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Przemówienie Prezesa Rady Ministrów

Bolesława

Bieruta

o zadaniach przemysłu węglowego
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przemówienie do górni·
ków, sztygarów, techn•ków i inżynierów przemy·
siu węglowego.
(TEKST PRZEMOWIENIA
l'ODAJEMY NA STR. 2)

W AP.SZA W A. 2. 2. W
dniach 28, 29 i 30 stycznia
br. przebywał w Katowicach l\r::ewodniczą,cy Ko·
rnitetu Centralnego PZPR,
Ministrów
Prezes Rady
lloteslaw n:erut w towarzystwie członka Biura
Politycznego KC PZPR,
wiceprezesa Rady Ministrów Hilarego Minca oraz
rninistrd Górnictwa Ryszarda Nieszporka i w!cerninistrów Górnictwa Mieczysława Lesza, Bolesława
Krupińskiego, Jana Mitrę
gi t Wal1>ntcgo Kubicy.
Dnia 30 stycznia br„ na
spotkaniu z aktywem pargospodarczym
tyjnym i
przemysłu węg1ow.ego •. Pre·
zes Rady Ministrów Bowygłosił
Bierut
lesław

w
zao-

demonstracje
DZIENNIK Masówe
przeciw ratyfikacji układów wojennych

f,ODZKI
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Łódź,

wtorek 3 lutego 1953 r.

BERLIN. Ja.k podaje agencja ADN, ludność zacboonfo-nlem!f!e·
Komunistyc.,;neJ
ka odpowiada na apel trzech brat nich partii
Partii Niemiec fKPDl, Francu•ki ej Partii Komunistycznej (FPK)
oraz Niemieckiej S<><:Jalistycznej Partii Jedności (SED) dalszym
ukladów militarystyc:r
wzmożeniem walki przeciwko ra ty!ikacji
nych.
W Dtisseldorfie mieszkańcy m!a
sta zorgan czowali pochód t'emon
sLracyiny, domagając s i ę odr-tuce
ratyfi•k acjJ układów b-Ońskie
nia

Najlep~i I• najhę,rdziej

pracy

ofiarni
Młodzi

IPzviazd do Polski
ma

Echa apelu trzech partii komunistycznych

przodownicy

na

się
ogólnołódzkim zlocie

pracy, deleg·atów
Około 1000 młodych pi;-ro downików
udział
pracy, wzięło
z wszystkich łódzkich za.kładów
w I Łódzk.im Zlocie. Młodych Przodowników Pracy, który
odbył się 1 lutego w Młodzie.CowYm Domu l.{;ultury.
Po otwarciu zlotu, za.brał głos I sekr'etar.i KŁ PZPR
Jan Jablpński.
spadkobiercami najleps-zych tradycji KZMP
- Jesteście
ZWM, którego 10 rocznicę powstania obchodzimy w (ym
roku - powiedział J sekretarz KŁ PZPR. W naszych wielkich tlotychczasowyeh oslągni(lciach młodzież posiada duży
wkłat1 1;1flamej i owocnej pracy.

w

prezydium Zlotu zaqiedll: I sekretarz KŁ PZPR Jan Jasel>retarz KL l>ZPR H,•u1·y1; w;nLur. przewodniczą.cy
Ryszard Ol3 S<'I<, przcd•tawidel ZG ZJ\fP Jerzy
R.S m. Lodzi
Cbabe·lskl. przedstawidel w<>is ka pik. Szublcz. przodownicy
pra-cy, pr~e·clstawlciele zw. zaw odowycll i innych organizacji
masowych.
bloński,

polskie ostro potępia

z kurii krakowskie.{
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naJl•ep;;zych, najba rTysląr
dzi ei ofiarnych p1oulerów soc,jalisl~'rz.nPgo

bu<lowni.ctwa

jednak nie
i:e ż:vjemy
w okresie. w J:i;tórym 1mperiallzm anglo-amerykański i neoh1tlei:·owski faszyzrp chwytają
podłych i wy.się najb.ąrdzi<>j
rafinowanvch metod. abv rzukłody pod 'noc:i i
cać
na chwile

rnożemy upominać.

z,

t.odzl 7.!;n·omadz!lo ~'ę w nle'
dZi('le w MDK.
Na ~6Jęem: fragment sall obrad w czasie referatu przewodfl~rzącer;o ZL Zi\IP Henry)la Lewandowskiego •
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Katastrofalne skutki sztormu
który nawiedził· Europę zachodniq
LOJ'i'JJYN. Ze w&ehodnleh wy„-yAnirlii I zachodnich
brzdY kont.ynentu europejskiego
naply.,..ają nieustannie wiadomoki o lkzble ofiar straszliwego
•ztonnu. Dane te zmieniają się
niemal z godziny na godzinę O-

bn:eżY

Z kr.oniki
dyplomatycznej
WARSZAWA W dniu 2 bm.
poseł nadzwyczajny i minister
peh1omocny Norwegii w Polsce p. Lauritz GroenvolJ zło·
wiceministrowi
wizyt~
żyr
zagranicznych Mariaspraw
nowi Naszkowsl~iemu.

Tułacz.ka
25 tvs.

liez robotnych

We Włoszech

RZYM. Jak donosi dziennik
„Mess;ji\ggero"

w

okresie

od

końca 1S49 r~ku do początkc
~~52 _r 25 tysięcy w_łoskich ro-

I

tn1ków,
~0 . :N? "nie
.Aioc1ło do
ri.:-en Ynie

którzy emlgrowal:
cio Argentyny, poWlor:h Ponieważ
nie z.należli pracy.

w[

stateczny bilans katastrofy nie zo
stal dotąd ustalony. Do poludma
oficjalnie
bm. stwierdzono
2
śmierć 471 osób, w tym w Wielkiej Brytanii 181, w Holandii 303 I w Belgtl '1.
.nieoficjalnych donieWedług
sień agencji France Presse, w sa
mej Anglii zatonęło lub zginęło
pod gi·uzamt domów ok-0ło tysią
ca osób. Około 5G ty!łięcy ewalrnowano , Akcja ratunkowa rwa.
Szkody materialne obliczane fll1
na prze9<7.Jo 20 m:Honów funtów
szterlLngów Z rożnych punktów
te Tamiza
Londynu donoszą,
wystąpiła z brzegów. Tysiące ludzi uratowano na kllka minut
przed zawaleniem s1ę Ich domów
Holandli - •ak
wybrzeżu
Na
donosi korespondent agencji TYn1
ted Press - liczba stwierdzonych
wypadków śmierci sięga Już ł-00
osó'b Zactioctz.1 obawa, :te zginę
to pona-dto klllcuset mieszkańców ,
których 106 nie leBt dotychczas
znany W nocy fale przerwaly ta
600 mies·zmę pod Sgravendeel.
k:ańców tej miejscowości schroni
10 się na najwyższym piętrze mieJ
>cowe1 szkoty Woda zalała ~zęść
południowych d-zieln!c Rotterdamu Sztorm dał się poważnie we
r.nakl na 9.rybrzeżacb Belgii oraz
na po~l'!~klm wybrzeżu Francji
Fale uszkodzit'I' "' 1n wały ocnron.ne pod Dunk1erk11.

przewodniC'zący

•

szpiegowską działalność księży

§:

'Tansparen t y nawonieśli
do wzmozen•a walk1 przeciwko układom wo 1ennym. do
watki o przywrócenie jedności
traktatu po~ i em l ec t zawarcie
!<0Jowego z Nie1pcaml Po demon
stracJt odbył Sle w ·ec
W Bochum odbył saę wlec pro~estacyjny mtodz1.ezy , na którym
tujące

kie-

WARSZAWA. W kraju „dbywaJą się dalsze zebrania e>kręgo
wycll ke>misji księży przy Związ
ku Bojowni.ków o W<>lność I Deoraz ze-brania koonlsJI
mokraeJę
lnLell!'klualisLów puy PKOP. Ucze
stn1czące w nich duchowieństwo
polskie zapo=aJe slę z przebieglem obrad Kongresu Narodów
w Obronie Poko)u, wyrażając peł
ną solidarność t poparcie d.la jego uchwal. Równocześnie w licznycn wypowiedziach I rezoluzdecydowa·nie poksięża
cjaćll
tępiają wojenną politykę imperia
amerykańskich oraz z oopóźniać nasz marsz ku socja- :ls\ów
l~zmowi. Szczególnie młodzież burzeniem piętnują s.zp!egowsikoruwążona , jest na ataki wroga dywersyJną dzialalnoś·ć na rzecz
zewnętrznego . wywiadu USA niektórych !u..,Jci
klasowego
krakowskiej J;.urli
Uczmy . się więc niet}awidzieć CJonariuszy
Lei. i zaosh"zmy czujność. Poro· metropoli la In ej.
d11<:howle6stwa
zfeżd1.ie
W
pj wskazań Prezesa Rady Midzialac2y katolic.11.idt zorganizodołóżmy
nistrów B . . Bieruta.
wanym pnez J;&misJę lnteleiktu~-szystkich sił, aby na.5ze im- ati.stc)w przy PKOP w Opolu wzię
ponujące plany z.ootały uwień  Io udzial <>k. ?OO osób w tym ponad 100 k<,lęż:v z caJe.go Sląska.
::zone całkowitym sukcesem.
w z.jeźdz'e
M in uczestniczyli
przedstawiciele ku1':11 archidiooemówca
zakończenie
Na
zjainej z Wrocławia ks. infułat
wzniósł okrzyk na cześć mło
Jan Pisko,rz, ks. kall<llerz z kurii
dzieży polskiej, który spowo- mdropolHalne,f Antoni Mencel, ks.
dował burzę oklasków i gO'I'ą · dziekan Karol Tokarz z kurii kana 1owickieJ, ks. Ernest Wetrner I !nowację
długotrwałą
cą,
nl. Przybylv również delegacje
Zjednoczonej Katollcklego Uniwersytetu Lubel
Polskiej
cześć
jej sitieko. Wyższego seminarium Du
i
Rotxńniczej
Partii
1 Wroclawia
Bolesława chownego z Nysy
Przewodnkzącego
oraz przedS'tawiciele z.gromadzeń
Bieruta_
zakonhych z Opolszczyzny.
Z przebiegiem obrad Kongresu
Następnie w imieniu społe
Narodów zapaznał zebranych dz!a
powitał lacz katollckl poseł na Sejm. ułódzkiego
czeństwa
Prezy- czestnik Kongresu red. Dominik
przewodniczący
zlot
dium Rady Na•rodowej m. Ło Horodyński.
Uczestnicy narady księ2.a I dzia
dzi Ryszard Olasek, a z kolei lacze
katoliccy g-0rąco manlfesto
imieniu Wojska Pol.sikiego wali swą najgłębszą solidarność
w
o pokój na całym
bojownikami
z
Szubkz.
płk. Ryszard
Ś\Viecie oraz nieugiętą wolę w.zmo
żenia wysioll<ów w walce o pokóJ.
(Dalszy ciąg na str. 3)
o lepsze Ju'bro ludowej ojczyzny.
W dyskusji wielu księży mó-

I

Zabiegi Collinsa w Korei

Amerykańskie

plany

nowe1 awantury militarne.(
PEKIN. Jak donosi Agencja
Nowych Chin, ost:::tnie zabiegi
szefa sztabu armii USA Collinsa w Korei uważane są w
Pekinie za próbę realizacji
planu Eisenhowera o użyciu
„Azjatów do walki z Aziatami". Obserwatorzy podl~reślają, że Collins starał sie p zy
!pieszyć uzbrojenie marionetwojsk lisynmanowkowycti
skich. aby mogły Qil'le w ·u;ęna
kszym stopniu zastąpić
froncie wojska amerykańskie
Umożliwiłoby to użycie wojsit

wej awantury mili~rnej. Agen
CJa Nov.,rycb Chin przypom,ina.
ameryże według doniesień
kańskiej agencji INS z Seulu.
Collins bawił ostatnio w Kozrealizować plan
ażeby
rei.
~isenhowera

przewidujący

„bardziej ene:-giczne wysiłki w
1mnflikcie koreańskim".
Ta
sama agench utrz:;mywała. że
podczas ścisłej narady w To·do Collins, Clark i Taylor
'Jpracowali szczegółowy pro<ekt „lcontynuacji i rozszerze1ia .:>gresywnej wojny w Ko-

amerykańskich do jakiejś no- Irei".

wląc o koniec-znoścl 3eszc:ze szerszego 1 ściślejszego . bardziej aktywnego udz'alu duchowieństwa
l katoJ.ików w szeregach Frontu
Narodowego potępiało z ca~ą hez
dziaszpiegowską
względnością
łalność niektórych odpowiedz'alnych funkc.Jonarluszy krakowskiej ku•i! metropolitalnej.
Zd~ydowa.nie potępili 67iJ>legów I mra.}ców iarodu &ądzo-1
ny-eh w pro-cc;sie krakowskim k..d~
ia ze szczecina.
„Osądzeni w krakowskim pToce
sle - powiedział w czasie obsz.er
nej dyskusji _prob-Oszcz parafii
sarbia w powiecie Gryfice, ks.
Jan CzM"necki - którzy szli za
podszeptami wrogów pokoju. godzili swa dl..iałalnością nie tylko
w nlepodle!!·to!ić i wolność naszego kraju. lee.z także w sprawy

kościoła."

Rezoll!cJa konferencji k. slęży
karollek•eh Lubelszc.zyzny g10;;1
stw1erdz1ć z boIem i przykrością. że ksiE:ża kuril kr&kowskiej sprzeniewierzyli
się swemu powołaniu i misii wlo
żonej na mełi przez Chrysttrna 1
występuJąc
katolicki.
kośclół
przeciwko swej ojczyźnie, łącząc
się z wrogami. Odżegnujemy się
od nich stanowczv i potępiamy
lch wroga dzlalalność, która godzl w dobr-0 kościoła 1 całego narodu",

m. tn.: „Musimy

+ •

w

dniu t lutego w
Longwy w J,otaryngit odbył się
uroczysty zlot b. bojownl·kÓw ru
clu oporu na wak proust.u prze
clwko wskrz~zanlu milita.ry?:Jn1l
niemieckiego I przeciwko ukła•
dom zawartym w Bonn I w Pa•
ryżu. W zlocie wzlęlo udział kill<a tysięcy b. bojowników ruchu
oporu z Francji, Belgii, Holandii
l Luksemburga oraz przedstawforga11i>.a.cJ!
postępowycll
clele
Saary 1 NiemiP„ Z'lZaglębta
chodnlch.
PARYŻ.

Duchowieństwo

os

r7.ą

Uczestn ' cy r· em-0n

straCJi

;>rzema'?.riai

spotkali

WARSZAWA. W dniu 31
,.ycznia br. przybyła na stu·
~a wyższe do Polski grupa 28
Do
koreańskich.
udentów
5
Ji>ńca bież. ··oku szkolnego bę14 oni pobierać naukę na stu~ium . przygotowawczym Poli,echnikt Warszawskiej.
dworcu
na
Zgromadzona
młodzież a~ademiclrn I publi~zność urządzi':? gorącą owaprzybyłych stucję na cześć
dentów i walc1ącej Korei.

Adenauera

du

rownictwa KPD północnej WestUczF>s'nicy
fa\U Josef Le1wohn
w ecu wypow1edztell si!e przeciw
ko wo1enneJ polityce Adenauera
or·az wezwali całą młodzież za•
chodnlo-ntemieC"ką do walki o o•
balenle znienawidzonego reHmu
Równ·et w Wattenboń"k ' ego
scheid młodzież m:asta zorgani•
zowata Imponującą demonstracię
protestacyjną pod hasłami walki
o pokój 1 jedn-0ść Niem1ec.
Podobne manlfestacje odbyły
się m. in. w Kolonii l Bremie.

socjalistycznego budownictwa

sudenłów
tpreańskich '

go 1 paryslnego oraz obalenia

Uroczysta
clekoracia

Mazowsze•

zespołu

1'
W dniu 2
WARSZAW A. bm. w Teatrze Polskim odbył
L
p '
t
·
uanstwowego
się wys ęp
dowego Zespołu Pieśni i Tań
połączony z
ca „Mazowsze",
uroczystą

dekoracją

zespołu

'
,
.
.
Jego k1erowmka artystycznego
i solistów vvysoklm! odznaC?.eni::imf państwowymi
·
Na występ przybyli członkowie rządu, członkowie Komitetu Centralnego PZPR oraz
• · t
· · l
d t
.
]'
SWla ~
1Czn1 1 prze s aw1c1e e
byli
Obecni
artystycznego.
przedstawiciele ambasad i poselstw państw zaprzyjaźnionych.
Po przemówieniu min. Sokarski wśród goracych oklasł ktu
ś · d. ·k
b ·
k•
ow pu bczno Cl o ona a
dekoracji.

Uwaga rolnicy
Konieczność

odwodnienia
gruntów na skutek wysokich
opadów śnieżnych

wzros,

Wedh1g nadchodzących 'L t e r e - - - - - - - - - - - - - - - nu wiad-0roości, w wyniku szyb-'
ł
k.ego tajania śniegu, dość duże
powierzch.n\e pól z.aslanycl1 zosta
ly zala.ne wcxlą.
•
Stosunkowo wysoka temperatu
ra i tające opady śnieżne spl'ZY- przesłApczos'c1
~
jają w dalszym ciągu ut-rz~·lnywa
niu się wody na powierzchni,
lctóra s?..<;zególnie na niżej położonycn polach i w naturalnych
gruntu tworzy zaklęśnięciach
BERLIN. Według doniesień nio
lewiska.
Stan talki jest wyeoce niebez- mieckiej pra.sy dem<>kratycznej,
pieczny dla za.siewów, ponieważ
w Niem.ze-eh zaehodnich I w za.
rośliny Pr>i'.bawione przez pewien
czas dost~po powietr,;a mogą wy cho.dnim Berlinie mnożą się nieg ionąć.
ustannie wypadki przestępezoW.
niebezpieczeńNiemniejs.zym
szef poti-cjl kryminalnej zachod
stojącej
zamarzanie
jest
stwem
na polach wody i tworzenie sie niego BerH·n a, Sangmeister, o-;;korupy looowej.
k-0nfercnej i prasoświadczył na
Dla uniknięc . a wynikających ~ wej, że w 1952 r. w samym Beri!
tego powodu strat w 1.a•siewach nie 1.a-chod·nim do.konano 68 tyslę
n.ależy energicznie temu zjawisku
r.n ·zeci wdziałać. drogą odprowa- cy prze.;tępstw, w tej liczb ie 120
dzania wody do rowów odpływo gral:>ieży, 8.JOO w lelkich kradzie•
wych.
ży ! przeszllO 33.00-0 drobnych ka-a·
W takiej sytuacji Winno nastą
I
dzieży.
p i ć wspó1dzialanie wszystkich po
w sąsiedztw;e gospolożonycb
Ta wysoka liczba przestępstw,
darstw, by un i knąć zalania woda pól gospodarstw. znftjdujacych Jak podaje agencja ADN, tłumasię w gorszej ~ytuacji terenowej
czy s i ę m. in. znacznym pogorW. celu wykonania te:;o zaC:ania należy skontrolować >1orobio szeniem warunków materialnych
ne na jesieni pr7.egony. p r zeczvś ludności oraz S2lkodliwym wply•
cić zamulone. a tam gcJ?.'e nte zda wem gangsterskich filmów a.me·
7.ono tego zrob i ć na jesieni nale.rykański-ch na młod.Liet.
ży wykonać to niezwl-0cldtie.

w

N·1emczec h zac h•
0

Wykonanie za ań planowych to najwy~szy obowiąze
każdego robotnika, technika, inżyniera, kierownika
ID

Przemówienie Przewodniczącego KC PZPR, Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta
\vygłoszone na spotkaniu z aktywem partyjnym i gospodarczyn1 przemysłu \ivęglowego
Rzecz jasna, że w miarę rozszerzania naszej bazy butni~ .ej,
Zadania wzrostu wydobycia węgla w roku ubiegłym byly
w miarę wzrostu produkcji stali i wyrobów walcowan eh.
dopasowane do faktycznego wzrostu wydobycia w latach
s~
w miarę wzrostu produkcji blach i odkuwek, będzie
poprzednich. Faktyczny wzrost wydobycia węgla w r. 1947
produkcja maszyn l urząOzeń górniczych.
w porównaniu z rokiem poprzednim wynosił 12 milionów
si~ :z:arówno u nas, jak i poza naszym krajem. Węgiel jest
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę , że sam wzrost p oton. W roku 1948 - w stosunku do roku poprzedniego jednym z czynników, który określa znaczenie gospodarcze
dukcji nie wystarczy. Trzeba stale i systemat~·cznie pol -~
11 milionów ton. W obu tych latach był to wzrost niezwykle
Polski w Europie, w szczególności dla pokojowego rozwoju
eszać jakość naszych ma~zyn i urządzeń, na które jest
duży i tłumaczy się on przede wszystkim tym, ~e kopalnie
wszystkich krajów, które weszły na drogę· budownictwa
szcze wiele uzasadnionych skarg.
węgla były w tym okresie intensywnie odbudowywane ze
.
SOC.i a lis tycznego.
Trzeba, i to jest niezmiernie pilne I ważne zadanie, •k
zni.szc~eń wojennych ł w roku 1948 osiągnęliśmy w zasaO znaczeniu węgla w gospodarce naszego kraju mówi~
najszybciej przełamać występującą jeszcze w wielu mi jdzie niemal całkowitą odbudowę przemysłu węglowego,
wymownie cyfry:
scach, niechęć do mechanizmów. konserwatywny stosun
uzyskując wydobycie nieco większe od przedwojennego.
do mechanizacji. Trzeba skończyć z barbarzyńskim stosu nW roku 1947 - pierwszym roku 3-letniego planu odbuPoczynając od r. 1948 faktyczny coroczny wzrost wykiem do maszyn i urządzeń górniczych, z niedbałą ich ko _
dowy gospodarczej Polski Ludowej - wydobyliśmy 59 midobycia osiągnął charakter rytmiczny, świadczący o stałym
serwacją, ze złym Ich utrzym;miem, z niszczeniem ich pr ez
lionów ton węgla.
, rozwoju przemysłu węalowego. Planowe zadania były rekarygodną niedbałość. Trzeba np. wydać walkę rzuca iu
W roku ubiegłym (1952) wydobycie wyniosło już 84,5 • gularnie wykonywane, z mniejszą lub większą nadwyżką,
dużych bloków na taśmy, co powoduje ich niszczenie. Tr emiliona ton, czyli o 25,5 milionów ton więcej niż przed 5
od chwili wyzwolenia aż do roku ubiegłego, w którym po
ba sobie zdać sprawę, że żadna produkcja maszyn i urz laty. Jest to wielkie i poważne osiągnięcie polskich górniraz pierwszy zadania planowe nie zostaly osiągnięte. Jeddzeń nie nastarczy, o ile w parze z jej wzrostem nie b ków, zwłaszcza, jeśli się zważy, jaką spuścizn otrzymała
nakże zaplanowany wzrost wydobycia w wysokości 4 midzie szło lepsze wykorzystanie maszyn, leps:r:a ich konse rPolska Ludowa po poprzednich gospodarzach, po kapitalilionów ton opierał się na całkowicie uzasadnionych i możli
wacja i likwidacja barbarzyńskiego stosunku do mas on
stach. Kapitalistyczni baroni węglowi prowad:r:ili rabunkowych do osiągnięcia założeniach. Trzeba przecież stwieri urządzeń górniczych.
w ciągu minionych lat
wą gospodarkę w węglu, grabili często bogactwa węglowe
zo11tało zrobione
że wiele
dz\ć,
Jeżeli pracownicy przemysłu węglowego i jego kler
nie troszcząc się o przyszłość przemysłu węglowego. świad
w dziedzinie mechanizacji robót, w zakresie zaopatrzenia
nictwo zrozumieją te zadania, to szybciej zostaną przez
przemysłu węglowego w maszyny i sprzęt bardziej nowoczq o tym te liczne trudności w eksploatacji pokłądów wę
ciężone nasze trudności i szybciej będzie rosła produkcja.
czesny od poprzedniego. Inwestycje ~tanowiące wielkie suglowych, które są jeszcze dziś wynikiem tej rabunkowej
my, wkładane regularnie w gospodarkę węglową powinny
aospodarki. ·
Szereg naS'.zych kopalń !>rzeżywa . obecnie trudn~
dawać swój skutek. Plan wzrostu wydobycia w roku ubiePolska Ludowa nie tylko odbudowała i rozS'Zerzyła
w dziedzinie zaopatrzenia matenałowego, choc1 ż
produkcję przemysłu węglowego, ale wkłada corocznie olgłym był więc najzupełniej uzasadniony.
wszyscy stwierdzają, że zaopatrzenie· to poprawia si ~
Jakl był poziom wykonania zadań planowych w labnymie sumy w planowe i długofalowe inwestycje - ceZ.1 sne jest, że dla wzmożenia i poprawv zacpatrzenia m _
lem uporządkowania, wzmocnienia I połężnej rozbudowy
tach poprzednich? - W roku 1950 - pierwszym roku nateriałowego. które zależne jest od wielu c:r:ynników, od pr
w nl'lstępnych latach przemysłu węglowego. Żadna gałąź
szej Sześciolatki - plan został wykonany w 102 proc.,
dukcii wielu gałęzi pr7.emysłu. od dostateczne; Ilości wiel
w 1951 r. - w 101,2 proc„ natomiast w roku ubiegłym wy- deficytowvch surowców przemysłu, żadna dziedzina nasiego potężnego planu uprzejasne jest, że dla wzmożeni
konanie spadło po raz oierwszy do 98,2 proc. zadań plamysłowienia Polski Ludowej, żaden dział naszej gospodarki
teli(o zaopatrzenia i jego poprawienia państwo bedzie ro
nowanych. Jest to bardzo poważny sygnał, wymagający
nie l'kupia na sobie tyle troski partii, rządu, państwa I cabiło wszystko co należy. Ale to nie wyczerpuje zagadnieni
co pnegruntownego przeglądu sytuacji w przemyśle węglowym.
łej klasy robotniczej, całego naszego narodu Wiadomo, że mamy w przemyśle węglowym wiele wypad_
Jakie są przyczyny niewykonania przez przemysł wę
rnysl węglowy, co górnictwo. Jest to zrozumiałe - jeśli się
ków rażącego marnotrawstwa materiałów. wiele wypad
glowy planu państwowego, jakie są podstawowe trudności
to · największe bogactwo Polski, to podzważy, że węgiel ków źle postawione.l gospodarki materiałowej. Na wiel
przemysłu węglowego, jakie drogi prowadzą do przezwystawa naszego wirostu gospodarczego, naszej energii, nakopalniach marnuje sie drewno. marnują się znaczne ilośe
nawielkie ilości złomu stalowego ,
ciężenia tych trudności?
11?.ej siły, jedna z podstaw naszej ekonomiki, a wit;c poniewierają się
taśmy,
Wiadomo, że w okresie między pierwszą a drugą
blach, lutni. Na dole leża znaczne ilości napędów, wyma
ff;,e.:o budownictwa socjalistycznego.
produkcyjny przemysłu
potencjał
wojną światową
to główne paliwo całego naszego przemysłu
gających naprawy, znaczne ilości sprzetu, szyn, rur, częśc
Węgiel wqglowego stale kurczył się. Nie przeprowadzano niemal
f transportu, główne dziś źródło rozwoju naszej energetyurządzeń itd.
żadnych inwestycji z wyjątkiem drobnych robót kamienki i elektryfikacji Polski, główny środek opałowy dla olTrzeba. aby wszyscv pracownicv przemysłu wj15'1oweg~
i kierownictwo przemysłu węglowego zrozumieli, -':e nale-,
nych, które miały na celu koncentrację wydobycia. Zgłę
hr:>".ymiej większości obywateli naszego kraju. Gdy planowa
żv podnieść gospodarke materiałowa na wyższy pozloml
biono w tym okresie zaledwie jeden szyb.
pr0<'lukcja węgla nie jest w pełni realizowana - odczuwa
Rabunkowa gospodarka okupanta pogłębiła jeszcze i zato natychmiast caly przemysł, cierpią na tym koleje i inne
zlikwidować marnotrawstwo materiałowe. Wtedy szvbcieJl
zie r°1
bedą przezwvcleżone nasze trudności i szybciej b
ostrzyła ten zły stan. W momencie objęcia przez Polskę Lulrudki transportu, spada zaopatrzenie ludności w opał. Moż..,
katastrofalny stan,
węglowej zastaliśmy
dową gospodarki
sła produkcja.
'"' by powiedzieć bez przesady, ~e niewykonywanle planów
Wiadomo, że jedna z trudności przemysłµ w loweg0
który wyrażał się w minimalnym zapaaie gotowego węgla
w:yctobycia w węglu nawet o 1 procent - stanowi natych· · fest fakt. że niektóre kopalnie nie posiada.I. do ta„
do urabiania, w rabunkowej gospodar<"e pokładów siodło
ini&st odczuwalną przez wszystkich, przez cały kraj, trudwych, z zaniechaniem eksploatacji pokładów uboższych, tecznej ilości stałej siłv robocze;. Po to, żeby te br kl uiu„
stanowi utrudnienie
no~ć i przeszkodę w pracy i w życiu,
owied~
w wielkim zaognieniu obszarów, w n;4ruszeniu równowagi pełnić, trzeba stworzyć dla stałei siłv roboczej
w rozwoju całej naszej gospodarki. Bowiem węgiel - to
środw złożu, co powodowało niebezpieczeństwo tąpań i nad- nie warunki mies1.kanłowe. Wvmaga to olbrzymi
r0w11ocześnie nasz najważniejszy produkt wymiany z Innyków I wyma~a czasu.
miernych ciśnień.
mi krajami. które dostarezają n'lm szeregu ważnych surownząd uchwalił plan \nwestvcyjny, którv przewi uJe, te
wyciągowe
energetyczne,
urządzenie
Jednocześnie
ców, jakich Polska sama nie posiatja: bawełny, wiei transportowe nie odnawiane przez długi okres czasu znaj• nrzemvi:ł we.i:lowv otrzvma w roku 1953 ponad 9 ys. 1zb1
rzadkich metali niezbędnych dla przelu sur0wców
a w roku 1954 około 18 tys. Izb. Pr:r:y tym wysil · , łnwe
dowały się w wyjątkowo złym stanie. Wszyscy pracownicy
wielu maszyn i urządzeń dla nowych fabryk,
mysłu,
stycyjnvm możliwe jest I konieczne w przeciągu -3 lat
Pt:zemysłu węglowego wiedzą, jaki olbrzymi wysilek zoktóre budujemy, aby Polska stała się nowoczesnym krajem
ba:..v
zapewnienie orzemysłowl węglowemu dostateczne
stał wykonany przez państwo ludowe dla przezwyciężenia
przttmyslu i nowej techniki. Za węgiel otrzymujemy wiele
mieszl~anfowej dla pełnego uzupełnienia brakując j stałej
katastrofalnego stanu w kopalniach odziedziczonego w resurowców i różnoror!nych materiałów, które posiadamy
·
znltacie panowania polskiej burżuazji i rabunku hitle- sił.V roboctei.
w Ilości niedostatecznej, jak np.: ruda żelazna, wełna, skórowskiego okupanta.
Ale to, r1e~ foąna, nłe wystarcz11. Trzeba, a y przery, produkty naftowe, nawozy sztuezne . itp.
O ile w całym okresie międzyWojennym zgłębiono tylweglov."V posiadanym funduszem mies1k nlowym,
mysł
A więc węgiel - to główna nasza waluta w handlu
ko jeden szyb, to w roku 1950 zgłębiono 2.150 metrów szyktóry ste stale ro7~<>7.erza, gospodarował w 1:posób celowy
r.11gr1rnlcznym. z tego zaś wynika , że węgiel polski I jego
bów, w 1951 - 2.~00. w 1952 r. - 3.000. W roku 1950 wy- i rac.1onolny, abv mie~?.kanl11 stałv ~ie w rekach p 1.emysłu
planowe wydobyde - to ważna 1 decyduJąea sprawa nie
bito 40 tysięcy metrów przekopu, w 1951 - 50 tysięcy meInstrumentem dla sformowania stał · załogi,
węglowel'!o
tylko dla nas, ale 1 dla tych Jtrnjów, które Polska zaopaabv nie ·rozpływały sie między palcami, abv nie v!y zajtrów. w 1952 r. również 50 tysięcy metrów.
t.ruje w węgiel.
'l'e wielkie inwestycje rozszerzyły dostęp do złoża I damowane nrzez bumelantów, nierobów, warchołów. I
Węgiel jest najkorzystniejszym dla nas artykułem nalerowły znaczne powiększenie zapasów węgla gotowego do uraJeżell pracownicy przem:vsln węglowego i jego
fl7.ego eksportu. nie tylko dlatego, że go wiele możemy wynictwo zrozumleia to zadanie, to szybciej przezwvc iężymy
biania.
wozić, że jesteśmy w węgiel bogaci, ale i dlatego, że ogólnasze trudno~ci i s'zybciei bedzie rosła produkcja.
Wiadomo jaka olbrzymla robota została wykonana
ne warunki wywozu węgla są dla nas korzystniejsze niż
Najwiekszym niebezpieczeństwem w przemy. Je wę
w zakresie podsadzki. 15 kopalń o dzienńym planie wydow innych artykułach naszego eksportu. Jesteśmy najwięk
glowvm. nalwiekszym wrogiem wykonnn)al planu,
•
bycia 52 tys. ton zostało włączonych w system podsadzkoHym dostawcą węgla dla knijów sąsiednich, węgiel warunnaiwiekszym wrogiem górników .iest istnie.iacv iesa:cze w
wy i o ile przed wojną muliło się dziennie 21 tys m sześc.
kuje otrzymywanie przez Polskę wielu takich artykułów,
wielu miejscach zły stan dyscVPlinY pracy. Fakte'm jest,
piasku, to w 1952 r. muliło się już dziennie 48 tys. m
które nie łatwo lub w ogóle nit: mo~na byłoby inaczej nabyć
mamy ieszcze bardzo dużo wypadków absencji nie
że
sześc., a plan na 1953 rok przewiduje 54 tys. m sześc.
za t;ran!cą w obecnych warunkach. Ale ponadto jakże donioFaktf'm jest. że ta absencja wzmaga
usprawiP.cłliwioncj.
Ten wielki wysiłek inwestycyjny · państwa ludowego
&le znaczenie posiada fakt, że poważna część wywozu. nasie, np. po wvpłacie premii z tytułu Karty Górniczej. Nab~zie się z każdym rokiem wzmagać i nasilać, ale trzeba,
sze"o polskiego węgla zaopatruje kraje budujące socjalizm,
leżv wiec 1asno powienziPć. że nie po to państwo dało górażeby pracownicy przemysłu węglowego i jego kierownicjest jPdnym z ważnych czynników ułatwiających rozwój
przemyshl i budownictwo socjalizmu w krajach demokracji . tw<> w całej pełni zrozumieli, że należy dążyć do maksy- nikom przywileje u1ete w Karcie Górnicze!. abv przy wyNa odpłacie premii z te9.o tvtułn wzmagała sie absencja.
malnej koncentracji nakładów inwestycyjnych, największej
ludowej. To przeświadczenie jest tytułem do szczególnej duwrót - oaństwo tlało Kartę Górnicza po to, aby absencji
ich efektywności I najszybszego podniesienia produkcji.
DV' naszego polskiego górnictwa.
nie było. Trzeba, żeby to wszyscy zrozumieli i żeby
Dlatego trzeba, aby inwestycje przemysłu węglowego
A zatem praca nad wydobyciem węgla - to problem
v.·szyscy wiedzieli. żę z wvrnkich zarobków, z przywilejów
badane i oceniane pod kątęm
były stale i systematycznie
n\e tylko ekonomiczny, ale I wielka sprawa polityczna,
Górniczej. z mieszkań służbowych, z dłuższych urloKartv
·
najmniejszekosztów,
efektywnoścl,
celowości,
ich
widzenia
Górmiędzynarodowa.
i
ale
sprawa niP tylko wewnqtrzna.
pów moga korzvstr?ć tylko sumienni i rzetelni pracownicy,
go zużycia materiałów tak, aby olbrzymie sumy flnan~owe
nik, pracujac.v rzetelnie i ofiarnie w swoim zawodzie, poda będą Ich pozbawieni humelanci. nieroby I warchoły.
i olbrzymie środki materiałowe wydzielane przez państwo,
noszący z głębi ziemi polskie.i najcenniejsze jej skarby, da~
Faktem jest. że C7.as pracy nie jest dostatecznie wydawały jak najszybszy wynik i najlepsze efekty w rozszewzór poświęcenia i walczący
.Jący w swej ciężkiej pt"acy
korzystany f że mamy c'.Zeste wypadki schodzenia z pracy
rzeniu produkcji.
z zapałem o nieustanny wzrost wydobycia - to nie tylko
przed terminE'm. Ten stan rzeczy nie może być tolerowaJeżeli wszyscy pracownicy przemysłu węglowego I kiewielki i budzący szacunek całego narodu patriota, ale to
ny. Nad wvkorzystaniem czasu Pracv musi być ustanowioro"l.l.'Tlictwo tego przemysłu w pełni zrozumieją to zadanie,
równocześnie budowniczy nowego ustroju socjalistycznego,
na żelazna kontrola. Schodzenie z pracy przed terminem
to współuczestnik walki o wzmocnienie międzynarodowego to otrzymamy z 1 naszych inwestyc.li maksymalne korzyści,
musi być absolutnie wvkluczone.
szereg trudności, na które cierpi przemysł węglowy zostanie
obozu pokoju i socjalizmu.
Faktem jest. że szereg kopalń pracuje u nas nierytszybciej przezwyciężony i produkcja nasza będzie . rosła
Trzeba sonie to jasno. uświadomić przed przystąpie
micznie, że w poczatl·ach mlesiaca praca idzie ospale, „tak
w szybsz_ym tempie.
niem do analizy wyników pracy w przemyśle węglowym
sobie" I dopiero w końcu miesiąca nastepuje mobilizacja,
Współczesny przemysł węglowy wymaga coraz więkw roku ul,;"!~łym i w styc7niu roku bieżącego, przed analiOOWOOUi'l.Ca często konieczność nadmiernego wysiłku.
produkprocesów
podstawowych
mechanizacji
szej
zą zadań, jakle stoją przed bracią górniczą, przed partią
Z tvm stanem rzeczy też trzeba skoi'lczyć \ już od 1 lucyjnych. Mechanizacja ta możliwa jest do przeprowadzenia
i całym narodem w roku bieżącym w dziedzinie przemysłu
tego oraca musi iść równornl!"rnie I rytmicznie.
własny, rodzimy, rozbudoo
wszystkim
przede
oparciu
w
węglowego.
Trzeba, żeby wezy~cy górnicy, technicy, inh•nferowie
wany przemysł maszyn górniczych.
Pozwolę sobie zilustrować najpierw te zadania kilku
zrozumieli, że nRjwiększym ich wrogiem jest zła dyscypliPrzed wojną w paru fabryczkach, a raczej warsztatach
cyframi.
na pracv.
produkowano rocznie zaledwie 3 i pół do 4 tys. ton maW porównaniu z rokiem 1938 w obecnej polskiej niecce
Trzeba. łc>bY wszyscy zrozumieli, że liberalny, toleranszyn i urządzeń dla potrzeb górnictwa. W 1947 roku wyprowęglowej która rozszerzyła się poważnie dzięki odzyskaniu
cviny stosunek wohec tych. którzy łamią dvscypliqę pracy,
potrzeb
dla
urządzeń
ł
maszyn
ton
tys.
13
już
dukowaliśmy
pnez Pol~ke caleg 0 Górnego I Dolnego Sląska, wydobyjest orzestepqtwem wobec pań~twa. wobec klasy robotnigórnictwa, w 1952 r. 48 tys. ton, w 1953 roku plan przeliśmy w roku ubiei?łym z górą o 15 milionów ton węgla
czei. wobeC' interesów górnikńw. wobec potrzeb narodu.
wzrost.
dalszy
widuje
więcej, niż wydobyto na tym samym obszar7.e w r. 1938.
I w:;clągną
.Jeżeli wszyscy to dostatecznie zrozumieją
Nasz przemysł maszyn górniczych produkuje już obecJest to niewątpliwe i wymowne świadectwo pr2.ewagi naz tego należv1e wnio~kl. to wiele naszvch trmlności zosta~
nie niemal pełny wachlarz maszyn i urządzeń dla potrzeb
szego ustroju społecznego, przewag! gospodarki władzy lunie sevbciej orzezwycieżon:ych i szybciej będzie rosła progórnictwa, a mianowicie: maszyny i urządzenia dla potrzeb
dowe.i nad .e:osoodarką kapitallst~·czną.
dukcja.
nadszybia
urządzenia
transportu,
urabiania, ładowania,
Plan wvd0bycia na rok 195:-l jest nie tylko w' pełni
Z włelu naszych kopalń napływają skargi na zła ori podszybia, urządzenia wyciągowe, klatkowe i skipowe. Nie
realny i możliwy do osiiignięcia. ale i konieczny, nieodzowgani7.acie nracy, na to. że górn1cv nie mogą wydobyprodukujemy jeszcze maszyn wyciągowych. ale rozpoczęto
ny dla całej nRszej gospodarki. Trzeba to jasno powiedzieć
wać tyle węgla, ile potrzeba. ze względu na szereg wad w orjuż budowę mn!e.iszych jednostek I stopniowo będzie opaw obliczu faktu że po raz pierwszy w krótkiej - ale jakże
l!:'tnl7<iCll Pracv Te skargi ~a bard7o czestn uz"qflinione.
nowywana produkcja maszyn wyciągowych w wachlarzu
h1stovli n11sze,go i;:órnictwa po wy7.wolcniu zadonlosłe.l Ale trzeba zrozumieć, jaka jest przyczyna tych bralćw.
niezbędnym dla potrzeb górnictwa.
dania planowe roku ubiegł!'co nie zostały wykonane.
Nie baczac na ten wielki wzrost produkcji maszyn
Czy może zad11ni~ po~tawione ~órnictwu w roku ubie(Dalszy ciąg na str. 4) ·
! urządzeń górniczych, ilość ich Jest jeszcze niedost11teczna,
nie można tego powiedzieć.
głym były ze wysokie? Nie TOW A RZYSZE1

„

O wielkiej wadze 1 znaczeniu przemysłu węglowego
'Polsce Ludowej mówiło się często i powszechnie, mówi
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Najlepsi i najbardziej ofiarni vJ pracy
Naprzód do walki
o szczęście młodego pokolenia
Młodzieży łódzka I

.uczestnlc
dokonaU- Y
M
I W'Ynlków sml'.
Y

•
1 ł..odzklego
Zlotu Młodych Przodowników,

podsumowania osiągnięć produkcyjnych
chłopców
;społzawodnlctwa, uzyskanych przez młodych
1
w cl zlewczęta z zakładów pracy naszego miasta.
w Płerws ągu roku ubiegłego młodzież nasza kroczyła
któryrnJ z~ch . szeregach walki o plan. Tysiące zobowiązań,
naszego : tahśmy wszystkie ważne wydarzenia w życiu
dukcję w raj~ dały gospodarce narodowej dodatkową pro1\flod ~rtoscl wielu milionów złotych.
w:vm Po~ robotnicy w przemyśle włókienniczym i metalokorz;stuf rzez właściwą organłza<'Ję pracy, coraz lepiej wyna boi:-at ą rnoc produkcyjną maszyn. w'llorując się przy tym
kwallfik:~h dośwladc'lleniach komsomolców. Podnosząc swe
Male na \e zawodowe, młode tkaczki I pr'lladki pr'llechodzą
w c 0 sługę coraz włęknej lloścl maszyn.
dzł okoł:wartym kwartale ubiegłego roku powstało w Ło
pnyczynlł 40 nowych brygad produkcyjnych. To wszystko
Pracy k 0 .się do poważnego wzrostu wYdaJnoścl pracy,
radoś~f tóra Jest naszym prawem, sprawą honoru I naszą
OJczyz:;., Pracy, którą budujemy szczęśliwe życie naszej
Powa· ·
zn1e rozwinął się I nadal rozwija w naszych zacoraz s ruch pionierski, który obejmuje swym zasięgiem
dy Pio zersz~ rzesze młodzieży. Wewnątrzza.ldadowc brygadujl\ tlersk1e szturmują „wąskie gardła" produkejl I likwiw WYk e, Tam, gdzie najtrudniej, gdzie sytuacja zagraża
ta z b onanlu planu, tam spieszą młodzi chłopcy i dzlewczęrygad pionierskich.

{Dokońetzenie
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Po :z;alkończeniu przemówień
powitalnych, Henryk Lewanc'.owski
p.rzewodnLczący
ZL
ZMP wygłosił referat, w któ
rym omó~ł ostatnie wydanenia w kraju, zadania łódz.kiej
młodzieży w 4-tym roku PLa·
nu 6-letniego oraz pQdsumował

wyniilki

Młodzi przodownicy
socjalistyczne~o

budownictwa

współz.awodni.ctwa

tej młodzieży
w czwartym
kwartale ubiegłego roku.
- Czwarty kwartał 1952 r.
stał
się
okresem najpoważ
niejszych osiągnięć mlodzieży
e współzawodnictwie między ·
z kładowym. Powstało w tym

na

spotkali się
ogólnołódzkim

l'ł'oponcc

zlocie

we
195?

ja.ko dowód
zw~·~. ~~twa
w IV kwartale
111, In. mlod1!dnwl

-

W9pół'7..awodn1-ctw!e

r.

<:>.n:Jim•li

pnr~· ~ W C:1•w"'<i„.t
,„~9 tf·k~ennlc2;i.~eh.

przodownicy
bryki

Fa·

Mai:;zyn

Część oficjalną zlotu zakoń odbył się v.1-ys.tęp ze.<:połu p;eś
a następnie
czył &t do Bolesława Bieruta. ni i tańca KBW.
koszykówki pom'ędzy
w którym ucze6tnicy zlotu za- :ecz
pewn.i.ają go o swej go+-0wości druż;'n:?.mi Włókn;arza i\ 1.7'..S,

ofiarnej pracy dLa '>jc:zyzny
oraz apel do mlorlzidv łódz
kiej wzywający d-0 "NSpólz.awodnictwa i rozwij.ania wewnątrz;r,akła<lowego ruchu pion;erskiego.
W godzi.nach wieczornych

na

a

batSenie MDK

zaw..:.dy

pływat;kie.

Zlot zakończył „karnawał
zlotowy" wielka zabawa
taneczm:i
tx>łączona z wysU:·
pan-J.l artystycznymi.

kładach

Wie1u amat<>rów pro,ll<>

pdch. LyJaka o autograf,

okresie co najmniej 40 mło młodzież 'll WidzewskicJ Fac;lzie;i;owych brygad prc<luJ, bryki !\faszyn \'1-"łókien..iiczych.
c:yjnych. Znaczn'.e podniesiono
Przedstawicielom przodują
kwalifikacje zawodowe mło cych zakłz<lów wręczył prodzieży
pracującej,
przez co ;;,orce ZG ZMP kte!"OWnlk WyQJczrina stworzyła przed nan3•m pokoleniem nieograni- poważnie wzrosła wydajność dz.iału l\Tlod.zieży Ilobotniczej
'Wro;:zone możliwości. Dala nam pracę I szeroko otworzyła pracy, która przyczyniła się ZG ZMP - Jerzy Chabeleld.
gran~ awansu. I za to wszystko winniśmy Ojczyźnie bez- do wykonania pl<inów produkW tym momencie wkroczylłl
bec ~Jną wdzięczność I miłość. Tę wdzięczność i miloM wo- cyjnyc:h w takich z.akł<Hfach, na salę wśród en,tuzi-'1zmu z.edelegacja harcerzy,
zacją czyzny wyrażamy w codziennym trudzie nad reall- które jeszcze w III kwartale b„anych
brob t Planów produkcyjnych. Pracą swą pomnażamy do- znajdowały s!ę daleko od przo którzy fanfor.ami i przy od;::ło·
:lujących. Np. w zakładzie „C" sie werbli powitali zlot, a naY kraju i jego potęgę.
Z każdym dniem coraz piękniejsza staje się nasza OJ· . ZPB im. Stalina, gdzie przez _tę-pnie życzy]' młodz:eży d.:.;lcoraz bardziej uprzemysłowiona, silniejsza, zdolna długi okrei: czasu nie wykony- szych osiągnięć w pracy Ha<~ eprzeć zakusy wroga, który usiłuje wYkorzystać nasze wano planu, w IV kwa1rt.ale cerze udekorow.ali w.szystkic
rodności, nasyła na nasz kraj szolegów I dywersantów. wykonano go w 103,3 proc. W 01..;oby sied7.ącr, w prezydium
Wsllób:awodnlctwem I przodownictwem oraz czujnością Zakładach 1m. 1 Maja, w któ- czerwonymi harcerskimi chu;;w Pracy przekreślimy podłe rachuby wroga. Na przekór rych pracuje ponad 1000 mło tami.
plany
produkcyjne
wrogowi nieustannie przyspieszać będziemy nasz krok ku dczi,eży,
sz~ęśllwemu. jutru Ojczyzny, ku Polsce silnej, uprzemysło wykonywane były od 76 do 85
proc. A w IV kwartaJ.e śre<i
'Wlonej - Polsce Socjalistycznej.
nia z wykonanych planów we
wszystkich oddziałach wynosila 104 proc. POĆlobnie przedstawiała się sytuacja w ZPB
1
~~ ::: odbywa alę w X rocznicę powstania bohater- 1m. Marchlewskiego i wlelu
młodzle:t po~'rcl111rzk~ Walki Młodych. 10 lał temu najlepsza innych zalkł.adach.
ierwsze autci ze ,,zlotoa boku AL ~ a, 8 uplona pod sztandarem ZWM ruszyła
wiczami"
zajechały
Dyskutarutami byli pnoduMaJąc rzed 0 wałki 0 Wl'zwolenle narodowe I społeczne.
przed MDK jut o godz.
jący młodzrież.owcy ze ws.zyst·
0
będzie :ofsk czyma ~lzle Przyszłej Ojczyzny, w której nie
8.30. Auta udekorowane byty
neJ.
u 1 wyzys u, Ojczyzny sprawiedlłwoścl społecz· kich branż. Mówili oni szero- chorągiewkami i napisami
najlepsi mło117.ł syrinwle Indu poJakfego nie Hezędzltl ko o swych ooiągnięciach i witającvmi zlot, a młodziez.
swej
• i a w wa Jee ze zmenawhh:on:vm
•
oraz krwi I zyc
okupantem niedociągnięciach, przyrzeka- która się z nich wysypa.lo. po
ak jl faszystowskim podziemiem spod znaków rodzlmt"j re· jąc wzmóc wysil'ki produk- ubierana była w 1'ari::ne ch1'
ciec J~ Za taką Pol.skę, w .łakie,J ~:dś iyjemy, oddali swe z:v· cyj.he w. przyszłości. Następnie sty i czapeczki ze „str~rego",
ne
nek Krasicki I Hanka Sawicka - twórcy nleusłraszo- k1erown:...1<: Wydz.ialu Mło<lzie Warszawskiego Zlotu Mło
ży Robotniczej
ZŁ ZMP Bu~oS ZWM, oraz wielu innych.
kow.ski odczytał listę zwycię dych Budowniczych. Polski
rzecz ml!'łe .~arzenla tych młodych patriotów stały się dziś
I.uc..owei. Vli.1 lrszość ur.v·iem
Plęk YWistosmą. My dziś staliśmy się spadkobiercami tych skich za,k1adów pracy, których obecnych w MDK w ubieglą
młodzież wywalczyła zaszc-zyt
Ma nych tradycji. Fakt ten nakłada na nas duże obowiązki.
niedzielę była delegatami na
oni ~Y Prowadzi6 da.tej, at do zwycięstwa, walkę, którą ne pierwsze miejsce we wspól· tamten zlot. Już wówczas
zawodnictwie
w
IV
kwada·le
apoczątkowalł I za którą oddali n1•e młode ŻYcle.
byli przoctownik.ami
pracy,
Pierwsze miejsce
Roz Dlatego te:t stawajmy na na.iłrm'łnlejsze odcinki pracy. ub. roku.
pozostali nimi i na łódzkim
w
przemyśle
bawełnianym
gad WljaJmy szeroko ruch płonierskł. Waltzmy o miano bry.
zlocie - slus:mie szczycąc się
mlodzic:iowcy z
ws Y Pionierskiej f miano pioniera. Rozszerzajmy, upo- wywa!C7yli
swoimi strojami. Swiadczyty one, ze tch
wtaścieiete
do~~hnlajmy i przenośmy na całą młodzież swe najlepsze ZPB im. Dzierż~·i1skiego, w
branży
wełnianej Łórlzkie
s „,adc:zenla.
dotrzymali uroczystego ślu
Zakłady Przemysłu Wełniane
bowania, które złożyli 22 lip
go, w dziewiarskie.i ZPDz. im. ca w ·warszawie.
RychliitSkiego, w ~dzicżowej
*
*
ZPO im. M. Fornalskiej. Wresz
\\-Yrn entuzjazmem I patriotyzmem Pol'YWaJcfe za sobą cie w przemyśle metalowym
Oj, te autografy„. Zaczęlo
1
cie "'Ych kolegów I koleianłfl. Swym przykładem zapalaj- pierwsze miejsce
uzyskała się od tego, że każdy uczestOJc """z:vstkle młode serca do walki o szczęście naszej
nik zlotu otrzymał przy we;z:rzny.
sciu na salę ksiązlcę.
CatdachS:tturmu.fcie „wąskie gardła'" produkcji w swyr.h 7.akła
kiem przypadkowo przodownik wy.~zkolema 003owego 1
rzaJ<.i POdnoście stale swe kwalifikacje zawodowe, rozszep e ruch wielowarsztatowości.
politycznego, pchr. Wieslaw
ne
ogfęhiaJcie I śmielej sto!lujcfe metody pracy, uzyskał1y3ak de!egat na zlot 11
'Więk;zez
Was w realizacji zobowiązań produkcyjnych. W
wziąl, aby obejrzeć, ksio,żkę
od swej sąsiadki.
rad:rf„~111 niż dotychczas stopniu czerpcie z doświadczeń
- Może coś wpiszecie mi
p
'"h komsomol<'ńw.
kolego?
6wi<'t~~.nośeie pracę kulturalno • oświatową w Waszy~~
L Owszem, mogę - stwier
godzi <at>h, aby młodzież po pracy mogła w oich znalczc
d:.il, u~r.1iechajqc się podchoUle ;ą I przyjemną rozrywkę. Poprzez dobrą pracę świe
rc_ży .
cjall<1t PO'Vażnym stopniu wpłyniemy na kształtowanie soTe słowa wypowiedziane
W:Vl'znt>j moralności na!IZe,f młodzlety.
zb~t głośno zgubily go Zodobrą Yrahla.Jmy tężyznę fi7yczną naszej młodzieży po!Jirzez
stal zaslonięty lasem w11ciqg
kl SPoPrarę kół sportowych I masowe zdobywanie odzna·
niętyrh rąk z książkami.
w
nośr n~„ W szerega<'h Frontu Narodowego umacniajmy jed:
których mnsial się
wp;.~ać.
llk · zesro narodu.
l to dało poczatek masowe„ w11pan1a.łe
. perspektywy naszei:-o baat1 ·lrn Y nasze j m ł o d z Ie„y
1 Tępmy ł pędźmy precz
mu „lapaniu" atitografów, od
ków że~:t·
bumelantów I obibo·
któq1rh nie wywinęli się nanasz lnar ąr:vch na owocach naszej pracy I opóiniafąf'ych
Wt?t r;orąco witani
gośr.ie z
dzlli n'lsz:; ku sor.falhlmowl. Nie pozwólmy, a.by przewoI ft?kr"tttnem Kł:, PZPR. Ja
Bądirn hllndzieży m~ml~ypki I ma.zga,le.
1LC-!P Jabłońskim na czele.
szpif>'gów 1Yd ezufo1 wohec wszelkll'h zakusów wroga, wobe<'
.„Pdchr Ł11jaka spotykaliś
I powferzon YWt>rsantów. Strzeżmy tajemnicy służbowej
my potem w~zędzie obleione
Dotrz:vn'!ll'o nam socjalłstycznl"itO mienia.
go przez amatorów (no.;częś lą okryte. ·SZ~.hn:v śluh'lwllnia zloionei:o Ojczyźnie na chwaciej amatorki> aufog"'afów.
stra<::.oonel':o ?.~ndary, na pamięć bohaterów KZMP I nleuChoć krople potu widać mu
trudzle będ · VM. Niech orzykładem w naszym codziennym
było na czole podpisywał
1
13urzą
okla<>ków
wynżaJące
się
w swym kra~ e nam rnJ-Odzlei komsomolska, budująca
i podpis111val„.
uznanie i.dobyły ze~p<>ly w:v<t<;·
l\.Jłodzieży~ 7.ręby k•nnunlzmu.
pujące
w c'Zr•ri artystycznej
*
lenia, 0 fotro · Naprzód, do walld o szct:ęśde naszego 11okoByty takte
ctwa* momenty
Zl<>tU.
naszej Ojczyzny. o Polskę Socjalistyczną,?
zlotu. które z pewnością na

Młodzi

patrioci!

?Ila,

Z 1

P

S

harceN>kiej

głosem
star~ych

mło<Jzid:y.

pr7.1"'K,l/tłJe

ko'.egów od

Zlotowe migawki

Młodzieży!

Młodzi

Ch.ot nteea w:.o.rus.r.onym. a.1t:
1nocnym
harcerz
Ankutowjof•7 p07<l·rowi en:a dla

przodownicy!

„

I

*

dtugo utkwią w pamifci ;ego
uczeatników.
Pierwszy
mial miejsce wówczas, gdy
powitali uczestników zlotu
harcerze. Rząd mlodocianych
trębaczy dąl w swe 'instrumen
ty co sil w p?ucach, a. przy
mównicy stanql (dodajmy, że
na krzeselkul uczestnik war
s-:;awskiego Zbtu Mlodych
Budowniczych Polski Ludowej, harcerz Ankutowicz w
asyście dwóch harcerek i po
ważnym., uroczystym głosem
cidczytnl .•lawa poJdrnwtenia
dla uczestników zlotu. Sala
teatralna MDK zatrzęsla się
wówczas od oklasków. a harcerze .~tali się bohaterami
chwili...
był niemni.ej impoNa scenie stanęli wów
czas przedstawiciele spóldziel
ni produkcujnych województwa łódzkiego. Barwne stroje
dziewc.:ąt graly
tęczowymi
barwami w świetle reflektoró:v, a one same uśmiechnię
te i nieco zażenowane mówily o swoich sukcesach. Oklaski s11pały .•ię prawii?
bez
przerwy,
towar::y.,:?qc ich
wypo11Jicdziom. nie ent•n,jazm
wvbu.chl na sali wówczas,
gdy ::e sceny p11dlt1 slowa:
„Zapew•namy wa.ę, leoled::u,
że nie zabraknie wam chlr>ba, ani innych plodów rolniczi; .h. Coraz więcej bowiem

cji. Dzięki US1lnej pracy zostaje Helena Pietrzak pr.::odowni.kiem i dP[egatem na
zlot 11J11rszaw.~kt, na k.torum
odznaczono
3q
Brązowym

Drugi

nujący.

spóldzielń
prod~tkcYi'"'ICh
UlfllC:?•tć hP.d'óP. o ::11~pokoje •

nie waszych potrzeb" ..•

•

*

Ilelena Pietrzak byla równa zlocie warszau·skim,
a w niedzidę na lódzkim. W
MDK opow;eclzialrx swoim ko
legom, o swej niel-rtwej, ale
znacwne.i sukcesami dr~d?e.
W ZPO im. M Fornalskiej za
czela pracę w roku 1949 jako
uczennica przy mo.~zunie do
s::ycia. Po nau<:e w szkole za
wodowe1 przyszły pierwsze
sukcesy w pr11c11. które jeszcze bardziej zwielokrotniły
sie po wstąpieniu w szeregi
ZMP, dzięki opiece organizanież

Krzyżem Zaslugi. D::H
kroczy nadal u: cz.olówce, wyrabi.i,jąc 185 proc. normy, i to
wlaśnie dzięki takim, .iak ona, mlodzieżowcy z ZPO im.
M. Fnr1111 hldei zdflb!lli pToporzer Zr. ZMP.

„Przyrzekam wam, że bę
w dalszym ciągu walc:zyla

dę

o

wysoką

produkcję,

gdyż

chcę

sobiP za,ęhiżyć na mia.no
Pioniera Budownictwa Socja
listyc:znego w Polsce" - zakończyło
Helena
Pietrzak
swą wypowiedź,
odbieraj4c
proporzec z rąk przedstmdciela ZG ZMP, Chabel.~kie
go.

*

„

A 11dy przyszedł wieczór
rozbrzmialy w salach MDK
d!wię:ci tanec2n11ch melodii.
Wesolo bawili się na zakończeni. zlotu młodzi łódzcy
przodownicy. Orkiestra grala bez wytchnienia, wiedząc:,
że
gra dla przodowników
pracy.
J. Silb.
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zadań planowych - to najwyższy obowiąz
nan1e
eg r bo„nika, technika, inżyniera, iero n
(Dokończenie z~

str. 2)

a dobra, trzeba, ażeby
wyrobiona. wyszkolona, posiadajaca fachowe wiakadra organizatorów pracy, ciesząca sie pełnym
zaufaniem I .autorytetem wśród załogi. A któż to są organizatorzy Pracv w przemyśle węglowym? Jest to dozór niż
szv. ~redni I wyższy. Trzeba stwierdzić, że dozór w przemyśle weglowym nie odgrywa jeszdze w pełni roli właści
wego, energicznego. zdecydowanego kierownika procesów
z:>rodukcil na wszystkich jej szczeblach.
W tei dziedzinie konieczny jest jak najszybszy przełom,
jako ledi>n z nai ważnh~jszych czynników zabezpieczenia
wykonania planu.
Górnictwo to wielka armia, a dozór to podoficerowie,
młodsi oficerowie. starsi oficerowie tei armii.
W armii musi być dyscyplina. Bez dyscypliny armia
traci swą siłę bojową. W górnictwie mmi być dyscyplina.
R7etelna. świadoma. twarda. górnicza dvscyplin11. Bez tego
górnictwo nie wykona wielkich zadań, jakie prt:ed mm stoją.
W armii musi bv'c szacunek do dowódcy. Bez szacunku do
dowódcy nie ma armii. W górnictwie musi być szacunek do
dCYLoru. którv stanowi kadrę dowódczą przemysłu węglo
·We.ąo. Bez szacunku do dozoru, bez wzmocnienia jego autorvtetu. górnictwo nie wykona wielkich zadań produkcyjnych, które przed nim stoją.
W armii musi być posłuch dla rozkazu dowódcy. W
armii nie można lekceważyć rozkazu dowódcy. Bez tego
armia nie ma siły boiowei. W górnictwie musi być posłuch
dla poleceń i rozkazów dozoru niższego. średniego i starszego. Bez tego górnictwo nie wykona wielkich zadań,
które przed nim stoją.
Są to wszvstko prawdy elementarne, ale nie wszędzie
dostatecznie zrozumiane. A ten, kto tych prawd nie rozumie i nie Ftosuje, ten działa na szkodę przemysłu węglowe
go i państwa.
Jakim warunkom powinien odpowiadać dozór? Czego
od niego wvma.ga paili;two, rząd, klasa robotnicza?
PO PIERWSZE: dozór powinien być troskliwv o robotnika, o ie~o warunki pracy, o jego warunki płacy. o jego
bezpieez.eń<two. df>7Ór powinien bvć koleżeń:-;ki w stosunku
do robotnika, tak jak w naszej ludowej armii podoficer
i ofi<'er ie•t koleżeńc.ki w stornnku do żołnierza ,
PO DRUGIE: dozór powinien być wymagajacy, powinien ściśle przestrzegać wszystkich przepisów górniczych,
wszystkich obowiązków dyscypliny, powinien ż~dać od podwładnvch wvkonania tych obowiązków i wszystkich zadań
produkcyinvch.
PO TRZECIE: dozór powinien mieć odpowiedn1' wiedzę fachOW!l 1 na niej budować swój autorytet.
PO czw ARTE: d()ZÓT powinien mieć odpowiednią J>011tawe l poziom polityczny i na nim budować swój autorytet.
PO PIĄTE: dozór musi strzec swojego autorytetu, swojej godności dowódcy, albowiem ten, kto nie troszczy się
o to. aby iego rozkazy były ściśle i rzetelnie wykonywane,
ten nie zasługuje na miano dowódcy.
A wiec dozór powinien być prosty I skromny w obej~ciu z ludźmi jemu podległymi, koleżeński, ale jednocześnie
przepisów
wymagaiący twardo dyscypliny, przestrzegania
i normalnej produkcji.
Czv nasz dozór odpowiada tym wszystkim warunkom
obecnie? Nie. Jeszcze nie odpowiada. Ma jeszcze szereg
braków, które powinny być jak najszybciej przezwyciężone.
Wysunęliśmy do dozoru dużo młodych ludzi. nie posiadaiac}•ch dostatecznej wiedzy fachowej. Trzeba pomóc im
jak najpri:dzei tę wiedzę ulobyć i pogłębić. Mamy w gór„
Po to. by organizacia pracy b

istniała
domości

nictwie kadre starszych ludzi, którzy są pierwszorzędnymi
fachowcami, fachowcami, których może nam pozazdrościć
niejeden kraj. Ci fachowcy winni pamiętać, że aby nie
stracić wysokich kwalifikacji winni iść z postępem. winni
rozszerzać swój horyzont fachowy i polit-yczny. Trzeba zorganizować szybkie doszkolenie dozoru pod wzgledem !achowvm. zwłaszcza młodego dozoru. sz:ybkie przejmowanie
wiedzy, umiejętności od starej kadry.
Wiadomo, że dowódca musi mieć szeroki horyzont myś
lowv. że musi rozumieć, co się dzieje w kraju i na świecie,
że musi bvć politycznie wykształcony, musi się orientować
w skomplikowanych i trudnych zagadnieniach politycznych.
Bez tego straci kierunek i busolę w swym postępowaniu jako dowódca. Odnosi sie to w pełni do kadry naszego dozoru. do dowódczej kadry górnictwa.
Wychowawca politycznym narodu, mas pracujących,
klasv robotniczej jest nasza partia. Nasza partia winna się
czuć szczególnie odpowiedzialna za poziom polityczny kierowników procesu orodukcii, a więc za poziom politvczn~
niższego, średniego i wyższego dozoru zarówno partyjnego,
jak i bezpartvinego. Wvmaga to specjalnych form pracy
POUtvcznej i partyjnej wśród dozoru.
skoro do~ór stanowi kadrę
Może powstać pytanie dowódcza. to czv dozór winien podlegać krytyce?
Naszą zasada jest. że bez krytyki nie można iść z postepem. że krvtvka to szkoła życia, że krytyka to warunek
Przezwvcie?enia błędów. Ale jest różna krytyka. Istnieje
krytvka twórcza i krytyka zł.ośliwa.
Pierwsza jest pomocą w naszym rozwoju, druga przeszkoda. Pierwsza popieramy i będziemy popierać, drugą
zwalezamy i bodziemy zwalczać Krytyka nie powinna godzić w autor,ytet człowieka. w autorvtet dowódcy. •Krytyka winna podciągać człowieka w górę, a nie spychać go

w

dół.

O tvm wsz scv muf;zą pamiętać i przestrzegać tej zasadv w swoiei działalności.
Z drugiej stronv prawdziwy kierownik, prawdziwy dowódca nie boi sie krytyki i kontroli ze strony mas. ze strony po~zczegó!nych ogniw or<ianizacji społecznych, gdyż
taka twórcza krvtvka iest dżwi·;_ 1ią iego wzrostu. Krytyka
to głos mas. a Lenin i Stalin "·ielokrotnie wskazywali na
to. że zadaniem kierownictwa jest nie tylko uczyc, wychowvwać. organizować masy. ale i uczyć się od mas, liczvć
sie z ich głosem. przysłuchiwać sie ich opinii, która iest czesto nailepszym b3rometrem, wskazującym na błędność lub
słuszność naszego postępowania.
Musimy na odcinku dozoru l stosunku załóg robotniczych, organizacji związkowvch i organizacji partyjnych do
dozoru dokonać iak naiprędzej przełomu.
Dozór winien iak najenergiczniej podnosić swoje wiadomości fachowe I rozszerzać swój horyzont polityczny. Dozór musi iak najszybciej uświadomić sobie swą dowódcza role. która w naszych warunkach polega na łaczeniu
koleżeńskości, prostoty i skromności z twardym przestrzeganiem dyscypliny.
Wszyscy muszą zrozumieć, że bez szacunku I posłuszeń
stwa dla dozoru nie będzie postępu w górnictwie.
Partia musi sie czuć w pełni odpowiedzialna za autorytet. wiadomości fachowe I świadomość polityczną dozoru.
Krytyka twórcza winna się rozwijać i poszerzać. Krytyka w żadnvm razie nie powinna być zamieniana w zlośli
..łe l bezpłodne. sekciarskie i bezduszne "szykany, które
winn.v być jak najostrzej zwalczane.
Jeżell wszyscy pracownicy przemysłu węglowego i jeS{o kierownicv zrozumieją te zadania, to przełom na odcinku wartości fachowei i politvcznej dozoru i jego autorytetu zostanie dokonany i szybciej przezwyciężymy nasze
trudności, szybciej będzie rosła produkcja.

organizacji partyjnych
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.
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Nie można zabezpieczyć szybkiego
węglowego bez szerokiego przypływu

rozwoju przemysl'U
nowych, młodych

kadr do górnictwa, bez wzbudzenia wśród całej mtodzieży
zrozumienia wielkiej roli 1 wagi naszego przemysłu węglo
wego w budownictwie socjalizmu w~zystk1e nasze organi~
zacje partyjne muszą dokonać poważnego przetomu w dz!e·
dzlnie pracy i opieki nad młodzieżą, pomocy dla jej ore.ajeśli chcemy wykonać pomyślnie zadania w przełlizacji myśle węglowym.
Jednym z najważniejszych

warunków prawidłowego
kierownictwa partii jest właściwa polityl<ie kadr. Zlvm
objawem w górnictwie jest wielka płynno5:ć siły roboczej.
Musimy enerl(icznie walczyć z płynnością siły roboczej. kierując się W$kazaniami VII plenum KC Ale nie możerny
zapominać, że również złym objawem. niebezpiecznym dla
górnictwa, jest płynność kadr kierowniczych. Prawidłowe
kierownictwo partii w tej sprawie posiflda de~ydujące zna·
czenie. Ludzi trzeba właściwie m:taw·ać prze 1wać i zm'.eniać. ale nie można ich prze!'uwać i zmieniać nieustannie,
lekkomvślnie Trzeba pamiętać, że każda z.miana kierownictwa, to wstrząs dla zakładu pracy, to dość długi zwykle
okres opanowywania przez nowe kierownictwo konkretnych
zadań w nowych warunkach. Ustawicznie zmieniane kadry
kierownicze nie są w stanie skupić się na swych zad11nlach,
które wymagają poznania ludzi i specyficznych dla danego
zakłfldu pracy stosunków.
Bojowa organizacja partyjna musi w obecnej sytuacji
nieustannie zaostrzać swą czujność i umieć szybko dostrzegać wro~ów. nie tylko iawnvch ale i zamaskowanych, usuwać ich w porę, unie5zkodliwiać. Ale równocześnie musi
ona jak najbezwzględniej tępić nastroje sekciarskie w swych
szeregach - a zwłaszcza walczyć energic:m ie
włamych
z tendencjami sekciarskimi w stosunku do dozoru, w stosunku do kadr technicznych.
kierownictwa partyjne kopalń
Należy również, aby
nauczyły się właściwych form kierownictwa, aby unikały
komenderowania, zastępowania pracy wychowawczej , propagandowej, masowo-politycznej przez administrowanie,
pokrzvkiwanie, bv co dzień doskonalily umiejetność wytrwałego. cierpliwego i rozumnego naświetlania zadań i polityki partii.
Organizacja partyjna województwa katowickiego wykazała już nieraz wysoką ofiarność, duży talent organiiacyjny, umiejętność walki z przeszkodami i trudnościami.
Cieszy się ona wielkim zaufaniem szerokich mas P.racuj~
cych zagłębia węglowego, zdobyła wśród tych mas powazny autorytet I szacunek i przyczynia się do wytworzenia slę
w ma!<Bch przekonania o słuszności polityki naszej partii
i władzy ludowej. Niewątpliwie okaże się ona zdolna do
takiego ustawienia całokształtu swej pracy, aby zabezpieczyć w pełni wykonanie stojących przed nią zadań. Potwierdzają to m. in. wyniki mobilizacji styczniowej w przemyśle węglowym, mobllizacjl kierowanej i przeprowadzonej przez organizacje partyjne. Wynikiem tej mobilizacji
jest wykonanie planu wydobycia w styczniu, który - j3k
mimo początkowych trudności i niedoboru zowidać stanie osiągnięty.
Uważam za swój obowiązek wyrazić w imieniu partit
i rządu gorące uznanie i podziękowanie całej braci górniczej za ten wysiłek i sukces.
Szereg kopalń, które w

pierwszej --połow-le stycznia nie

planu, w rezultacie mobilizacji załóg , kierownictwa
i organizacji partyjnej osiągnęło w drugiej połowie stycznia znaczną poprawę wydobycia dziennego. W uznaniu
ofiarnej i pełnej poświecenia pracy załóg I dozoru tych kopalń, rząd przychylił się do wniosku Ministerstwa Górnictwa, aby nie bacząc na niewykonanie planu miesięcznego,
jako całości, przyznać w drodze wyjątkowej I Jednornzowej
tym kopalniom premię produkcyjną za drugą polowe
stycznia.
wykonały

TOWARZYSZE!

Plan - to prawo niezłomne państwa budującego socja·
l!zm. Wykonanie zadań planowych - to najwyższy oba•
wiązek każdego robotnika, technika, lnżyrilera, kierownika.
Obowiązek ten musi utrwalić się w świadomości każdego
z nas iako prawo, którego nie wolno łamać.
Wierzę głęboko, że plan lutowy w przemyśle węglowym.
będzie wykonywany codziennie od pierwszych dni m!esiąca.
Trzeba skończyć raz na zawsze ze złym zwyczajem przesuwania zadań produkcyjnych na jutro, na ostatnie dni m lesiąca. Wierzę głęboko. że przeszkody dotychczasowe w wy·
konywanlu zadań produkcyjnych zostanii przez was, towarzysze, szybko przezwyciężone i plan tegoroczny, zgodnie
z tradycją poprzednich lat Polski Ludowej, będzie wykO(lany
przez miłującą swa ojczyznę brać górniczą.
życzę wam, towarzysze, sukcesów i powodzenia w tej
pracy.

Jedną z nich można by określić jako uciekanie do tzw.
TOWARZYSZE!
,czystej polityki", tzn.> polityki oderwanej od produk,•ji,
1
Partia kieruje budownictwem socjalistycznym w naoderwanej od troski o codzienne sprawy 1 potrzeby kopalń,
~ZYm kraju. ona właśnie oświetla drogę, po której idziemy,
bez dbałości o kłopoty robotnika w jego pracy i w jego ży·
wskazuie cel, który pragnie osiągnąć polska klasa robotniciu, a więc polityki wyjałowionej z żywej treści marksizmucza. a wraz z ni~. i pod jej przewodnictwem, cały naród
leninizmu, z jego konkretnej ofensywności. Jest to „politypolski. Partia mobilizuje i organizuje masy pracujące do
ka" w cudzysłowie, „polityka frazesu", która przestaje by<:
wykonania zadań. które warunkują szybkie uprzemysłowie
proletariacką polityką, a staje się sekciarską frazeologią.
nie kraiu. przebudowe naszego rolnictwa, likwidację wieDrugą tendencją, nie mniej niebezpieczną, jest zasklekowego zacofania, zabezpieczenie stałego wzrostu dobrobypiame się w tzw. „czystej produkcji" bez polityki, tzn. cia·
tu l kulturv całego narodu. Sa to zadania wielkie, doniosny praktycyzm, nie widzący perspektywy, gubiący z oczu
Osiągnąć ie można tylko wówsłe. 1akkolwiek niełatwe.
cel l kierunek drogi, oportunizm odrywanie się od ideologii
czai<. gdv organizacja partyjna jest nastawiona bojowo. gdy
i ogólnych zadań społecznych. A wszelka ciasnota jest nie
nie poddaje się nastrojom samouspokojenia, gdy nie µlega
tylko społecznie szkodliwa, ale musi w rezultacie przynolub ideolol{icznie obcego
wołvwom zbiurokratyzowanego
sić szkodę również i zadaniom produkcji, a „uciekanie od
elementu. Organizacja partyjna musi bvć dostatecznie
polityki" ma także swoją niedwuznaczną wymowę polityczczuina I sprawna. przvswajać sobie nieustannie leninowskoną.
stalinowskie zasady stratemi i taktvki. Zadania swoje parJednym z przejawów tych niebezpiecznych tendencji jest
tia mo;i:e wvpelnić wówc7as. gdv aktyw I szeregi part.vjne
niewłaściwy stosunek mektórych organizacji partyjnych d\l
nie tvlko owłarinęły nauką mark~izmu-leninizmu. ale potrafią swa wiedze społeczną i ideologię przekazvwać jak
tak ważnego zagadnienia, jak współzawodnictwo socjalistyczne w przemyśle węglowym. We współzawodnictwie I ponaiszerzei masom pracuiacvm. Najgorszym WTogiem każ
dej organizacil partyjnej jest oportunl~tvczne samozadowoprzez współzawodnictwo pracv klasa robotnicza wvraża czynem swój stosunek do polityki partil I władzy ludowej, wy·
lenie i uleganie nastroiom wvgodnictwa. Bojowa organiw łódzkim mnąd.zle Ligi nej wręczane będą od:z.nacze•
z::i„i11 oarh·inf! 1>•inna nr11rniP,., ;11wać na masv pr<1rula<'e swa
wiera swój wpływ na przyśpieszenie tempa mar11zu naprzód
porywać je za sobą przykładami po
już rJa i dyplomy.
się
głębo!q ideowością,
- ku socjalizmowi. Ale współzawodnictwo socjalistyczne Kobiet rozpoczęły
Akademie oprócz cręśoi ofikierownictwa, systematycznej przygotowainia do obchodu tewymaga zorganizowania.
i patriotv•m11 iiktvwu oa1·t"lneeo.
świecenia. ofiarno~ci
będącymi podstawą jego autorytetu, budzić w masach nieanalizy jego wyników, wymaga od partiJ I masowych or~a go święta. Dzień toc będzie cjalnej posiad.ać będą bogatą
złomną ufność do '?Jartii. która. jak mówił z dumą o swej
nizacji społecznych nieustannej inicjatywy i trosk.i o roz~ ój .Jednocześnie przeglądem do- część artystyczną.
Zarząd Okręgu Ligi Kobiet
coraz to nowych form współzawodnictwa, o ro?..~z:erzenie je- tychczasowych wyników prapartii Lenin, jest rozumem, sumieniem i honorem klasy row Łodzi w związku z dniem
go zasięgu t rozmachu. A tymczasem obserwujemy - na cy łódzkiej L. K.
botniczei.
8 marca podjął zobowiązanie
odwrót - w szeregu kopalń. na przestrzeni ubiegłego roku.
Mamy w -naszvch zagł~biach węglowvch Ideowo zaO 06iągnięci<lch kobiet na jeszcze szerszego umasowienia
spadek współzawodnictwa I szczególnie niepoko.iące obja<1.·y
hartowanv i boiowv aktvw partvjnv. mi;imy dziesiątki tysieC'v n"rtvinikńw wiPrr„•rh bOh'ltPrc1dm. r~··mlu„,·invm · braku zainteresowania Inicjatywą górników I 11amym roz- polu z.awo<lowym i społecz organizacji. PC\Stanowiono po-wojem współzawodnictwa ze strony pod~t::1wowych organi· nym i o z.ad.a.ni.ach na przy- większyć szeregi Ligi o 20 tyfl.
tradycjom naszych czerwonych górników, oddanych bu
zacji party ,i nvch. ze strony 11dmlnl10tra<'ji kopalń. ze stronY szłość będzie m.in. mowa n.a nowych członkiń i ~t.vorzyć
downiczvch socializmu.
akademiach, które odbywać przy każdym komitecie blokoA
zwią7.ków 111wodowych które szczególnie włefole na tym
Jei:t to olbrzymia siła. oparła przede Wl'ZYstklm na ie1
polu winny ro1wijać swą aktywno~ć Nalety jak naj~zyb<:-ej się będą w za·kłack:ch pracy i wym koło L. K.
wielkim ładunku ideowvm. Dlatego tro~ka o poziom ldeoprzy zarządach dzielnicowych
Dokładny program uroezy1•
1erwać z tymi nastro.iarni bierności, jakie poczynają su:
wv partvinlków, troska o prace wychowawczą. masowoLigi Kobiet w okresie ctl 6 do toścl dnia 8 marca ustalonf
'
ujawniać w tej dziedz.inie.
politvcrna. o iak naiwi~sze prom;eniowanie nac:1Pi partii
jest nod•tawnwvm nin!rniem OrE'.!lnizacił parlvinvch.
Nie mnie} dym ob.lawPm w d1lałalności wielu or1t::1ni7a· 15 marca. W dniu 8 marca od- zostanie na (X>Siedzenlu Koakademia centralna mitetu Obchodu Mirdzynaro•
c.ii partyjnych jest niewłaściwy stosunek do młodzieży, któ będzie sią
Aby siły naszych organizacji partyjnych rosły, aby mo
Li.gi. Na niej . dowego Dnia Kobiet, które
re coraz llc:i:nlel wvpełnla dziś ~1eregi I nowe kadry nas?e- L"~a aktywistek
gly s;irostać swvm zPrianlom. abv mogłv w oełnl realizojak i na pozo6tałych akade- odbędzie się w dn\u 3 bm. o
kierow·
jej
l
partyjnych
organizacji
Opieka
gńrnictwa
go
wlnnv
lne
partv
organlzacie
wać swa iaszczvtna role
nlctwa nad ZMP iest niedostateczna, aktywność tej orna- miach, prz051ującym kobietom ~z. 17 w Zarzadzie MieJ·
zwalczać dwie ::llebez.pieczne
wzmacniać sie po!ltycznie
w pracy zawod<1Wej i ipołecz- 11kim. LK.
(k)
młodzieżowei w e:órniclwle oowstaJe daleko w tyle
nizacji
tPndencie:
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w JedneJ z dyrekcji PSS
od'była się krotka nąrada.

Jutro w dniu 4 bm. o godz.
16 30 w sali MDK pny ul.

Prawie dwukrotnie, proszę kolegów, wzrósł w ·ioiegłą sobotę popyt na cukier.
zak.lóció
chcą
Spekulanci
klientów
obsługę
sprawną
puszczoną w obieg pfotką, że
r .;::ekom.o zdrożeje cukier i mydfo. Zaopatrzymy w bieżącym następujących rozmów klien- kolejce do swojej poprzedniczki kupującej ćwierć kg cu
tygodniu wszystkie nasze sk!e . tów z ekspedientami.
kru. I tak wielu spośród kupy w zwiększone ilości tych
- Proszę 10 kg cukru.
pujących prawie P<Jłowę penartykułów.
-
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Kongresu wygłosi poseł na
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B do- 20:ul.szp
Ła
H. Wolf
bnOddr.godz.

g \ewnicka 34; o(! goclz
20 cto a szp. im. curieSkłodowskiej.

Skłodowski ej

ul.

I

Curie-

15.

go

m
·a.

uey-

a-

a

'rrzech inżynierów lub techników na stano·
Wiska kierowników montażu ze znajomością
hlaszyn włókienniczych, dwóch inżyniet"ów
lub techników na stanowiska starszych inspektorów montażu, jednego inżyniera lub tech·
ni.ka na stanowisko inspekt.ora inwestycji, 1
hlistna na kapi~ne remonty obrabiarek, jednego Inżyniera lub technika na stanowisko
starszego technologa, 1 technika na stanowi·
Sko technika wYnala.zczości, jednego kierowni·
k'\ nlanowania i umów, jednego starszego technika normowania zatrudni natychmiast
Przedsiębiorstwo Montażu Maszyn Włókienni
c~Ych, Stawki wedlug układu zbiorowego dla
J:ll'zedsiębiorstw budowlano-montażoW?'ch. -:Zgłoszenia osobiste wraz z życiorysami i odp1 •
sami świadectw przyjmuje Dział Kadr ulica
274-K
~ota nr 1.

l>l'zl\dki. p0m. prządek. przewijaczki, t!'acz.y,
Uczniów na tkalnię i prz~dzalnle powyzeJ lał
18 oraz robotn(ków niewykwalifikOwaDYCh zatrudnią natYchmiast Zakłady Przem:vsłu J;l&•
'l>retnianego Im. S!. Kunickiego w Ło<l:r.i tili.ca
~eromskieg 0 137 . ..Zgłoszenia przyjmuje n 7.1ał
272-K
9 do 17
..-"r:v>nalny
.
- od godz.

....

LEKARZE

~~ 1':0WALBKI &pecialls.l<órno-weneryczne
hi
- · Piotrkowska 175.

fi-

~? llłA.:RKJEWlCZ

~órne

lli:>B-

wenerycz
k~w ~oc-zoptciowe Piotr-

atą

n &lista

iet
ern
nie

'lvenelt~ICHER

~~--·---~specjalista
We

t} czne . skór ne, płclo

kows~'•butten!a)
ma.

Piotr-

a 14, czwarta-siód

D~

lts~a w~nltl!W1cz specja8-~ , 39

nr lQS

etyczne, skórne
8

-s Plotrkow<ka

Dr~

1117

,.Droga
wego",

dź~i4;ku

Depozyt

dod.

radio·

nieco

g. 17.30, 19.30,
dozw. od lat 7.
ROMA (Rzgows ka nr IM)
,Wilhelm Te.Jl'• - dod
„Ludy kolonl31ne powsta}ą" g. 18, 20, dozw.
od lat 14.
(Nowe Złot,no)
SOJUSZ
„ZaTęczyny

Korl·n ny

18.30,
Schitnidt", gódz.
dozw. od lat 14.
STYLOWY - N1eczynne
1 oowodll remo·n tu
„Cienie na toSWIT „Zerań",
rach", dod.
g. 18, 20, dozw. od lat

14.

TATRY (Slęn'klew ;-cza 4-0)
na ;o;tadionie'',
„Cy'Vi~
g. rn, 18, .20, dozw. od
lat H.
(Przejazd nr 2)
WISŁA
..Fanfan Tulipan" g. 16
18. 20 dozw. od lat 18,
WŁOKNIARZ (Prćcl;mlka
„Fanian Tulipan"
16)
Cloet1~
f.i.t ir4. is, 21, dozw. od
lB, 20,

,w

i:a.

Ir:::

samodzielmaszynę ga ZAMIENI~
ja- ny p<>kój mały na więk
prawa oficyna szy lub pokój z kuchnią.
82-35.
'ł z i<owska
ITI piętro, m . 32.
pokoje,
2
pierwszo- ZAM:IBNJĘ
FOJ,tTEPIAN
cenrzędny Bechst e in Bltiht- kuchnia, wygody,
na poBydgosz.czy
trum
Okupię.
ner Steinway
BydŁodzi .
Biuro 0- dobne w
ferty składać
Pi<>lrkowską 96 goszcz, ul. Wyzwolenia 7
glo..Z.eń

„Singerarc.

racza 29

-9,

ood ,,Krótki".

Koz lńS'ki.

,,,„

--·~

29 stycznia 1953 roku

OPEL OLIMPIA z licz- ZAMIENIĘ duży pokój,
kuchnię,
1
nikiem spNedam. Piotr- przedpokój
(1369-G) wygody, śródmi eście na
l<owska 44.
f.rontowy posłoneczny
kój w nowoczesnvm doZAOFIAROW. PRACY mu. Oferty składać Biuro Ogloozef\ Piotrkowska
domowa nr 98 pod „Róża".
POMOCNICA

Cześć

Jego

Piot.rkowąk, r;;e 3-7„ ul.
k!ew!cza 61, m, 15,
•

RAJNOLD KUROWSKI

pamięci,!

Koło Łódzldego

NAUKA I WYCHOW.
Referencje
Piotrkowska SEKRETARIAT Ośrodka
(12J.O-G) ~ursów Pollte-chnicznych
154-15.
Adm. Gosp. IPR, Andrze
Ja Stn1ga 4 w-znowu zaLOKALE
pisy na kursy administracyjno - ga<ipodarcze.
2 POKOJE, kuchnia na ltsięgowoścd, planowania.
na 2 jl"\aszynopisan\a
Ppleslu zamle11lę
1 języ
)l:uchnia , ków obcvch
lub 3 pokoje,
f98-Kl

t P.

doktór nauk technicznych, profesor ZWY·
:zajny Politechniki Łódzkiej , kierownikkatedry mechaniki, 21asłużony wychowawca wielu edycji inżynierskich, -in!:jator ~ kierownik badal'1 naukowo-te·
chn:icznych zmarł w dniu 30 stycznia
1953 roku, o czym zawiadamiają pogrą
żeni w smutku

Zwiąsk11

PraoownfcY naukowi
Katedry Mechaniki Politechniki Łódzkiej

Bibliotekarzy i Archiwistów PoJskfch.
1390-G

Wl.adomość
potrzebna.
ul. SleI1JkiewlC%11 91, m. 6
z
POTRZEBNA .pomoc

energię elektryczną
Ś.

profesor U~lwenytełu Łódzki~
kierownik katedry Bibliotekoznawstwa,
czołowa p011łać blbUotekarst:wa polskiego

(288-K)

Oszczędza i

.zmal'ł

dr .JAN MUSZKOWSKI

g<1towani-e.m.
pożądane.

śródmieście.

Wiadomość,

ZA~UENIĘ

mieszkanie: !owania ubra1i damskich.

Krakowska 30, m. 2.

1>0ikól, kuchni11, I piętro,
wygody ną 2
częściowe
pokoje. kuchnia, Oferty
Biuro Ogłoszeń Piotrkow
s.k~ 9i „Słon~ :-:zne •
mały pokój
ZAMIENIĘ
11

Dnia 1 lutego zmart opatrz.0ny św.
sakrameu.tami nasz najukochaI\szy mąż
i ojciec

$.

dziecięcych:

bieliźnJar~

stwa rozpoc-zynamy 4 lu
tego. Gwarancja wyucze
nia . Nawrot 32

1

C •1ągłość kurac1"i

zdro.~owe1•

t

W dniu 30 stycznia 1953 roku

P.

Wł..ADYSŁAW PAWŁOWSKI

KURS pop-Ołudniowy nowoczesnego kroju. mode

PnleŻYWSzY lał 58.
Pogrzeb odbędzie si~ dnia 3 lutego o
godz. 14 z domu żał-0by przy ul. Fabry·
cz.nej 19a, o czym zawiadamiają po-rostali w nieutulonym żalu

żona

1429-G

i dzieci.

I

zmarł

RAJNOLD KUROWSKI
profesor zwyczajny
Politechniki Łódzkiej.
W os.obie Zmarłego tracimy wybitnego uczonego, doskonałego dydaktyka,
gorącego przyjaciela młodzieży, kochanege> przez wszystkich kolegę, niestrudzonego pracownika, człowieka serdecznie oddanego sprawie Polski Ludowej.
Pamięć 0 Nim pozostanie niezatarta w
naszych umysłach i w kronice naszej
i1czelni.
Rektor i Senat

s~odl.OdQwe
Poliłechnlki Łódzkiej.
5-MIES. kursy kroju, !!Zy KURSY
Z&pisy
pxizyjmują
cia t modelowanlii IPR. IPR
dnia
do
'J:I
Wólczańslta
Zapisy
Plotrko~a oo.
(.286-K)
codziennie od godz. 9-\2 lU. 53 !'..
ZGUBIONO leg!t, Ubez- ZGUBIONO kartę mel(28!!-K)
i 16--19.
Janina dunkową, pokwitowanie
SpoŁ
pl.e07ial1'1
ROŻNE
złożone dokumenty
Augustyniak, żeromski e- na
!c>oju,
kursy
:; MIES
na nazwisko TeTeSS Het
(125!-G)
24-15.
go
s~ycJa 1 modelowania IPR, Swierczewsklego 11 SNIEGOWCE, szare, brą ZGUBJONO kartę mel- man, Zactiodnia 69-13.
Kra
od zowe oraz zam.ki t za.trza dunkową Henryk
codziennie
za.p isy
botów reperuJe ska Lódt, Llmanowsk ·e- ZGUBIONO kartę melski do
godz. 9-12 1 16--19.
poJ<witowan!e
(1257-G) dunkową ,
„Wulkan1zacja", Gdańska go M-52.
{995-Gl zGUJUO.NO legit. szkolną n11
złożone dok u ll\enty
ANGIELSKI, polski, fTan nr 59
Henr,k
nazw isko
wYd. przez Po!itechn<ikę na
cuski, łacina, nlerolecld.
Przybył. P iotrkow.,.„<a 7,
n;i nazwisko
Łódzką
rosyjski. włOS'kl .. Dobrze
ZGUBY
(1264-G)
1.
m.
(1260-G
Broda.
Adam
Bedskutee7.'"11e.
prędko.
narska M, m. 87
legit. Zw.
ZGUBIONO
Zaw. nr f8723 Sawińska :11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
WYDAJE INSTY·ruT PRASY CZYTELNIK
t10'59--G)
Stanisława
SKllĄDZIONO legityma- i~edakcJa t Adminlstracia !!.ódt ul P1ot~kowska JG,
r
eję 112.kolną ~echQdkum :stel Centrala 283-00 Red n11cz 125-44 godz pnvi .
bł
Elet,ctryczne na nazwisk( 512-13 Sekretsri l)<iO<"w, '64-75 eodz pr~Yl 10-12,
0

da:e:

k
•db
OC
a
S61 Jo O romowa Za
,

otrzymana z naturalnej soła.nki ze źródeł
w Zabłociu do leczenia kąpielowego w !lcmu.
ba h
h
·
1\ow:v Wtęckowskie~o :s.t
S olan k i J<ł d o b romowe s to s-owane są w c oro c
el. 169-55 Ks' ężn!ak.
Innych.
I
dziecięcych
reumatycmycb,
.~PR!l:EDAilf p!ękne S:!!C?.f'
ff._D.
W_APTEKACH
NABYCIA
DO
____
__
_ _ _ _ _ _ _ _M.
_ _ _....,_,_I_DROGERIACH
_____
__
spanie.le. Slen- :.._ _
nlaczki

I

Łódź-Zakopane
-Łódź

u• '

\taksówelk.

SPRZEDAM

binetową

Speszony

męsiką jesionkę samodwi.ałO'Wą. sobota i przykład niepotrzebtoa:ebki skórzane, Wc:$:i., buty, nych zapasów cukru pozosta"teł
. nk ~"'"'
nie chyba na długo w pamię
ę ,';J"""oWą :L •
wan~e
panikany,
W1ę:ksziośc uczciwych :ima- ci mimowolnych
kiiea:OIWCY którzy dali wiarę plotce i w
stal!'WWią
laizicÓ"\\'
na podobn\Y ha(N'llmery taik:s.: 271, przyszłości
185 2 241 242 17 18 264, 78 czyk nie dadzą się złowić.
'
'
'
•
. • •
(Witka)
l 227).

I

I

- Niemoż!iwe. klient nie wierzy.

1?<'···

j

Super z okiem
RADIO
chorób Skótn specJalią 1 a magicznym sprzedam. z Ych, wene- ~rz)'byszewsklego 3, m .
~·czny~h.
<13n-Gl
21 nr nietro .
lliabu!'l:enia, p1c!owe,
.
7.
fr"n• 111.._, 1 <'>Wotkt
~ RADIOAPARATY różne<?o typu eraz części kur ZĄun111AN
•Pee1ai;- puje. sprzedaje sklep r"
Ma sk6Y1Je,

~l'ior,;~~~.'.'~
Dr PIWJ!:c~
ne, Płuca ~ wewnętrz-

.• Sli;andal

~~~~"od ~~t

1

;;::w:a ::

:i-MIES. kursy kroju, szy
cla I modelowania IPR.
w śród.m!eśclu na I pię- Kurs:v haftu maszynowe
trze na pokój z kuchnią go lPR. Kursy me TPR
120-b
duży pokój rów ?rzybyszewskleg<0
ewept.
nleż w śródmleściq. Ofer (dawniej Nap' 6rkowsl<lecodz/ ennle
Zapisy
ty skladać Biu.ro Ogłoszeń g-0).
specjalista Piotrke>wska 96 pod Dr SIENKO
.
na a dn 1q
4-6 „IreezkB'"
11021-Gl
9kórno-weneryczne
13
CyW
tańców
SZKOŁA
posamotna
STARSZA
~·
Kilińskiego
pomieszcze111a rulsk1ego Łódź. IC!llflskie
Jadwiga AJl!FORO- !lilU\rnje
Dr
Oferty !l"O 46 Tel PS-42 Zaplsv
WICZ skórne, wenerycz- niekrępujące&<>,
(1150-G)
ne. kobiece 15--19, Pr-Ocb s.kła d a Ć B t u ro Oglos"Zeń ' -iodZit>nn1e
(1262-G) Piotrkowska 96
nl~a 8
Jo.g iki.
pod - MATEMATYKI,
< 12 ~~-Gl ~izykl, chemii udzlela do
- - - - - - - - - - - - - - - „Emerytka''
ltUPNO-SPRZEDAZ
do-1 >Wiadczony profesor. !adny
ZAMIENIĘ
mek jednorodzinny, !>O· ~ednarska 26 m. 87
ARYTMOl\1.li:TUY, maszy l<ój, kqchnia, ogr6d&k na \lASZYNOPISANIA, stepokój :10gTafii biurowej. Zaplny do liczenia tęczne 9rzedmieśc'.u n.a
Stowsrzy~-zeelektryc:r:nę nawet nie- kuchnia. wygody. Ofer- sy Kuray
kompletne. st~le kupui• t.y Składać biuro Oglo- nla . Stenoęrafów· - Manaprawy ma- 'll'lei\ Piotrlcowslca 96 „Pe nymstek. Kil ' ńs.klego so .
w11rsztaty
:P1ot:l'kow5'ka 83.
;:i;vn biurowych Pujdak roz4mien!e 131~".
Manan W-wa. Jerozol\t'I\
f25•-•<"'
41

( )g-łoszenia drobne

-

„

671

zwierząt",

„Splen !ony nurt",

kultur.-

o.iwiatowyell „Radziecka Gruzja" g , 18, PKF
5·» „~\atnł Mohikanin"
g. 20 dozw. od la' 7.
Program dla na1mlod .:
„za.sadzi! dzladel< rzepę" „Misio Kula" „By·
la sobie nuówka" g.
16, 17.
MLODA GWARDIA (dla
rołod:deży (Zielona nir :!)
dod.
S<!tea"
„Cztery
w d o li n i e s 1o ńca " ~
·dozw. od
16, 18, 20,
11,lt 12.
(Pabianicka 173)
MUZA
„o ł \1.<ieezorem po
„Konie"
wojnie" dod
g . 18, .20, dozw. od lat 7
(FTanciszkańPIONIER
ska 21) „Sl<rzyclflat.y do
ro:ikarz", d<>d. „W k.ra
ju soejall:mnu 7-51". g.
17, lit, dozw. od lat 12.
(P.lotrkowsks
POLONIA

•IUNĄ.•

2 Inżynierów-mechaników z dużą praktyką technologiczną ~~zukują Zakłady SPrzętu Transportowe_g o Łod~Radogoszcz ul. Liściasta 17,
276-K
Zgłoszenia n nv1muie Dział Kadr.

a.

""'

ment··• ny'Ch i

9

PRZEDWIOSNIE (żerom
„Dolina WOLNOS~ (Naplórkowslciego 74)
s)<~e~.~ 16) „Dro«a na·
śmie1rd" ood. „MLstrzo
g. 16, 18, 20,
dne1 ,
ZSRR w kO.SZ·Ystwa
BAŁTYK (Na.rut?,';"'icza 20)
ków-ce" g . 18, 20, dozw. dozw. o_d lat 14.
!!: 15, od lat 14.
„Droga nanrle1
ZACHĘTA (Zgierska 26)
17, 19, 21 doxw. od la<t. l4 1 MAJA (daWl!llej Robot„Nl.e ma podtoj:u pod
GDYNIA (Przejazd nr 2)
<>liwkami", g. 18, 20,
n ilt Kiliński eg<> 176) PrC)gra.m filmów doku· „Na gramfoy" dod. „Ro dozw. od la.t 18.

Pracownicy poszukiwani

a·
o-

form

CO!Jfld'Z.te?KIEl>\ff a!~~~; •

3

si
h

zwój

·

·

·

.
po trasie

Trzy razy w tygodniu doczepiane są do ex pressu Zakopane - Warszawa dwa wagony bezpośredniej komunikac.ii z
"ł-odzią. W wag011.ach tych panuje niemaL sta.Le trudny dCJ
opisania tlok.
Ostat7tio, w noC1J z niedzieli
na poniedziałek - 1-go lutego,
lódzkich brak
•.v wagona.eh
!Jylv światla. Na. tym jedna)~
'tie koniec, bo zapomniano w
tutym o mrozie i biedni pasażerowie musieli przez całq, noc
ma.rznąć - wa.gon bowiem by!
nieogrzany.
A wagony warszawskie tego
samego pociągu byly ogrzane,
oświetlone i nie mialy potłu
czonych szyb, tak, jak to mia.la
miejsce w wagonach lódzkich.
Matka z dzieckiem zdejmuje
Sama drży z
z siebie palto .
zimna. Dziecko pl:acze. Jakaś
starsza pa.ni wyciąga z waLifki garderobę i w ten sposqb
zabezpiecza się przed przezię
- NIE MA MOWY O JAKIEJ- bieniem, tub grypą.
KOLWIEK ZWYŻCE CEN NA TF.
Podobnych scen jest więcej.
BYC
ARTYKUŁY I NIE MOŻE
OGRANICZENIA W DETALIC?.· Konduktor jest bezradny.
kłopo IWY
NEJ SP&ZEDAŻY TYCH ARTY·
Narciarze, turyści, wczasoJaik zwykle, Miej.ski Ośro- KULOW - DORZUCA PRZED· wicze, a i wracający z kuracji
MIN. HANDLU, OB.
S'I'AWfCIEL
. _.._ bo +~
' k I ........__._ ..
łodzianie zapytuj4 uprzejmie
ga;..ą CZARNECKI.
n<vn1 ...CJI pcl\Sll3'l»d
Ge
kolejową w Łodzi
dyrekcję
i dziwacznie do~ ikolękcję
~Uaczego na linii tej trzy razy
łodzianie
Tak więc drodzy
przedmiot&w dooitairróżnych
~~„.....,.,..;,.,.,.,..h
c:zonych p~ez
zostawcie sobie trochę pienię to tygodniu kursują nie nada~1~~,..,;..„ do·M~OI.--~·~Jd_zy n;.t ~pi:o masła, mięs~. jące się do odby•.vania date=~v~
~e kie.1 podróży, trwającej do~
Wśród i~„~ ....-II'Za z"ywe·~o z1emmakow i chleba,
"' ~am)'.m cukr.em czło"l.viek zy- \ klad1l,ie. 11 godzin, wagony ze
.„,,. ·~••""
de1'VY7'Vt
Ó'W
.
"d .
' .--o1
zn.aJ u3e się 5 p.s •
źte uszczelnionymi szybami i
•
Je.
d~ć kłopo1fliwy i ~ecierpliwie czekaijący na swyeh włiaś- . Spekulan11om, .w . ~;<>rych pops14tą insta!acjq grzejną.
miarodajne
że
Sądzimy,
„interesy i kombmacJe ud~ci-cieli.
Dowodem dużego l'Ol',/;ttzepa- rzyła uchwa~a r_~ądu, zale~y czynniki zainteresują się tym i
.. Nie nikt nie zechce gasić czaru
n1a jest zagubienie przez ko- na ~ezorganizaCJt rynku
spot}c~m.v s1~ ze przeżytych dlli w Za.kopanem
goś 50 pair rękawic chin.JT'gi.C:Z.- r~z ~es~cze
""--- · ZJaw1sk1e~ wrog1eJ plotki na niedocil+gnięciami
k l
...._....t-n
pracowninych, f»,•.oJno.'We< , ancew>w 1
kolejowych na stacji
innych nairzęd:lli. chk--urgicz- temat takiego ezy innego ar- ków
nych. Mo1i:na Je odebrać rów- tykułu spożywczego wz.ględ- Łódź-Fabryczna gdzie wagony
tak IS3JllllO jak oie pl'Zemysł-Owego. Ubiegła te przygotowuje' się do drogi.
nież w MOI,

I

WTOREK

b O ł YReflektorem

Nie wierzy, bo z pe·wnością
w sobotę uwierzywszy plotce
sklepach
zakupił w różnych
ze 20, a może i więcej kg. cukru, A jest speszony, bo przewroga plotka,
że
konał się,
„wystrychnęła go na dudka".
I ZNOWU w poniedziałek
w dyrekcj;ach odbyły się krót
kie narady. Natornlast Vf Wydziale Handlu Prezydium Rasji (31 styczni>a była wypł.ata) , dy Narooowej m. Ł0dzi. pned
ulokowało w zapasa~h cukru. stawieiel naszej redakcji spot
Ministerstwa
W poniedziałek - 2 lutego kał delegata
- w wielu sklepach Rudy Pa Handlu.
- Mamy dostateczne zapabianickiej miały miejsce nasy cukru i mydła. Dziś sklepy
stępujące sceny:
- ne kosztuje kilo cukru?i uzupełniają zapasy tych arty
Przygotowujemy s i ę
kułów.
Piętnaście zlot~h.
do następnej soboty, bo jak
- Nie zdrożal?
wykazały obserwacje, w sobo
- Nie.
ty właśnie jest niezwykły po- Poproszę 1 kg.
Ekspedientka waży i poda- · pyt na te artykuły. Dziś np.
zapotrzebO\'ll;anie w sklepach
je żądany cukier.
jest normalne. Klien.tom prze- I!ę płacę?
- Mówilam - 15 zfotych. szła gorącz.<ka robienia zapa~--~-~--~~-~~~ 1 sów - mów"i zastępca kierownika Wydziału Handlu.

- Dla mnie 5 kg - mówi
pracował następny klient.
noc
transport PSS, rzucając do
A w godzinach popołudnio
magazynów sklepów spożyw wych potworzyły się w wieczych cukier, a do sklepów lu łódzkich
sklepach długi e
branżowych mydło.
Wszyscy kupowali
kolejki.
* Dziś. 3 lutego, ·o godz. 18 w W poniedziałek, wtorek cukier. Na kupujących po
lokalu NOT ul. Piotr!wwska 102, środę, czwartek i piątek po~ ćwierć, pół, wzgl. po kilogramgr inż . Wt Kuczyński wygło
si ockzyt na temat „zasady !tYD· pyt na te artykuły był nor- mie cukru stojący w kolejce
Natomiast w sobotę. patrzyli jak na dziwolągi.
tezy betonu metodą kolejnych malny.
p.rzybllżeń" (odczyt jest ilustrowa
- Pani nie wie, że od po31 stycznia. br. przypadkowi
ny i połączony z pra)<tycznym
niektórych sklepów niedziałku cukier zdrożeje zarabtanLa m 'eszanek klienci
P<>ka~em
betonowych).
spożywczych byli świadkami szepcze jedna ze stojących w

lń
ły

SO
.

·

!

:1~gap4Z-!orna1czy~.

Po-

§?~~ltQ~po~o~:~~

:i::1-:· k~r:'n14:~1~rę~z~;:-3!1~~~

228-32 1 114-82. dział listów 143-80.
---------- E
zw. i ~edals:cl~ rekop1sów nie zwraea ze treM 1 terminy
legit.
ZGUBIONO
ogłogzetl nie bierze odpowledzląlności.
kartę meldunko- S
Zaw..
wą, ' pekw!tow;mie na zlo : Dział ogło.szefl Piotrkowska 96. tel 111-50 l Uł-7i

I

cz:vnny &--Ui . w soboty 8-lł .
te>~ dokumenty Helena :;
1
o<><'ztowe• 5 z mlesleczn1e
.,... orenum!'ne\1>
;Lubetska
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li,
rq.

REDA"KCYJ"l':Ę

" .DZUNNIK ~QI!~~~ nr 29 (%657) 5

KB ZE WIMY TUllYSTYKJS KRZE WIMY TURYSTYKIS

Wycieczka „Dziennika" i Orbisu

Zakopiańskie

Porażka Sliwy
w Bukareszcie

migawki

• Brawo dzieci
• Narciarze uciekali

Ogólną

uwagę

zwraca po&ta-

, W dalszym eluw mfędzyna.ro
wa sportowa m1c<lziut.kich zadoweogo turnie~ nach<>wego w
wodników
harcerzy. Są
llnkareszcl<!
rozegrano partie Y
wszyscy jednakowo ubrani i
:rnn<ly.
Reprezent~nt
Polskf Słiwa
pierwszorzędnie kr~ą christia
.tu* w 16 JH)suulęclu uznał się
nie śmigowe. Ręce sk 1 adają
za pokon=ego vr spotkaniu z
się do oklasków.
Szkoda, że
T<>lusze.m (ZSRR). Sp3iłskJ (ZSRR!
Z Gubałówki startują dzie-1 zgłoszeni do slalomu specjal- narciarcyki tego nie slyszą.
llwyclętył w łO posunięciu Radumistrzostwo Łodzi i
1.,..eu (Rumunia). Cln<iałt.ea (Ru- ci w zawodach harcerskich. Z nego o
Kolejka raz po raz przywozi
munia) wygrał z Mllevem (Buł samego szczytu jadą narciarze Warszawy.
nowy zaS>tęp narciarzy, a i
garia), a GO'lombek (Anglia) pokona! SaJta,ra (CSR), Fi\lp (CSR)
„ceprów" poubieranych w fuzwyclętył
Reichera (Rumunia).
tra i ciepłe swetry. Są jednak
Wyn ' kami remisowym! z:a'koóczyi tacy, którzy zjeżdżają w dół
ły się partie Smystow (ZSRR)
bv zdąż.vć na sl;:oki. I tak wę
retrG.'Ojan I Barda (Norwegia) St<>ltz (Szwecja).
drówka ludzi trwa przez caiy
Partie: B<>leeła"W'Sltl (ZSRR) dLień.
J'lar.:za (Węgry), Szab<> (Węgry) Trojane~eu
(Rumunia t O'Kellv
(Belgia) - Szabo (Rumn:nla) 20:
Lotem błyskawicy

•

ał.&ły

krok szermierczy
W Pab ' anicach zorga.nlzowano
pierW'Szy krok szermierc:y. Na
planszy walk na florety spotnło
6ię 9 zawodników.
Pie,.....-sze miejsca zdobY1i: Bloch
Jt., L'.ptński Wt.,
Chojnacki A.,
~on i ńs:k l J.
M!strz sportu mjr F<>kt otiaro"''ał pierwszym dwu za"''Odntkom
dwie szable.
którymi w swoim
eutsie walczvł. Pozostałych nagro
drono koiażkam!.

I

Zimowe refleksje hokejowe
Dziwna zaiste atmosfera panuje wśród zwolenników sportu łódzkiego. Repxezentanci
naszego miasta rzadko ostatnio
odnoszą zwycięstwa w zawodach ogólnopolskich, a większość przed każdą imprezą liC7.y
na sukcesy swych pupilów. I to nie bylejakie. Mistrza
wskie tytuly - oto główny
cel.
Na śląskim „Torkacie" zakoń
czył się turniej eliminacyj,ny
o mistrzostwo Polski. Brała w .

nim

również udział
Włókniarza,
złożona

drużyna

z graczy

i zgierskich.

"'7.

-::::::..
-

Pierwszy mecz
w swej grupie
łodzianie
wygrali z AZS-em
4:3, drugi-decydująey-prze

grali z Gwardią 2:3. Tym sa
mym zostali wy
eliminowani z;
grupy
flnałowej.
No i oczywiście ponownie się
wkradł nastrój pesymiimu. Przegrali... Teraz zmuszeni są
brać udział w słabszej grupie.
I jeżeli nawet odniosą w , niej
pr7eknnv,,·a'ace zwycięstwo, w
najlepszym wypadku uplasują
się dooif:'ro na piątym miejscu
w konkurnr.cjj ogólnopolskiej.
Prz.v tych rozw11żaniach za·
pomniano o tym. że potkniecie
się łodzian na ślą <: ldm „Torkac'e" wvidzie im tylko na dobre.
Czasem nieoczekiwany
sukces powoduje zawrót g!owy A w ,ych '."arunkach u'wagi trenera trafiają w próżnię.
młodzi
sportowcy
przestają

Białowieży 11e7.e

stnky wycieczki zjedzą ebl&d.
Pr.tewid:r.in.ny jest kulig (.~
f.li do„isze śnieg) 7 km jali'-dY
sanec!kami do re11erw.atn w puszcey.
Ponadto
zwied:zanie
muzeum przyrodniczego, \vieC70reni zabawa taneczna.
Wyjazd z ł..oc1zi 14 bm. w Y.•
dzlnach wiec:T..ornych. Powrót
16 bm. (p-0nfodzfałek) we .,...CM.srych gi>dzinaeh rannych.
Zgłoszenia zbiorowe i po·edyncze pn.yimuil' W3'dział turystyki „Orbis" tel. 101--01 uL
Pi-Otrk1>wska nr. 68.
ILOSC
MIEJSC OGJ:.AUICZONA.

I

0

'

mierzyć

siły na zamiary, ba-

gatelizując ćwiczenia
n.i ngach. Pośpiech jest
to jedną z przeszkód w

na treponadstaran-

Na lodowisku przy ul. Koś
ciuszki walczą o mistrzostwo
Polski łyżwiarze.
Na Krokwi pod Giewontem
wpadają
na metę narciarze.
biorąo::-y
udział
w
mistrzostwach AZS w biegu, a za
chwilę rozpocznie się konkurs
skoków. Startują wszyscy najlepsi, za wyjątkiem Staszka
Marusarza, który ~·m razem
woli przyglądać się z trybuny.
dając tym samym szanse
na
zwycięstwo któremuś ze swoich młodszych kolegów.
Program sportowy, nawet
tak •na Zakopane, wyjątkowo
bogaty. Przez chmury przebija
się słońce. śnieg twardy; narciarze nazywają go firnem,
albo po prostu sillem.
zwolennicy sportu mieli w
tym dniu trudny do rozwiązan.ia problem. Chce mę być na
slalomie, a i konkurs skoków

która ruszyła z Suchego Zlebu
w dół. Akurat na stoku tym
>renowali zawocjnicy kadry na
rodowej.
Szczęśltwym
zbiegiem okoliczności w porę wyczuli niebezpiec~eństwo i zaczęli czym
prę<lzej
uciekać .
Lawina powyrywała kosówki,
rozciągnę'a się na przestrzeni
200 m. Świadkiem jej był mię
dzy innymi jeden z popularnych w Polsce fO'tografów,
który tak się przeraZill, że zapomniał o swoim obowiazku i
n;e wyjął z futerału aparatu
Ucierpi;;ily tylko kosówki.

nych przygotowaniach. Jeżeli
jeszcze dodamy, że w meczach
finałowych z takimi przeciwni
kami, jak CWKS lub Górnik
drużyna
łódzka mogh.iby w
końcu stracić nawet orientację
przy sumowaniu ilości straconych bramek, jak na dłoni uka
że się tu niebezpieczeństwo demobilizacji tego zespołu . Czy
wówczas zaszczytny udział w
Podchodzi do nas 18-letm
gronie takie~ 0 otoczenia nie
H~·yniewicz z Wló!miarza w
straciłby
swego • właściwego
B!elsku. N~ Krokw~ skacze do
sensu?
p_1ero drugi. raz. M_1 mo to ma
Włókniarz jest drużyną przy
piękny lot 1 zapowiada się na
szłości. Zespół ten składa się
dobrego skoczka.
z mlo<lych i naprawdę utalen- też nęci.
towanych zawodników. którzy
Po oblodronych schodach z.
w okre.."ie zimowym jelclynie od
Slalom prt.eciąga się. Zawod ci~kimi nartami na ramieniu
czasu do czasu mogli trenować. nicy smarują narty, a sędzio- ,1 wspinają się wciąż zawodnicy
Mimo tych przerw, praca wy- wie ustawiają bramki. Puhlicz Przydałby się cle!dryczn.y wydała już oczekiwane owoce. W ności
stosunkowo niewiele . ciąg.
(n)
porównaniu jednak z umieję-

* • *

tnościamj

czołowych

zespołów

I

* •

*

Wojskowi mistrzami I Ligi

Polski są one oczywiście zbyt
skromne, aby można b,·ło liczyć na ekk towny lot. Do doBokserzy CWKS
potrafili Rodak z Soczewińskim. Zwybrego lotu ~7ykować się trzeba
zd.ystansować wszystkich sw0- cież y l S'>czewii1ski.
:J wiele dłużej.
ich rywali w meczach o miW drugim meczu ligowym
Sądzimy, 7.P hQkeiści łódzcy
strzostwo I Ligi.
OWF"S Lu"lin przegrał z Kole
o tym pamiętają. ·
jan:em 8:1'?.
Wł. Lach.
Wejskowl
prowadzili
od
Najciekawszym
poiedvn• • •
pierwszego me::zu ligowego, a kiem bvlo spotkanie Chychly
W wyniku eliminacji, o mi- ostatnio wygra.Il ze Stalą z z
C?,aplińskim.
Zwycięży!
strzowski tytuł Pol <ki ubiegać Chorzowa 11 :7.
Ch'<'chła . .
się będą:
CWKS, Górnik.
Oba zespol"y wys+aniły w
W trz~t-im spotkaniu GwarGwardi~ ~ Unifl.
oslabionych składach. Ogłoszo dia z Gdai1ska pokonała ze0 m1e1sce V - VII: Włók- no wzajemny walkower w wa· spół Gwardii z Warszawy 13:'7
niarz, Kolejarz, Budowlan.i i dze mmzej. Nie było n;;i ringu
Meci stał na niskim pozioOgniwo.
IKukiera. Woźniaka i Gościań-,-nie Na uwagę zasługuje je0 nastęone. c'łals7P miejsca skiego, który pauzuje po no- dynie pajedynek Stefaniuka z
wakzYć bę<lą LZS, AZS, Stal i kaucie.
Mu!'awskim. Zwyciężył StefaSpójnia.
Najciekawszą walkę stoezJ I niuk. ,
0

- Andrzej Anatoliewicz Koływanow? - zapytał Samotiosow - jedynie po to. by przerwać milczenie.
- Tak„. To bezpośredni zwierzchnik matki.
Paweł ubrał si~. wziął z rąk Samotiosowa tele&!ram i przeczytał ,go raz jeszcze.
jak gdyby chciał sprawdzić czy się
przypadkiem nie omylił.
- Nie ma rady.„ Samochody dziś jeszcze wracają do Nowokamieńska Jedźcie z nimi do Nowokamieńska, a stamtąd /
samochodem do Gornozawodzka - porndził Pawłowi Nikita
Fiodorowicz. - Słys'załem. że komunikacja kolejowa między
Kudielnoje i Gornozawodzkiem została przed dwoma dniami
przerwana
Pożary leśne
zniszczyły wszystkie
mostki po
4
drodze. Jeśli pociągi naprawdę nie chodzą, to trzeba będzie
wystarać się o samochód w truście . Dyrektora i Fiedo~ieje
Za barakami, na placyku. gdzie odb~"wało s:ę montowanie
wa w biurze nie znajdziecie, V.'Y.iechali z samego ranf! na
standardowych domków. praca szla całą parą Nigdy jeszcze
obiazd kopalń Ale to nic! Wystarczy pokazać telegram senie panował tu taki ożywiony ruch jak tego właśnie dnia.
kretarce - i wszystko pójdzie jak po maśle.
Wszyscy wolni od zajęć Judzie byli zaięci przy wyładunku.
- Dziwi mnie to bardzo . bo przed wyiazdem do Goi-nozaCzęści prz;v5~łych domów zdejmowano
przy pomocy mawodzka otrzymałem list od matki. Pisała mi. że wvb1era się
w oodróż służbcwą do północnych okręe;ów naszego obwodu łych dźwigów i ustawiano kantem obok siebie; opróżnione
ciężarówki natychmiast odjeżdżały.
i dała mi nawet swój adres tymczasowy. Potem. w sobote.
telefonowałem do nie.i„ ale odpowiedziano mi. że już v,.-yjeNa Uralu r.aw•ze budowano szybko. jednak podczas wojchała ,Jak mam to wozystko rozumieć? zapytał Paweł
ny t w okresie powojennym zaczęto budować więcej i szybz res?•;i r.ar.J;dE'i w głosie.
c!ej mż kiedykolwiek. Zjawiły s?ę narzędzia pneumatyczne,
- Zn~e!efonn.icie z trustu do domu . jeśli pożary nie u~zkO·
zjawiły się małe ekskawatory. niernstąriion„ na budowie dzily również linii telefoniczne.i Ubierzcie się ciepło na dr·owszystko własne. produkcji ur<>lskiei Dziatwa osied!a górgę o~tatnio bardzo się oziębiło.
Lad11 chwila zaczną się
niczego otoczyła kompresor.
nie mniei~zym z3interesowade~r.c".e
niem '!1esz:vł się ek•kawator Dzif"ci ;:taraly sie tak ~tanąć by
Wvdostał z szafy czapkę Pawła i jesionkę . Paweł wcią;l:
móc dokładnie obserwować pracę maszynisty który budził
jeszcze wpatrywał się w telegram.
powszechny podl.1w Osied;e ruszyło do ataku na t& igę. ści~-

6 DZmNNIK

to wspa Na miejscu w

wyeieezka na spc>tkanie leskim, żubr<>m i
tarpanom dziko TAmle11zkującym 1nłronia Pu9ZCZY Biało·
wieskleJ.
Ue~estnicy wyciec1tki wyjadą
z Lodxi specjalnym WY"ll'OdnYm
pociągiem tur:vstveznym
CAU{OWICIE
ZRAnIOFONIZOWANYl\f!
STUDIO RADJOWE ZAINSTALOWANE W POCL\GU
nacłiiwać
bętl7i„ przez CAŁY
CZAS PODRÓŻY
PROGRAM ARTYSTYCZNY
SŁOWNY i MUZYCZNY.
G<>rąr.e i 7.imne buff'ty K Z.G.
:r;aspokoj'ł apetyty podró-i.nych.

się po

Pierwszy

~

1

Ym raum będzie
nia~a

rozeszła
całym Zakopanem sensacyjna wiadomość o lawinie,

odłotone.

łódzkich

do leśnych ustroni
p11szczy Białowieskie.i

ł..UDZtU
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W tri:ech punktach Polski r<>Ze• + •
grano spotkan.a plywaokie o puW Poo:naniu ,
Lublinie I Kielchar miast.
W Bytomiu pienv- cach oclbyły się półfinałowe roisza
reprezentacja Katowic wy- grywki 0 puchar Pclsk l w &l a:grała z Warszawą 100:95, a o sukkówce
mężczyzn
w Pozn•:Uu
cesie
gospodany
zdecydowało
startowa! lód?:ki AZS , który wraz:
p;erwsze
miejsce
Brendlera w z Gwardl~ Wrocław zakwal!fl;..o.
•lłokach.
W ramach tego me<:Zu wal się do finału
AZS S11>rawił
Mroczkowski pokonał w wyścigu niespodziankę. l!'dyż pokonał W:na ioo m w stylu dow<>lnym Proc- ee·m!str?.ia Polski G\vardlę
l'"ro1.a. uzyskując cza.s 1.01,2.
claw 3:0. AZS Kraków 3:2 i Un.ę
W Poznaniu reprezentacja t..- GC'rzów 3:0.
go miasta
zwyciężyła
Wroelaw
o~róc2: tego do f1natów za}C"Ą•a
!00:87.
Klem'fulka i: P<rznań9k'e• llI"ko\'.·a ly s ę :
CW K S , O w ard a
Stall ustanowiła nowy rekord Pol (Gd a"1sk). AZS i Gwa rd ia, cwa rski luniorek na 100 m stylem do- szaw a).
•.vo•nym w czasie 6.26,e.
W Gdyni, Łódź wygrała z Gdań
skle-m 103:'9. Na ttWaKe raslug-nJ•
wynik
Bonl•cktego, który dystan.s 19' m styl~m gnbie•owym
WTOREK, 3 LUTEGO
1>rz<>plyn~ł ,,.. <-•&słe t.lt,5. w mec-.u n'l•k' wo<tncj t.ódt zwyclęty
7.%0 1
1130
„z mikrotonem
la 7:8 (1:%).
pnez m!ll!tO l wieś'". 7.35 (ł. )
• + •
Wiadom. dla Woi. 7.50 St.an po·! ·~
dy , 7.55 Wladom. poranne. 3.06
W Warszawie 6dbył Irlę e-zwór- (L) Muzyka rozr 11.4,; .GJos mr
mecz ltoszyk6wk! kób!et " udzla- Ją kobiety·• 12.0-4 Dzi enn k. 14.lr
lem tAmteh·i..J Spójni. ll:o-l~'••zn Aud. dla klas IV. U.3<1 Dla kia!
1pozn1ń), WMkl\!ar!a (L) I OWKS
VJI „K im r.hcę być" s!uchow.
Kral<6w.
Plerw"Z'? mleJ9Ce w Jii.00 Muzyka ludowa i5 Jo Audvc~wó""IJ1ecz11
7.:!1Pta
warsz.awskĄ cja
u:er
15.3<1
Dla dzieci
~pójnia.
Wl6Jcniukl npla«>w•IY ,.PtaJc1••
16 oo „ Wszechnit:a Rasię na UT mi• lscu,
wygrywając
d!ow~" is.20 <Ł) Audyc. pt. , Kotylko z OWKS.
walowcy - dziewiarze przectodza na akord" 16.30 (Ł) Muzyka
PQwa:tna. 17 Oil Wiadom por>0łur'~.
17 ~ <Ll „Mów a radiowęzlv fabryczne„ 17.4.s (l..) P l eśn l mac-owe
18.00 (Ł) t.6dr.k1 Tv!?od!' 'Dźwfekowy.
18.30 z cvklu: „w
pracowniach
uczonych; ' por.Rrl.
w. z. - P<>dwytka JO proc. na- 18.40 (ł. ) Koncert sołistów 19.IO '
leży s.ę tylko
przy płacach za .. Wszechnlea Radlow•• · 19.30 JlTupracę. która <>pl era się na zna to
z:vka I aktualnofo1 2n.oo Koncert
mości języków obcych
Np pr1v ·~·m!onic>.ny w w~·k.
w·elk e j
'>!alej pracy jako tłumacz w wy- <>rk s:vmf PR. 21.00 Dzienni'<:.
dawnictw!e.
'.l.~O
Koncert krel<
chóru PR.
,.Mle-szkań<"v robotnlc~el Li>d"i" 21.50 Muzyka
22.0ll „Wszechn'~a
- Dowody <>SObisle są 1uż wyda- Rad ' owa·• 22.20 G r a ork. tan. PR.
wane
Na pewno w najbllż.zym 23.00 Koncert M'l•tów ?3.20 Mn.'.!zasie otrzvmacie zawiadomfen'a ~vka dawna. %3 .50 Osfatnle w iaw celu zgłaszan'a sle po odbiór domości.

•łlAlliO•

te przy pomocy pił elektrycznych sosny z łoskotem padały
na ziemię.
Paweł. gotów do drogi, podszedł do Nikity Fiedorowicza,
który beształ właśnie jednego ze swych podwładnych za to,
że zaczęto rozładowywać części domów za daleko od ustawionych już szkieletów.
- Przecież ekskawator wyrył już tam kanały odwadniające, ~amochody nie mogły podjechać - próbował się usprawiedliwić kierownik gospodarczy.
- Trz.:iba było po prostu przerzucić mostki prowizoryczne - nic lahviejszego! - nie chciał mu darować Samotiosow. - Jutro dostaniecie zadanie przewiezienia płyt po<i
same ~zkielety Żeb~·ście nie odważyli się sprzeciwiać Jazda
do roboty! Przynajmniej resztę transportu musimy rozumnie wyładować„. No. Pawle Piotrowiczu, możecie wsiąść do
tei ciężarówki. Szczęśliwej drogi!
W ciągu paru ostatnich chwil Paweł poczuł się jeszcze gorzej. Każdy krok wymagał olbrzymiego wvs.ilku Samotiosow zanrowadził go do ciężarówki i usadowił obok szofera.
- Nikito Fiodorowiczu. wystawcie w nocy dodatkową
wartę przy wyładowanych częśc1arh domów Dobrze byłoby,
żeby wziąl to na 5iebie Pantielejew
Należy "kAtegorycznie
zabronić palenia papierosów na placu Części leżą stanowczo za bl!sko baraków. Wystarczy jednej zapałki - i wszystko póidzie z d.vmem ...
- Macie rację, zrobimy wedłu~ waszych wskazówek obiecal Samotiosow - Prawdę m0wiac. bardzo nieszczególnie wyglądacie„. Czy to nie za ciężka droga dla was„.
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