesław Bierut. zwrócił uwa-

,„
odbudow,·.

n::t po!ityc-zną !'tronę 7.a~adnienia
Stw;erdził

mianowic:e:

„„."War!IL&Wll. nic ,Jest .inż stoli<'ą
Poli<ki prz.-dwrzrśniowt.f,
'Var'l7a'l,·n jest stolicli kraju dE'·
mokratycmeg;o - kn fakt mu·
&im:r hra-ć pod n'l\·agę".
c~ to zna~y?
Demokrat~7.acja życia kra.1u wi~
~ s1ę :z; podn:e~;iE"niem
akty·wnofol

politycznej, społeczne.i 1 kultural·
nej całego narodu. wiąże się ze
:z;·1viększonym wysiłkiem w kierunku
u.n1a1iovtienia oświaty, muki, kul·
tury.
„„.Demokra.tyr.ac.ia

11połecznego ~ria

Bierut.
obramje
plan odbud1>w,,. lV~rsuwy, plan bu·
dowy sorja.lillty~ne.I 11t0Ucy.
A wi~ prz.ede w~zystkim TO'\l.'1!.•
r~·$z Bierut stwieTdUI, że WarS'l'.a•
wa 'lll''l'S?;C gTUpo.wa.ła wielką M'.ę~ć
pnem;niłu 1>olsklego, 10.5 procent
oe;ółu
robotników przemysłowych
pracowało właśnie w stolicy. To było powodem, :ż l\'ars7,awa stała się
J;;olcbka pol~iego ruchu rewolucyjne.go, stała si~ szkolą dla rewolncyjne.i partii klasy robotniczej, która
prowadziła ją do 7:wycięstwa. PI"leciw tej czę~ci ludności, przeciw jej
mieszkaniom i ·warn:tatom pracy

twórozego rozwoju człowieka
WS"lędt:lc i na ka1i;dym miejscu, idzie
rcn:wiązuje isię zagadnienia
planowania.
Socjal:;ityC?.ne planowanie budownictwa nie mogło się obejt\ć i bez
7.<15to~o\nm ia
~M>jali~h·cm:vch metocl wy!rnna.wstwa. I t<'łk l'ic też ~ta
Jo. Budując nowe domy dla robotnicz,•ch osiedli, wari;zaw~cy robotni-
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wielkiej stoli~

N:ut~puJące po

(DokońM:en1e

)OC

kolegium wyborczego

plan przewoz11 towarów o 9 proc„

R'ELSINKI CPAP). - W poniedZ:.a co i;t:rnnw! 1''7rost o ł proc., w poltk roZ?oczęły się wybory 300 elek- równaniu z r. 1948. W przewozach
tor6w, którzy w dnLu 15 lutei::o do- osób plan został wykonany w 106
konają wyboru prezydenta Finlan- proc.

dii. Czteroletnia kadencja nowego
preT.ydenta rozpocznie się dnia 1
marca.. Na stanowisko prMydenta
finlandi: kandydują obecny prezydent Paasikivi, przewodnkzący parlamentu Kekkonen (partia chłQIPSka)
i k11.ndydat Demokratycznego Front.u NM·odu Fińskiego były pr(>mier
l,ekkala. Wybory elektorów zakoń
C'l.'l Sil!l we wtorek. Na li. tach wyborczych f;guruje około 2,4 miliona
111ężczym i kobiet.

wyczyny prze ś I ad owcó\Y polskiego

Wiece; zebranią
W PZPB Nr 3

Robotnicy
rezolucję,

jednomyślnie uchw11!11ją

ostro

potępiającą

Tf'presje

rządu fr11ncu~kicgo , slosowane
W"J'chodźstw11 polskiego.
Następnie
gło~no
„\.fiędzynarodówka".

wobec

rozbrzmiewa

Wychodząc z sali, robotnicy żywo
oniawi11ją o~ta1nie wypadki we Fran·

Tow Bolesław \Ventel n1ówi:
„B •Iem w obo7ie koncentracyjnym
razem :r. rohnlnikami fr11ncuskimi. Do~konale rozumieliśmy się, wspomaga

di.

Państwowej

ze str. 1-ej)

sobie rOC'lnice wyPhn przewozu towarów wykon:oi;!iwoknia War~zawy pr7.ynosr.~ eo- no w 149 proc. przekraczając 9-kro
:cw:c OICC
: i : '° ::oono CC!IQ'CCOOQ'.X)i
tnie przl"wozy :r. ub. r.
Pl<in przeładunku po1t6w morWYBORY
i;kich nie został w c;iłości wykonany, w porównaniu jednak 1; ub. r.
przeładunki w portach wztollły o %·
proc. żegluga. morska przel<roczYła

w Finlandii

r

masówki w łódzkich zakładach pracy

liśmv się

nawzajem w cięilich chwl·
lach.' Wiem, że klasa robotnicza Fran
cji jl!st pn naszej stronie!"
.
W11.ra kap1la~1s.tom francu~kim
I od P.olsk1ch robotnikowi - _d?b1tnle
brzm1\~łowa toi~. C11;>ryńs!cifJ.
- Nie pozwoltmy, zeby ~tąd Mod:a zn~cl'lł ~ię ~ad Polak<1m1J - m6·
w1 tow. Zabłocki.

prześladowaniu

polskich

działaczy

demokratycznych, górników i nauczy
cieli, przeciwko niespotykanym w
dziejach stosunków międzypa11stwn·
wych represjom wobec urrędników
konsularnych.

Po przemówieniach zebrani przyj~·

li jf><lno;itoi:nie re 7 olur'jc;, piętnującą

Plan przewozu towarów przer. że-

glugEl śródlądową został wykonany
w 98 proc. co stanowi wzrost o 48
proc. \V porównaniu z ub. r. Plan
przewo:i:u osób wyltonany został w
100 proc., przekracz11,jąc wykonanie
z 1948 r.

0

35 proc.

IV. TVzrost obrotóro
, lumdlomych

terenach było przyczyni\ przejścio
\1rych zaklócefl ró1vnowag:i pomię
dzy popytem l podażą w
zakresie
ni ektórych artykułó'''·
Plan sieci aparatu h:u1diowego na
szczeblu detalu wykonany został w

106 proc. \V roku 1949 powstało po
nad 15.000 nowych uspołeczntnnyeh
:!'klepów detalicznych.
Całość obroló\v ha;1dlu detaliczne
~o (pRi1stwowego, spóldzielczego 1
prywatnego) wzrosła, według da·
nyrh smeunko\vych, w porównaniu
7 rokiem 191.\8 0 około 2.0 proc. Obroty detaliczne
uspołecznionego
aparatu handlowego, przekrocllyły
0 około 80 proc. poziom 1948 r„ a
obroty aparatu państwowego bvły
przeszło 5 razy większe. Plan obro
tu uspołecznionego aparatu handle
wei::o l1a SlCZeblu detalu został wykonany w 120 proc.

Z końcem l!l49 r

zrost za
plac

udział

Przedwyborczy terror

nabywczej

Judnośd,

co ns 1.'eW1l3-·t.h

formy

płac,

~n-ostu

i

i:atrudnienia

we Francji

ucz:elniach
reakcrjnego rzą.du Mocha we Fr.aJ1.cji.
Ponad 500 robotników ~hwa.liło
nzoluyję, w której po !!łowach energieimego protestu z.ebrani stwierd!a•
ją. m. in.: ,,Gestapowskie me.tody za,.
straszenia Polaków we Francji 'WY·
wołał~' żyivy oddźwięk ~·śród robotnikó;y francuskich i zamiast roz.erwać _ jeszcze bardtie.i zacieenia.ji.
wi~zy pnyjllini iączące kluę robot.
nic;r,ą. Francji i Polski". ,
Odśpiewaniem l'>fiP,dzyruirodówlri i
okrzykami na cześć narodu francu•
i:kie:ro zakończono masówk,.
W manifestacji brali róWl\iei U•

te faszvstowskie metotly rządu Mocha. Równoczr>~nie ZPbran1 wyr11żają
swoj::i radcść z tego,'*e 1 rl fr n U"iki,
że francuska klasa robo' ·cza w tym
samym stopniu, co społecr,eń~t.wn
polskie i postępowa opinia świat;i
0 ic;tnują akcję terrory~tyczną Schu·
manów, Rid1mltów I Mochów, ak·
cję, zleconą przez amerykai'i~klch pod d_ział dwaj ,polscy robotnicr·emigrai;i.·
W Państwowej Wyższej żeg;iczy wbrew lnleresom narodu ci z Franc:11.
fr<1ncuskiego, a w interesie mtędz y. I Oh. Bolesław Kucza od 1936 roku
Szkole Pedagogicznej
narodcwej reakcji.
pracował na roli w okolica.eh ParyW dniu 16.1.1950 r. pracownicy
ża. Do Polski wróeił w patdziernik11
naukowi, administracyjni oraz wszys
ub. roku. O o!tatnich wypadkach mó•
W Zakładach
cy studenci Państwowej Vvyższr.j
wi z przeko11aniem „nie uda sit
•
S
I
k
Szkoły Pedagogiczne· w Lodzi odbyli
im. trze czy a
::'lfochowi ta robota. Nie skłóci ?ft•
zebranie w celu ~'yrażenia swego I Wczoraj na dr.iMzińcu fabrrci:nrm botnikó1v pol~kich 7: robotnikami
głi:-bokiego oburzenia z powodu ofcn Zakładów l\fec.hanic;;nych .im. Strzel· francuskimi.
W czasiP pobytu we
!;VWV prowokacji i terroru, prupro· cz-:.·ka w ł,orlz1, odh~·łn SIQ
potężn:t Frandi na każdym kroku 11potyka.·
,\:ad~oncj
przez władze francu5kie manife!<tl!cja, na której robotn:t'r lem l'if z życzliwościf ze strony l'Oprzeciwko 400.000 rzeszy wychodź. "°JTazili swe oburzenie z powodu pro botników i chłopów francuskich."
stwa polskiego we Francji, przeciwko "7okac~·.inej antypol~kiej dzialalno~ci
Potwierdza to r6wniez ob, Ltnrni·
czak. który we Francji pr7.ebywał od
192!! r. do 1948 r. i pucował jako
mechanik w fabryce chemicznej ,,,.
Grenobli.
- Po wojnie - móm on - 1"ładz:e
fra.ncugkie niezbyt przyjaźnie U!tosunkowały się do nu, emigrant.6'1'1' z
PoIBki. i co roku stosunek ten pogu...
szał się.
Natomiast coraz ~itklr.lł
sympatią i przyja.f.ni~ oble.uli nu
robotnicy francuscy i tej pnyjaini
pan )loch nit rozbije. To mu gi~ l\ie
i wydajno~ci pracy, fundun płac
Liczba blbllotl'k powszechnych uda!
pracowników najemnych r.więksZYł wzrosła o 55 proc. Globaln:v nakład Masówka w PZPW Nr 6
!<ię o 43 pToc. w poró'l\·naniu z
r. roczny ksią,źek l bro~zur wzró111l w
Sala w PZPW Nr 6 nie mozła. po·
19411. Zarobki realne pracowników
najc-mnyl.'h wnosły w rlągu 1919 r. ciągu roku 1919 o 18 proc„ a !{lo- mieście wszystkich robotników, któ-ba.lny nakład <lzicnnY dzienników o rzy zebrali się, ażeby zaprote.etować
o 13 proc.
15 proc. Liczba. czynnych kin rucho przeciw prześlado\l.'aniu Polaków we
Francji. Przedstawiciel Łódzkiei-o
mych wzrosła o Z5 proc., filmami Komitetu. tow. Stroszajn, omówił tra.
VI. Rozmó,; ohoiaty,
oświatowymi ob~łuiono ogółem
o giczne położenie Polaków '\'l'e l<~ran•
kultury, ochrony zdT'omia 58
proc. więcej szkc>l, 3 na W!!ł o c.ii, przeciwko którym 1·ea.kcyjny l'llllQ.
i opieki społecznej
146 proc. więc-ej nkół niż w roku l'lrocha stosuje metody bezprzykład·
nych gwałtów. PodżegacZG• wojenni
W roku 19ł9 miał miejsce szybkl ubiegłym.
chcą zerwać przyjaźń międi:y narc>wr.rolllt o!lwiaty i kultury.
Liczba
dem francuskim i polskim. Lecz za·
uczniów w szkołach pod~tawowych
Vll. Trzrost 11a.kładu1 u
równo na.ród francuski, jak i my powzrosła o 55 tysi.ę<:y w Porównaniu z
tępiamy te niecne pueśladowa.nia.
imvesfycyinych
rokiem 19ł8, a liczba absolwentów
Stanowimy jedną Eił~. l!tnieje tylko
wynosiła 210 tys., tj. o 22 proc. wię
Plan inwestycyjt~Y na r. 1949 nie jedna linia podziału: na tych, co chcł
cej ni:i: w ub. r. Liczba absolwentów został w pełni 'vykonany,
jednak wojny, i którzy jej nie chtll. I nie
szkół ogólnokntałcącycll stol-\llia U ogólna suma zrealizowanych nakła uda się im nas porói:nić.
cealnego wzro$ła w porówna\1lu z dów wzro:sla w porównaniu z
Po tych słowach następuj' burzlir.
r. 1918 o 2ł proc. w miastach 1 o 80 l!J.18 o 64 proc. Najwyższy stopie11 we oklaski i okrzyki .,Precz 21 pod·
proc. na wsi. Liczba uczn1ow
w w."1rnn:mia planu uz:y~kano w komu żegaczami wojennymi".
szkolach :r.llwndowych I i Il stornia nikacji i lączności . oraz w przemy, Tastępnie zebra11i uchwalili rei:owr.rosla w porównaniu "' ub. r. o 13 śle. Niezadowalające wykonanie pla· lucję, w której zebrani robotnicy W'Y·
proc. W r. 1949 zwiększyła. się ma.· nu miało miP.jsce w zakresie nie- raża5ą 03h:1 .protest przeciwko re·
czn!e sieć za.kładów leczniczych. LI których urządzef1 kulturAlnych i ;;o presjo1n rządu francu11kiego, &to:soczba unntoriów prz:eciwgruilhli:ych cjalnych, a na p~wnych terenach wanym wobec Polaków, zamies;ka.
zwięks:rył& się o !t procent w
:oo· również w :rakresiP- budownictwa łych ~e Francji.
W zakończeniu rezolucja. o!riad·
równaniu s rokiem 1943,
Jic:z• mieszkmiowego. Opóźnienia nr re·
ba ośrodków zdro-;via. ogółem o 13 o:.Uzarji planu, które mi11ły nlleJ~ce eza:
„Naród francuski i francu!k& kl&•
w I półroczu 19!9 r. zostały w ciągu
proc. a na wsi o 54 pro().
n półrocza 1'1' poważnym r;topniu n. robotnicza może być prz:ekonaua,
żew narodzie polskhu i całym obozfa
\V zakresie opieki nad dzieckiem wyrównane.
pckoju, na którei'o czele st.oi niezwy
liczba żłobków wzrnsła o 33 proc.,
Duże znaczenie dla usprawnienia ciężony Związek Radziecki, ml\ 11wow tym żłobków prowadT.ouyoh przez l przy~pieszenia realizacji planu in- ich pnyjaciół i sojuszników w walet
westycyjnego miało znaczne zwięk z i11.1perialli,tami!"
zakłady prl.\CJ' o 5fl proc. liczba 1e
szenie potencjału
produkcyjnego
Po uchwaleniu r~lu.c1! WZl'lłe
zononoh żłobków wieJllkll'h i-wi'k prz:edsiębior!'l\V \'J1Jdowla.1rch i mon si.ono okrzyk: „Nieeh ź:yje ·fraru:\Uka
UTł• sle o 151 proc.
taZOWYCh,
~asa robotnicza!",
Zarówno towa1zyste p11.rtyjhi, lak
i her.parlv jni robotnicy r.ajęli w tej
~prawie jr.dnolite stanowisko. 7'.qodnie potępiają wsT.yscy niesłychane
represje rządu francuski„go, wy~lugu
j'lcego się imperialistom amerykań
skim.

nadwyżkq
Komisji Planowania Gospodarczego

V TV
frudnien a
handlu
uspołecznionego w obrots.ch h:1rto·
i
wych stanowił niemal 100 proc., a
W roku U!49 miał miejsce uybki
faszystowskiej Grecji w obrotaeh detalicrnych przekro- '\'\"Zl'llst ,;atrndnienla. Przeciętna rosur~ESZT (PAP). Jak do- czył 60 proc. W skupie trzody chle C'Zlla pracowników i:atmclnionych w
nosi Agencja Elefteri Ellada, uzbro· wnej ł bydła rogate10 nastąpiło wy gospodarce eocjalistycznej wzrosła.
.1one oddziały faszystowskie, .tzw. eliminowanie elementów kapitalisty w porównaniu z przeclętn" roczną
ub. r. o około 570 tys. osób tj. a 17
MEA dokonuja napadów na działa
cmyl'h. Udział aparatu U$połecznin proc„ w tym liczba pracowników
cz~· demokratyczn:vch i t~rroryzują
ludność wiejską, w ee:czególności w i1ego w skupie jaj wyniósł 62 proc. zatrudnionych \V przemyśle wzrosła
o lG proc. w komunikacjl o 6 proc.
pólmx~nych częściach kraju.
a inleka 54 proc.
w budownictwie o 25 prąc„ w han
Dtiałalność terrorysty~a fanyWzro!t obrotów nie nadążal w nie cli u o '72 proc.
ttow wzmogła sil!l o!t.atn::.o znacrJ.11.f'
W 'vyniku prz:eprewadz:onej re~' związku z z.apowier1T'anY1m WY· których okrt!ach za wuostem siły
bararru do parlament?

wychaóźstwa

polskiej go·spodarki
Triumf
Plan za rok 1949 wykonany z

n.11-117.-ewo bela

r:r".

han1~ehne

Sala teatralna PZPB Nr 3 wypeł·
niona po brzegi. Robotnicy i robotni·
re z napi~ciem ~luchają słów tow.
Slwka - przedstawicieli! KŁ PZPR.
Omawia on trl!giczne położenie Po·
lnków we FranCji, bP!'tialsko prześla·
zwróciła się najwięk~ra w~c:i~klość dowanyrh przez reakcyjny rząd !'-fo·
i niszczyciel~ki su1ł okupanta. Obo- cha.
,
i.> 1 1,
1
wią.zkirm władr.y ludowej jest przy·
Na Mli słyC'hnć okrzyki: „Nie powrórić klasie robotnicze.i sto~icy jl'J
przodującą rolę. A oznac1a to roz· zwolimy gnębić na 5 zych braci we
budo..,-,.·c: Istniejących i budow~ no- Francji!"
wych fabryk, o-.macza skonct11trowa
„Solid11rvz11Jf'my się :z narodf'm
nie budownictwa micszkaniowł';fO w frrincu~kim w jf'gn wake z rządami
osiedlach społccmych. ści~Je "TI.' "Ąw!ą.z sługusów impE>rialistycznyt!h!"

ku z powstającym prr,em~·słem.
Oznac7..a to ~to::<owanie na.cze-lnej
7.a~ady budownictwa ~ocjal:l'lycz.ne.:.
go - troski o najlepsze warunki

----..............................____....____....________
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Zebranie wyborcze winno być naleiycie przpgotowane

Czujność

nakazeµi dnia

Przebieg zebrania organizacji .oddziałowej Nr 1 przy PZPB Nr 4

Ro:tpatrufqc pr:r.ebieg :zebrań wyborczych, które odbyły się
"dotychct:a3 w nas:zym mieście, można wyciągnąć wnios~k. że
lfkojmlq sprawnie 1 należycie poprowcrdzonego zebrania wybor
~ego jest odpowiednie przygotowanie doń wszystkich
człon.
kńw orgnnizacji. Nie trudno też zauważyć, że duże znaczenie
ma. o.~oba przewodniczącego, który powi11ien odpowiednio kierować dyskusją, zwracajqc s-zczególnq uwagę zebranych na lwni~czność przestrzegania zasad czujności w obliczu doniosłego
{l·klu '~ryboru władz partyjnych. Czujny 1 uważnie wpływający na
tok dyskw1ji przewodniczący oraz przedsJawiclel nadrzędnego ogniwti Partii majq na z"braniu wyborczym poważną rolę do· spe/
ni~nin, Doświadczenie wyl<arnło, 7.e tam, gdi:ie przewodniczący
ni~ był odpowiedni, nie umiał p<mować nad przebiegiem obrad ,
rly~ku.!;a ~tacza/a się do zagadnień ściśle
produkcyjnych lu!J
rw.wel wykazywała tendencję do przeks:ztałcania się w osobi·
alt' starcia l polemiki.
f!lisz11c

o zebraniu wyborczym
oddziaJowej
Nr .1
przy PZPB Nr 4 trzeba na wstępte
stwierd"?:i<". że organizacja pod~ta
wowa :zadała sobie trud, odpowie
dniego przygotowania zebrania.
Towal'%Ysze przybyli na zebranie
w pełni przygotowani do dysku·
sjl, nastawieni na. przeprowadzeni"' rzc~,.:rnrej krytyki i i;amokrytyki. A chociaż łiprawozdanie u'-tępując~qo sekretarza nie było
dolić wycz1npujące, nie zawierało
dokładnej o~ny pracy egZekutyW"Y i całej organizacji. chociaż nic
poqłP,biło on.:>
żadnego
odcinka
1Jrganf~rt<'j1

d'Ziałalno~ci

ustępujących

władz

putyjnych, dość ·og-Olnikowo mówiąc o wszystkim po trochu to
jednak te braki sprawozdania Z'<)staly ujawnione i uzupełnione
po<lc-zas dysku.sji. A wit";e low, Sto
-iarskn dala kryty<'zn11 ocen~ pracy aktywu partyj11eqo, który nie
potrafił wytłumaczyć wszystkim
rl'lbetnikom istotnego 11cn1u 0<11tatlli!j reformy płac i cen. Kolpor·
te-rk11 tow, Esko mówiła o sł a hej
dyscyplinie w łonie organizacji
ocldzillłvwe.f. czeqo jaskrawym do
\\·odem był fakt, że członkowie
organi'laeji
opuszczali zebrania
partyjne w trakcie obrad. Tow.
Gn:elak poddał krytyce pracę agl
~torów i mężów zaufania, którzy
nie rozwinęli żywszej dzlala!n0ścf na terenie zakładów. Zwraca·
no uwagę na niedostateczną opiekę organtzacji nad młodzieżą oraz
.aad orgartizacją Ligi Kobiet.
Gdy dyskusja zaezęła ogra!'\ieza.i.'; slę wyłącznie do tematów
produk.cyjnych, sekretarz orga_niiacji podgtawowej, L9W. Trzeciak
przypomniał iebranym, że są to

np. nie prze kandydata.
Siejnieckie
Trzeb!!. podkreślić z naciskiem,
qo, który niewłaściwie odnosił się t:e
dziElki
.:zuj.ności
towado swych towarzyszy pracy, kan- rzyszy. dzięki temu, iż głos0wa·
dydatura tow. Nowaka. który na- no na każdego kandydata z osob·
leżąc kiedyś do Kvmisji Mieszka na i wyC'Zerpu jąco omawiano kai.
niowej nie wywiązywał się zado- dy życiorys, do egzekutywy wesz
walająco ze swych
obowiązków li istotnie towarzysze najbardziej
oraz kandydatura tow. Pasz. któ- odpowiedzialni i cieszący się ogól
ra na jednym z zebrań w wystą nym zaufaniem.
pieniu 6Wym zajęła zupełnie nieChociaż więc zebranie wyborcze
partvjne stanowisko.
orgnni1acji odd1iałowc; Nr 1 przy
Czujność towarzyszy przejawi- PZPB Nr 4 miałl,
pewne brrrki
ła się zwłaszcza podczas dyskusji (i;lahe sprawozd.lnic i niedostate_
nad życiorysami tow. tow. Palki cznn samokrytvka) nale7.y r1zyi Garstki. Palce dowiedziono, że znać, że spe/ni/o ono swe 1<lelanie.
podczas okupacji korzystał z przy
Nic wolno pominąć jeszcze iekim przygotowaniu członkowie or wilejów ,,Leistungsp<)]e", c-0 uda- dncqo nied,1ciągnięcia tego zebraganfzacjl oddziałowej Nr 1 przy- ło mu się do tej pory zataić, 1aś nia. uchwały pod jęte na zakoń
6tąpi1i z powagą 1 w skupieniu do Garstka, .ustępu ją cy sekretarz or- czenie obrad. 1:1vły zbyt ogólniko
wybom kandydatów.
ganizacji oddziałowej. tak przera. we, n!e ustalały jasno
wytyczKażdy życiorys był tutaj szcze- ził się tym, że . ia składać życia nych, jakimi mają się kierować
gółowo i wnikliwie
rozważany. rys, że prosił towarzyszy o usu- nowe władze organizacji.
Tote·l;
Dzięki temu towarzysze potrafili nięcie jego kandvdatury z powo- nowowybrana egzekutywa na naj
wykryć kilka' jednostek, ma.skują rlu złeg0 stanu zdrowia. Okazało bliższym zebraniu będzie musiała
cych się dotychczas, a nie zasłu- się że miał on c.
, się obawiać. głębiej zastanowić się nad złożo
gujących
na to, by uczestniczy;. Zebrani bowirm udowodnili mu nvmi wnioskami i uwagami człon
we władzach partyjnych. Oclrmco
był
aktywnym
członkiem ków Partii oraz.
n~<l
stoj<jCymi
n·o nawet kand)-daturę takich to- prt.edwojrnnvch ZZZ I z ich ra- pw~d nią zadaniami. u.o;talając efo
warzys7.y, któl"l.y nie cieszyli ~ię mif"ni:l kandydował n<1wet na po- kładnir, runkt po punkciP, W jadostateezną popularnością w fa.. liłi'l. oczy>'riściP,,
że Ż<Jdneqo
z; kich d1it>rl7inach nl'lfrży wzmóc i
bryce lub którym stawiane były I nich nie przeqłoi:;owan0 nriwet na I u~prawnić pracę.

Odbudowany Plac Zamkowy z

kolumną

Zygmunta

*"

W walce o racjonalne wykorzystanie każdej złotówki

Pierwsi przy produkcji-przodują woszczędzaniu
Słuszne wystąpienie zespołów najwyższej jakości w ~ZPB Nr. 7

I

rzą

7.t'!I. pól

n11jw~,ższej jakośri w

PZPB Nr. 7, ze:;pól, który UZ)'skał
nagrodc; podn~„ konkur:-.u, To :r.o
howią7.llk. Tote7. ohC'cnie jHt ich
obowiązkiem pod,iąć

i rm.:powszr.-

rhnić w fahr)t'f' walłif o 0"7<'7.t'•Ino~ć. Pokazać inn~·i"t1, w jaki sposlib i na czym można oszczędzać.

Kierownictwo zakładów oraz
Rada Znkłado,va oczywiście ustosunkow;il~· się prz:vch:vlnie do wnio
~•ku zespołu Kowznnowej. Pnysią
piono <lo obliczeń.

Nic uDłynt;ło wiele C?:nsu,

zgłosił

się tow. Balcl!'rzak

dobną propozycją.

~d~·
:i

po-

- Jakie 1o z tą 011zczędnośclą,
to,varzysze? Gotowi jesteśmy pod
jąć zobowiązania, żeby zrobić zn6w

: ~~~~,\'~~t~~j~':J ~~~!Y:J~
1

śclowe

coś pożytecznego

dla naszego kra-

ju.

ze~połmo·
.=wi.
m1'ile oobdu·
,,
„ ·Paomk:~.J·ączłnonamka'
..... "

Po rlokłridn) eh ohliczeniach oklł•
7:t1 kaid~· z 1;Y(\h rl·wńrh
pr;H·ująr) eh pn~· art)··
kułnch PG :? j R J, może zROS7.C7.ę•
th:ić rlzienni" 20. dkl?' wątku, war·
tośri 120 zł. T>o p~łne:,to prz„prn·
wadzenia h·rh M•7.czt;rlno~d zo1>o·
wiązują się zarfrwno 1espół tow.
Kowunowcj, jak i ZC!spół fow.
Dakerznka. Prbcz tcg-o tkac7.e ej
pode.imują się prowadzić na tere•
nie swych znkladów akcji; propa·
~ownnia oszczędnej pracy.
Nn apt>l tych dwóch ze5połów
z pewnośch1 odpowiedzą inne zespoły tkackie „Bawełnianej Siódem
ki", jak również robotnicy innych
oddziałów produkcyjnych.
:!!Uje> i1ię.
7eliipołów,

kł

~::;~;.:1ad~iz:s~;~~~~~ ~·d:a;5 Młodzi przodownicy i racjonalizato.rzy opowiadają o swej pracy i walced
Ipn;odownlcy
pracy i racjon11.llzatorzy Iwspółzawodnictwa. Pr:r.:yznaJl\ sltt o
I
fabryk
przemysłu ~·łóldennlczego. lego: kol. Ku ba z PZPB N r 3, ko·

bl_____N_a__
si _k_o_r_e__
sp__o_n_d_e_n_c_i_f_a_b_r~y._c_z_n_i_P_i_s_z_ą_:-!lochronnej ?

Niedocenianie prac

świetlicy

Przy PZPB Nr 14 znajduje się świP.- sekcji. Niestety, brak zrozumienia ze
utworzona i subsydiowana ~tronv dyrekcji i Rady Zakładowej
Związek Zawodowy
Prac. c.raz ich niechęć wob""c por-zyn1n'l
trudni& pracfl robotnikom, wywołuji:. Prz•m. VVłókienniczeqo. W ś·wietlicv świ'!tlicy zniech~cają i hamują wręcz
r.iczaclnwolenfe i rozgoryczenie.
r.cstlll zorgoni7owany zespół teatra!- I jej zapał do pracy.
"-'obec tego, jak nazwać podobnf! ny, baletowy, kurs J~:-:yka rosyjskieDziwnym doprawdy wydaje się dzi
if'kceważące i nies\lmienne po5lępo- !'JO, zespoły: sam_okształcen!o:vv i fil siaj podobne ustosunkowanie do zawe.nie wymienionych instytucji?
mowy, Bardzo w1P.le młodnezv prag·
d • t k i lk. ·
· · k
R. Mikołajczyk
nęłoby zapisać się do pouczególnvch ga n1en a
we reJ wagi, Ja praca
- - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·nad podniesieniem poziomu kultural·
!lego. Swietlice winny przecież być
kuźnią nowego, socjalistycznego wychoW}rwania, kuźnią talentów i kulprzędzalni odpadkowe; w PZPB Nr 2
tury szerokich mas robotniczyth.
W tych dni.ich w prz~dzalnl odpad· 1 Tr7.l'ba przyznać, że majstrowie i
J,owej PZPB Nr 2, obsluga 27 samo. kierownictwo przędzalni en„rgicr.nie Czasy, w których robotnik po pracy
prz~śnic wózko>\'Y<'h i 28 grępli przy- zakrzątnęło si~ i pilnir. czuwa nad po rnaidował jedyną rozrywkę w 'zynsiąpiła do zespołnvvego współzawod- ~·rawą parku maszynowego.
Gor7.ej kach, dawno już minc;ly. Powstały
nir.twa pr!!cy. Umasowienie współ1a- jedn11k sprawi-! sic; tu na~;r. warsztat nowe warunki i nowe miejsca wycho
wodnictwa n11 tym oddziale w duż"i mt"Ch?.nkn1y, nie wykonujący na
mierze stanowi za~lngę maj~tra salo- cz::is zamówif'ń i zmmzający personel v.ania. Do nich nalr.ży również świe
wegn, ob. Sikorskiego, który zdołał techniczny do przeprowildzania re· tlica fabryczna. Tu winno skupiać 'ię
1-rzekona~ ca.tą za.Jogę o wielkiej roli monlów· w spóźnionym terminie. Te całe życie kulturalne ·1 rozrywkowe
współzawodnlc:lwa w naszej go~po· zanil'db'.lnia wvclziału mechan!cznt-go załogi. Dyrekcja i Rada Zalc!adowa
darce i jego doniosłym wpływie na powmny najrychlej zainteresować na
wykonanie naszych planów. Lecz u- szą o rganiiację partyjną, gdyż opóź· PZPB Nr 14 winny to zrozumieć i c11lchw3.ła i formalne podpisllnie zohc- nil"nie remontów maszyn powodu1e kowlcie zmienić swój stosunek do
wiązań o współz11wodnictwie to p9stoje w prz~d:r.alni, naraża rohotni- tych zagadnień przyczyniając się do
je ;z~ze nie wszystko. Drugim,
nic ków na zmniejszenie ich zarobków rozwoju świetlicy, .Jako miejsca wymniej ważnym zadi'lniPm, które st.1- ort'17'.
JHl111liżuj„
szl11chetną
11kcj~
pnC"zynku i kulturalnr>j rouywki pra'l'l'lv ntmm.
n~ło w zwią7kn z tvm prT.E'd 7.CSfll"l- w~p0łr::iwndnictw11 pracy.
Cl"'WnJków zalcładu .
R"nZ?>"'CT"ł 1ie Hl50 rok. Pr~r:1•n.-niry łl'm tf'ch?1ic1n ·m prr.,d.!:alni otipo'lr!kn
'nem:yl!łu
tytnnl"""""'go cirityi:hr-vis V."Pi. był" • tw..,rz:er1i'" Zell p~ł..,m w~p6ł
Sł!f:!n Wulkow!!!d
H. Grosianek
f.!e otn 1!!1111 naltożnych Im ubrań. 1 za''"'"dn.ic:r.:acym jak na1lepuych wa·
korM1'onde11.t fabryczny „Ciłotu" l
kore!pondent f4bryc%ny
enecleł l)l'&el.\j•
uieru w. bo.rdzo runkó.w, pracy,
a PZPB Nr
t,,
li PZP.6 Nr 14
ciężkich warunkach 1 odpowiednie. o· nica,
dzież jest im niPzhędna. Brak jej u- przez

Osiągnięcia

I

N•1ezm9 a narad a UJ ORZZ

0

Dlaczego. nie otrzymujemy

•

Sam. Odhudo~ny s rn17:6w N()wy Swlat, łtłnl wltolkom!~,t9kłm meh&a

- Czy to „Ba,vełniana Siódem•
•
we! i w ten sposób wpłynąć na
rlk1.t. dziennic. Oczywi~cie, ilość tę
Takiej narady dawno nie widziano
ka"
jest
gorsza
od
innych
zakłaJl"lepirzenie pracy organizacji par
można zmniejszyć. Wiele można w ORZZ. Zwykle poważnie debatują
tyjnej. To nś przyniesie zara- dów? - powiedziała tow. Kowza. zdziałać przy dobrych chęciach. tutaj starsi, zwykle w dużej sali kon,;em poy:>rawę na odcinku zawodo- nowa, - wchodząc w ubiegły pią- Tak samo hyło 7. konkursem. Po- ferencyjnej uroczyście rozpatruje się
k.
tek do Rady Zakładowej, - We
różne doniesie sprawy i zagadnienia.
,..'Ym. Na to samo zwraca ta ze wszystkich fabrykach robotnicy czątkowo przecież wydawało się,
W niedzielę natomiast było zgoła
uwagę prZewodniczqey :rebranla podejmują zobowiązaru,'a M'ZC'lęd· ie nie można jui podnieść jakości inac7ej. Wprawdzie obok odbywała
tow. Mrówka.
nościowe, a u nas nici
to,varu. Niektórzy iądzili, ie w 5ię konferencja lekarzy fabrycznvch
'AJ"yet(\pienie
przedstawiciela
ogóle nie można produkować i przedstawicieli załóg, ale wielka
IC. Ł. tow. Jankowskiego PrLYJ:rom
Było to zdanie nie t~r1ko to\V. ekstry. A tyn1czasem co się oka7.R" sala donośnie rozbrzmiewała żywym
nflllo rllz jeszcze zebranym, że Kowzanowej, ale wszystkich człon ło? Ekstry z każdym tygodniem gwarem młodych głosów. To nie by•kłAd,_jąc gfo1 powinni jak naj· ków jej zespołu. Za5tana\riali się przybywało i przybywa.
I zar-0- ło zwyczajne zebranie, na którym
'ć '
b
d nad tym Aurelia Ga11'a, J11nina Sa- 1 k
t
! j
t ł T k
· b d · · b
trzeba uważnie, 2: napięciem przysłumoan e :z;R<'! anowi s1~. a y
o
Je wzras a .
ę zie I o ee chiwać 5ię referatom i brać ud:dał w
now~/ .tig:r.ekutywy we$Zli ncrjlep· łata i Ryszard Grzywocz, gdy o nic. Tego zdaniaa sątez
tow. Szulcowa,
.
. . d k ..
aJ, nrrjodpowiedniejaI towarzy.!ze. godz. w pól do drugil',j "P01Jkn1i Kowzanowa, Balcerzak, kol. Ciżyc- rz~~~w~s~~~~~~~h 51~ P~~k~;;ę stoNi'-'
·~ w1i:c
·
d z1wnego,
'
...„e po t„a · "„
„1·„ ...
-nt•scy
k·a I• inn1,
· '
·
" tk"lni
· " • ''">"u,,·
· prz'"'".l"'z"
""' ••· l'\•'o
' '
I łach zasiadła
wyb,cznle młodziez· --.--------------------------------------------------.-----------

W pocrątkach ubiegłego roku Mi·
nlstprstwo Skarbu zatwierdziło rozdzielnik przyznanych ubrań roboczych dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle tytnnlowym. Sto·
'"'"·71(e do tego rozd7.ielnika Centrala
Handlowa Przemysłu Odzieżowego w
Łod:..l nadułał1. do Dyrekcji PolskieO'O Monopolu Tytoniowego w War·
uaw!e slecenla na prawo nabycia od7:il!Ży. robocrej, jak: peleryny podgumowane, ubrania, bluzy watowal'le itd. vVvdawałobv się więc, że ob'Jcni11 wystarcr.y skierowanie odpo·
,,·iedr!t-h pf~m do wska7anej nam
Ct>nlrali Spółdzielni Spożywców „Spo
łPm" w Łorhi-posiadającej w swych
m11g11:r.ynllch potrzebn~ nam ubrania,
i pr:icnv•r.icy przemy~iu tytoniowego
otrzymają je bez trudności.
Ale takie optymistyczne przypu~:z
ctE'nia okazały się przedwc:r.Psnr.. Pisma wysłali~my. Jedno w maju I dwa
w JIJ)CU. Niestety, wszystkie one po:iio•tałT bet: ~kutie.u, a co gorsza, nawet bn odpowiedzi. Nie inaczej wy·
glądal pn:ebieg jednostronnej koresrondencji 'Z Hurtownią CI-IPO w
\\'ar'Szawie, do której, zrai:eni milcze·
11iern „Społem", z koli!>! przypul;ciJi.

1

jakieś za.rzuty. A więc
szła kandydatura tow.

wprawdzie sprawy bardzo wa:We,
lecz na zebraniu wyborczym na- Zesp6ł tow. Kowz:anoweJ s PZPB Nr 7
leży
obok pnede
spraw wszystkim
produkcyjnych
rozpatrzyć
dzia podejmuje zobowiązania oszczędno-

odzieży

Warszawa 1950

i

kłopoty

=.

Sam kwlat trgo przemysłu, awangarda wł6kniarzy-mlodzieżowców.
Zaczyna swe zwierzenia knl. Llplńska - ta :r; PZPB im. Stalina, która
pierwsza rozpoczęła pracę na 6 war·
sztafach. Obecnie jest już na II roku
w Technicum Włókienniczym. Z po·
cząlku miała trudności i to niemałe.
w domu starano ~ię nawet powstrzymać ją od udziału we współzawodnic.
twiP.. Takie było zresztą zdanie więk~7ości starych tkaczy.

""ić Przech~d;isz ;1':in~i;~owarszt~j~·

Kałucka

z PZPB im. Stalin~. Jednak
pomocy kolegów, dzięki organizacj~ ZMP. pozntli .donio~łe cel~ 1
zadama wspohawodnictwa 1 pr_iys.a·
pil~ do ogólne_go ri:chu, p_orywaiącego
n~Jlepsze, naJszlacnetnieJSZe. jednost.
ki sp_ośró~ klasy robotnicze).
Duze zamteresowanie bud~ą _wypn·
wiedzt racjonalizator6~, mow1;,cych
0 swych J> 0 mysłach 1 _wynalazlcae:h.
Dllateg? t~;r. wszysty ciek~Wl~ ?1:Ys:nchuJą się, gdy głos zab1era11l. ""'·
<.amcarck J; PZPW Nr 3, kol. Kędzia
z \ZPB ~r 2 i in~i.
.. .
.
"' ie
'"1~domo
-1Ja.
"
, 'łnd".
. ' kiedy
d
. "'
b"1·•~ ",.,dz1"
t
ny. ,v, o z1 na" z awa1i so ie na.we
sprawy, jak to pt'lyjemnie gawt:dltić
0 tym, co było i 0 planach JH'l prr.y·
szłość. Gawęda ta nie była bez:cl'!lo·
wa. Oto tow. Hanuszkiewicz or.nai·
mia zebranym, że zan:1td Główn"y
Związku Zawodowego Włóknilln;y V·
rządza konkurs na opis metody pracy
młotlzieżowych przodowników i racjo
nalizatorów. Najlepsze opisy zostaną
naąrodzone. z tych najlepszych powstan!P może w przyułości ~c!!ni\·
riw;z filmowy lub scenariuH •r.t11ki
teatralnej. Kto wiP,1

cb:ięki

1 acze po C\
wo. bramę
• to w_ e mówili
Y z ę oni
za
gdyż wciąż
·
.
.' . •
jeszcze _myśl.el.i kategona?11 prze~wo·
1~nnr;n1: wc1<\~ j~szc~e me .m.ogh sob1c usw1adom1c, ze me ma JUZ fabry·
k~n~a, który wyrzuc~ł za bramę._ Kol.
L1p1r:ska opo,~111~a, Jak. to z kazdym
m1es1ącem zm1?maly stę te P0!1ią?y,
~dy ok~z<:lo się, . że. dla wszystkich
J~St doś~ roboty. ze nikt z pracy zwol
mony me będzie.
Zaraz po niej
podejmuje swe
wspomnier1a kol. Osendowska, która
'~ Nowej T.k~lni przl'~zła n11 1~ kro:
s~en, ~l~ocia~ wsT.ys_cy :"Y~m1ew~h
sic; 7. m~J. twierdząc, ze me da sobie
Oczvwiście, że wszy~cy wez1TPI U·
rady.
dziilł w konkursie. Wszyscy bfld<\
Wszy~cy słuchają z zapartym od- mieli o czym pisać.
dl'chem opowi11dania kol. Kos~11.kowskiego z PZPW Nr 1.
- Poczalkowo nasłuchałem się od
ł
ludzi wiriu nieprzyjemnych słów, Chłopi
średniorolni
gdy pr:r.yst;ipiłem do współzawod.nictw::i. Wytykano mnie palcami. jako
OtrzymujQ nawozy SZlUCZMe
„wvścigowca". Ale to przecież nie
We wszy~tkich povriatarh naszl'!mialo żadnt"go znaczenia. Jedynie
ważne było dla mnie to, że współza· go wojewód ztwa rozpoczęły rię juz
wodnichrn 1al:.iczało coraz szers7.e do~faw:v n:twor.ów !llztuemycl1. Gmin
kri:gi, w;i żne było, że pracę naszą w ne Spółdzielnie otrzymały w~zy~tpelni oc~niała fahP•ka orar. Państwo. kie ilo~ci zamówionvch Tilll\liOl'iÓW.
'
Do dnia 1 marca· 1950 roku ~o
\V cz<:>rwcu 194!l roku
odznaczony :rn
stałem
srebrnym Krzyżem zaslu!'Ji. stanie ukońc:r.on~ ro?.prowadz.ani„
Co to bylo dla mnie 'Za radosne pr7 p. nawor,ów pomiędzy chłopów m11ło i
żvcie. Dekorował mnie sam Pre:r.y- ~redniorolnych przez Gminne Sri61dPnt. Tyle razy oglądałem Jego po- dzielnie Samopomocy Chłopskiej.
dobirnę, a tu nagle staje przede mną
Równocześnie
do Pań!1tw·ower{)
On ~am z pogodnvm uśmiechem na Banku Rolnego napłym:ły już kretwarzy. Powiadam wam, że serce dyty w sumie 50 miltonów, które
chciało mi wy~koczy~ z piersi!
udzielone zostaną \V formie po~·
Snują dalPj wspomnienia: kol. Jó- czek drobny:n rolnikom.
Dlatego
:r.ef Skib;i, przodownik z PZPB w R11· też chłopi, pra.!l'nący skorżystac 21
d1il', kol. Kla:.'.yń~ka z PZPR Nr lfi, tych pożyczek, winni .1ut ohf!cl'tie
hol. I<iy!lier z P7.PU lm. Słi11in1, kol. i:~ł;1~7:'1Ć się do Gromadz;kich Z11ną
Cz;ij'I. '"'ojłf'."111k, 1'\'awrrn~. Ci:iycka ciów Związku S::imopomoc•r C'.hlt'.'o·
1 FZPB Nr 7 1 wielu, "14·ielu innych. skiej, któr'! pri zaopiniow~h1
fdJ
Mówi• I o tym. Jak to zrazu 11tn.i nie podania ikierują ich po ~dt>i~l ~o·
zd&Wo.l.1 tobie epr&WP, H zuaani1. il'_czki,
. t1'l

ma o- i

tl:Zr 11

....

*•

mieć Partię,

która

będzie

ich przy

"·ódcą .i organizatorem w tej walce. Taką Partię L'?nin budował
przez \Vick lat. Taką Partią stała

Partia Bol~zewików, pod woktórej robotnicy rosyjscy
dzą
zwyciężyli '" pamiętnych dniach
Rewolucji 1917 r. Głvboko prawdziwe są slowa rosyjskiego poety
- ::1:fajakowsldcgo:

się

Partia i Le;iin l>lb1ię.tH -- lnaria T.-or10 barcl-;,ic}
mat Im - 711si'orict ceni~
Jldffimy - Lenin
a 10 dom y.~lP -

vrirtiu'
i11ó1i:im y -- po rtia,

a

1l'

dom y.~lo
Lc11i1L.

życie Lenina. jego praca i walka
splotły się ze zwycięską. Rewolucją.
Lenin
Socjalistyczną w Roi-ji jednak był wodzem nie tylko ro-

syjskich robotników, ale robotników całego świata. Lenin walczył
nic tylko o obale1-.1e caratu w Rosji, ale i o zmesieni•' ucisku w Indiach, o wyzwolenie kulisa chiń
sk:ego. o równe prawa dla Murzynów '\\" Ameryce. Lernn byl wielkim i szczerym przyja<!ielem Polski, uważał on, że jedr..ą z najwię
kszych zbrodni caratu - był rozbiór Polski i ucisk narodowy Polaków. Dzięki Leninowi i zwycię
i;twu Rewolucji Lii-tc.pauowcj Polska odzys~ała niepodległość w
19J8 r. A wówczas gdy polska bur
ż•1azja rozpctala wojnę pr~ciwko
Republice RadzieckieJ - Lenin pi

sał, że Związek Radziecki bezwauznawał i uznaje niepo-

runkowo

clległość i suwerenność Rzeczypo-

spoli tcj Polskiej
Zwycięstwo Rcwoh1c3i r.apocząt
kowało nowy etap walki o socjalizm. I tu Lenin nak1·cślił drogę,
po której \\·in i en iść na ród radziecki, aby kraj, który pod rz:~dami
caratu był krajem nędzy i cie1Hnoty - przekształcić w kraj dobrobytu. ojczy1„11ę wolnych i szczęśli
wych ludzi.
I znowu nasuwa się pytanie jakim był. ten wielki czlowiek. któ
rego znały i kochały miliony. .Jak
wyglądał, jaki mial charakter.„
w&pominając
Tow. Stalin,
swe pierwsze spotkanie z Leninem pisze, że Lenin „:i:awiódl" jego oczekiwania: spodziewał si~
Dwadzieścia sześć lat minrło od s1dm szlakiem dą..t."I, do wytknl~
zobaczyć „orla górskiP.go" -- czło
śmierci Leninił. W ri<1gu tych lat tego celu. Dlatego też m6wimy:
wieka wysokiego, postawnego. pa- ludzie Zv.•iązku lfadz1cckiegJ i ro- Lenin umarł, lecz dzieło jego żyje.
cah~;;o świata leninow·
trzącego z wysoka 11a wszystkich, botnicy
•••4•1•••••--•e11e••••• es1aa1a•••••••••IHl41•1a•a•a141a1auaaa••
•~•••a•ałla&eeae••••• t•t ••• • ~·•••••
ujrzal zaś człowieka dość n'.skiego
wzrostu, niezmiemie skromnego
i prostego w obejśrin,_ Stalin pisze.
że dopicrn późnic.i zrozllmiał, iż
właśnie ta prostota i skronmośr?
- to jedna z naj:-ilnieJi:Zych stron
Lenina - ja ko nowr,go \Yorlza nowych mas. prostyd1 i zwyklyrh
mas najg-ł~bsz~:ch nizin ludzlrnści.
„Prosty, jak sama prnwd:t" powiedział o nim pewien robotnik
rosyj."Jki. Właśnie dlatego tRk dobrze czuł się Lenin w otoczeniu
ludzi prostych. Przyjaźnił si~ z fin
landzkim chłopem, z robolr1ikami
uralskimi. Wczuwał się w ich troski i kłopoty. smucił się i cieszył
razem z nimi. Ten człowiek o niespożytej energii i niesłychanej\
zdolności twórczej, miał ogronme
voczucie humoru - un1iał śmiać l
się zaraźliwie, serdecznie, do łez
- tak jak śmieją się dzieci. Jego
skromność, prostota i humor zdo~
nikt
bywały mu serca dzieci i
chyba nie był większym przyjacie
Iem dzieci, niż Leni.i. Patrząc na
dzieci - mówił: „Ci będą żyli lepiej, niż my, ich życie będzie
mnie.i okrutne.„" Wiedział, że tak
będzie - bo przecież: poświęcił ca
łe życie na to, by nowym pokoleniom zgotować lepszą dolę„.
1•
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MA.UZOLEUM

żył

Lcni11 iy)e,
lrnill br,;<bic

żył.„"

(1Iajakowski)
Był mrnżny, pochmurny dzicil
21 stycznia 1924 roku. Ulice Mowe wczesnym
szarzały
~kwy
zmierzchu. zamurl Z\\·ykły, codzienny gwar - dz \\'nie ciche było miasto tego wieczorn. ~[iltzący,
przygarb:eni szli ulicami ludzie.
Załoba zawisła nad krajem.
A w wielkiej białl'j i;ali, r,dzie
odbywał się 7,jnzd Rad w tej samt>j chwili na trybunę wchodzi! r,
Kalinin - jeden z przywódców le11i11owskiej gwardii...
W głuchą ciszę sali padly nieLe„„„Umarł
słowa
ubłagane
nin„." Dalej mówić ni· mógł, głos
się załamał Gd łez. Delegaci, nie znający słabości, zahartowani'
w walkach żołnierze Rewolucji stali w milczeniu, nie wstydząc
się- płynących po twarzy łez. żałobna wieść niosła się po kraju ..
~Vśród śnieżnej zamieci, walcząc
z lodowatymi podmuchami wiatru. ciągnęły do MoskwY, tysillce
roboh1ików i ~hłopów z okolicznych i dalszych wsi i m'iasteczek.
Moskwa wyglądała jak wielkie
obozowisko. W dzień i w nocy na
ulicach płonęły ogniska. Ludzie
Sławek był nie byle jakim za- I Zimowisko było wspaniałe! Do
zatrzymywali się na chwilę, roz- stępowym. .Tego zastęp zajmo- południa zajęcia wychowania figrzewali zmarznięte dłonie i szli wał zawsze pierwsze miejsce w zycznego: narciarstwo, gry polodalej - by w kolumnowej sali po drużynie. Nawet na odprawie we, wycieczki krajoznawcze. A
raz ostatni spojrzeć na Lenina.
Komendy Huka nnówiono o było dokąd chodzić i jeździć. Sła
Slawkowym zastępie, że dobrze wek był zachwycony, przecież
„Umarł Lenin„." powtarzał polpracuje, że najlepiej zorganizo- pierwszy raz w życiu zobaczył
ski, francuski czy włoski robot- wał samopomoc w nauce, że ze- góry: Wysoki Kamień, Szrenicę,
uilc„ „ Umarł Lenin.„" szeptali brat najwięcej złomu, że zna naj Wodospad Szklarki. Po południu
chińscy kulisi... żałobna wieść do- więcej piosenek!...
czas był przeznaczony na s1.kolecierała do najgłuchszych zakątków
nie. Dużo nowych rzeczy dowie.
.
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k b
Sł
Przyszły ferie zimowe. Hufiec d . ł · t
budząc smutek i żal w
świata zawiadomie- zia się am awe • 0 przeciez
otrzymał
Sławka
11ercach ludzi pracy.
nie, że w Szklarskiej Porębie bę przedtem był t:ylko_ zastępowyr:i:
którego dzie się odbywnło szkolenie dru- a t~raz uczył ~;ę, Jak prowad~c
Kim był człowiek,
ż:ynowych, na które trzeba przy- druzy~ę. J edne1 tylko rzeczy nie
śmierć żałobą okryła cały świat?
słać kanqydatów. I nikt się nie rozumiał...
Dlaczego tyle mówimy o nim dziś, dziwił, kiedy m!ędzy innymi na
Pewnego dnia drużynowy pochoć od dnia jego śmierci upłynę kurs pojechał
również Sławek. wiedział na zbiórce, że uczestniło 26 lat?
000000000000000000000000000000000000000000 0000000
Włodzimierz Djicz Uljanow-Lenin urodził się w 1870 r. w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) koło
Uralu. Ca1e jego żydc poświęcone
Porębie
w
było walce o lepszy ustróJ społecz
zajęciach kursowych zapoz
Na
Druż:y-1
Kursu
uczestników
Od
ny, o zniesienie ucisku i wyzysku,
się z aktualnymi zagadnajemy
Porębie
Szklarskiej
w
nowych
o sprawiedliwość społeczną.
Redakcja nasza otrzymała ]Jist, rtieniami politycznym.i, oraz noNiełahve było żydc rewolucjo- który n!ż:ej zamieszczamy.
wymi metodami wychowania
nisty w carskiej Rosji„. Więzie
Jednocześnie Redakcja w imie ml.odzieży w. szeregach J:iarcernia, zesłanie, emigracja i wszędzie, niu swoim i czytelników dzięku- ~k.1ch. Pogłęb!an:iy swe wiadom~
mozolna praca. je uczestnikom Kursu za nade- sc1, u~z:(my się Jak ~ychowy~va~
wszędzie ciężka,
Zaczął Lenin swą działalność w słane życzenia.
młodz1ez w duchu solldarnosc1 1
koi1cu ubiegłego stulecia - kiedy
przyjaźni międzynarodowej, w du
*
•
- *
robotnicy rosyjscy byli rozproszechu' pokoju, wychowywać tak,
Do
11i, niezorganizowani l w walce
Redakcj; Głosu Robotniczego aby młodzieź z naszych szex:egów mogła następnie stać się akswej nie umieli jeszcze znaleźć
w Łod:d
tywną w pracy ZMP-owskiej.
właściwej drogi. Lenin stał się ich
Doceniając znaczenie doniosłej
Serdeczne życzenia dla Redakwodzem i nauczycielem. Lenin donaszego
wiódł, że kapitalizm - ustrój wy- cji i czytelników „Promyka" za- chwili, jaką dla kraju
zysku - dążyć będzie do wywo- syła z Kursu Drużynowych ZHP jest zapoczątkowanie Planu Szełania wojen światowych - niesły Chorągwi Łódź-Miasto w Szklar- ścioletniego, my, przyszli drużyno
chanych rzezi, które krwią zbroczą skiej Porębie, II Męska Drużyna wi postanawiamy, że dołożymy
wszelkich starań, aby n1~1.a praca
cały świat. Lenin uczył, że Rewo· Kursowa.
Obóz nasz: położony jest w ma- wychowawcza przyn .osła również:
lucja, która obali ten ustrój bliska jest i nieunikniona., ale ro- lovniiczej okoli.cy górskiej we najleosze wyniki.
Czuwaj!
botnicy, abY, zw~dężY.ći musz~ wspaniałych peruijonatach.
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SLAWEK

Pozdrowienia od uczestników kursu
Szklarskiej

I

cy wczasokursu
Planu

wystawę

będą

urządzać

Sześcioletniego.

Taką ·wielką, prawdziwą wystawę! Każdy otrzymał jakieś zadanie do wykonania i rozpoczęła się
praca. Sławek wycinał litery do
transparentu. Wycinał, wykonywał swą pracę, ale ciągle myślał

nad jednym: jakto? Taką wystawę zrobić, w dwa dni, kiedy, z
czego, jak to będzie?
Otwarcie wystawy wypadło w
dzień Nowego Roku. Pierwszy
rok Planu Sześcioletniego. Od ra
na rozbrzmiewały w S11klaxskiej
Porębie piose-nki harcerskie. Radośnie witano Wielki Plan, piosenkami, okrzykami. Po połu
dniu w wielkiej sali Ośrodka Funduszu Wczasów Pracowniczych
otwarto wystawę Planu Sześcio
letniego. Na uroczystość przyby
,,L" - wygl,da, jak r11ymsk.a piątwszystkie drużyny. Weszli
ły
chłopcy do sali, wszedł wraz z in ka etdwróeona, "do góry nogami". „N"
nymi i Sławek i zaniemówił z - podobne jut do dużego „H" -<hi
wrażenia. Zobaczył górnika, dźwi wj si~ Jór.ef i ró""Ilintko, O!tl'ożnie wy
uśmiech
gającego bryły węgla,
kańcn ostatnit literk~ podobną do H.
niętego murarza z kielnią w dło
ni, traktor, orzący pole. Na ścia Pn czym, wolno, uroczyście odr1yt11je
nach wisiały barwne obrazki i pirknie wypieany n11 crnrn1m prostowykresy, na podłodze stały mo kącie hiftly napi.1 - LENIN.
dele fabryk i kopalń.
pokar:ujc z dumą
, "azajutn Józek
do jednego ~"'"t pr11cr. Zu;twowy Kamk jest z niej
Podszedł Sła'ivek
modelu, przeczytał napis: Mstęp
otv..-iera nafę i po kolei
Z1ldowolony,
„Prządki" Tomaszów, na drugim:
kwadraty,
wyciiiga r1i:i:ne pro!!tok,ty,
Brzeziny,'
Wieluń, na trzecim:
~11pki T. tektury. ·
Chłopcy uezynaj, je Mlro~!lie aide·
przypomniał sobie, jak przedtem
nie wierzył, że wystawa się uda. ja~, r.ai;in~r.„.
Kazik kieruje prmi, niciem inżynier
.,Z tycl;t, małych cząsteczek powstała taka wielka, piękna rzecz" pny wielkiej bndo"·ie.
- Tu, według fotografii, dobuduje_ pomyślał i dodał do stojącego

s tyrh pr~tnk,tńw· to Ekrz.ydło,
obok kolegi: „Wiesz Staszek, te- tylko Ntrożnie dokldl\ć. zrhy npar ni"
raz doplero zrozumiałem, jak wie było - npomin11. Wykl)nanr P"~Z
le moima dokonać w aromadzie", I Jór.ka napia nUltlmy n.a froncie.
l'.'i~

„

tekturowy
Na at1>liku rośnie mały,
Jencie part1 mchów p~r.el
Jeszcze Edek, pierwszr rflOW•
kiem.
nik w kluie, poprawie rząd okien, pod

metdel.

cienie na 11-yry10model jest 1010wy. Przed t'hlopeami etoi pi!'knie wy•
konanr model Maur.oleum Lenina w
kreślaj,c

ołówkiem

wanych szybach„. i

Moskwie, gdzie apocJ:Qł Wielki Rewolucjonieta.

Mauioleum M\I udało.

zadowoleni s siebie.

Chłopcy !ł

Postawił

model

w

Ś1\ietlicy w

26 rocznict1 lmierci piern-•
!zego Nauczyciela proletariatu, które•
go intit1 hlyszcey na małym modelu w
fa;etlicy, podohnie jak i na w11pania·

fym, kamiennym Mauroleum w :\101·
ono głtbokó w 1ercach
całego iwala, to nie
śmiertelue, niezapomniMla imi~ WŁO·

lrnie,

i

tkwi

ludu pracuj,cego
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'klubu racfonalizatorów w PZPB Nr..7

Poczy nani a i planv

zgłosił
i;i1i~ dalej 1ow. Bednarek rac.icnalizatm·ski, któreizo
wnic·~ek
l:<tokoledz~' byli bardzo cick<iw1
tnie, wrnos~k dotyczyl hardm poży

w dniu di:!s!eiszym w loka:11
O;;rodka Sz:kolc11:a Pa1·t:v1inego l)i"'Y
ul. Traugutt~ Nr l, odbędzie w~ 1.~o
dnie z rozkładem w godz. od 17 óo
21 konsult.acja na temat· HiH'.. l ta
pohkie~o ruchu robotni„:vgo.
Ośrod t.>k Szkolenia Pm-t.\·j1H"i.(O
K . L. -

Wł-OZIAI.OW

LEKARSKICH U. L.!

To• ·. Za.łupski _
ślti~o:in . ,.„, jn:Mli 7 .Jtor

- Czy uwierzycie, ze zebranl11
klubu rarJ•malizaturo ~ ~a barrlzo
ci"kawe - C'~wiadcza nam \\irc:
rrzc'l'.c•lnjczący klubu w FZPR Nr.
. b"e
\
n ~clnare'·" · z~
7• IO\;\!
~„z ~·ycza 1 z ,i ra
• ..,, .
.
my i:i"' co miesiac .,.dy J"ed ·ak w,_
Y
n
' ''
·
· ·' cos· niezwyJ.;.łego,
urządrnmy
padme
wówczai; nadz,vyczajne zebranie,
na które racJonalizatorzy przybywa
j::l bardzo chętnie. w11 zyscy zastrma
,~;ają !!i~ i obmyślliią w jaki P.po·
sób można by ulepszyć prace. Myśli
bezwzględnie obowiązkowa.
U W AGA' Tennin zeb.r<mia wybor o bm nie tylko technik, ale i robo
~go do v;ładz partyjnych Pad.~t. tnik, bo każdy chciałby przez udos
Org. P. przy Akademii Le:<:a:-Eki~j konalcnie ma!zyny zmnieji:zyć ludz:
będz.ie podany na w. wym. T.eb.-a- ki \\·ysiłek, oszcą;ęd.:dć surowiec. Ta
1ki nr. tow. Zalupskl, ślusarz - ciąnit.eh party~nych.

uloźy
••w

regulamin pracy
--

w

· · W druu dzisiejs:i:ym Komitet Zakładowy WspółL~wod.iuctwa
Pra.cy sklepów PSS w Łodzi omówi i opracuje regulamin pracy
dla brygad wzorowych sprzedawców. Brygady te powstają na
skutek apelu naszego pisma w wielu sklepach PSS. Na raz.ie
podjęły one indywidualne zobowiązania uprzejmego, spravmego
i szybkiego załatwiani.a kupujących , troszczenia się o odpov.iedni
~soo-tyment towarów i dostateczne zaopatrzenie sklepów.
Należy podkreślić, że podobne brygady od da\vna już zorganizowano w sieci handlowej całego Związku Radz:ieckiego.
Inicjatywa Komitetu Współzawodnictwa Pracy przy PSS,
kt-Ory podjąl się oprae<>wania szcz gólowei;:o regulaminu, zasłu·
"1ie na uznanie, W ten sposób, hi'.lWiC'm ruch o-rganizowania ,.;zo·
rowych brygad sprzedawców ujęty zo.sta11ie w stałe ramy ścisłych
(m.)
i o,1tólnie i;totrowanych przen· ·w.

nie ma ce nnika

- Tak, tak du7:o ~ię ;;mienił1J w
opowiada dr.lej
naszej fabryce t?;w. Bednarek. Na przyłąad, ile m:i~
llsmy kłopotu z krosnam1 plłSO\vym1 .
A to bija~i ~i<: mtawk.znie ła.maly. to
inóV: czę~c 1 ~elnvne ul_eg~ly skr~
H:enm. Ol;<?rme cr.ęśr.1 z.~hwne znu~
mono t~~. Z"laznc: ::i z b~Ja~11ml tez
tym. ule
~l"'bt~.b t r!m:k1
poradz1)L<1m.
.
~
__ .
p.,,,e~11om 1-;rc.-:1a. n ecme pracuia zu
pelme zadowaiaJ1co.
. .
Na razi?. ;iest n;:ir: 30 .członków._ ale
post1=1now11Jśmy, ze WC'1ąi;memy Jes~
c~e do swe!?o grone_ tych pr~odowm
k?w pracy, którzy Jeszcze me są ra
cJonalizatoram!.
- Ale, · ale, byłbym zapomniał dorzuca z uśmiechP.m nasz rozmówca ..,.. W najbliż~zym już czasie bę
dziemy posiadali własną· bibliotekę
•

I

dla brygad wzorowych sp.rzeda?i1ców

Dla c~ego

ga'.!.:tt1'\" ~rif'nt1~. ktti!"a !J ~dzi(·
'.~ nio:<ki i uJ.-p-

n0nfa r<łrjonal:.zatorńw.
Gazetka. ma ~ię u:rnz.a" 1uż za kil
k::i dni. f\rlvkuly dn niei bP,cla p",:;11ć
$'łl111 r;1cjnnali7.;itorzy. W ~azetc" zo
stan.e rarn·e.<>cron„ Z<1wiadomit>n;e,
że do kiubu tTll"Jina 111wr::ic::ić ;:ię na·
wr:t z n::ijdrobnic.i~.;:ym ulep$Zi:>n~~m
i w raziP p0t.r:('by ot.rz;yma ~·it: wsze!
ką ppmnc tt>chniczn'l

Egzekuty\va O.O. PZPR W\ d7.ialo\\'
Lekarskkll U. L. zaw:iadami'<ł, że ze\'\rani.~ wyborcze w Akademi; L~k11r
&kil"j d-0 wladz partyjnych .1dhf;dą
.
ele w 118St";pując~.i kolejnoś:::i.
Dla I i II roku medycyny rłn.c.
19 gtyc=i::i 1950 r . o godz. 211 w l'>·
ka.lu Dz.iPlnicy Sród.mie:k:e _ Lew::i
przy ul. Nanrto\>,,itt."I 28. Dla III. TV
i v roku ~ ahsoJ. m~d. dnia 20 styC?rrla 1950 r. godz.. 20 w 1 i~n:n D;>,!e;
0
nicy $ród.mieście - Lewa pn.f ul.
Narutcwi.cza 28. Dla Stoma~<J:C';;.i i
Farnuc.ji w!zyi:-tkich ti:it ctni::i 21
~tyen:a 1930 r. o god?.. 20 w «Jkalu
- '·11"„y śródm~e5cie • L"!\\'CI, Nan-:
~eJ.1 , .
rutow1cza 2a. Dl::i praCO\v11i'.,ów HÓ.· 24. 1. ·' ,-~
d. ma
·
Jv r.
ministraC"YJnYCh
6 godz.. 20 w lok3lU Dzielnit·y ~ród·
mieście • Lewa przy 1.11. Narutow·.etta 28.
Obecnoś~ cżonk6•.\" i ka'ldydatów

_

rolpr1\•: :<1!'.ies lr.lę
rac j -inatz;ic:;ję, kluh na M1::J ·

•>mawiai· pP ir>ktv.

rzr.R

Kierownictwo PSS

Ob. Z. W. ~i~ze: .,Id.ii~ sobie nlią Piotrkowek11 pamui;ia, cie.kawie ogl!jdając wystawy. I nagle oko jej za·
Sklep - krata na drZ11>iach i napis:
hłydo radn!n.it-: •.Prierw11 obiadowa". Ano, świetnie mym &obie pa.niu5ia,
~t~je więc przNl dr~liami, żeby weji!ć pi!"..rwsza. ldljC za
tym przykładem - zatrzymują fiię: druga. piljta, dzies.ięta
i tworzy eię imponujfea, przepisowa, długa ,,kolejka". Po
pnende obiadowej zupełnie fatwo moi.na wej§ć do !klepu. tTlkn, ie wtedy nie byłoby posmaku „zdobywania" i nie
l>, b u1 ,.,, m poch,\·alić rio; przed 51Jeiadka.mi. Ild: to godrln marnuje &i~ niepotrzelnne na ~kutek tej „manii kolejek". Czy nie hyfoby raczej wskazane
ii.rarnr 1l'rnRr publicmoeci, która tworząc bei potrzeby kolejki bynajmniej nie
pi Il) nldabi'.l uli o:. na.szego miasta ?„."
l'u'(lp;t muzcj czytelniczl<:i .sq oolkawic.ie dun:ne. KierownicW."G .sklepów
lrn11rllu u~palccmionego, pawinny w porze obiadowej likwidować „kolejki.".

t.nim sw;-rn z<?lwaniu po>lanowil •ory
d-i\\'aĆ

.

zwracają · uwagę„.

Mania . . • kolejek

Ab'' b:oi;·di1€:j
hn1ć

PZP~

UWAGA. CZ.J:.ONKOWIE

Nasi Czytelnicy

tecr.ne;o przy1·zą\"111 dQ pn~cina·
ni;i 5prężyn•'k , p0trzcb11ych tlrnln1.
Tow. ZaJupski pndniń~ł \v:vd:1jnołć
prorh1kcj i ~J'l" ~ /• · n"I·; :>: .!nn ~ztuk do
18~0 N.luk na godzmę . () -.czed?.a j ą c
na cz'·ttn 18.477 zł. ror.zniro.

UWA<.iA, CZESTNIC"\'
SZKOLENIA PAP.T1'.TNEGO

prz~·

Pragniem y
Tow. Bednarek -włc:eprzewodnlczący
Kl• hu Jl;H;jonalir,atorow w PZPB Nr 'ł
faclrnwą, wystaral!śmy się

ju± o pe

wien fundusz n::i ten reJ, przyobie-

cano nam również staly k11t w ~wie
Uicy. Będziemy urządzać: pogadanki i odrzyty. Mamy t:ikż-e zorganizo
wać kur~ kreśleń technicznych, ale
M S. 1
to już w clali;zym planie.

ku pić

zduńskie?

tylko

dzień

19 stycz11ia historyczny

do uroczystego obchodu V rocznicy Wyzwolenia

Należy w płacać

r a ty
podatku lokalo w ego

o~wobodi:enla Lodzi dzień rocmicy. W dniu 18 stycznia
\t!a~to nasze czyni przygotowania I ryciny fakt
do uroczvstcgo obchodu ROCZNICY priez Arm\ę Radziecklł , t Wojsko o godz, 17 we wscystk!ch dzielnicach
Łodzi odbęd!!łe się capstrzyk. Udział
W h-m roku padobn:e, pk w ubie WYZWOLEl\'1A W DNIU 19 STYCZ· Polskie.
Uroczyslobd rozpoc·im1 się w przed w nim wezmą: V/ojsko Polskie,
glym, "każdy m:eszkaniee Li dzi, po· . ' TA hm., aby godnie uczcić hlsto·
przyd1Jelone '11U n•1esiadający
„.„•• ORMO, kolejarze, ZMP i Straż Po-

I

d~ 8 każde.;') m !e
siąca wpłacać odpowiednią ratP, :i;o·
datku lokalowego. Wys·>•wść ra1y
d!l.a lokal:. zajętych przez ludzi ~ra

s:z:kanie, powinien

cy, wynosi 1712 komorneito ta rok
ubiegły. Właściciele lokali użyt.ko
wych płacą 15 procent czynszu, przy
padającego za miesiąc ubiegły, a
„inicjatywa · prywatna" za lokale
mieszkalne płacić 11usi raty w
sokości 10 procent czynszu. przypadającego za ubiegły miesiąc.
Raty, nie,vpłacone w terminie,
7.o~tana ~ciągntęte w drni;lre egz:ekuo.ii administracyjnej, Pl"LY tym
dojdzk do tej rnmy opłata za zwlokę oraz ko.~a egzekuoji.

-.vy-

Skąd

takie papierosy ?

Ja.1<ość artykułów,

···············································•••1 1 ••··································,„..

„.

E l e h t ro 111n i a .f:..ódzka
pomyślnie

poko n uje szczy ty z!mow e

Juź w marcu zniesione
Je;1eń i zima stawiają Elektro·
wnię Lódzką przed koniecznością
znacznie wzmożonej produkcji, by
7.aspokoić zw1ęk~zon<i zapotrzebowa
11ie energii elektrycznej w zakła·

będą

ograniczenia

wł11śnie w tych godiinach.

.Tak sie dQwiadujemy, na og6ł
rzadko zdarzaja Mę wypadki omija
nia tego zarządz~nia . Dzi~ki temu
Elektrownia z powodzeniem pokonu
.
.
dach przemysłowych orai: mieszka· je ~rczy ty zimowe.
Tym wsz.y!tk1m, ktorzy poj mUJ'1
niach praco\\niczych. Szczytowe za
potrzebowanie ene1~i elektrycznej dobrz obowiązt>k •oby watelski, o·
rlektrycmą,
w·.ri;tępl,l.ie w i;odzin;1r,h i:ejwięk~e- szczędza.~3c 1mer"f;l1~
J\li: ni~ zadługo,
:mo .·ol odz. 7.:...sl przypornm 1rty.
go nrisiletri i wieczorem koł ~ódz. 20 - 21. gdyż w llll\:IX"\l br, ws clk1r. ogra11iA.by nie dopuście no przerw w do· czeni11 zos~a~tą rn~csione i .w~zyscy
~tawie energii , Elektrowni.a zmuszo-1 b~dą mog!t do,yoh kor~ystac .z ener
na była wydac zarządzenp• o ogi:_a· ~1 elektryczne] w swj eh m1e!'zka·
(m)
niczeniu konystania z grzl"jnikow mach.

Wy1·ok w procesie o kradzież wełny

żarna . Capstrzyk przejdzie ulicami
miasta przy dźwiękach orkiestr.
Tego samego dnia, jak równleł w
dniu rocznicy w poszczególnych za·
odbędĄ się wieczory
kładach pracy
świetlicowe, poląl'.'Zone z występami
amatorskich zespołów, oraz okollcz·

nościowyml

s

Rej est racj a wojskowa

K
A

Odpowiedzi Redakcji

?·

„

~~

I

„ ...

„UłłłllltMUt

- Tak! . \V żadnym łódzkim
~kl epie nie można otr:zymat wi6r
ków do parkietowych podłóg ! 1 · eo

JNZYNlERA (na
tyki i Ruchu)
2) TECHNIKA WLOKmNNIKA
:1 ) RE.FERENTOW clo Wydziału Zaopatrzc11la
4) 20 UCZENNIC na przędzalnię
.5) :zo UCZENNIC na tkalnię
6) RODOTNn<:OW n!ewykwali.ftkowanych
I)

???

t~raz

uczynię,

nieszcz~

Ena? Po'11dzka rz0 czywiście wy-

maga wywiórkowania, ale czy m
teib dokona~?
Apolonia z .D.okuczalskich
Smutna

Łódf,

Zgłoszeni& o!oblste

prz:yj muja Wyd::ial !'er~enalny,

Wólczańska

odbędą Ilię

w dniu 10 stycznia. Miasto zostanie
od~wlętnle udekorowane flaga.mi bialo-tzerwonyml i czenvonymł. Po cen·
tralnej akademii MRN, która, jak jid
donos!U§my, odbędiłe się w sall Fllhannon!f, delegacja MRN dofy wleń
ce 11 stóp pomnika Nieznanego Zoł
nterza I w Parku Poniatowskiego poił
pomnikiem Wd"Zlęcznoki dla Armil
Rarlzleckiej, Delegacje zakładów pracy oraz szkół również wezmą maso•
wy udział w tej podntosłeJ uroczy·
stośc:!.

Obecnie Wydzi&ł Plantacji Zarządu
Miejskiego za..J~ si~ prz;yozdoblen!em grobów żołnierzy radzieckich,
Jrnhatersko poległych w walce o wyzwolenie Łodzi.

·A KADEMIA
ku uczczeniu rocznicy

Wyzwolenia

Łodzi

TPPR przy PZPB Nr 5 orga·
nizuje w dniu 18 bm. uroczystą aka·
uczczenia rocznicy Wy·
aemię dla.
zwolenia Lodzi.
Koło

„ ...••••••••••••••••••••o••••••••••

I'uWAżNA SPóŁDZIELNIA

rntrudni:
ksiegowych, referenta socjalnego,
wykwalifikowane siły biurowe,
. referenta planowania i statystyki,
kier. referatu odzieżo""er;o (prod.)
kier. referatu administracyjnego,
szofera-mechanika.
Ofer ty sub „1950" „Prasa.", Piotr48-u
kowska 55.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

WARSZAWSKO-ŁODZKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
'
Łódź,

Nr 4,

ZRkład

Zgierska 69-71

za kupią :

PŁYTY

ALUMINIOWE

CYNKOWE -

o wymiarach 2000 x 1000 x 2-3,
jak również

.

""

wymiarach innych.
45-k

o

:X

CC

JOOCXX>

PA~STWOWE ZAKŁADY
DZIEWIARSKIEGO
PRZEl\IYSŁU

Nr.
Łódź,

a

ul. Wierzbowa

4ł

poszukują:

J) mechanika wykwal. (na maszyny

szwalnicze)
elektromontera
3) 3 ślusarzy
2)

Zgłoszenia osobiste przyjmuje
dział Personalny.

Wy54-g

~AM:>t!ICĄIOOOOOIX'll:K::OQCXJO(')(C)(X)(JCX)'>OOOOef): o

W AU SZAWSKO·LÓDZKIE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Zakład

Nr 4,

Łódź,

Zgierska 69-71

riosrukują:
~'Ykwallflkowanych

TOKARZY
drzewnych na automaty

44
()~<>O<><><XX><Xx:

UWAGA PlłENUMERATORZY!
W .l'lWlą:z::ku z utwoa:'z.cciem z dn.
1. I . 1950 r. Państwowego Przeds!ę
1) KIEROWNIKA FlNANSOW
bi~•stwa Kolportażu „Ruch" wipła ty
21 MAGAZVNURA
:za prenumeratę należy uk.zcrl11ć do
3) KSIĘCOWEGO
i
25 każdego mies.i.ąca, n a miesiąc na4) SZWACZKI MOTOROWE
~ ..
s:ępny. WtPl:acić należy u kolportera
fabrycznego lub przekazem poczto-55
'Zgfo~::ema e!obiste pri:yjnm je Wydział P~rsonalny.
·
~!!!eftlllllllllllllllllllllllllllll"lllllllllllHlllllllBIHl_!llHllllllHB• ~.:.m na K·tą :VII 1376_7,

I
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pogadankami.

Właściwe uroczystości

Klapolliwa

-

lodzi

Miasto czyni p r zygotowania

Na wokandzie

z

marynarkę

Tow. z Z!!kł· im. Stalina. pi&z:e: „W naszych Zakła
dach pracuje wielu robotników, któr.iy pragnęliby kupić &obie marynarki., lecz niestety. nigdzie nie mogą
ich nabyć: w 6klepach a, do nabycia wył,cznie całe
garnitury. W ohec tego IJIUIZIJ kupować marynarki
u przekurniów na rynku. Na tych interuach przekup·
nie dobrze urahiajf. Czy mme zakłady przemysłu
o<iri~żowtgo nie mog' wziąć pod uwagę potrzeb ro·
bntnika i wytwarzać równiei oddz.ielnie marynarki?„ "
Prarnay CZPO o odpar.viedi, c:y .sprau."1! Ut byłaby oktwzlna..

1'1)1"z.e<iawanych
w sklepie PCH przy ul. P:otrkow-Trzeba tl'n piec przestawić, to ce zaliczki, a reszta po skończeniu. .skiej 80. bywa na ogół baniw wy·
Naprawa. pieców w łódzltich mies?. soka. Tym bardziej dziw11y wydaje
n ie będzie dymić. Za tydzień będę
$!~ fakt, że w stoisku z papie:rosami
mógł przystąpić do r oboty. Koszto- kaniach bywa obecnie dla większoś
efo !'.1'.>rzedaje się stęchłe, przesycone jawać będzie 15 tysi~y, teraz 3 tys!ą ci miei.zkańców Łodzi ciężkim
papiero~
substancją
rozwiązania problemE'm. Przyczyną kąś d:z;i\vn.ą
Sąd uznał 21 podsądnych, E v.--yPięciod11iowa TO!JPrawa, jaka t0oo
tego iest panujący chaos w tym rze „NyM". Te same p~iero!ly tego ga·
tunku kupowane w kioskach mają czyła się w Sądzie ~lacyjnym w jątkiem dyżumego ruchu - Leona
miośle. W Łodzi znaJduje się 28 pry
Pawlaka winnymi tego, że działając
\14jtliych zakładów zduńskich oraz zupeln:e inny smak, mimo, że prze· Łod?.i przeciwko 22 oskarżonym: z chęci zysku dopuszczali sią systet
cież pochodzą z tej samej wytwórni konwojentom, pra.cown.i.kom kolejo·
pracy,
dwie, zduń3kie spółdzielnie
wym, przędnikom PZPW Nr 11 onz matycznych krn.dzieży wełny, P?~
które w 90 procentach wykonują P:MT.
chodzącej z ionporlu, czym 111a.raz1~
- dobiegła końca.
paserom
wyjaśnienia.
o
Prosimy
L
zlecenia sektora uspołecznionego.
Wtn.• 1• 1• • IJ• ••ll• •• 9•1 • •I •t•a1•el a1a1•1a11a•J li•• fi••••' e 111 •W• aaa••• • • •11 ••• •I ee • ł••' •li' I • ltl l••• I • Skarb Pa1istwa na mil:ono"-e stra·
ty.
Wobec tego stanu rzeczy „mistrzo
I
Wyrokiem Sądu ska.i.ani zostali
wie zduńscy" ustalili monopol na.
konw-0je11ci: Karzimierz Mula!"czak
wysokość wynagrodzenia. z~ swe una 12 lat w1ęz1enia, Albin R~
~ tj. 17 stycm:a do rejest.racji tery T , U, W; :roc:mi.k 1905 - ul. Lo i.Jugi. Człowiek pracy, posiadaj1'CY
G
wadliwie zbudowany lub źh d.zia- sta·;t,ią !Ję mężayźl'U ~ te.renu RKU k atarska 10 na literę W; rocznik dz.hiski, Edward Kal:ciński., Franłający piec pozostawiony jest na las L6dź - Miasto I '.Korni!ariaty M. O. 1906 - ul Piotrkowska 104a (II p .) cisz;ek Ostrowski - po 8 lat więzie
A
na litery U, W; rocmik 1912 - ul. nia, Edmund Kamil1siki, Gerard
,,panó\V majstrów 11, , 6, 7, 8, 9, 10, 15):
kę i niełaskę
Ił'
R~ 1906 - ul. O~dowa 34 Piotrkorwska 104a (III p.) na lite- Kunkel i Józef Bieszke - po 5 lat
którzy ~rnrzystając ze sposobnosci
8 na karę
więzień:a, poz:ostałych
rę w,
łuplą skorę ze swych klientów. Za na litery T, U. W; roetmik 1909 drobną naprawę pieca robotnik, czy ul. Ciesiel!ka 7-9 na litery S, Sz; _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ __
więz:ie11ia od 4-3 lat.
Poz;a tym: Franciszek Umański,
urzęd;lik musi płacić sumę, często- r~c-z,n:k 1908 - ul. Sk~bowa 28 na
magazynier PZPW Nr 11 - na 10
kroć przewyższającą jego całotygo- ht";rY 1:• U, W; ro~ 1905 - ul
oraz l\1arian Lara ..,..
Hipolit powrócił i: pracy cze- dniowy zarobek. Gruntowny remont Wolc:zanska 251 na l;it~y S, _Sz.
ZI\IP-owlec z Łódzkich Zakładów lat ·więzienia
goś skwaszony. Nie wiem, co mu
czy przebudowa pieca kosztuje kil- rz t_erei;u RKU Lodz - Miasto II l'l'ytwórczycb Aparatury Ni5kiego na 3 l ata \V'ii;:z:enia.
Praco\m'.cy kolejowi: Leon Buczsię gtało, ale on, zazwyczaj taki
l , 2, 3, 4, 5, _11. Napii:oia A. 22 i tow. Paweł z Cenkan aście tys;ęcy. Obecn:e, w okre- (I\.om1sar1aty M. .
szukał okazji
zrównoważony sie sezonu, kiedy najwięce.i pieców 12. 13••.~4); ro~ 1909-ul. ~w1ę tralnych Warsztatów Odzieżowych. kowski - maszynista - na 8 lat
dyżurny
więr.ienia, Jan Gadomski,
się psuje a mistrzowie zdu11scv zbie tokrzy.ka. 15 na hte~.Y Sz. T. 1!' racz
do kłótni:
Sprawami, o których piszecie, za- ruchu - na 7 l at więzien ia oraz:
- Polciu! Jak wygląda ta po- raj~ obfite
ziarno, odpo\\~iedn!e ~ 1911 .- ul. :'-rmn ;!--udowcJ 28 _na
dłoga? Wstyd doprawdy! •rrzeba
powinny przedsięwziąć lite;,ę Sz, rOCZ?--k 190J - u.J. Lol~~: jęliśmy się .i prosimy o podanie Mieczysław Dęb'.ński - dyżurny ru
czynniki
kr oki dla uzdrowienia t ych stosun- tor. Ka 10 na ~1tery T, U, W• roczni\,. swych nazwk;k lub zgłoszenie się o- chu - na 4 lata wiezienia.
ją doprowadzić do porządku! ul.
Paserzy: Józef Bugajski - na 7
ków Nie wolno to Jerowa - ""' kt1 1906. - ul. P.101Jrkawsk_a 104a (Il p .) sobiste do Redakcji „GŁOSU"
zagrzmiał basem z drugiego poc „ J zys • na litery S:r,, 'l'; roC7..11.ik 1012 - ul. Piot rkowska 66, III piętro dział ko· lat więzienia oraa:. ~"elik.~ Kt2:ątaln
•
•
•
c::
koju.
,. prawą tą w1m_1~ zamtere;;?wać si~ Piotrkowska 104a (III p .) na litery r e5pondentów fabrycznych, w godz. - na 6 lat wi~zienia ~ 50.000 złotych
- Aha, mam na ciebie spo- Społccznlł Kom1sJa Kontroli Cen.
T, u. w.
gi-zywny.
od 11 dQ 14.
sób! - pomyślałam, głośno zaś
Jutro tj. 18 ~tycznia t;tawią i:ię do ..................,,.....................
„ .„ ....................................
...................
Mmny midzieję, 'ie już w na.1bliż
odparłam:
szych dniach opracowany zostanie rejestracj i męiczyźni r. 1erenu RKU
MlĘSNEGO
PRZEMYSŁU
ZARZĄD
CENTRA!NY
- Cudownie, Hipolicie' td7. cennik, u stanawi ;1 jący godziwe ce- Łódź • Miasto I (Komisariaty ?II. o.
Dyrekcja Dystrybucji Ekspozytura na woj. łódzkie
wnet do miasta i kup takich •że ny za tego rodzaju usługi.
6, 7, 8, 9, 10, 15):
laznych wiórków (w pokoju jest
arylowy w LODZI, ul. Żeromskiego Nr 134·136
Transportowo-I
Oddzlal
Rocznik 1006 - ul. Ogrodow11. 34
parkietowa podłoga), a natych·
o 'głasza
na liłerę W; rocznik 1909 - ul. CieDYŻURY APTEK
tniast się wezmę do tej podłog!!PR.ZETARG OFERTOWY w dniu 27.1 .1950 r.
D2.faicj.szej nocy dyż.urują nast,. sicls-k.a 7-9 na litery Si, T; TOcznik
Pomyślałam bowiem sobie, że
1908 - ul. Skarbowa 28 11a literę W;
podczas tej przechadzki zły hu- pujące apteki:
na samochód osobowy marki Wanderer, kareta., typ W 24.
ul. Wólozańska 251
Chądzyńska, rocznik 1905 163
:e>trkowska
P
\Vymieniony pojazd możn!I oglądać w garażach CZPMs. przy
mor Hipolita minie.
Głuchowski, na litery Sz, T, U.
6
Naru~owicza
po
ul. Żeromskiego Nr 134-136 w godz. od 9 do 14.
Wrócił dopiero
Poszedł.
Z terenu RKU Łódź - Miasto JI
Więe·
Kowal-ski,
147
Rzgowska
cr.terech godzinach! Teraz z koOfert y należy składać w kopertach zalakowanych w biur~e Od·
kow,;;kiegCl 21 - Malczewski, Karo- (Komisariaty M. O. 1, 2, 3, 4, 5, 11.
lei ja byłam zdenerwowana.
działu Transportowo-TaryfowegC' w Łodzi. ul. Żeromskiego 134-136
lew;ka 48 - Sanicka, LJimanow- 12. 13, 14) : .rocznik 1909 - ul. świr::
- Gdzie lazilcś tyle czasu~
do dnia a 7.I.1950 r. godz. 12, gdzie ró wnież w tym samym dniu
; kicgo 80 - Stoklowski, Napiórkow tokrzy~ka 15 na literę W; roczn:k
powitałam go cierpko.
o godz. 14 nas tąp! otwarcie ofert.
1911 - ul. Armii Ludowej 28 na li·
$kit:-i::o 41 - Bairtosz:ck.
- Załatwiałem sprawunek, ja
Zastrzega się prawo wyboru oferenta przy róv."l1ych cenacll,
kl mi zleciłaś! jak również unieważnienia prratargu bez pridania przyczyny.
PA~Sn.\'OWE ZAKŁADY
- Słuchaj, nie mam chęci do
..................................... . . .
.......
rRZEl\iYSLU JEDWABNlCZO • GALANTERYJNEGO Nr 8
żartów! Przez: ten czas moina by
7-9
Łódf, Hipoteczna
/
lo obejść calą Ł6dźl ·····„ ···
·······················••a••···································
ZAKŁADY PR~EMYSŁU ODZIEZOWEGO
- Uczyniłem to.„ ale wiórków
rrzyjm'\ natychmlut:
nle dostałem! „WOLCZANKA"
stanowisko kiMO~ 'Wydz:ia.łu I'.n"Z"f\!•

na roboty

n

po s z u k u j ą:
~ 11
~

I

Nr t?

Str. 8
7

ZE .SPOB.TfJ

Z pfac
Referatu
Wyszkoleniowego
'd k'
Qk
Z • k 8 k k'

Co

pisała

DEl\!ONSTnACJE GORNlKOW 'i z dwu.tygod..'l:l:owy;m. te.nninem. Kru·
W AUSTRALII
~ - Ender pracuje tylko trz.y dni
Z Sydney do.t10sut, że w licznych w tygod-n'.'J, p-:-zy zaio<ize zmniejmiastach australijS:<loh dosz.ło do szooc.; do poło-.vy.
powainyc.'1 zaburzeń i walk m:ędzy
KRWAWE ZABURZENL~
górn:ikam.l. a pqlicją. W Hearsley i
w NIEl\'.ICZECil
I\:uvrt ~onna policja i;zfurmowała
W $'!.C:regu ośrocL'!tów pr2:emysłowie!d-crotniie · demorurtrująoe tłumy. wych v: !'iiemczech doszło 11.nóvv do
walk 1·obotn:!{Ó\V z pol:cją. W WorSNlEG
macji ip.ol:'cja zabiła plę<:iu robot.n1W POŁ'tJD„~OWEJ HJSZPANII
Mieszkańcy
południowych
pro- ~ó~v. W Chemnitz. J?Olicjanci z.astrze
'~ir'.cji h:.:s2lPal'i..<:k~cll,
gdzie ni;5dY lili czt~rech robo~ników. a p:ę~naśnieg nie pad1' - z w'ielkim :z:a:inte- s~u od.'"11os!o pov„·amc rany. ""'!, Cnem
dcm<>:~'.ra~~t było
a~·anfom pi-2yglądali ~ię zn.dym- m1: iPrz~:czyn~
ce rniieine.j ,iaka nawiedziła te o- o~oczem~ ~rze.t + Ime,,sco,„y „.5~d
kol:.ce. Najstars! ludzie i'rie ;pamię pr:acy :pr. a,'\ Y za .argu robotmr.ow
z fabr)kan,ern.
tają, takiego wydarzenia.
l\'STRZY.:\1•.c\.NJE KREDYTOW
LODZIANIE NIE POTRAFL\
:BUDOWLANYCH
TELEFONOWAC
Dzienniki
te
W związku :r.. ur.who.mieniem noKrajowego
wej auto..'natyczriei stacji telefonów Bank Gos;poclaTStwa
i:-a.zety in.Wrmują, że łod1Janie nie wstrzymał kred~.1y budowlane dla
p:_c:ma
potI".afią ina~cręcać odpowiedrrio tar- '\\"i'Ze}k:ch nowych budo\vli.
czy telefon~cznych, wskutek czego o~t.rzegają. by t1:~ ryzykować rozpoau!otmaty na stacji odmawiają po- czynan:.a nowych budO'V>"li, gdyż kre
dytów nikt nic o'.r?.yma.
&h.lszelL''flwa.

u

KRYzys W

CIOS

PABIA„~CACH
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zajęcia
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Lekkoatletyczny obóz kondycyjny wKrynicy

W I?li"l\'ALIDÓW WO.TENNYCU
Na ipodstawie zarządzenia Min.
Op·~eki Społe--J.ne.j prttwo do korzystania z op:eki lckarsik:.ej w Kasach
Chorych przyslugu~e 1:ylkQ samym
:.nwalidoro wo;ennym. C1.łonkowle
rocl7.iny inwalidy, iona. i dzie<i, nic
mają praw& korz.y8ta.nfa
:z: pGmOCY
lelca.rskiej.
DZIWOLĄG NATURY CZłJOWIEK Z'VIERZĘ W :.\IUZKCM OSOBLlWOSCJ
r>z;enoiki podają, że prz,v ulicy
ADRIA - Jla. nilodz.ieży (Stalina 1) Piotrkowskiej 30, można oglądać ży
wego c:rJowieka - zwierzę - 1.a. je„As wywiadu" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narut-Owicza 20) „Su- dną złotówkę. ,.Człowi<?k - zwierzę"
ma oczy umie;;ZC;'llnc po bokach
mienie" godz. 17, 19, 21
twaM.y i :przypon.'1 owłosieniem
BAJKA (Pranciszkańska 31) ,.Kwiat konia.
miłości" godz. 18, 20
GDY~"'IA (Daszy1łskicgo 2) - ,,Pro-1
gram aktualności krajoWYeh i za- . ~~
~ranicznych Nr 3" - godz. 11, 12,
~
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
:~. ·
'
•
HEL - dla młodzieży (Legionów 2·4)
„Trzeci szturm" • god.z:. 15.30,
18, 20.30
PA::liSTWOWY TEATR
im. STEFAXA JARACZA
MtiZA (Pabianick!L 173) - „Bitw~
(ul. Jaracza 27)
o Staling'l:ad" godz. 18, 20
Dziś o godz. 19.15 sztuka Anat-Ola
POLONIA (Piotrkowska. 67) „Puste!
nia Parmeńska" I seria. - god-:. Surowa pt. „Zielona ulica".
17, 19, 21
P MrSTWOWy TEATR NOWY
(Dns~yfukicgo 3t, ttl.12S·ll2)
PRZBDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
Dziś tea•tr nieczynny.
„Wieczna Ewa" godz .18, 20
ROBOT~J.K (Kilińsktego 187) „Arin
PA:XS'fWO,YY
ka." godz. 18, 20
TEATR POWSZECHNY
ROMA (Rzgowska. 84) „Wyspa bez(ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36)
imienna" godz;.. 18, 20
Codziennie o godz. 19 „Przelom",
tn;KORD (Rzgowska 2) - „świat sztuka w 4 aktach Borr.>a Ławrenie
się śmieje'' dla młodzieży godz. 16; wa, z udziałam całc~o ze1>połu.
„Sen o milośd" godz. 18, 20
Inscenizacja i reżyseria. - Kuol
Zeno·
STYLOWY (Kiliń3kiego 123) „Nikt Adwentowic-z, i;ccnografia biusz Strzelecki.
nic nie wie" godz. 18, 20
Ka5a czynna o<l 10 do 13 i od 16.
SWIT (Bałudti Rynek 2) - „w pogoni za mf;!żem" - godz. 17.30, 20 P .ANSTWOWY TE,\1.'R ZYDOWSRl
· Zespół wrocławski
Tr;czA (Piotrkowska. 108) - „Kon(111. .Jaracza 2 - fol. 217~49)
!routacja." godz. ] 7, rn, 21
Wtorek, 17 st~·cznia. - teatr nfozcspąły koszykówki mę,,,k:ej kl.
TATRY (Sienkiewicza 40) .,Rzym cz~-nny.
A, ukoi'lczyły p'.erw~-zą nmdę
miasto ot'\Tartc" godz. 16, 18, :?O
1 spatkań o mii.>!.rz.ostwo o:Cręgu łód7.TEATR „OSA"
WISŁA (Da3zyl1skicgo 1) ,,ST.crJ·
(Traugutta 1, tel. 272-70)
ldego i przy~tąp?l~· do rewanl.owych
ka. droga." film polskiej produk:ji
O godz. 19.30 _ .,Romans z wode-- ~p0t~a1;. Faworytem„ jest drn7.~·na
gl'>dZ. 17, J9, 21
WŁóKNIARZ (Próchnika 16)
„Ali wilu" z udziałem T. Wesołowskiego. ,.Związito;\-ca - Zrywu
z.c"2lo~
rocuw m1::trz okręgu.
Baba i 40 ro:r.bójnik6w" godz. lG.30
TEATR KO,fEOII MGZYCZXEJ
] 8.30, 20.30
„LUT~TA"
0rte zawody propagandoWOLNOść (Napiórkowskiego 16) (ul. PiGtrkowska 243)
N ajb!!ż.
we jakie OTgan:iZ'Uje ŁOZB
„Konfrontnl'!ja" irodz. 16, 18, 20
Ostatnie dni! Codziennie o godz. na prowO:ncj: oolem spopularyzowaZACHĘTA (Zgierska 26) - „Potę
19.lS ,.Pt11!!znik z 'I'yrolu'' - opcret- nia bok.su odb('.dą się 29 i:tycz.n:a
pieńcy" godz. 18, 20
ka w 3 aktach }L Helda i Westa.
w Płocku. a 2 lutego w Łowiczu.

Sy:t.ua.cja w przeniy~le włókie:o.ni
c:ty.m w Pabian:cnCh. pogru-sza się
z c1nia na dz.leń - .Pi~e .,I'..epub.lika". Więk..""IZcf:ć średnich fabryk zo11>tała 7..amkn:.ęta. W nif'.których fabrykach mrobki rob(ltnfoze wypl:a<::me są w to·wa.rach. l"irma R K.indler ·wJn1Ów1la J"obotn::kom pracę

o sers vego

I

I

podają wiadomość.

od kandydatów
na sędziów bokserskich?

Wydział Sl).I'aw Sęd:i:iDw·s-:~ich Łódz
kl.ego o:rręgowego z·,..,-:.ą~ku BoW.rręgowego
wiąz
sh."iego e>rganfaui~ kurs dla kandyca.tów na .sędziów bokse1-sk'..ch.
e.ferat
Wv· brym egzamin :dożyli:
1uszyński wiec" Sieradz), Dobrowolski („GwarOd k d d •ó ,
, ag~ sie uszkoleniowy („Włókniarz"
Zgierz),
Pietrasik din" Płock),
Ol~zew~ki („Korab" ,_ . • ~n 21
Y a, \\ ,'\ ym
.
ł,OZB zorganizo- („\11.'łók. nian;'j Tomaszów). Warych Piotrków). Bł~.szcz) k i Ziół:.cwski ,..,o;:~z~n.a
;~t.n.cr:a~n~eJ
pt'Z<'1
wał (po poro1.u- („Zvdazkowie(:" Tomaszów) oraz Kor I (,,Włókniorz" Zduńska Wola).
:;..z.ło:.c
.
oraz u„onczenia ~z.1-.oły Pods~.awowej.
~
mieniu się z Woj. dowiak („Concordia" Piotrków). Z
Z przeprowadzonej ~nkiety wśród
Urzędem Kultury wvi:i~de~ „ dobrym:
Kowalews'.ti kursistów. wynika, .ż"' :Jrnn:~st~li oni
Zaipi.~y
prayjmuje
~~etariat
•
Fizycznej)
Kur'> („Vdokman;
Z!Jierz),
Szczepanik bardzo w1ele. Dow1edneli s1q 1 nau- ł.OZB. Piotrk.o·w.::ka 67. !ront II p.::;:~ dla dziah1czy sek- !„Kolejarz" Sk!ernicwice), Tomczv1i- c7.\·li rzeay nowych, nkznanych. iro, cod-iienn:{' (próe7. robót) od go.
cji bokserskich z ski („Legia" Sieradz), Krakowiak Poznali zasady prowacir.e::ia racjonal &:ny 18 do 21, do dnia 31 styo.n.ln
prowincji.
(„Włókniarz" Konstantyn6v1),
Ry- nych treningów, 01!1anh.acji sekcji i b. r.
Kurs ten miał na celu wyszkolenie cllewski
(„Stal"
Kutno),
Urban Z'!Wodów. Zro?umieli wiele dfo. nich
Apelujemy <lo m~łośnlk6w -p!ędziałaczy sekcji bokserskich z prowin {„Związkowiec" Sierad:::}, Siąkowski deznm1ych i różnie przez nich inter- ścia~b'.<1. aby się licz.n.ie zgłasza!:
cji, k. 1óra,pbecnic garnie się do spor· 1(„'.Vłóknia1z" Tomaszów), Podemski l prc>towanych p~zepisów. pojęli cel u- do .zapisów na kandydatów·. na .sę
tu pięścil'irskiego, organizuje nowe Jaworski („Spójnia" Kutno), Za iąc prawi<\n:a i umasc'l'.'iania spor!u pię- dz.iów bok!oe-:·s:-t:c:1!
sekcje lub już. istniejące pobudza do r,;Włókniart." Ozorków). Ciesielski ściar5kiego.
większej żywotności.
(„Gwarr:ia" Płock) 'Piwowarski („KoŻalili się jedynie w ar>ki!'cie, że
Odpra,va nauczycieli
Zgłoszonych było 37 kandydatów rab" Piotrków), Kowalski („Włók- 1-rótki był okres kursu (który -lh
boksu i zebranie
lecz nie wszvscy pizybvli. z prowin~ niarz"
Ozorków),· · Niewiadomski nich tyle pożytecznych tematów zac:ji przybyło ·28 kandydatów, a . 7 było („G.wa!<lia" Piotrków). P~lu~iak;, Szu- wlcr~ł). że. nie można by~o .s.zer:i:~j i
sędziów piłkarskich
tlochodzqcych z klubów miejscowych. mdnsk1: ~or:iagała (,,Włokma,rz . Ru.: głc;b1e1 v:1clu ~praw 01:11ow1c. Stąd
W cz•Nartek 1P stycznia o godzi·
Kurs byt skoszarowany i trwał od da Pa~iamckaJ, .sob~~ak. („\\l'łok:i1ar1 Wl_llO~ek, ze , t~rro rodz~11u k~trsy nanie 18 odbędzie się pie1 wsza nrtpra
dn.ia 27 do 31 grudnia 1949 r. włącz- Owrkow),
M1edz1mk1 (,Związka- lezaloby częsc1ej Oiganizowac.
wa wszystkich nauczycieli boksu w
nie. Sluchacze byli zakwaterowani i .......„ .••••
„.„........
„ .................„ .....„ ••.,„.....„ nasz:ym
ol\:ręgu z udziałem bawiące
wyżywiani w „Ognisku".
go w ł,odz1 trenera Sztama.
]\;a
praktyczne dla kursiI Ociprawa odbędzie ~ię w lokalu
~tów użr czy! bezirtlcresownie
swej
LOZB.
sali „Związkowiec" wraz z ringiem.
Równiez w czwartek 19 b. m. w
Proaram zajęć kursu obejmował:
lokąlu I:..OZPN prz.v ul. Piotrkownową strukturę sportu polskiego, nau
skiej 67 odbędzie ~ię roczne zebrakę o Polsce współczesnej, zapoznanie
nie s<)dzińw piH:arskich nhęg;u łód-i:
się 7 uchwałą Biura Politycznego KC
!(iego. Początek 1.•::brania o l?oc!z.
PZPR dla sportu i wychowaPia fizycz
,,..
„ •.
nego, odznakę sprawności fizycznej.
ObccnoM: wszy~lkich :;ędziÓ'.v obo
~1alutami PZB i OZI3,
regulaminem
wiązkowa.
sportowym, instrukciami sędziowski
rI
----- mi, anatomią, hi!Jieną i opieką Jekar~ką, masaże·m, organizacją pracy w
l'ekcji. organii:acją zawodów oraz tre
ningów. Razem uczyniło to 43 godzi·
pięściarzy
ny.
W niedziel,, dnia ~2 :o;tycznia rb.,
Zajecia na kursie prowadzili: naw Hali „Włókniarza." przy ul. Arnni
czelnik WUKF Falkiewicz, lekarz po
CzenY?ncj o l!Odz. 11,30 odbędzie ~i'i
radni sporto>1'ei dr Załoga, irenfl
mecz boi;serski o mi~trzostwo II LiKasznia, oraz c1.łonkowie Refefalu
gi pomi~uzy ZKS ,.Ogniwo·CracH:a·'
Wys1koleniowpgo LOZB: Sikorski,
a '.LKS .,Wiókni::in:".
TroszkiewiG, Hubert, Jaworski, Czer
Łodzhnie w me~zu tym w:.·stąpi').
nik, Małoszczvk i
l'-!arcinkowsk!.
"' na~tępn.ią<·ym l'kład;dc: Kargie;-,
Sprawy administracyjne pt owadzlł
~lałecki, M awr, .Marcinkowski, Deob. Szymański.
bisz, Olr jnik. Wiec;r.orek i Jaiikóła.
Wedkg przvnależności po linii pio
Grupa nanych lekkoatletek ·w ostrym marszu.
.Te\10 ;v·zcrlmec:r. o godz. 10 odbę
nów, Zvdązki Zawodowe drsygnodiie si'i ~notkanie o mistrzost,.,-o kla~
W środku trener 'Varchałowski
waly 25 l:and yclatów" „Legia" 1,
sy A łJOZB nomiędz~· ZKS .,O~iwo"
•. Gwardia" 3 i Z'\1P 6.
(Lódf.) a. LKS „'Nlókniarz" I·b.
Kms ukończyło 27 uczestników, to
Prze<l;;;:m:ed11ż biletów na te c.ir.jest tylu, ilu przystąpiło do eg-zamika.we :r.awody zo9t:ini..- uruchomionn
oów, Sl~<ha<" mloj"owi om i•doo
od c1.w::>rtku. dn;n 19 bm. w firmi~
z zam1e1scowych do egzaminu nie
436,1 pkt.
WISŁA (oh~ł. wł.) ką. (LZS Barania) ,,Sanitas", ul. Piotrkowaka 81.
przvstąpili.
Z wynikiem bardzo do·
W dmgim dnh
W konkursle otwnrtynt skoków clla
ogólnopobkich
mlGórnik (Janów) " strzostw
narciar- juniorów Z\\'Y<'ięiyl Jankowski (LZS
Włókniarz (Zgien) 4 : O
„
skich mrodzieiy wiej Karpac7') - skoki: 41 i 15 m, nota
'
skiej odbył itię kon-· 193 pkt. przed :Blit.zem (LZS K:n"- ' KATOVv'ICE (obsł. wl.) - W ~pot
~ kurs
skoków
,Jo f>Acr.) - !!koki: ::s,5 i 3i ll\ noi.a H4,3 knniu o mfatrto!ltwo ·Ligi Hoke;iowe.i.
roze,gra.nym na To.1·lrndc, Górnik (Ja
kombinacji i otwnr·
pkt. i S:>:'krabslfim (LZS .Krynh:a) nów) P'>kOn!lł W!ól.;:niana CZgieTZ)
ekcja
motocyklowa .,Wló:r;.- ty.
4:0 (~:Q, 1,:0, .l:O), ulobywafoc bram
Otwarty kon1mrs skoków wygrał skoki: 33 i 33,:J m, nota H8,7 pkt.
in,;a,n,a" z Alck<;andro'\va zorganL1..owała kurs
kierO'\<.'cÓw samo- F:rGs (LZS Wisła) - skoki: 51,5 1
Mimo złej pogody zawody stał:,- n::i. I ~i J,?1;-e:c: Polesa, Ulmana, Wróbla. II
chodowych na który ucz.ę:;zczają 48,fi. m, r1ota 21:3,2 pkt., J'"Zed 'l:\:>. . "
'k,
. :; ' ' robla l.
z powodu nie:>podziewanej odwilży
chlop: z poblislcic.h wsi. Kurs ten gowczykiem (LZS Barania) - sko- clo hrym poZ1om1e. ~· uczer,,ni --~"·. m_i~trzostw
na
spe;.-Jr.lne
wyro7.n:e111e
mecz ro!e(1.Tany został wcześniej. lliż
ki: 47,5 i 47,5 m, nota ISS,2 pkt. i
cieszy si<: v..-:elkim powo<lzen.:em.
Klaczakiem (LZS Szczyr]() sk.:>· zasluguje Rudolf Fro~, który okar.al przewidywnno, totet zawodnicy GMo,m1arny p!ęśclarz b. „Zry- ki: 46 i 47 m, nota 195,B pkt.
się zl:!rówrio dobrym biegaezem, jiik nika _wy~z~i na lód bezpośr<?d1:1io yo
v.-u" - Kłodas zakończył kav
zakonczenm szychty w kopalru „Vi 1&W kombinacji norweakiej pierwsze - -'·
czorck".
rie.n: czynnego zawodnika. Kłodas miej$Ce z.ajął Fros - ·i•la,2 })kt. przed 1 ""ocz„1em.
występował w rin,,"'ll 23 lata (!), za- :'liogowczykiem Młodz.iet wiejska wynikami, my!440,7 pkt. i Resz"·sze od:znaczał s·;~ karnością i amJ-·anymi na miqtnc'itwach udowor.ni·
GŁ O I
b:cją.
W ciągu 23-lctniej kariNy
ła, Żf! w niedługim C7.n$ie moi:e ?inaOrt:"ait t.64l!frtero Jtomtr..tu l WaJe·
sportowej Kłodas nrie był ani razu Na lodowisku w Katowicach
w~4ii;ldero liOJAlletu • Polsld"J ZJeleźć się w crołówee narcial."stwa polzdy;;kwaHf.l'kowany, ani też zawie••-muj ParUl ROotolcv>J
szony. Kłoda." obecnie chcr. się poStal (Kato\'\·ice) '.Slde~o.
.Reda.r111e:
święc:ć pracy in~tr-,tl~orskicj.
XOLJ!GIUlll R.EDA.l'<CTJNI'!,

Ł0 z tego
R

prasa lódzlCa 17 stycznia 1930 r.

'Co wyanagaH jesf

Wniedzielę nirzymy
„Cracovii"

wiejska na nartach

Młodzież

~~
S

L

P-

Z zebrań wyborczych do nowych zorzodów kóf soortow~

Koło

w Elektrowni ma

już

.nowy

zarząd

-

Ogniwo (Bytom) 10 : O
KATOWICE (ob~ł. wl.) - W mtcru o mistr::ostwo Ligi PZHL, rozegran~·m na ::rl'>rkł\de, katowicka St.al
pokon11łn
Oi;niwo <Bytl'>m)
10;0
(5:0, 3:0, 2:0). W zę~pole .Ogniw~
tylko MasPłk/ był pełnowarto~cio
~ym zawodnikiem. Branlki .zdob:'tli:
Skart.:vń"ki II - 4, Jasiński - 3, Bo·
gdol, Knychhki i Sk11.r;;yński I - po
jednej.
Sędziował Zarzycki i Majchr1>wk~
- widzów 3000.

*
w

•

*

1Vyznac~ony na. nled:iielę,
Sięminnowicach mec,;

15 bm„
Kolejan;
Stal (Siemianowice) zo-

Rekordy, które nie będą
rekordami
l.ódi., jak jui pisalifo1r, r.wyc1ęz~'
b Wybrze-że w merzu pł~·wackim '.>
puC'h.u PZP 86:57 pkt. Xa zr.~··oi.larh
uz~·.!!kano :{ w~·niki lcp~7.e od rekorcl~w :r:o'.ski, ale ' wobc~ nic>11rzep~l'01Ye.i
drugo•c1 ba~enu <20 m) wymki te
nie mogą być uznane.
'

W sztafecie 4:xl OO m styl. zmien·
rym Ciemniew~ka, lfnlino':':skn Pro.1;ici..-irz i Sol>cr.ak I tódź) uzy~kały
cza.s 6:12,, - • lep~iw or! whl:!inego
rekordu klubowego Pol•ki (należąc:e
llO do Włó;..niarz?. Lódi). Równi?:;,
w sztdecie 4x:2(10 m s' yl. dow. ,Ta"·orski, Boniecki, StP.now;ki i Jera
U'Jódź) 11zy~kali er.a~ 10:19,0. · Re~·ordowv wn1ik u:n-<kala r6wni 2 7; w
h;egu ~a 200 ni styl. kJng. Proniewi-

Tele!OllJI
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lkdalDełll ~

Ddał
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211·11

fatnycm1
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·

::a•·~·

Uł-H

l'n-ll
tel. W-12
~-•~

Jlłotrkow-

tel. Ul·• ł 11ł-'7S
WrdaWCll JUIW „E'ftA"
A.4r. S.4.: ł..64ł, pjl!>Uk•wllka W,
IU·de płę'l.T•·
DNtr. Zald. Gn.f, IUIW ..l'ttA„
Udt., U. hbk1 n, łAL IOl·ł!.

(Toruń) WTOREK 17 STYCZXIA 19iill
Dnia 12 st~'cznia odbyło się :r,ebra ki .T„ Patora K., Janicki L„ B~cr.y1\
ł
·
• . 1
11.55 (Ł) Sygnał czasu - cłiwila nie
wyborcze Koła Sportowego ska H., Wojnarowska A.,
Zbro- ~ta prze1ozony na p1>medz1ałf'K, 16
mu.z:yki. 12.04 Dziennik południowy. przy Elektrowni. W wiel!dej. ładnie żek R.
bm., i odbędzie sit 11.a Torkacie.
f c2ó,.,,1a (Łódź) - 3 :11,!'ł.
12.25 Przerwa. 13.20 (L) Chwila mu· udekorowanej sali, służącej w czau
WWW&
&&P*GDF %&
• uzcawu •• -WWWPHN VII
'!666i\4iii&IA*i*'WXAAF
2;yki. 13.25 Proirram dnia. 13.30 Mu- sie pracy za stolówlrę, a po godzizyka rozrywkowa. 14.00 ,;z., życia Wę 'nach pracy na salę ćwiczeń (stały
mymi drzwiami jadłodajni. wyjął krótki nóż o szerokim ostrzu
gier". 14.J 5 (L) Komunikaty. 14·20 ring bokser~ki na sali dla c1Jonków
puścił w ruch koło rozpędowe.
IŁ) Miłość i kwiaty. 14.55 Audycja. Koła) zebrało ~ię około 50 młodych
- ~foże ostrzę, noże! - wołał dźwięcznym głosem.
PCK dla. eh.orych. 15.1 O ,.Po pięciu
latach" słuchowis-ko w rocz..nicę W y· 'udzi.
1
Lela widziała jego młodą. wesołą twarz i ciemne brw'i na
:zwolenia. Warszaw~·. li>.30 Audycja
Koto istnieje zaledwie od 2 miesi~ 1
których osiadł pył. obracającego się kamienia. Oczy szlifierza uś;ru,e
dla. świetlic dziecięo~·ch. 1.5.50 Poga- <:y. Prowadzi 4 sekcje: gimna.~tycz:.:
chał:v się.
.<fanka sportow11. J 6.00 Dziennik vo- r.ą (najliczniejszą), pł.vwacką (nie-:-- • roże ostrzę. noże! - krzyczał wesoło chłopiec - Noże ostrzę,
południo·wy.
16.20 (ł,) Akiualnośd liczną - a szkoda), piłki ręcznej i
k.n.dzały, szable, i\-szystko,
co rąbie. co kłuje, wszystko, co wyłódzkie. 16.25 (Ł) Auclyt,ia Ligi Ko· ping - ponga. Ko!o • ma dobre wa- Wici7ialero .siódme oblicze boga - mówił...
pt:szcza kre''' z wro~a ... Noże ostrzę, noże!..,
bi._.nt. 1.6.?0 .(L) ",,Jakub_ ;Ja~iński :--lru'nki do systema.tyc.z nych ćwiczeń,
Zlożył ręce, kładąc dłoń na dłoni.
poeta i zołmeri1 . 16.41> (Ł) Chwila. l::o korzysta z 2 sal cwła~nei i szkol- Obala sie tron za tronem w Indiach. Zbrodnie BrytyjW r~kach Wf'!'Clkg-0 szlifierza dzwonił nożyk. cicho szeleści~y
n:uzyki. lG.50 ~IJ) „Eh•kt1·ote~hni~~· nej) i ba~enu „Ogniska". Kolo ma czyków przebrały wszelką miarę. Dz:ed1.icznj kl'iąż:ęta, s.v:nokoła obracaj?.ce kam! ~ni~ szlifierskie, błękitne· iskry leciały spod
lodzcy usumaw1aJ~ nowy re-:~ord · sprzęt lekkoatletyczny, tenismvy,
s;:e.rok1?go ostrza.
·
17.00 Koncert i·ou·~·w·k·o""'" 17.4<J
szermierczy piłkar~ki.
'\...ie i wnuki rad?:ó'f, nasi starodawni władcy, stali się sługami tej
ch'cja Powszechnej Ort?"anizacji „Sluż
'
n:kczemnej kobi·et:-~. królowej Wiktori;. D1.ieci nicujarzr.iionych.
- ~oże ostrze. noże!.„
ba Pol:see". 18.00 „7. kraju i ze 'wiaPrzed Kołem stfJją obecnie pię- dumnych panter jedzą chleb z ręki wroga. żebraczy chleb!„. SzatanI jakbv m; cz,iś znak w pustej na poły jadłodajni, z.z:częli sir,
ta.". 18.15 Pieśni kompozytorów pal- k11e perspektywy pracy. Wie-;ej ini c:emi~żca chce pozbawić nas swobodnej wiary, wiary ojców„.
g:romad:c:ić · 1udzie. ·
'
skich. 18.40 „Wszechnica. Iladiowa." cjatyw>·, wiE:cej czynu, więcej dąż.Starzec. który przyszedł z nim. poki,wał głową. S'.ethiał plccaCzar~obrody,
ponury
ryrm:r~z
. które~o Lela widziała. na bazarze.
1.urs I. Wykład z cyklu: „Rozwój spo ności do masowej prn.cy wśrod pra.- mi do Leli i · dziewczjn.Jka nie widziała jego tv;arz;r.
przestąp:ł próg. niosąc ra ram~onach wiązkę uzd końskich.
kczeństwa ludzkiego". 19.00 Repor- cewników Ele-ktrowni! Przed nowo
taż ,.. Ośrodka Produkcyjne~o. 19.15 \\")·branym Zarządem stoi stosunko
- K
os1ygła jeszcze krew Indostanu - mówił bram;n ~łu. ,?'':'<'.j m'.odzi garncarze; '''.~~cierając ręce. uwalane gliną, przc„Mczaika mUJ:ycr.na". '.!O.OO Dziennik wo łatwe zadanie z uwagi nn dobre chym. gniewnym głosem - Płomień zemsty wvbucha nad ofiariu
aar„1 s•ę do srodka. aby byc bhzej gospodarza jadłodajni.
Y.'ieezorny. 20..10 Mu;:yka. rozrywko- warw1 ki pracy. Spodziewamy ~ię te c;:.aszą!.„ Dziedziczny książe Bitchuru, Nana-s;.hib. wzniósł .<;tary
~tar.y tka.cz z czerwonymi od wełniane.go pyłu ocz...,mi, usiadł
wa. 21.00 Koncert s:nnfomczny. 21.-10 raz podwojr:nia lub nawet potroje- sztandar Machrattów :i.:rzeciwko potrzykroć zbrodniczym cudzoziemn.a z1em1 obok ~zandry i złożył na kolanach zniszczone od pracy
,.Ws:r.:echnica. Radiowa" - wykład z nia Jiczbv członków Koła i jeszcze com„.
n:ce.
cyklu: „Chemia s~sl'>:vana". 21.~5 lepszyi:h • ,\·yników.
Tego ~V'.'' maNikt opr6cz .starca nie słuchał hr3mina. Gospodarz jadłodajni
D. r.• kone!',rlu symfomcznego. 22.:rn ga od Kola sport związkowy i do- i Czamira-Sing patrzyli uważnie przez ohvarte drzwi na ui:c:ę jakby
- Długo n ic przychodz]eś. Czandra! - "'cskhna.ł tkacz.
„~wYrtał~,wa. ba.cówka „~od we:wły~1. bre i.mię załogi łódzkiej Elektrowni, ot'Ze.kując czegoś.
Potoczyła ~i~ przyciszona rozmowa. Tkacr. pochyli.ł się do ucha
wierchem - cz. IV. ~.... 5~ Mu.zyka ~·w.Yclęzcy wspć-łznwodnictvta pracy
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mości. 23.10 Progr9 m na. jutro. !!3.15
·
arz·w . ukazał się czlow!..ek.
.
·
Dw?c~ 1ud:zi, siedząc,;-,·~h u wejśda: bramil'.l ,ze smutn<'!. wąsk&
:Muzr~:a-. taneczna. 2i.OO Zakończ;enie
Do. n.o wc,o Zarzą_du weszli ob. ob.
. .Czło·.dek ocierał pot z ~~oła; .mlm<> b_owiem \Vielk~go. upału
twarzą i s.arzec w wysokieJ cza.pce - nie opuścili jeszcze jadłodajni
iudycJI 1 Hymn.
:!J!ąnte_wka._B., Jellń~kl Lech, KublcJ di'w12ał ze soba. warsztat iSZli:flerSA:l. Ustawtł
na jezdni, ])Od sa·
D-1-131°'
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