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Orędzie noworoczne Prezgdenta RP - Bolesława
WARSZAWA (PAP) Prezydent brzymiego wysilku, ale i wielk'e·
Bolesław Bierut wygłosił go hartu. Dla pomyślnego wyko.
przez ratl'. o następujące orędz'.e no i.ania planu potrzeba było nie tyl.
woroczne:
ko wytrwałej woli kierown·ctwa,
„Obywatele! Siostr~· i Bracia!
ale i głębokiej ufno;c;, zwartości,
R~:.:ofoie witają dziś ludzie w świadomości, zapału, pahiotyzmu
C'ałej Polsce Nowy'Rok rn:>o. z du- wykonujących ten plan mas pramą i zadowolen ·em żegna.my pra· cuiący .!h.
cowity, ale płodny i twórczy rok
Przypomnijmy sobie warunki
m1nionv.
naszego życia w okres:e poprzeNaró.d polski z prawclziwą sa- dzającym Plan Trzyletni, w Jkr ;t:rsfakcją podsumowuje dziś wyni· s· e już pokojowym, ale ug:nają
ki swej pracy w roku ubie_.lym. cym s:ę pod ciężarami skutków
r.a cz~·i 11'e mamy prawa do rado- \VOj)ly, skutkó\v \\prost przeraża
ś .1 i dum\', skoro zakończyliśr : jących. Były to lata 1945 -1946.
pomyślnie. - ju.l 1n dwa mies:ące Gdzie ~ ęgnąć ok:em stC'l'czaly ruprzrrl terminem - pierwszy nasz iny. Miliony ludzi ·wędrowały.
n-irlki
twórczy Trzyfotni Plan, wracając z obozów. zm:en°<ljąc staOdbudowy Go.s podarcze.i Polsld ! re siedziby. szukaj4c pracy i schroJ..;ył to przccie:7. plan ~mialy, ale i r.' en ·a. W roku 1945 polowa ziemi
trudny, wymagający nic tył.ko o~- ornej leżała odłogiem.

SzY,bkie tempo

R. P.

uprzemysłowienia

Natom:ast faktem jest, że szybki
\Vzrost produkcji przemysłowej i
rolnej w Polsce podnosi z roku na
rok poziom życia materialnego i
kul~uralnego . polskiego ludu ~:·..i.
ct:j:1ce~o w m'eśc:e-l na wsi.
Na dalsot:y wzrost roz:omu życ:a
materialnego i kulturalnego mas
pracujących. które stanowią olbrzy
rn i ą \v i ększość nasze;:o narodu, wy
w erac'.: będz:e decydujący wpływ

Człowiek

·Bieruta
Polski

szyhkie uprzem~· slowicnie Polski.
Od końca 1946 r. do połowy roku
1949 liczba pracowników najem·
11ych w mieście wzrosła o 1.100,000
~;. o 40 proc. Młod1,: eż robotn'.cza ;
chlop:,ka \V coraz wię'.~szej liczbie
zdobywa możr.OŚĆ nauki \Y szkołach śrcdn : ch i za\vodov·ych oraz
uczcln".:i.ch wvższvch. korzvstając
z pomocy paistw'a. samorządów i
organ]zacji społecznych.

- najcenniejszym skarbem narodu

fian1o;ci ze strony m1ts prac1:ji1·
cycl•. Wykonanie Planu 6-Jetn:wgo
pn;niiesic w rezultacie po'\ .1żny
wzrost ogólnego clobrob~·h1 matrrialnt>go omt. o~wiaty i kul1nry
polskiego ludu pra<·u,i1Pego. Przeciętna stor1a ż~·ciowa 111no; Jlł':t<'njq

cych będzie w koiicowym okresie
Planu 6·1e1niego olrnło 2 razy wyż
~za w porównaniu z okresem prud
wojl>nn~·m. \Vzrosną llOWażnie

IJiwości
SZI'

mot

koll~'sta.nia przez najszer

mR"Y 11racująee z rosnącl'go do
J.tulturr, nauki i ~ztuki.

robłm

j warunk:>.c!1. prA~dwo?~nnych, k_a·
Słuszność
nas
dry nowe1 mtelrgencJI, w_yrasta1ą·
Rok, który dziś witam)-, będlll' my lcymaga w~·silków, ofiarnośd,
cej z młodz:cży robotniczrj i chłop·
prncy,
mobilimdi
sk' ej, wzbogacają sw;\·mi talenta· ~ laśnie jcdn)·m z najważnic jsz~d1 \';:;tężonej
mi i zapałem nasze życie i rozwój etapów, 1..abez11iecwjąc;1:"11 zw)-rię- , n!izysikich nasz;\·ch uzdolnień i h\
gospodarki ogólnonarodowej. Wa- f..fwo tego wiel)pego )lrzełomu, ja lentów, nie niemy tt'ż, że pomna:i.uym przeto za.daniem jest przy- ki wnosi do d~,jów naszej.ro naro 1fa ona potencjał go•ą>odarcz~· i bo
radości i
du Plan 6-letni. O t:rn1, 'ie zadanie , J?:BC'twa Polski J,uclowej, podno"i
ż)·ciem polit~·cznym, gospodarcz~·m ~11ies1~·ć wzrost liezcbu~- t~·.cb ~-r·
W warunka.ch niesłychanie c~ęi· kraju mają więc prawo do rado- i kulturaln~·m naszego kraju, dzia- kwalifikowanych kadr ludzk cb to jt>st w)·konalne, że przyniesie <lohrob)·t luclli prae;y, pomnaża
kich zniszczeli '1-rnjennj•ch, które ści i dumy, podsumowując w)·niki ła 'nością nns1.ego państwa. Wraz oraz podnieść W)·żej poziom ieh ono narodowi 1>omnożenie jego 1.ulturę warstw dawnie,j npośle-dzo
pochłonęły miliony ii.tn' eu ludz- swej praC;\' twórczej w okresie z inte:igenrją
pracującą,
która świadomo~ci polityc1.11ej, ich doj- <.,il i bogadw - - mówi nam cło- n:r<·~1 i 1rv.~·man;ych w cienmorir,
;;wiadczeuie i prZ;\'ld:ul wielkie~o że wzmag;l imszą. c,ile i samodzielkich i około 40 'proc. substancji ub " egł;vm.
z:łob~·la \\·ykształct>nie jeszcze w rzal~ci idcologiczncj.
1:wil!7.lcu
Racfaie<>kiego.
no~Ć' go podarczą i polit;yezną.
całego polskiego nllljątku narodo·
W roku 1949 produkcja przemy.
•
, ~'.ale d~I ~-clt~za~owe 1iasze rl<i:
Sprostam,· n s~v-.tkim f rud no·
' 'tro Mt.1><1c:r.<:fa się planowa "lu w w:i.rlo"ci glei)' hwj była o
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odbudowa gospodarcza naszego około 75 proć. wyższa. niż w osta• •
obranej przrz nas niet.lomnie i raz : ~(· om -1 ""~ .rnntt~u .,. porywaJą.<'e P Il
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F okres'.e opracowywan:a Trzy- przeEczeniu r.a glowę ludnośc i
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Wicika i zaszczytna rola przy. sil;\· i bogaci" :i z1r -, prat•y mas 1u . 0 ..._ 0 ~; po' OJ. • •
lctn'. ego Planu Odbudowy Joą J- przemy!:ł nasz produkuje dz · ś pra• i·zm
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darczej y.; : ełu ludziom plan ten w:e dwa i pół raza w i ęcej niż przed pada w tej dziedzinie przod-owni· dowych i otw1.era
prze tymi ma~~ Ził', któremu iirzł"wodzi wieiki Zwhi nJCJ,
Je~ 1
J~ 1emy . . smJa·
wydawał się zbyt śmiały i niewy- wojną (v1.-ed!ug war!ośc : w cenach kom pracy, ł'owatorom i racjona- mi
l_n~ow~·111_1 ~rpszą pr.z~'szł~s~ zek Radziecld. Xił" jest przypad: , Io usuwali bl~y i uch;rlne!11a w
konalny. Ale klasa robotnicza i przedwojennych). Również rolnic- fr.:atorom naszego )>rzemysłu i go- szrięsl1wsz~ zycie. B~z of1arno!>Cl, ki<>m, że obchód iO-lecia .Józefa p~a~y wsz~:stki~I: _uasz~-~·h 111sty1u
masy pracujące w olbrzymiej wię· two, aczkolv;iek roz·wój jego jest spodarki rolnej, którzy dają wspa· bez 1!łt~?ok1ego oddan1a dl_a ~pr•rn:y 1-italina siał się w PobH'e }){>tężną I<·~~ 1 unę~ow, ~~si!. ~.dz1em~· I war
kszości zaufały władzy luclowej, powolniejszy od tempa rozwoju niale wzory pracy, przyspieszają· ludoweJ: bez szczerego posw.ęcen1a i ż)·wiołową manif<>stacją pi yj!l·f, • dz1 dla_ ~l<'Jl1'.:)Ja.e1oł 1 pel111 . scr7
uwierzyły w realność planu i w:r· przemysłu. os· ągnęlo już ogóln:e w cej rozkwit gospo.larczy i kultu- wszystktrh s~l na rzecz budo,~·~· Je· nj polsko-rad 7Jeckirj
i gorą~y<'h · tl.rc~:•~J ~)·ezhwos('j dt:i wspolb?konały go zw~·cięsko na dwa m'e· obl'czer.!u na głowę ludno §ci. pro- ralny naszej Ojczyzny. Są to lu· µszego ustro111 społecznego, me mo uczu(o, ,jaliil" lud polski żrwi
dla u_on lllCT,\ eh uo"_ego, pięknego z):
siące przed terminem. Klasa robo- uukcję o 12 proc. wy7.szą od pro- dzic, ktt>rzy ze swego praktyczne· że
być szczęśliwszego życia. l\i najwięl;:<;zego rzlowieka i· boioowu.i c1~, _dla. wsz~·~tk1eb p1:ostycll Judzi
go doświa.dczenia w pracy wvci~1- walce o lepszy ustrój społeczny, w k:i naszej epoki.
tnicza i masy pracujące n:!.Szego dukc~ : przedwojennej.
~7\Hga,iąc~rch
".-1,w:n~ budowaną
gają
najlepszą naukę, czyniąc 2 walce o wolność, o pokój i postęp
To. co wiełol\rotnie wzmaga na •eh l'\'lmm1 Polskę Ludową.
niej zdobycz szerok:ch mas µra· najlepsi ludzie oddawali nie tylko sze siły - t-0 głęookie przekonaż;yczę wam wsz)·stkim, najm.ibi
Wyższość
cując:ych.
swój wysiłek i swoją pracę, ale nie. 1'.e dro?,a, Jaką ioziemy, jł"st rodne,· siostn· i bracia - pomvśł
gospodarką kapita/;styczną
jedYllie sluszną, na.isz<'zę;liw.•rą nośei \~- wa~r;j pracy eodzie1m~.i· i
Aby uczyn1c nasze żyde lep- często swoją kre\v i życ:e.
drogą.,
Kto w to pn.<>dtem "·if' w wasz~·m życiu, w wasz~j dziaJ:;ł
szym
i
szczę~l:wszym,
musim~
pra
Dziś,
gdy
Polska
dzięki
bratniej
O czym św: adczą te cyfry?
kładami i środkami produkcyjnyl"7ył, umocnił w sobie to prz{>Śl''iad nośri społt><'Zn~j i w zamierzeruarlt
cować ucząc &ę i uczyć s:ę pomocy
narodów
rad:r.'eckich
od·
Swiadczą one - po pierwsze - mi, powiększajiic o trzy czwarte
czenie. Kto wątpił. nie może opr1eć ~so~istyełt. Xieeh:ij t.-e o~btTtie oo w~·iszości gospodnrl;i uspole<:z· produkcję całego przemysłu i dźwi pracuj~c. ' Współzawodnictwo w zyskała wolność, gd:1-' usunęła precz 'ii0 nieochmri ei wym<1wie faktthv i z:nna :mws1,e
jall na. ;.fidślejsza
prac~· jest taką szholą nowej, wy· wyzy~kiwaczy i pa.::o.:.ytów ohs:zarnione.i i planowej nad gospodarką gając wnvyż rón·a ' eż rolnictwo.
I
więź z ogóhi;."llti naszymi zadania
dajn:ejszej
pr:,-.cy,
szkołą 1rnwego niczo-kapihllistycznych, gd,· budu- sam nabiam ft~o pn„I<0na1+l.
kapitalistyczną. Dr.:1;ki czemu PolŻadea z bogatszych od r.as~
Wiemy, fo droga, jaką ohr::iliś- r.1i społerznymi.
ska osiągnęła tak szybk:e i pomy· mniej zniszcwnych krajów kai•:· ~tosunku <lo 1>rn<'j", 'rnlncj od " ·y ie uowy, socjalist~·czny ust~ój spozysku
kapitalistyczne~o.
pracy
dla
leczn~·
setki
tys'ęcy
przodowni·
ślne wyniki w odbuclowie swego I talistycznych, nie p<.>traf1ł osiąf.{nąć
Młodzież
nasza
przyszłość
kraju? Dzięki U'itrojowi demokra-. takieg< tempa odbudowy i rozwo- narodu, prac~·. która podnosi i ków prac~· swoim wys ' łkiero i ofiar
uszlacb!'tnia
('zlowicka.
Najbarnością
przyspieszają
budowę
tego
no
was
znracnm
l'>i4'
dziś
szcz!:
iyć
sobie
nawzajem
na prog11
cji lud(}wej, dzięki usunięc:u ob· ju gospodarczego jak Związe 1 - nagólnie młodzi przyjaei~le, s:rnowie Nowego Roku? Oto te przedeS?!arników i kapitalistów, dzięki dziecki, Polska i kraje demokracji dziej uświadomieni i najofiarniej- nowego ustroju.
Im szerf.ize i liczniejsze będą i<·łi i c~r~~. r~~o:ni"~w. <'~~Io~~-"~·, pr~· w~zystkim, aby przyniósł on carefonr..ie rolnej i unarodowieniu !udowej. Kraje kap::alistycżne. si, najhardziej dos1via.dcleni i nspo
łe.i ludzkości
· ro' sł co"mko\l
dalsze umocnienfo
podstawowych gałęzi przemysłu, m . mo tzw. pomocy marshallow- łecznieui robotn:c.. i chlopi staJ·ą się szcrł""i
.., _ f•·iu
.•
,sz•·hcio
.• "·1- bę d•zie
_
. 1 mtel1r,e11eJ1,
·r . z z;azem'l
k
dziś w Polsce Ludowej przodow- w siły naród polsJ-i hm ftpsze i J nu UO\\ ego szczę~ m eito ro u·1
·
pokoju,
aby
slsł
się dla ludu pra
komun: lmcji, handlu i banków.
skiej, która kładzie się na n:ch
·
'' '
·
Przed wami świat e.ał.Y stoi otwo cującego we wszystkich krajach
świadczą one - powtórc o ciężkim brzemieniem, nie mogą n.kami prac~„ pnnvdz;w~·mi patrio bo;.,111tsze będzie stawało i-ię żyeic
rl'm, wsz~·stkie fa<•h:r i zawody &wiata rokiem postępu ku wolno
wielkiej zdolności twórczej i pra· pokonać trudności j sprzeczności tr.mi sw<>go kraju, który ro;nie w • ogól u i :i:yde każdt>.i .!~dno~tki.
we1llug uzclolnień, 7A·uniłona(1 i po ści, ab~· b~·ł rokiem now~«'h zw~·
('O" itości naszego narodu. W cią· rozdzierających
ich gospodarkę,
rywu ~orąee.~o srrca.
ci~stw i osiągnięć w nasz;\'nt kra•
gu kilku lat planowych wysiłków, nie mogą oprzeć się narastająec
Sześcioletniego
Przed wami !'oto,it1 dziś w Polsl'e ju i wszędzie, gdzie lud pracują
naród nasz potrafi! nic tylko odbu· mu kryzysowi ekonom:czuemn.
Xowy rok }9.jO rozpocz~·na no-' siu 11rzeszlo J-krotnie w porówna I.udowej otworrm pn:eho~ate fr•>· cy sprawuje włarizę. W tej mYclować zniszczone warsztat_, pra· któremu towe.rzysz:v wzrost bez.
W;\', najbardziej doniosły i dec)·du niu z poziomem
przedwojenn)·m. dła wiedzy i m~śli ludzkiej. C.d wa„, ~ł~ przes~·łamy serdeczne pozdr~
C:1-' i narzędzia produhji, ale rów- robocia i ciągłe ob,1iżanie się stoją<'y o prz~·szloM>i naszego narodu Orz~ wiście, osiągnięcie tak w~·so od ·waszej pracy. uporu, wytnvało ,„nenia noworoc~lne bratnim naronież ro1.szerzyć je, usprawni:'. te· J py życiowej mas pracujących tych
okre<; wiclkirgo uprzemysłowit>ni:i ldei;o poziomu uprzemysłowienia ści i zApału iałeż:r, abyście te dom Związku Radzieckiego i l\ra·
drn;crnie i uzupełnić noTI·ymi za- krajów.
Polsld, Ilę-dLie to pierwszy role lira.lu "l'ł:'l'njr z kolei na szyb ·z~: nieocenione skarby posier;lli. A- jom demokrar ji ludo'wej, wszyst·
b~·ście je zuż~·tkowali w służbie Idm ludziom walcząrym o pokój!
Pl:tnu 6-Jetniego, który jest pia- rozwój rolnictwa.
Obywatele! Robotnicy, chłopi,
nem soc·jalis1y<'Zllf'j i1rzebudow:.'
8z:yblm i znaezna rozbudowa er.Ja narodu. Uczyl1cic to w poczu
lnaju. Plan ()letni - to wielki pro przem)·sJu jrst warunkiem poclsta ciu waszego powołania burlowni- pracownicy umysłowi, żołnierze,
~1·am ~ospodarez:1·, społeczny i po wowym ula u'<1mięeia naszego :z:ł cz~'ch nowego życia, socjalistycz- młodzieży!
W dniu 3 51ycznia 19~0 r. o go<lz. ] 7.00 oclhędl.ie ~ir w Komitecie
lityezn:r. któr:'I· stawia sobie za erl eofania go<;podarczł"go i nas1:1·<'11 nc~o życia, opartego na szlacbct- . żyezę. ,~·am naj<it>r!łeczuit>j dn
I.ó1lzk a PZPR. ul. Sicnkie" ir:za Nr 49a rl("narnc pooicil,cnie LóJ,kiej
IHmidar.Ji:- wiekowego zacofania i frudno~<'i, W:'lllilmjąc~·<'h z tego n;\'ch zasadach moralności s<.eja- zo rac1osc1, po,vocłze11ia w }lracy
I\.omi~ji St.kolenio11cj z naHf1rnjąrr111 por1~1lkic111 d1,ic11nym:
list.ycznej, która szczęście osobi- w nauce. w :i:~·cin rodzinnym r
W!o'Sunif<'i<' Po?ski do rzędu pl";;:)- 7„a<'ofania.
l) ~prawoztlanic p1'zrwn1lnil'1~r~«'.h tlticlnicow) cli Korni,ji SzJ,olenfo·
ste
wiażc
nierozerwalnie ze społecznym! Życzę wraz z wami
du.inc;wh
krajów
·
w
oparciu
o
,Jest
l'Zt'<'7.ą
jasną
'ie
w:vkonanie
"yth o pracy •zk!1l wicczorow yd1.
szczęścien~
wszystkich
ludzi pra- ~a.imilszej Ojczyźnie nasz1>j dal'<odalisf)·c·zn~- m;tról społec-L11)-. tego wielkiego programu' przebu·
2) Spraw_oz<lanic 1.icrownik1)w \'\\chialów Propa:;ancli K.D. o wyniszego _wzrostu jej sił i coraz
lV:rkouanie Planu G·:dniego nml clowv ~os11oda r<'1e i wJ·ma "3Ć be· c:--.
kach prary kursów partyjuych I-go stopnia.
I niesfo produkcję Wlszego przemy- cizie· dużego wysiłku i "wielkiej o·- Jakie Ż~'ezenia J>ragniPm~· zło· wspanialszego rozkwitu!
~) Sprawozdanie kierowników Wydz. Propagandy K.D. o pracy kółek
mll!11
~amok~zralccniowych studiujących życioi:.s Towarzi ;za ~ta.lina.

I

Mamy prawo do

dumy!

obranej przez

Najcenniejszym skarbem narodu w warunkach dcmokraC'ji ludowej są wykształceni 11olit~·cznie i
w;ykwalifilrnwaui zawodowo, kul·
turalni ludzie, w~·rastający z klasy
r 'botnieze.i i chlopskiej. Ludzie ci
wzbogacają nasze kadry kierujące

drogi

I

pracy - nowatorzy
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gospodarki planowej
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Start do Planu
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4) Wytyczne dal;zcj pracy.

W PO!iedzeniu obowiązani EIJ wzi@c udział oprócz członków Ló<ltkid
Komfaji Szkoleniowej członkowie
pr~zydiów d&ielnico11•ych I\omisji Sz;ko·
lcniowyrh, kicrowniry j i1Hruktorzy Wydz. I'ropagnnuy oraz J.icrownicy
i wykladowcy "icczorowych . ~zki1l po lit) cznych.
Wi dział Propagandy, Kultury i o;,, i aty
Komitetu Łodt!.icgll
Pohkicj Zjednoctonej Partii Hobotniczej
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JT'szysfkim naszym, Czytelnikom.

Kto otrzymał nagrodę?

Kolporterom.
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Korespondentom i Przyjaciołom

H'qnihi noszeąo konlf.ur.su
p. t.

zasyła sercfoczne życzenia

Szczęśliwego

~JIKTO

Nowego Roku

Redakcja
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zanneszczamy na str. 4 m dzisiejszym nwnerze
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ARMIA RADZIECKA URATOWAŁA LUDZKOŚĆ
•

od gm.•oź y

otwo1•nej wojny bakte1•iołogicznej

Wyrok na japońskich zbrodniarzy wojennych w Chabarows~u
I .")rok.- powiedział prokurator - I oskarżeni - po czym Trybunał udaje
wmien nie tylko. orzec karę w sto- się na naradę.
\\'"'\'IWK
sunku do oo;karzonydt odpowieG.nio
druga natomi::i~t „studiowała" spo- do stopnia irh winy, !l'C7. rclwnicż być
30 grudnia ub. r. w pómych godzig·roźnym ostrzeżl'11iem dla !'OclŻe!l'a~oby zarażania zwierzQt i rornn.
\V dd~z;i,·m ciągu prokuratcr opi;~- C7Y clo nowPi wojny światowl.'j. JS"ie- nach wieczornych, Trybun::ił Woj,<k"..je nie~'łychane w clziejach ludzkoś::: •:haj wiPdzą w~zr~cy ci, którzy knuią wy w C~abarow~ku ogłosił sentenrjQ
zn~ca;1ic się nad ofiarami „eko;pery- nowe spi;ki i zbrodnie J>rzeciwko ludz wyro~;:u przl'dw1:o byłym wojsko•vym
mc:1tow naukowych" w wi<;'zieniu kości, że świat nie za1>0mniał nauk armii japońskiej, oskarżonym o przyformacji nr 731 oraz ·Jrntki •.rnjnJ drugiej wojny światowej. Xa strażr i;otowvwanic i stosowanie broni bak•
br.kteriolog!cznej p;·owadzonej prze:: uokoju i bezp!eczeństwa narodów i:;to- ~eriol~gicznej.
Oskarżeni: Yamada Otozoo, Kadzimilitary ·tów japof1s!-ich przcdwko j:} miliony pro.;tych ludzi, potężny
narodowi chii1skiemu w latach 19-10, front ·ił demokratycznych z wielkim cukn Riudzi. Takachasi Tnkaacu oraz
K:::wa3ima J(iosi skazani zostali na
Związkiem Hadzieckim na czele.
1()41 i 1942.
Jest to ;iotężna i z"·ycię.;lrn si!„. :?5 lat \\ięzienia. Osk~n·żeni: Sato
japoń~kiego,szta
Zgodnie z planami
która potrafi okiełznać i surowo uka ~iunclzi oraz Karasawa Tomio - na
bu irencralnego, armh kwantuńska rać w~<1cl!dch podżegaczy, wojennych, :o lat wirzienia, zaś oskarżony Nisi
miała po wybuchu wojny z ZHRR za- niech;ij wyrok wa<iz Tosihide - na 18 lat .więzienia.
·ędziowie ~to-;ować wobec radzieckich miast na in brzmi, jak grożne o3trzdenie ! '.\Iitomo Kadzuo skazanv zo>tał na
(Woro>zylow, kończy prokurator.
llaleki:n 'Ys~horlzie
1 '.i lat '' ił,'zienin, Onoye :\1asao - na
Chabarowsk, Blagowieszczcń ·k i Czi12 l:it "ięzit>nia. Hirnznkura Dzenta) bomby, napełnione zarażonymi ZBROON'I.\RZE PRZYZXA.J.~ SI~ saku - na 10 lat, Kuru<ima Yudzi
dium~ pchłami - co zostało udowod·
- na 3 lata, \\Teszcie I'il·uezi • 'oriDO WL ·y
nio:1e na mocy ujawnionych w tolrn
micu - na 2 lat;i więzienia.
Po przemówieniu prokuratora Smit·
rozprawy dokumentów.
Z oburzeniem piętnuje prokurator nowa zabrali glos adwok:::ci: Bielow.
„naukowców", którzy zamordowali Prokopienko i inni, którzy prosili
tysiące Chińczyków i Rosjan w „wię Trybunał o uwzględnienie okolicznozieniu eksperymentalnym" formacji ści łagodzących, w szczególności
przyznania się oskarżonych do winy
nr 731.
i ich szl!zerej skruchy.
Prokurator przypomina Trybunało
Oskarżony Rawasima IGosi w owi, że prokurator radziecki w Międz~ statnim słowie oświadcza, że zrozunarodowym Trybunale w 'l'okio prze- miał cały ogrom swego przest~p>Lwa,
MOSKWA (PAP). - Praga mosprokuratorowł amerykafoikiekazał
przeciwko klew~lrn w ostatnim dniu l!H9 roku
zbrodnię
stanowiącego
mu w tymże Trybunale protokót ze- ludzkości i gotów jc~t przyjąć najsu- poświęca wiele mieji:ea podsumoznaft o~karżonych Kawasimy i Kara- rowszą lrnrę.
waniu wyników ~bieglego roku.
sawy, świadczących o nieludzkich
przyOskarżony Yamada Otozoo
„Prawda·• w artykule
Dziennik
eksperymentach na żywych ludziach. zna.ie w cakj pełni swą odpowiediial wstępn;1·m zatytułowanym
„Rok
ność za wzmo:i:cnie przygotowań do wielkiph zwycięstw" pi',ze:
AMERYKAŃSKI OSKARżYCIEL
wojny bakteriologicznej.
,.Złotymi zgłosl{aJni wpisany zoUKRYWA DODATKOWE DOWODY
Oskarżony Kadzicuka Riudzi oie ten rok do historii bohatersta11
ZBRODNI
świadcza: „Uważam za hańhf, że b~·
stwierdza pro- dąc lekarzem, a więc przedstawicie· skie.i w11o1Jci naszego narodlt o zwyIstniały jednak - komnZR• ci(lstwo wielkiej sprawy
pewne wpływowe czyn· Iem zawodu humanitarnego
kurator l'artił
niki, którym zależało na tym, aby miast wypełniać swój święty obowią niunu. Port kierownictwem
potworne zbrodnie japońskiej klild zek wobec ludzlrnśd wkroczyłem na bolszewic·kiej, po1l genialnym une
nie zostały ujawnione drogę niszczenia narodów śmiercio wodem Tow. Stalina lnnzłe radziec
militarnej
cy upamiętnili rok 1949 nowymi
przed światem i dlatego, wbrew Żą· nośnymi bakteriami".
wspaniałymi Sltkcesami w pracy dla
Dzensaku,
Hirazakura
Oskarżony
daniont Międzynarodowego Trybuna•
lu, amerykański oskarżyciel publicz- wyrażając swa skruchę oświadcza: sz<'zi:~eia ulrnchanej ojezyzny. W
snkny nie przedstawił posiadanych do· ,,Surowa kara dla nas będzie ostrze- lllł9 roku osl;J,gnlr,to ogromne
analogicznych żeniem dla tych, którzy usiłują pr:q- cesy w walee o przedterminowe
o
dodatkowych
wodów
ARMIA RADZIECIU
wykonanie powojennego pl:mu pię
„eksperymentach", sto~owanych na gotować nową wojn~. Mam nadziek, ciolPlniego. Produkcja całego prLoURATOWALA LUDZKO~ć
będziemy ukarani,
żrwych lu:łzi:ich przez nankiń„ką for· że nie tylko my
PRZ:ED Z.\Gł,AD.~
JnHiht ZSRR w tym roku przewyi;lecz również główni winowajcy
mację „Ej".
Gdy zwycięska Armia Radziecka
cesarz Hirohito, generał ~iyła produkcję przedwojenną o
japońsl<l
Prokurator stwierdza, że na ławie I~ii i generał Wakamacu, którzy nie więcej ni:i: 40 proc. Nlenstannłe rozłamiąc opór armii hitlerowskiej szła
na zachód - napotykała na swej dN oskarżonych nie zasiedli tacy czoło zasie:lli tu z nami na ławie oskarżo wi,fa się i krzepnie soc,lallsty<'zne
rolnictwo. Dzięki sukcesom przedze dymiące zgliszcza Treblinki, ko- wi ·zbrodniarze, jak bakteriolodzy nych.
mysłu I rolnictwa podwyższa się po
mory gazowe Majdanka i piece kre- Isii Siro, Kitano, Wakamacu, orgaOskarżony Kikuczi Noimicu oświad
matoriów oświęcimskich. - W labo- nizatorzy i inspiratorzy wojny bak- cza: „W duszy mej zaszedł przełom ziom życia ludzi pracy w naszym
Instytutu teriologicznej, gdyż znajdując się po-- na całe żvcic, żałuję, że na ławic o- kraju.
Poznańskie"'o
ratoriach
Wielkie sukcesy narodu radziecBakteriologicznego hod~w:ili hitlerow za ~ra~iGa~i ~SRR ko!zyst~ją. z po- skarżonych nie zasiedli wraz ze mn<ł
cy bakterie dżumy, przygotowując się 1parc1a i _op1ek1 obozu impena~1stycz najważniejsi organizatorzy i in~pirol kiego w budownictwie komunlstycz
do zastosowania broni bakteriologicz nego, ktory aam marzy o czasie, gdy torzy wojny bakteriologicznej. Pobyt nym świackzą clobitnie o wyżs7.oś
nej przeciwko milionom bezbronnych będzie .mógł zaata~o:va~ . lu~zko~ć w Związku Radzieckim dopomógł mi C'i u~tro.iu socjalistycznego, o jego
ludzi. Tylko druzf(ocący cios radzil'c bombann at?mo.wym,1. l sm1~r.c1onos do zrozumienia, jak zbrodnicza byla nil'r.r1iwnanej przewadze nad zgnihm ustrojem kapitalistycznym.
kich sił zbrojnych zadany armii hit- nymi bakteriami. Nie ummeJsza to obrana przeze mnie droga".
lerowskiej, uratował ludzkość o:l .o- jednak .win_y tych ~brodniar.zy, któ:
Rok 194!) - kontynuuje „Prawpełne
Analogiczne oświadczenia,
kropności wojny bakteriologieznej. l'ZY. z,=i.s1edh na ławie. os~arzo:irch i skruchy składaj~ również pozostaii da" - był rokiem nowych poważ·
Gdy z kolei Armia Radziecka rozgrc>- pomes~ muszą odpow1edz1alnosc. za
miła szturmową siłę imperializmu ja- popełmone przestępstwa przecrwko
:adzkości.
pońskiego - armię kwantuńską
Prokurator wnosi o skazanie oskal"'
ponownie uratowała ludzko~ć od groź
żonych: Yamacla Otozoo, Kadzicukn
by wojny bakteriologieznej.
Proces sądowy wykazał - podkraś- Riudzi,, Takaehasi . Taka~cu! Sato
i1
el
.,. .,.
.J
że militaryści ja· Smndzi oraz Kawas1ma K1osi - na
la pr<łkurntor 'INARSZAWA (PAP). - W uchwa- powstawaniu nowych remanentów z
pofo1cy ezynnie przygotowywali się najwy~szą pnewid;danQ przez rado prowadzenia wojn"I' hakteriologicz- clzieck1e ustawodawstwo karę 25 lat Je Rady Ministrów w sprawie reali- dostaw bieżących, Państwowa Kominej, nsih1jąc cofną'ć iudzko.;ć ku cza. v:ięz~enia;, . os!rn~·ż?nrch: Karasawa zucji zada1'1 oszcz:;clnościowych w s,ja Planowania Gospodarc:zeqo z11.rzą
4om groźnych epidemii dżumy i cha· T?m10, N1s1 Tosilude, ?no}'e :U.fasa'), 1919 r. zostało ro. in. stwierdzone, że dz.iła, aby na podstawie dokonyw'\·
}ery, ku najbardziej mrocznym f'Za- II1razakura Dzensaku l ~1~omo Ka- w gospodarce materiałowej kryją się r.cj inwentaryzacji zostały ujawnioduże możliwości oszczc:dno- ne wszelkie nadmierne remanenty,
som średniowiecza. Oddziatv baktc- dzuo - na karę pozbaw1ema wolno- dalsze,
przede wszystkim te, które. nie zostariologiczne armii japońskiej • przygo- ś;.i od .15-2~ ~at; .orar. os~arżonych.: śdowe.
Wobec tego, że inwentarvzacja
to-wywały w ciągu lat brof1 b:ikterio- K1!rucz1 Nonim~u. i Ki:nlSlma Yudz1,
logiczną, której zastosowanie w woj- ktorzy odegra!~ Jedyme. i:olę. wyk~- przy końcu roku daje duże możliwo- ly ujętP. w spisach spoleCT.nych konłe ro.zprzestrzeniłoby działanie bak- nawczą - na <> Jata w1ęz1ema kaz- ści ujawnienia nadmiernych remanPn misji przeglądu remanen\ów, w potów, a równocrnśnie przeciwdziah łowie ubiPHlego roku.
teńi chorobotwórczych również na dego.

MOSKWA IPAP) - Po zako11czcr,in postępownnia dowodowe"'o w tcczącym ~ię przed Trybunal:in ·wojsk~wy.m w Chabarow~ku procesie jap1jnsk1ch zbrodniarzy wojennych zabrał glo.> o3karżyciel puhlicirnr prokurator Smirnow.
.t'rokurator stwierdza, że znaczenie
procesu bynajmniej nie o~rnnicza si~
do uslulcnia o.;obistej winy i stopnia
odpowiedzialności 1rn>zczególnrch og;J~·:i; nid filrdztwa
skarżonych
i procesu prowadzą ku kif'rowniczym
kolom imperializmu japoń.;kiev,o, J1tóry na przestrzeni "ie lu lat był głów·
nym czynnikiem agresji na Dalekim
""schodzi!.'. Proces głównych japoi'iskich zbrodniarzy wojennych w '!vkio, który zakończył się w HH8 ro:rn,
ll. całą oczywistością wykazał, że im·
perialiści japoń~cy w ciągu "ie lu lat
przy:;:"otowywnli ::.ię do agre~ji antyradzieckiej i zng:irnięcin 1·:1dzieckie":>
Dalekiego Wschcdu.
Przez okupacj~ Mandżurii zdobyli
agresorzy jRpońs(!y dogodną bazę wy:o;iecią
padową, pokryli l\fandżu:·;ę
dróg strategicznych i lotnisk i tam
też przygotowywali wojnę baktcriologiczną. W 19:36 roku Japonia zawarla
z hitll'rowskimi l 'iemcami tzw. „pakt
którego
do
antykominternowski",
faszystowrównież
przyłączyly się
skie Włochy.
W 1937 r. imperialiści japońscy
wtargnQli do Chin.
W ]l)38 r. imperialiści japoi1scy napadli na Z\\ iązck Haclziecki w rejonie jeziora Chasan - lecz próba sił
wypadła dla Ja poaii niekoriystnie.
W 1939 roku armia kwantuńska
dokonała ponownego napadu na )łon·
golską Republikę Ludową i ZSRR,
lecz znowu spotkała się z druzgocą
Cł odprawą. Mimo to militaryści japońscy nie zrezygnowali ze swych zaborczych celów i sięgnęli po nowe
przystąpili do przyśrodki walki gotowywania i stosowania nielutizkieJ, si~jącej mac;owe zniszczenie
bre'3i bakteriologicznej. ·

~za z nich spe~jal\zownła się w rozb:i kterii wąglika, cholery
mnażaniu
i d~nmy, hodowli pchrl i gl'yzoni,

Pl.Z". 1·n·„entar"zac;1·································
······-··••11••·················

znacznie odlegle otl tere:iu
wojennych. Analizując materiał dowodowy, prokurator kreśli
dzieje przygotowai'1 japońskiej kliki
wojennej do wojny bakteriologicznej,
wskazuj:}c, że jakkolwiek broń bakteriologiczną zamlcrzali militaryści japierwszym rzQ~
pońpcy zastosować
dzie wobec ZSUR - to jednak liczyii
się również z możliwości~ jej zastosowania wobec innych krajów, z którymi Japonia była w stanie wojny,
tj. wobec Stanów Zjcdnoczonyc!1
i Anglii.
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WYTWóRNIA śl\UERCI

Na podstawie ujawnionych na pro-

eesie dokumentów oraz zeznań oslrnrżonych i świadków prokurator charakteryzuje działalność olbrzymiej
„-ivytwómi śmierci", w której produkowano i wypróbowywano na żywy.:h
ludziach wszystkie rodzaje broni bak·
teriologicznej, takie jak hakterie wą·
glika, dżumy i inne. Cała działalność
acjl bakteriologicznych opierała
f
_ zach cesarza ja.
~
fJlęi\ 1;.~ taJnY~.11 r~.~1,a '. japoń·l~ieO'o
1
0
1
1
"'
~
iego
,
s a u genera nego. . . ,
7
Prze~hodzą~ ~o bbzs~~ eh ; ~{ef::;:
•
.
ł6w działalnosc1 formacJ~ n~
100, prokurator wskazuJe, ze pier\\-
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Górnicy polscy
wykonali plan
W
WARSZAWA (PAP). dniu 31 grudnła, o godzinie 9
m. 15 polski przemysł węglo•
wy wykonał roczny, p'ian wydobycia na 1949 rok.
Najbardziej

wyróżniły

sią

prey wykonaniu planu zjednoczenia: Rybnickie i Dąbrow

skie oraz kopalnie: im. Stalina, „Karol" oraz „l\Iarcel".

znpy.
„Ch:ielihyśmy wiedzit'Ć tuje „L'IIumanite•· kto w· mini<rter·
st11;e prncy popiera tyd1 ludzi?"
stwierdza
„\\'ladze franrn~kb 1>rotegują faszr,L'!ri:manitc'
;;tów pol5kich we Fran~ji oraz całą
?migrację kontrrewoluc) iną, zgrupo·
~·aną na naszym terytorium. Jak się
wię:: można dziwić, że tcrrory;ci dozamii chów? ::IIieści się to
konuj~
ptzecleż w ram:<rh polityki paktu itlantyckiego. Je.;t Io bezpoiiredni:i
kon3ekweneja. polihkl zdrndy, która
przek~ztałca Francję w kolonię amcrykań ;ką i w główną bazę podżei:a·
czy wojennych. Zamarh je-;t wynikiem spisku przeciwko Polsc!", prze·
dwko krajom demokracji ludowej,
przeciwko Francji i przeciwko pokojowi.
Oburzenie wszy lkich uczciwych
Francuzów i patrio~ów - pisze w zakof1czeni\1 „L'Ilu11rnnitc" - jest cal·
lrnwiele uza -.:;nclnione. Po" inn~ p;ię '
przepędzić z naszej ziemi ws7.ystkich
agentów potlżl"gac.,,y wojenny~h i wro
11:ów na<1zego kraju".

Dziennik „L'Hu-

(PAP) -

omawiając rnmach n'.\ Ambasadę Polską w Paryż~!, stwierdza,
że był to akt zbrodniczej prawcka::ji.
Dziennik podkreśla, że zamach ~o
zorganizowany w przedednia
stllł
rozpoczęcia doniosłych ro!rnwań handlowych, w wyniku których przemysł

francuski może otrzymać 11amówienia wartości 30 miliardów franków.
Zamal'h miał na celu dał;ze zatracie stosunków pol<ko-francu-.;ki-::h pisze „L'Humanite", - które pogor,:;1yly się oo;tatnio z winy dyplom'leji frar.cuskiej, rojącej s:(' ol szpi(!wskutek oburzających
gów, oraz
demokratów p3J-;l;ich
prześladowań
llrzcbywających we I•'rancji.
„L'Humanite" stwierdza nastę
nie,, że we Francji dzia\:1. organizacja, nosząca nazwę „stow::irzyszenie
kom'Ja,tantów pol<k!ch". Jest to orpowstająca
~ani:r.al'ja pólwojslrnwa,
w śchlej h:;::mości z czynnikami ganl
li<1tow:>kimi i prowadząca wraz z tymi czynnikami wspólną akcji? 1irzerobotniczym,
c~ganizacjom
ciwko
przede w,;zystkim w zag!rbia('h gór:iiczych.

Narócl radziecki z

Zbędne ręmanenty muszą być .ujawniane

działań

PARYŻ

manite",

Pod przewodem genialnego S .

„ ...........„„••••c••••...,..„...... „ ••....••..„ ............... ,,.,

rejony,

Zbrodnicza prowokaci a
„L'Humamte'' ozamachu na Ambósadą RP. wParyżu

ufnością w

ogo wybieramy do

Wytyczne w te1 sprawie dają: III I że nie należy wybierać do władz
Plenum KC Partii oraz :powzięte na partyjnych dobrych, "\Yyróżniających
ich podstawie - uchwały Biura Or- się pracowników umysłowych, roga'!1'!e;acyjnego KC 11: l8 Estopada botników podwórz.owych, czy magazymowych. Wytyczne określają zawub. r.
W myśl tych wytycznych i u- sze ogólne zasady. Praktyczna realichwal winniśmy prz.ede wszystkim z.acja tych zasad musi uwzględnić
dążyć do wzmocnienia rbrzoo.u prole- konkrntne w0runki terenowe.
Biuro Organizacyjne ustal!iło mitadackieg0 w kierovmictwle organizacji partyjnych. Biuro Organiza- njmum stażu partyjnego, wymagacyjne poleca, aby w 7.akładach pro- nego od kandydatów ina starn.owiska
dukcyjnych i P.GR-ach ~bo~icy ~: s~kretarzy podstawo:vych or~a<TIL7..av,~odov;o. czynni sta:1owih w~ęk~osc CJ~ or:az sekr~tar~ i człon.kow kok:erown:ctw.a .Pa~YJ~ego .. w ~om1te- m.:.tet~w gmmn~c'.1, . po:viat~W)'_Ch,
tach „czas m!eJ~~1ch a d:zi1el!11~o:vych d;:1elnicowych. m;1e.Js.k1ch .~ woJewódz
Part~-stanowi:11 co na1mmeJ Jedną kich '~ wysokosc.i otl .;e~nego~ d~
trzech l czt~rech lat. s_u zi:o~~. t~J
.
trzec;q·
Jesh. wyb?'1'Y odbywaj~ sa.ę np. na uchw~ly . nie ;..-ymaga wyiasm~n.
ko:palru, .to Jest rzec;zą p1er:wsrz.~rzęd- TypuJąc i "'.'Yb'.erając k~ndfdat?w
neJ wagt, aby w ktler<Yw111ctw1c ot- do władz, v.--mmśmy pam:ętac o ich
ga:nizacji kopalnianej byli w należy- stażu pa·rtyjnym. I to jest druga
tym stopniu reprezenitowani robot- ws.kazów:rn na 1:emat tego, kogo na.
nicy rpracujący pod ziemią, jak rę- leży wybierać.
B:uro Organizacyjne wskaz.uje rów
bac:ze, ł~dowaczc i im podobni. Jeśli
mowa 0 fabryce meta.Jowej il elektro nież. kogo nie naJeży wybierać ani
technicimej. to troską całej partyj- do władz, ani jako delegatów na
nej organizacdi zakładowej będzie, konferencje. Nic wybieramy byłych
aby w jej kiero\vnictwie byli wy- członków BBWR, OZON-u, ND, ONR,
kwalifikowani tokanze, frezerzy, st:.li aktywri~ów ZZZ, sjon.istów, funkcjo
nariuszy burżuazyjnego aparatu ufierze.
o to, tcisku, a. w:ęc: policjantów, prokuraIdZJie - jednym słowem aby w kierownictwie pall"f:yjnym by- torów, rzwią11:3nych z sanacją :za\'.-oIii w !Pierwszej linLi. reprezentowani dowych of'ceróv:, poliotycznej i wyrobotnicy czynni w głównych ogni- wiado-wc.zej kadry AK, oficerów i
wach produkcji danego zakładu. Tyl podoficerów armH Andersa, którzy
ko wówczas bowuem Pa.rtia będ'Zie byli zwi::izani z obozem londyńskim
.
'Zdolna wypełnić swoją rolę, jako itp.
Wybory pro\vad.zone sa pod haczynnik odrpowiedz!alny !Za 1Produkslem: wnn~cniafl.i_:i. p:aietariaekiego
cję i życie całego rzakładu.
Taka jest 'Pierwsza wytycz.na w trzonu w k1erown1ctwie na.szych orkampani.d wyborczej. Naturalnie, wy gani?.a.cj~ wybiC'ra11ia ludzi z odp otycznej tęj nie należy sztywnie sto- wiednim stażem partyjnym i ludzi 7.e
SO'\V'aĆ. Nie oznacza ona bynajmniej, sprawclzcną prze złością. To jedna~t
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władz

na

kra cza · '"' 1950 rok

nyoh sukcesów potężnego obozu po
koju, demokracji i soc.iallzmu. Jecinoczcśnie rol> ten przyniósł nowe
klęski obozowi realrnji imperialisty
cznej, obozowi podżegaczy wo.Jennyeb, doprowadził clo dalszego 7.aostrzl'llia. w~zntkich sprzeczności irn
perlallzmu.
Narody na całym świecie - kon
kluduje „Prawda" - nie chcą wo.iny. Jednym z największych sukcesów 1949 roku było utworzenie potężnego zorganizowanego frontu
skupiającego w
bro1'1ców pokoju,
swych szeregach 600 milionów o-

sób aktywnie walczących o pokó;i.
Wokół Związku Radzieckiego zespa.
la siQ cała postępowa ludzkość, Ristoryezne zwycięstwa Związku Raclzieckiego, krajów llemokracji ludowej, sukcesy obozu demokrałycz
nego są t1~erozerwalnie związane z
imieniem Wielkiego Stalina - Wodza i Nauczyciela całej postępowej
ludzkości.

0-1

Pod genialnym przewodem Towa
rzysza Stalina naród radziecld wkrn.
cza w nowy rok 1950 pełen przeko
nania w zwycięi>two wielkiej sprawy komunizmu".
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Zakonnik-dowódcą bandy
T1•ze~i dzień

NOW

;1rocesu w Rzeszo w ie

I

rodowa Organizacja WojskO\„ra). Zetknął s'ę on w :roku 19ł5 11: bandą
„Mewa" podczas odpraWY dowódców
kilku band, Pnywódca ba.ndy NOW,
ojciec zakonny Jan, proponował
wówczas „:\lewie", aby pndporząd"k.o
„„„ ••• „ .••...•.... „••••••••••••••••• „.~····· "~ąla. S\VOje grupy Naroclowe.i Organizac,ji Wajskowej. Na pytanie pro-

RZESZÓW (PAP). W trzecim dniu
rot:.prawy oskarżonych o •Ys'Półpracę e; dywersyjno - rabunlwwymi ban
dami NSZ Sąd przesłnchał świadka
Kaz'.mierna Stockiego. Swiadek ten
jest b. członkiem bandy NOW ~Na-

kurato1·a

ODEZWA

Socjalistycznej Pattii
Jedności

Hiemiec

BERLIN (PAP). W odez.w:e. podpi
sanej p.-rz;ez przewodniczących SED
- Wjlhelma Plecka i Otto Grotewohla, Socjałistyczna Partia Jednoo
ci Niemiec, stwierdza, 7.c rok 1949
był rokiem wytężonej walid, która
wyda.tnie osłabila pozycje podżega
rn:y w0Je11nyeh, wzmocniła natomiast poważnie :;iły światowego obcnu pckoju. Naród niemiecki wniósł
do tej walki swój uclzi.ał, wypowiadając się w bezwzględnej ...:ięksw6ci
z,a jednością. i polrn,Jem, a przeciwlco
polityce rozdarcia Niemiec, propago
wanej przez ameryltańs)q imperializm. Odezwa określa pllwstauie .Nie
mieekiej Re1rnbliki Demokratycznej
jako fakt o <loniosłym znaczeniu clła
utrwalenia światowego pokoju,

11CZ1m:::iam-1111--mi••---------------------.---•-••••••••aa-•lil:lll-.. .
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partyjnych

świadek wyJaśnfa, że

NOW

bylo kontynuacją przedwojennego
Stronnictwa Na·rodowego, które p.)
wyzwolen~u. wystąp!ło :przeci'\vko ustrojowi Polski Ludowej.
Ze względu na konieczność przesłuchania nowych świadków oraz ze
brania dalszych dowodów, Sąd przer
wal ro~rawę, wyimacza.iąc termin
ie; wznowienia na 3 stycznia 1950
·;oku.

~Ys~ani~ły
chińskich

s11kc es

koleiarzy

PEKIN. Jak J>oclajc Agencja Sinlrna, w dzień Nowego Roku po raz
11ierwszy od lat 13 w·Lnowiony zost,1
nic ruch ltoJejowy na rnagl.strali Pekin-Hankou, długo.śr.i l.'?12 km.
W dn"iiU 28 grudnia w dwa mit's·ią
ce po wyzwoleniu Kantonu w:znow1o
ny został ruch kolejowy na prze>tri.erti 1.381 km. Uruchomi<C'Tl.ie komunikacji !kolejowej :no. tych dwóch
odcinkach, umożliwia przeja11.d bez
przesiadkl ze staajl Mandżuria do
Kantonu pl'zez Charbin, Mu'.{dcn, Pe
kin i Ha.nkou.
Na trasie Peldn-lłankou kursować bc;dzle eoclziennic ekl'>tłress.
l 1ntchomlenie nowy<'h magistrali
jest wiell<im osią.gnlc;·
kołt'jowych
ciem knlejarży c>hiiiskicł„ którzy
wznowiepnystą,J>ili do pracy nad
niem komunikacji kolejo,•:ej nazajutrz po wyr.wo-lenl11 tyl'h obszarów.

nie wystarczy. B'uro Organizacyjne Na rebra11iach tych w:rsmvano k:mdydatów, odpo·wiadających wymnga
się we niom p05ta·v.rionym przez uchwały
skład ludzi, rmajdujących
partyjnych, określa w kierownictwa pa.rtyjnego, żywo dywładzach
:imaCtZllej mierze oblicze samej orga- skutowano nad tymi kandydaturan.fo~acj,i i jej zdolność do realizowa- mi, .zastanawiano się nad ich życio
nia uchw·al najwyższego klerovn1lc- rysami, badaino sumiennie jch przetwa Parti1i. Winniśmy więc pamię- s.z.łość li ich zdolność do k!erownictać o tym, aby WYbierać do władz twa życiem organizacji party,incj.
W.ałżon'wwie Jołiot- ~urie
towarzyszy zdolnych do realizowa- Zebranla wyborcze odrzucały kandydatury ludzi, którzy nie po'\vinni
nia lini;i Partii.
A jacy to towarzysze zdolni są do wejść w skład władz partyjnych.
realirzowania linii Partii?
W niektórych jednak organ:zaUniwersytetu 1m. Marii Sklodoi'\'sk ej
Tacy towarzysze, którzy d<>tychC2a cjach partyjnych okazało s!ę, 7.e zesową swoją p06tawą w pracy dali do brania wyborcze n:e były nale>.yc!c
LUBLIN (PAP). Rada Wydziału
wody, że są oddanl Pa.rill, uczciwi i przygot.owane, nie zapoznano ogó!iJ ::\fatematyc:zno - Przyrodniczego <Osuzerzy, że są świadomymi i pno- członków Patrtii z uchwałą B. O. i
1lu.ilłt'ymi ludźmi w Pa.rtii, że są nie- instrukcją KC w sprawie ·wyborów. raz Senat Akad~micki Un'.wersytet\1
ubłagani wobec ·wroga klasowego, że Taki brak prz.ygotowat'.la n'.e mógł :~n. Marii Curie - Skłodo"\\•sk~ej w
potrafią. kierować ~rgani!llllcją I wy- nie wpłynąć oczywtlście na przebieg LubHnic uchwa.Jily jednomyślnie na ,
tyezać jej mdania, że pot.rafią pro- zebrania wyborczego i na ,v.yn•k
dan:c sto:::mi dokto!·u ho.norowego
wadzić za sobą bezpartyjnycl1, ie nie wyborów.
wiclk:m uczcnym prof. Fryder.1·koboją się krytyki swej działalności u
Stąd '\\"11iosek, że organizacje parstrony robotników i nie tylko nie
<>ałą starannością I wi Joliot i Irenie Joliot - Curfo.
z
winny
tyjne
będą je.i tłumić, ale b~d~ ją pobuN3dar:ie doktoratu honoris causa
dntc\ bc:dą, aktywizować partyjnych dbałością przygo1ować zebrania wY- jeĘt
W)Ta1.em uznani:i dla zasług, p::i
borcze.
i bezpartyjnyełt robotników.
łożonych przez małi.cnków Joliot w
Wybieramy więc do wlad'Z parI to jest piąta wytyczna w tcczącej dz:edz:n'e bada1'1 nad energią atotyjnych najlepszych towarzyszy, któ się obecnie kampanii wyborciej do m:>wą oraz nad zaslosowan'.em jej
rzy rozwijając demokrację wewnątm
dla celów pokojowych.
władz pa.rtyjnych.
partyjną, w opa.rciu o nie.skrępowa
ną krytykę. o oddolną kontrolę mas,
p6trafią pncprowadzić w llWolm za
1Vszystld1n wlókniarzom biorącym, udział
kładzie pracy linię kierownictwa na
szej Pa.rtu. I to jest czwarta. wytycz
me HJ!3pÓf zamodnżcfmie, JOSZ!JSlh111 rrzodomnik01n
na, ktt>rą kierujemy się w kampanii
wyll(}TC'Zei <lo właclz partyjnych.
pracy sklada serdeeznc iyczenin 11omorocwe
Jak wskazują dotychc;r..a.sowe doświadm..cnfa, w więk#Z()lici organizaZam. TVlók:niarzy
Zarząd Glómny
c.tl partyjnych, w których odbyły się
już iwybory-•wytycmie Plenum i Biu
TFspólzmvod11icflva
Tfl,l;dział
ra Organizacyjnego zostały w spoI sób właściwy wprowadzone w życie.
~~--------------~~
KC Z\'1-raca uwagę jeszcze na to, że

doktorami honaris-causa
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Przemysł włókienniczy w

Planie 6-letnim

unowocześnienia, wzrostu wydajności pracy, poleps
jakości i utrwalenia systemu oszczędnościowego

na iem
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Cze.słotfJ Szgrnori.sld
dyr. naczelny CZP Wełnianego
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wzrastać bę~zie ilo.ść. zainstalo\va
nych aparatow czuJntkowych (lamelek), wprowadzona zostanie
sygnal!zacja elektryczna
przy
o~sludzc wielowarsztatowej. Prze
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''".idl;lj~ si ę róv>r:i-ież urządzenie
dzw1gow w oddziałach przygotowawczy~h tkali: i. które t'::(:a:ii-
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Stopniowy· wżrost produkcji
przemysłowej w okresie planu 6letniego zapewni znaczne podni~
sienie stopy życiowej ludności
pracującej. przez dostaixzenie od
powiedniej ilości arty:rnłów bez:pośredniego spożycia. Dbte!;o też
produl;cja tk;min bawcłr>Jan~·ch w
roku rn;;;;; podnie."ie się w stosunku do roku 1949 o 50 proc.
Podobnie, J°<lk wzrost produkcJ·i
tkanin, "kształtować s;ę b"dzie
"
również zwiększenie produkcji
przędzy
bawełnianej,
zarówno
cila potrzeb własnych, jak i dla
innych przemysłów.
Vfykonamie planu 6-lctniego w
przemyśle bawełnianym wymaga
poważnych inwestycji, toteż przewiduje się stworzenie wielu 'no,..
wych 0 :;rodków przemysłowych
na terenie całego kraju, ze specjal
nym uwzględnieniem okolic mało
uprzem~slowionych. Pozwoli to
przede wszystkim na zainstnlowa
nie znacznej ilości nowych ma·
szyn przy równoczesnym wyko
i·zystywaniu nowych metod produkcji, a w szczególności dośwfad
czeń, zaczerpniętych z przemysłu
radzieckiego.
Poza tym w przędzalniach planuje s i ę wymianę obecnych wrzecion na wrzeciona o większym
skoku nawijania,
zastosowanie
pneumatycznego czyszczenia zgrze
blarek i aparatów wysokowycią
gowych dla przędzarek obrącz
kowych. W tkalniach corocznie

?zą ·wysiłek ~1zycz~y robotrn_ka
it:J. W wy~?nczaln1~ch _wz~noz~Dle p~dukcJ1 nas~pi d~ię~ . far
bowanm metod~ c:ąglą. l r.Kroconemu pr~cesowr bie!enia 0 " 32 • za
sto::owanm urządzen od 2 mg!ag-

cy~~lem polepszenia war•rnkćw
socjalnych. w trosce 0 bezp·.ec;~ 2 ń
stwo i h'gienę pracy. szere~ zakładów zostanie wypo~J:lonych
w urządzenia klimatyzacvjne i
oświetlenie :farzenio\VC,
prz ...-J
czv. ni si<> w dużei· mierze do 1;d
niesienia„ wydajności pracv.
Jak z tego wynika, 6 -letni nlan
·
dnwestycyjny przewiduje i-ozbudowę ~ przekształcen i e istnieją~ych Z<1_kładów w celu zra~jonahzowania proce.su prodnkcyJncgo,
pmrndując tym samvm poza podniesieniem produkcji - ró\vn : eż

:o

'O_

zwiększenie stopnia usz:aehetnie
nia wytwarzanych tk::min.

6'.orol

Rok 1949 zamknął okres planu
W ostatnim roku planll 6-ietnie
go (1955) produkcja tkan:n ból- 3-letniego i wprowadz:ł przemysł
wełnianych, przypadająca na gło- wełniany na drogę wypełniania
wę ludności wzrośnie w porćw:ia zadań Jllanu G·ld licgo, zadań któ
niu z rokiem 1936 przi:szlo dwu re moją przebudować i zmodem.'.zo
krotnie, a zarazem zw:!;k~7v' s ę wać nasze opóźnione w rozwoju
odsetek produkcj'. gat•i• 1 kMv C':a- życie gos)Jodarcze. a tym samym
n_in szlach~tni ejszych, jak pope- przysto:rnwać je do socjalistyczn0
go systemu gospodarczego.
hn, batystow itp.
Wiąże się z tym róvmież bez
Już w drugim roku planu 3-let
pośrednio wzrost produkcji tka- niego przemysł wełniany przekro
nin z przędzy odpadkowej, dla czył poziom produkcji przedwopełniejszej realizacji planów o- jennej. Osiągnięte wyniki oraz do
szczędnościowych.
świadczenia, uzyskane przy realiV.~ęzłowym punktem pl~nu 6- zacji planu 3-letniego, a wynik.a
~ctn1ego prze?-1y~łu baw~łn11mego jące ze stałego wzrostu sprawnoJest ~spra\\-n1eme ~e~hniczn.e pro ~ci i pracy ludzi i maszyn, służy
d~• ~C.JI przy _pogłębiaJf!Cyn~ _1, roz- ly jako FZCsłanki do ustalenia
'\JaJącym się rucl~u w~poł~awcd zadPi1 planu 6-letnicgo.
~uctwa pracy, raCJon~hzntorstwa
Przemysł wełn i anv w' planie 61
rucl1u oszcz"dno"c1o•"cgo co
.
let11im poza wzro.<itcm produkcji
·. ·-..
lj
·~ , !
znacznie podnt
1
d
,·
. es wy aJno,,~ pra stawia sobie za zadanie produkcję
cy maszyn i ludzi oraz obn.zy ko tkanin o wyższej ·wartości użytko
szty produkcji, zezwalając - zgod wej, o bardziej estetycznym wyglą
nie z założeniami okresu budowy dzie,
fundamentów socjalizmu w naSurovv·ce stanowią 75 proc. kosz
.
. .
szym kraJU
na wypcln:enie tów naszych wytworów - więk
zadan'.a, którym jest sluiba dla szość ich sprowadzamy za wolne
mas i w interesie mas pracują. dewizy. W związku z tym przepro
wachone zostaną jak najdalej icych.

1

7

dące oszczędności
w gospodarce
surowcowej.
Budo\l,'a nowych zakładów i
na szeroką skalę zakrojone refnon
ty maszyn, staranność pracy robotników, oraz celowe dyspozycje
stanowią
podstawowe elementy
w realizacji zadaf1. stojących
przed przemysłem wełnianym w
planie 6-lctnim.
Dalszymi środkami dla urzeczywistnieni a postawionych zadań jest umasowienie i sprowarlzenic clo wyższych form indywidualnego i zespołowego wsp6łza
wodnictwn pracy, dalszy rozwój
::ikcji racjonalizatorskiej
i jej
upowszechnienie, szersze zastosowanie systemu „O" oraz si.kolenie
kadr dln wszystkich zawodów
przemysłu wełnianego.
Opracowany już plan technicz
ny obejmuje usprawnienia organizacyjno - techniczne, które bę
cią miały istotny \VJ)lyw
na
kształtowanie

się

I
I

wskaźników

techniczno - ekonomicznych. Do
usprawnień tych należy w pierw
szym rzędzie komasacja rozrzuconych w terenie małych obiektów
produkcyjnych, zwłaszcza przę
dzalni
zgrzebnych;
automa-

Ada'"l~ieUJicz

dyr. naczelny CZPJedw.-Galanteryjnego

Przemysł
zape,\rni

jedmabniczo-ga lantergjng

pełne

zaspokojenie potrzeb

ś'viata

Przemysł
Jedwabni<'lDO - Galante- !Ji~ w pierwszym rzędzie olbrzymi C7,eśnie w dążeniu do wszechstronryjny wykonał ple.n 3-letni już w wkład pracy Młóg fabrycznych, ro- nego zmni('j.!';Zł'nin lrnsztów produkdniu 29. IX. 49. pod względem war- zwój współzawodnictwa pracy i dzie cji i rzwiększenia tą drogą produkcji,
tościowym a o miesiąc wcześniej ;i- si.ątki
pomysłów
racjonalizator- prowadzona będzfo stała walka rz
lościowym. Zrozumiałe jest, że do o- skich.
marnotrawstwem surowca, (który
siągD;ęófa' fyc:ft 1h1'tlików przyczynił
CZPJG grupuje obecnie za.kłady zresztą w coraz wy7.szym ocl.set!{u po
.
„
produkuJ:\oo jedWGb, tkaniny pluszo chodzlć będzie rze źródeł krajowych).
we, dywany i chodniki, pasmante- Aby ułatwić S7.Jmlel!1.ie tkaczy i mpo
Edward '-euando111sf(I
rię, koronki, fii:ranki, tiule, tkaniny czątkować produkcję
dyr. nacrelny CZP Dziewiarskiego
stand-artawą,
koronkowe o.raz gazE) młyńską. Jak zainicjowano już w ro.ku ubiegłym
z tego wy?llika, przemysł nas.z ma Pt"rel'7.Uca.nie tego sa.mego typu i m&r
~ 13' .
I i3'
chairakter wybitnie llielobranżowy. ki krosien do jNinyd1 ochlrialów PN
Zwyc~kie wypełnienie planu 3- dukcyjnycb.
letniego pmwomo na odbudowę i uWielką r.olę przy automatyzacji i
parku ma&Zynowcgo, mod<'rn17-acji. parku maazynowego oj
Przemysł dzie1riarski przystępując t\7.mie zostanie unowocześnienie mn- ruchomi-en.ie
do wykonania planu 6-letnicgo w szyn, założone będą. urządzenia kii- ~·ynlsizc:zonego przez okupainta, a grywać bc:dą wnioski racjonalizator
myśl hasła „Plan 6-Ietni - pla- matyzacyjne i oświetlenie jarzcnio- produkcja przemysłu jedwabn:czo - ~kie.
nem rozbudowy", jako naczelne :rn- we, to zapewni robotnikowi odpowie- galanteryJ·nc!!o w okre ie planu 3-1et
~
Zwiększen~e wachlarz.a aoorty111en
gadnienie wysuwa zadanie zmiany dnie warunki pracy, a ,;nrazem zwięcharakteru przemysłu dziewiarskie- kszy jego wydajność i podwyższy za- niego przyczyn:iła się nic tylko do to\\·ego !>OZ'VOli rzucić na rynek kra
go, który przed wojną nosił charak- robki.
za·F'J)Qkojenia potrzeb rynku we- jowy większą ilość tkanin jedwabter przeważnie chałupniczy, a obecUruchomienie centralnych warszta wnętrznego, a•le zdobyła równ:o1>ż dla nych drukowanych, kO'Sztem zmniej
nie 11rzekształcany jest w wielki
~~;Y:~:~~;~~Y~~ęś~~m~!~~~n;~~o:~ na~ych wyrobów wiele rynków za- ~cnia ilości tkan:n farbowanych
przemy~l.
gładko.
Ujęte w planie 6-letnim zagadnie- raz usprawni wykonywanie remontów granicznych.
Dążeniem pia.nu 6-letniego je.st del
Zamierzenia planu 6-letniego idą
nia, które będą -wypełniane w tym zapobi<.•gawczych i kapitalnych.
·w planie 6-letnim przemysł nasz sia rozbudO'\va naStZego przemysłu. w kierunku zwięk.<;zenta produkcji
okresie, w :pierwszym rzędzie wpły
ną na kierunek rozwojowy
naszego ur11chomi no'l\·e obiekty, nowocześnie w tym celu zostaną wybudowane __, '-!
t 1
·
,._-<
jt'Uwa„ tl na ura· .ncgo l gazy m•.ruprzcmysh1. Urzeczywistniając zada- wyposaŻ()ne we wszy3tkie urządzenia
socjalne.
W
zakładach
tych
znajnowe
zakłady na terenach, doiych- skiej, co poczwoli nam na całkowite
nia planu u-letniego będziemy celowo dążyć do usunięcia wszelkiego dą zatrudnienie tysiące pracowników, czas zacofanych ekooomlcznie, uleg- uniemle-hlienie się od dos~w zagra
nie unowocze.śn.:eniu park maszyno- nkznych.
rodc:aju usterek i niedomagań, b~dą przede wszystkim ko~t.
cych jeszcze p-0zostałością okresu kaW celu podniesienia e<itetycznego wy, zwiększona zo~tanic produkcja
w planie 6-letnim ZVv'!'\Ą."Q\1.a bępitalistycznego i okupacji. W tym ce- wyglądu naszej produkcji, szeroko tkanin s!lachetnych orarz pcd\vy:i:szo dzic szczególna uwaga na rozbudolu zamierzamy przeprowadzić daleko rozwiniemy nasze laboratorium i
wą placówek socJalnyeh. Znacznie
idącą
specjalizację
zakładów, tzn. wzorcownię dziewiarską, która z cza- na ich jakość.
etwc.rzyć
typowe :fabryki o małym !!cm przekształci f!ię w In~tytut Na·
W okresfe planu 6-letniego nastą- zwiększona zostanie ilość żłobków,
wachlarzn a~ortymentowym, produ- ukowo-Badawczy P1·zemy-;łu Dzie,•iar pi wielokrotny w-aost ilościowy i przedszkoli, św!ctl!c dziiecięcych. am
kujące w zamian za to swe towary ~kiego. Co się tyczy surowca, to pro- wartościowy dotyehczaso·wej produk bulatorlów
i lekarzy przemysło
dukcję nn<izą oprzemy w pierw'!zym
w dużych seriach.
rzędzie
na
surowcach
krajowych.
cji.
Jei.eli
przyjmiemy
rok
1949
za
wych,
zwiększony
zo.>tanie od.setek
Zakłady, podległe Centralnemu ZaDalszym zadaniem, które będr.ie podstawę, to w chwili ukończenia korzystających z wczasów pracowni
rxądowi,
administrują wieloma oddzinlami, co utrudnia w pewnym sto- wypełniał przemysł dziewiarski w pla.nu 6-letniego produkcja wyra-z.i czych dorocz.nych i świqtecznych.
pniu kontrolę \'fYkonania planów i planie 6-letnim, jest szeroko zakro- l:'!ę następującymi wskaźnikami: dla
Jeżeli chodzl l o tak ważny odcł
stwarza niedomagania na oclcinku jona nkcja szkoleniow11. Przeszkoleni tkanin jedwabnych
,0 proc., dy- nek, jakim jest se.Jrnlenie zawodowe,
248
zaopatrzeniowym. Zdarzaj~ się rów- zostaną robotnicy - na kursach donież. wypadh."i, że pewne oddziały znaj ~konalenia zawodowego, personel tech wanów i chodników 218.8 proc., pas- !o zamierzamy w pierwszym rzc:dzie
na kursach dokształcają- manterii 149.4 proc., koronek, tiulu umasowić akcję szkolellia pracownldują się
w nieodpowiednich waTUn- niczny kach lolrnlowych, c:o pociąga za sobą cycl1 i w Tcchnicum. Ze względu na to, i firanek 301.2 proc.
ków, nie wykonujących baz akordo.złe rozm1cszczenie maszyn i ich nie- że obecnie istniejl)ce Tcchnicutn
nie
Powyższe osiągnięcia będzie moż- I wych, zorganizować szereg Jmrsów,
odpowiednie
rnbezpieczenic,
oraz -:-ozwiązuje całoksitaltu \\·ymagań na
stwarza zle warunki pracy dla za- nego przemysłu, celowym będ;r,ie na uzyskać w pierwszym rzędzie kształcących mistrzów tkackich v.re
stworzenie specjalnego , Technicum dzi~ki zwiększeniu parku maszyno- własnych liceach, prze~zkol1ć PQtrudnionych tam robotników.
Znmierzamy zlikwidować .to drog-ą Przemyslu DziclViarsko • Pończosz- wego, WT.rostowi zatrudnienia i po<l- trzebnri ilość techników włókienni
komasacji rlrobnych oddziałów, tym niczego. Wobec tego za~, że przemysł niesieniu '11.'Ydajności maszyn, Jedno czych. W ramach inwestycji, planuje
samym zwiększymy. również rento"·. dziewiar~ki nie posiada techników z
noi,ić 1\a!!zyclt zakladów. W c-elu u- wrższym wykształceniem, pożądanym
spra;vnlenia pracy w zakładach pro- będzie otworzenie na Politechnice e>dukcyjnych ora~ zwi~k~zenia "'\\rydaj- bok Wydziału Włókienniczego, Wyności i jakości produkcji, przeprowa- działu Dziewiarskiego.
„•••••••••••
Jeszcze jednym z powa*nym za••
gadnień, stojących przed nami w pla••
nie 6-letnim, jest kwestia opracowa••
„.
nia odpowiedniej literatury facho'ff·cj,
~."·'A
tłumaczonej przede W'!zystkim z bor,>,J~
ga tej literatury radzieckiej.
~
Reasumując przemyst dziewiarski postawił sob!e w planie 6-Jetnim
za zadanie prześcigni\'ciC poziomu
produkcji w krajach kapitalistycz. nych, mając naturalnie na uwadze
~otrzeby konsumenta krajowego.

Przelll w&!I dz1·ew1· a„&::lk1·
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pracy

się stworzenie spoojalnego ośrodka
57..kolenia zawodowego. Wzrost wykwalifikowal!lych sił, dostarczanych
przez S2lkoln1clwo zawodowe dla
przemysłu jedwabnireo - galantery~
nego, kształtO"W'ać się będzie w toku
1955 w stosunku do r. 1949 jak 6-1.
Plan 6-letn:i w drodze ro.z.budowy
zakładów praemyMi
jedwabniawgalante:ryjnego i dch modemizacja
drogą :z:wię~a wydaóności pracy
I utrwalenla systemu oszczędnościo
wego zapewni śwfat1,1 proey d-OSta·
te<-me r.a01Patrzcnle we wszystkńe ar
tylruły, produkowane przez ten prze
mysł.

tyzacja
krosien
korto~
celem
zmniejszenia
obsli,j,gi
i zwiększenia
wydajności.
maszyn; zespolen ie i synchronizacja pracy wszystkich u:ządzeń
pralń wełny, przez wymianę poszczególnych maszyn; automatyza
cja i mechanizacja transporw~
przebudowa urządz~J'i klimatycz-'
nych i świetlnych; przystos,owanje zakładów do produkcji poszczególnych gatunków i rodzajów towant oraz ujednolicenie
wyrobów wełnianych
według
cech użytkowych; zastosowan ie
regulaminów
technologiC"znych;
organizowanie laboratoriów fabrycznych i wprowadzenie urzą
dzeń
pomiarowych.
Poza tym
plan techniczny iprzewiduje .sze
reg prac naukowo - badawczych,
które przyczynią się do podniesie
nia pozi<Jmu przerobu technologicznego tworzywa.
Plan przewiduje równiei: wytwarzanie nowych rodzajó\V tkanin, jak tkaniny czesankowo bawełniane, czesankowo - baweł
niano - zgrzebne. oraz zastosowa
nic do niektórych ga tun~ó .v tkanin steelonu. ·
Plan 6-letni przewiduje bll<lowę wielu . nowych fabryk, które
poi względem rozplanow.rn1a i
konstrukcji będą w pełni uv:zględ
niały postęp techniczny ostał.nich
:at. Zakłady te zostan1 wyposażcne w najnowocześniejsze maszy
ny i urządzenia, co pozwoli na
wprowadzenie w życ\e zasad socja!istycznej produkcji.
Projektowane
nowe zakłady
będą oczywiście wyposażone we
wszelkie niezbędne urządzenia, za
pewniające robotnikowi pełne bez
pieczeństwo pracy.'

PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY
na nowym etapie rozwoju
\V odróżnieniu od innych przemy-1

W ram:ach realizacji Plznu lj .Jetodzie:7.owy w Polsce niego, szczególny m1cisk będzl~ poło
Odrodzonej rozpoczął swą. działał- żony na racjonallzac.j ę procesu ptono!ić nie od odbudowy, lecz przede clukcyjnego i na podniesienie qo na
ws;-:yslkim od tworzenia podstaw dL1 wy'.i.uy poziom terhntczny. Jednoswego rozwoju. Pomimo tych specy- czcśnie specjalną uwagc; zwra cać i>ię
flcznych warunków, przemysl oclzle- h<;d1ie na tworzenie praklycmych i .
żowy, • wzorem innych odbudowują- estetycznych modeli i fasonów na po
cych się przemysłów, spełnił nałożo'
ne na niego radania, albowiem nie wstanie i usystematyzowanie racjctylko wykonał Plan 3-letni pod wzglę nalnego ustalania wymiarów 1 nume·
dem wartościowym i ilo~ciowym, ale racji odzieży. \V len sposól> przemys:
podniósł także
jakość produkcji, zostanie ści:ite powią:rnny z konsu
przyczyniając się tym samym do roz- mentcm.
powszechnienia
swych
wyrobów
w~ród konsumentów.
Ponadto w okresie realizacji Plan•·
Do uzyskania tych osiągni~ć przy- 6-letniego zostaną wyburlowane n&
czyniło s!ę w plen\•szym rzędzle za- wzór nowcczesnych, jedynych w swo
taczojące wśród załóg robotnlczyc:h im rotlzaju w Europie _ w.:rszaw·
coraz szersze kręgi racjonalbmtorslwo
oraz potężny ruch współzawodnictwa, sklch Z3.kladów Przemysłu O<liieżoklóre w trzecim kwartale 1949 r. ob· wego, nowe fabryki lrnnfekcyjne, któ
Jęło już 61 proc. zatrudnionych pra- ro stanowić będą wld()my wyratŁ roz
cownlków.
Wysunięte na czolo zagadnieli 7 a- mn.ehn i mocy budownirtwa 1mrjalidanle organizacyjne przemysh1 zo- stycmego.
stało
w pełni wykonane i \'ł roDla przemysłów: guzlkarsko-gahn
Im 1950 przemysł odzieżowy po~ia1lnć teryjnego i l<apclusmiczcgo, rla.n
już będzie tednolitą slrnldurc:.
Osiągnięcia Planu 3-letnlego s~ pod 5-lelni jest punUem zwrotnym, za&tawą I gwarancją, że zadania :>toją- pewnlającym im
całkowitą zmlance przed przemysłem odzleiowym w prze~tarzalych spo~obów wytwarzatamacb Planu 6-Ielniego, planu budo- nia przez unowccze.falenle parku mawy fundament1iw socjalizmu w Polsce,
zostaną w pełni urzeczywistnione.
szynowego 1 zastosowanie, szcze!JÓlNa czolo zadań i zamierze1i prze- nie w przemy!ile guzikarskim, nom1słu od:deżowego w okresie Planu wych surowców.
6-Ietniego wysuwają się 4 zaslldnlczc
zagadnienia, do rozwią1.1.•nia których
rri:emysł odzierowy
przystępuJ1~ w
pierwszym rzędzie: - przystosowćl
nie planu produkcyjnego pod wzgh;dem jakości i Jlości do potrzeb i ży
czeń
szerokich rzesz konsumentów;
obniżenie kosztów własnych wytwarzania; d11lsza poprawa jako!icl l. produkcji oraz obsługi kiienlell, wzmoione sz!<olenic kadr robotniczych,
szeregów których zostaną wysunięte
na kierownicze stanowiska najbardziej aktywne, wartościowo i twórcze jednostk.l.
słów,

przemysł
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Centralny Ośrodek
Szkolenia Partyjnego

PALMIRO T O G L I A T T I
-wśród

robotników

Warsza1ł'y

włoską kla.<";P. robotniczą do walki o
wolność, pokój d. ~pra'Wiedliwooć spo

pr.z:e-1: stojącego w clCITJ.iu amerykań
skiego gauleitera Wloeh - Zellerl łecr.ną.
bacha, lud wł~kf za.reagował strajPa·bni.ro Togliatti je<;t jednym z kiem genera.lnym l masowymi WYI
1 załoiycieli Wlos-kiej Parti.'i Komuni- stą.pfoniami. składając dinvcdy zai stycz.nt>j. Od 1921 roku prowadz!ł ją ufania l milo..foi do Palmiro Togliatdo walki z fasą.v.staml l\Iwsoliniego, tiego.
n~"tę-pnie do walki z najeźdźcą hiskan~St.<Jlln, Bierut, Togliatti tlt"row.0Jdm. dziś pl'owadzi ją do wal duje sala. Togl!a.tti, Togliatti, Toki z anglo - Mnerykańskim oku?an- glfabt i". ,,Bandera rossa. Bandera
tcm i jego cha<leciq age'l'lturą de rossa" - śpiewają zebrani. „CzerGas?t'ri€'go we Włoszech.
wony S:>:tarndar" w języku w ielkiego
Palmiro To glia tli jest prawd1j- rewó:ucjonls·ty ·włoskiego. Polski rQ...
w~·m trybunem ludov:ym. W art-y- botn!k d·a•je wyraa: radości. że naw.: ą
kulach i wy.s(ąpl<.'niach p-rzepo,;o- zał be"'.r.><>fredni ko~ takt 7. tym, o
k tórego znal
n~·ch m'łośc 1ą do lu dzi ;pracy, z n'.e- którym · tyle siyszał.
zachwianą pewnością w zv.•ye'.ęstwo jeszcz<' pod pseudon:mem El'cole Er.rewolucji, mobili.wwal i mobiEv.:u- coli.
Wśród grzmotu oklru;.l:ow Togl:at.ti
jc rnasy ludo„;e Wioch do ''lialki o
wyzwolen'e. Koch,'lli go i kochają ro wchodzi na trybunę„ . Zacz:i-"l'la móbotnicy włoscy. N ienaw idziły go czar wić . Przez parę sekund wsu.yscy nane ko„rule Muswliniego, :n'.~nawidzi słuehu ~ a. TogUattł mówi po rosyjgo dzi ś ~mperial L, ta amerykań.<;ki, sku ... \\i'idzil'?.. on mów'.i językiem inn ten.awidzi go i boi g-0 siP. chadek ternacjonal~·sly; ' - sł~·szę głos S\';eczy ~aragatowicc, za9rzedający kra.i go sąsiada. Ta:t! Toglia.tti p!'7.emóz.-.u::ra.n:Cl.nym m<mopolis'tom. „To- wił do robotn ik ów warS"l'.aW>"kich j ę·
glratti~go nienawidzi buriuaJJa wlo zyk:cm, który- jak to t rafn.'e ocen!!
sk a - 1xnv:ed:z:at tow. Aleksander wl<>:<.nie war :;.7.a•.\·.ori: ! robotnik - jest
a.le kocha go włoska jer.yJ;iem internadonali.sty, jc;z~·ld("m
Z~r\\'adzki klasa robotnicu., kod1a gu Jud wlo- kriju będącego nadtleją setek milia
Lenina i
ski".
nów ludzi, j~zykiem
L<it-0 1948 - Togl'.atti pada ofiarą Stalina. tyeh, którzy lnrlrkośe-I ponikcwmneg-0 zamachu. Na 1.brodni- kaoali drogę do socjali&miu, dra.gę do
c:zy zamach, dokonamy pr7.ez fa-;::z;y- v.·olnoś<·i
a njewątipliwle in..•p:rowany
stę,
Pal.miro Togliatti móv.'ll.. MÓ'w'i 0

!

Palmi.ro Togl!'attl , sekretarz generalny Wlo.;-'.('ej Pa:rt.!l Komun istyczne j , przywód ca włosk ich ma.s ludowych, s.pot.kał ~1ę z robotn !~ami War
se.a wy. \V saE crerwonej od sztanda
rów. ~tki warszaw~ldch robot ników
poiv1tiały rt('go, który od ;przeszło 30
lat pro"„"adz.L masy ludowe Włoch,

---------------------~------------------------

si„ sowi.c ie

Wyniki

Jak

zespół

opłaciły
'i;;
tow. Miroszewskiej zdobył nagrodę 150

tysięcy złotych

bohater.sk~

walce \vfoskiej klasy ro
botniczej. mówi o nieugiętej posia\'lrie chłopa włoskiego. Co parę cłrwil
przemóv:ien:e jego przcryw-ane jest
burzliwymi oklaskami. P.obotni.k pol
ski żywo reaguje na wiadomość o
każdym szczególe wal.kl. jaką łOC7,ą
jego bracia na Pólwy-$pie Apeni!lsklm. Żywo 1rea.,"Uje, gdyż t.o są jego brac'.a, gdyż walczą oll1i 0 tę samą

sprawę, gdyż każde iiv;ycięstwo metalowca turyńskiego czy bezrolnego

z Ąpulii jest zwyci~stwem naszego
górnika. na.s:<:ego chloJ';l. i na odwró t.

tona węgla wydobyta ponad
plan przez na51.€go <:(órn :ka, każdy
kw:nt.al zboża, wyp.1·odukowany po-

I

każda

1

na'd p1an przez na;;:ze~o chłopa, jest I
robot.ci.ka,
zwycięstwem włoskfogo

cJllopa.
Togliatti mówi o roli jaką odegrał
Dnia 28 grudnia ub. r. w wars-za.wie zastał otwarty Centralny Ośro
wyZ'WQleniu dek Szkolenia ra.rtyJnero przy ul. Mokotowskiej %5.
Zwj ązek Radziecki w
arz.rna hitlero'w ców. Mó Powyżej dom, w którym mieści się ~n~r. Ośrodek SZ'kolenia P•riyjneg0
Włoch S:pod j1
wi w imien 'u milionów tych rzeS'Z
narodu włoskiego. tak ja•'{ w kh ~
mien iu przed 8 m;es!acami W)"l"aźnfo

włosk: ego

i d ob ! tn~e powi edz~al podżeęaczom

wojenn:--·:n. 7..e „naród ·wloski n!cdv
nie będzie walcc?.yl pnel.'iwko Związ
kowi Radz.ie<'kiemu".
Zebrani i'a jeszcze pod wrażenieł\1
o,;;t.:.itnich słów TogJ: aU;t>go, gdy na
trybunę wchod>T.ą delegac.ie młodzie
ty sz...l;:olnej li ZlVIP, wręmając mu
wią:ui'IJJkl. kwiatów. I nagle, kolej-oo
każde z dzieci :majduj~ ~~ w ra-

~i~~~o.'''ielkiego ~wolucjonisty
Spotkanie roboitn.lków warsza.wskioh 'Ł Palmiro Togliattim, v.ielldm
przywódcą włoskiej klasy robołati
C'Zei jest wydarzeniem, któ~o nie
7.apomina. się szybko. B:vło ono mani

Wysiłek opłacił s : ę stokrotn!e.
Zespół tow. M lroszewsklej otrzymał n;igrodę 150 tysięcy . złotych. f';?Staeją międzynarocfowej solidan1oś
Wspólzawodnictwo jakościo1ve w ,'! proletariatu, której nie zdołaJllt ro
rozwinęło ze-rwać intrygi i ncruclo podżega
„Bawełn iane.i Szóstce"
s . ę i uzyskało perspekty"WJ' dalsze-\ tY.y wojennych.
I
.;J rozwoju w przyszłości.
tr.

Fragment

"11ęł!'U\;
~t

p.blnet, w którym O'bccnie Ul'Zl\d7'.0D&
„Wystawa Stalfnaws.ka.".

ZESPOŁU

TWÓRCA PIERWSZEGO
Prace i

Ze.topól tow. !Wraszew llldeJ :z PZPB Nr 6.
Gdy we wru?śnlu rozpoczął 5ię ekstry.

Mijała już poł-0wa wrze-

wstępny etap konkursu na 15 naj- śn: a, gdy po długich rozwaiżaniach
zespół tow. M :ro.szewskiej zdecy-

1__ kur
· ,_ d I ł
ł .
lepszych zespołów tlQi~kicb, nikt d
u z adn'\V .....,.n t •
Si ę wziąc
owa Od
·
nie słyszał jeszcze wtedy o tow. ·
::i- przy~ ąp1er:vsz~go
sie.
Miroszewskiej z PZPB Nr. 6. pwa piono do zac1ęteJ walkt o kazdy
zespoły otrzymały wówczas nagro metr bez;błędnego towaru, o to aby
dy w "Bawei'iianej Szootce'' _ze tych m e trów było jak najw ęcej .

społy

tow. Mlchalakowej I

~pół

11

wy-róż-

!J Il 1.

wszedł w życie

wę na.sz7 m Czytelnikom z wyn:· 6) Zbigniew Nowac-zkiewicz,
k6w Konkursu oraz podać listę ucze1'l, ·warszawa, ul. Okopowa 27
osób nagrodzony ch z.a prawidłowe m. 5 - wieczne pióro;
7) Kazimierz Rak<>wskl, robotrozwiązar.'.'.l.
Ilość czytelników, którzy tra!- nik, Zgierz. ul. Stempowizna 26
ni· e „d~dli' , 1·z· rysunek 1 p-.•d:{f·a _
1·eczne pt'o'ro·,
•
·~-K ·
c zang2
· c ;; a"'1 h
8) Henryk l{ujda, urzędnik,
a.I·
wta - u oc a,
Szeka, 3 - Bevina, 4 - Churcbil Łódź. Traugutta 10 . 8 _ „Puste!la, 5 - Mikołajczyka, 6 - gen. nia Parme{1ska" Stendhala;
b t .
.
Franco, 7 - Adenauera, 8 - Titc,
9) Jadwiga
Equer, ro So' n it ,
9 - Bluma, 10 - Tnunana Sporo Łódź,• P iotrkowska 53 - " tos ra
'mponują.ca.
dopraw...>y
J'A"t
• _
1
cu
=
Carrie" T. Dreisera;
--"ysk"'alif1'kowa·
kupono'w zostało 'LA.l
"
10) Zygmunt Wybrański, uczeń ,
nych przez komisję konkursową z
po'<r-0du błędnych odpowi'J.·ed~ 1· (dof..., Konstantyno'\", ul. 1 MaJ·a 144 "
•.)
„
„
K.
czyło to glo' wn1'e rysunku-zaf!ad· ,,Janosik ·N„dza-Litmanowski''
..,, ·
~
ki Nr 7), bądź ze względu na nie· Przr:rwy·Tetmajera;
11) Mieczysław Krystera, roczytelne czy anonimowe wypel·
nienie kuponów. Odrzucone zosta botnik, Pabi anice, Pl ękna 1
·
· :tawte·
„1\lar~·na z Hru b ego " K . p rzerwy
ły r Ównież o d powi'ed ZJ· me
Tet ma j era;
ra j ące wszys tk.ich k u ponÓ\"•. .
b t ·
• k
ł
P o przeprO\\1 a d zem·u losowania
12) Irena Pa czyns a ro o i:tca,
„Cichy
wśród uczestników, którzy nade- Łódź, W ierzbowa 44 słali bezbłędne odpowiedzi - na Don" M. Szołochowa;
robotR .. k.
l ł
grody przypadły następującym o13) Bo es aw ucms 1.
Sobo m:
m. 3:ł
16·
.Toselewicza
dz'
'
Lo
'k
' d , dol ego woJ'aka
1) Czesław Patykowski, robot- 01 ' p
Jr
'
' "krzygo
· 1cza N r 7 1. ·
" J ·Haska.
S
. zie
•sp ółd
n ik, P a b ian1ce,
.
.
•
.·
nveJ a
m. 18 _zegarek na rękę;
kt
Mł d
ł
. ~ .ziano,~s '
14) .stant.s ~w
2) Henryk Ząbecki, uczeń. Sule
jów ul Górna N.r 3 -ze-garek na robotnik, Łodz, Rok:cms ka 2" „:Mickiewicz" M. Jastruna;
~ęk~; ·

r.owy regulamin o
premiowaniu za jakość, tkaczka
Miroszewska produkowała 90 pro·
cent towaru .pierwszego gatunku.
D<> pracy zespołowej przystąpiła
jes"""Ze w II kwartale ub, r. - Ale
""'
Początkow
o wspólpraco\vnlce jeJ'
zml enlały s·ę. J e dne przechodziły
do innych fabryk, inne rcn.poczynały pracą na iTJ)-YCh krosnach.Najlep'ej ulożyla się współpraca
d op1ero
Ga"vron'ską
·
,
•
"
z tka~zkam1'
G Wu.u
'-.lał ą i Ra c-•--·
.....vwą. Od p ·'erw szego września, gdy tylko za.częly
myśl no'"ego regula
ć
w
pracowa
m l. nu stale ulepsz ały metody sweJ'
•
produkcji. P.owoli wzrastała ~lość

Redakeja „Głosu Robotnicze·
go" zawiadamia, że w dniach 1,
2 I 3 atyc:mia 1950 roku \Vysta:
wa mieszcząca się w lokalu Spoi
dzlelnł Artystów Plastyków będzie
ul. Piotrkou•ska 102 nieczynna.
Począwszy od dnia ł do 10
stycznia Wystawa będzie codzien
nle otwarta w godzinach pomię
,,, " •łl _ I
dzy 10--19,

pojawiła. się wiadomość, :ie ze!lpół
tkacki Wojciecha Balcerzaka z PZPB
Nr 7 stanął jako pierwszy do konkur!'IU. Piękną inicjatywQ podjęli tkacze
Z dnia na dzleń
!~bryk.
z i'nn~·ch
"
•
wzrastała ilość zespołów konkursowych.
Zespól tow. Balcerzaka, w skład
którego weszli 11tarsi, domadczll'Di

i

tow.

czuwa.ć zarazem nad J•koscią tow~ru. Ciężko było z początku pogodzić
te d;va warunki .. Nieraz ctoła J?Ok?J:ly się I>otem, nieraz brakło cierpli·
wola i ch"ć
wości • lecz silna.
•
•
~ rzetel
•
•
n~go wyJ.?ełmema. ewych ob~wtązko~ odnosiły zwy~ię~two. Z dnia na
d:r.1eń w:r.ra~tała ilosć do~r:go, bez.
błędnego to\Ąaru. Ekstra, ktora s po--

-

wołał

•

") Ilelft.na nralcz,·k, robotnica,
J
n
"'
"
"'"rn·lr do
lll, NO\"Ot'· ' 6~ „,,.d~.
~
""'
v
""'
v
•-u „

białej

kawy;
robotru'ca '
Piie tka,
·
4) R egxna
65
ki
1 N 'ó k
Lód'
ego
z, u·
·
raptk r ows
zegarek na ę ę;
·
pracow·
5) Leonar d Nosowicz,
6
·
'
n lk PKP, Ł6d'z, s·ienk 1ew1cza
m. 1 - wieczne pióro;

,„.

._________________

,

''

CZll-tku wydawała li!~ czymś nieosł\-

galnym, stanowiła cora111 większy odsetek całej produkcji. Z początku 20
p1·ocent, potem 30, 40, 50 i więcej.
Gdy w pierwS<Zych dniaeh paździerw
nika ogłoszono wyniki pierwszego
etapu, ze.9pół tow. Balcerzaka znalazł
si11 wśród 5 nagrodzonych. Na uroczystości, jaka odbyła. siQ wówczas,
tow. Balcerzak i jego tkacze postanowili sobie, te muszą zdobyć również
jedno z pierwszych miejsc w następ.
nym i ostatecznym etapie.
Co 10 dni za.mieszczaliśmy w „Głosie"- -.vyniki )>racy zespołóW' koakur•
sowych. ZesI>ół Balcerzaka znajdo.
wał się stnle wśród najlepszych. Pracował rów:ne>miernie: około 60 proc.
a plan produkreszta primy,
o kilekstry,
przekroczony
cyjny za.zwycuj

ka procent. Wyniki takie mogły pozgranej, harmonijTak minęły październik i listopad.
Do Zar7.łdu Głównego napływały z
całej Polski wyniki wszystkich zei;poSt., goniec, Łódź, 11 Listopada 42; łów konkursowych. Z dniem 1 gruTka.zamknięty.
32 ) Ciszek Feliks, robotnik, Za- dnia konkurs
Ł
·
· · został ki
ocze wa 11, czy zna,,..
kłady Odlewnicze w Końskich; cze z nap1ęc1eni
•
di się wśród owych 15 wyróżnio.
ł
.
· le
33) Tracz~·k M1eczys aw, robotnik, nych, czy przypadnie im w ud z1a
naJ'lepsz.e.go zespołu oraz ws34) Jałkie· •.ytuł
Gdańska 27;
•·
·
15) Zygmunt J7 ona--ewsld urzę Łódź,
aoka nagroda. A tymczasem 21bliżała
'v1cz Anna, uczennica, Łódż,
u „
"'
·
40 m '24
dnik Ło'dź Zg1'ersl'a
35) Ciołko M1e- się donios\a rocznka: 70-lecie uroLokatorska 15;
•
'
•
•
czyslaw, robotnik, Centr. Szkoła dzin Towar:i:ysza Stalina. Robotnicy
„Napoleon" E. Tarle'go;
· ł y Czyn. Stali •
i • kl , robot· z,viązko·,- Zaw., ..,,;d.;, Traugutta przedsięwzięli wspama
16) l\I'1eczy.·sł aw So "ns
k
B J
J"" "
'"
·
"I
3
a- 12 ., 36) Stefaiiski Zbigni'ew, u- nowski. I tnó'v nazwisko a CP!Za a
nik, Ł6dź, Milionowa 2 Wraz z
wsz"stkich.
ustach
na
b"ło
r'rn cur 1•e " E · Cu r 1·e·•
J
,
Łow·1'cz, ... Iostowa 18·, 37)
czen',
Siózespołami „Ba,vełnianej
innymi
"'
.du
Sa
k
.
·
urz<>dn
Jerzy,
Staros1'elec
uczeń,
17) Krzysztof Górny,
demki" zespół tow. Ba lcerzak·a zo bo„
B
„
F
1 21 - "•araon
· Grodzkiego. Piotrków, Czarniec- w 1' ązał s1'0„ do dn1·a 21 gr·udn1·a podpŁódź, Karo a
kiego 8 m. 4, 38) Rakowska Tere nieść o 3 proc. ~ake>:ić swej produkrusa.
18) Weronika Gajewska, urzęd sa, uczennica, Łódź, Łęczycka -42; cji i co dzień pół i?odziny c11asu 1'0) Witkowski Tadeusz, robotnik, ś'vięcić na szkolenie slabszych tkanlczka, Łódż, Wróbla 1 m. 3 39
) czy. Wśród oczekiwania radosnego
;
Tomaszów Maz., Szeroka
„Pasja życia" I. Stone'a.
34 40 h~·ięta mijały dni.
19) Kazimierz Jeleńczak, woź- Larczyński Piotr, uczeń, Łódź,
I nagle w połowie grudnia gruchny, Piotrków Tryb., ul. Jagielloń· Przędzalniana 105 m. lG; 4l)
ska 1 - „Przygody dobrego wo Przędzelewski Michał, śrubownik, nęła wiadomość: 15 najlepszych ze.
społów tkackich otrzymało po 150
~
'd.
J'aJ-a SzweJ"ka" J Haska·
'
· h znaJ'd owa ł się
' ·d me
Lo z, Nowotki 8 3·8<>; 42) Gnv. tysięcy zł. u,lsr1>
•
·
'
Łód'
'k
ęd
K
J
)
20
z, bowska Maria, tkaczka, Pabi.ani- równ~ zespół tow. Wojciecha Bal·
urc, urz m ·,
an
) Mnstałerz E., cerzaka.
Ogrodowa 28 - .,Manhattan" J. ce, Żytnia 4 ;
43
Spotkaliśmy wszystkich podczas utkacz, Łódź, Pogonowskiego 68;
Dos Passosa;
21) Anatol Szumlewicz, tech- 44) Lewiński Bolesław, robotn ik, roczystości, jaka odbyła ai.ę w TeaŁódź, Limanowskiego 15; 45) trJ;e Nowym. Widzieliśmy na ich
nik, Łódź, Poznańska 15 m. 12 · · i· durn y , .;e
t warzach wyraz ra dosc1
I dob r ego wo3'aka SzweJ· Rudka Stanisław, tkacz, Łódź
p rzyg o cy
~
dowiedli' ' jak
e
z·
wego
'ęl'
do
t
k a " J · H a sk·a;
0
5
1
0
'
Pl
9, Sierakowskiego 4; 46) Bań·
22) Henryk Cichy, uczeń , Łódź, kowska Rryst~rna, urzędniczka; można i jak należy praco'll·ać. ~miały się oczy tow. Balcerzaka, który
F~raon" B
Lele\"ela 3 m 6
47)
9-11;
Łódź,
•
n
.
. dnia. został szczęśliwym
. wła~nie tego
.
ł Dowborczyków
Prt1sa·
Zab o<-ki Mieczysław, praco'\vntk ojcem dwóch có~ek-bliźniąt, prom11~:
'
Ponadto da ls ze nagrody książ- PCI-I, Łódź, Zachodnia 64--6; 48 ) niala zadowolemem twarz EtareJ
kowe otrzymują: 23) Szulc l\'.iie- Studzh1ski Marian, majster, Łódź, tkaczki tow. Szulcowej i tow. Skalińskicgo. Ale na,ibardziej rozradow1ma
Łódź, Nowotki
czysław, woźny,
Prawie naJ'młod'Ia Barska 10; 49) Kubańska Jadwi- 0 ,·ła kol. C1'z'••cka.
..." lac"1e.J·ew!'k1'
1"0
,
,,
±
" m. 9,· 2·•)
deusz, uczen', Pab1'anice, Kościusz ga, prządka, Łódź, Różana 12; sŻa wśród te)· licznej gromady tkaDyplomy, nagrody pieniężne,
50) Cichoński, uczeń , Łódź, Wól- czy.
25) Jugowicz Leonard,
ki 18·,
kwiaty słowa pełne pochwał i uzna•
Łód' D
nia _~to, na co za-;lużyli sobie swym
z, aszyn- czańska 159 m. 18.
straż przemys 1owa.
Wszystkie wyżej wymienione nieugiętym, wytrwałym wysiłkiem.
skiego 6i; 26 ) Ka7lm.ierski Stefan,
Konkurs odegrał olbrzymią rolę.
o odebranie
b
tkacz. Zgierz, Limanowskiego 7;
,
d \
„
27) Dębski Jerzy, m il icjant, Łódź, oso y proszone są
R 0 b 0 t Wykazał on, że mo„na pro u ~owac
R d k .. Gl
zawsze towar bezbłędny, a imię t~nv.
i\tą..,lm. 26; 28) " 'alas Barbar.i, nagród W e a CJI " osu
robotnica, Ozorków, ul. 37 P
t
rtkaczy,tl którzy
k
d .. P.; I niczego", Łódź, Piotrkowska 86, Balcerzaka. i jego
1 ną
pienvsi zapocząt·owa . i tę s ac1e
29) Kowalewska Irena, urzę n1cz- od dnia') J lS:JO r
w
długo
na
pozostanie
rywalizację,
t
d
•
·
:
.'
Łódź, Gen. Sowiltskiego 62;
ka
Zam1eJscowym nagro Y 'ZOi a. pamit<rl wgzyatkich włókniari:y.
30 ) Stefan Wilk, robotnik, Zgien..
(sam)
31) Marczak l1ą przesłane przez poczt~
17 Stycznia 101;

.1 . O.Il U f S U ,,
• 1''
pt K to to Jest

Nas:z; konkurs rysunkowy wyolbrzymie zainteresowanie
wśród czytel ników ,.Głosu". Dość
· Ie
pow.ie d zie Ć , że op ró cz na 1ezyc
h k·upo n ó w cały sze·
wypel nionyc
reg uczestników konkursu nadesłał do redakcji dowcipne kamen
tarze, określające polityczne ~li
satyCze ,,figur" konkurso,1 mch,
'"J
itp. Do
r y czne w ierszyki, uwa.!!i
·~
konkursowPi"
„ lHeratury
teJ·
powrócimv. jeszc~ w jednym-· z
numerów ,,Głosu",
najbl i ższych
na razie jednak chcemy zdać spra

Uwaga, zwiedzający
IV WJstawę
Gazetek Sciennych

jak to,,-. Skalińsld

po ś więconym omówieniu tej 11~rawy, poprzedza~ą.cy ~onkurs.
Na razie nie szło łatwo. Tkacze
nie mógł spokojnie usiedzieć do koń·
ca. Obmyślił sobie dokładnie, jakich ~yl~ przecież doty.d1ci:as. ~rzyzW):cz:i-;
tkaczy pozyska dla .swe~ zespołu. Jem dbać tylko o Jak naJ-n"lększł Ilosc
I oto 27 sierpnia na szpaltach gazet produkcji, nie umiel~ d?s.tatecznie

Mirosze>vsklej,
b
kjak i współ
· tk
pracu ącym z ntą · acz om za raże sproerzyły,
wi
NJe
i.
odwag
klo
staj" warunkom konkursu. Nie
. " ły " ' własne ..;ły 1· m,...;. 1·.
w .erzy
a"'" m ""wszuscy v udo, ...,,
Ś · A „e
J
•JIDCZ' ~
wo Cl.
koła namawiali tow. Miroszewską:
- ,,Brałaś przec ' eż nagr o d y we
współzawodni ctwie. Produkujesz
t
t
d b
masz wszvs
• " o ry owar '
"•awsz"'
kie dane na. to ' a•b y wyróżni· ć s i ę
w konkursie".
I to była prawda. Jeszc:z.e za~rn

1~0 tow.j

V

tkacze,

konlmr!Alwy.

onz tnlodziutka tkaczka,
Nastąpiło to natychmiast, gdy tyl- Szulcowa,
ko zapoznał się z warunkami kon- członkini Z:.\!P Unina C'iżyeka, od 1
kursu. ,Tuż na pierwszym zebraniu, września roip<>CZ!łł jut etap wstępny,

!'••-•--•-•
----------------1.'!1111---"
------------------------------''
G
w k k k

Bańko-

wskiej. Dlacrego :i:espół M iroszeww tym cza„ie n!e
sklej
n:ł się? Odpowiedź jest prosta zgłosiła się do konkursu dopiero
przed 1 paźdz: ernika.. - Zarów-

już

Znano g0 w fabryce już od dawna .
Zawsze uwijający się skrzętnie za
gwymi krośnami, zawsze punktualny
sumienny, uczciwy pracownik.
Gdy tylko powstało współzawotlnic-two, od razu wziął w nim czynny udział. Mówldno o riim: Balcerzak przodowJtik. Wraz . ze swym zespołem zdobywał nagrod~· 1 przekraczając znacznie swój plan produkcyjny.
Lecz nazwisko jego, dotychczas po·
pularne tylko w PZPB Nr 7, obiegło
w ~ierpniu wszystkie fabryki n:e
„ -dzi', lecz w całeJ· Polsc„,~
tvlko
" SAJ
•
Tow. Wojciech Balcerzak pie.rn;zy
cd powiedział . na apel Zarządu Głowne~o Związku Zawodowego Wlókniarzy, pierwszy zorganizował tkacki ze-

zwqcięstw.a

KONKURSOWEGO
tow. Balcerzaka
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•
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Kronika Pabianic

LU S

PA BI A,.N l OK 1

'Akcja szkolenia aktywu związkowego
obejmie

Od dlużs:;ego ju:-: c:asu pr:e-1
prowadza się na terenie Pabianic specjalne s:kolenie radców
·
·
f ·
za kl a cl owyc I1 l męzów :au an:a.
\\1' najbli::s:ym c:asie s:kolP.·
niem ::wią:kowym ma być ohję
ty równie:: powiat laski.
Centrum s::kolenia dla rod-oeów zakładowych znajdować si~
WAŻNIE.lSZE TELEFONY
będzie w Łasku. Dotychc:as r.a
kt,rsy szkoleniowe :ostało :glnK o!"'1itet PZPR
4 - Sekretariat
szonych 66 radców. Organi:o28n
I s ekretarz
wanie kursów napotyka jednak
413 - II sekretarz
na pewne trudhości. poniewa:'.:
O - Str a ż Pożarna
w Lasku nie ma odpowiednich
6 - Kom. ,.Służby Pol.>ce".
wvkla<lowców i tr::eba be<l::ie
n - PZPB
ich sprowad:ać autem :: P~b:,,_
6:1
Kom sar'.at MO
nic. Mimo to picrws::v kurs, j,1 k
66 - Zarząp Miejsid
11as informu .ią w PRZZ w P.i91 - Dworzec Koi..-;:iw:1
bi.mi::C1ch, :ostanie otwarty' ju~
112 - PCK
w n:ijbliis:ych dni .1 ch.
14:~ Zarząd l\iiejski Zl\1P .
213 - Telegraf
"'.\'a marginesie powy'.:s:ego na
213 - Pogotowie PCK.
suwaią sie nam pewne uwagi.
Kursy w Pabianicach nie :updnie spclniają swoje :acłania, a to
KINA:
K;np „Polonia" wyśwh•tlłl film :: tego w:ględu, '.:c :a::wyc:!:,1.j
produkcji czechostowackiej pt. końc:y h1rs jedynie c:eść d::i;i·
!ac:v ::wią:;:kowyc:h, na kurs wy
„Orłdzi:il Z-8".
Dla młodzieży dozwolony.
typÓwanych. Slab:i frckw~nci1
ics~ najgor~:ym wrogil'm w<>::e!
*
*
Kino
,,Robotn'.k"
W;\·świcth kich kursów. O tym nie nalc:y
film
prodak:cji
~olskiej
pt :aporninać.
Dlatego sąd:!ić naleiy, i:e „Ska rb''. Dozwolony od lat 14.
doświadc::enia
pah; anickiegn
Redakcja ,.G!osu Pab ianic" ; wyciągnie się w Lash1 wła<.ci
Armii Czerwonej 19. tel. 287. we wnioski. Ju: pr:y samym w~

należy zwrócić bac::ną uwagę

na

to, c:y dany kandydat w prze:d
i,."'
wi :ianym terminie istotnie ·~d:ie mógl brać ud:iał w kursie.
Mogą być obiektywne przyq:.:y
ny które to unicmoż~iwiają. K'1

poezji A. Mickiewicza

Sekcja Recytatorów $wietlicy Ro
botniczej PZPB w Pabianicach 01 ·
gani:mje w dniu 15. I. 195il r. konkurs recytatorski poezji A. Mickiewicza, na który zaprasza l.'f'cytatonieczna jest więc ustna konwl- "ykładu tr:eba wdrożyć pew11e rów z świetlic robotniczych i szkvl
ta.rja z każdym skierowanym na g0 rod::aju cl yscyplinę kursową. nych naszego mias~a . .
kurs. Typowanie mechaniczne !'\ie mo.;.e być dowolnego opus:
Konkurs odbqdzie si~ w lokalu
b
k
k
· k' d,
, · · świetlicy PZPB Pabianice, ul. ży:za iurka, ja pra tyka wyl · L:'.1n.1a ~y ia ow czy C\~~c::en, ' mierskiego 2, 0 godz. 16. Zgłoszezala, nigdy nie przynosi spodzie gdy: mo::e to doprowad.:1.;. do I 1iia przyjmuje Sekret?rial świetli
wanych rezultatów.
::upelnego załamania się norma! cy w god~inach wieczornych do
Po::a tym już od pierws::ego I nej pracy kursu.
1. I. 1950 r

również

:nac:aniu kandydatów na kur~]

Kenkurs recytacji

powiat

,5 Wl.„ e t••
alCB

łaski

Ch
•
.„
>>
em1cznel''

W Fabryce Cewek
powstał

zdobyła I miejsce na f estiwalu:~~~b~,:~~i~:N~~::,; ~;~~~;
· Świetlica

1

Zakladów Pr::erny-1 mic:nych i szklarskich, w tej I nych w::iely udział uczenn·ice Klub Racjon'.lliza~orów..
.
n b'
]'
1
G'
· • Ch
·
K " I Klub Raqonallzatorow pomagc.c
slu Chemic::nego „11a 1anice" ic:bie zcspo y artystyczne fa·
1mnazJum . em1c711e?o:
i'.!- b()dz:e przoduj<icym robotn~kom-raw okresie :imowym tętni :y- bryki pabianickiej. Pabianicza- rzonkowska 1 Syrew1czowna.
cjonalizatorom w ich usprawnic1
ciem i w:mo~oną pracą kultu- ;iic odnieśli na festiwalu znakoZa zdobvcie pierws:ego mi.:j- Piach techniczrych.
r:ilno - oświatową. Dowodem, mity Sl\kces, :dobywając pierw sca świetlicy Zakladów , Pr:cr··: I . Zalo~enie Sek,c.ii _K 1ubu R~cjo: 11 -·
• ·
I
l
' ('!
·
b' · „ hzakr(;W na terenie Fabryki Cc1
:c praca k·u 1tura.no
- osw1atow.1 s:e miejsce we ws::ystkich roc :,1 siu
, 1em1c::nego „Pa 1an1c~ I y;ek Nr. 4 zostało przyje.te z dnżym
:alogi Z;;ikladów Chemic::nych jach konkursowych, w których pr:y:nan..: ::ostaly
nagrodv: zadowolenitm przez w,;zy~tkich pr:i
wydaje owoce. była udana aka- Pabianice były repre:entow.:>.ne. komplet instrumentów dętych, cowników. którzy wral z członkademia, :organi::ow;ina <li.i uc:~a festiwalu wyst<}pily nasl~- wiolonc:ela i kontrabas. Tak do mi Sekc.ii_ ~!~bu uspra_wnią pracq
1
· 1- (J- puiącc
·
]
1
·1 ·
·
, · 1·
c::enia / roc::111cy uro d :111
:espo1y
a.kl acl ów C'
,n·~- s .;ona1e wy111tZ1 osiąga sw1et
tCil 1 poprawia· ·;ei warunki.
war:ys:a Stalina ora: akadcrn1'1 micz'.1~'ch „Pakrnice": orkier-tra. „Chemicznej"
d::ięki
ścislej
:organi:ow;'na pr:e: Koini',ct :espól tanec::ny i ::esp.51 dramJ- współpracy pracowników z u._::łllieW•i PZPR, w której świetlica tyc:ny,
który wysta\vil „S;;J niami Gimna:jum Chemic::ne· \V Fabryce C'e·.vck Nr. 4 \V Pabia
„Chcmiczncj"
wz'ęla
pmvażny n2d latarn:kiem" B. Prusa. Po- go.
nic;:rh
·została · " zor~anizowana
ud7. ~al.
nadto -,., recytacjach indy>viduńl
f .S.
„gwiazdka·' <jla dzieci pracowników
\v· dniu 11 grudnia oclbyl się 1 . . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tejże fabryki z funduslÓW Wydzia
lu Socjalnego i Rady Zakładowej.
Na uroczystości gwiazdkowej do
zebra1,ej młodzież~', J1Hi.<'Owników
tlic, nale:ących do bran:y cl,c•
i przodo\\·ników
pracy przemówił
mic::nej. \\"' imprc:ie tei w:ięh
WiZy'ią
cł1ło~ów gm~ny
kierownik Fabr ·ki tow. Kaźmicrud:ial 14 świetlic :akladów ch r
1 zak.
Chłopi wsi I' ocina, Br:yków, I wal im radosną nowine. ;.e ;·oRó\'.-"T!Ocześnie wręczono przodow
Zapole i innych ;: gminy \\"'i._b-1 botnicy
pabia.nirk:ej ·.,Konfek· nikom pracy ob. ob. Turskie.i, Glo
wa c.lobr::e ju:: :naj(! robotników! cji" postanowili sprawić · d:ie- nikowi i Berlekowi za ich zasługi
pracy - ks·iążki.
i r?boti:ice : ekipy ~.:)C~no~~·:i d~m chł.ops.kim 1~1ilą. nie.sp ·J- w Na
zakończenie tej radosnej uro
ws1 r, 1µwi-tem
Pabianwk eh ZL~· 1 d:1ankę 1 of1arowu.ią 1111 k1lL1- czystości rozdano dzieciom prezenJ.: Jadów Pr:emyslu Od:ieżowc- . d:iesiąt zabawek, pac:ki :e slo ty gwiazdkowe.
go. Każdy pr:yja:d ekipy na 1 dyc::ami ora:: pokaźną ilość ci.:„
wieś wi!any jest pr:'.!:: chłopów 1 kawych i pouc:ających ksią:ek. Ubezp:ecialnia Społeczna
dr~~~ rado~n!c. i ::~d:i~r:gnięta nić 1 Gdy przystąpiono do ro:daIstniejący w Pabianicach 1'.o· tie polity~:ne i o~g~ni::acje sp0- j roko otw<'lrte wr_ota~
współzawojnictwo
mitet Społec::ny do \\i alki z lec::ne, wmno w::1ąc ud:iał cale prowad:ą<;<! do. ''.'1ccL}. G~) b ~. p~·=?Jaz1~1 staie się cora: moc- nia p1::ywie:ionych podarków,
spolec:eństwo.
ws:yscy nie m:iic;iący c::ytac; p1
~leJs:a
1
trwal~:a.'
op~rta.
o
w:;~
i
radość
cl:icci
byla
wielka.
\\.'
Analfabety:mem, uc:yni~ w oJak
się
dowiadujemy,
w Pabianic\\' Polsce Ludowej nie 1110'.:e sać to zro:umicli, problem_ ai:,'!
kresie od 11 do 18 grudnia du· być analfabetów. Ostatnio moi· fabe~y::n~u .:ostałby w krotk1m iemne _:ro::11m1eme, =.e Jedno.;;c serdec.:nyrh słowach dziękowa kiej Ubezpieczalni Społecznej tempo
przyjmowania chorych ulegnie znaci
robotmc:o - cbl<?ps~a !c~t _ft:nd~ Jy ::a ten dowód pamięci.
Dbteg1)
iy wysiłek, ażeby zapo::nać mit: na bvło w mieście nas:ym obsu _::asie :l1kw1clo·wany.
n~i pcprawic. Niedługo powrócą do
me_nte~n . ~eps:ei 1 Ji'IS111e;s::i:.1
Również chłopi gorąco d:ię Pabianic 3 lekarze, którzy przebywali
s::kańców miasta z problemem wow.ać nader pocies::ające zja- obowią:kicm .każd~go obywatt;- pr ... ys-losci.
1 kowali za sprawioną d:iccic111 clotychc:zas w irnych miejscowowisko. Oto analfabeci z własnej la nas:ego m!asta iest wys:mhanalfabety:mu i zjednać ce.le
\X' dniu 22 grudnia ub. r. :.je : radość przez załogę Pabiani.::· :kiach. Równocześnie Ubezpieczalnia
wolj i chęci :głosili się na kur.:; wanie, uświadaminnic i kierowanie
czvni usilne starania dla pozyskania
spcleczei1s l wo do walki z tą S'PUŚ c:;:ytania i pisania.
Odzieżowy~~. clla Pabia1llc kilku nowych lekarzy.
Zro:umi~li analfabetów Ilf\ kursy nauki p'l chała ekipa do szkoły w Br::y- ! kich Zakładów
, :'l""
cizną rządów sanacyjnych.
Lawie na uroc;:ystość tra cl ytyj- ' :i\' a leży tu podkreślić, ie z.abwZ chwilą wprowadzenia dla pracow
oni, ie• :ostana
„
„ • pr::cd nimi s.::·~· czątkowej,
nej
choinki, witana
go1-.Fn ki wykonane =ostały przez ro- ników administracyjnych Ubezpie·
Pogadanki, seanse filmowe i
pr:e: d:ieci i rod:iców. Jcd.~n, botnice, które poza god::inami czaltti Społecznej w Pabianicach spe·
pr:edstawicnia teatralne mi;;J y
c;alnPgo współzawodnictwa , ustaną
z c:;łonków ekipy w serc.lee::- : swej pracy z ber.użytecznych już skargi na opieizałe załatwianie spraw
za ::adanie trafić do serc samv ... h
nych,' ciepłych i prostych sb- ' ścinków materiału potrafiły wy· ubezpieczonych. Współzawodnictwem
analfabetów, pr:ekonać ich, , ie
Miejskim
wach
pr::emówil clo d:ieci o c:arO\vać przepiękne :.:abawki w tym bęrlą objęci z dniem 1 sty·
Zarzqdzle
przy
powstało
jakkolwięk zdobycie s:tuki c:y
cznia ws·l yscy pracownicy Ubezpi>:?tym
by
uc:yly się pilnie i wpo I postaci lalek, słoni, krokodyli, czalni
tania i pisania nie jest r:ec::ą bar
W sali kori.ferencyjnej Zarządu się młodz : cży pracującej i życzyE
zarówno w :Pabianicach, jak i
d:o łatwą, to jednak jest osi;;i- M: ejsk ego odbyło s'ę zebranie or- nov.;emu Kołu pomyślnego roz- sły na świadomych obyw<'ltdi piesków, kotków itp. Na paczki nr: terenie powiatu łaskiego. Bodaj,
Państwa, bi.tdującego swój byt ze slodyc:ami wyasygnowało że najważniejszym kryterium przy
galne i każdy człowiek może t<; ganizacyjne Kola ZMP - samorzą woju,
Po przemówieniach wybrany zo na ::asadach pr:yja:ncj i poko· częściowo pieniąd::e fabryc:n~ ocenie pracy poszczególnych urr.edsztukę posiąść.
dowców. W zebran·u wzięła udzial
ników Ubezpieczalni będzie właśni"
Do niedawna na terenie mia- młodz:eż. zatrudniona w agendach stał zarząd koła w skladz"e: kol. jowcj wspólpt'-acy z innymi na- koło Ligi Kobiet.
szvbkie i sprawne załatwianie InteR. Butajło prz€wocln;czący. J. rodami. Następnie ::akomuniko(cl) resantów,
sta c:ynnych było 31 kursów miejskich.
Kierska vdceprzcwodniczą.ca, K
Referat
za>'adniczy
wygłos'l
ob.
nauki poc:ątkowej, skupiaj -1Lewanclow„ka ~ekretarka i E. Mucych okolo 450 obyw.<teli. Obc.: Butaj\o. Następn c przemaw:ali
i:rezydent m;asta tow. Sulejowa, szvńsk: skarbn:k.
nie ilość kursów powi~ks::yla sic:: wiceprze\.,-odn·
·w woh~ych wnioskach podkreczący zw:ązku Sao 3 nowopowstale, a lic::ba nc:ą morzado•vców ob. ,J. Malinowski i ślono potrzebę samokształcenia
cych się sięga 500 osób. \\.'y,;i· orzed;taw: ciel Zarządu Micjsk'. ego się. W tym celu w I kwartale 1950
łek R:adu i nakład środków n~a ZMP o·). Leśr. : ew!cz. Mówcy wska r. uchwalono przestudiować życ·o
Okre5 zimowy dotychcza;:; pi·awie znan~'C'h uzdrowisk, jak: Krynica, j botnicy pracując w ciężkich, autysaZ~\1·.,;zc nrzynosił za~tć.i.i w ak-::.ji :wcza Iwonicz, <;:i<>eho~iuek, Kudowa itd._ Nie 11i~rnych warunk11ch w okresie rzą
terialnych w kierunku zapewni-: zywali na potrzeby zorgan:zowania rys Towarzysza Józefa StaEna.
;-.ow. \V lat1trh ubiegłych nieliczne r.tcty, m11110 kilkakrotnych monitów dow kaipitalistycznych i podczas woj
nia każdemu obywatelowi do·
irdnost!d cl<'eydo\\'aly s:ę na knrzr· d<l, rad 7ąkladowych, .iedynie część ny.
stępu do wied::y, kultury i sz1.u
shnie z urlopu zimi). \V tej s ~·tm1cji sr.lero"'·n1't została rozprowacb:ona.
Dodajell)y, że wczasy lecznicze
ki są olbrzymie. Do walki z anai
t·:Jko rz<;>~Ć miejsc w doma-::h wypo- Z 1a ·m1ć by się moglo, że w pa bin nic- trwają 3 tygodnie, przy czym oplata
.r.~· nkov:ych b;l'la wykorzystana.
kich zakładach pracy nic ma robot-- za pierwsze 2 tygo<lnie jest identycz{abetyzmem powalany :ostal ?lników, którym potrzebne jest prze- nil z wysokością normalnej opłaty za
br:ymi aparat państwowy. BwZupełni<' inaczd jest w tym roku.
.Jak
~~
dov·iadujemy,
nieomal ;i:c prO\vach:Pnie kuracji kc7.niczE>j, że nie wczasy. Całkowite koszty utrzymania
rą w nim jcik najc::ynniejs:y
\i'SZystkie
miejsca
na
wczasach
zi- ma 1·?botnik6w cho1sch, którzy po- w cil~gu !l tygodni pokr~·wa Ubezpicudział :\\·ią:.:ki zawodowe, par·
mowych, udzielone Pabianicom, są ·:;inni się leczyć. A przerież Pań~two cza!nia. Wszelkie zabiegi kuracyjl'e
Ludowe stwarza doskonałe warunki otrzymuje się bezpłatnie. Zgłoszenia
wy korz~· stanc.
na "'yleczenic tych wszystkich dotkli- na wczasy lecznirze przyjmuje w dal!i aort
Dowodzi to. 7.e robolnky Pa- wych chorób, jakich nabawili się ro- szym ciągu PRZZ.
birnic przekonali się, że otłpoczą.ć
można równic dobrze w z.im!e, jak
w lecie, a nawet pobyt w górach na
wczasach właśnie w okresie zimy, ma
specjalny urok i pozwala na. lepszy,
w drugim dniu turnieju bokserskie-, wytrzymuje tempa i cora_z celniej za-1 lą_dek i w. sz:::ękę prze~iwnika. Szyl- niż w innych porach roku wypoczy- ·
go pod nazwą „Pierwszy krok", zor. dawanych ciosów.
Sędz.ia przerywa berg stosuje Jednak um:ejętną._ takt~· nek.
gauizowanego przez Zrzeszenie Sporto walkę przyznając zwycięstwo przez kę defensY;V:ną, wykaznJe tnkze _duzą
Gorzej jednak przed$tawia się spra
we „Wlókniarz", odbyło się G "'.alk. techniczne k.o. Guzińskiemu.
wytrzym~losc n~ ciosy. . Sęd_zi~wie wa z wcza~ami leczniczymi. PowiatoZGIERZ. - Przed tygodniem dzię Swi-:rezew~kiego Nr 63 na budo":"
Turniej uzupełniono ponadto dwiema I Waga musza: Prokop - Weseli. O- przyma,1~ _zwyc,ęs\ w~ r.a p~mkt::; a- ":a Rada Zwi~zków Zawodowych w ki milnemu staraniu rlyrekcj1 i Ra przedszkola fabrycznego, internatu
v:alkami pozakonkursowymi w wagach bydwaj z~woduicy zapomnieli o zasa gre.>ywnWJSzemu WoJewodz,e.
Pabianicach rozponądza 26 miejsca- dy ZakładowE-.i Zgierskiej „Bcrnt~:·• dla młodzieży Szkoły PrzysposobH
~tedniej i półciężkiej.
dach techniki, walcząc chaotycznie i
Waga lekka: Ratajczy~ - Sza~1d"t. mi od stycznia 1950 roku ,,. najlep- Zarząd Miej<;ki przydz!C'lil tyn·, za~ nia Przemysłowego, ogrodu, ziclefiPoziom stoczonych walk był ną ogól nieumiejętnie. W trzeciej rundzie Pro Sz~nda w~lczy z praw~J po~yCJl. _z szych domach wypoczynkowych, tak kladom piac przy ul. Gen~r:=tla ca i boiska.
nl.tszy niż w pierwszym dniu zawod- kop zostaje zdyskwalifikowany na ktorą RataJczyk dh~go me moze so~1e
Zgierska „B~,ruia" zatrudnia onicy ' bowiem
poświęcali 'znacznie skutek trzech naporu11ietl. zn atak gło. clać rady. Spo~kamo stało. na m.s1~1t~
becnie zmiczną liczbę młodzif'ży,
mniej uwagi technice, starając się za- wą..
.
.
pozi~:U~e i przei.~t?c~alo się chw1lnm1 No nn!!iiZflr 11 eh ranach
która garnie się do sportu.
pewnić sobie zwycięstwo wyłącznie sL
Waga kogucia: Stns10 Sroka. w .b1Jacykę. Zw:ycięzyl na punkty E.aDzi~k.i posiadanym krt>dytom prz:v
ciosu. Hołdowanie takiemu „stylo- Stu•io zdobywa prze.w~gę od . lli?rw- taJczyk.
.
s1 ąplono do budowy boiska hokeJCJ
wi" szczegó J ~iic w poc:r nikowvm okr<; sz~ch seku_nd walki i ~oglę~ia Ją. z
~aga średma - walka towarzyska.
Ete uprawian1a boksu może wywrzec knzdą chw~lą. 'V II rnndz1e sędziJ l\'.hk - Sobczyk. Obaj zawodnicy tdą
wego. Zniwelowano ziemię i w prze
ujenmy wpłyW na. sposób prowadzenia przerywa spotkanie przyznając zwy- z mieJSCa na wymianę sunych cioW kinie „Polonia·· wyświetlany I sobieniem filmu, zwłaszcza, że '·', . ciągu )>ilku dni zbudowano boisko
walki w przyszłości. l\Ilodzt zawodu!- ci~stwo przez techniczne k .. o Stusio- s?w, w czym szczególnie celu.je bardzo 1cst obecnie film produkcji czeskiej g~a~z~ komei;itarz.e i opowiada cit!:· betonowe na lodf)Wi$ko do rozgrycy, debiutanci w sztuce bokserskiej, w1.
~1lny Sobczy~. _Bokse.r ten n·e potrafi pt. „Kariera '.
b1stonę . A h1stona to ciekawa. vVałq
, J- h k .
.
-· _ .
Reżyser Karol Stek!ij ujął film sający się bez zajęcia zdemobi!izo- v. e'. o eJowych. Ko,zy:.tac z nit.go
powinni na. treningach i zaprawach po
Waga. kogucia: w drugiej parze wa Jednak osłamac sweJ. sz~zęki .. ~lka
4więcać uwage przede wszyatkim tech gj koguc:ej walczyli Mordek i Rym- celnych, soczystych c1osow Miki w kom pozy cy jnie w sposób ciekawy wany żołnierz dostaje pracq w kor~- będzie K. S. „Boruta" jak i młodzi
nice i zdObyWaniu wniejętności punk kiewicz. Walka była. bardzo zacięta, III rundzi•} temneru.iP f!':l i wvfrącn 7. rrzeplatając współczesne dzieje ży- i:ernie wydawniczym i zwróciw~z, n-racown::Ccy zatrudnieni w tych zntowania, a unbytą wiedzę za~tosowat. 1>rowadzona przez cały czas w ostrym ró_wnowagi. Sędzia uc!zie!a . Sobczyko. <ia bohatera z jego przeszłością. Ta- na siebie uwagę„nacz~lnego dyrekt~- kładach. Uruchomienie boi-;ka ł:v~
.
.
.
.
konse}cwentuie podczas walk w ring~1. te 111 pie. Nieznaczną. przewagę zdobył wi trzykrotne&~ . u~ommema za atak ki sriosób reżyserowania filmt1 spr<1- rn 7aczyna rc:.b1c kanerq. \'./ amb1Wynild r.oszczególnych spotkań drn silniejszy fizycznie Rymkiewicz. W III gl~wą.. dyskw:lifiknJąc ?o w II~ ru'.1. wia, .i.c historia ofJl~1dana na Pkfdnie r:jach swyrh i dążeniach jest tward)', keJowego zwiększy za1.1ieresowan1e
gicgo dnia turnieju przedstawiają. się starciu jednak lekarz zabrania Rym- dz1e. OlJydwaJ za•~?clntcy posiadaJą. •tu je siq plaslycrna i ciekawsza. Dn- zdrad>:a ideały młodości, sieje wokół t.rm sportem wsród mieszll;ańców
nastt;<miąco:
l:icwiczowi dalszej walki na skute;„ doskonale warnnki flzyczne. Przez ra halerÓ'N filmu jest właściwie dwóch: siebie 1.10 i łzv. Porzuciwszy żonę , że· Zgierza.
człowiek robiqcy karic~rc: i... uper~o- ni sir: po raz drugi z córkq sweg:>
_
Waga pa?ierowa: Barański _ Gu- ~ilnego krwawienia z nosa.
c·jonalny i sy~tematyczny trening ni
fikr.wnna l<mnera filmowa. Karne- dy rektora, a śmierć teqo slavria qo
W 19o0 roku wiosną rozpocznie
'
i
·
zn1c
;·ni'.!
wyżzł..c„sKi.
Gt:z liski zarn po gongu prze.i
Waga pió1 kowa. Sz:; !11cr;:i;-. Woir· obaj mog~ osiqpnac'
·
· iu sluje s:c: aktorem, prz<'mawiil na najwy:i.szym szrzcblu kariery. Stn :-ię b\tdowa wi;:lkieg-, nowoczcsncmnje inicjatywę i zuaczn!e przewn.żn. woda. Była to pierwsza walka dufa, ~ 7 ~' pozic:>rn niż 1'' n, 1\1• lry ri 11ccme
lwl7.k n !JlOsf'm, mówi o zaclaniar:h, ie się ~am dyrektorem koncernu. Je· go gmachu dwuskrzydłuwego, w któ
utrzynmjąc prav;idlową. garclę i demon utrzymana na stosunkowo wysokim 1 cprczentuJq.
filmu, kon'cnluj0 sceny wiążąc je w dnak drc;c:zonv wyrzutami sumienia
""
s·
·
·
W
wadzs
ciężkiej:
Plnta
zwycięży!'
strując szereg ud:rnyc h ci osow. Barau- poziomie technicznym.
tlny flzyczme
r.ało~ć, wres"<:cic wypowiada morat. i uderzonv przypadkowo całą sił!! rym pomieści się przedi;zkole I In
ski w pierw~zfj rundzie stawin skU· Wojewoda atakuje cz~to. Udaje nm :Morzysi:k::..
,.J<ariera' staje sit: przez to troch~ wspomnie1\ o swej ?marłej pierwszej t•?rnnt dl&. młi:idzii?zy S P. P. w
W(:Zny opór, Yi clmgiej jednak :r.i~ ~:·. ul•1 \rnw:.i1; kilka ~erii ciosów w żo
.filmem o filmie" , bo kamera jest llO· i.cnie - umiera.
Z~ierzv.,
Jl\l.

Zwalcz
n~,

1
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·
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»GWiazdk3« dla dzieci
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Ekipa pa h~aH~ckich
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u

analfabetyzmu

owiqzk.iem

każde

odzieżowców
Widawa
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Nowe

Koło

ZMP

Dlaczego nie wvkorzvsluie Si!WCZasów leczq 1czych
l

CZYTAJCIE

4 rozpowsz:echniaicie

„GŁOS"

Drugi dzfeń mistrzostw Zrzeszenia »Włókniarz«

„Borit ta" .buduje przedszkole

I

i internat SPP

I

.Zycie i

1,

-

kari.era

„

I

I

STYCZEŃ

-

:-:-~~--..:.__:.:_.:_:...._::..:_~~~1

- -

1 N N. R-0k. 1944 - Powst. Kraj. R. Nar.
- ~- . ~ ~
\
2 P Makarego
3 W Ccnowe!y; 1946 - Usta\\'a o unarodowieniu przemysłu
$ Tytusa
C Telesfora .
P T~h Króli
S Lucjana_ _ _ _ __ ___._

4
5
6
7

8 N Seweryna
9 P :M:aTcjanny
10 W Wilhelma
11 S Teodozjusza
12 C Arkadiusza. 1945 - Początek wielkiej ofens. ArmL Radz. i Polskiej r..a
linii: Wisły
Weroniki
HilaregQ .
Pawła Pust.
16 P Marcelego
17 W Antoniego. 1945 .,.-- Wyzw. Watszawy
18 $ K. św. Piotra
19 C Henryka. 1945 - Wyzwolenie -:F~. 
kowa i Lo<lzi
Fab. Sebast.
.~E_ies.z.~Hl24 -_Z~~n V.7:!_. !--e1?na
Wybuch poWincentego. 1863 wstania stycznio,,11ego
23 P Zaśl. N. M. P.
24 W Tymoteusza
25 $ P·.'.lWla
26 C Polikarpa. 1948 - Umowa połsko- ·
rad?ie ;ka o wzaj. dostawi~ towaró\·1
Jana Złot.
Walerego. 19(}5 - Krwawe. demon·~_·ja n~pl.~r:_z.y_!:>owi,kim :"'_W-wie
h_
s_

_ _ _
Zdzisbwa
M3Ity. 1948 -

Ustawa o utworzeniu
Polsce"

LIPIEC

organiz~cji „Służba

31 W P;otra

1 S Haliny

-

- -·

2 .l\J Naw. NMP
3 P Anatola. Dzień s~klzielczoś.ci
4 W Józefa
S Antoniego
C Dominika
P Cyryl::i i Mar.
S Elżbiety

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
·_...

N Weroniki
P 7 Br. Męcz.en.
W Olgi. 1943 - Akcja Gwardi~ Ludo-. wej na „Ca!ć Club''
ś Jana Gwalb.
C Anakleta
P Bor.awent.
S Henryka. 1410 - Zwyci~stwo pod
Grunwaldem

---- --16 N
17 P

18 W

,
1\.1. B. Szkap].
Westyna. 1945 - Kon!crcncj.a trzech
mocarstw (ZSRR. USA i. "\\'. Br)1anii) w Poczdamie
Frydery;rn
Wincentego
Zjednocl!. org. mł.
Czesława. 1948 w ZMP.
Praksedy
l\Iarii l\iag. 1944 - Swięto Odrodzenia, Manifest P.K.W.N.

Apolinarego
P Ki·ystyr,y
W Jakuba
Ś Anny
C Natalii
P lllnocentego
S Marty

19 $
20 C

24
25
26
27
28
29

---

1 ś . Albina
2 C Helen~'

l\IARZEC

3 p Kunegundy
4 S Kazimierza'

12 N Grzegon;a

Ka:rol Marks

Powstanie Ko-

Zmarł

o przyjaźni i wzajemnej pomocy
między Polską i Czechosłowacją
11 S Pelagi:_:_i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5 N Euz-cbiusza
6 P Wiktora
7 W Toma.sza z Akw.
8 Ś W inccatego. 1917 - Wybuch rewoluc}i w Rosj i. Międz. Dzień Kobiet.
9 C Franc:szki
10 P 40 M~zen. - 1947 zawarde układu

.

.
-

~

1 S Zbigniewa
~

wa-cki

2 .r Franciszka
3 p Ryszarda. 1849 -

MA.J

- --

1 P l<'ilipa i .Jakuba. 1889-Uchwała Mię
dzynarodowego Kongresu . SocjaListów o świętowaniu dnia 1 Maja
święlo Pracy
2 \V Zygmunta. 1945 - Zdobycie Berlin-a
przez wojska radz,icckie
3 ś Mari.i. Dzień Oświaty
Rocznica Konstytucji 1791. r.
4 C Flo~··~:11~a
5 P Piu.sa V. 1818 - Urodził S:ę K::irol
Marks
6 S Jana w 01.
7 N Domiceli
8 P Stan Lslawa
9 W Grzegorza. Dz1ei'1 Zv..-ycięstwa
10 ś Izydora
11 C 1\famerta
12 P Pankracego '
_l 3_ S _S_erwi:~g:_.o_ _ __
14 N Bonifacego. 1943 - Utworzenie w
ZSRR I Dywizji im. T. Kośduszki
15 P Zofii. 1942 - Wymarsz w pole p:erwszych oddziałów Gwardu Ludowej
J 6 W An<lrzc-ja
17 Ś Słia wcmi..ra
18 C Wnicbowst.
19 P Cele:: hna
~o._s Ber:_i~;·~yna _
21 N Wiktora
22 :> Julii ii Heleny
23 W Dezyderego
24 ś .Joanny: 1543-Zm::irł Mik. Koperni1t.
25 C Urbana
26 P Filipa. Dz;icń Matki
usza
- - -27 S - Jul~

N Zesł. D. Św.
P Zielone Św.
W Ferdynanda
$ Anieli

LISTOPAD

·sw.

Wielka Rewol. Paź

- - -- -

26 N Ko-nrada. 1855 - Zmarl Adam l\tickiewicz
27 P Waleriana
28 W 7 r1zisl::iwa. 1942 - Smierć M. Nowotki
FeEcyty. 183-0 - Po\1,rst.an:e listopad.
·
Andrzeja

19 N Elżbiety. 1942 - początek ofensywy
Armii Czerwonej pod Stalingradem
20 P Feliksa
21 W Ofiar NMP.
22 ś Cecylii
23 C Klemensa
24 P Jana od Krz.
25 S Katarzyny

------- -.

12 N Witolda
13 P. Stanislawa
14 W Józdata
15 $ Gertrudy
16 C Edmunda
17 P Grzegorza
18 S Odona

5 N . Elżbiety
6 P Leor,arda
7 W Salome-i. 1917 dziernike>wa
8 ś Gotfryda
9 C Teodora
10 P · Andrzeja
11 S „ Marcina

2 C Dz. Z::\.dusz.
3 P Huberta
4 S Karola Bor.

1 S Wszyst.

28
29
30
- 31

l

n·a 1950 rok
Juliusz Sło-

Urodził się

:M1<il7.ynarodowe

PAŻDZIERNIK

Remigiusza

2 P Anioła Stróża. Święto Pokoju
3 W Teresy
ś Franc. z As.
C Placyda
R Brunona
S 1\:1. B. Różańc.

Bitwa pod

15 N Tere;!;y
16 P Gerarda. 1942-Powieszenie w Warszawie 50 bojowników PPR
17 W Małgorzaty. 1849-Zgon Fr. Chopina
J8 ś Wiktora
19 C Piotra
20 P Ireny
21 S Urszuli

8 N Danuty
9 P Be>gd::ina
10 W Franciszka
11 ś Wincentego
12 C Maksym'l.ana. 1943 Lenir.o
13 P Edwarda
14 S Kaliksta

4
5
6
7

1 N

30 N Jakuba

23 N Jerzego i Woje. 1870 Wł. Lenin
24 P Grzegorza
25 W Marka
26 ś Marcelina
27 C Teofila
28 P Pawła
29 S Rob<:'rta

4 •W Izydora
5 ś Zenona
6 ,c Celt<styna
·7 p Rufina
~ s Dionizego
9 N Wielkanoc
10 p Wielkanoc
11 ,w Lcor,a
12 $ Juliusza
13 C IIerm'.!neg.
14 ·P Justyna.
15 S Anastazji
16 N Benedykta. 1945 - II Armia. W. P.
sforsowała Odrę i Ny~ę
_
17 P Rudolfa
18 W Apo1inargo. 1892 - Urodził się Prezydent R. P. Bolesław B'erut
19 $ Tymona. 1943 - Powstanie w warsz.
ghetto
20 C Teodora
21 P Ar.zdma. 1945 - Podpisanie układu
o przyjaźni :i wzajemnej pomo{!y
między Polską a ZSRR
22 S Sotera i Kaj. 1945 - Boje I Armii
w Berl:nie

Zmarł

KWIECIEŃ

KALENDARZ · „GŁOSU"
1 ś Ignacego
2 C M.B.Grmnn. 1943 - Zw :ycięstwo pod
•
Stalingradem
3 P Bl<Uej.a
4 S Andrzeja. 1947 - Otwarcie I Sesji
Sejmu Ustaw~. Odrodzonej Polski

-- ·urodził się T. Ko-

13 P Krystyny
14 w Matyldy. 1383 15 ś Kl<:'men.sa
113 C Eufrozyr,y
17 P Jana

ściuszko

13 P Klemensa
14 W Wale11tego
15 ś Faustyna

19 N Józefa

muny Paryskiej

18 S Arch. Gabr. 1871 -

17 P Juliana
18 S Kor.stancji

-

Powstanie kośc~u-

lC C Julianpy

12 N Eulalii. 1746 -

·-

11 S Lucjusza

8 $ Jana
9 C Apolonii
10 P Sch<>lastyki. 1837 - Zginął wielki
poeta rosyj$ki A. Puszkin

6 ~ Doroty
7 W Romualda

5 N· Agaty. 1947 - Wybór Prezydenta
RP. Ob. B. Bieruta.

LUTY
-------------·--

•
1

·

26 N Emanuela
'l7 P Ernesta
28 W Jana Kap. 1947 - śmierć gen. bror.i
K. Świcrczewsk:cgo {„Waltera'')
29 ś kustache~o
30 C Kwiryna~ 1945 - Wyzwolenie Gdańska i przyłączenie go do Polski
31 P Dalb:ny

19 N Konrada. 1947 - Uclnvalcnie Małej
20 P Joachima
Konstytucji
21 w Benc<lvktia
1473 - UrodLił sic: M. Kopernik
22 Ś K a ta r:Żyny
20 P Lrona. 1846-Powstanie krakowskie
23 C Fl'li k.sa
21 W Eleonory
24 P S~ymona. 1794 szk owsk ie
22 ś P?pielec. 1810 - Urod:..il się Fr. Cho- 1
' 25 S Zw!ast. NMP.
.
p:n
23 C Piotra. 1918 - Powstame Armii Radzieckiej Swięto Armii Radzieck.:ej
24 P Mac:eja
25 S Wiktoryna '

·
26 N Aleksandra
27 P Leandra. 1936 - Zmarł W::elki uczor~y rad7..iecki Iwan Pawłow

28 W Teofila

- -- -- -

WRZESIEŃ

-

5 \V

Szymona
Rozal;:. 1809 - Urodził się Juliusz
Słowacki. $więto lotnictwa
Wawrzyi1ca
Zacha!·iasza. l 944 - Dzkret PKWN
o ref. rolnei
Reginy. M i ędz. Dzień Młodzieży
1939 -Padło bohater. Westerplatte
Nar. N. l\f. P.
9 S Sergi1.1.5za

8 P

7 C

6 ś

3 N
4 P

SIERPIEŃ

a

w

1 P Bronisławy. 1039 - Napaść hitlerowskich Niemiec na Polskę
·
2 S Stdana

Polską

UJn<>Wy

1 W Piotra. 1944 - Wybuch powstania
warszawskiego
2 ś M. B. Aniel.
3 C Eugeniusza
4 P Domini·ka
5 S NMP. Śnież.

Przemien. P.
Kajetar.a
Cypriana
Romana
Bogdia.na
Zuzanny
Klary

N Hipolita
P Dobrov,:oja
W Wnieb. Nl\fi>.
Podpisanie
granic między
~rawie

ś Rocha. 1945 -

GN
7 P
8 W
9 $
10 C
11 P
12 S
13
14
15
16

ZSRR.

17 C Jacka. 1944- Sformowarue II Arm:i
W. P.
18 P Heleny
19 S Moairiana

10 N Mikołaj.a. 1939 - Śmierć M. Buczka
w walec z Nicmcam:
11 P Piotra i Jacka
12 W Im. N. M. P.
13 Ś Filipa
14 C Podw. Św. K. 1944 - WvZ\volenie
prawobrzeż. Warszawy od .Niemców
15 P lVI. B. Bolesr,ej
16 S Cypriana. 1944 - Utworzenie przyC7.ółka I Armi i na Czerniakowie
17 N Stygm. św. Fr.
18 P Tomasza
19 W Januarego
20 ś Eustachego. 1946 - KRN uchwala
3-letni plan odbud<YVl'Y
21 C Mateusza
22 P Tomasza

22 N Filipa
23 P Seweryna
24 W Rafała. Dzień Narodów Zjednoczo'
nych
25 $ Kryspina
26 C Ewarysta
27 P Sabiny
S. Tadeusza

N Nl\IP. od w.
P Peki.giusza
W Justy_n y

w Lon-

2~

Założenie
Wacława. 1864 dynie I Międzynarodówki

29 !r Cbr. Króla
30 P Zenobii
31 W Lucylli

•

S Kosmy i D.
C

23 S Tekli

24
25
26
27
28

Michała

·•

Hierodma

J.
C Rajmund:a

$

W SC.:ęcie św.
Róży

N P. rei. św. Kr.
P Augustyna

20· N Bernarda
P Joar.iw
WTymoteizsza
$ Filipa
C Bartłomieja
P LudwiJrn
S M. B. Cz.ęsi..

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

I

ś

CZERWIEC

----

N św. Trójcy
P Bonifacego
W Norberta
Roberta. 1935 - Zmarł Iwan Miczurin - wybitr.y uczony radziecki

1 C Jakuba
2 P Marcelina
'3 S Eryka

4
5
6
7

8 C Boże Ciało
9 P Felicjana
10 S Małgorzaty

----

S Adolfa

P Aliny

11 N Barna.by. 1905 - Krwawe starcia na
ulicach \\'arszawy
P Onufrego
W Anton.:cgo
ś Jolanty
C Wita

12
13
14
15
16
17

N Łucji
P Jana i Pawla
W Władysława
ś Ireneusza
C Piotra i P:iwła. Swi~tG Morza
P Emil.ii

18 N Ef.rema
19 P Gerwazego
20 W Sylweriusza
21 ś Alojzego. 1941 - Napa:ić Niemców
hiilerowskich na ZSRR
22 C Paul.: ny
23 P Wandy
24 S Jar.a Chrz.

25
26
27
28
29
30

GRUDZIEŃ

1 P Eligiusz,a
2 S Aurelii

6 S Mikołaja

3 N FrancisT.ka
4 P Barbary,
5 W Saby

Wi esł.

7 C Ambrożego
8 P Niep. Pocz. NMP.

9 S Leok.

·

Urodził się

.Józef

10 N N.:\IP. . Lor.
11 P Damazego
12 W Aleksandry
13 ~ Łucji
14 C Spirydiona
15 P Waleriana. 1948 - Zjednoczen1e ruchu robotnkzego w Pol.sce i utworzenie PZPR.
16 S Adeli

17 N L:rz.arza
18 P Ocz. NMP.
19 W Urbar.a
20 $ Teof.ila
21 C Tomasza. 1879 Stalin.
22 P Zenona

23 S Wiktorii

C
P
S

$

P
W

24 N

25
26
27
28
29
30

-~

--~-~~~~~

Wigilia. 1798 - Urodził się
Mickiewicz
Bo:le Narodzenie
Szczepana
Jana
SS. Mlo<lz.
Tomasza
Eugeniusza. 1944 - Uhvorzenie Zw.
Samopomocy Chłopskiej

-~~--
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