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li z·azdu PPR i XXVlll Kongresu

PS

o poi czeniu ob dwu organizacii part inv.ch w · edną
• Jjazd Polsklej Partii Robotniczej i X.XVttl ~ongres Pol'S'k·ieJ Piartii SocJa~znej powzięły dnia 14 grudnia 1948 r. jeónogl!ośnie uchwały taj semej

łł'-eścl.

Uchwały itwierdzają, li w wyniku doświadczeń, zdobytych przez polską
a&ę robotniczą w bohaterskich walkach, prowoozonych mi czele mas pracują<:ych o Wyzwolenie społecme J narodowe, w wyniku doświadczeń, zdeby
tych w walkach I caratem, z rządami pruskimi I austri&ekiml, w zaciętych wał
acb J wyzyskiem J dykt·aturą 1-:apltslistyt:mą, w walkach :i rodzimym faszyz-

mem

I najazdem hitlerowskim;

,

dzię~f walce, prowadzonej na przestrzeni dziesięcioleci
o braterstwo
~ 2 ·rosyjskim ruchem rewolucyjnym, o przyswojenie sobie doświadczeń

_

etkiej Socjalistycmej Rewolucji Listopadowej oraz heroicznego budowniCM'a łO~jalistycznego w Związku Radzieckim;
dz~ęki wyrugowonlu agentury piłsudczyzny i rozbiciu podstaw ideologi!
reform1stycrnej I nacjonalistycroej, którą w Hiteresie burżuazji prawica PPS
wpajała masom pracującym, powodując rozłam w ruchu robot,nkiym;
<męki uwolmeniJU się rewolucyjnego nurtu ruchu robotnk:zego od błęd
r.yy.d!ł koocepcjł luksemburgistowsklch i przezwyciężeniu tendencJI seikciar1Jo~;

dziękii wy-t!'wałeJ reaHzacJJ idei Jedno!Hego frontu klasy robotniczej, gło
nonej f wcielanej w czyn przez działaczy SDKP i L, KPP, PPR I lewicowych
dzia1laczy PPS I RPPS, idei, realizowantj przez masy robotnicze w ogniu bohaterskich zmagań z wrogiem klasow.-m;
dzięki zdobyciu władzy przez m:i$y ludowe z klasą robotniczą na czele i
obaleniu panowania kapitalizmu, co stało się możliwe przede wszystkim w
~iku rozgromienia hitleryzmu przez bohaterską Armię Czerwoną;
dzięki jedności dziaqania klasy robotniczej i dzięki sprawowaniu pizez
n4ą przodującej roli w dziele rozwoju gospodarczego, społeczoego i kultura./nego kraju, w walce z siłami reakcyjnymi, antydemokratycznymi i antynarodowymi, dzięki" kierownicze I roli kl a?y l'Obot.nk:zej w mars:Z'U Polski Odro.':lzonel ku SociaHzmowl.;

dz.lęld śwl&domoścl, że jedność organizacyjnfl, polityczna i ideologiczna
kla.y robotniczej uwielokrotni jej siły, siły państwa i narodu;
dzięki zwycięstwu lenioowsklej I dei s·o]uszu robotniczo - chłopskiego,
który stał się podstawą zwycięstw demokracji ludowej w Polsce;
dzięki konsolidacji polskiego ruchu robotniczego na gruncie markslz:
mu - leninizmu, ideologii wypróbowane] w ogniu w_alk międzynarodowych
sił postępu i pokoju przeciwko reakcji I imperializmowi, w zwycięskim budownictwie Socjalizmu w Związku Radzieckim, w rozwoju krajów demokracji
ludowej ku socjalizmowi DOJRZAŁY WARUNKI ORGANICZNEGO ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO RU·
CHU ROBOTNICZEGO.
Wierni idei proletariacklego internacjonalizmu, wierni najlepszym tradycj<>m walk szeregu pokoleń działaczy rewolucyjnych, wierni pamięci tych, któ
rzy oddali swe życie w walce o wyzwolenie człowieka pracy z wYZysku ka·
pitadstycznego i ucisku imperialistycznego, tych, którzy polegli w walce w
mieście i na wsi, na stokach Cytadeli, w więzieniach i obozach, na wszystkich bojówych posterunkach walid z faszyzmem, tych, którzy ginęli z rąk bandyckiego podziemia reakcyjnego w Polsce Odrodzonej,
wcielając w życie Ich najpiękniejsze ideaiy, ich najgorętsze pragnienła
jedności I zwycięstwa klasy robotniczej - zbudowania Polski Socjalistycznej,
w pnekonanlu, że zlednoczen-ie polltyc~ne klasy robotniczej zr·odzi nowe, ogromne sNy twórcze robotników, chłopów I inteligencji, że przyczyni sifl
do wzrostu dobrobytu mas pracujących, do umocnienia niepodległości i suwerenności naszego państwa, że przyśpieszy nasz marsz do socjalizmu 11 zjazd Polskiej Partii Robotniczej - uroczyście postanawia dokonać tfednoczen·ia z Polską Parti"ą Socjalistyczną I utworzyć Polską Zjednoczoną Partię
Robotniczą - partię polskiej klasy robotniczej, partię przodującą narodowi
polskiemu w zwycięskim marszu do socjalil:mu.
XXVlll Kongres PPS - uroczyście postanawia dolc.onać zjednoczenia 1
Polską Partią Robotniczą I utworzyć Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą partię polskiej klasy robotniczej, partię przodującą narodowi µolskiemu w
zwycięskim

marsru do

socjałlzmu.
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Zjazdu PPR

WARSZAWA, PAP. - W historycznej
sali „Romy", w której odbywał się
pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej,
pamiętne posiedzenia KRN, dziesi:itki narad i wieców, zgromadzili się delegaci na
drugi zjazd PPR, mający podjąć historyczn1t uchwale o ziednoczeniu klasy robotnicze).

już dziś

li____XX_V_ll_IK_o_n_gr_es_u_P_PS____l

Przybywają delegaci Sląska, wśród któ-1
WARSZAWA, PAP. - 14 grudnia br.
rych zwracają uwagę górnicy-przodowni- odbył się w Warszawie XXVIII Kongres
cy pracy Cyroń i Bugdoł or82 sekretarz Polskiej Partii Socjalistycznej, który jeorganizacji partyjnej kopalni „Zabrze- dnogłośnie przyjął w imieniu wszystkich
Wschód" - Pawlakowa. Obok nich za- członków PPS uchwałę o zjednoczeniu się
siadają delegaci robotniczej Łodzi z przo- w jednej wspólnej partii obu partii- rodownicami pracy prządkami Switoniako- botniczych.
wą z PZPB nr 1 i Gościmińską z PZPB Wielki gmach Teatru Polskiego, w któ„Ruda Pabianicka" na czele. Delegacja rym odbył się XXVIII Kongres PPS, udeWarszawy z przodownikiem pracy trasy korowany został czerwienią i barwami naW-Z Władysławem Jene i innymi, repre- rodowymi. Również wspaniale udekorozentacje wszystkich ośrodków partyjnych I wane zostały budynki, znajdujące się obok
PPR w kraju. W pierwszych rzędach za- : Teatru. Obok pomnika Kopernika wzniesiadają członkowie Biura Politycznego t · siona została wieża, spowita czerwienią.
Komitetu Centralnego Partii.
' Po środku zdala widoczny napis: „Dziedzic
Panuje nastrój dumy i radości, wśród two kulturalne narodu, wiedza oparta o
zgromadzonych 1008 delegatów przeważa- zasady marksizmu - leninizmu - w ręce
ją robotnicy. Duży procent stanowią chło- ludu polskiego".
pi.
Wielka sala Teatru tonie w czerwieni .
. Podium z miejscami dla prezydium to- Nad sceną portrety Marksa, Engelsa, Lenie w czerwieni, zwisają sztandary czer- nina i Stalina. Obok - gen. sekretarza
wone i biało-czerwone. Dominują trzy PPR tow. Bolesława Bieruta i sekretarza
potężne, stalowej barwy litecy - PPR na generalnego CKW PPS tow. Józefa Cy- pięknieJszyeh tradycji boj wników 0
tle ogromnego czerwonego sztandaru. Po- rankiewicza. Przy mównicy sztandar wolność i socjalizm".
wyżej złączone z~ sobą oprawą z liści Wi- CKW PPS. Wokół sali na czerwonym tle
Już na długo przed godziną 15-tą, o któdnieją cztery portrety: Marksa, Engelsa dwa hasła : „Jedność polskiej klasy robot- rej rozpoczyna się kongres, sala wypehria
Lenina i Stalina. Nieco niżej po obu stro- niczej, to zwycięstwo marksizmu - leni- się po brzegi Na dole zajmuje miejsce
nach stołu prezydialnego portrety sek.re- nizmu nad reformizmem i nacjonalizmem".1520 delegatów. Balkony i loże wypełnia(Dokończenia na atr. 3:ej)
„Zjednoczona Partia 1padkobiercZYni1& naj
(Dokończerd,e na str ._....
.
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nych robotników, poniżej napis: „15.XII.1948·'., Gorczyńskim, członkiem komitetu gminnego
Oczekujący delegatów przedstawiciele ko- PPR w Gubinie nad Nysą. Z zawodu jest omitetów centralnych PPR i PPS i dziennika- grodnikiem. Przyjechał do Warszawy plerwrze zbliżają się do wagonów. w ·dzimy na szy raz. Jest trochę oszołomiony. Nie wyonim olbrzymie,
czerwone
transparenty: brażał sobie, że postępy w odbudowie Stol:cv
„Przez jedność do socjalizmu!". „Zjednocze- są tak wielkie.
nie to szybszy marsz do soc.iallzmu". Dachv
Później na ten sam peron przyjeżdża delewsr.ystkich wagonów ozdobione są małymi gacja woj. kieleckiego. Zwracają uwagę rolchorągiewkami.
nicy, których kubraki zdobią czerwone wstąZ uradowanymi twarzami wysypu l:J s e z żec?ki.
wagonów pierwsi delegaci. W klapach praszWielkie wrażenie sprawia przyjazd delegaczy mają przypięte czerwone wstążec1:id.
cjl woj. śląsko-dąbrowskiego, na c;zele której
Rozwijają się na ,vietrze czerwone s~ : ·m- stoi specjalny komitet międzypartyjny, zło
dary łódzkich organi:;iacji partyjnych. W ,?.y- żony z tow. tow. Strzeleckiego, 1-go sekretascy delegaci opuśc ili · już wa.gony i zamieni.i- rz:i WK PPR, Kowalczyka - przewodniczą
ją krótkie, mocne uściski dłoni 1 towarzy- cego R,N PPS i Nowaka. Spotykamy starych
szami warsrnwskimi. Nastrój S<'rdecznofoi nziałaczy SDKPiL tow. Jarosińskiego, górniłączy się z wielkim wzruszeniem. Padają o- ka z Sosnowca i tow. Mordziałka - obecnie
krzyki na cze§ć jedriości klasy robotniczei .
sekretarza Kom. PPR przy „Wibro-Lotonle"
Do mikrofonu podchodzą: tow. Felicja Ro- w Dąbrowie-Górniczej, przodownika pracy
sowska z KW PPR i tow. St. Duniak przewo::I w górnictwie - tow. Cy onia, który, jak i
niczący WK PPS, wiceprezydwt J',odzi. Mó- inni górnicy przyjechał na Kongres w stroju
w!ą wprost od serca, po robociarsku. Wita.il górniczym.
historyczny Kongres. na którym powstani~
Delegacja katowicka przywiozła ze sobą
jedna zjednoczona partia, tak jak jeden jest
socjal:zm.
kilkadz' esiąt darów dla Kongresu i dla de• • •
legacji zagranicznych. Zostały one wykonaNawiązujemy rozmowę z tow. Józefem ne poza godzinami pracy.

ustą ił

PARYŻ (PAP). Agencja France Presse
donosi z chińskiego frontu północnego, że
we wtorek rano wojska ludowe przyst<WiłY
do frontalnego ataku na Pekin. Miasto jest
Otoczone ze wszystkich stron. Oddziały ludowe zajęły lotnisko w zachodniej cześcl miasta. Przybywające z południa samoloty do
Pekinu zmuszone są lądować w Tien-Tsinle.
Oddziały ludowe wtargnęły na przedmie~c!a w zachedniej cześci miasta, gdzie do·
szło do walk wręcz. Miasto znajduje się pod
be~ośrednim obstrzałem artylerii armil ludowej.
Agencja Reutera donosi z Hong-Kongu, te
w chińskich kołach finansowych zakomunikowano o ustąpieniu Czang-Kai- Szeka :re
stanowiska prezydenta Chin. Miejsce OiangKał-Szt-kio. zajął dotychczasowy wiceprezydent Lie-Tsung-Jen. Wiadomość ta wywołała
popłoch na rynku pieniężnym Hong-Kongu I
spowodowała dalszą gwałtowną obniżkę dolara chińskiego.
..B. zastępca dyrektora amerykańskiej mis.ft
pomocy - Falconer oświadczył w Buffalo,
że chiński rząd nac;Jonallstyc:r.ny utrzymuje
się przy władzy jedynie dzłeld stosowaniu
terroru. Falconer dodał, :!:e ludność Chin jest
zdecydowan'e wrogo nastawiona do re:!:lmu
kuomintangowskiego. •

• „ „
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LONDYN (PAP). - Korespondent agencji
Reutera w Nankinie podaie dalsze szczegóły
o sytuacji wojskowej w Chinach.
Front północny - komunikacja pomiędzy
Kał.~anem i Kupeikow a Pekinem jest całko
wicie przerwana. Wszelki ruch pociągów na
tej linii wstrzymano.
Linia kolejowa pomiędzy Tien-Tsinem R

m:astem portowym Tangku jest przerwana.
Pociągi ewakuacyjne utknęły w połowie drogi pcd Lutal.
Front centralny - dwie armie faszystowskie otoczone koło Suhslen na północny zachód od Nąnkinu, mają odcięty wszelki dowóz posiłków drogą lądową. Ilość żołnierzy.
którzy znaleźli i:ie w tym nowym kotle, oceniana jE"st na około 250 tys.

BERLIN (PAP). - Na terenie Szlezwlgu I
Holsztyna - jak stwierdza gazeta „Wlrtscha1'tszeltung" - bezrobocie ostatnio macznle wzro.sło. Dziennik stwierdza, te jest to
wynik reformy walutowej, jaką przeprowadzono we wszystkich zachodnich strefach oi_ kupacyjnych Niemiec.
Jak dalece katastrofalna jest sytuacja na
~ rynku pra<;y, świadczą o tym dane, wykazuE jące, Iż w okresie od pierwszego lipca do 30
§ pafdzłernika rb. Urzt":dY pracy w Szlezwigu
§ l Holsztynie otrzymały ogółem 114 tys. mel§ dunków o wymówieniu pracy.

:•UllfłHUłtf1UUUll••nU11n•n•UllUUltlllłlllllłllllłlllllłtlfłllłlllltllllłlll,lłllłUlłłlUlllłUIUlllłllllllllllllllłllllllłUlllllUIUlłlllllllHlll1IUUllłlłłUllU•:

~

~

!

Do Czytelników

l

i.

Dokonuje się historyczne dzielo zjednoczenia klasy robotniczej. Łqczą się obydwie parli«
robotnicze: PPR i PPS. Powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - jednolita mark1istmvsko-l eninowsl.-a partia polskiego proletariatu.
Łączq się pisma obydwu partii. Równid i na terenie Łodzi dokonuje się polqc:renit
:respolów redakcyjnych „Kuriera Popularnego" i „Głosu Robotniczego". W dn.iu 16 inufuU.
br. ukaże się pierws:y numer polqczonej gazety _. „Głos Robotniczy" organu ł.6dzklego
i Wojewódzkiego Komitet6w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Oddając nowe, połączone pi:imo w ręce Czytelników, wierzymy, że pokładanego 111 nu

~

~
E
E
~
~

;

Stmfania i nad!1'iei nie :awied:iemy.
Pragniemy, aby pismo nane było organem najsi:;ernych mas ro'botnik&to, chlop6ui t in&eligeneji pracujqcej, aby lamy jego były jalt najszerzej wykor%)':teane przes W as, nań
Csyaelnicy.
.
Postflrcmy się •~nić wskaianie Lenimi i uczynić s naszej gazety nie tylko kolektywnego
a8iwtora, ale i kolektywneio organi:ratora.
.
W procy i walce jaka ozeka klasę robotniczą na drodze budoumiciwa nowej, lepsuj,
sacjalistycSllej Polski - chcemy byt razem : Wami w 'jednym szeregu. Waue troski - będą
naszymi troskcmi, Wasze zwycięstu:a - będą naszymi zwycięstwami.
Stać będziemy na straży interesów klasy robotniczej i mas pracujących, strzec będziemy
czystości :za.~ad marksizmu-le11iniznm, zasad solidomośc'między;iarodowej i jedności szeregów
Polsldej Źjednoczonej Partii Robotniczej.
Wszystkich Czytelników i Pre1111meratorów „Kuriera Popularnego" i „Glos1i" wzywamy
do dalszego czytania, prenumerowania i rozpowszechniania naszego pisma. Zapewniamy
na$z'\'ch Czytelnil.·ó1c, że dołożymy u'szelkich starnń, oby nmi·e pi.mia informowało Wai
w porę i rzetelnie o wszystkich 1cydarzeniach w kraju i zagra11icą. Przez właściwe, rnarkri1towskie na.<ivietlcnie u.')'darzeń, przez wskazywanie trudności i osiągnięć, przez przeka~·
·
l k·
b "ka
wanie o.~.~l;w~czeń, starat się. będziemy .j"~ najskuteczniej sl użyć sprawie po s i.ego ro atm '
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Syreny fabryczne zahuczą
w momencie uroczystego otwarcia Kongresu Zjednoczenia

Bawełna

i=:=:.

eko od Mosk"'7y
-

Zdaje

się, że jego rodz~
jest gdzieś
przypomniał sobie Aleksy.

gdzież oni są teraz? Krym odcięty.
Od Anny Iwanowny nie ma wiadomości. Batmanow w żaden sposób nie może
ustalić, czy oni wyjechali czy pozostali.
Jedyna nadzieja, że Anna Iwanowna jest
kobietą energiczną i wydostanie si~.
Aleksy niechcący spojrzał z sympatią na
Batman owa.
- Jak się wam spodobał Filimonow? -

-

A

-

zapytał Załkind.

- Ten odra.zu znajdzie się na właściwym
miejscu i nikt nie uslyszy od niego słowa
skargi - z przekonaniem odpowiedział Kow
szow. Takich jednakże w personelu
urzędniczym jest niewielu. Jest tu więcej
żubrów w rodzaju Grubskiego lub naczelmka aprowizacji Libermana. N1epotrzebme
Batmanow sor:e nimi głowę zawraca. I mrocznie chmurząc się Aleksy zażarto
wał: związać
ich wszystkich jednym
sznurem - i do Adunu z nimi! Niechaj bę
dzie mniej ludzi, ale zato powietrze się
przeczyści.

- Utopić w Adunie? ..,_ Rozrzutniel

zao.Ytał Załkind

W okresie wojny stosunki pomiędzy
się.
Obecnie człowiek,
kiedy od niego wymagają. wszystkie..;-0. i!O
może z siebie dać ukazuje Gię w swoim
właściwym świetle, powiedział Aleksy.
- Teraz należy surowo podchodzić do ludzi. Przyznam się, że nie wszystko mnie tu
c.iesry. Są mali ludzie. Przeżyli w kreju
socjalizmu ćwierć wieku, a niewiele w nich
jest socjalizmu. Nie widzę w Libermanie
nic socjalistycznego. Albo To •oleN.
Ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się. że
on tu pracuje. Wybitny inżynier, w instytucie nam go stawiali za wzór. A w rzeczywistości patrzę wyraźny sabotaży
sta. Bez sensu przeżył stary pośród nas tyle lat.
Załkinda zdziwiły słowa inżyniera. Prze3tał przysłuch.~wać się rozmowie telefonicznej Batmanowa i z uwagą spojrzał na
Aleksego.
- Wszystko zwaliliście na kupę, bez wyooru ! Teraz trzeba będzie sortowac - Z I
kind głęboko zaciągnął się 1 wypn~cił obłr"
dymu.
Cczywiśe:.ie, człowiek obecnie
przejawia się wyraźniej, to prawda. Odby
wr się na przykład ewakuacia min..qt.a_ 1 fa .
-

ludźmi ujawniają
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Czechosłowac1i

PRAGA (PAP). - Czechosłowacka atencja
pra~włl CTK donosi, iż w wyniku rozmów
: przeprowadzonych w Moskwie w sprawi• do
staw bawełny radzieckiej dla przemysłu cze...
chosłowackiego,
Zwi2'zek Radziecki dosiarezy Czechoslowacjl 45 tys. ton bawełny.
Umożliwi
to przemysłowi czechosłowac
kiemu wyprodukowanie 300 milionów metrów
tkanin na sumę 4,5 miliarda koron. Jest to
największa transakcja bawełniana w historii
czechosłowackiego handlu zagranicznego.
----<>-

Dziś w godzinacb porannych na sygnał radiowy zahuczą wszystkie syreny fabryczne
w naszym mieście- dajac znak rozpoczęcia
Kongresu Zjednoczenia. Na sygnał syren we wszystkich fabrykach, zakładach pracy
1 urz«;dach nastąpi przerwa w pracy - a
pracownicy udadzą się do świetlic - gdzie
wysłuchają transmisji radiowej z otwarch
Kongresu.
Po wysłuchaniu audycji wszyscy udają sh:
I powrotem do pracy.
W czasie nadawania audycji ruch kołowy
~
w mieście zostanie' wstrzymany - aby rów·
chłopa 1 inteligenta - bud111qcego Soc1alizm.
nież i przechod,ie mogli wysłuchać audvcii
EI
radiowej z uroćzystego otwarcia Kongresu
REDAKCJA..
:
Zjednoczenia.
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na Krymie -

ej

PRAGA (PAP). - Premier rządu czechosłowackiego Antoni Zapotocky z okazji podpisania układu o przyjaźni ! wzajemnej pomocy między ZSRR i Republiką Czechosło
wacką wystosował do Generalissimusa Stalina pismo, w którym przesyła premierowi
ZSRR i narodowi radzieckiemu najgorętsze
pozdrowienia:
„Układ, który wyraża nasze niezmiennie przyjazne stosunki już w pierwszych
pięciu latach dowiódł, jakie Istotnie posia
da znaczenie dla naszego kraju. W duchu
tego układu Republika Czechosłowacka
odzyskała
wolność
dzięki
bohaterskiej
armii radzieckiej i otrzymała bezinteresowną pomoc ze strony ZSRR przy jej
odbudowie".
Na zakończenie premier Zapotocky wy
raża przekonanie,
że układ radzieckoczechosłowacki w przyszłości również okaże się poważną pomocą
dla rozwoju
Republik!,.. Czechosłowackiej i przesyła
najgorętsze życzenia
dalszych !lllkcesów
potężnemu sojusznikowi ZSRR.

Walki na p rzedmieściach Pekinu
Czang-Kai·Szek

Czechosłow

wz•·

Uroczyste powitania na dworcu kolejowym. Warszawa tonie w czerwieni sztandarów

. ~ ARSZA W A (RAP-SAP). - W przed~dnm Kongresu powszechne zainteresowunie
budz ;ł i;;rzyjazd delegatów.
Dworzec k 0 lejowy barwnie udekorowany
czerwonymi robotniczymi flagami, portreta··
ml cwłowych przywódców polskiej i miedz;ynarodowej klasy robotniczej wita uroc:-.yłcie delegatów. Na wszystkich peronach
G%erwone i b ' ało-czerwone proporce. Wlecz"fem bogata iluminacja - sprawia imponujące wrażenie. Tak"i:e hala dworcowa udekflrowana jest czerwoną draperią. Ze ści:u1 o;brzymie kolorowe tablice głoszą boiow:J hai;ła klasy robotniczej. Dominuje olb1:'um1 l'\ap·s: „15 grudnia 1948 - Kongres Jcc!no&ci
Klą.sy Robotniczej".
·
Phrw:szymi delegatami, którzy przybywaJa
do Stolicy są delegaci włókniarskie.i Łodd.
O g,odz. 21.18 wjeżdża na peron pociąg, w któ
rego sldadzie znajdują się trzy nowo w11remontowane wspuniale udekorowane WZl;'(JllV
2-eJ klasy. Wagonami tymi przybywaja cle·
l~gn.~i \Vybran~ prz~z robot1;1iczą Łódź ~ woj
łodz„le._ Powoli .sume o~dob10na małymi, czc>r
wonym1 chorąg1ewkam1 olbrzymia lokom.oty'."a wyprodukowana w fabryce chrzant>w-1
sk.ej w ramach czynu przedkongresowego.
lia jej froncie olbrzymi portret 2-ch zbrata-

-

MOSKWA (PAP). - Z okazji 5-tej rocznicy podpi-sania układu o przyjaini i
jemnej pomocy między ZSRR a Republiką
Czechosłowacką,
Generalissimus Stalin wystosował następujące pismo do premiera rzą
du czechosłowackiego Antoniego !:apotocky'ego:
„Z okazji !Hej rocznicy podpisania
radziecko - czechosłowackiego układu o
przyjaźni i wzajemnej pomocy, przesyłam bratnim narodom Republiki Czechosłowackiej, jej rządowi i Panu osobiście
moje przyjatielsk!e pozdrowienia.
życzę dalszych sukcesów w utrwalaniu przyjaźni między naszymi krajami 1
coraz większego rozkwitu Czecho~ło
wackiej Ludowo-Demokratycznej Republiki".

komunista i naczelnik, właściwie człowiek, którego uważano za komunistę i na
czelni.ka, pierwszy ucieka z miasta, przy
czym ładuje do maszyny swoją osobistą
drobną własność, wówczas gdy kobiety 1
dzieci zostają pod obstrzałem. Taki czło·
wiek nie jest komunistą, ani nacze!nikiem,
jest gorszy od wroga. Udało mu Slę przy.>tosować do okoliczności, przez dwadzieścia
pięć lat chował swoje podłe wnętrze i pokazał je w krytycznej cnwili, kiedy go chwycił strach o własną skórę. Tacy wyp_ływłlją nawierzch, jak nawóz. Tu długo rue ma
o czym mówić. Do nich można zastosować
słowa Dantego: „Oni nie warci są słów,
.3pójrz, spluń i - przejdź mimo". Przyzn:aję, że „splun" d?dałem. :-- . dla wzmocme~
nia... U nas tutaJ znalezh się ludzie, w teJ
liczbie naczelnicy i komuniści, którzy, prze·
widując trudności, zaczęli robić zapasy na
rok i więcej. I co do takich może istnieć
określany punkt widzenia, . Jednakże mogą
oyć okoil~nosci 1 uczynkl mnego rodzaJu.
l'e są bard.ziej skomplikowane. Nie znam
prawie Libermana, Topolewa 1 mnych lud:.
z zarządu. Tym niemniej czuję, że wasze
zdanie 0 nich jest niesprawiedliwe i, że w
przyszłości, kiedy kol.~ktyw wzmocni ioię 1
vszyscy zaj!ną odpowiednie m1eJsc.a - wa·
>ze zdame się zmiem Czasem sądzimy lu:iz.i przypadkowo po drobnostkacĄ lub · Lż
w zależności od nastrojP

żąda

zwrotu
Sudanu

LONDYN (l'AP) - Jalk dOłilJOJSzą iz Kadru, pr&o
miier egiipS!ci Nok.Ta.s.hi - Pasma o.ś'Wiiadaytł, di
Egipt nie będzie prowadził rokowań z Wielką
Brytanią na temat Sudanu, jeżeli llJie nastąpJ
ewakuacja wojsk brytyjskich z Egiptu 1 połqczenie Sudanu z Egiptem.

j , Załkind
Palił

kilka razy ~ciągnął się dymem..
chciwie i dużo. Aleksy ręką odgarniał

dym.
- Wasze słowa skierowane są przeciwko
wam samym. Czy nie spostrzegacie tego?.
- kontynuował partorg - Powie<kcie, nie
obrażając się: ćzy nie można, obserwując
wasze zachowanie się na buJowie, powziął\
1 was u • mnego zdania?
\\i szak jesteście
komunist11 i jesteście wyznaczeni nie na
małe stanowisko.
Kowszow opuścił głowę i glucbo wybił.kał.

- Teraz przy każdej okazji będziecie
mnie bić w twarz pięścią, owiniętą w mój
raport. Czy rzeczywiście trudno jest zrozumieć prawidłowo mój raport?
Zostaliście zrozumiani właściwie w
każdym razie przeze mnie i Beridze~. 'Na
pewno i Batmanow zrozumiał was właści
wie. Walić w was kułakiem nie zamierzampoprostu zastosowałem ten przykład jako
bardziej przekonywująt-y. Nie należy ~ą
dzić o człowieku pochopnie, nie poznawszy;
go dokładnie. Widocznie jesteście niezłym
młodym człowiekiem i potraficie pracować.
A jednakże napewno się znajdzie inny mło
dy człowiek, któremu wy się nie spodoba·
cie. Stworzy sobie o was fałszywe pojęcie
i będzie was przeklinał. Nie każdemu dane
jeEt prawo sądzenia. drugich.
d. a .a..

Nr.

Btr. I

Hł

Przebieg

doniosłych

ll_Z_ia_zd_u_P_P.R____~

l_ _ _ _ _ _
(Dokończenie

Szczególny entuzjazm wzbudziły słowa:
riumni z ogromnego wkładu. jaki wnosi nasza partia do Zjeddłiczonej
·
Partii".
P~ spra\~ozdaniu wybuchają okrzyki na
cześc Komitetu Centralnego na cześć Biura Politycznego, sekretarza generalnego,
na cześć Geceralissimusa Stalina i idei
międzynarodowej solidarności mas pracu-

ze str. 1-ej)

„Jesteśmy

tarza generalnego PPR tow. Bolesława
Bieruta i przewodniczącego CKW PPS tow.
_
Józefa· Cyr~nkiewicza.
Balkony udrapowane długimi czerwonvmi i biało-czerwonymi fla~ami szczelnie
wypełnione są publicznością. Nad salą pół
kołem rozmieszczone na czerwonym tle
„Jedwidnieją trzy hasła. W środku ność to triumf marksizmu - leninizmu nad
reformizmem i nacjonalizmem" - obok
- „Zjednoczenie polskiej klasy robotniczej
dźwi.gnią .ro.zwoj~ P?ls~i ku socjalizmowi"
i „~iech zyJe wod~. ~wrnt'?w~go frontu pokoJU - demokrac)i i socJahzmu - towarzvsz Stalin".

jących.

~eden z najstarszych działaczy rewolucyJnego ruchu robotniczego tow. Franciszek Łęczycki składa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które Zjazd jednogłośnie
przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości.
·
d t
· ··
Sprawozdanie k
omisJi man a oweJ prze.
I dłozył tow. Z non Nowak. Na zjazd wy.
Obecni wstają, rozlegają się długotrwa-: brano 1.012 c1 tlegatów, z których przybyłe burzliwe oklaski, kiedy miejsce za sto- ło 1008. Komisja stwierdza, że wybory
łem prezydialnym zajmuje sekretarz ge- delegatów we wszystkich ośrodkach parneralny Polskiej Partii Robotniczej Bole- tyjnych odbyły się z,godnie ze statutem.
sław Bierut. Huragan oklasków pr~echo- Mandaty wszystkich obecnych uznano za
.
dzi w potężny śpiew „Międzynarodówki". ważne.
„Towarzysze - z polecenia Komitetu , Wśró~ delegat?w jes~ 151 kobiet. ~o
Centralnego otwieram II zjazd Polskiej chodze~.18 robotmcze.go J~st 60.~ delegat~w,
Partii Robotniczej" - brzmią uroczyste chłopsk.iego - 1~7, mtehge?cJi - 135, mpierwsze słowa sekretarza generalnego ~ych 37 delega~ow. W wieku do 30 lat
Jest 145 delegatow, od 30 do 40 lat - 403,
partii.
od 40 do 50 - 345 delegatów, powyżej
·
W imieniu organizacji warszawskiej, 50-ciu lat - 115 delegatów.
Delegaci jednogłośnie zgodnie z propołódz~iej i śląs.ko-dąbrows~~iej tow. St:zelecki proponuJe 41-osobowe yrezydmm zycją Komisji Mandatowej stwierdzili prajako pierwsze -:-:-1 womocność II zjazdu PPR.
zjazq~. Gdy pada .
•
ł
h
nazwisko sekretarza generalnego Partu . p . k
tow. Bolesława B ieruta, delegaci odpowia- . ro3e t. u~ wa ~. w sprawie. ZJednoczedaj ą długotrwal~ owacją. Padają okrzy- ! nia ~olsln~J .Partu Robotnicze] z Polską
ki mocno podchwytywane „Niech żyje, ~arbą SoCJah~ty~zną odczytał tow. Aleksander Zawadzki.
niech żyje!".
Gdy przebrzmiały ostatnie słowa projek
.
.
_
Do.prezydium wchodzą wypróbowal)l bo tu uchwały, delegaci powstają i biją dlujowmcy o wy~wolenie społec~e i. naro-1 gotrwałe oklaski. Padają mocne okrzyki
dowe, ser~eczme i długo oklaskiwam: tow. spontanicznie pod~hwytywane przez zet~w. Jakuo Berman, ~lek~ander ~awadz-, branych „Niech żyje Polska Zjednoc-zona
k~, Roman Za"".browski, .Hilary ~me, ~a- ' Partia Robotnicza", „Niech, żyje Komitet
ri~n Spych~lski, Frar:cis~ek Witold _Joź-1 Centralny, który nas prowadzi do Zjednowiak, Stamsław Radkiewicz, Franciszek czenia i do Socjalizmu"
·
.
Mazur, Edward Ochab, Hilary ChełchowWszyscy del~gaci podn?szą w górę ręski, Władysław Gomułka, Zenon Nowak,
Jerzy Albrecht i inni: gorąco wibl sala ce z .mandatam~, na pytame sekretarza gewybranych do prezydium przodowników ~eramego ~on!1tetu Centralne~o PPR, kto
pracy: Bronisławę Switoniak, Annę Labus, J~st za i:rzyJ~ciem uchwały. ~1e ma sprze
Bernarda Bugdola Kazimierza Kołodziej-1 civ.:u, mkt me powstrzymał się od głosu.
Znow hu:agan okla.sków, .z którego ~b~'
czuka i innych.
cha potęzna melodia „Międzynarodowki".
Na tym zakończyliśmy obrady - brzmią
Po powołaniu 'T-osobowej komisji mandatowej Zjazd uchwalił proponowany przez slow.a sekretarza gener. PPR. Spotkamy
sekretarza generalnego tow. Bolesława się jutro, jako delegaci na Pierwszy Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniBiervta następujący porządek obrad:
r
czej.
Centralnego
1) ~prawozdanie Komitetu
Delegaci powstają i wśród długotrwa
Partii,
łych oklasków i okrzyków na cześć przy2) spra.wozdanie Komisji Rewlzyjnej,
szłej Zjednoczonej Partii na cześć Sekr.
3) sprawozdanie Komisji Mandatowej Gen. PPR tow. Bolesława Bieruta, na cześć
Zjazdu,
Biura Politycznego Partii - po odśpiewa
4) przyjęcie uchwały o zjednoczeniu PPR niu ,Międzynarodówki" opuszczają salę.
I PPS.
,
0

1

I

obrad

XXVlll Kongresu PPS
(Dokończenie

i okrzyków. Wchodzi generalny sekretarz dzeni przyjęli wśród powszechnego en•
CKW PPS tow. Józef Cyrankiewicz, w to- tuzjazmu.
p
warzystwie przewodniczącego CKW PPS
o przemówieniu sekretarza general- tow. H. Swiątkowskiego, członków Komitetu Politycznego CKW PPS: Oskara nego CKW PPS - tow. Cyrankiewicza
sprawozdania przedstawicieli
nastąpiły
L angego, S te f ana Matuszewskiego, sekre- K
h
· „ k
omi~Ji. ~ngreso"".Y~ ·
tarza CKW PPS - tow. T. ćwika i innych.
I znów burza oklasków. Przy stole pre- I W umenm K?mISJl Mandatowej skłll-!
zydialnym przewodnicz;tcy Rady Naczel- dał sprawozdanie sekr:tarz CKW ~PS nej PPS tow. s. Kowalczyk. Słowa jego ~oseł to:n: Baranowski, który oś~adczył,
przerywane są licznymi oklaskami i 0 _ ze Komis]a Mandatowa sprawdziła watkrz;ykami na cześć. jedności klasy„ robotni- ność mandatów i stwierdziła, że ogółem
czeJ, WKP (b) , międzynarodowe] solidar- wybrano na XXVIII Kogres PPS 526 de-;
ności klasy robotniczej. Padają doH tne legatów.
Komisja unieważniła 2 mandaty. Na
słowa:
„Kongres nasz w pełni zasługuje na mia Kongresie obecnych jest 520 delegatów,
no historycznego. Odbywa się w chwili, posiadających ważne mandaty - 4 del~
gdy istniejący od przeszło pół wieku roz- gatów jest nieobecnych.
W konkluzji przedstawiciel Komisji
łam w szeregach polskiej klasy robotniczej ulega ostatecznej i nieodwracalnej li- Mandatowej stwierdził, iż Komisja Man"'
datowa uzi;iaje, że uchwały XXVIII Kon"'
kwidacji".
Kongres dzisiejszy jest zarazem ostat- gresu są prawomocne.
w imieniu Komisji Rewizyjnej skłaaał
nim .kongres~m Pols~iej Partii Socjalistysprawozdanie przewodniczący Centralnej
czne3 - stw1erdz.~ mowca;
~yraz „o~tatm rozu.miemy, jako. ~zna- Komisji Rewizyjnej PPS tow. PiotrowczaJ~cy kom4:c . wszystkiego, c? ~me1s~a- ski, który w konkluzji sprawozdania, .,_
g o o k res o d K ongresu PPS we
·
beJ· muJace
ło siły ·polslue1
kt'
· komec
.
· · rohotmcze],
; ·klasy
. _1
K
b
d
ł · ·
ore W
roz d arcia, wasm i szcze1m, przez
roc ~wm. 0 0 ecneg.o ongresu wm611&
przenikał wróg klasowy, osłabiajac front
,
o udz1eleme absolutormm CKW PPS.
walki 0 Socjalizm" (burza oklaskÓ~).
W wyniku głosowania wniosek prz•dSala czci minutą milczenia pamięć
został
bohaterskich bojowników, padłych w I staw~ciela Komisji Rewizyjnej
.
walce o Soch 1izm i prawa klasy robot- przyJęty przez aklamację.
niczej, po czym tow. Kowalczyk, po o- 1 !'rzewodniczący tow. Kowalczyk podmówieniu znaczenia Zjednoczenia Pol- 1 daJe pod głosowanie tekst rezolucji, wnie
skiej KlRsy Robotniczej, ogłasza XXVIII sionej przez sekretarza generalnego CKW,
. ,
PPS - tow. Cyrankiewicza.
Kongres PPS za otwarty.
W odpowiedzi zebrani delegaci wstają
Nie umilkły jeszcze o<;tatnie oklaski
po przemówieniu tow. Kowalczyka, kie- z miejsc i burzą oklasków oraz okrzykady zgromadzeni niemilkmicymi oklaska- mi na cześć przywódców partii robotni•
mi i okrzykami witają, powołanych do czych: sekretarza generalnego PPR prezydium tow. Cyrankiewicza, Swiąt- tow. Bolesława Bieruta i sekretarza gen.
kowskiego, Lanl?'ego, Rapackiego, Stefa- PPS - tow. Józefa Cyrankiewicza długo
na Matuszewskiego, Tadeusza Cwika, manifestują na cześ~ zjednoczenia pol1
skiej klasy robotniczej.
Baranowskiego. Arskiego, Kłuszyńską.
Wśród ogólnego entuzjazmu padajłl
Nasilenie entuzjazmu dochodzi do ze/
nitu, gdy miejsca w prezydium zajmują słowa przewodniczącego:
bohaterowie przodownicy pracy: Rybako „Uważam, że zebrani delegaci przyjęli
wa - włókniarka z Łodzi, Kurzyca Win rezolucję przez aklamację•••
Padają okrzyki:
CPnty - g6rnik w paradnym stroju z Ka
„Niech żyje międzynarodowa solida:r-.
tokarz z Rzeszowa,
łowie, Graczyński ,
Kocem pa - gómik z Chrzanowa, Bonu- ność proletariatu",
„Niech żyje Polska Zje'dnoczona Partł•
siak A. - kolejarz z Kalisza i inni.
.
Zgromadzeni intonują bojowe pieśni Robotnicza",
Zebrani delegaci wstają z miejsc i w
robotnicze: „C1.erwony sztandar", i „Miębojowe
skupieniu śpi ewają
głębokim
dzynarodówkę".
, ,Międzynarodówkę"
Na mównicę wchodzi ~ekrctarz gene- hymny robotnicze:
ralny CKW PPS tow. Józef Cyrankie- i „Czerwony Sztandar".
XXVIII Kong res Polskiej Partii Socjawicz, aby wygłosić przemówienie sprali.stycznej został zakończony.
wozdawczo-poli.tyczne.

II

I
j

I

Centralnego

Komitetu

Po przemowieniu sekretarz gen. CKW.

ze str. 1-ej)

ją zaproszeni goście. Na sali nastrój po- PPS odczytał tekst rezolucji w sprawie
wagi i radości. Zrywa się burza oklasków Zjednoczenia PPS i PPR, którą zgroma•

k•
I
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1•
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Sprawozdanie
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u rach
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było wielokrotnie burzliwymi oklaskami i
o:nacjami oraz śpiewem „~ięd~arodó:vIJ
łJ
ki". Gdy mówca wspommał o ofierze zycia wielu tysięcy członków PPR i ofiarach 1 WARSZAW A PAP. - Imponujący i uro- 1 się. grupy ludzi. Na placu Napoleona zgro-1 placu przed budynkiem„ las już nie d:desiązłożon eh przez poprzedzające ją organi- cz~st7 jest widok stoli;~ Polski w p~zed- madzeni z napięciem o?serwują wyczyn tkó_w, .a setek masztów przybranych chorądzien Kongresu Jednosci Klasy Robotniczej. trzech młodych ZMP-owcow, którzy wspma gwiam1.
.
.
. Y•
Budynki Romy" i Teatru Polsk iego gdzie
zacJe rewo:ucyJnego z:uch~ rob~tmczeg 0 • Odbudowująca się Warszawa, która goś- jąc się odważnie po ruinach drapacza chmur,
k~óre walme przY:czymły się do Z]ednoc~e: ci w swych murach najlepszych synów kia- zatknęli na szczycie najwyższego w stolicy obradi°.iią zi~zdy Polskiej Partii Robo'tniczej
i Polskiej :Partii Socjalistycznej - bogato nu
ma ru~hu r.obotn;czego, o?~cni P.o~stah i • sy r~b?tniczej. jest pe.łna powagi, skupienia I budynku - czerwony sztandar.
Pif'knie udekorowane zielenią i czerwony- minowane. Na frontonach budynków - emM
głębokim mdc.zeniem uczc1h pamięc boha-1 radosc1. Gmachy m~msterstw i. b~dYD;k! rządowe. oraz .domy mieszkalf'1e, m~emą się ~zer- mi chorągwiami mkną ulicami miasta wy- blematy partyjne.
terów-bojowników.
j k
rwi i · łu
N d Al · st Jl
wiemą tysięcy sztandarów. Miasto tome w remontowane na dzień Kongresu troleybusy
a . . eJ\ kta na ci~e . en . się n~,
'
powodzi transparentów. Hasła głoszą marsz autobusy i tramwaj~.
ł
spraWJaJą ee owne urrunac]e gmac U
„
nowej Polski do socjalizmu, w szeregach
„Czesc. przod~,wniko'!1 pr!l~Y· b~down.icz~m PPR.
Polskie. Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Teren budowy Wspólnego Domu równie!
naszej OJczyzny - teJ tresci. napisy wid.me-leninizmu.
1 i
od sztandarem
.ią na frontonach nowo wYbudowanych 1 od przybrał odświ ętną szatę . Sięgające siedmiu
. mar ts zmu
MOSKWA (PAP). - 11 grudnia br. za:Coń- P
pięter rusztowanie dźwigu, przybrane jest
„Witamy naJlepszych synów narodu - budowanych gmachów.
czone zostały w Moskwie rokowania miedzy
w·itryi;y skl.ep ó w i. d omów towarowych , ok czerwonymi proporcami, kt óre mienią si ę w
Zjednoczeniowy"
na Kongres
. Włoc h ami,. rozpoczę t e 12 s·ier pni·a br· delegatów
partii kozagranicznych
„Witamy delegatów
ZSRR 1
Rokowania te d9tyczyły uregulowania sur:i- munistycznych i robotniczych" _ oto hasła na domow . n;ies~kalnych - u~ekorowane ~ą świetle reflektorów. Wzdłuż parkanu widnłe
wy odszkodowa1i, umowy handlowej, wymia- które widnieją na dworcach i lotnisku sto- czerwonyz:i1 i bia~oczerwonymi sztB;Qdaram1. je szeroki ornament z czerwonej materii, na
W godzinach wieczornych nad miastem za którym umieszczono hasła na cześć Kongreb do eh . f b k h
ny towarowej, umowy o żegludze, jak rów· r
su i jego uczestników.
płonęła tuna świateł i ogni.
i a ry. ac · .
nież zagadnienia wojennych okrętów mor~ icy, na. u wa.
tnica Nowy Swiat _ to jedno morze czerJeden z najbardziej efektownie przybraNa ulicach miasta panuJe wyJ~tkowo ~skich, które mają być oddane ZSRR na podtensywny .ruch. Przed portretami przywod- nych punktów miasta - to Plac Unii Lube!- wieni i świateł. Sylwetka pomnika Kopernlsfawie traktatu pokojowego.
Na podstawie tymczasowej umowy, podpi- ców polskiego ruchu robotniczego gromadzą skiej. Wokół cokołu Pomnika Lotnika, na ka ostro odcina się na tle oświetlonego wiel· - czterech rogach wbite w ziemię ·olbrzymich kimi reflek torami gmachu Komisji Central•sanej w Moskwie 6-go listopada b~. W~ochy - ·
Umowa handlowa przewiduje wymianę to- rozmiarów drzewa, na których powiewają nej Związków Zawodowych. Na frontonie
7obowiązaly się oddać 33 okręty, o ktorych
mowa była w oświadczeniu Mołotowa z dnia warów na sumę około 30 miliardów lirów czerwone proporce. Ustawione u stóp każde- budynku w obramowaniu z czerwonych flag
4-go pa.ździernika br. Związek Ra~ziecki włoskich na rok z każdej ze stron. Związek go drzewa reflektory stwarzają wspaniałe olbrzymie portrety ideologów marksizmu przyjął jako podstawę dla uregulowania za- Rad ziecki dostarczać będzie Włochom zasad- efekty świetlne. Gmach, w którym mieści leninizmu oraz portrety Prezydenta Bieruta
r:Rdnienia reparacji zasady projektu włoski·.'!- niczych produktów gospodarstwa wiejskiego się Pawilon Prasy Międzynarodowej spowity i Premiera Cyrankiewicza.
. rozbłysnął dzlesiątkaPl ac T rzech Krzyzy
parteru w czerwone i biadachu do
c,o. V\T.ęczonego delegacji PJ.d.zieckiej ll-11;0 i surowce, przede wszystki'm zboże, materi·a- jest
flagi.
czerwone
ło _ od
Icazan łe okhrętów nas tjąp I wd ły d.rzewne oraz rudy. Eksport włoski do
w r ześma br. Prze·'' ia t eł neon ó w, za pa l onych w wybu d owa
budynkiem gazowni d\"a potęz· ne mi ·św·
Przed
· ' K ongresu cen t ral nym gmac h u
n ·ym na d zien
"
oczyna ąc 0 I ZSRR obeJ"mie artv.·kuły przemysłowe, t ek - znicze oświetla.ia transparent: .,Z.Jednocienle
l'ięciu odd zł l'ln,.vr„„ grupac '
Min i ~ters twa Pr emysłu i H dl
·'
l:i-1!'~ -r-tyczllta 1949 r. Zgo dn ie z zasa d am j słylia chemikalia ltd
an u.
z
·
najedności
podstawą
robotniczyl'h
partii
.
.
·
'
·
potwierreparacjach,
o
projektu włoskiego
Pięknie udekorowane są również nowodzoncgo w ostatecznej umowie _ ZSRR . Układ handlowy pr.zewiduJe ponadto spe- rodu". w okół placu - wysokie maszty przy
zmontowane w ramach Czynu Przedkongreprzejmuje na rachunek reparacji cały mają- I c1alne dostawy :v1osk1ch a~tyk~łów przemy- brane flagami.
Największym zainteresowaniem wśród nie- sowego mosty ślą sko - dąbrowski 1 średnl
tek włoski w Rumunii, Bułgarii I na Wę- słowych dla Związku Radz1eck1e~o. na okres
gnech. Różnica międ•Y 100 milionami dnla~ tr;zech lat . ną ~urnę około 60 m1hardów li- zwykle 0 tej porze licznych tłumów przechod cowy oraz trasa W - Z. po której w dniu ju
rów, które miały być spłacone z tytułu re· row włoskich. Dostawy te . będą pokryte niów, cieszy się gmach Politechniki - miej- trzejszym przel)i cgną sztafety młodzieżowe
paracji. oraz ·wartością wymienionego wyżej przez Związek Radziecki zbozem t surow- sce obrad Kongresu. Od bieli świeżo wytynko niosąc meldunki Kongresowi.
Warszawa żyje wielkim, triumfalnym entu
. wanych ścian budynku, oślep iającej wprost
. .
mają tku - będzie pokryta dostawami towa- j cami.
Układ płatniczy przewiduJe, że rozrachunki w świetle reflektorów, odcinają się ostro ol- zjazmem, który ogarnął miasto przed w!elrfrw z produkcji bieżącej.
W tym samym ~nlu podpisany został układ między obu krajami. dokonywane będą na brzymich rozmiarów czerwone flagi, spływa- kim świętem klasv robotniczej i całego naJace od szczYtu kooułY llnlllcbu Wł :r.iemi. Na rodu oolskle.IU\
drodze clearlniU w lirach włoskich.
h:mnl ow'' 1 nłatmczy na okre.w trzech lat.
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Komunistyczna Partia Polski powstała 16 wszy w dziejach polskiego ruchu robotnicze- walki klasowej, ukraiński i białoruski ruch bardziej oczywiste staje się głoszone praell
grudnia 1918 r . ze zjednoczenia Socjaldemo- go - podwaliny pod rewolucyjny sojusz ro- wyzwołeńczo - narodov.ry stał się sprzymie- KPP, wpajane przez nią w masy hasło zakracji Królestwa .Polskiego i Litwy (SDKPiL) botniczo - chłopski. Odtąd, w toku wspól- rzeńcem najszerszych mas naro\lu polskiego grożonej niepodległości, hasło zawarcia bras PPS lewicą. Powstała w ogniu burzy rewo- nych walk przeciwko burżuazji 1 obszarni- \'..' ich walce z burżuazją. W walce o władzę terskiego sojuszu ze Związkiem Radzieckim.
lucyjnej, lttóra wówczas prżeszła przez Euro kom, KPP sojusz ten stale roszerza i pogłę- klasa robotnicza zyskała jeszcze jednego silI im bardziej burżuazja stawała się niepę, w przełomowej
dla dziejów ludzkości bia, a powstanie radykalnych organizacji nego, masowego sprzymierzeńca, którego ró- z:iolna do obrony niepodległości, im bardziej
chwili, gdy w Rosji władzę państwową zdo-1 chłopskich (.. Niezależna Partia Chłopska", wnież nie posiadała w latach 1918 - 1923.
kla&a robotnicza wysuwała się na Btanowlbyły masy pracujące, powstała w momencie, „Samopomoc Chłopska") oraz ferment i for•
•
*
sko czołowej klasy w narodzie, tym jaskragdy rewolucja objęła dwa inne państwa za- mowanie się grup opozycyjnych w „Piaście'',
W początkowym okresie swej dz i ałalności witJ ujawniała się prawda, że dobne pojęte
borcze, Niemcy i Austrię.
„Wyzwoleniu" i „Stronnictwie Chłopskim", KPP nie umiała wiązać walki klasy robot- interes.· narodowe - interesy rozwoju I po.
Polska, która dzięki zwycięstwu Rewalu- były wskazówkami, ż_e w~ływy KPP. wśród Ilicze.i 0 władzę z walką
0 prawdziwą niepo- stępu najszerseych warstw pracujących naeji Radzieckiej odzyskała wówczas byt nie- podstawowych mas s;e,dmego
1
b~edn~g~ dległość, prawdziwą suwerenność. I~PP n- rodu, a. interesy obrony nlezałeżno~cl I tRI•
podległy, znalal"ła s ię na· skrzyżowaniu dróg chłopstwa coraz. b~rdzieJ rosną . W te.i wa1~ - ważała wówczas, że rewolucja socjalistyczna werenności narodu polskiego zbiegają alę I
Jtistorycznych. Jaka będzie ta Polska zrodzo- o władzę: o soc.ializm, p~lska klasa rob?tm- musi zwyciężyć w Europie jednocześnie !ub Interesami walid o władzę, o socjali:i;m, z in•
na z rewolucji? Ojczyzną kapitalistów, ob- c~a zysk_1wała moc_nego 1 masowe;go ~OJUSZ- prawie jednocześnie we wszystkich więk- ternacjonallzmem klasy robotniczej, 1 bratertzarników i paskarzy, żerowiskiem kapitału, n.1ka, ktorego w pierwszym okresie me po- szych państwach, że po zwycięstwie tej re- skim, kla.sowym sojuszem z ZSRR.
lh.iędzynarodowego, czy też Polską rzeczywl- : s1adała.
*
wolucji znikną państwa i granice i wytwo•
*
•
~cie odrodzoną, Polską ludzi pracy, idącą ku
rzą się jakieś większe obszary, związane więMimo błędów, mimo nieprzezwyciężenia do
pos~ępowi, ku_ dobrobytowi .1 oświacie, ku so
KPP zburzyła mur. którym burżuazja pra- zią produkcji, a nowe granice zostaną przy- końca resztek sekciarstwa, mimo braku częejahzmowi, OJczyzną robotnika i chłopa poi- gnęła oddzielić polską kla.sę _ robotniczą od stosowane do potrzeb produkcji. Rzecz jas- sto c:.zujności wobec perfidnej polityki wroga,
•kiego.
,
chłopstwa polskiego. Jednocześnie KPP znaj- na. że tego rodzaju poglądy nie mogły zna- ·nasyłającego do organizacji swoich agentow
Od chll!akteru klaso~eg? p~nstwa, od t~- duje drogę do mas pracujących ukraińskich i leźć posłuchu w narodzie, który - po 130- - zasługi Komunistycznej Partii PoJsld dla
IO w czyich rę.ka~h ~a3dz1e ~1ę wł~dza pan- białoruskich, walczących o swe WYZWolenie letn iej niewoli narodowej - tylko co odzy- sprawy rozwoju ruchu rewolucyjnego, dla
atw~wa - kap1tal1stow c~y tez lud;;.1 pracy narodowe i społeczne.
skał byt niepodległy.
rozwoju walki o wła<lzę - są wielkie.
aalezała przyszłość Polsk1.
, w II-ej Rzeczypospolitej burżuazja i jej aDzięki leninizmowi KPP przezwyciężała
KPP wniosła do polskiego ruchu robotnlWalka o władzę klasy robotniczej! To ona I genci budzili w narodzie pol~kim najniższe to z gruntu fałszywe ujęcie rewolucji soc.ja- czego marksizm-leninizm, zbudowała po<lwa
. zespoliła wówczas wszystkie elementy rewo-i instynktY, zaborcze, rozpalali szał szowinisty- listycznej. Zę;odnie z nauką marksizmu-le- liny sojuszu robotniczo - chłopsltiego, rea.lilucyjne polskiego ruchu robotniczego, to ona czny, szczuli... szczuli przeciw Związkowi ninizmu KPP głosi, że obalenie władzy bur- zowala taktykę jednolitego frontu, wychowy
st w'ła
naJ'istotnie1'szą platformę zJ'edno 'Radzieck' mu pr eci
1
Białoru :7.uazji bynajmniej n1e oznacza ani zaniku wala polską Itlas„ robotnic72 w dnchu mię1
ano 16 grudnia 1918
· r., była nerwem
•
-I
· ie ' z w Ukra'ńcom
'
- paftstwa. ani zaniku walki klasowej, że na
"
"'
czenia
ży- . sinom, Zydom, Czechom. W atmosferze S70d7ynarodowej solidarności
(liczny
udział Po
cia KPP.
winizmu KPP rcaliwwała stare haslo „pro- gruzach pznowania burżuazji, cofajii,ccj roz- laków w hiszpańskiej walce rewolucyjnr,:j), w
leta
·
t
"
Il
·1
ld
ieleni
·
od
klas wój gospodilrczy Polski, uzależniająci>.f ja od duchu pi:zyja.źni i sojuszu klasowego z ZSRR.
Walka o władzę! O Polskę Socjalistyczną,
na l;1 ca \OWI ego .ot z
a s.ię
·
kanitału mif'dzynarodowcgo, masy 1>racu .iąc.~
wyswobodzoną spod jarzma kapitalistów i ob upnywlle,Jowanych, n~ezmordol\:ame _wpa.J a· pod przewodem klasy robotnicze.i zbudują przyczyniła się do powstania I rozwojn &rn·
lzarników, niezależną od imperializmu świa-1 ła ~ mas:i; praćujące, ze nie mo:i1e h:vc wolny własne państwo, wyzwolone spod jarzma ka- py jednolitofrontoviej PPS.
towe!J(l, braterskim sojuszem związaną z Re- na.rod, który uciska inne narody .. KPP w:r- pitalłstów własnv. eh ob<'ych.
KPP wychowała klasę robotniczą do spel·
1
· R d · k
chowywała masv pracuj<>ce narodu pol„kiewo 1UcJą a z1ec ą.1
·
·•
"
KPP wychowała klasę robotniczą do ot>i. ę- nlenla jej misji historycznej - czołowe1' kfa.
d0 t j
lk.1
a alem ' go w duchu wałki
przeciw prześladowaniom
sy w walce o wyzwolenie narodowe I społe~p~ rzuca. s .ę
.e wa
z z P
. ' narodowym, w duchu pouarcla w:nwolcf.c:i:o- cia czolowej roli w narodzie w walc" 0 te c7ne, mil;:,ji, którą masy J>rP.rujące wcielały
w
ei:iergią . z nau(ł~bszą Wiarą '". sw~ powołanie narodowych waJk UkraJńców i Białorusinów Polskę. prawdziwie niepodk~!a i suwerenną, życie pod pr:if'wodt>m PPR w wa.lee 11rzm~lw
historyczn~. Wciąga do walki naiszersze ma o prawo stanowienia o swoim losie aż do o- 0 Polskt:> Socjalistyczną. 0 Pol~kę, która za- ok111>antowi i wcielaja w życie dziś, gdy hu·
sy r?botmc~e, t'vorząc. rady d~legató'.v r~- derwan;a się.
pewni swym ~:vnom i córkom dobrol:>yt. która dują fundamenty sodalizmu, podwaliny pr:~y
botmczy_c,h l tam, gd~1e .komun.1sci 1:1zyskuią
II Zjazd KPP 0923 r.) zwraca się z ape- uprzystępni ludziom pracy. to. co w k'lltu- szłcgo społec7.eństwa be:o:klasowego.
większ?sc .- rady staJą się zalązkam1 władzy lem do narodu polskiego:
rze narodowej i międzynarodowej jest najDokcnane trzydzieści lat temu na platf'lrrobotmczeJ.
.
.
.
„NI~ masz n:et:-Ine.f wolnoś"' Indu poi piękniejsze, postPpowe, ogólnoludzk'e.
inie r!'wolncyjnej walki o wład:r.ę ·r.j•:d noczeTak było w Zagłębm Dąbro,vsk1m, gdzie z
skłego bez 7.upełnej wolności Indów pod* "' *
nie SDKPiL i PPS lewicy, późniejsze prze!nicjatywy komunistów powstała przy RDR
biiyeh ... Robotnik polski nie zdoła wyKPP od poc:r.ątku swego istnienia nieugię- ~zczepienie na grunt polski marksi.zmu-·leczerwona gwardia i została wprowadzona
zwolić się z pet polskiego i m:edzy11aro- cle broniła ZSRR, bastionu zwycięskil'>.('.l !'O- ninizmu - dziś stanowiącego platformę zjekontrola robotnicza.
dowego kapitału, donókl ~omal!'ać będzfo cjalizmu, oparcia ruchu socjalistyczne.i:::> i dnoczenia PPR i PPS to wielki wkład
Walka o władzę! Wielkie ruchy i 'demonburżua.zji polrklt>j
do dławienia dążeń narodowo - wyzwoleńczego na cały;n :iwie- KPP do dzieła zt>spolenla polskiego 1·uchn ro
stracje bezrobotnych, olbrzymi strajk robot'IVyZwolef.lczych ludów podbitych, lub cie.
liotniczego, do wiekopomnego dzieła ?ikwldaników rolnych w .1919 r., powszechny strajk
choćby tylko obojętnie
będzie na ule
Na doświadczeniach partii bolszewickiej c·ji ro7błcla tego ruchu.
kolejarzy w 1921 r., wielkie strajki śląskie w
patrzeć...
KPP uczyła masy pracujące poli::kie walki o
Burżuazja polska. ,.snóźniony
po:vby1:z",
1923 r., strajki i akcje polityczne przeciw
Chło:1 polski nie wydrze 'ziemi ob.uar władzę, wiary we włarne siły, wychowywa- jak j:i na:r.wał I.udwik Waryński, zrodzona w
terrorowi, przeciw polityce zaborczej, przenikorn, dopóki nie upadnie władza ob- ła do objęc'a roli czołowe .l klasy w Par1)<l7ie. niewoli, wyrosla w atmo~ferze u.;pd r i szaciw wojnie z ZSRR, przeciw prześladowa~zarników na zfemiach ukrałń~k'ch i tif~- Uczyła je rozumieć
demokrację
rad7.ie~i;.a, crcrek z rządami zaborc7.ymi. w:n:~ckaiąc'ł
niom Ukraii'lców, Białorusinów, żydów - od
lornsklch, wzmagaj;ii,ea ich pokg~ w pań jej wyższość nad demokracją burżuazyjną. sre walki wyzwoleńczej, nie była zd1,lnn na1905 r. Polska nie widziała jeszcze tak olstwie".
Uczyła robotników I chłopów polskich rom- wet t0mmieć bojowników ideow.v~h. Obrzubrzyrnich ruchów, nigdy jeszcze klasa robotTego wymagały Interesy walki mas pracu- mieć budownictwo socjalistyczne, zwycię~twa cała komunistów stckiim naiwymyślniejnicza nie walczyła z takim zapałem, tak za- jących o władzę, tego wymagały interesy na i trudności tego budownictwa. Uczyła ich od szych oszczerstw, godziła w ich cześć rewocięde i wytrwale. jak w tym rewolucyjnym rodowe, ~ .ito wymagała konieczność ustale- plerać oszczercze ataki burżuazji I jej · agen- lucjonistów, więziła, skazywała na śmierć okresie walki o władzę lat 1917 - 1937 ,a na nia brateI'skich stosunków ze Związkiem Ra- ·tów. uczyła w atakach prowadzonych pod ale ugiąć nie mogła. Lud?:ie KPP czerpali
czele tych walk przygotOVl.'Ujl\cych. torują- dzieckim, sqjuszn, będącego najlepszym za- hasłami wolności. demokrnc.li i humanizmu hart z najgłębszego przekonania słuszności
cych drogę walce o władZt:, stali komunfścl, bezpiec:r.eniem. pckoju oraz nlezależnof.cf l su odnajdywać lch istotną, klasową tre(:ć: bru- sprawy. o którą wa.Iczyli, z poparda klasy
świecili przykładem, zagrzewali do wytrwa- wnennośei narodu polskiego.
dne. egoi~tycz'1e, zaborczt:> interesy lrnrtPli l robotnic:r.e.1. z s~·mpatli i :r.rozumi<'ni,\, faldml
nia, budziló energię I wiarę we własne siły
Lenin:>\v~l{a polityka KPP, polit.yka leżaca trustów. żarłoc~ne apetyty kapitalistów. ob- ich ofr.c:rnlv ·na.'lepsze.
najbanhl!'j ideowe
proletariackie.
na linii na;Iepszvch demokratyc7nvch trady- szr>rn 'ków i bankierów
elPmenty narodu.
Mimo bohaterskich walk, mimo tysięcz- cji naro~u polski~go dop~?wadziła. do spo.Po klPsce 1918 r. imoeriali:r.m niemiecki Sw:vm he:r.graniczn~·m or1da.niem. ~w• wa!nych przykładów ofiarności i poświęcenia tęgowama wph"•:ow par~J} ~ na!sz~rszvcn przy czynne.i pomocy kapitału ameryk>1ńskie- .k:i r.f\arua torowa.U drogę zwyciesłwu rlemopierwszy okres walki 0 władzę kończy się w~rstwach narodow ukramsk1ego 1 b ałorn- go (już wówczas!) - szybko odbud•l\'ivwał l{rarjl ludowej i nracą swą, zyckm '\ ~·z~sto
niepowodzeniem
sk1ego.
swą potęgę gospodarczą l militarną . Nn:i Pol I śmiercią ludziP KPP :r.apisaH przt'pfokną kar
_. .
· •, .
Z nar;o:ęd7.ia w rF'kach burżuazji rozpala- ską, nad jej niepodległością zbierały s•ę co- tę <hk1ów nolsklc.l kfas:v rebotnir-T.d, wtroD„iękr b:;rrbar:i:~."kim ś r~p~esjom, dzie~:I nla nienawiści narodowej, z oreża rozbii:rnia raz cieższe chmury. Cc,..az jafo!eisze. C'or:u dn oolskictrn.
przemocy imperia izmu wia owego, prze e 60
iCCiCZCCCWtWWWii;..
azwwwwu
biiM www
......us zz:wac.m::wwwwwuuA.tMJJwuzaz-L +.LWWWi&
wszystkim dzieki czynnej pomocy ugodowych partii robotniczych I chłopskich, pra- .lonU§Z Zarzqtr.h!_
wicowe kierownictwo PPS pomaga burżuazji
-w budowie jej państwowego aparatu reprePrzewodniczący ZMP
sji, w duszeniu ruchu robotniczego, szerzy
złudzenia d.emokratyczne (sejm da wam pracę, ziemię, fabryki!), rozbija rady deleg'ltów
robotniczych, rozpala naejonalizm, popiera po
lij;yke zaborczą burżuazji, jej wojnę przeciw
Wychowanie młodzwży, przygotowanie chłopską stoją zadania pełnego udziału w stronnego rozwoju młodego
pokolenia
ZSRR.
do walki o postęp i sprawiedliwość spo- walce klasowej, jaka się toczy na wsi o i zapewnienia młodzieży
robotniczej,
łeczną młodego, w
życie wchodzącego ograniczenie i likwidację wyzysku i cie- , chłopskiej i inteligeckiej pełnych możli
KPP uczy się na własnych błędach. Wi- pokolenia to
jeden z zasadniczych mnoly.
wości nauki i pracy oraz otacza opiekli\
dzi, jak pod przewodem partii Lenina i Sta- problemów demokracji ludowej, to jedno
Związek Młodzieży Polskiej _ to orga ZMP przodującą organizację młode
lina krzepnię Związek Radziecki.
z czołowych zadań Zjednoczonej Partii nizacja przodującej młodzieży, mająca go pokolenia".
KPP poczyna rozumieć międzynarodowe
za zadanie mobilizować masy młodzieży
Związek Młodzieży Polskiej w pracy
znaczenie leninizmu, poczyna zdawać 'obie Klasy Robotniczej.
Jest to zadanie tym bardziej ważne, do budownictwa socjalistycznego, zazna- swej będzie współdziałał ściśle ze Zjedsprawę. że póki nie otrząśnie się ze swej błę
dnej ideologii (luksemburgizm), póki nie sta- że młodzież posiada wielkie, _niewyzy- jamiać swoich członków z marljizmem- noczoną Partią. Wszystkie ogniwa kienie mocno na gruncie marksizmu-leninizmu, skane jeszcze pokłady energii i zapału -leninizmem, przez udział swój w wal- rownicze Zl\1P będą współdziałały. Bę
póty nie będzie zdolna do spełnienia swego do pracy, do walki o sprawiedliwość spo ce kfa!'owej przyczynić się do przysp1e- dą w stałym kontakcie z ogniwami kiepowołania historycznego prowadzenia pol- łeczną i pełne włączenie jej w procesy szenia budowy ustroju socjalistycznego,
rowniczymi partii. Wszystkie koła ZMP
skich mas pracujących do zwycięskiego sztur
przemian społecznych może mieć wielki
Zwią 7 ek 1-fłodzieży Polskiej dołoży będą w kontakcie z kołami partii.
mu na okopy kapitalizmu.
wszystkich sił, aby młodzież polska pod
Do Zjednoczonej Partii będziemy we
Przy braterskiej pomocy partii bolszewic- wpływ na ich przyśpieszoną realizację.
Wchodzimy obecnie w nowy etap roz- jego kierownictwem, przy boku Polskiej wszelkich sprawach szli po radę i opie-;kiej i międzynarodówki komunistycznej KPP
poczyna stopniowo przezwycię2:ać swą daw- woju naszego kraju, w etap budowania Zjednoczonej Partii Robotniczej
~'lała kę. A specjalnie będziemy szli po pomoc
ną idf-ologie i przechodzić na grunt marksiz- socjalizmu.
swój największy wklad w dzieło budo- w pracy ideowo-wychowawczej. Związek
mu - leninizmu. Nie mechanicznie i nie dogRozwijają się i pogłębiają zadania, ja- wy ustroju socjalistycznego.
Młodzieży Polskiej ze swej strony będzie
matycznie, lecz w zastosowaniu do wa.t'\lnkie stoją do wykonania przed młodzieżą.
Będziemy zawsze obok Partii w walce szedł Zjednoczonej Partii z pomocą wsizę
ków klasowych w Polsce.
Walka klasowa, która się toczy na o wydajność pracy, o wykonanie planów dzie tam, gdzie w
walce z reakcją, ..,,
KPP przejmuje zasadniczą wytyczną leni~mu, że partia proletariacka, partia istot- wszystkich odcinkach życia naszego kra- gospodarczych, o podniesienie dobrobytu walce o realizację planu gospodarczego,
nie walcząca o władzę, nie może zasklepiać ju, toczy się także ze szczególnym czę- mas ludowych, w walce z wyzyskiem spe w walce o dobrobyt i zniesien1e wyzy~ku.
się w ramach spraw wyłącznie robotniczych. stokroć napięciem na odcinku m~odzieżo- i kulantów i bogaczy w obronie
klasy ro- w walce o naukę i kulturę dla m ~s ludoWłaśnie interesy walki o
socjalizm. a już wym, bo reakcja zdaje sobie sprawę z ; botniczej, w obronie biednego i średniewych, w wielkiej walce o socjalizm poszczególnie w krajach o dui;ym odsetku luddecydującego dla niej znaczenia
walki go chłopstwa, w walce o przebudowę trzebny będzie udział młodzieży.
ności chłopskiej, wymagają, aby klasa robotspołeczną wsi polskiej.
Związek Młodzieży Polskiej radośnie
nicza i jej partia stały się obrońcami rów- o wychowanie młodzieży.
nież nieproletariackich warstw pracującyc~.
Z zagadnieniami wychowania młodzieKażdy syn robotniczy,
czy chłopski, wita zjednoczenie partii klasy robotniwyzyskiwanych i krzywdzonych przez ka- ży ściśle wiąże się zagadnienie jaknaj- każdy Zetempowiec czuje się serdecznie czej.
pitalistów i obszarników, aby warstwy te po pełniejszego udziału młodzieży w budow
i blisko związany 7 Partią, która będzie
Wzmożoną pracę, wzmożon~ szkoleciągnąć do wspólnej (pod przewodem klasy
.
kie:;o"."ać naszYl'.1 n?rodem. "". budowie niem ideowym wykażemy swą radość
robotniczej) wałki o obalenie panowania nictwie socjali~t~cznym. ,
. Pr~ed :n;.ło.dz1ezą pracującą stoJą z~da- ,socJah~;nu, bo wie, ze soc3ahzm - to z powodu
wspólnego. wroga klasowego.
historycznego
zwycięstwa
polskiej
klasy robotniczej, z powodu
Kierując się tą zasadą leninowską,
KPP n~a Jakn~Jwiększego .wkładu w :;e~hz~- wolnosc, . to ~obrobyt, to. kultura. .
wysuwa w latach 1922 - 1923 hasło wywła CJę P.lan_o:" produkcyjnych, podnies1ema ··W projekcie st~tut~ ~Jednocz?nej. Par- ~wycięstwa idei marksizmu - leninizmu,
szczenia obszarników i podziału ziemi między wydaJnosci pracy.
tu Klasy RobotrnczeJ Jest powiedziane:
Jakim jest powstanie Polskiej Ziednochłopów, wnosząc w ten sposób no raz DierPrzed młodzieżą bied.no- i średnio
„Zjednoczona Partia dąży do wszech- czonei Partii Rohritniczej.
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Młodzież

•

•

•

a Zjednoczenie ParJii Klasy Robotn·czej
I
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Cześć Włókniarzom I

G e yerowcy

swoje zobowiązania
wykonali z nadwyżką

dotrzymali słowa

Z polecenia Minis tra
tow. Min ca
załogi czołowvch fab-~yk

Ł

nagrodzone

Wieść o zjednoczeniu

ó Dz
MELDUJE

daje

Zobowiązanie

Dyrektor Na.czelny -

Centralny Zarzqd

Centralny Zarząd Przemysłu Odzieżowe"O
iłielduje Kongresowi: robotnicy przemysłu
odzieżowego wykonali roczny plan n.a dzień
8 grudnia br Na dzień 15 grudnia plan WY•
konaliśmy wg ceu podstawowych w 110 proc.
Do końca roku bieżącego zobowiązufomy s1 ę
plan roczny \V 115 t>rac. Ozlękl
wykonać
temu damy krafowi ponad plan wyrohy kon
fekcyfoe wartości 30 mitionów d, według
cen z roku 1937.
Podpisy przodowników
Dyrektor Naczelny - St. Żaczek

I

bawełniany

w 103,2 proc„
lp9,5 proc„ przemysł włókien łykowych w 118,5 pr~,
orz";-1v<:l iedwabniczo . galanteryjny w
110.5 proc„ przemysł dziewiarski w 100,5
proc„ przemysł włókien sztucznych w
110.S oroc .. przemvsł artykułów technicz
n •eh w 125, 7 proc„ roszarnie lnu i konopi 117 ,6 proc„ a przemyi;;ł włókienniczy
jako całość wykonał plan roczny w 108,9
proc.

dobrą

Państwowe Zakł. Przemysłu
Wełnianego Nr 1
im. Ludwika Waryńskiego

I

Załoga

gospodarką

Przedstawiciele Związku Zaw. Prac.
Przem. Włók i C.Z.P. Wł. po szczegóło
wym zanaJizowaniu wyników pracy ·wszy
'tk;ch nr er'l<:iębior5tw postanowili przyzwysokość
których
nać szereg naqróil
uzależniona jest od ilości robotników zatrudnionych w nagrodzonej fabryce.

r<>botnlc1.a i dyr kcJa PZPW nr l
zaszczyt zameldować, że w celu 1.'.:!·
czenla historycznego dnia Kongresu z.mr>b!lizowano wszystkie sHy, aby roczny pl<l;J
wykonać już 17 listopada tj, o 10 dni wcześniej od przyiętego przed 1 majem zobowią
zania. Podkreślamy, że wykonaliśmy plan
97 procent. w I gatunku. Obok znacznej
ilości dodatkowej produkcji obiecuiemy także podjąć w miesiącu grudniu walkę z brakoróbstwem i o zmnle•szenie odpadków,
Niech uzyskane oszczędnoścJ będą 5ymbolem
naszego świadomego wkładu w dzieło odbudowy Polskl SocjaJ'.stvcznt>j.
Rada Zakładowa - Nickiewicz. Sta&zak H.
Skrobek.
Dyrekcja -- Sz ·d!owska H
mają

finansową. wysokim procentem wykona-

nia planu asortymentowego

B Ra<lzih;ow!'lkl

Przemysłu Odzieżowego

przemysł wełniany w

jakości.

!.fiOC,000

WY.

W odświętnym dniu Kongresu Zjedno-

wsk;iźnikatni

.vynosił•l

Do końca roku bieżącego wyprodu:u:jcniy
3.000.000 mtr, tka~ln ponad plan t>afo,l'\\O.

Na dzień 8. 12 48 r. przemysł włókien
niczy jako cafość wykonał państwowy
plan roczny w 106 proc.

W związku z tym polecił Minister Prze
mysłu i Handlu tow. Minc nagrodzić te
zakłady. które pier·w ze wykonały sive
ię wysokimi
plany roczne. wykazał .

podjęte

przedtwm~resowe

przez załogę PZPB nr 3
metrów.

W wyniku ogólnego entuzjazmu klasy
robotniczej przemysł włókienniczy jako
całość w,rkonał plan roczny. już dnia 18
listopada 1948 r.

przemysł

PZPB Nr 3

Paiistwowe Zakład.'!' Prtemysłu Rawełn 1a·
nego nr 3 w Łodzi wykonaly plan >c1rn~ "'
tkalni wynoszący 21.233.700 mtr. 1lnta 18.
11 br o godz. i-e.1 rano.
Do Konqrr.su Zfodi?oczenia ruchu robolni.
czego t. j, do dnia 15 bm. PZPB nr l wyko·
nały 1,850.000 mtr. ponad plan.

ło.

czenia Partii Robotniczych przemysł włó
kienniczy melduje klasie robotniczej, że
wszystkie branże wykonały plan roczny
z nadwyżką, a mianowicie:

załoga

Załoga PZPB nr 3 mi'lduJe:

partii robotni-

czych wzbudziła powszechną radość wśród
ogółu włókniarzy. Radość. swą zadokumentowali włókni:łrze i włókniarki Czy- I
nem Przedkongresowym. 130 zakładó\v•
przem, ·słu włókienniczego stanęło na apel kopalni Zabrze - Wschód i podjęło
się przedterminowego wykonania planu
rocznego i zobowiązań swoich dotrzyma,

3 milioily mtr. zamiast
2.5 mit mtr.

~

Wśród roszarń

dy

lnu i konopi na nagro-

zasłużyły:

Jedna czwarta nagrody winna być w
zasadzie zużyta na urządzenie, z racji
zwycięstwa fabrycznego wspólnego obiadu dla całej załogi. Jednakże w wypadku
zaistnienia trudności technicznych można
kwotę tę >: porozumieniu z radą zakła
dową i przodownikami pracy zużyć na ce
socjalno-kulturalne. jak np. na zakup
;.r:::iążek do biblioteki fahrvczne '. na zakup sprz~tu sportowego. na wvknnienie
,,. ·- · 1·vienia w teatrze, seansu w ki~ie i t. p.
Poza tym nagrody w wysokośi równającej się jednemu procentowi funduszu
płacy (według danych z października rb.)
o\" „ .,.,h t' wszystkie zakłady przemy~1u włókienniczego, które wykonały plan
oczny przed 15 grudnia rb.
Sumy te w porozumieniu z radą zakła
da vą winny być przeznaczone na nagrody dla <:pecjalnie wyróżniających się robotników i na wspólny obiad, lub też na
cele socjalno - kulturalne.
Nagrody zdobyte przez przodujące za-

Roszarnia Lnu i Konopi w
Państw.
r.nejsc. Nędza CSląsk Opolski) oraz Pań
stwowa Roszarnia L::rn i Konopi w Grabach (woj. wrocławskie).
W przemyśle włókien sztucznych nag1:ody otrzymały:
n grody
bawełnianym
W przemysle
P.F.S.J. Nr. 1 w Tomaszowie Maz„ któC•' r .,.vmują:
re uzyskały nagrodę w wysokości 3 i pół
P.Z.P.B . w Andrychowie jeden milion milu. zł„ oraz P.F.S.J. Nr. 2 w Chodakosto tysięcy złotych,
wie (1,3 miln. złotych).
P.Z.P.B . w BoP.'ltyni (Ziemie Odzyska)
W przemyśle jedwabnicze-galanteryjjeden milion złotych.
'1e) nym wyróżnione zostały;
Fabryka Metalowa Nr 2
P.Z.P.B. w Krosnowicach (Ziemie Odzy- P.Z.P.J.G. w Kaliszu, które otrzymują
Fabryka Metal0i'a nr 2 podległa Wojew.
skane) - siedemset tys zł.,
1.150.000. - złotych oraz P.Z.P.J.G. Nr.
Dyrekcii Przemysłu Mie,isrowego w Łodzi.
P.Z.P.B. w Prudniku (Ziemie Odzyska- 3 w Tomaszowie Maz„ które między inzęby
produkująca łań~ucby różnego typu.
ne) - 1,3 miln. złotych.
nymi przygotowały na Kongres wspan·ado szarparni szaty stalowe, sprężyny i czę
otrzymują
P.Z.P.B. i rr 3 w Łodzi - 4.7 miln. zło· ły dywan dekoracyjny
ści płaskle do ma~zyn włókienniczych i tp.
·
tych.
350.000. - złotych.
wykonała roczny plan produkcii już w dniu
P.7, P R w Pabianicach
4,3 miln.
W Dyrekcji Artykułów i Tkanin Tech1 października Do końca roku b!eżąccgo
złotych oraz
zobowiązujemy S:P. wykonać plan w 140 pr0c.
nicznych nagrody zdobyły.
P.Z.P.B Nr. 1 w Łodzi - 6,7 miln. złoPrzew. Koła PPS - Jan Korc. sekrelarz
Państwowa Fabryka Obić Zgrzeblnych
tych.
PPR - Erazm Piechocld. Ki!"rownik
Koła
w Bielsku (150.000. - złotych) oraz PanW przemyśle wełnianym nagrody otrzy
łogi przemysłu włókienniczego staną się fabryki - Antoni Słuue"ki. Rada 7<ikl:oidowowa Fabryka Igieł i Przyborów Tkacmują:
niewątpliwie bodżcem do jeszcze więk wa - Ernzm Gluchowicz.
w Swidnicv (Ziemie Odzysk.), któ- szych sukcesów produkcyjnych i jeszcze
kich
PZP W Nr. l w Łodzi (1,3 miln. zło
tych). P.Z.P.W. Nr 7 w Sosnowcu (1,8 re otrzymały nagrodę w wysokości większych wysilków w roku przyszłym
miln. złotych). P.Z.P.W. Nr. 5 w U>dzi 200.000. - złotych.
w trzecim. decydującym roku TrzyWola Krzvszłoporska
(600 tysięcy złotych). P Z.P.W Nr 31 w
75 proc. nagród przyznanych fabrykom letniego Planu Odbudowy Gospodarczej.
pow. Piotrkowski
Gen. Dyrektor C.Z.P.Wł.
Zgierzu (1,2 miln. złotych) i P Z.P. . Nr. ulega rozdziałowi pomiędzy najbardziej
Chemiczna ..Wola Krzvo:?.lup::>r•'ffabr.vka
Wende
Walcnt:y
zasłużonych pracowników i robotników,
14 w Bielsku (4,9 miln. złotych)
Przewodniczący Zw . Zaw. P1ac. Przem. ska" wvllon<ifa olan rocznv dni::i 10. 11 48
na podstawie porozumienia pomiędzy dyW przemyśle dziewiarskim nagrody
r. Do dnia 1 stvcznia 1949 r. fab1\'h wyk·J
Włókienniczego
rekcją fabryczną, radą zakładową i przo__,
.._
.;...
..;..
przyznano:
na oonad plan 64 tonv barwnil{Ó\V,
Aleksand•:r Bn!'ski
downikami pracy.
P Z.P. Dz Nr 5 w Łodzi (300.000 złotych),
Rocznv Plan produkcii zobowia:n1liśmv
P.Z.P.Dz. Ni. 7 w Kaliszu (700.000. zło
Ją: sie wvkonać oierwotnie ao dnia ;,. 1?..
tych), i P.Z.P.Dz. w Gdańsku (350.000.
• 1948 r. Jednak dnnosimv z rt.d r·ś„in 'le vv
_
.
.
.
Tkalnia: Do dnia 15 grudnia plano·wa- ]~my
ctac ponad plan 259.000 kg. wło- konaliśrn:v e-o iuż w dnju 20 9 1 ro' • 111
~1ę
złotych).
no 4.410.700 mtr. - wykonano :~ 92'ł f.73 kien c1ętvch.
·
·
I, .
• '
.,.r,;.ra roku wykonamy ponad r-'
·
W przemyśle włókien łykowych nagro- mtr. Do końca roku wyprodukujem-v ;:.0·
·
Stnurki do snopowiązałelc na dzień 15 Produkcii
nad plan 537 630 mtr. tkanin hawein·a- ~1 udnia wykonaliśmy plan w 122 proc.
.
·
dy zdobyły:
nych.
Przew Rady ZakładoweJ
Do końca roku zobowiązujemy się wyko~
P.Z.P.Ln. Nr 17 w Chełmsku śląskim
Oddział Chemiczny: Włókna cięte - na nać plan w 128,5 proc.
Sekretarz PPR.
I
,,Lenko"
2
Nr
(700.000 zł.; i P. Z P. Ln.
dzień 15 grudnia wykonaliśmy plan roczDyrektor Naczelny
br1 • 1; :, ;
w Bielsku (2,8 miln. złotych).
ny w 106 proc. Do końca roku zobowiąz'l(-) Pawełczkyk i
Sekretarz l'i ~

le

7

______
Nr 5 meldU•
·
PrzemysłU 8aweł manego

________ __ ______________________ ____

Państwowe Zakłady

~----.._

________

I
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W DNIU ZJEDNOCZENIA KLASA ROBOTNICZA
Państwowe Zakłady Przemysłu Baweł- Zakłady Jedwabnicza-Galanteryjne
nianego wPabianicach na Kongres Łódź-Północ

Z1ednoczeniowy Partii Robotniczych
Załoga Państwawych Zakładów Przemysłu
Bawełnianego w Pabianicach najwi~ksza
wytwórnia wyrobów bawełnianych w Polsce

melduje KongresOWi Zjednoczonej Partii Ro
botniczej że wykonała plan rocmy dnia 24
listopada' 1948 r. o godz. 10 min. 30 (w ilości 41,078,230 mtr. tkanin), osiągając w ten
spo.."'6b najwyższą produkcję wśród zakładów
przemys ł u bawełni anego,

Zarazem przy1zekamy do dnia otwarcia Kon
gresu wyprodukować ponad plan 2,700.000
mtr. tkanin t. j_ 6,5 procent planu roczneg:>,
a do końca 1948 roku wyprodukujemy conajmniej 4.200.000 mtr., co s tanowić będzie
około 10,5 proc. planu rocznego.
Niechaj te wynik.i pracy b~ naszym
wkładem w drieło umocnienia podstaw naszego Państwa w chwili Zjednoczenia Partii
Robotniczych.
Przew. Rady Zakładowej - Fr. Wieczorek, .z.-ca przewodniczącego - K. Sobczyk,
sekretarz Kom. PPR - St. Kamińsk:!, sekretarz Kom. PPS - Ed:m. Brzozowski, przo
downicy pracy: Alfreda Latuszkie1v!ic:i; Karol $niady,
Dy.rektor naczelny - K. Adamkiew'Lcz,. dyA Wejs, dyr, adm.handlowy - S't. CzarnoWski.
•

rektor produkcji

Państwowe Zakłady Przemysłu

Dzie-

wiarskiego Nr 3

•

Państwowe Zjednoczone Zakłady PnemyPZPW Nr 4 w Łodzi mają plany produkslu Jedwabnie-LO-Galanteryjnego 'Łódź-Pół cyjne nakreślone dla czterech rodzajów gonoc meldują 0 wyk onaniu następujących towych tow-arów: wetny pranej, czesanki weł
prac:
nianej, czesanki argonowej l prz~, które
1 Wyremontowano i oddano 2 mies-z.kania zobowlą1ano się wykonać do dnia 15 gruddla· robotników Zakładów, Do dnia Kongre- nia 1948 r.
su zostaną oddane następne 3 mieszkania.
Dzięki wspólzawodn.ictwu pracy i of.iarno2} Wyremontawano i uruchomiono dodat- śc.i całej załogi fabrycznej przyśpieszono ter
kowo 14 krosien jedwabnych. Do kongresu min wykonania planu tak, U! czesaLnia ergo
ny wykonała plan już 4 lliltopada br. a czebę dzi e uruch-0mionych dals~h 12.
salnia wełny lG listopada br.
3. Tkalinia nr lb PZZJ-G Łódź-Północ zoW dniu 7 grudnia br. wykon.any ro&tał
bowiązała si ę wykonać plan
do 15. 12, br. roczny plan produkcji wełny, Do końca br.
Wskutek wzmo7.onej pracy i wysiłku całe1 damy ponad plan na przędzalni 35.000 kg,
załogi
plan zo;.tał wykonany już w dniu 6 na czesalni wełny 175.000 kg, na czesalni argrudnia br. Do końca roku oddział t-~n da gony 230,000 kg i na pralni 250.000 kg. .
dodatkowo 50.000 metrów tkanin jedwabPrzew. Rady Zakł.
Sekretarz Koła PPR
nych.
M. MaJewak1
z. Jungowski
4 TkaLnia nr 11 PZZJ-G Łódź-Półinoc ZX>bcWrlązała się wykonać plan do 15, 12 br,
Dyrektor NaczeLny
Plan został już wykonany 8. 12. Do dnia
8. 12 tkalnia ta wyprodukował.a ponad plan
50.000 metTów tkanin jedwabnych, zaś do
końca roku wykona dalszych 30,000 metrów.
5. TkaLnia nr 14b - PZZJ-G Łódź-Północ
Wełnianego
podjęła zobowiązanie wykonania planu
do
15. 12. br. Plan wyikonała 13, 11. i dała dodatkowych 40.000 mtr. tkanin jedwabnych,
Komunikujemy :re załoga Państwo.wych
do dnia 2.12. Do końca roku zobowiązuje się
Zakładów Przemysłu Wełnianego
w Łodzi
ona dać dalszych 30.000 metrów.
zobowiązała się wykonać pl~ produkcji na
Przew. Rady Zakładowej - I. Durys
rok 1948 na chień 17. 11. 48 r. Plan- ten wyDyrektor Naczelny - J. Prokulewicz konaliśmy dnia 12, 11, 1948 r, w 100,07 proc.
Do- końca roku posta.nowiiłłśmy dać ponad
Sefur, Kom. PPR - Biegańska
plan 268.200 kg. szarpaniny.
Sekr. Kom. PPS - DzięciołowSk:1 B,
Sekr, koła PPR - Kępczyński J,, sekretarz koła PPS - Pawlak A , pr7.e\vodn. Rady Zakładowej - Ma~lejewski J.. dyrektor
naczeLny - MaUnowflki M,
Więcej młocarń

Państwowe Zakłady Przemysłu

Nr 33

Zg<>dme z zobcrwiązaniem pierwszoma~o;
wykonaliśmy nasz plan roc1J0y na dzien
1. 10. 1948 r.
Dla uczczenia dnia połączenia PPR i PPS
narzędzi
postanowiliśmy wyprodukawać na dzień 31
grudnia ponad plan 16.000 kg, wyrobów
1. Łódzkie Zjednoczenie Przemysłu Maszyn
dziewiarskich.
Rolniczych zawiadamia, że po wykonaniu rocz
Rada Zakładowa - Kosiorek,
sekretarz nego planu produkcji w dniu 17.11. 48 r. wyKol:a PPR - St, Michalski
wiąz11ło aię z przyjętych na 8 grudnia wboD:Yl'eoktor Naczeliny - Zygmunt Szkudlarek
wiązań przedkongresowych już w dniu 6. 12.
Fabryka Srub i Wyrobów Tłooz. - SpadkO· 48 r.
bieroy JutluS7A Ja.riMiba ·
Do końca roku dostarczymy rolnictwu ponad
plan:
siewników - 200, mlbĆkarń czyszczących 80 szt., młockarń szerokich i wąskich - 787
szt„ sieczkarń - 1167 wozów gospodarskich
- 700, młynków „Triumf" - 200 kiratów
- 1130 kopaczek - 250.
_
Zawiada.mic>my, że roczny plan pl'odukcji
W re11lizacjl zobowiązań przedkongresowykonamy do dnia 31 grudnia 1946 r. W 104 wych, w której udział biorą wszystkie Fabryki
procentach.
Zjednoczenia,• odznaczyły się między innymi
Przyczyną niewykonania planu w terminie Zakłady Przemysłowe St. Weigt w Łodzi. Fawcześniejszym był remont
maszyny paro· bryka ta po wykonan.'u rocznego planu prowej który trwał od 19. 7, do 6, 9. 1948 r. dukcji w dniu 30 pllźdzlernlka br. dostarczyła
związku z remontem w miesiącach Przemysłowi Państwowemu ponad 320 ton
sierpniu i wrześniu br. wykonaliśmy pl:iln maszyn 1 narzędzi produkcyjnych, ogólnej
tylko w 73 procentach, co wpłynęło Ujemwart:>ści ca 30.500.000 zł. wywiązując się tym
nie na wykonanie plan.u rocznego,
samym z przyjętych zobowiązań przedkongr~
Sekretarz Koła PPR - Donder Janina
sowych.
Dyrektor Nac-zelny - Wiśniewski
Wśród zttłogl na wyt6:l.nlenle zasługują w
odlewni:
tow. Ratajczyk, kierownik odlewni (PPR1;
Olczak Feliks (PPS) formierz oraz bezpartyjny
ob. Tomaszewski Andrzej, brygadzista.
W warsztacie mechanicznym wyróżnili slęi
tow. R. Galant, tokarz, Woźruak Jan, ślusarz,
„My, robotnicy i pracownicy Państwowych Chorąży Eugeniusz, brygadzista, orat bezparZakładów Przemysłu WełniaMgo nr 26 w tyjni ob. ob. Ratajczyk Jan - ślusarz, Paryski
Łodzi, zobowiązaliśmy się wykonać roczny
Kalim!erz tokarz, Druciarek Witold plan produkcji do dnia 30, ~o. br. - z:a~a wiertacz i
wielu innych.
rrie to wypełniliśmy. Do konca roku b1ezą
cego wykonamy 90.000 kg_ filcu ponad plan. Sekretarze PPR i PPS W. Wanatowskl I R.
Rada Zakładowa przy PZPW nr 26 Cen- Gerke.
trala - A. Trtuskowskl. E. Dzierzgowski. Dyrektor Naczelny Zjednoczenia Adam Tor.ft.
Dyr, Or9. i Techniczny - A. Gumiński.

siewników i innych

wym

Państwowe Zakłady Przemysłu

Państwowe Zakłady Przemysłu
Wełnianego Nr 4

Dzie-

wiarskiego Nr 2

W

Państwowe Zakłady Przemysłu Weł

nianego Nr 25 - Filcownia

I miliony metrów ponad PIan Nr 1
wykonają PZPB

Państwowe Zakłady Przemysłu

Wełnianego r 39 ·

Plan roczny

załoga zobowiązała &ię

w yko-

Państwowe Zakłady · Przemysłu Bawełnia nać do dnia 20 llstopada br. Plan wymienio-

nego nr 1 w Łodzi meldują o wykonaniu ny wykonany został na jeden dzień wczerocznego plłlnu prodLikcyjnego w dniu 30 śniej, to jet.t 19 listopada br. o godz.. 9.
Poza tym załoga naszych zakładów zobolistopad~ 1948 r., o godt. 20,30.
wiązała się do końca rok u bieżące~o wyproDo dnia 15 grudnia br. dl.a uczczenia Kon- dukować ponad plan 140.000 metrów tkanin.
gresu Zjednoczeni.a Partii Robotni<:zych, wy
Pr-zew. Rady - Cichecki, sekr. Koła Fab.
produkowano dodabk.ow-0 1,400.000 mt:r. tkaPPR
Czerwiński
nin.
Jednocześnie
przy1·zekamy, wykonać do I
Dyr, Nac2:elny - Z. Pietrzak
końca b!ez, roku 3.000.000 mtr. ponad plan
roczny,
Komitet Fabryczny PPR-Kaczmarek, 1-s~y
'l<>kretarz. Komitet Fabryczny PPS ~- Kulesza. 1-szy sekr., Rada Zakła<lawa PZPB
Wykonaliśmy plan roczny do dnia 16 paź
nr 1 - St Kargier. Przodowniey Pracy
"lamus Ar ~ ·., Ma·j Helena. Lisiecka Józefa dziernika 1948 r.
Ponad plan roczny fabryka wykonała du
:.: ·- :rnlak ~! •misława . Grani :ik Jan, Pałzew~c ;
że ilości barwników, chemlkalil, półproduk
Wacława. Retlich Frenclszka,
tów organicznych I preparatów farmaceutyc:z
Dyr, Naczelny - ~ Nowic.k!i. DY'r. Pro. nycb oraz wykończy montaż aparatury pyra
· '.lkcji - J. Poaońsk1
zolonów.

Pabianicki

Przemysł

Chemiczny

P. Z. P. J. . Nr 8 melduje:
PRZĘDZALNIA

Pracownicy przędzalni PZPJG Nr 8 w Ło
dzi, zobowiązali się w dniu 1-go maja br. wy
konać plan roczny do 15-go listopada 1948 r.
Plan roczny wykonano 8 listopada br. około godz. 9-ej. Zobowiązano się do dnia Kongresu Zjednoczeniowego wyprodukować
72.000 kg. Zobowiązanie wykonaliśmy. Do
końca br. damy ponad plan 126.000 kg przę
dzy.
TKALNIA
Pracownicy tkalni PZPJG Nr 8 w Łodzi zo
w dniu 1-go maja br. wykonać
plan roczny do 15-go listopada 1948 r.
Plan wykonano 10-go listopada br. około
godz. 12-ej. Zobowiązano się do dnia Kongre
su Zjednoczeniowego wyprodukować 330.oąo
metrów tkanin. Zobov,r iązanie swe wykonallśmy. Do końca roku wykonamy ponad plan
620.000 metrów.
bowiązali się

WYKORCZALNIA -

TKANINY

WŁASNE

Pracownicy wykończalni PZPJG Nr 8 w
Łodzi zobowiązali się w dniu 1-go maja br.
wykonać
plan roczny do 15-go listopada
1948 r.
Plan wykonano 11-go listopada br. około
godz. 11-ej. Zobowiązaliśmy się do dni3
Kongresu
Zjednoczeniowego
wykończyć
300.000 metrów tkanin własnych, co zostało
zrobione. Do końca br. damy 680.000 metró w
ponad plan.
Dyr. Techniczny
1\1. Tri:da
Kier. Wydz. Planowania
E. Walczak
I
Rada Zakładowa
Słodkiewicz

Sekr. Kom. Fabr. PPR Sekr. Kom. Fabr. PPS -

M. Garstka
Sarejko

Państwowe

Zjednoczenie Fabryk
Firanek i Koronek ,w łodzi

Plan roczny w ilo~ci 951.041 m. Państwowe
Zjcdnoczenio Fabryk I!'iranek i XoTonek w Lo·
dzi wykonnły w dnh1 3. llstop::i.da br. Rady
Zakład.owo w porozumfoniu ,z robotnl~a.mi po·
stanowiły uczci6 Zjednoczenie Partii Robotniczych i wykon 6 ponad plan BOO tys. mtr.
Już na dzieli. 26 listopaila wykonali~my 83.500
mtr.
Całkowite wykonanie zobowiązania t. j. 200
tys. mtr. przewidujemy na dzień 31.12. 48 r.
Sekretarz kola PPR
Dyrektor
Piller Zofia
S. Nawrocki
Sekretarz koła PPS
Rada Za.kła.dewa
K. Kra.je,vski
Sobczak Zbigniew

Przemysłu Budowy
Masz~n Włókienniczych

Zjednoczenie
Do redakcji

„Głosu

My, tałoga PZPW Nr 38 w dniu 1-go maja
1948 r. zobowiązaliśmy się wykonać roczny
plan produkcyjny na dzień 1 grudnia 1948 r .
Na cześć ..- Kongresu Zjednoczeniowego w
dniu 2 Ustopada 1948 r. przyrzekliśmy przyśpiestyć przedterminowe wykonanie planu I
na dzień 25 listopada 1948 r. pragnęliśmy osiągnąć roczną cyfrę planu 1.946.322 metrów.
Jednak dzięki wzmo:!:onej ofiarności całej
załogi fabrycznej Ilość powyŻSzą osiągnęli
śmy już w dniu 18 listopada 1948 r., uzyskując 100,2 proc. wykonania planu rocznego.
Na dzień 8 grudnia 1948 r. wykonaliśmy
95.000 metrów, a do końca roku zobowiązu
jemy się wykonać ponad roczny plan produkcyjny 210.000 metrów.
Przodownicy pracy:
Genowefa Ciupińska, Helena. Kubiak,
Rosiak, Mtoaowskl Kazimierz.

Robotniczego'•

W związku z dniem Zjednoczenia Partii -

15.12.

Państwowe Zakłady Przemysłu
· Wełnianego Nr 38

składamy następujfłCY

meldunek:

I. Na dzień 1 listopada. br. :b'abryki Zjednoczonia wykonały plan roezny w 103 proeentach,
dając produkcj ę wt\rtoliei 18.559 tys. (w d.
z 1037 r.) przy planie rocznym 18.003 tys. tł.
Do dnia 14 grudnie. wyprodukowały Fabryki
Zjednoczenia. maszyn i czę§ci na sumę 22 milionów zł. (w cenach z 1037 r.) t. j. 122 procent
pia.nu rocznego, n <lo końca roku na eumę 23.000
milionów t. j li!B procent xil:inu rocznego. Po·
nad plan wyprodukują. Fabryki:
3 zespoły zgrzeblne, 3 maszynowe i 12 zespo
łów chałupniczych dln, ekaportu, 45 odziewia·
rek i 10 pras dla przomyPłu lnianego, 16 pr:r:owijarek i 20 aparatów farbiarskich dla prze·
mysłu bawołniunego, SR wr~b6wki, 40 wind
i 2.iO wózków kop!l.lninnych dla przcmy!!łu wo·
glowogo oraz 110 ton oi:ęiui zamiennych war·
to~ci (w cenach bieżących) no. sumę 60 milio·
n6w zł. dla. przemysłu wł6kionniczcgo.

Il. '.Podległe Zjednoczeniu Przemysłu Masj;yn
Biuro Czę8ci Za.mion11ych do
dnia 14. grudnia br. wykonało 102.5 prooent
rocznego planu wyno 1ącogo jeden milhrd zł .
d"jąc produkcję <lzę•ei zamionn ·eh dla. ze.kła·
dów podl głych CZP ~. w 11umie 1.025 milio·
Włó ki e nniczych

nów.

Do końca roku BCZ
włókienniczemu (1Zę1foi

clo tarczy vnemy8łowi
zamiennych na sume
1 miliard i 100 milio116w zł. y.r tou 6posó\i wy·
konany zostanio plan roe11uy w 110 proc. W
stosunku do prod ~ kowa1111:io usortymeutu ezęAul
zamfo•1n;;ch z 1!147 r. plan -powi9knenia usorty·
mentu na r. 1048 T>Tl.l'Wi!lywnł Z\Viększonie go
o 12{) pozy cji t. j. 107.5 procenŁ i·ocz11ego plonu.
Do końca roku Q!ortyment zwiększy się do
!40 pozycji czyli wykonanit"> ro„znego pbu111
w asortymencie wv11iesie 117 procent.
Dyrektor Naczelny
(-) inż. G. Landkof

Przemysł

fermentacyiny meldufe:
da!emy więcej piwa, octu i wina

Państwowy

dział WsC'hodni

Przemysł

wŁodzi

FermentaC'yjny

Od-

obejmujący brnwary,

octownie i winiarnie położone na terenie wo·
jewództwa łódzkiego melduje:
W dniu 26 sierpnia 1948 r. wykonaliśmy
roczny plan produkcji octu
W dn iu 18 października wykonaliśmy roczny plan t>rodukcji wina desero\vego.
Na

dzień

15. grudnia 1948 r.

został

wyko-

11any: roczny plan produkcji piwa w 100 pro-

centach, roC'Zny plan produkcji wina deserowego w 142 procentach.
Na dzień 31 grudnia 1948 r. wykonamy:
plan produkcji piwa w 104 proc. plan produkcji octu w t68 proc., plan produkcji wina deserowego w 151 proc.
Niże! wym\enlone Mklady położone ne te·
renie ro. Łodzi \vykonal)' prz dterminowo
roczne plany produkcji :
25 listopada browar „ Mieszczański" w Ło
dzi (plan produkcji plwa) 2fi sierpnia ortowńla
przy browarze „Mies:rC"Zańskim" lplan prod11kc.ti odul 18 paźdz.iernikil fahrvka Wln „Syrena" w Łodzi (pliin produkcji wina deserowe·
gał.

Powy!sze wyniki 70Sfały ·~s.i<1gniętl' o?ieki
wspólnemu wysiłkowi wstystki<.:b ·iałóg podległych nam rnkładów .
Naczelny Dyrektor A.
Sekrt>tar:r koła PPR

~ik'>łRJ<7Yk

H . '·k1oks

W im . Pnodowników Pr<tcy W . Potfl(.ki

Sek•·' 1rz kola PPS M. i• • i1v1'i.skl
Nacz. Wydz. Planowania W, fomaszewki.

str. '1

MELDUJE KONGRESOWI I CAtEM U· NARODOWI:
Zjednoczenie Energetyczne wykonało Zakłady Przemyslu Chemicznego
w Zgierzu - „Boruta"
plan produkcji i plan inwestyc1i
Wykonaliśmy ilościowy plan roczny 16-go
i:Uełdujemy, że Zjednoczenie Energetyczne
Okręgu Łódzkiego obejmujące elektrownie w listopada 1948 r. wartościowy 16 październi„

Lodzi, Częstochowie,
plan
wykonał o roczny

Zgierzu i Piotrkowie ka rb.
Fabryka
produkcji na dzień

zobowiązała się

Państwowe Zakłady Przemysłu
wełnianego Nr 16 produku ą

Badodatkowo blisko 15 m1:rnnów 3zpulek lllCi

Państwowe Zakłady Przemysłu
Wełnianego Nr 5
Tow. Redaktorze!
Doceniając wielkość historycznego momentu. jakim jest połączenie obu partii robotniczych, dla. u-czczenia tej tak ważnej chwil~,
załoga nasza p~tanowila pcdwuić swe wy•s11
ki i wykonać trudny plan produkcji 1948 r.

do dnia 15. 12. br
inwestycje: budynek produkcyjny
WT 6, kwas salicylowy i betaoksy. Sól R, aw dniu 25 listopada.
paraturę półtechniczną kwasu ftalowego, noPlan wykonaliśmy Jeszcze wcześniej - a
wą bocznicę, dom mieszkalny i dwa baraki,
magazyn materiałów łatwopalnych, kompre- mianowicie w dniu 23 listopada o godzinie
21-ej. dając w ten sposób państwu 668.300 ką
sorownia i szkoła przemysłowa.
eksportowe i
przędzy
Do końca br. fabryka dostarczy ponad plan wysoko-gatunkowej
setki ton barwników. półproduktów orgaFi'z przy 98.24 procentach I-go gatunku,
meldujemy, że zobowiązuje 
Jednocześnie
nych i ·wyrobów nieorganicznych.
my się do końca roku wykonać ponad plan
60.000 kg przędzy.
Dyrekcja
Rada Zakładowa
Zygmw1t Kobus
Pluciński Józef
Przodownicy pracy
Przybysz Aleks., Fortuniak. Wofolechows·kl
Sekrelarze Kół PPR i PPS
Kacprzak, Marcint<owski
wykończyć

'TTIJdnia 1948 r.

My, załoga PZPB Nr 16 w Łodzi meldujemy, że dnia 23.X.48 r. o godz. 14-tej wyk?~
Na dziei't 15 grudnia roczny plan produkcji
naliśmy roczn.v plan produkcji w wysokosc1
został wykonany w 109 proc. Do dnia 31 gru737.952 kg, co stanowi 71.9C2.Gl9 szpulek
dnia 1948 r. Zjednoczenie Energetyczne wyAby uczcić należycie C<ongres Zjednoczekona plan vrodukcji w 114 procentach.
niowy zobowiązaliśmy się wykonać dodatkoPracownicy Zjednoczenia
że
~·teldujemy,
wo od dnia 29.X. do 15.XII 1943 r 107.000 kg,
F rrgetycznego w t•1>,Ju uczczenia Kongresu
co da 9.700.000 dwustometrnwych szpulek niZj~dnoczeniowego przyjęli nasłępujące zoboci. Zadanie powyższe wypełniliśmy
wiązanie, które wykonali w terminie:
Ponadto dziś . w dniu 15.XII.48 r. wykona1. Załoga Elektrowni Łódzkiej zobowiązała
my 2.600 kg i 236.363 szpulek .nici. Od dma
si~ wykonać montaż kotła Nr 26 do dnia 1-go
29 października 1948 r do 31 grudnia 1948 r.
g1 uilnia.
dodatkowo
wykonać
się
zobowiązujemy
'?. Załoga Podokr~gu Nr 4 zobowiązała się
148.780 kg i 14.700.000 szpulek nici.
napięcia
ul;ończyć budowę linii wysokiego
D\ i kt ir Naczelny
Poddębice do dnia 7-10
131 :i.yca (Łódź) · T. Kw:"cinskl
grnJnia.
- Anu:;ik
PPR
Sekretarz
Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego
::. Załoga Podokręgu Nr 2 lObowiązała się
Sekretarz PPS - Berło\\, Id
do dnia ·1 gi:udnia wykonać roczny plan elek nr 32 w Ozorkowie wykonały roczny plan
Po.uda Zakł adowa
produkcji już w dni.u 11 list.opada br.
tt · !iki>.cji o;;ienmastu wsi.
„
Kota1·ski
Dla uczczenia czynem historycznego moDyrektor Naczelny ZEOL
P1zodnwnic. P<acy
roczny
plan
wykcma!iśmy
że
Meldujemy,
mentu zjednoczenia klasy robotniczej postainż. E. Zadrzyński
Sobaczynski, Słowift~ki. Gorczak. Lisow.ika.
nov.>iliśmy dodatkowo wyprodukować w ro- na d2ilel'I 30 listopada br. Do końt:a rok:1
i\-'.lilczarek, Napora, i\1orlr zdł'1' ;ka
970
plan
pon.ad
ku bieżącym 266.000 metrów gotowej tkanl- bieżącego wyproduku,ierny
Se'.retarz Kol<1 PPR ZEOŁ
ny welnianej.
~pr\~ika
tys. kg. szkłf: .
Dyrekcja - St. Wasilewski
S~llJi.@terz Koła PPS ZEOŁ Przev,. Rady Zakładowej - B. Pisera
Przodownky pracy· Pachulsk: Jan. Rybiń.
Kościński
Dyrektor Naczelny - St. Antczak ska, Trojan Edward
l

Państwowe Zakłady Przemysłu
Wełnianego Nr 32 w Ozorkowie

Huta „Hortensja" ,w Piotrkowie

I

!

P. Z. P. B. Nr
wiązania

Ośrodak Konfekcyjny Nr 1 Komunikuje
o przedterminowym wykonamu
planu pronukcyrnego

~ wykonały

swe zoboprzedkongresowe

o.;rodel1 Konfekcyjn:I' nr. I komunikuje łJ
JJl':ocdternii11o·w;1•m w~·lconaniu planu oroduk
cyjnego.
1. Zohowiązali~my sit; wykona<· pl~u roc~
ny do 30 Iistovada 1948 r., \n• l;1:naliśm;. l!'C
w dniu :~o października 1948 r. 1irodukują(·
174.335 sz.'tuk konfekcji o warlo5d nominał ·
ne.i 39~.680.000 zł.
2. Eksport za11lanowany do ·w.· 12. 48 r
zobowiawllśmy się wykona(· na dtiPl1 l gru
wykona łlśm . · go w dniu
dnia 1948 r. 25 . 11. 1948 r.
3. Ponad plan wykonamy na dzień 15 grudnia 1948 r. 15.000 szt., a do 31 gruclnia br. wyprodukujemy dodatkowo 12.000 sztuk pła·
szczy o wartości 120.000.000 zł.
Dyrektor Naczeln•
Rada Zakłado'\'\oa
Kubala.
A. Banachowski

Kvmunikujcmy. że PZPB Nr. 2 wykonały
dr1ia 3.1~. rb. roczny plan produkcyjny w iloś
ci 21.859.698 mtr. tkanin.
Jednocześnie podkreślamy, że załoga naszych
dnia
zobowiązała się ·wykonać do
Zakładów
Kongresu 620.000 mtr. ponad plan, do końca
Kasze zobo'l'!'ilłzania
zaś roku 1.500.000 mtr.
przedkongresowe zrealizowaliśmy.
Dyrektor Naczelny
Rada Zakł.
Michał '.Pol
Komitet Pabr. PPR Małkowska,
Korrutet fabryczn~ Skrzydlewski

tysięcy

50

kg.

da1e załoga

przędzy

ponad plan
PZPR i W Nr 22

Fabryka Obrabiarek im. Strzelr.zyka
melduje o swyc1. sukcGsach
produkcyjnycn

PZPB i W iu· 22 (Łódź, ul. Ką.tna 39-41)
iż plan roczny wykonały w dniu
7 grudnia 1948 r. o godz. 10 min. 3-0 w kiI
logr::-mach faktycznych.
W kilogramonumerach wykonaliśmy plan
rocmy w dniu 3 grudnia 1948 r. o godz, 9.
Plan powyższy został wykonany pomimo
uszkodzenia maszyny parowej, które spowopostój nas.eych za.
dowało dwutygodniowy
meldują:

Fabryka Obrabiarek im. Strzelczyka w Ło
dzi wykonała plan produkcyjny wg wartości
w dniu 3.XI. 1948 r. na sumę 7.754.765 zł w
cenach z r. 1937) i na sumę 438.048.416 zł (we
dług cen bież.).
Załoga nasza zobowiązała się, że do dnia
Kon'gresu Zjednoczenia Partii Robotniczych,
tj. 8.XII.48 r. (peprzednio ustalony termin)
przekroczy swój plan o 50.000.000 zł wg. cen
bież., co równa się 111 proc. Do dnia 8.XII.
1948 r. załoga nasza przekroczyła swój plan
roczny o sumę 73.200.000 zł, co równa się
116,7 procent.
Ponadto załoga nasza postanowiła, że do
dnia 15.XII. 1948 r., tj. do dnia Zjednoczenia
Partii Robotniczych plan roczny przekroczyć
mf sumę zł 90.365.700, co równa się 120,6
procent. I to zadanie wypełniliśmy.
Do końca roku postanowiliśmy wykonać
roczny plan pl'odukcyjny w 128 procent, wytwarzając za 562 miliony zł tokarek. wierta1rek. szlif'Pl'Pk. kotłów i grzejników.

kładów.

klfil.ogramy zdjęto z maszyny nr
obsługiwanej przez ob. Ziętkiewicz Apolorię i Majdę Franiciszkę.
Ostatnie

32

planu odbyło
zwtiązi.lru z wykonaruem
zebranie całej załogi, na którym posta.
nowiono na cześć Kongresu Zjednoczeni.:i.
wcgo Partii Robrtniczych, wyprod'!.Ekcw.rać
dcdatkowo do końca r-Olru ~.ooo kg. przerlzy oraz zwrócić si~: do Dyrekcjj Blranżowej
o v,;ytypowflnie któregokolwiek zakładu w
Po1 -ce, ce!cm podjęct.:. walk.i o najlepiej
wyprodukowaną przędzę tak pod względem
i a kc ;ci (róv.-ność n:t.1-i), aszczędności surowca
]"k i pod względem kosztów własnych.
B. Faust. P[ZeW.
~"kretarz Koła PPR Rady ZakładoweJ PZPB i W nr 22 - Flas?czyński Stefan

W.

się

•

Dycktor Nacze1uy -

Chrapkiewicz Stefan.

Zakłady Przemysłu

Dziewiarskiego
im. Marcina Kasprzaka

Komunikujemy o \~konaniu naszego rocznc;zo planu produkcyJnego na dzień 24 listo~
palla 1948 r.
.i'fodmieniam) , że uprzednio zobowiązali
śm · się wykonać roczny plan 1948 r. do dni~
3."H. 1948 r.
Do końca roku zobowiązujemy się wykonać ponad plan:
14.000 par rękawiczek wełnianych i
4f OOO szt. bielizny jedwabnej.
N<l wcześnie jsze wykonanie planu wpły
or.!u wprowadzenie współzawodnictwa pracy.
co ,., efekcie dało wzrost wydajności i produ;, cji.
Mazurek I.
Koło PPR Ko:o PPS - Tomczyk Zdz.
Dyrektor Naczelny
Stanecki Henryk
Rada Zakładowa PZPDz.
im. M. Kasprzaka

Dyrektor Admin .-Handlow:v
Stefan Wopiński

Huta „Kara" w Piotrkowie

Państwowe Zakłady Przemysłu
Wełnianego Nr 6 w Łodzi

Centralny Zarząd Przemysłu
Papierniczego

Plan roczny wykonaliśmy już 11 wi·ześnia
produkuiąc 2,500.000 mtr. kw. szkła taflowego. Na d?Jień 15 grudnia daliśmy już ponad
Załoga Państwowych Zakładów Przemysłu
plan 677.000 mtr, kw. szkła tap.ow~go, a ~o Wełnianego Nr 6 w Łodzi melduje, iż plan
Centrai.ny Zarząd Przemysłu Papiernicze.
się
wbowaązuJemy
końca roku bieżącego
który zobowiązaliśmy się wykonać w go melduje, że przemy-si papierniczy wykonał
roczny,
wyprodukować dodatkowo 777,QOO mtr kw.
dniu 25 listopada zrealizowaliśmy o 5 dni państwowy plan roczny ilościowo w celulozie
21 listopada. a w papierze 22 listopada rb.
'
przodownik wcześniej, w dniu 20 listopada
Faryś Alfred.
Sekr. PPR W dniu 27 listopada rb. przemysł papierni
pracy: Płoce~
Do końca roku wykonamy jeszcze 207.400
czy wykonał państwowy roczny plan wartokg. przędzy.
w cenach niezmiennych z 1937 r w
Dyrektor Naczelny ściowo
•
,umie zł 289.487 507
Z. Doradziński
Na dzień Kongres.u Jedności Klasy Robotniczej 15 grudnia 1948 r. przemysł papierni.
Sekr PPR - l.a~kow~!ti
czy wykonał:
Sekr. PPS - Wojciechowski
Wełnianego
celulozy - 112.000 t. - (109 procent pi<inu
Przodownicy:
Wałęska, Misiewicz . rocznego), papieru - 232.000 t. - (105 proc.),
Komunikujemy że na zebraniu załogi natektury - 30.50-0 t. (100 proc.). ścieru !>"ZYCb zakładów w dniu 2 listopada rb. po99.600 t. non proc.>.
wzięta zostali. uchwała wykonania rocznego
Na dzień 31.12 rb. p1-zemysł pap iernic-z~
wykona:
planu produkcji do dnia 30.11„48 r. Zadanie
Postanowi.
wypełruone
nas
prze7
zostało
to
celulozy - 117.000 t. (114 procent planu roci
liśmy również do dnia 31 grudni3 1948 r. wy
-ego). papieru -· 242.000 t, (110 proc.), tek.
wykonaliśmy pian
r.
194:3
listopada
17
konać ponad plan 140.000 m. tkaniny wełniatury - 32.000 t . ( 105 proc.) ścieru - l03,60C
wyproKongresu
c1a
otwa•
dziei1
Na
r-ozzny.
,...
nej.
t. (1-04 proc.).
dukowz '' śmy ponad plan 145,000 kg. szkła,
Dyrektor Naczelny wartości według cen rozliczeniowych Przew. Rady Zakł.
Cent1·alny Zarząd
Przemysłu Papiemiczego
F. Gumiński
2.557,000 zł., a do końca roku beżącego da.p o. Dy;-ektora Naczelnego
my krajoWli 294.000 kg, szkła ponad plan.
Sekretarz Koła Fabr. PPR
"Prof. inż, K. Kułarba
M. Tomas
•
Podpisy dyrekcjd,

Pań~twowe · Zakłady Przemysru

Nr 30

Huta „Hurtensia'( w Piotrkowie

I
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udu ją lepsze jut
Władysław

Ram us Anna
przykładem

tak samo

postępować.

kać, że się mało zarabia.

Poco

I

Walentv Wende

Kierzak

I

I

Dworakowski
Do Warszawy wrócił na pierwszą wieś~
o jej wyzwoleniu. Partia posłała go na odpowiedzialną pracę do Gdańska. Stamtąd
został niedawn9 przeniesiony do Łodzi na
stanowisko 1-86 sekretarza Komitetu Łódz
kiego.

kwę

O przodowniczkach
członkiniach PPS
tow. Ramua mówi jak o swoich towarzyszkach.
Wymieniając
kto należy do
koła
partyjnego, wylicza: „Korzeniowska,
Szczepa11ska, Michalakowa, Rybakowa, Sewe
ryniakowa.„"
„
„ Towarzyszko - to my przecież na progu
jednej Partii. W przyszłym tygodniu na nowej Tkalni będzie już jedna Partia. Rozbicie
ruchu robotniczego mamy już za sobą. Takiej Partii jeszcze robotnicy nie mieli - tobędzie wielka, silna Partia".
A czym ma być dla klasy robotniczej ta
wielka Zjednoczona Partia, powiedziała na
zebraniu partyjnym tow. Ramus. „ Przez dłu
gie lata zastanawiałam się nad tym, dlaczego robotników jest tak wielu, a jednak wciąż
jeszcze taką władzę mają fabrykanci i potra
fią wciąż nas gnębić i łamać nasze walki. Zro
zumiałam dopiero po wyzwoleniu, że w roz
biciu tkwiła nasza słabość. Teraz jest inaczej. Ale jeszcze nas wrogowie, spekulanci,
kombinatorzy, próbują.gryźć. Nie daj~y się.
1I Gdy
będziemy całkowi'Cie zjednoczeni, każdy
wróg odrazu sobie zęby połam:e".
Taka jest i tak myśli tow. Anna Ramus,
'! nowy człowiek Polski Ludowej - tkaczka od
Tow. ~1Wlus Anna, wielow:irsztatówka i wiel1;1 pokoleń, budo~niczy Pols~d Socjalisty
przodowmc.'!ka PZPB nr. 1, ktora cztery ra„, czneJ - tkaczka, ktora realizuJe marzenia
zy otrzymała I i II nag1·odę, jest sekretarką wielu pokoleń tkaczy łódzkich.
koła Nowej Tkalni,
koła
przodowników wielowarsztatowców, pracujących na dwuna-1
stu krosnach.
O swej pracy partyjnej I pracy w faltryce
tow. Ramus mówi jednym, ale jakże charakterystycznym zdani0m; „Praca zawodowa w
układach i praca partyjna zespoliły się w
jedno - pracuję na dwunastu krosnach dla
dobra Polski Ludowej, jestem członkiem Pol
skiej Partii Robotniczej i jestem głęboko '
przekonana, że realizując uchwały naszej
Partii, przyczyniam się do wzmocnienia Polski Ludowej - do budowy Polski Socjalistycznej".
Wyżej
powiedziane starczyłoby już dla
ltwierdzenia, że tow. Ramus Anna jest jednym z budowniczych nowej Polski. Dla cał
kowitego jednak scharakteryzowania nowego
człowieka dzisiejszej Polski należy dodać kim
jest i jakimi drogami doszła do Polskiej Par
tll Robotniczej.
.
Pochodzi z rodziny robotniczej - rodziny
tkaczy. Ojciec pracował 56 lat w tych samych zakładach co i ona. Ojciec tkacz, matka prządka, dwie siostry tkaczki, mąż muran:, a towa;rzysz!ka Ramus w PZPB m 1 pra
cuje już 26 lat. Przeszła całe piekło przedwojennego życia robotników. Strajki, redukcje, lokauty. Członek Związków Zawodowych, gorąca sympatyczka lewicy robotniczej, była ciągle na oku dyrekcji.
Podczas okupacji dzieliła los wielu Polaków. Uchylała się od pracy, wielokrotnie
przesiedlana, została w 1944 r. aresztowana
l wywieziona do obozu.
Ilekroć myślę o n01WYcli ludziach ster·
Przed wojną pracowałam na czterech krosnach, a obecnie na dwunastu i wyrabiam ni.kach nasz.ego życia politycznego i gospo16'f procent. Na sześciu krosnach zarobiłam da!I'CZego <ry&uje si~ przed moim.i OC1JYllla syl
14 tys. złotych miesięcznie, a na dwunastu wetka tow. Wendego Walente.go - generalkrołnacb około 25 tys. Żyję lepiej ja, a "kraj nego Q,yrektora przemysłu włi>kien:n'.czego w
ma więcej tkaniny. Ot eo. Ja już nie jestem Pol-.;ce.
Czyż mógł on spodziewać s.ię kiedY'k<>lrwiek
~ młoda nie zmieniłabym się jednak z
nikim praclł - nie przeszłabym na mniejszą tkacz, a po tym podmajstrzy w fabryce
~ kroałen.
Młodzi
powinni za naszym Geyera, pr2~liadowany m al{jtqwn.y udział
w akcj'!. sbrajkorwej, że stan.ie kiedyś na czele jedinego QJ na iiw:ięroszycil prze~:ęt>forstw
na śwliecie - przedsiębiorstwa liczącego poBronisława
nad 300.000 robotntnców?
PrNcl WOjftll była bezpartyjna. Bezpartyj- Czyż mógł tow, Wende/ wycralony z pracy
u, lecz nie obojętna na to, co się wokoło spodziewać się w ciągu wielu 1ait bezirobo'1łej działo. Nie obojętna na wielkie zmagania Ci.a, że będzlie miał ki~dyś możliwość tw~
lłletowe łódzkiego proletriatu. Mąż - komu- czego wyladowanliia swych Sił i umiejętności?
ni.ta w t.adnej fabryce długo miejsca nie zaCzy skromny tkacz dokształcający się po
rrnewał.
ciężkim ośmiogodzinnym din'iu pracy na kur
- Gdy tylko coś gdzieś się zawiązyWało, sach wieczorowych i ślęczący do późna w
- opowiada żona - to on zaraz był na bru- nocy nad ksrLążką mógł przypuścić, że wieku. Ciągle fruwał z jednej fabryki do dru- dza PJ'Zezeń w tak tTudlnych warunkach zda
giej.
byita przyda się komukolwiek?
Ciężkie to były lata. Towarzyszka Kierzak
A jednak rewolucJa nasza, która wywróciprzypomina je sobie, jak zły sen.
Ła wiele skostniałych przesądów i pojęć do- Ludzie w święta jedli jajka, a u mnie prowadziła do tego, że decydujące stan0tylko kartofle w łupinkach, co tu gadać 0 wiska w nowym Ludowym aparac.'.e gospodar
cieście, kiedy nie było chleba, kiedy cukier. czym, państwowym, a częściowo i kulturalkupowałam na deka, a najwyżej to już jedną r.o-oświatowym objęli ludzie wywodzqcy się
czwartą kilograma. Dla nas wtedy życia nie z klasy robotniczej i chłcpstwa lub bl'Fcy
było, życie było zamknięte na siedem spu· ludowi. I cll>atego otworzyła si~ przed tow.
stów - twarz prządki • przodownicy szarze Wendem możliwcść twórczej pracy dla I-uje od tych koszmarnych wspomnień.
du, d'1a narndu. Natychmiast po wyxwoleniu
Okazało się jednak, że życie dla robotnika otrzymuje tow. Wende zadanie uruchomienia
mote być, i że można rozwalić te siedem spn 2lll.:szczonego przemysłu białostockiego, a
stów, na które było ono zamknięte.
W wyzwolonej Polsce tow. Klerzak rzuciła wkrótce po tym przenie1SJcny zostaje do Łoi
dzi do Centralnego Zarządu Przemysłu Włó
się z zapałem w · wir pracy, przy maszyn e, kienniczego, którego kierownictwo obejmuje
11 także w Partii, w PPR.
Jako prządka przodownica jedna z pierwszych przeszła na w roku 1946.
obsługę trzech stron, i jako jedna z pierwOd tego czasu kieruje przemysłem włó
szych td przystąpiła do ruchu współzawod kieniniczym, Zna na wylct setk.'. fabryk skła
nictwa. Jest i przodownicą w pracy partyj- dający się na ten potężny zespół prcduknej, dzielnie spisuje się jako dziesiętniczka, cyjny i co ważniejsze, zna potrzeby mas roniezadługo zostanie pewnie i sekretarzem ko- botniczych, ich radości i smutki.
ła tak powiedzieli mi w tajemnicy towarzyPodejmując decyzje dotyczące dz'es:1tków,
sz~ z tróiki" bawełnianej.
a niekiedy i setek tysięcy 111.1dzi nie zapoWiel; tet zmieniło się w domu u tow. Kie- mi'l"la nig~y o czl~nvieku, o potrzebach i b-orzek. Już nie sama teraz dźwiga na swych lączikac'.1 Jednostk:. .
. .
.
barkach ciężar utrzymania rodziny. M~~ już
Rozw1ą_zuJąc. p_owazne zagadmema . pannie fruwa", lecz pracuje na mur w te1ze sa stwowe i realtzuJąc cele nakreślor;e przez
mej "„trójce", córka uczy się w handlówce Pa<rtle i Rz'.(d, _walcz~c o wykonan;7 planu,
Towarzyszka Kierzkowa z u. fnością patrzy w o polepszenie Jakoścr, o ~enw:wnosc z~h
przyszłość - świat i życie są teraz w Polsce d~ pracy I prowadząc wiele mnyc~ ~OJÓW
dla człowieka pracy na oścież otwarte.
me odrywa s1ę tow. Wende od mas 1 nte zaH. W,
pom.ina o pojedynczym robotniku.

o

- Ziyłem się już z Łodzią - mówi tow.
Dworakowski - dobrze się czuję wśród jej
czerwonych murów i dymiących kominów.
Partia postawiła mnie na bardzo odpowiedzialnym posterunku. Uczynię wszystko by
nie zawieść zaufania Partii, i nie zawieść
zaufania t.owarzyszy ,'.:)zerwonej Lodzi.

Bolesław Faust
Mieszkaniec Karolewa,
tow. Bolesław
Faust pracuje w. „Karolewskiej Manufaktu·
rze" równe 30 lat. Całą swoją młodość spę
dził w zakładach. Tutaj w tych murach prze
żył złe i dobre czasy. Zna i kocha całą zało
gę jak własną rodzinę, zna każdą maszynę,
każdą śrubkę. Jest obecnie w zakładach kierownikiem ruchu i sekretarzem Komitetu
Fabrycznego PPR. Czuje się tutaj gospodarzem w najlepszym tego słowa znaczeniu:
nie komenderuje, nie wywyższa się, choć doskonale orientuje się w zawiłym procesie
produkcji - nie gorzej od naczelnego dyrek
tora.
Tow. Faust od 16-go roku swego życia jest
bez przerwy czynnym działaczem w ruchu
robotniczym. Od 1913-go roku do 1922 był
członkiem PPS. W 1922 r. wstąpił do PPSlewicy, a w 1924 do KPP. Zaraz po wybuchu
wojny na Karolewskiej Manufakturze two·
rzy ::;!ę luźna grupa antyfaszystowska, która
w r. 1942 przeistacza się w komórkę Polskiej
Partii Robotniczej. Oczywiście, że kierownikiem· tej grupy, a później sekretarzem komór
ki, jest tow. Faust.
Podczas okupacji cała załoga była nastawiona na sab-:;taż, który się wzmógł, gdy wy
buchła wojna niemiecko - sowiecka. Niszczo
no oleje, psuto maszynę parową itd.
Zaraz po wyzwoleniu tow. Faust - sekr.
Komitetu Fabrycznego PPR z tym samym en
tuzjazmem i ofiarnością organizuje załogę
do odbudowy zakładów. Potrafi wykazać się
że tak samo jak podczas okupacji zaszczytem
było sabotować pracę dla okupanta, obecn·e ·;.
jest ,zaszczytem pracować dla Ojczyzny jak •
najlepiej, jak najwięcej, jak najszybciej.

Nazwisko nosi tow. Dworakowski nie „od
parady", urodził się bowiem w czworaku
dworskim, w majątku p. Cwirko-Kodyckiego koło Kazimierza nad Wisłą. Ojciec
należał do „niepokornych''. Panu dziedzicowi różne nieprzyjemne niespodzianki robił. Strajki baraczne organizował. Musiał
„jaśnie pan" pomocy policji szukać, żeby
niesfornego dworaka poskromiła.

Niedaleko padło jabłko od jabłoni. Gorzki smak chleba dworskiego, otrzymywanego za pasanie gęsi i krów dziedzicowych,
na długd pozostał w ustach. Nie smaczniejszy byl i t~n otrzymywany w praktyce u
brązownika w Warszawie, a później u ślusarza.
Po ukończeniu szkoły zawodowej, pracując w fabryce, u „Peruna", zaczął stawiać towarzysz Dworakowski pierwsze kro
ki na drodze działalności społecznej.
Najpierw zetknął się z towarzyszami ze
Związku Metalowców. Nieco później, uczę
szczając na wykłady do Uniwersyt~tu Powszechnego, zapoznał się z KZM-owcami,
dzięki którym stał się aktywnym działa
Przekonał
załogę
własnym
przykładem.
czem Komunistycznego Związku Młodzie Tow. Faust oddaje fabryce i Partii ws::ystkie
swoje siły. Pracuje po kilkanaście godzin na
ży Polskiej.
dobę i dość często w niedzielę i święta. RoDroga sama prowadziła do Partii Komu- bi to bez pr;i;eszkód swojej rodziny, bowiem
nistycznej. Znalazł się też w jej szeregach żona, córka i dwaj synowie są aktywnymi
członkami Pols iej Partii Robotniczej.
w 1933 roku. Nie umiejąc być biernym
członkiem, wkrótce zaliczony został do naj
aktywniejszych. Towarzysze darzą go bezwzględnym zaufaniem - tak w Partii, jak
i w Związku Metalowców. Zostaje wybrany członkiem Komitetu Dzielnicowego Praga i członkiem Zarządu Związku Metalowców.
Krwawa masakra robotników krakowskich, która wzburzyła umysły w całej
Połsce, w nim wzbuMliła gtniew. Miu&liał zaprotesto\vać w jakikolwiek sposób. Strajk .
protestacyjny załogi „Peruna" był jego i
dziełem. Wyrzucony za to z fabryki, zna- 1
lazł zajęcie w Zakładach Lotniczych. Tutaj
znów był współorganizatorem protestu
przeciwko proniemieckiej polityce Becka
Śmiały był to czyn. Zakłady Lotnicze pozostawały pod bardzo czujpą opieką „defy", a czas już był gorący - nad Polską
gromadziły się chmury.
Terror, jaki zastosowali Niemcy po zaję
ciu Polski, nie zastraszył tow. Dworakowskiego. Bierze udział w działalności pierwszego zalążka nowej partii - StowarzyPod kierownictwem tow. Fausta załoga
szeniu Przyjaciół Związku Radzieckiego w PZPB nr. 22 pomimo wielkich trudności wy
.
konała roczny plan 4 grudnia br. i zobowią·
Warszawie.
zała się wykonać ponad plan 50.000 kg. przę
Jako jeden z pierwszych wstępuje do dzy.
Polskiej Partii Robotniczej, stając sie od„Jeśli mogliśmy wywiązać się ze swych za~l t
d · ł
.
:
dań - mówi tow. Faust - to tylko dlatego,
razu „ { ywnym z1a aczem rewo1ucyJnego że istnieje współpraca wszystkich ze wszrt0
podziemia. Świadczą o tym funkcje jakie kimi.
pełnił: sekretarz dzielnicy „Grochów" i
U nas koła PPR i PPS już dawno ze soba
członek Komitetu Stołecznego. Brał rów- współpracują i to ściśle. Współpracowaliśmy
ieszcze _wtedy, kiedy Wachowicz ,,panował"
nież udział w historycznym posiedzeniu w Łodzi. Rada Zakładowa tak pracuje, że rv
K. R. N. w noc sylwestrową z 1943-44 r. botnicy już trzeci raz wybrali niemal tych
samych towarzyszy. Taki jest u nas aktyw"
Powstanie
zastaje go na Woli.
Wie,
·
A',~ t yw Jes
· t dn
„
, .
. że Ta duma J·est uzasa d n10na.
wywołane zostało przedwczesme, zda]e SO· bry i rośnie. Rośnie także świadomość zabie sprawę z beznadziejności sytuacji. ale łogi robotniczej a wraz z nią zrozumienie dlti
.
.
·
j pracy w nowej Polsce. Jest to bezwzględm1
b ez wa h ama staJe w szeregach walczących. zai;luga kierownika partyjnego.
starego, wyGdy zamilkły ostatnie strzały, został wzię-: próbowanego cfaiałacza robotnic;r.ego. budowty do niewoli
I n"c:-;:ego Polski Socjalistycznej tow. Bolesła-
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ludu-Pof§kę Socjali§tqczną
Czesław Domaga/a

Wanda Jakubowska
I

„Bolszewiczka" - określiła ją dosadnie
kierowniczka pensji, a za nią i koleżanki
·
szkolne.
1 - Nie wiedziały one - wspomina tow.
I Jakubowska - jaką przysługę oddały mi
tym określeniem. Zdałam sobie bowiem spre
Społecznego „Pamiętników chłopów". w
wę, że rzeczywiście jestem inną, niż one, ŻE
·
· ł ó ·
k ·
t
moje poglądy w przeciwieństwie do ich sa
. ym o resie pisa r wmeż powieść, poskrystalizowane i utrwalone na zaws;r,c
już
wieść o nędzy i walce chłopa polskiego,
Jako entuzjastka filmu, a jednocześnie zd.
ale powieści tej nie dane było nigdy
cydowana przeciwniczka tego, co produkoujrzeć światła dziennego: spłonęła w ko- I
waliśmy w tej dziedzinie, znalazła się w gruminie, gdzie chował ją przed ewentual-.
ple czynnych zwolenników dobrego filmu nym najściem szpiclów i policji.
w Stowarzyszeniu Propagandy Filmu ArtyTo najście wkrótce nastąpiło. W 1936 ro
stycznego, składającego się z lewicowych fil.
ku tow. Domagała był członkiem Komi.temowe6w (Ford, Cękalski) i sympatyków, pra
tu Okręgowego KPP i w tymie roku wraz
gnących podnieść film polski na wyiszy po·
z dwoma towarzyszami został zesłany do
ziom. Stowarzyszenie zostało rozwiązane
. katowni, przygotowywanej przez reżim
gdyż na skutek jego stałych kontaktów z ro.
botnikami, zamieszkującymi przedmieścfa
sanacy;ny dla rewolucjonistów polskich
warszawy, Komisariat Rządu uznał je w
- do „miejsca odosobnienia" w Berezie
„niebezpieczne" i różnego rodzaju szykanami
Kartuskiej.
zmusił do „samolikwidacji".
Gdy wrócił ,; obozu - w domu oczeltlNie zniechęcona tym tow. Jakubowska orTeraz odwiedzała jegc- 1.
wała go policja.
ganizuje wraz z kolegami Spółdzielnię Pracy
wieś bardzo c:tęsto: w dzień, w no...-y, ~ ·
Autorów Filmowych (1937 r.). Spółdzielnia
drogach świeciła ludziom w ~ latai'·· '
ta była w stałym kontakcie z organizacją par
kami, biłP. pałkami - by :1&S-łta~-yć, by
tyjną f wykonywała jej zlecenia.
Wojna pokrzyżowała wszystkie ambitne
uniemożlhvić odbudowę rnzbitej organizaplany. W roku 1942, tow. Jakubowska, jui·
cji. A jednak towarzysze wraz !: towarzy
jako członek Polskiej Partii Robotniczej, zo·
Dziwna i niezwykła była to droga z szem Domagałą prowagzili pracę partyjstaje aresztowana. Pół roku spędziła na Pa3-morgowego ojcowskiego „majątku" we ną: organizowali robotników rolnych 1
wlaku, a potem została wywieziona do O·
wsi Bogumiłowice, która zaprowadziła i;:"O chłopów małorolnych, organizowali mło~ :
do gimnazjum ~ R~domsku. Niezwykła, bo dzież, prowadzili walkę z dworem i i: bo- .' Niewielu już zostało ludzi w Polsce któ- święcimia. Jej akta personalne zostały zao·
s cał.ą. pe:miością. 1?-le zap.rowadziłaby, gdy- gaczem wiejskim, z faszystowską agita- 1 rzy nie znają nazwiska tow. Jakubo~skiej. pstrzone dopiskiem: „Komunistka od 1932 r
by nie ?fiarność OJca, gdyby nie odejmowa cją klent. Były momenty kiedy tow. Do- Tlumy ludzi oglądały film przez nią zreall- Powrót niepożądany". Taką opinię o nieJ
nie sobie od ust, gdyby nie ogromna miłość magale ofiarowano tłuste posadki, stano- zowany - „Ostatni Etap". Każdy wychodził otrzymało Gestapo w spadku po polskiej
matki, gotowej na wszystko, byleby syn '.Yiska honory byle b-· się ustatkował".,1:t: kina wstrząśnięty niesłycha~y?? realizmem „defie",
W Oświęcimiu· tow. Jakubowska bardz0
1 scen, oddanych w sposób wyb1tn1e artystycz"
:r
'
· Od ' ....
wyrwał się z rodzicielskiej nędzy
szybko znajduje swoje miejsce. Jest człon! ny.
rzuch.
.·
, .
.
Al dr
„Grupy Oświęcim".
kiem
słyszało
film"
ten
zrobił
artysta
e oga ze wsi, w ktoreJ ~'Y1tła nędza . Po~ei;i w;vje~hał ~o vyarszawy, by tu -:~I „Wielki
Wbrew pobożnemu życzeniu Gestapo po·
rodzicielska. i niet~lko rodz1~1el~ka, b~ , cierp1ec głod 1 pomt:wierkę, przez d~ugie ' $tę głosy wśród tych, którzy „Ostatni Etap"
WJ,'óclła jednak - doczekała się wyzwolenia
zwykła, naJzwykleJsza w kapitalistyczne] miesiące być bezrobotnym, pracowac ja- ~ oglądali
Polsce, normalna - możn~by powiedzieć ko piaskarz na Wiśle, jako robotnik przy' „~ielki artysta", to szczupła, niepozorna Nie tracąc czasu na jakże zasłużony odpo·
- nędz_a chłopska, prowadził.a da~ej niż do budowli, jako portier w pensjonacie, jako kobieta. Na lew.~j jej ręce widnieje niezatar- czynek, natychmiast przystępuje do pracy
Pragnie czym prędzej odtworzyć na taśmie
gimn?ZJUm w Rad~msku. Nie, me dopro- robotnik w ekspedycji, i w wielu jeszcze ty ~lad .ok1!pa;J1 - nr 43513. .
~1~torr~ zy;ia tow. Jakubowskiej, !o wła-: filmowej świeże jeszcze we wspomnieniu
wadziła ona do uniwersytetu, do posadki innych ,zawodach".
~ci~e h1-?~or1~ pewn~go odła~lU pos.ępoweJ życie obozu. że się jej to udało - wiemy
•
•
'
i godności. Nie doprowadziła nawet do ma
mt~ligencJ1 m1ędzyw0Jei;i~j: Tego odłamu, wszyscy. „Ostatni Etap" stał się naszym
•
tury. Urwała się w połowie skręciła w
acz nie był orgamczme związany z par sztandarowym filmem.
w czasi'e okupacJ'1' długo kluczył przed ktory
ó
'
b 0 k 1 b• Y .d o.prowi: d ~ 1'ć d 0 szere~
Koło realiz~torów filmowych - peperowtlą komunistyczną, to jednak był powiązany
w KPP,
do cell w1ęz1enneJ l do męczarni w Bere- mackami Gestapo. Gdy Armia Radziec- tysiącznymi nićmi z polskim ruchem rewo- ców, wysunęło ją na delegata. Jej kandyda·
ka i Wojsko Polskie wkroczyły do Lubli- lucyjnym. Z tą tylko różnicą, że tow. Jaku- tura przeszła wszystkie instancje wyborcze.
zie.
Organ~zacja wiejska KPP, którą kiero- na, przez krótki czas tow. Domagała prze bowska nie przążywała tych wahań, tak cha- Wybrano ją na konferencj.I dzielnicowej I na
wał tow. Domagała, rosła: 40 komórek, 6 bywa w szeregach Pierwszej Armii, rakt~rystyc:z~ych dla postępo:""'ej młodzieży konferencji miejskiej. Na Kongreaie będzie
komitetów gminnych, 2 komitety między- wkrótce jednak powołany zostaje do pra- intehgi:nc~IeJ, dopiero szukaJącej właściwej jednym z reprezentantów' robotniczej Łodzi.
„To dla mnie powód do dumy, że właśnie
gminne a tow. Domagała był już sekreta- cy partyjnej w Komitecie Centra~ym .na drogi zyc1a'. Jej droga od dzieci~twa była
szeJ· part1•1· Od ma3'a 1945 roku 1est m- wytknięta przez ojca - konsekwentnego de- robotniczy ośrodek będę reprezentowała.
· ·t
·t t p
'
K
S
towaBo
radziecką.
szkołę
przez
i
mokratę
·
Radomw
owego
owia
u
omie
rzem
wiadczy to, jak ceni klasa robotnicza, twórstruktorem Wydziału Personalnego KC,
k
od roku 1946 _ zastępcą kierownika te- rzyszka Jakubowska ukończyła szkołę po- ców nowej sztuki, sztuki służącej potrzebom
s u.
cz a wszechną w ZSRR, w pierwszych latach po szerokich mas. Wytężę wszystkie swe siły.
ro
k
.
·.
W 1935 roku siedział przez 3 miesiące
w więzieniu piotrkowskim, poczym wró- goz wydziału, a w ro u 1948. .~P~Pl° rewolucji. Gdy po powrocie do Polski za- by sprostać tym zadaniom, jakie stawia
kiwl częła uczęszczać na pensję w Warszawie-- - przed nami klasa robotntcza. Okazplłbyśmy
cił znów na wieś pracował w prasie par- P ę W wojewódzkiej. orgamz~CJl
- od razu wyodrębniła się pośród swych kole- się - my filmowcy - niepotrzebnf, gdybyŁodzi - początkowo Jako II-g1, a od
'
1 an_e_k~,.;';.;;'p_an_ie_n_e_k_"_z...:.;,„1_e,;,p.;.sz.:y;.;c.,.h....;,d;,;.o,;.;m,;.;ó;.;,w.;.'.;.'·--..:.ś:.;;;my. nie umieli ich wykonać~"-·----::.:u:..::rm:':.:e:si:,:ę:.;:c;.y_J::.;.a;;;;k;;,;o;_.:.je..:J:..._1_-s_z.:;.y_se_k_r_e_t_a_rz_._ _..-z_·
----------------k
- był współredaktorem ,~Głosu Lu
du Miast i Wsi", a na marginesie tej pracy - pisał pamiętnik chłopa, jedną z nagrodzonych prac znanych przed wojną,
wydanych przez Instytut Gospodarstwa

I tyjnej
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Józefa Seweryniakowa

Eugeniusz Stawiński

nie chce się wprost wierzy6, że były ezaey, gdy małe dzieci pracowały w fabrykach, ie
przyjmowano je chętnie, bo płacono im 'miesznie małe stawki i wykorzystywano w nieludz·
ki 11pos6b. Tow. Józefa Sewerynie.kowa miała
18 lat, gdy bieda panują.na w domu, zmn!ił& ją.
do pracy w fabryce. Ile łez wylałe.; ile krzywdy
dzieciństwa. i młodoici,
doznała przez te lata
sptlhone przy warsztacie w zakładach Steiner
tll. - Trudno o tym m6wi6 dzj~, .z perspektywy
38 lat, dziS, gdy się jest j~Dł z czołowych
włókienniczych
pr110downio ł6dzkich zakład
i gdy pracuje się nię dla fa rykanta, lecz dla
siebie samej, dla swego państwa, dla całego na
rodu.
W ogromnej sali tzw. „Młynka' 1 P. z. P. B.
Nr. 1 tow. Sewcryniakowa krząta eię wAród
swoich 12-u krosien, uważając, czy wszystkie
dobrze pracują, ezy równo snuje się ni6. Mała
i 11ezupła. przesuwa. się od warsztatu, do warsztatu, tu zmieni szpulkę, tam zwią.że nitkę i długi rząd 12-u krosien zgodnie wystukuje I
coraz to nowo metry białego płótna. Miła jest
pra.ea gdy nikt nie popędza, gdy każdy !lam się
. pilnuje, a.by jaknajwięcej i jaknajlepiej pre.cowa6.
Do współzawodnictwa pracy tow. SeweryniaByłem raz na jakiejś skromnej uroczykowa prz~·stii.piła w 1945 roku. Początkowo
robociarskiej - otwarciu ~etlicy
stości
obsługiwała „szóstki'', później wre.z z tow. RyW
bakową. przeszła na „dwunastki''. Współze.wo· fabrycznej, czy coś w tym rodzaju.
dnictwo pracy uważa Seweryniakowa za jedyną. pewnej chwili ktoś ode drzwi krzyknął:
drogę do szybkiego wzrostu produkcji, a. co za
- Mamy gościa! Towarzysz prezydent
tym idzie do szybszej odbudowy całego kraju. przyszedł na naszą uroczystość!
Sewery
tow.
Na każdym zebraniu fabrycznym
Uradowani niespodziewaną wizytą roniakowa. a1Jeluje do swoich towarzyszy pracy,
aby przystąpili do tego szlacli.etnego wyścigu botnicy gościnnie przywitali tow. Stawiń
skiego.
i dobrze przy~łużyli się krajowi.
Zapyta.na, co myśli o rychłym już połączeniu
- Zaszczyt to dla nas towarzyszu preScweryniakowa. wzdycha., zydencie, że pamiętaliście odwiedzić nas
alę obydwu partii,
nio bez pewnego żalu: „Tak bardzo chciałabym
by6 w Warsznwie i zobnczy6 to naprawdę wiel· - mówił starszy robociarz z widocznym
kie dla nas, wszystkich ludzi pracy - liwięto". wzruszeniem. Gdzie by tam przed wojFakt zjednoczenia jest dla Soweryniakowej zu- ną takiego gościa między robotnikami
pełnie ja~ny i zrozumiały. „Przecież ue. naszych !!zukać. Witamv serdecznie!
aztando.rach widnieje napis: „Proletariusze
- Z tym zaszczytem - odpowiedział
wszyFtkich krnj6w, łączcie się'', musimy więc na powitanie tow. Stawiński - to jest
łączy6 się w ,iedną. wRp6Jną. dla wszystkich lu tak:
ja właśnie czuie się zaszczycony
dzi prat•y - partię''.
tym, że mnie tak serdecznie witacie, że
rowmowanic Seweryniakov-ej.
jc~t
Pro~te
Tak samo jnk ona. m.vślą. całe rzeszo robotni· tak gościnnie przyjmujecie mnie do sweków, którzy w zjcdno(•zeniu widzą. ucieleśnienie go grona i traktujecie mnie jako swojelat, zwycięstwo niezliczonych go. Nie może zresztą być inaczej. Prezymarzeń wiciu
dentem jestem od niedawna, a robociawalk o socjalizm.
Dził

rzem - przeszło dwadzieścia lat. Jeszcze
mi. się odciski na rękach nie zdążyły zagoić.
- Prawda to - zapytał siedzący obok
~e mężcz~zna, z .lekkim niedowierzamem: w głosie. Ja .med~wno w Łodzi, to
go pierwszy raz. widzę 1 słyszę.
- Najprawdziwsza prawda. W jednej
fabryce pracowaliśmy _ on na jednych
krosnach, a ja obok na drugich - odpowiedziałem.

-

A gdzie on na takie nauki chodził,

żeby mógł prezydentem zostać?

- Życie go nauczyło. Do szkoły, jak
był mały, to nawet nfo miał ....czasu chodzić. Kiedy miał jedenaście lat musiał
pójść pracować przy wydobywaniu torfu.
Kiedy zaś zaczął uczęszczać do szkoły to
też nie patrzył tylko na to co ojciec i
r:iatka śza:obią. Tdakich JW·aki on by~o jdeeczorarm, g Y
szcze o m1oro w omu.
k . ki
d
d b'ł
· · l k ·
y;orzec a 115
JUZ ~ CJe ~ r~ i • . na
chodził, wahzk1 nosił pasazerorn. Zawsze
. .
ma t ce. parę groszy .•na w łasnym grzb lecie
.
•
zarobio~~ch PNY1:iosł..
. - No i co daleJ z mm było, oIJ')wiadaJ
cie.
Słuchaczy zebrało się koło mnie wię~ej. Poparli prośbę towarzysze. Musiałem
więc opowiadać do końca.
Uprosił potem ojca, żeby go do fabryki wziął. Znalazło się miejsce w jednej
- krosna trzeba było czyścić i ustawiać.

Dumny był ze swej pracy uważał ją za
swego rodzaju awans społeczny - robotnik już przecież. Duma jego• wzrosła,
gdy ojciec zacząl go uczyć tkactwa Miał
szczęście, bo nie długo trwało jak dostał
krosna Ale cóż - hardy był i nie bał się
z fabrykantem wojować. Oczywiście, wyleciał z roboty.
W innej fabryce pracował dwa lata
Już był świadomy politycznie i wiedział

/

I

czego chce. Za to właśnie wyrzucili go z
pracy. Lubili jednak Gieńka towarzysze
- lubili i szanowali. Uradzili. że wciągną go spowrotem do pracy. Nastraszyli
fabrykanta strajkiem i ten zgodził !lię
przyjąć „buntownika". w roku 1926 wyleciał jednak ostatecznie od Kl ·
eJmana.
KoA~ą mu w gardle był. Wkrótce potem
wstąpił do KPP. Nie mógł pójść gdzie indziej, zbyt konsekwentnym był w swej
walce z niesprawiedliwością.
·
·
s. zybk0 po~al'I się na mm
robotnicy
RaJsfelda, gdzie otrzymał pracę i wybrali
go ~elegatem fabrycznym. W odpowiedzi
na Jedną z szykan właściciela zorganizował strajk. W konsekwencji tego znów
znalazł się na bruku.
w 1928 r. podczas wyborów do Zarząb
t ł
du Związku Jedwab 'kó
m w zo!. a wy rany przewodniczącym. Odtąd iuż nigdy
·
· · us t a l ona op1.
· M'al
nie zaznał spcko iu.
iuz
i
do więzienia
nię w „defie", wędrował
przy każdej okazji. A okazji nie brakował~. Czerwoni włókniarze zacięcie walczylr o poprawę swego losu, o każdy
grosz zapłaty. Ogromny strajk jedwabników zimą 1931-32 r., powszechnv straiJ'
włókniarzy w 1933 r. tłumiony salwa:nj
policji, znów strajk iedwabników osiem·
nastotygodniowy.„ A tych mniejszvch akcji niesposób wyliczyć To wszystko hyły
okazie do stoMwania S7"1~ ... "'"""r tow
c;tawińskiego. Nie złamały jednak w nim
ducha.
- Taaak - pokiwał głową mói sąsiad
z lewej strony _ dobrą szko>ę człowiek

„

przeszedł. Na 7.adnym uniwersvtecie teg0
nie nauczą. Nie dziwota. że umie miastem gospodarzyć. W sam raz pasuje d"
niego - czerwony prezydent - CzerwC"
nej Łodzi.
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PODNIEŚLIŚMY POLSKĘ

Z RUIN

Polski l'Obotnik, tiolski (,hło1> i. inte~ig~ut
nie uląkł się ogromu zmsz~zen, Ja:
kie zastaliśmy na progu WyzwoloneJ Polsln.
olskle masy pracujące nic załamały rąl1
nad ranami zadanymi Krajowi przez wojnę.
ale od razu przystąpiły do ich „zabliźniania„
Dzięki tej ofiarnej i pełnej poświęcenia pra
cy, wspartej wydatną, braterski>. pomoca
ZSRR (który np. w 1945 r. dostaw:· ··'i zbo7:i
i żywności oddalił od nas widmo r; 1 ndul ślady ,gospodarki" okupacyjnej -; :•yh~'". 'lT
stały uprzątnięte i szybko mszyła n n·w ';'
całego ln·aju.
iiracujący

1

września

1939 rokn

runęła na Polskę krwa-

wa

nawała

hitlerowska,
na sze miasta i wsie, ,otując
milionom mieszkańców
naszego kra,iu
ohydny los niewolnikow oraz terror, mękę i
śmierć
w katowniach
gestapo i za drutami
ob.ozów
koncentracyjnych.„ (1)
obracając w ruinę

Jutrzenka wolności I
oswobodzenia nie przyszła
do Polski z „Zacbodu"1 zaświtała nam
ona dopiero, gdy, do
walki z barbarzyńcą hitlerowskim stanął Zwią
zek Radziecki, nadzieja
i ostoja ludów walczą
cych o wyzwolenie. Pod
Moskwą i po.d Charkowem, pod Leningradem
i pod Kurskiem, pod
Orłem, a przede wszyst
kim POD STALINGRA
DEM - „TAM OCALONO NASZ DOM". (2)

PPR buduje jedność
narodu dla walki z oku
pantem. Z jej inicjatywy i współpracy z towarzyszami z RPPS powstaje Krajowa Rada
Narodowa - przedstawicielstwo narodu. W
momencie
przełomo
WYDJ., gdy bohaterska
Armia Radziecka i wal
cząca u jej boku Armia
Polska, idąca bojowym
szlakiem od Lenino speł
niły nadzieje kraju naszego, Krajowa Rada
Narodowa powołała Pol
ski Komitet Wyzwolenia Narodowego - faktyczny Rząd narodu.

W Warszawie, już nazajutrz po wyzwole·
niu, kobiety i mężczyźni, starcy i dzieci z całym entuzjazmem wzięli się · do oczyszczania
z gruzów ukochanej Stolicy.„

Zaczynał()
się
w
1945 roku odbudowę
fabryk i innych za-

. kładów pracy od takich oto „początków":
„goła" hala,
wywiezione lub zniszczone
maszyny i urządze
nia. A dziś.„

Ciężka I trudna była zima 19-15 roku. W fa
brykach stosy gruzu i złomu, !:upy śmieci po
niemieckich, wybite okna, dziurawe dachy,
zarysowane ....ściany... Mimo to, jeszcze zimą
1945 roku, duża część tych fabryk została
uporządkowana i oddana do użytku produkcyjnego. Zasługa to polskiej klasy ro~~i
czej, która nie szczędziła trudu i wys1łko~,
aby uruchomić jak najszybciej unieszkodh·
wione przez okupanta warsztaty pracy.
Dziś, .kiedy cała Polska dymi kominami od
budowanych fabryk i hut, warto przypomnieć
owych pierwszych pionierów robotniczych; którzy rękami zgrabiałymi od zimna,
nie patrząc „która godzina", clninr• i nocą kładli zręby
pod wf k 1·zes'.lony H1is ki przemysł.

Odbudowa i uporządkowanie warsztatów
pracy - to, niestety, nie wszystko. W 1945 r.
nasz przemysł włókienniczy - obok różnych
innych trudności - stanął przed przeszkodą
- zasadniczą: brakiem surowca. W tym
ciężkim kłopocie pospieszył nam jak zwy•
kle - z pomocą Związek Radziecki, dostarczając natychmiast
odpowiednie transporty
bawełny...

Kl'8lf nasz po wyzwoleniu - ło obraz nędzy
i zniszczenia:
miasta
zrujnowane, wsie spalone, domy rozbite, mosty wysadzone, rozgrabione fabryki i tabor
kolejowy„. Jakież jnne
dziedzictwo mógł nam
zostawić Krzyżak spod
znaku swastyki? (4)

Obok wspaniale prosperującej komunikacji
kolejowej - rozwija się także komunikacja
samolotowa. Odrodzonej Polsce „rosną
skrzydła".„

Mimo jednak wszystkich swoich wysiłków
dewastacyjnych barbarzyńcy hitlerowscy nie
zdołali
uszkodzić,
ani
ukraść największego na
szego „skarbu natural·
nego": zapału, wiary w
lepsze jutro, ochoty do
inacy... Na ruinach tedy
<>d razu zakwita życie.
(5)

Barbarzyńca
płochu
przed

hiile1·owski. uciekając w po
Armią Rall„ieck•:,
starał si
miszczyć jak najbardzieJ sieć komunikacyj.
ną,
toteż
w 1945 roku otrzymaliśmy „ w
spadku" zdewastowane tory kolejowe, spalone stacje i zrujnowany, nieliczny kolejo\Vy
tabor. Odrodzona P. K. P. w rekordowym
•:r.asie z tych zniszczeń wojennych „zmar·
•wychwstała" i dziś po odbudowanej i cora?
>ardziej się rozbudo,„ującej . sifci kolejowej
ukną łicznf' pociągi
.z<;odnif' z rozkładem
·•.zdy" - w służbit' rnHionów pasażerów i
ilionów ton transpottu.
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„W l'oku 1946

bllśmy

w roku 1947 lepiej,

niż

~AZENY.S~WU!X1ENHLCZ.A GO

HIJ.IONACll - ZAOUJ:71C Z -z:--79.$7

•

lepiej, niż w r. 1945, Jeżeli w roku 1948 mM:emy etę abr~ tiar•
w 1946, w r. 1948 le• dziej elegancko, niż w poprzędnlch lllłach -

nit w r. 1947„. to oświadczenie kiero- zasługa to naszych dzielnych włókniany:
wnika naszej gospodarki narodowej, tow. ich aktywnego udzlalu we współzawodnict
mln. H. Minca, odnosi się do wszystkich dzie- wie pracy„.
dzin tycia, również więc i do odziewania się.

płeJ,

uych prsęz kierownictwo na.szej partłl I ~
KraJ nas~ • okresu odbudowy wchodzi
lej akejl wsp61zawodnłcnva w wykonaniu pła w okres socjalistycznej budowy I rozbudoW)'.
na gospod.arclllel'o f Innych zadał\ postawło·
Ddqł;I

oflanaemu I

wf pobklego

WYtę:lonemu wywlłko

świata pracy, dzięki wspanla· -

•

Dla zrealh:owanla na·
planów 1ospodarcąch połrzeba nam no~·
fabryk, DOwYCh
-I
warsztatów pracy_
sąeh

wym

11ł't

Wojna stanowi tragedię biologiczną nasze·
Po pracy robotnik znajduje kultural~y od·
go narodu. Nie tylko kosztowała nas ona poczynek w rozbudowującej się coraz barW roku 19ł5 - ,,skromne POCZl\tki", dziś łys~ sztuk odzieży.„ wyprodukowanych po 6.000.000 poległych, ale pozostawiło po sobie dziej sieci świetlic fabrycznych,
- miliony ton węgla, miliony metrów tka" nad plan, którego wykonanie podniosło znacz niezliczone ofiary, których zdrowie w wynin, setki łysięcy kg przędzy, setki maszyn I nie nasz!\. stopę życiową l ogólny dobrobyt niku okupacji doznało poważnego szwanku.
Ni~ łatwo jest zaleczyć rany powstałe na tym
obrabiarek, sełkl łyslęcy par obuwia l setki kraja.
odcinku. Dlatego właśnie pokrYWa się Kraj
siecią ambulatoriów, lecznic I punktów lekarskich, uruchamia się coraz to nowe sanatoria I zakłady t]Zdrowiskowe celem podniesienia zdrowotności ca.lego społeczeństwa„.

„.

A

I

"UNCJA

Szkolnictwo stanowi przedmiot szczegóJneJ
troski naszej partii i Rrądu. Oświata obejmu
je SWYm zasięgiem nie tylko „normalnych''
uczniów, ale i dorosłych analfabetów.

Z kraju o niskiej konsumcjl „chleba prze gla (zwiększonJ'- tak wspaniale w tym roku
węgla stajemy 11fę COl'a• szybciej inicjatywą kopalni „Zabrze-Wschód'') przy·
mysłu" Jednym ;; najbardziej uprzemysłowionych Kra śpiesza nasz rozwój gospodarczy,
jów w Europie. Wzrasł.łJące wydobycie wę·

~ --CCIKAV

NA.

SbOW.§

nlZYl!AIJAJA&lł
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Uśmiecha się radośnie dziecko robotnicze
w żłobku fabrycznym: czuje ono, że życie
nasze już stało się słoclsze (patrz - wykres
obok: produkcja cukru).

j~j

W przecłą1u trzech lat zagospodarowaliśmy
,,na dobro" nasze Ziemie Odzyskane. Porty
Ziem Odzyskanych - Gdańsk, Gdynia, a
Setki łyslęoy hektarów wzlęlłśm:r pod zwłaszcza Szczecin aą naszym „oknem na
płu„. Nie ma już ziemi, która by le:lala od• świat", z którego coraz bardziej „wygląda"
polski handel; jego obroty z zagranicą idą. w
-al!iewom„.
ł01łem i nie zo tala pode'!'" miliardy złobch.„

4•s

fl29

rlhn

EftJtJ

,~·-r~·

1s_o/.u: ·

Przez trz~ Iata istnienia Polski. Odrodzo- , żłobków, przedszkoli itd. Dziecko _ to Pl'SY•
W trosce o nvlększenie wYdajności rolnic-, cznych do poziomu nieznanego naszej „go· nej coraz większy akcent kładzie się na roz- szłość narodu a naro'd cal
l
j
Y pracu e pnec e
•
·
ó
twa zwiększyliśmy produkcję oawoz6w sztu- spodarce" przedwojennej,
w J akcJi socjalnej, na budowę l rozbudowę dla ler.s,.,t>.i p rzyszłości.
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Sp eł niły się
o to słowa, które są

tow.
Gudasz Helena

tow.
Deka

Bronisława

marzen.1a
nasze
pracy...
na ustach robotnika i

tow. Mucha Janina
Adamusik Maria

Dobrze jest

Tow.

Gościmińska

Wanda

Myś01 y

J&ko cz~ladnikowi ślusarskiemu znana
mi była niedola mloc:kieży robotniczej. Sam
wiele przecierpiałem. Po otrzymaniu tytułu
czeladnika usunięto mnie z pracy. Tak to
się praktykawało w clawnych czasach. Cze
ladnikowi trzeba było więcej płacić, aniże
li uczniowi. Swiadectwo czeladnicze przeistoczyło się dla młodzieży robotniczej w
świadectwo bezrobocia.
W 1934 r. byłem członkiem Wydziału
Młodzieżowego Dzielnicy Górnej PPS. Po
trzech miesiącach zostałem wybrany sekre
tarzem Wyażiału, a później członkiem egzekutywy Zarządu Łódzkiego. Trwało to
aż do wybuchu wojny i zaryzykuję twierdzenie, że po przez wszystkie te lata bez
ustannie toczyła się walka o jedność działania młodzieży pepesowskiej i kazetemow
sk.iej.
Już w 1934 roku my, młodzież turowa,
walczyliśmy z władzami centJtalnymi PPS,
które chciały sobie całkowicie podporząd

się przeistoczenfo TUR w wydział młodzie
żowy przy PPS ... Byliśmy nawet jakiś czas
półlegalni. na ulicy. I rzecz charakterysty-

tow.
Rybak Helena

Doczekali śmy

tej chwm

tow.
Helena

tow.
Switoniak Bronisława

Lipińska

Stanisław

Zjednoczenia

Mroczkowski

dz!iewC1Jyna, gdy praO zbliżającym 'się Kongresie ZjednoczenioKoszalew w Zagłębiu
wym trudno mi mówić spokojnie. Wszak
Bogata jest kujawska ziemia - rodzimi.
t
"ś
mam już OO lat i niejedno widziały moje Dąbrowskim. dy kutowali my z owarzysza. ziemia tow. Mroczkowskiego, ale biedne b;
Rozumiepartii.
jednej
temat
na
PPS
z
mi
oczy. Nigdy nie rozwniałem, dlaczego w ło liśmy. już wtedy, na ile wyrosłyby siły kla- ło jego życie. Urodził się w rodzinie bezro]
nie klasy robotniczej ma pcinować l'OZ17.<.11''k. sy robotniczej, gdybyśmy byJi . scementowani. ~~f!„~hłopów, żyjących z wyrobku na „pań·
Pracowałem w Piotrkowskiej Manufakturze
Mając lat 15-cie powędrował do Brześci<,
Nie wiem, gdzie obecnie zna idują się toi na długo przed w->jną wid.:iałem zgubny
wipływ tego rozbicia. A przecież jeden był warzys:e młodośc' .-:· ch<?ałab!m się z ~i Kujawskiego, by rozpocząć praktykę w od·
cel i tylko jedna była droga do tego celu. ~potk:ac, aby podziel!ić ~ Wl~~ą radością, Iewni. W 1901 roku został zmobilizowany de
Jako członek KPP prowadziłem częste i z~ to~ o czym wszyscy marzyllsmy - speł- t,vojska rosyjskiego. Pięcioletnia służba ciąg·
I nęła się w nieskończoność, a ostatni jej o
.•
•
długie rozmowy z liowa•rzyszami z PPS. Wie- rua sie.
Fran<'.1~ka Rybmska . „ kres upłynął w okopach na wojnie rosyjsko
lu z nich zgadzało się ze mną, ale wyniki
przodowruca fl:uty „H~tensJa japońskiej. Posłany wraz ze swoją jednostk.
praktyczne były słabe. Wszak w szeregach
do tłumienia demonstracji w 1905 r. nie po
w Piotrkow1e
robotniczych dzialał wróg klasowy. Prawicorozkazu strzelania do robotnikó\\·
słuchał
wcy dławili każdy odrach sw:;~h to\van.yszy
Kolportował w koszar'lch nielegalne ulotkipartyjnych ku jedności.
JUŻ wtedy związany był z ruchem rewolu'
Stary już je&tem, niewiele mi się JUZ nacyjnym.
al~ dobrw jest dożyć
leży na tym świecie,
- Możecie sobie wyobr::izić, jak się czu.
Tow .
chwili, o której się marzyło przez tyle lat
lcm - opowiada tow Mroczkowski - kiedy
- chwi'1i ziednoczenia klasy robotniczej,
robotnicy rzucali do nas kamieniami i strze·
Bronisława
Zjednoczona klasa robotnicza stanie się
lali z rewolwerów. Przecież nie mogłen'
nie może S:ę
taką siłą, której 11.ikt i nic
krzyknąć: „towarzysze, ja nie wróg, jesterc
Kierzek
przeciwstar.V!ić.
wasz!". Mógł człowiek marnie zginąć.
Po zwolnieniu ze służby przyjechał do Ło·
Masz.talerz Władysław
dzi i zaczął pracować u Johna. Wybuchła
. robotnik Zakładów Drzewnych
jednak wojna światowa i znów musiał przy·
._______-;na:,·..;,;;B;.:;u:;g:,:a;:,;ju: __ __ ..:.._ __ _ ______ _...;;;;;;;_,;__ _ _ _____ wdziać mundur i pójść na front. Tym razem
już zdecydowanie przystał do bolszewików.
co spvwodowało, że w 1918 r. wziął czynny
udział w rewolucji, w szeregach miń kiej organizacji bolszewickiej.
„Uspokoiło się wszystko. zacząłem praco·
czna, że właśnie kazetemowcy, z ktorynn l'ię „dwóch wrogów" oraz nienaw1sc do
Partia :>:robiła mnie ma)·
wać w fabryce.
uchronili nas wówczas Zlw. Radzieckiego, który już \;tedy wah.zył strem-odlewnikiem. Przeżyłem w tym r:ikre
spotykaliśmy się,
z
od nielegalności. Przekonali nas, że nie na- z okupantem - związaliśmy się luźnie
sie niezapomniany dzie11. Było to wtedy, kie·
leży palić wszystkich mostów za sobą. ze PPR. W styczniu 1945 roku wstąpiłem do dy do Mińska przyjechał Len:n. Zorganizo
młodzież nie powinna r~ygrtować z lega!- PPR. w gminie Gospodarz, w której miesz waliśmy ogromny wiec. Kto żyw. szedł zo.
nej organizacji. Dopiero wówczas zgodzili- kałem zostałem wybrany przewodniczącym baczyć i posłuchać wielkiego wodza proletariatu. Pięknie przemawiał Lenin. Każde je·
śmy się na przeistoczenie TUR w wyilział Gminnej Rady Narodov.--ej, a potem wój- go słowo chv.rytało za serce. Nawoływał ro·
jak Dryz- tero. Byłem sekretarzem Gminnego Komite botników do wzmożonej prncy, do zwięks1e
młodzieżowy. Kazetemowcy ner Wacław, Helena Zand i wielu innych z tu PPR i wraz z towarzyszami ze wsi nia wysiłków przy budowie pierwszego w
Górniaka byli naszymi prawdziwymi i ser- Prawda organizowaliśmy zarząd gmilmy, świecie państwa socjalistycznego".
Służba w Czerwonej Armii była następ·
decznymi druhami, przy ich pomocy zawią spółdzielnię, Rady Narodowe. Obecnie o~
października b.r. jestem przewodm- nym etapem niespokojnego żywota tow.
zała się braterska przyjaźń między mło- l-go
Mroczko.wskiego. Służył w Pierwszym Pro·
dzieżą kazetemową i pepesowską. To oni czącym Powiatowej Rady Nar odowej.
letariackim Batalionie, który składał się wyOd 17go r oku życia marzeniem moim by- łącznie z partyjniaków i poszedl na front,
nauczyli nas krytyc.znie patrzeć na zdradzieckich prawicowych przywódców PPS. la widz!eć zwartą jednolitą organizację m.ło gdy na rozkaz . zagranicznych impL•rialistów
Piłsudski ruszył na .Kijów. Ranny dostał się
Wpływ KZMP na naszą młodzież pepe- dzieżową i partię robotniczą.
do niewoli. J ako „zdrajc~ chcieli go oficePienvszą radością było złączenie się or- rowie powiesić. Skończyło się na skopaniu
sowską najjaskrawiej uwydatniał się podczas krajowych kursów szkoleniowych. W ganizacji młodzieżowych i powstanie ZMP. i wybiciu kolbą kilku zębów. Z „wilczym
dzień słuchaliśmy wykładów Pużaka, Cza- Całkowita likwidacja rozbicia następuje biletem" przerzucono go do Łodzi. Musiał się
pińskiego, Arciszewskiego (Dubois miał obecnie. Jedna partia zjednoczonej klasy meldować co tydzień w I<'.omisariacie.
Tacy ludzie, jak tow. Mroczkowski są jezaledwie trzy wykłady), w nocy zaś zbie- robotniczej będzie taką siłą, która potrafi dnak „niepoprawni". Bicie w zęby nie przewrogowi.
każdemu
się
przeciwstawić
analiz-0walii
KZMP
z
razem
się
raliśmy
konało go. Wstąpił do KPP. Jako kandydat
Ziściły się mar;;enia 0 jedności _ ma- partii do Sejmu został aresztowany. Odsieśmy wysłuchane referaty. Z trzydziestu
słuchaczy tylko trzech było prawicowców i rzenia wielu lat _ marzenia dziesiątek i dział w więzieniu 3 lala I znów praca u .Joh
na, działalność w partii i Zwiazku Mefalow'
icl1 musielis~my s1"ę umstrzegać.
setek tysięcy uczciwych robotnikow za- ców, aż do 1939 r.
„„
·
Wszystkie wykłady - a było to już w r ówno peperowskich jak .i kapep~wskich
Gdy przys!ło wyzwolenie, tow. lVIroczkow·
roku 1937 - 38 - były przeplatane 'ilro- nabierają realnych kształtow. W Jednym ski liczył sobie 65 lat. Czas byłoby już wła
gą propagandą przeciwko Zw. Radzieckie- szeregu będziemy wspólnie budować ustrój ściwie odpocząć, ale teraz, teraz, kiedy na·
reszcie mógł pracować dla Polski Socjali·
socjalizm.
sprawiedliwości społecznej mu.
stycznej nie chciało E.ię siedzieć w domu. Or··
Br<miarczyk
Boleslaw
.
Podczas okupacji nie straciłem kOlltaktu z I
ganizuje więc fabrykę, uruchamia ją, tworzy
p1zewo<l11iczący Powiatowej Rady o~ganizację partyjną i Radę Zakładową. CePPS„. Ponieważ PPS-owcy ograniczali się
Towarzysze wybrali ge>
Narodowej.
mą go w fabryce.
tylko do ogóiników i wyraźnie szerzyli teo
I-szyrn sekretarzem Komitetu Fabryczneg;;
PPR, a bezpartyjni jednogłośnie poparli jego kandydaturę na przewodniczącego Rady
Już jako 16-letn:a
w kopalni
cowałam

jedność!

"7alczyli o

Wstąpiłem do TUR-u, jako młody 17-tni
chłopak w przeświadczeniu, że tam znajdę
możnośe walki przeciw niesprawiedliwości.

Należy przypomnieć, że
kować młodzież.
Pużak był wówczas kierownikiem młodzie
Przeciwstawialiśmy
ży w skali krajowej.

dożyć

tow. Ciesielska Zofia
żukowska Janina

II

czołov;ych

przodownic pf'llcy,
delegatka.
nil Kongres Zjednoczeniowy

jedna z

•

robotńicy, każdego człowieka

I

Tow. Maria Szumska

Tow. lfatia Szumska odbierała Mtatni metr
tl-uuiny, gdy P. Z. P. B. Kr. 3 koiłczyły Rwój
roczny, plan produkcji. Uroczysty to był dzień
i tow. Szumska wspomina nie bez dumy, że
zaszczyt w udziale
właśnie jej przypadł ten
i że jej krosno zakończyło całoroczną produkcję ogromnych zakładów włókienniczych.
lfaria Szumska - córka tlmczy, poszła 8la·
dom rodziców i jui 22 lata pracuje w tkalni
elektrycznej. Przerwę stanowił t~·lko okres oku
pacji. „Nie chciałam oddać sw<'j pracy i swych
zdolności Niemcom, wolałam ~zukać dorywczej
roboty, żoby tylko przeti'wo.ć„.
Za to gdy Łód;l została oswubo<l.zona przez
wojslm radzieckie i polskie, zn.raz znalazłam
się na swym posterunku i zaraz przystępila dl>
1npółzawounictwa pracy. „N"ikt urnie wtedy
nie potrzebował popędzać ani 11nm:1wiać - wie
dzialam _że nowop~w~tała Polskr. lndow:: będzie
c~a lu~1z1 pracy, ~ ze my przede W$zy~tk1m, rnu·
$;my_ .J\lo bi:dowac.". ~awrzal:;i. yrac~ ':' P. Z. P.
I 13. Nr. 3, rnaczeJ, mz da~mCJ u Ga.Jera. Pry·
sn~ł ~trach przed wyzyskiem, przed groźbą.
, dukCJl. Gdy tylko wprowadzono w.spó?za.wodmc·
two pracy tow. Szumska pn;ystą.p1ła zaraz do

I

I

obsługiwania

-u k. o~·ien i

diiś osiąga

Zakładowej.

1

Mimo.

że

liczy

o dal obydwie te
do
procent normy.
cje.
Dużo dobrego dało współzawodnictwo Pnl"~.
przykład wielowarsztatowców podział:ił zara:i:li·
wie na innych robotników. Prze()ież talri prosty
jest cel w~pólzawodnietwa - -osiągnięcie więk
szej korzyści materialnej dla robotników i dla
·a Kongres Zjednoczeniowy oczePaństwa.
kuje tow. B.:umska z wielką. radością. „Przecież
już stnrc przysłowie m6wi: żo w gromadzie sijednego zdania,
s~
ła''. Wszyscy robotnicy
zjednoczenia klasy
cieszą.c siQ z ostatecznego
robotniczej w jedną organiczną. calośil.
Po pracy tow. Szumska zachodzi czę~to do
świetlicy, aby zmienić ksią.żkt? w bibliotece.
bardzo lubi czytać i pomimo zajęć domowych
zawsze wieczorem znajdzie chwilę czasu na lek
turę. Lecz najbardziej cieszy się z tego że syn
jej będzie kształcił się w szkole włókienniczej
całkowicie na koszt. Państwa, a nawet przez
okres studiów bruzic miał wypłacaną. tygodnie
wą. pensję. „'ro jest dla mnie największą nagro
dą. za moją pracę, gdy widzę, jak syn mój
,kształci się i jak w Polsce umacnia się władza
ludu''. - mówi tow. Szumska żegnają.c się z
nami i podąża do swojej pracy.

:o- ,

już

blisko 70 lat,

pełni nll

ciężkie, lecz zaszczytne

funk·

s. [{.

1

p

aród radziecki pos
ramia
siły n tur
I

drugą wojną łwl:at.ow-ą bawiłem w \ ani wo.góle owadów odżywi-ających s!.ę BO- to stWOI'Z'Y to Il/O'\Ve moż.lll.woścl d!l.a więkStze
gośctnde u badaczy geologów, pracujących klem kwiatów, Trzeba było rozpocząć hodo- go rozwoju hodowli by<lla oraz wpłynie na
/w ekcpedycH gea'!ogie7lIM!j w g,te.paeh astn-a- wlę pszczół, a po upływie trzech lat zjawi znaczny wzrost wod-mju zboża. Prócz tego
j dulńs.."tich. Było to wiosną. Razem z geol0- ły się trzmiele i osy,
chłopi rad"Zieccy w rejon~ch stepowych otrz;y
Pm.i przebył~ ~no po stepie wiele ki~0- . Pasy leŚ'lle na powierzchni 170 ha, stano m~ją ol:brzymńe obszary leśne.
tnetrow. Jak pięknte wyg·ląda i.te? w 7lli8J~. wiące ochronę dla 2200 hektarowego pustyn,.. Punkt bogdyńskd nie bYl jedynym miejOd k:r.ań?a do lcrańca pokrywają g? ~Ja nego obs7,aru1 przekształciły go w żyzną gle- &cem, gdzie zaczęto poskramiać przyrodę,
le JWYbu3ałe trawy, jarzące 'lę lowdat-ami.
bę, Pszenica, proso, arbuzy i ciynie dają wy Przed wojną w roku 1941 w kołchozach re
ned

, W1ele cizytałem i od autochtonów astrawiele o suchych palą' eych ·911:iatrach, które n.o.'i'Dą tutaj nazwę
„C'l3l"DYoh bun". Wied:zi...ałem, ile jest to
okrOimA klęska tyw~ołowa, .ale nie mogłem
90bie wyobrazić, aby w samym środlicu wio&ny - maju, cały ten przepych i pilękno rołłłmuiśef mógł momentalnie zginą~.

'chańskich słyszałem

Jef.dziJ.Lśmy po ugorach,

~ost.o na zachód.

po

bezd<rożach,

OkQło południ.a ujrz.eliś-

lll3" pr:zed aobą nie wysokde wzgórze z samo41n4 akalą, I w tej chwili przew00n.:k _ Ka
mach, oglądając J: niepokojem bezobłoczne
N'ebo pokryte 2'llekka fioletową mgiełiką, na
p !iWróclł się do mnie 1 rzekł
_ Czym prędzej ukryjmy ł'ię .za skałę,
dl1±ta s'ię czarina buna.
PogneJ.iś.my naprzód.
Na niebie nadal nie ~'\Ć bylo ani jed:nel
chmurki. Ale .ulledwie wydostabiśmy ~i ~ na
P!lg6rek
się "Za skałą, jak z pQ....
4 ukryliśmy
~lo..wschodu
za.dą,ł gorący wiatr. Chłodna
iltała na.grzała. się prawie natychmiast, cięż
L_

było zle,-pać oddech, zclemniło się i w c'ą
gu pól godziny na:.tąpi.ł prawie zinien<:h.
W iatr wySyS;ał z gleby wilgoć wiorenną, zalnieni ał rośliny w popiół, siekąc je ro:z:i:aT7JO

ao

Saidzenie lasów wyma-g.i nie tylko wielkiej
pracy .i ogrominych illlW~stycF. W~ga ono
niezwykłej ofiarności, m:łośc1 do 7lletni, k~ó
ra w ZSRR jest własnością wspólną, a więc
- wymaga w ogóle miłOści do .państwa. Cho
d2ll. przecież o posadzenie na ru.ezwykle wiel
k.iej przestrzeni - 120 milionów ha - lasu,
który trzeba bezustannie piel~gnować, .i:t"zeo
sokle plony. nie odczuwaJąc pc;suchy. W ro jonów zagr-0żonych posuchą zasadzono prze i chronić,
ku 1946, gdy oały okiręg nadwołżański uder- szło 400 tys, ha ochronnych pasów leśnych,
Ustrój kołchozowy wz.budzi.ł l wychował
niał od posuchy, jabłonie bogdy~'lskie dały w pracy tej wzięło udział 2.000 kołchoznl- w chłopie radziieckim wielką miłość do paA
od 50 do 132 centnarów jabłek z jednego ha. ków oraz 2.42.1 stq.cji maszynowo-traktor<>- stwa radzieckiego_
Suche wiatry, z:n.ane pod nazwą _„azameJ wych. UtWQ!rzono ~-iele państwowych i kolW oparciu o dane naukowe, konystejąc •
burzy", stanowią straszliwą klęskę żywioło- chozowych szkółek leśnych. Ochronne pasy pomocy uczonych 1 stworzonej przez. pań
wą, ale nie i;ą one groźne, gdy w glebie leśne rozcią~ją się na Ukrainie, okręgu nad stwo ogromnej bazy mater~aJn0-techniczn.ejl
chłop radziecki będzie starannie pielęgnoW8ł
każde drzewko, każdy krzak. W kołchozac:b.
66
Napi§ul !!iipec:jaln.~e dla ,.,.G#O!!iiU
1 sowc'h.ozach p()Wstaną wspaniałe kad:ry leśników, twórcóW ogromnych państwowych
Y•
L
· l
ł
pasów leśnych, których De •:my, weso Y mur
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • przeciwstawi się at.akam bchurz pi,a6ko~h
jest dostateczna ilość wilgoci. Uczeni rosyJs wołżańskim w ste,....,,..h prv""'aukasklch i w i na zawsze wstrzyma i
iirozne """""
„_
""'
cy opracowali plan ograd7.ania pa~ ami leśny Syberii Zachodnte1.
muchy.
mi pól, narażonych na posuchę l suche wiał
Już przed ·w'<>jną, przy sadzeniu pasów
Na polach błogosławionej- pracy pok<>jo
try.
ochronnych została dokonana wielka praca. wej w imię szczęścla i rozkwi·łru swej soc]a
W tym wypadku gleba staje się wtl:Lgotna. Wydaje ona &ię jednak drobiaz.glem w po-. llietycznej ojczyzny w imlt: k~unif11u
PMY, leśne przy~ają s.ię do -i;w!ększeni.a równaniu z nowyl'YJ gigantY<;mym planem ·i szczęścia całej 1ud7!kości zwyc!ęs. o wa ery
plonow kul1tur zbozowych o 30 proc„ kulttu utworzenia 8 państwowych ochronnych pa- lud :radziecki z posuchą i palą~yml wiatraogrod-0wy<:h i owocowych o -50 - 75 proc sów leśnych oraz zalesienia pól kołchozo- mi.
a traw o 100 - 200 proc. Gdy wielki plan wych i so~hozowych, planem, który został
Jakże piękna jest wdosna w kraju r~d'l11eo
rządlU radzieckier:to i partii oolszewi-ckiej o tak entuzjastycznie przyjęty przez naród ra kim, ja'kże piękne są jego ogrody, p.;ękny
ochronnym zalesieniu zostanie zrealiirnwany, dziecki.
1jego człO".viek i piękna jego przys"!:łość.
u-111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111_11_1 1n-n11-1111-1111-1111-1111--1111
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aymi ziarnami pies.ku.
Czarna buTZa szaJala WS'Z-yStk:ieg<> pół go..
ilz;iny. Gdy zjedrnliśm~.r z pagórka i wje<:ha
l1śmy w ~tep, z caiej jego ~trej, kwltn.ącej,
lldobn"'j s~ty Wiosennej n1 e.zoslało ~ 1 śladu, W dmu tym nie udało się n.am doJech.ać
do bogdyńSkicgo punktu leśll!().me.16.o.racyjn.e

Coraz

ściśle·sze węzły łączą Polskę

opisaną radością..
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... „

..., ....,.„

-

L~.

Ujrzel'lśmy las.

.

,

czego Instytutu Melioracji Ro.l nej. W liatach
1926-1929 pr.zyby1i tu uczeni bols-zew:iccy,
iuczniowie wiel.!kiich uc:ronyeh rosyjskich, Do
kuczajewa i Williamsa, aby w centrum pu•tymlych stepów w miejscu naj-goręt..'1.Zym
i n.ajbardziej nararo.tt:ym na po!IUch• s~
"'
P.zy6 pllflkł oporu, bazę wypadową przeoiwko
„CT.a.rllej burzy",
Uczeni krajów kapitaJl.styC7nych utrzymujl:\, że las mo:ż;na zasadzić tyllko tam. gdzie
opady roczne """"'"""'"' """'ad .#>„ mlldmetrów
.....,.,

W miej-sou dokąd przyjechald. uczenn ra<lrz:'.ec
f!Y' opady wynoszą dwa ra-z.y mniej, tj. 200
m1l!.lmetrów a więc jeśli wderzy~ uczonymburżuazyjTJym las tu wyrosnąć nie mote.
Mlmo to bolt'.zewricy zasad2ll1i tu dmlewa.
Po upływie r-Oku !t:zkól:k:Jl dTZewne Pr7jYJęły
el~. pokryły s:ię J:istowiem. W zaciekłe3 wal
ce ze strasz~iwie niepomyślnym klf'IT\a<tem
JliC2Jne sadzbnkl z.ginęły, lecz pracownicy
punk tu n ie upadali na duchu, starając się
:zgłębić przyczyny uschn;.,,...;a kaiicleJ· roś!Jiny,
-,~·
Starannie wyplen'.ali chwast"J,
odbierające
drogoc€nną wil•goć, uprawiali glei...- kulitywa
u'<
tor.ami, Minął rok, d!rugri, 1 w niebo stmcl:iły
61mu.kłe szeregi topoli, jakgdyby drwiąc z
„prawideł", które ustanowiła nauka zagraniczna. Smiała myśl i bez;u!'tainna, twórcr.a
praca 11Udz.i radzlieckdch obaliła te urojone
„pra w:klła".
Pod j ecllal:iśmy do sluaju ldsu, trawa była

tu 7.J!elona. Ro7'.koszowaltiśmy s4ę 'widokiem
drzew, które wyd!lły nam sd.ę tak nieopisanle piękne, jakgdybyśmy widzieli las po
.
• .
raz p1erwszy
w zycm.
K i edy w bogdyńslkim punl;,cie leśn0-meldoracyjnym rozpuściły siwe pąki kw:iaty .arbuzów i dy;'l, człowiekowi wypadło zapylać te
kwiaty własnoręczn;iie, ponieważ na ogromnej przestrzeni wokoło punktu bo:;(dyńskiego
n'.e było ani pszczół, ani os, ani trzmieli,
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Eył to bogdyńskl punk.t 1eśno..meldoraeyjny Wszechzwiązkowego
Naukowo -Badaw-
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Czecho i~ło acJę

g;:~g;%;f;~~:~~:!:;~;~i~~~f~;:~ '~f?l~:ł;t~Ft1~4§t~~4'.2~

; jowników o wo1:noś6 „Nnrodni Osvohozeni"
·'·•>·><·•·" I znmieściły tytuły swoich powitalnych artyku·
łów w j~zyku polskim.
\ Amba~ador Prokop Maxa., prezM praskiego
, To" arzystwa polsko _ c 7..erhoslowackiej przy1 jaźni zamieścił w „Nnrodniro 0Rvobozeni" ar·
tykuł wstQpny, w którym m. in. Jli!r.e:
Sto
k"
k
h ł
k"
,
. "' . sun 1 po18 0 -. ?zec os ow;tc .1e roz:wija8
Ją. i? coraz pomyśl.meJ we wsz~st~ich d7.ledz~~a~~te gospoc1arczoJ, ku!turnlneJ 1 ipołeczneJ,
0
.P
ezereg um 6"! 1 tra.kta.tów. .TSl!t t.o
naturalnn kons<'kweno)a uczerego sojWJzu poliMuzeum Narodowe
Pradze.
tycznego ó
h
·a t 'd
.
h
w
któ
h ' r w;yc bpo 8 a; t 1 eo1;~c~nyc ,' na
0
8
Praga _ w gnldnt!L
r;c
rą Y
pa "'.
u UJ'ł_ nowy
1
j
ustr j społec~ny, . ezpośredmego ~'l~.iedzt~e.,
W związku 1 pobytem po skiej delegac l z ws~6h.1ego mcbezpi<.'czcństwa. odrodzenia. meMarszałkiem
M. ~yrnierakim na. czele w Pra.- mt>J~kit>go :f aszyzmu jnk równid wprost idealnie
dze, wezystkie pism& czechosłowaekie za.mieś- dopełniającej się wzajemnie lltmktury gospociły liczne artykuły, połwięcone nie tylko goś· darczej obydwu pa.15.stw.
__

b

Targi· Poznan' sk1·e w1949 r•
Wielkie zainteresowanie zagranicy
I

Międzynarodowe
li

N ai' bl'JZSze
·
M"i ęd zynaro d owe T arg>i· p ozna ń skie odbędą się w cz.asie o_d 23 kw_le.tnia do
10
• 1949
l
wh d ł
0 lb
ro ru . zf u z: ~~ one
rru. mao~ t
d 1uz h rzy
\
e
za~n eres_ow.anie s er go~po arczyc
k
l
I
k d n e
tylk
' 0 w
raJu, a .e 1 za gran cą, 5 ą na.
pływają ustaw!cz:n1e nowe z.głoszenia wystaw
ców. Należy przypuszczać, że zarówno ilość
u-1zialów ?ficjal<rljCh pańs.tw obcych jak i
[eh rozmairy na M. T. P. 1 prywatnych wy1tawców zagranicznych znacznie przekroczą granice tegoroczne,
w XXII M. ędzynar~owych Targach Po.
:mań~k1 i<:h w~zmą oficJal~y udział: . Związek
Radziecki W ielka Brytania.• Buł~ana, Czechosłowac i a, Jugosławia, Fmlandra, Szwecja
A. t
.
( t f
.us rla, Niemcy
s re a ra dz'_I€C k a ), ~zwajca-'
n~ •. Węg1:"Y i Włochy. S~odz1ewany. iest r6'!!
GH"ez ~~~aMł daklszky ch Tpan~.tw T;"-}}1-. in. BRelgu,
o1anuu1,
e sy u,
urCJl, .r =:Pm i
epu.
bliki San Marino.
Dlatego też naJbliższe kwietniov.t.e M.T.P.
zapowiadają się wpros t rewelacyjnie
będą

nie t y lk o doskonałym przeglądem naszego
dorobku gospodarczego na drodz~ do gocializ.mu, ale pozwolą kaz:demu naocznie pozna"
"
osiągnie_ cia i"nnych państm demokracji ' 'u do"
~
wej i porównać 1·e z pracą kraJ"ów "Zachodu.
·

w
1

ku Radzaec'-'
Kiego

ó\

li

Setki ty8ięc1 hoflowc ów bt;> diie znjmowa6 ei~
bydłrm nn. tycn zimo wych pa 9 twi skP.Ch. Ot.wR.rto dla nich 200 punktów _por ztov;ych, 170 ekle·

.
h . j
ozone w s t epac h K zy ł · K urno~ 1. inny~
nue ·
scac~. W tY1'.1 roku na p~~tw1sknch zimowych
h r ~zrc pkasł? s1~ obk ołdoó10 ~11kbon6w sztuk bydłaOWJ('C, • om, wie ą w 1 rów. tworzono spe·
rjalnie zapasowe składy pMzy grubej i konser·
"i\'Owanej, zbudowano studnie i pomieszczenia dla

11

8

h:vilła.

nieprzemlJO.

siadają. już ustalone i uświęcone czasem wła.a·
ne

w\ed zieć,

I

tk" ł ~ •
. '
se l . R u n 1•
Praca. pol i t~· c z nn i kultura
lno'\DUO
• masowa
w śród
hodowców b:vułn koncPntru j e się w t. zw . ,Czer
wonych jurtarh'.' (świetlicach ), 105 ju rt ;ozwi·
ja J"uż ożvwioną. dziiilo ln oś' w · 1
. h

znajdują. si~ -~dbiorniki r~dio r. b 1"b~~ ~.z.me
1 1

telnie.
KONFERENC

we,

ro e

cz7

JA BUDOWNIOzyc:a:

NOWYCH I:LJ:1l'TROWNI
· W .Moilkwie rozpoczęłn się konfei:encja. b11·
d?wm:z;vch no-wych elektrowni. 'Ref erat wygłosił mimstcr elektrowni D. G. Zymerin, który
podsumował pracę bndo"''Ric zych elektrowni w
l!H8 roku. Moc elektrowni, podleg· 3· ~cych m1"n1··
ster ·t
1 kt
·
~. „
w •p wuó c " .rowm w ZSRR wzr o s.ła 0 25 pro".
v
wnamu z przedwoj enną, a produkcja
en~rgi1
elektrycznej
o
32
proc.
W
Związku
Ra.0
dzicck.im
elekt
s huduje
hk się Retki. nowych wiclki"c.h
'
o po ~ t ę 1.rnje naprzód b nd o~a
po·
t ro.wni_. zy
1
„
_ęznyc.n. e. c.ktrowni S talino n-orsk1'cJ·, 11 • 1·og~ c~auk
„
ru.
•: '
·
1ows 1e.1 i 11rnych.
BUDOWNICTWO KOLCHOZOWE
P~ zakoi1czeniu prac poln ych kołchozy przy
stąp1ły do budownictvra. Dzięki wie lkim dochodom, osiągn iętym w ·roku bież., plany bu~
downictwa są bardzo rozległe. Już w chwili
obecnej przy budowje gmachów gospodarczych. i domów mieszkalnych w kołchozach
pracu)e ~IJ~aset tysięcy osób. W ciągu uble~krni;:o.
głych m1es1ęcy rb. wybudowano 350 t ys no
Id
wy.eh obiektów gospodarcz.v ch _ farm h.od~:
ak Knmi~~ka w roli Konczvn. lnv. ror.winń>a
"
w 1l b :1 dła , elektrowni, spichlerzy, młvnów.,...,I
i~e:~ ę. skalę swego niepo 8 politego artyzmu. t ..d. Wzniesiono również setki tysięcy ·domów
az ! gc~t. każda intonncja. tej wieJ.ki0j a.r· m1eszkalnvch.
t~•tlu ~ldn,1ały się ~a psychologicznie wyczutą.
JORGE J\MADO W MOSKWIE
l tchnącą prawdę. z~ J10wą. cało~ć,
która. staN
,
.
.
uowi pod stawę i~totnej lucncji. t.ywy nerw kicha zapros7.enie Związku Pisarzy Radzl ec~
sceniczny w-yk11-zał artysta Mcjo~Mr w trudneJ", 7. • P_rzybył do Moskwy znany p isarz bra..
popi~owej roli Njeznamowa z wi lk"
.
Y11 JSlu Jorge A~do,
rem i d.vskrecją odtworzyl rolę ~u~~w:m~- J Jo~ge ~mado zamierza p02:osta~ w Związku
Melma.n. ·nesztio. wykonawców stała. na
oko: Radz. ~C"kim przez kilka tygQdni, Ks:!ążka je3
dei zadani&.
St. P'owołoc~
go ,,Ziemia złocistych .owoców'' ukazai. a:14
nl.edaWtno w przekładzie r<>SyjSkim.

szczogóloych postaci - takie są. zasadnicze
wartości tej naprawdę wstrząsającej
sztuki.
Jest godne pożałowania, że „Bez winy winni"
jakoś wypadły z orbi~ zainteresowań naszych
ten~:<•w:
i to właśnie obecnie, w dobie walnego
zblizema sztuld teatraln1>J' do mas, gdy i do
h
naszyc teatrów ma nareszcie pełny dostęp ten
·
0
~:;,~ :;-:k~idz, dla którego właśnie tworzył
,..,.
,, ystawienie „Bez winy winnych'' przez
'I' t ż l
ca. r ~.· c on i< k"i w Łod7.i znsluguje na. -n_odkreśl
~
cm.e,_. Jn k o znnmicn n:v wv. raz arty, st,·cznych
a mI HCJi zespołu do kierownictwa tego ' tentru.
~tar~nt i a reżyseria Idy Knmii\ski!U
oparta 0
8Ccmczn_o tt:adycje. ~e~ sztuki, uw.ypukliła jej
wszystkie meprzcm 1 .inJące wnrtości. Mimo l:iardziej, niż skromnyrh warunków scenicznych któ
rym~ roz~orządza 'L'catr żydowski, rysunek in·
scen1zacYJny w pełni uwydatnił w~~ystkie odcionie trj ar.tuki. Na poch~ałę zn~ług;ije wystaw~, zgodna ?li duchem i .stylem epoki Ostrow-

jącę. epokę w historii teatru roi;yjsk.iego, po-

tradycje sceniczne. Bez przesndy można poże trad~-cje te są. dziełem na.J'wi ę1:szych filarów tcntrn rosyjskiego. Nic dziwnego. gdyż po dzień dzisiejszy szczytem a mbi cji
artystycznych każdej wybitniej szej aktorki lu b
e.ktora ro~yjskiego jest zagrać wspaniale rolr>
Konczyninej lub Ni.eznamowa..
Na popularność „Bez winy winnych" złożyła. się niezwykła, z serca płynąca prostota,
głęboki humauitnryzm, czerpiący swój początek w tajnilcach duszy lud zld ej , bliski i zrozumiały dla każdego. Chnrn.kterysty"znym jedt,
źe 'W 1913 roku utwór ten przetłumaczony na.
· k f rancus k i zys k a ł w p aryzu
. nie mniejsze
J~zy
powodzenie, niź w Moskwie. Również wielki
sukces odnio~ły "Bez winy winni" w 1914 r.
na. scenach amerykańskch, włoskich i nawet
·
ń k" h
.iapo s ·ie. .
.
.
.Tragedia. matk!-, . która. ~tra ciła syna,, odwieczne zaga.dmcme walki dobra ze złem,
wszechludzka szlachetność uczuć, ostry i plastyczny kontraet cha.ra.ktcrów, zwarta struktura. psychologiezna. oraz j;yciowa Dra.wda po·
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dłn. z letnich pastw1~k na paetwrnka. z1mowe po- założono 40 radiostari"i zbudo ,

0

stanowiąc

z•

! .

według ~·!as.11'.·ch
•ło'w pragn·ł
. • wy•t
"
-'
~
'ł1 „pisa„,
a.„Bez winy winni"

ze

W Kor.~cl1~tnme .zakończyło ~~ę sp~?zanle by- p6w, zorgani zowano 200 ośroilk 6w leczni.cz eh

A. N. Ostrowskiego w Lodzi
wiać i tworzyć''.

•

Cze cbo ~łowncji d nła ta "l'Spólpra ca prócz szeregu innych udogodnień wolny port w Szczeeinie,
zaś w niedalekil'j przyszłości da je~zcze drogi
wodne do Bnłtyku i Mor7.n c.zarnego. Równiei
~a polu lrnl.tttrA.lnym stosnnki ~~ sz~ BQ. c~ru
zywaze. Mnozą_ e11} pr7:eldady dziel hterack1ch,
częste są. wza3eµme w-izyty arty~tów i cnly.ch
zespołów artys tycznych, nasze teatry wystawia.ją. sztuki polgkio, cze~kie znowu wystawia.ne EJł
na. scenach polskich. Ta.k snmo rozwija. 11i"
współpraca. w dziedzinie filmu ors.z muzyki.
Zawarte zostały r6wniei umowy o opjeec B:t><>"
.
.
·
łeczneJ, przybywaJą. do nas pol~cy robotmcy
rolni, z Czecho~łownrji uś wyj,cżdżn jri- do Pol·
ski epccjalifoi i inżynierzy, n w przyszłV'II\ roku wielu Czoch6w i Słov.'aków BP" 'l~:i.~ ·hędzi.e
swoJ·e urlopy w Polsce Poiacy zllB w Czecho..
'
W~J 1·
.
11
astępn~e ~bn~a.d~~ . P .. M~xa. P1 ~.zei „Wobee tak p1ękme rozwiJaJl}CeJ ~ię pr zyJaźni pol·
sko · e?,echosłoirncldej trzeba wyrnzić tylko jed·
no tyczenie pod ndre~cm pt":tHy CZf'~ldf'j i AłoWM·kiej: ahy T>Tfl~a. tn W ?.iP.ł11 sohie pr~y1<łnd .1
prnay pol~kirj i ,:ioświ ę c11Ja. sprnwom pohkim
tyla U'\ła!{i, ile pra•it polalm poświ ę~a wszyst·
kim
życia czc· cb o~łowarki.cgo". ·
p ddziedzinom
1 ·
. o wmeo autor wy raza przekon~ni ", źe go~?ie polRcy w Pradz!> naocznie przcś"i\'indczn
b uczuc i ac b pr:zyj aśn1, j2.k1o lud
"'
su~ o szc:o:eryc
czecb ł
os owac ki ż.....,... wob et bratniego na.rodu
p 0 1 ki
s ego.
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10 MILIONóW SZTUK BYDZ.A NA
PASTWISKACH ZIMOWYCH
W ~ZACHSTA~E

I

A. N. O5 t
k"
Be
i
win
Sztu l-a,
'"I
rows iego " z w ny
ni" uchodzi 1.a na.jlepsze d7.ieło wielkiego ro·
syjsk.iego dramaturga. Sam Ostrowski, tworząc
tę sztukę niedługo przed śmiercią., pisał o niej
do J"ednego 1.e swych licznych prz~·jnciół: „Jest
to m6j prawdziwy „~picw łabrdzi''. Wiem, że
nil'dl ugo już pociągnę na świecie, ale zdaje mi
si~, że ta moja, oHatnia prawdopodobnie sztuka, wypadnie dobrze"'.
Sę dziwy już podówczas twórc:i. narodowych
form rosyjskiego tentru nie omylił !ię w oce·
nie tego s"i\'ego dzieła. „Bez w(ny winni" 11zturmem zdobyły sobie rozgłos i popularnoM.
Utwór tan pokochała nie tylko publiczność,
nle rów11ież i aktorzy. Od wielu dziesiatków
lat a1tto rzy 'rosyjscy uważają. „Bez winy. winnyrh" za swą. ulubioną sztuk~, daje ona. bowiem wielkie sceniczne możliwości odtwórcze.
Dla tego wła ś nie sztuka ta. od szeregu lat kró·
luje na rosyj skich scennch, będąc swego rodzaju fund11mentr,m ich „żelaznego" repertuaru.
Jed11ak dopiero radziecki tratr, oparty o naj·
lep<ze trnuyc,Je teatru ro~yjskiego, nad<J.ł całej twóre zośr:i O:;trowskiego właściwy jej wy·
dźwięk społeczny, gdyż wła~uie po Wielkiej
Re\volucji Po.ździernikołej widownie zapełnił
ten masowy widz, na którego za carskich cza·
. 16w daremnie czekał Ostrowski i dl& którego

,
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Łódź na cześć Kongresu Zjednoczenia
UCZCZENIE PRACĄ KONGRESU
ZJEDNOCZENIA
kole
Młodzież polska, zorganizowana w
ZMP przy Wojewódzkim Urriędziie Bezpieczeństwa Publdcmego w Łodzi, postanowiła
uczcić dzień Kongresu Zjednoczenia ·wytęż0nym wys'.l:kńem przy warsz1:ai.ach pracy i w

ronia

słuchacze

Kursu

postanowti!li

jedno-

głośnie wyrwać równorzędne Przygotowawcz~

FUNDACJA BIBLIOTEK
Historyczny dzień Kougresn Zjednoczenia
Partii Robotniczych Zarząd Okręgu TowarzyŁodzi powita funstwa Przyjaciół ż'ołni rza
bibliotek o tematyce marksistowskiej i
dacją
robotniczej, dla jednostek wojskowych, na terenie Łodzi i woj. łódzkiego, fundacją 60 koł
derek dla PrzedRzkola Garnizonowego w Łodzi,
które otwarte zostanie w dn. 15 grudnia 48 r.
KongrC'su Zjednoczeniowego,
dla uczczenia
oraz wręczeniem dla podopierznych, które są
przodownicnmi pracy - 20 płaBzcz:v zimo-.,ych.

Kursy Uniwersyteckie w Warszawie i w Ło
dzi do międzyokręgowego współzawodnictwa
w nauce dla uczczenia Kongresu.
że dla uczczenia Kongresu
Należy dodać,
Gldw.ickiego
Z jednocz-en' owego Słucha czę
szkołach.
Kursu przepracowal.i w dniu 28 listopada br.
jedną dniówkę na kopal.rui „Gliwice", a wyNA BUDOWĘ W'SPOLNEGO DOMU
nagrodzenie za pracę ofiarowali na budowę
Dl.a uczczenia Kongresu~Ziednoczenia pra- Wspólnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy
cownicy CentraM Przem~łowo - Handlowej Rcbotniczej,
Związku Bojowników ll Faszyzmem i najazdem hdtlerowskim o Niepodległość i Demodiniu 8
krację w Łod2li. przepraoowald w
grudnia 1948 r. dodatkowo 8 godzin, przegresu Zjednoczeniowego odbędzie sie poDziś, dnia 15 bm. 0 godzinie 15 na
w wysokości
znaczając cały swój zarobek
135.657 zł, na budowę Wspólnego Domu Zie cu Niepotlle~łości z okaz.ii otwarcia Kon- kaz ogni sztucznych.
dnoczonej Partii (wpłacono przelewem - nr
przelewu 993331).

POKAZ OGNI SZ UCZN CR
Pla-1

CZYN JUNAKOW S. P.
W celu uczczenfa hll.storycmego Kongrelu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych Junacy hufca S. P. wraz 2l kołem ZMP.
przy 18-ty.m Państwowym Gimnazjum i Liceum w Łodz.i. postanowiJd prziystąpić w ramach trzydniówek do pracy na terenie wła
snej S2Jkoły (uSUllląć gruz z przydzielonego
szkole bo:.ska i zrobić bram~). dołożyć wsze!
kich starań dla osiągnięcia jak najlepszych
wyników w nau~ oraz frekwencji, urządzić
łwietl'.cę, uczcić Kon.gres Zjednoczeniowy
}'.lrzez uroczyste otwarcie świetlicy ze wspólną v,rieczornicą, zorganizować loterię fanto.
wą na rozbudowę pracowni fizyko-chemicznej.

•

•

"'

Grono nauczycd<:!łskie postanowiło wysłać
1. ucznia - sierotę po ojcu, zmarłym w obo
zie .koncentracyjnym - na kolonie zimon.ve.
Jeclnocześn:e Rada Pedagogi~zna oraz mło
dzież uchwallrH zbiól'.kę na budowę Wspólnego Domu. Komit.et RodzicielsJkii przy gimnazjum postawił zradioionizować szkołę,
FILM DLA SWIET.Ltc Z KONGRESU

s!ę

Zarząd Główny

'ZJEDNOCZENIA
Kl!U
dowiadujemy,
Jak
bu Filmowców W. T, wysłał do Warszawy
specialai.ą ek!ipę fi1mową. W}'IPOSażoną w no..

aipa;raturę, celem dokonania zdjęć
woczesną
filmowych :Il przebiegu uroczystości. kongre-

Specjalne filmy

wyświetlane

na

łódzkich

placach

się zebra·
zakładaell.

DZIELNICA GóRNA PRAWA
godz. 13.30 - PZPW Nr. 2, PZPB Nr. !I (~e
romskiego 137); godz. 15.30 - Ubezpieczalnia
Strzelczyk Narzędz.
Społeczna; godz. 16 DZIELNICA śRóDMIEśCIE
godz. ł5 - Dyr. Przem. Miejsc<>wego; godz. Hl
- Elektro~an, PZPDz Nr. 2; godz. 16.30 Wojew,
Warsztaty Samochodowe,
Państw.
Urząd Ziemski, Liga Kobiet; godz. 17 -Spółds.
z
.Astra.

DZIELNICA STAROMIEJSKA
GODZ. 18.00 - PRZY DOMU WŁOKNIA· godz. 16 - Spółdzielni& Metalowiec, PZPW:
Nr. 35 eerow.
Zjednoczenia Partii Robil :niczych, wyśwlet. RZY, UL. SIENKIEWICZA Nr 13,
lane będą specialne filmy na. dwóch placach
GODZ. 20.00- NA PL. NIEPODLEGŁOSCI DZIELNICA WIDZEW
m. ŁOdzi, a mi'a.nowieie:
godz. 13.30 - PZPB Nr. 16 posiedzeni~ egzeb•
tywy; godz. 14 - Kunert; godz. 15 - KBW,
nrtluhulów
l_1aden1
PZPP Nr. 1; godz. 16 - Wifama. odlewnia..

na~ząch

Swietlice na dworcach kolejowych

DZIELNICA GORNA LEWA
godz. 13.30 - PZPW Nr. 40 biuro sprze4.
przem.; godz. 15.30 -PCH., Weigt; godz. 16dz.Jięki po
Pierwszą świetlicę tego typu pa'Tciu Powiatowej Rady Narodowej - zor- PZPW Nr. 37 Centra, CPB Sp. Optycz.
ganizowano przed kilku dn'.ami w Radom- DZIELNICA GORNA
sku. powierzając iej prowadzenie RTPD.
godz. 13 - PZPB Nr. 17b (Zajbert) Przęd-.
na odp. 2; godz. 13.30 - PZBB Nr. 7 tkalnia., zm.
świetlicy
otwarcie
nastąpi
Dziś
dworcu Łódź-Fabryczna. w lokalu, odstąpio. 2, PZPB Nr. 17a (Stolnrow) Tkalnia. Przylo
nym przez PCK. $wietlica będzie tymczaso- zm. 2, PZPJG Nr. 8 (Buh1e) tkalnia 1 zm..;
wo prowaazona przez Inspektorat Szkolny godz. 15 - PZPDz Nr. 5 koło 3.

W mviąziku z notatką w rubryce ,,W tę
z powrotem" zamieszczoną w nr 34-0 „Gło
su Robotniczego" z dnia 12. bm. w sprawie
św:.etlk-poczekalni na dworcach kolejowych
- Kuratorium uprzejmie zawiadamia, że
władze szkolne od szere.gl.l tygodllJi czynią sta
randa o zorganizowanje takich świetlic na
dworcach kolejowych tych miast woiewódz...
twa łódzkiego, do których dojeżdża młodzież w f...odzi.
W ~tadium organizacji znajdują się świet- DZIELNICA RUDA PABIANICKA
do
robotnicza i chłopska, uczęszczająca
godz. 13 - F-ka Tektury Ruda. Zebranie
szkół średnich ogólnokształcących i zawodo. lice w Skierniewicach, Lowiczu i Piotrkowie.
-d.zielnicowe: godz. 15 - Zebranie egzekutywy.
wych.
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przy udziale czynnika
Odbiór wv. konanych robót teoorocznycb
"

I

atmosferyczne na to pozwolą, będą kontynuowane bez przerwy są: remont budynku
przy Kopernika. nr 2.4 (wykonuje Spółdziel
nia Budowlano-Miesikan'owa), remont bu·
dynku przy ul, Wschodniej ~2 (wykonuje
Państwowe Przędsiębiorstwo Budowlane), re.
monł budynku przy ul, Swierczewskiego nr '1
i przy ul. Nom>tlti nr 200 (wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane).
Ogółem na remonty Zarząd Nieruchorrdtl

kierować będą osobiście prezes Zarządu Głó wydawarue nowych zamówień przez Zarząd
v.rriego Klubu ob. E. Kowalsk1 :i klerown'.k N'ieruchorńośct M'.ejskich zostało wstrzyma.
Obecnie przeprowadzany iest odbiór rot.eohni-czny K. Kasps.z.
bót wykończonych. Odbiory dokonY".vane są
komisyjnie przy współudziale czynnika spoSTR. DEMOKRATYCZNE W ŁODZI
·
łecznego,
WOBEC ZJEDNOCZENIA
Z większych robót, które, o ile ~ki
W uroczystościach z okazji zjednoczen:la
Str, Demokratyczne w
parńi.i robotniczych
Łodzi bierze jak najczynn:!ejszy udział. W lokalu Klubu Demokiratyainego przy ulicy
P~otrkowskdej nr 89, odbędzie Slię w dniu
tylko za okazaniem legitymacji związkowej
ZJednoczen:Ja uroczysota akademda.
Jak zwykle w tym okiresie wyjątkowo du• gują Z'awodowi przelrupnie, wychodząc z ZllMŁODZIEZ GLIWIC wzyw A DO WSPOŁ. że ożywlen:e panuje w deta.Jliicznych punk- łożenia, że bogate i róimorodne asortymenty
WARSZAWĘ I ŁODZ tach sprzedaży branży włókienniczei. Działy towarów różnogatunkowych znajdujące się
ZAWODNICTWA
W znamienny sposób wyrazi.Id swą so!L tekstylne Państwowych Domów· Towarowych w łódzilcich sklep~ch stanowią artykuł, na
darność z ruchem robotniczym slucha~ze Spółdzielc.Źych Domów Towarowych oraz Do którym zaws-ze będzie można :.!'Jarobi~, spn:e
Kursu Przygotowawczego na Rok Wstępny mu Włókienniczego Centrali Tekstylnej są dając go z z~k'.em w ośrodkach prowinciowprost oblężone. Ten ożywiony popyt na ma na1n;vch, v.iopatrzonych słabiei w asortymenty
Wyższych Uczelni w Gliwicach.
Z inicjatywy przewodniczącego ZAMP Ma- ter:ały włókiennicze w dużej mierze potę- tkanin. Ponadto ~ ,,zawodowcy" nabywany
-~..,.,.----------~--=--~~--.;....~~--~----..;..----..;.....;. towar łatwo w:\'lmeniają na wsi na artykuły

ne:

Przedświąteczna sprzedaż

Gospodynie zm;enia~ą źródło zakupów
Dzień

duia 15 grudnia r. b. odbędą
P. P. R. w następujących

W związku z dzisle.iszym dniem obchodu

Dowiad1ljemy się z Zarządu Nieruchomości
sowy<ch. F1lm ten przeznacrony będrie d1Ia
świ~tl1c robotniczych i organizacji Miejskich, że wobec kofrczącego się okresu
użytku
społeczmych i politycznych. Zdjęci.am\ ekipy bud2etowego i wyczerpania S'ię kredytów,

na rynku widmały duże tlości jaj i §m1ietany. Cena ja i wahała 9.ię w granicach od 370
do 400 zł. za mendel, śmietana od 200 ·do
300 zł. za litr. Masła było te~o dnia mało,
w cen'.e od 700 do 800 zł. za kg, (osełkowe).
Drobiu było nie wiele.
Prócz produktów. związanych z targiem
wtorkowym, na rynku znajdują siię duże ilośredn'ch i poślednich,
ści jabłek gatunków
w cenie od 120 do 180 zł. Widać przygotowanie stoisk do handlu przedświątecznego.
Sznury grzybów, mak i>zary, po 220 zł za kg.,
suszone śliwki
włoskie orzechy po 500 zł,,
od 280 do 340 zł. za kg,, chrzan po 30 zł.
mała

wiązką.

Przekupnie
lę wzbudzają

nawołują, zachwalaią.
ciekawość

Na chwi

interesujących

się

produktami i cenami. Niektórych udaje s'.ę
po namyśle dochodzi
przekonać, większość
do wniosku, że to wszystko przP-cłeż m<'żna
kupić w spółdzielni lepiej i tanieJ.
(Es.)

w Domu

.Włókienniczym

spożywcze.

targowy na Zielonym Rynku

Do niedawna większość gospodyń uważała
że dobrze zaopatrzyć się· w artykuły spożyw~
cze moilna tylko na rynku. Toteż w dni
targowe Zielony Rynek pomieśc'.ć nie mógł
stoisk.
cisnący>ch się do różnych
tłumów,
Naszym gosposiom wydawało się, że masło,
jaja czy śmietanę nabywa się naikorzystn'.ej
u rzekomych „kmiotków", w istocie handl.arek lub przekupniów.
W ostatnich miesiącach jednak wiele. siię
zmieniło. Dobrze zorganizowany handel pań
stwowy 1 spółdzielczy jest w stanie w zu_
pełności pokryć -zapotrzebowanie naszych spi
żarń. Artykuły są świeże. ceny rzetelnie V•lYkalkulowane. Zna0lazło t.o należyte zrozumienie wśród kupujących .i uwidoczniło się w
postaei zmniejszonego ruchu na Zielonym
Rynku.
W konsekwenci1 zmniejszonego popytu w
ortatni.ch tygodniach w dniu wczorajszym da
ła się wyraźn.ie zauważyć zmniejszona podaż na nabiał. Mi!ll() to jeszcze w południe

Dziś,

nia kół
pracy.

Ostatnio obserwowaliśmy w=ożony run
handlarzy na Dom Włókien'.czy C. T. Napór
ich na tę obficie zaopatn.oną. nowo otwartą
włólcienniczy
placówkę handllu artykułami
mi przybrał takie rozmiary, fe normalny,
czyniący zakupy na własne potrzeby klient,
nie mial wprost możności dostania się do
wnętrza sklepu, przy którym w licznych ogonkach stal-i głównie zawodowi przekupnle.
DZdęki jednak energicznej akcji zapobiegawcze; zastosowanej przez: kierownictwo tej pia
cówki handlowej w stosunku do przekupniów już w dniu wczorajszym. Sztuczne ko
lejki zostały zlikwidowane i karoy nabywca
już bez większych trudności poczynić może
potrzebne mu sprawup:k:i. Obecnie, aby zapobiec wykupywaniu towarów w Domu WłO
kienniczych wymagane jest przy zakupie Okazanie legitymacji związków Zawodowych.
Ten środe~ ostrożności ma zapobiec wykupywaniu towarów przez handlujących.

społeczneoo
'-'

M'ejsklch dysponował kwotą oa zł, 224 m11to
ny. W jakim procencie kredyt oo.stał wyczerpany trudno dokładnie u.stal[ć obecnie_
wobec dokonywujących się rozrachtmków,
Mimo późnego u.-uchomienia kredytów (wrze
październik) .iStn.ieje przypuszczenie,
S.:eń że kredyty wstaną wyczerpane w 9-0 proc.
Na rok 1949 preJi'minarz budtetowy, w stosunku do roku 1948, uległ zwiększeniu •
489 procent i zamyka si.ę po stronie wydat..
ków i dochodów kwotą zł. 2,204.000.000,
Na remQrlt domów w roku 1946 preEm1no.wano '72,'700.000 - oraz % pożyczek średniio
terminowych kwotę zł. :n.ooo.ooo - .zaś na
rok 1949 na remon1' dOmów preJimdnuje ~
zł, 466,000,000,
kwo
W bieżącym tygodniu Zarząd Nieruchomo..
ści Miejskich przystepuje do opracowania
programu n.a rok 1949, Łącznie z tą pracą
będ2lie opracowany pla.n 6.cioJetnt.
Mówiąc o planie remontów należy wspom..
nieć, że z 7_658 nieruchomości, którym.i administruje Zarząd Nieruchomości MiejskiCU.,
20 procent budynków n:e wymaga remontów,
50 procent - wymaga stałej konserwacji,
25 procent - kapitalnego remontu, 5 procent
?udynków należałoby rozebrać,
Mimo, iż plan remonó-,.., nie jest opracowa1:1Y.. Zarząd Nieru.chomości Miejskich czyni
JUZ zapasy materiałów do przyszłego sezonu.
Obecnie posiadamy już w naszych magazyna_ch: smoły .200 ton, drzewa budowlanego
róznych wynuarów 332 mtr. sześć. papy
5,768 rolek, lepiku i paku 46.700 kg,, blachy
cynkowej 1.680 arkuszy - 13,440 kg szkła
·•
okiennego 4.640 mtr. kw.
Okres zimy będzie wykorzystany na wy.
i;c; an·e częściown we własnym zakresie, ~
sc1owo przez personel Miejskich Zakładów
Przen:ysłu Budowla:iego cyn'.en spustowych,
vno.sną przystąpić do zakładania nowych
i ~1any starych zni~zczonycb_ Poza tym
bcdz1e kontynuowana akcja szklenia klatek
schodowych. Zarząd Nieruchomości Miejskich
n;:t Fui:dus Gospodarki Mieszkaniowej WPła
pa•
;1ł . zah.czJ<:owo za miesiąc wrzesień,
zdz:ermk i l:istopad kwot~ 71, 25.2114.711.'75.

?Y

Prze iczy i

się

na maszynie do liczenia

na rok 1949. Na zebraniu tym wybrani zostaną równ:eż delegaci dla wyboru członków
Komitetu Grod;l)kiego Łódź-Sródmieście.
~i1bograf ~foniryik S<Lewozyk, ~triudl!l.io01y w 1milJSIZylilę s.~hOlwial tyJ.iko „<llla filigllów" do MJafy
Palli'Jbwol\veo Fatbryce Qpak10rwan BlalSlzanyich, z !ll!amzęd'liiiaimri, aJe późmiej, gdy u}alWll'litouio fakt
UWAGA ZAMP-owcy I roku Prawa
Dnia 16 gnidnia 48 roku o godz. 19 min. 30 przyiwtaos'lJClZYł sobie ma>SXytnę do ltkzeirua. „Fa- lkirod!z'ioeży, nie mi.a.ił otlrwagi pN)'TZllllać slię do
„Polskie Towarzystwo Historyczne urr:ą.dz.a
cit", będącą wł<115lil0śoią iilrnsrty'1:ucji, w której żainl!u.
się zebranie organizacyjne w świetli
odbędzie
dnia 16 grudnia (czwartek) o godz. 18.30 w
.sąd ~<l pmz~IW_'O.dmńabwern sędrz.1iego Bbod!o:p.rl!ICO•Wa~. W cel<u 'Z!ćlllarncila. ś1;a<lów. !kiraidrziieży
sali Miejskiej Rady Narodowej, ul. Nowotki cy ZA MP-u ul. Piotrkowska 48.
w~zyRtkich członków bezwzględnie .p<r1'1lenoh1~ 01umer ma1S1:q11ny ~ u~oaJ SJ.ę W'Pau: z w11czia nie .pod~.meL1~ poCiZIUciia humo•r:u Szewaz.yObecnoś6
16 posiedzenie naukowe, na którym wygłosi odnamze=mą, Damruit.ą KO'Walczylmwną, die W&- ka i sikarza~ go rua 5 laip w,i.ep..ńen:i1a..
czyt prof. dr. Kazimierz Piwarski, dziekan obowiązkowa.
Sprerwa Darrt1U1ty KowaJmvikówm.y rositaJM w,,...
srz:arwy w oolu 5'PTILe<laży łupu.
Uniwersytetu .TaWydziału Humanistycznego
1 efon.a. ·i oodinoW:•adać orrua. będ7liie w inarym tn-y~i
u~.icę
oo
się
uda.ła
Koiwrulczytkówina
stoliicy
W
~------------------giellońskiego, p. t. „Układy monachijskie roku
Podziękowanie
- :zia. paisersitwo.
b1ie
do
się
z,głosoi~a
gdrziie
59,
M.
Me.ms;z,aillcoiwską
1938 w polityce europejskie.i". Goście mile wiZarząd Koła Związku Zawodowego Pracow flll\!IlY „Credoa" proipo1111Ując klUlIJ<IlO ma.sz;ymy do
Truk o.ro ma.1511'.yrua., łącrz:ąoa ~oob:udzeme d!q.
dziani".
ników Kolejowych RP. w Łodzi, w dowód J.iozenria. Wła,ściociel WS'pO•mn•i<imej fiirmy za.urwa- gi,e k<Jlmnmy liozb, zdorłała rodączyć na d'ługfe
uznania za tak ofliarny czyn przedkongre- ż~ pwebi1ty ni!J.rne'T: co WJ"daro mu się po.dej- lam11 cfo10bna cyfrę - 2.. zlłaaname serca.
DOROCZNE ZEBRANIE
W sobotę, dnia 18 grudnia br. w lokalu sowy, wyraża szczere podzilękowanie Uczen- l!'Lalllle. Naityiah.n;J!i·ast :porwi,adJOm;~ o tym te1efuKlubu Demokr. przy ul. Piotrkowskiej 89, nicom oraz PersoneloWi Wychowawczemu i niOZl!lJiie WyicirZJi1ał S!edozy Kmdy MO. Nie:baiwem
ODCZYT
odbędzie się ogólne walne roczne zebranie Koła Administracyjnemu Państwowego Gimnaium z}e.IW'ilł się wywi1aidowca, który llii·efo.rtJtmną naDziś. dnia 15 , grudnia 1948 r. o godzinie
$r6dmieście Kom. Miejskiego Str. Demokr. , i Lic'?um Handlowego w Łodzi przy ul. Ko- rzecmomą an-esvborwał. Wkrótoe 7-aibnzymal!llO rów- 19,15 w Ośrodk·u Ptłipagandy Sztuki (park
w Łodzi. Po wysłuchaniu sprawozdań i refe- pernika 41, za ofiarowanie 106 szt. ks:ążek :n.iież jej uikocha1nego, na dwOlflOU PKS.
Sienkiewicza) mgr. Zbigniew Cieklińsk: wyratach polj.tycznych i organizacyjny<:h ze- wartości 41-MO :;iJ:_ dl.a biblioteki Koła ZZK
Po1s.TruwJol!ly p 1"Zled Są,d Do1raźm.y Srz,elW'CIZ'yik głosi odczyt P. t. ,,Problem konserwacii ar•
brani dokon.::iia wvboru nowych władz Koła Łódź.
lD!i1e IPfll.Y!2lllJ111ł sioe dlO iki!1ćllCLzOOży, 'W}"i~iłlJąic, :lle chi.tek.tury zabytkowe.i w dobie obecnej"

·-

słu!bie

Nauka w

rolnictwa

Po długich badaniach i próbach, prof. W Polsce poważniejsze próby kreciego
przeprowadził w latach
inż. F. Hendzel, kierownik Zakładu In- drenowania
192ą
1929
prof. Różański, specjalnie
żynierii
Rolnicze;
Uniwersytetu
JagielPARTIA BOBRÓW ZE ZWIĄZKU
lońskiego w Krakowie,
skonstruował zakupionym w Holandii pługiem. Z po
RADZIECIOEGO
Yl dDiu 11 bm. przywieziono do Państ nowy typ pługa, nadający się najbar- wodu jednak braku cięższych i silniej-

dziej do tzw. drenowania kreciego w &zych traktorów i stosowania zbyt głę
w naszych warunkach glebowych. Dre-. bokie{!o drencwania oraz wskutek wa:i
nowanie krecie jest to system kanalików pługa~ który okazał się za mało przypodziemnych, zrobidnych na głębokoś datny dla naszych warunków, próby te
ci 0,5 - O, 7 m. przy pomocy pługa kre zawiodły.
.
Dalsze badania podjęto w roku 1947,1
ciego. które csączają z gruntu zbytecz
żubry.
ną wodę i odprowadzają ją do odbfor- uzyskując wyniki dodatn!e. Równocześ
Ogólnie przywieziono do Polski 20 bo- ników którymi są dreny zbierające o nie p~zystąpiono do prac, nad skonstrµ
brów.
większej średnicy lub
rowy otwarte. owaniem nowego typu p1uga krec1eg0.
---------------------------.-----ARTYSCI WYBRZEŻA DLA WSI
"'. ra.mach u!oczystości przedkongreso~'YJ adą. do ~s1 woj. gdańskiego artyści
.Wybrzeza, ktorzy wezmą udział w impreWojewódzki Komitet Obywatelski ży światowego pokoju i odbudowy zach s~owno-rn?zycznych. Imprezy te od- „Akcji
Noworocznej" dla żo!nierzy Odro wyrazicie przez swój udzb.ł w akcji fun
b~d~ się V: .dmacb 12-15 grudnia w 184
dzonego
Wojska Polskiego wzywa spo- dacji bibliotek i sprzętu świetlicowego.
m~eiscov.:osc1ac~.
Stroną organizacyjną
łódzk i ego,
Dążeniem każdego z nas winno być
za~~ą się: Zwi'.lzek Samopomocy Chłop łeczeństwo m. Łodzi i woj.
skie3,. Kom. WoJ .. PPR oraz Wojewódzki aby i tym razem n ie zapomniało o na- okazanie moralnej i m'łterialnej pomożołnierzu
Polskim; cy w rozpoczętej akcji - wyniki której
Wydział Kultury 1 Sztuki. Z artystami za- szym Obrońcy wodowymi wyjadą w teren amatorskie uczestnicząc w podjętej przez Towarzy- zależne będą od ofiarności społeczeń
zespoły artystyczne związków zawodo- stwo Przyjaciół Zoln !erza ,,Akcji Nowo- stwa. Niechaj zawsze
aktualne hasło
wych oraz uczniowie szkół muzycznych rocznej", polegającej na fundowaniu bi „Naród żołnierzowi
Polski Ludo:Wybrzeża.
bliotek i sprzętu świetlicowego dla jed- wej" spotka się z jak największą życz
nostek Wojska Polskiego stacjonują- liwością i poparciem szerokich mas spo
OTWARCIE WYCIECZKOV\'EGO
cych na terenie naszego miasta i woje- le~zeństwa. Zadeklarowane pieniądze,
SCHRONISKA W ZWARDONIU
książki i sprzęt świetlicowy, przyjmuje
'W Zwardoniu zostało oddane do użytku wództwa.
Serdeczną miłość i przywiązanie do Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przy
turystów i wczasowiczów schronisko Polskiego .To~arzystwa Tatrzańskiego, mogą Wojska Polskiego, zbrojnego r0>.mienia jaciół Zołn;erza w Łodzi, ul. Więckow
ce pomieścić poil'ad 60 osób. Schronisko to polskiej demokracji, stojącego wraz z skiego 12 I p. - tel. 206-92.
położone nad granicą polsko-czechosło sojuszniczą Armią Czerwoną i armiami
Obywatelski Komitet Wojewódzki
wacką, stanowić będzie dla turystów do- krajów demokracj: ludowej na stra„Akcji Noworocznej TPZ"
godnY: punkt wypoczynkowy.

wowe~ Nadleśnictwa Dyrekcji

Lasów
Państwowych okręgu gdańskiego w Oliwie 6 bobrów. Jest to dalsza partia zwierz~t, ~adesłanych Polsce ze Związku Radzieckiego Vf drodze wymiany za polskie

Akcja noworoczna T-wa

.Dzięki pomocy Ministerstwa Rolnic-i
twa i Reform Rolnych prace te zostały;
uwieńczone powodzeniem.
Prace p1·owadzone w tym kierunku
skoncentrowane są obecnie głównie w
Zakładl'.ie Inżynierii Rolniczej u. J,, w
Państw0wvm
Instytucie Naukowego
Gospodarstwa Wiejskiego
Bydgoszczy i w Wydziale Worlno - Melioracyj·
nym Urzędu Wojewódzkiego. w Lubl.inie. Postępują one w szybkim tempie
naprzód.
Przy pomocy nowego typu pługa kre
ciego, konstrukcji prof. inż. Hen(i.'zla.
przeprowadzono już próby n~ gruntac~

w

Przyjaciół Zołnierza ~:~~e;~~t~~~~~w:m~y~~~~~~: ;r:n~~ ;
1

się nim około 5 ha gruntów ornych w
majątku Brzezie Szlacheckie. Uzyska·

ne wyniki są pomyślne, co pozwoli na
rozpoczęcie tym systemem drenowan'a
na szerszą skalę.
Z dotychczasowych prac ~nlka, że
koszt drenowania kreciego jest 4 razy
niższy niż przy stosowanym dotychczas
drenowaniu rurkowym. Prócz tego w
systemie drenowania kreciego podkre-i
ślić należy następujące dodatnie strony; drenowanie krecie nie wymaga fa•
chowej obsługi, gdyż może być wyko„
nywane przy znacznie mniejszej iloMi
ludzi niefachowych z niewielką pomocll
techników. Daje się ono wykonać w cza
sie kilkakrotnie krótszym n\~ drenowa·
nie rurkowe i wymaga znacznie mniej•
szej ilości rurek drenarskich (tylko na
rurociągi zbiorcze).
Fakty te posiadają ogromne zn:iczenie, gdyż umożliwią bez nakładu więk•
szych kapitałów 1 kształcenia licznego
personelu technicznego i wykonanie od
i zakończono w dniu 11, 12, 1948 r .. wy- wodnienia gruntów w całym kraju w
produkowują.c w tkalni 800 m. tkanin. a
w przędzalni 1.034 kg przędzy, Cały zaro- znacznie krótszym czasie.
bek przeznaczono na Centralny Dom Mło ~11111·1~~H1U~m1111 11111:1Mm11111~111 1111111'111111mm11111m1111111'1D1llllll1llJllllJllUll!ll!l!ll:~ ··1:1·1r11•'
dzieży w W ars.zawie.

I

ZMP-owcy Zgierza

TRZY LATA WIĘZIENIA
ZA NADUŻYCIA
Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatry-1
Cześć
wał w trybie doraźnym sprawę Franciszka Dreji, kierownika biura zakupów
Młodzież Gimnazjum Przemvsłowego w
fabryki. kabli i drutów w Będzinie, który, Zgierzu zorganizowana w ZMP pcstanowi
zakupuJąc dla fabryki artykuły technicz- ła przepracować 20 godzi.n w tkalni i przę
ne, fałszował rachunki kupna, podając su d7.alni na cześć Kongresu Zjednoczeniowerny wyższe od faktycznie wypłaconych i -go_ Praeę ~ęto w dniu 4. 12. 1948 "'·
pi'zywłaszczył sobie różnicę.
Dreja skazany został na 3 lata więzle
n!.a.

na

Kongresu Zjednoczenia

Konferencja aktywu

WROCŁAWSKIE MUZEUM BISTO·
RYCZNE PRZEKAZAŁO EKSPONATY
MUZEUf WILANOWSKIEMU
Dyrekcja Muzeum Historycznego m.
Wrocławia odnalazła fotele francuskie z
XVII w., pochodz~ce z pałacu wilanowskiego. Zabytkowe meble wywiezione zostały przez okupanta w czasie Powstania Warszawskiego do miejscowości poło
żonych
w pow. wałbrzyskim. Muzeum
wrocławskie odnowiło cenne eksponaty i
przekazało Muzeum Wilanowskiemu.

13 b. m. zakończyły się w Warszawie
trzydn.iowe obrady konferencji aktywu
oświatowego SL, która zgromadziła ponad 200 nauczycieli i pracowników kulturalno-oświatowych z całego kraju. Przybyli na konferencję działacze ludowi zostali wybrani na prelegentów wielkiej akcji s.zk?lenia polit~c;no-sp~ecznego nauczyc1eli i pracowmkow oswiatowych. Akcja rozpocznie się w najbliższym czasie we
wszystkich województwach.
W czasie konferencji wygłoszono kilka
referatów o zagadnieniach kulturalno-

oświatowego

SL

oświatowych wsi {min. Dybowski i wicemin. Garncarczyk), o drogach rozwojowych wsi (prezes ZSCh - dr. Ignar) oraz
o kluczowych zagadnieniach polityki świa
towej i polityki wewni;trznej {min. Szymanowski).
w trzecim dniu obrad uczestnicy przed skutowali zagadnienia dróg rozwoju
Y.
.
.
v.:s1, . SOJUSZU chłopsko-r~botmcz:go, zagad
niema ruchu ludowego 1 robotniczego, roli Związku Radzieckiego V-: w~l~e. o pokój,
z~dnoczenia klasy robotmczeJ i mne.

I

Otwarcie świetlicy przy PZPIJz-w Aleksandrowie
W niedzielę 12 bm. w godzinach wieczornych Aleksandrów przeżywał niecodzienną uroczystość:
otwarcie świetlicy
robotniczej Związków Zawodowych przy
Państwo w ych
Zjednoczonych Zakładach
Przemysłu
Dziewiarskiego w Aleksandrowie. Lokal świetlicy znajduje się przy
ulicy Południowej 5.
Pięknie udekorowana emblematami na
rodowymi i wykresami oraz eksponatami
ilustrującymi
osiągnięcia
PZZPDz. w
Aleksandrowie sala świetlicowa wypełnio
na była po brzegi. Wśród ogólnej ciszy pa
dają pierwsze słowa dyrektora naczelnego zakładów: „Są chwile radości w życiu
i taką wJaśnie chwilą jest ten moment,
w którym mogę przekazać tP, oto świetli
cę załodze naszych zakładów. Z pewnością stanie się--.ona kuźnią życia kulturalnego całego robotniczego Aleksandrow~".

Przewodniczący

Zakładowej

g~;::~aiiadywz~~~:~~~eia~~~zz~o~m~:=
Rady

od-

::r~~S:i:~'~jic;;~~~=g~ ~:~~~~

kazaną nam świetlicę oraz przyrzekam, że
będę dbał o to, by świetlica stała się ośrod
kiem kultury socjalistycznej w służbie pro

letariatu Aleksandrowa". Po uroczystym
akcie przejęcia świetlicy przez załogę
PZZPDz w Aleksandrowie dyrektor naczelny wraz z przew~dniczącym Rady Za.
lT
b l'
·
kładoweJ zapa 1 1 sym 0 iczn~ z~icz.
Następnie referat pt. „świetlica r?b?tnicza )ako kuźnia życia kulturalno-oswiatowego" wygłosił tow. Derlacki. Przemówienia okoliczno3ciowe wygłosili w dal-

Zespoły robotnicze '

w świetlicach wiejskich
18 zespołów artystycznych z łódzkłcn
p0stanowi10,
dla uczczenJa Kongresu Zjednoczenio-·
wego nawiązać ścisłą współpracę Z$
świetlicami wiejskimi w woj. łódzklin·
Zespoły te dbjeżdżają obecnie śwletli·
ce wiejskie, organizując imprezy pad
hasłem utrwalenia sojuszu robotnicto•
świetlic przyfabrycznych

chłopskiego.
Każda świetlica robotnicza
w Łodzi
ma w przyszłości wziąć pod swój patro
nat jedną świetlicę wiejską, udzielahe
je) pomocy materialnej oraz współpra~
cując z nią na polu akcji kulturalno-oś•

wiat0~ej.{

wy partii robotniczych". Na zakończenie
Wieści
części oficjalnej przemówił przedstawiciel
Generalnej Dyrekcji Przemysłu Dziewiar- Sukcesy pnemysłu rad~ecki'ego
skiego inż. Flatau. •
Dnia 8 grudnia ·górnicy trustu ,,Bieł-0~
W bogatej części artystycznej wzięli gol" (obwód kemernwski), jako pierwsi w
udział
słuchacze
Państwowej
Wy ż szej Kuźniecki m Zagłębiu
Węglowym wydobyli
Szkoły Teatralnej i Konserwatorium w węgiel w ramach programu 1949. W porówosobach: kol. kol. Teodorczyka, Chmie- naniu z rokiem ubiegłym średnie dobowe wy
lewskiej, Walda, Andrze1·ewskiego, Jan- dobycie węgla w kopalniach zwiększyło si,.
o 25 procent.
kiewicz Marii, Książkówny oraz Szcze- ,
•
pańskiej. Deklamowali oni szereg wierszy
Hutnicy zakładów imienia Iliicza i „Az<Y'l/I
Broniewskiego, Majakowskiego, Konopnickiej i innych oraz odśpiewali kilka arii stal" (miasto Zdanow) osiągnęli wysokie wy.
operowych i p i eśni regionalnych. Z zespo- niki pracy. W ciągu 11 miesięcy br. dali ont
łów
miejscowych
ł\'YStąpiła orkiestra 2.888 wytopów przyśpieszonych dostarczają•
Związków
Zawodowych w połączeniu z krajowi ty$iące ton stali ponad plan.
Towarzystwem Spiewaczvm „Lutnia" oraz
*
•
•
zespół świetlicowy PZZPDz. w AleksanKijowski kombinat jedwabniczy, jako pier•
drowie.
wszy na Ukrairue zaczął produkować tkaniny z jedwabiu naturalnego. Wyprodukował
on iuż pierwszych 10 tysięcy metrów. W ro.
~ni•a
ku przyszłym produkcja tkanin jedwabnych
zwiększy się maczm.ie.
Kombinat wyprodu"
li
kuje przeszło 300 tys, metrów tkanin a w
ostatnim roku pięciolatki - około pół 'milio.
urządziło
Łodzi
na qietrów.
W ubiegłym tygodniu odbyła się konfe- kami wśród rolników, posiadaczy o~rodów
rencja w lokalu Zrzeszenia Ogrodniczego ma na celu Połepszenie jakości i ilości o- Ponad planowe dostawy zboża
Samopoanoe Chłopska przy współudziale woców, a tym samym przychodO'WQści OPrasa radziecka mmieściła raport minis!n
p~tawici~li Zarząd~ Miejskiego Yi'!- grodów. jak również zmniejszenie kosztów przemysłu spożywczego ZSRR, żotowa wy.
dzaa~u ~lructwa, StacJl qchro_ny Roslm, przy przeprowadzsniu takich zabiegów o- sl.any na ręce Józefa Stalina. Zotow k-Omlł
Ogrodkow Przydo1~o··~ch ~ Zwią.zkó~ S;1- kcł" drzew i krmwów owooowvch.
nikuie, że sowchozy ministerstwa przemysłu
~o?Omoc~ ChłopsI?e.i„ powiatow~go 1 W1el
W następnych okresach. gdy warunki spożywczego ZSRR wykonały z nadwyżk'
kieJ Lodn, na ktore1 postanowiono w o. atmosferyczne na. to oozwolą.. nastani zbio swoje zobowiązania w dziedzin ~e ponadpl•kresie przedświą,tecznym przevrowadzić rowe opryskiwanie drzew owocowych. Prze nowych dostaw zbO'Ża dla państwa. MiałJ
na terenie Wielkiej Lodzi i powiatu łódz- rrowacizenie akcji zhiorowego opryskiwa- one dostarczyć o 500 tys. pudów zboża wi4kie~o pokazy opryskiwania dnew owoca- nia r1rzew owoco.\ vrh, jak również opie\i'ę cej mż w roku 1940. tymczasem dostarczy!J
wych,
na. ~~rzewoslanem owocowym podięło Z!'ze o 1.574.000 pudów więcej, niż się zobowi•
Propaganda taka poprzedzona pogadan szenie Ogrodnicze Samopomoc Chłopska.
zały .
·

z ZSRR

szym ciągu: przewodniczący Związków Za
wodowych tow. Rogowski, I-szy sekretarz
Komitetu Grodzkiego PPS tow. Szadkowski i I-szy sekr. Komitetu Miejskiego PPR
tow. Łabudziński, który powiedział m.
inn.: „W okresie rządów sanacyjnych
świetlica robo\nicza w Aleksandrowie mie
ściła si ę mal~ńkim domku przy Alei 1-go
Maja. Mimo to jednak starzy towarzysze
z KPP właśnie stamtąd głosili o zdobyczach klasy robotniczej w Związku Radzieckim. Za to stawiano nas przed są
dem. Te wizje, które kreśliliśmy przed
naszymi towarzyszami, stają się dzisiaj
rzeczywistością. Skończył się okres. kiedy
to szkołą mar~sizmu-l ~ninizmu było wię
zienie. Dziś do tego celu służyć będzie nasza wspaniała świetlica. Swietlica ta jest
naszym darem na Kongres Zjednoczenio-

okaz oprysk1•w

I

•

•

drze wowo co wych

zrzeszenie ogrodnicze ZSCH Wielkiej
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TEATR.Państwowy

Teatr Wojska Polskiego

ul. Jaracza Z7

..KRAKOWIACY I GORALE"
NA KONGRES ZJEDNOCZENIOWY
Państwowy Teatr Wojska Polskiego zaprosrony do Wa?SZ8WY na Kongres Zjedoo
czeniowy przed wyjazdem wystawi. w Lodzi W dniach 14 i 15 12. br. operę DM'odOwą Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefani.ego „Cud mniemany czyli Krakowiacy
Górale".
:l>iękne widowish> w ~:ii i reży
ser.ii Loocna Sdri!llera, ukazu:!ac wielkie boDmł.s!ej.szy
Sport p~esklł byt u na& Jtlanem za.mJmlłę-, zalwsomJ elementów obcych .k.Ja-'Owo i Wl'~
1 hl&ro1yca:.ny ~eń Zfednoozeni<l
gactwo polskiej Sl7Jbuilri rudowej, l"() osią.~ Partild
KkMy Robotniozej znal~ła 11w6j wy- tym d dostępnym tylko dJa asów, któryah w nastQJWfonych, od których niestety nie mogJH#.
nięciu największych SIUk.cesów w Polsce
dźwięk w całym naszym spolecz.eństw.hł. D2li- Polsce s=cy jne/ otoczcmo opieką ze wmgJę- my siię jesrzcze do lej TJOIY na/etycJe odgroi za grani~ przyczyni się do uświetnienia sir;i1
j podajq S>Obde spracowaną dłoń robotnik, dów propagandowych, a stał się obecnie ru- d.zi~.
momentu ZJednoczenia Polskiej Klasy Ro- chłop
J Inteligent pracujący, aby wspólnie już chem masowym, llO ted było by karygodnym
Pa.mięf.ctmy, że wróg daOOla J aby 90 Ul'liiebotnicze.i.
jedną, .neroJcą i prostą drogą podążać szybkim
często przy]<tme nam może wyneic
W „Krakowiakach i Góralacll." weźmie mcm:zem eto nowego ustroju - ustrofu socja- .niedbalstem i 1rbrodnią wobec cbisiej.s:zej ,f.Ze· sz.kodlitwić
Jllłe fedliego ,psa" J "wytrawnego" d.zt<Jla.
Bonaclta. Bo- listycznego wpewnla.jącego poJcój d azozęś.Nwą c.zywlistości pozosŁaWllć tJpOit samemu sobl'• ł się
udział zespół premięrowy:
tym
rowski, Oyg.ler, Dejmek, Fijewska. Ha.nfu, przyszłość nam wszystkim. W nwrszu tym my w myśl absurdalnych ha8eł, te sport po'Wtinlen aro, a.Je im szybc:J.ej słę kh poZbędziemy,
szybc.ie/ trZdrowJmy n.ie naflepszq jak do ~
liryn.iewieka. Łapiński. Maliszewski. :Mie- ,,Sportowcy nie możemy kroczyć w tyle. Od być apo~.ltyc1JT1y.
dzińska, Ordon, Pietrasrzkiewiczowa. Puch
Sport dm!!'iejszy, musi stać się nie tyl.k<J pery ailJllosferę i tym szybciej osiągniemy :md.nro dz>.is-lejsrego musimy wydłużyć swój krok
niewska.. Szymański, Sródka. Warmiński. i w niekJedy bardzo wydłużyć aby dotrzymać ozynni.kiem wychowania Jkycznego nCl3'7lej mło m.fera.ony cel - całkowitego Zjednoczenia s
.mrówno asyn.nJJciem pel.nego 'jej oałym apoleczeńsl!Wem, od którego wszeJltimi
dzieży, ale
Woźniak, oraz OO"kiestra. Filharmonii L6dz..
czołówce w tym mar.szu.
]9ej, cllór i balet ztrr"'MJ.izowa.ny z~ słucha .kroku
uśWlloOO.mi'enia politycznego, abyśmy • uf.no..ł· silami •bm !llę lllCJ! odgrod7!.f'd wróg 11tcJqąy
Druga wojna świaoowa 1 dJµgolelni<l oJcupatwardo na skłlw'Misltu tak rwanej ,,apoJ!tycz..
efą mogM spogJqdiać w pmynło.fć, /akq .oble
WłV PWST i PWSM. Dek07&0.1e i lrost3umy
oja wyni.srozyły organil.zm .na.sizego 1111C1rodu. Z
w lrudllłe 1 krwawym 100 noOO!' w .sporele, wychowcny w duclm mopokolenru
ner.a.remu
d
Wladv$la.wa Dasrevvskiie~.
chW!IJą odzy.slronla ruepodkgłośoi w szybki/Im
ralnej zgnjUJMy 8Clll<lcynych rządów i [X»JOIJh.
Państwowy Teatr Pows7.eehnY
tempie dmęki wydajnej pomocy rządu Polski }u wykuwamy.
1acy często na służbie anglo-ameryloo~
11 Listopada 21
D2liaiaj, w historycznym dnht KOJtgresu Zje- dmperJa.Nzmu który nie przebiera w środkach
Ludowej poprzez wychowanie fJryozne i a.po·r t
Codsiennie o ,g>O<}zinie 19.15 doskonała pOC!lęJjśmy odzyskiwać ewą tężyznę fizyczną d.noozeniowego w myśl hCMel solidary.:mjących
w walce Z POSTĘPEM DO JAKIEGO KROCZY
eatyra I. Erenburga pt. „Lew na placu".
J z roku' na rok nie tylko poprawic.ć swe wy- calą Klasę Robotnicza sport Łodzi w płerliszym
IDBI
Passepartout ważne.
nJki w w.ielu galęziach sportu, ale ; zjednywać riędmte powinien wm'ąść na lłiebie obawi/ązeJc LUDZKOSC POD PRZEWODNICTEM
LENINA.
i
ENGELSA
MARKSA,
Teatr „MELODRAM"
p~
obrony
i
czystości
jego
straży
na
stankz
coraz szersze masy jego zwole!11llików.
1
ul. Traugutta 18 (gmach OKZZ)
Dziś o godzi.nie 19.15 „Gody weselne" \!Jidowjsko ludowe w układzie i i:efyserii
!:eona Schillera. Pełne uroku widowisko

Mus im

otrzymać

czoló c

kroku

Kongres Zjednoczeniowy ·stawia przed nami nowe zadania

I

Sportowcq lódzcq.

opiel'& się na motywach obrzedo~. ~
~ mówionych, i.plewach i tań~ ZV(lll·
ZMYfh z lud<>WY?n obrzędem sóMtki. w,esela i dożynek. Kompoeycja mu~zna 'Wla

czczą

Wzon.j, w sali Miejflkej Rady Narodowej z
dysława RaczkowskieP'o i Kazimierm Si- oka.zji Kongresu Zjednoozeniowego Partii Kle.·
lrors~. tańce Barbary Fł:iemklej, ko- sy Robotniczej odbył się zjazd dziale.ezy epor·
fltiumy i dekoracje St„„;„l~wa CegieJskie- towyeh i ze.wodników z woj. łódzkiego. Zebrani,
a.by uczci~ ten historycwy dzień zadeklar<>wali
sumę 5 milionów 320 tysięcy złotycn na. budoTeatr Kameralny Domu !ołnlena
oraz uchwalili niwę ha.li sportowej w Łodzi
ul. Daszyńskiego 34

so.

Dziś

i codziennie o godzinie 19.15 sztuka
T. Rattiga.na „Kadet Winslow". Udział bio

niejszą rezolue.ję

pra.cownicy oraz
1) Za.wodnicy, dzia.la.cze,
dziennikarze - związani z wychowaniem fii sportem, zamiłowaniami 1, pracą Edward Dziewoński, Irena Horecka, Wan- zycznym
na Zjetdzie Sportowym, w dDiu U grudnia. r.
da Jakubiilska, Janusz Jaroń. Halina Ko- 19411
w · ł.odai, ja.ko przedstawicielstwo społecz
ssobudzka.Andrzej Lapicki, Adam Mikoła ne kultnry
na terenie woj. łódzkie
jewski i Konstanty Pą.gowski. Reżyser,ia go, w obliczllfizycznej
do
wydarzenia o niezmiernej
'.mrwina Axera. Dekoracje i kostiumy Wła· nioełośc1 politycznej - Kongresu Zjednoczenia
11
dysława Daszewskiego. Kasa czynna
Pa.rtii Politycznych Polski do 13 i od. 15. Tel. 123-02. D - 02.'5,6?3. Bobotniczych
pozdrowienie.
najserdeczniejsze
przesyłaj'ł
Kongresowi Zjednocsen:ia.. W imię sportu woj.
łódzkiego, którego delegaci zebrani na dzisiejszym ZjeMzie jasno doceni&jł fakt, że dzitki
ustrojowi Polski Ludowej 1 dzięki Zjednoczeniu
ADRIA - „Zygmunt KłosowskiH
Robotniczych Pa.rtii Politycznych uwidoczni sit
godz. 15.30, 18, 20.30. w :niedz. 13
polepszenie warunków dla wychowania. nowego
film dozwolony dla mlodzieły
rą: Stani$łFłw Biel; ń ~''

·' ·.

1

op

KINA

BALTYK - „Ba.ryłoozlta"
godz. 16. 18.30, 21. w niedz. 13.30
film niedoowołony dla młodzieży

·
codziennie zmiana programu
BAJKA..- „Trmch p, Ludwików"
godz, 17.30. 20. w ruedz. 15
film dozwolony dla młodzieży
„Pr::igram aktualności kraj.
GDYNIA i zagr, Nr 42"
film dozwolony dla młodzieży
HEL (dla młodzieży) - „Młodzi idą"
godz. 15.30, 18, 20.30, w nńe<lz. 13
POLONIA - „Syrena."
godz. 16. 18.30, 21. w niedz. 13.30
„Harry Smith odkrywa AmeMUZA rykę"

godz. 18, 20 w niedz. 16
film do?.wolonv dlo. młcxV ·-·.
PRZEDWIDSNIE - „Sąd Na.rodów"
film dozwolonv dla młodzieży.
15
godz. 11.30. 20. w
ROBOTNIK - .:tchórz"
godz. 16 18.30, 21. w niedz. 13.30
film doŻwolony dla mlodzieżv
ROMA - .. Stalowe serca"
godz. 17.30. 20, w llliedz. 15
film dozwolony dla młodzieży

med.z.

UlllllffillllHlllTilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

z

dniem 13

xn

1948 r.

Delegatura RSW»Prasa«
przeniesiona została do nowego lokalu

pr~y ul. Piotrkowskiei 68 Il P·
OBECNE TELEFONY:

136-~1

Centrala
Dyrektor Delegatury
Wydział Administracyjny

130-46

257·93

Wydział finansowy·Księgowosc

144·18

DYREKCJA
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Kongres Ziednoczenia

typu człowieka. w ogóle, a zorga.nisowa.nia wy- ł gresowy sportowców woj. łódzkiego na bQdu.
chowa.ni& przes masowo i powszechnie upra.- jłClł się w Łodzi Halę Sporto~, która. bfOZie
Łodzi na miejsce sebra'li,
wia.Jlł kulturę fizycznt w szczególnoAci wyra.- \ służyła. Robotniczej
uroczystollci, manifestacji 1 życia. sportowego,
tają:
2. przesłać ntniejszt rezolucj9 na. ręce Dy1. SWoją głęboq ra.dość Z fa.ktU Zj&dnoczerektora. GUKF, swej władzy zwierzchniej, a
nia Robotniczych Pa.rtii Politycznych,
2. swoje głębokie przekonanie, że nowe, prośbą o doręczenie jej Kongresowi Zjednoc.z&przez wła.dze pa:fistwowe wytyczone, a oparte o nia •':
bogate doświadczenia Związku Radzieckiego, •••••• - - - • - • • - - • • • • . . .kierunki 1 drogi rozwojowe kultury fizycznej
w Polsce Demokratycznej przeobra.ą duchowo
1 fizycznie cały Na.ród Po!Bki, a na odcinku
sportu umożliwią zajęcie przezeń aaszczytnego
miejsca na arenie mi~ynarodowej.
Zja,zd Sportowy deklaruje:
dołotenie wysiłkU 1 sta.ra:fi na odcinku swojej
pracy w .zakresie kultury fizycznej do wydobyt:ia. jeszcze większych, nim to m,iało miejsce
dot~, wyników pracy w dłŻUOści do re&lizacji
ideałów kultury fizycznej ja.k:najściśleJ swipa-nyeh i wynikajłl)ych z teorii Mark8a - Lenina..
Zebra.ni uchwalaJit ponadto:
1. zebrać poprz~ Zwipki 1 Kt.!by Sportowe
kwotę pifciu milionów złotych jako czyn kon- I

Sztafeta

wrocławska

wŁodzi

I

I

I

radzi0Ccv
Lekkocltleci
o swym pobycie w Polsce
Młodzi Rporto- Mówiąc o zniszczeiniu Warszawy, przypomnie- 1
LENINGRAD (obsł. wł,) wcy rodzieccy Ludomiła Anokina i Juri Ilia- li, że ekipa radziecka swym udziałem w od- I
sow w rozmowie z korespondentem TASS po· g.ru'Z'O!Walllliiu W<JJnSIJa.wy Wikllżyła symlx„Jli1CZ1rty r
dzielili się swymi wrażeniami z pobytu w Pol- wkład w odbudowę, zniszczonego przez hitle·
rowców miasta.
1ce.
„Nasz pobyt w Polsce zacieścił więzy przy- j
„Podróż po miastach polskich - oświadczyli
.
.
.
.
sportowcy radzieccy - !!la długo pozostanie . , .
w l!laszej pamięci. Sportowcy polscy i publicz- 3amu między sportowcanu Polski 1 Związku
powiedzieli na zakończenie.
~oiść pmy.jm.o'Wlalli nas nad wyiraiz 5>erdecr1m'iie" ·I Radzieckiego" -

j

I
!

Co uslqszqn1q przez radio
DZIEŃ KONGRESU ZIBDNOCZENIA

I
II

ipo6ad bryłę śwrl!aJba", 14.15 Ifunoent OrPARTU ROBOTNICZYCH
k·~~ta;. P. R. 1s.oo Recy'łlacj.e ~1llI1SOIW'e, ~.s.201
5.10 Sroni!ił i pobudlk,a., 5.15 Stresrrozenie wia- P:ite&ni~ ll1aJSOlWe, 15.30 „Opow1eśc o pracy domości ipore!l11Ilyd!. 5.20 Komcent ,porriairun.y dla a.udycjia. -.;iło!WllJO - mu.,;yiazma. dla <llzlieai. 15.50 I

my

ri.

1

f

śwruata p11<0Cy, 6.00 GilmTuas.tyfka, 6.10 DZIEN- Pieśrui maS<Jwe, 16.00 DZIENNIK, 17.00 Koooert
NIK, 6.30 Muzydc,a pOO'airunia., 6.50 Prog.raim druia, Ma.lej Onkies.try P. R, 17.30 MOl!lltar.i l'ilbe:raoki
7.00 Wiadom. d'llien. poram. i pr1re9l. p!'a!Sy sitoJ„ pL , Polkó j i s.pr>&wiiedli1WOść", 18.00 Wiia.domośct
7 .25 Murz;-y1kia, 8.55 Slllk.Ot!na garzebka rarli01Wa z K009resiu. 18.30 Recital Ś?iewaic:rzy E. BamTu1!5iktlej, 18.50 „Dzieje jednego
dla !kilais &ta.irsizycil, 9.15 Muzyik.a, 9.25 Syg.nillł d1ro1WS1k,iej do sbaJI!tu„„ 9.30 Muzyika po!Slka. 9.58 Sy.gnaJ braijlkiu" - ~pom:niel!JJia W. Wa5iłewsk<iej (odc.
i:e aJotu Zjedmoc:'Leinia 4) 19.10 Andycj.a WQj.sk01Wa pt. „Jeden p;rą.d",I
ram~. 10.00 Oci.cryitam1
Pamtili R.obo.t>ruicz:ytli., do 11.40 pieśnri rewoilucyj- 19.30 Audycja. Chop:ITbOwsika w wyik. J. Ekiera,
ne i robomkrzle. 11.40 Audyicja SIZ!ko1lna dla k•lais 20.00 .DZIENt IK, 22.00 Kiollllcem symfoiruiczmej
„Da.locy a b1iscy - ral7Jem wr;n;y-6· I1J1U1Zyild p01lsikliiej. 23.oo Ostaibniie Wlioomoś!Oi,
mło.ds:lyicih cy" sduchow. 11.57 Syignał C"Jla>Slll i Hej1na,l, 12.04 23.20 Pieśini robo1tm.Lc:ze, pamty:namdkiie i maoowe,
DZIENNIK, 13. KomcePt po,puilaimy mufLV!k1i 1;1!0- 23.50 Bm.gram n.a jubro, 24.00 Zakońcrenrie wwiańs:ldej, 14.00 Audycja ipoet'{'Clk•a pt. '. ,RUis.r y- dyc ji i Hyinn.

CENNIK OGLOSZEJS' w clzienniku „GŁOS ROBOTNICZY') /
Za jednostkę obliczeniową. .iła ogfo3z.::f1 wymiarowych przyięto 1 mm

nl'"Le'Z szerokość 1 łamu (szpalty) . W tekście - 4 łamy oo 68 mm. a za
tekstem - 8 łamów oo 34 mm. Ogłoszenia drobne liczy sie za słowo.
Drobne
Nekrologi
W tekście
'7,a tekstem
Wielkość ogłoszeń
Za teksteri·
1do100 mm
lW
od
400
lW
150
od 101 do 200 nun
540
180
50 zł
200
od 201 d<> 300 Dllil
69
230
300 mm
270
powvzeJ
900
300
Ogłoszenia tabelarycz.ne, bilanse i kom'Jii1owane o 100 proc. drożej.
Ogłoszenia w numerach niedzielnych ;. św-ią.tecznych o 50 proc. drożej.
Ogłoszenia w numerach s-pecjalnych i okolicznościowych o 100 proe.
droże.i.

Od oen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. OgłoSllenia drukuje
się w miarę wolneg"O miejsca i za terminowy druk ogłoszeń nie Ponosi się
odoowiedzialności.

D--019212

Od góry: ostatnia z111Jana przed Placem Wolz pozdrowieniami ZMP J c<Ile.j
postępowej młodzieży Polski dla Kongresu Zje
dnoczeniowego. Ci wręczyli pergamin Prezydentowi Miasta, od lewej: przodownica pracy
z PZPB Nr. 1 Golc'Zyńska, ZMP-owj ec K<nłow
ski i ZMP-ówka „Pchełka",
ności, Pergamin
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