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Trzeba iść naprzó
Gdy wypadło mi z okazji tysiącznego
numeru „Głosu" napisać swoje uwagi,
spostrzeżenia i życzenia, dotyczące tego pisma - chciałbym cofnąć się w okres przed
wrześniowy

i

p:zypomnieć ".>wczesną prasę.

Ta mieszczańska prasa, wiernie służąca
swoim endeckim i sanacyjnym mocodawcom ogłupiała masy, trzymała je w nieświadomości i odwracała uwagę od spraw
istotnych, zagadnień bezpośrednio dotyczących świata pracy.
Jak wielki nastąpił przesl;:ok w tej dziedzinie obecnie! Prasa na.sza przeżyła wielki przełom. Weszli do niej, szczególnie do
prasy naszej partii, nowi ludzie - działa
cze detnokraty~zni, młodzi
robotnicy,
chłopi - ludzie ściśle związani ze światem
pracy. Teraz na łamach naszej prasy widzimy istotne, prawdziwe i obiektywnie
podane informacje oraz artykuły dotyczą·
ce zagadnień polepszenia bytu i podniesie·
nia poziomu kulturalnego i świadomości
mas pracujących. Prasa tobotnicza stała się
jedną 2 najpotężniejszyeh transmisji w ma
szynie państwa, łącząc władze ludowe z ro·
botnikami, chłopami i inteligencją pracującą.

Każdy robotnik, chłop czy inteligent
przy pomocy robotniczej prasy może wywierać wpływ na posunięcia władz. Mamy
na to tysiące przykładów, że jakiś list do
redakcji, że czyjaś wypowiedź zamieszczona na łamach pisma, staie się podstawą
postanowień władz, nowych ulepszeń czy
planów.
Wśród wielu pism
obecnie wychodzą
cych, piękne i rzetelne Gsiągnięcia w ciągu
swoich tysiąca dn! pracy ma nasz łódzki
„Głos'r tak na odcinku poli(rcznym jak i

•••••••••••„ •••••• „ •••••••••

Prezydent m.

tow•. Eugeniusz
do Redakc.i

Łodzi

Stawiński

„Głosu"

DO REDAKCJI „GŁOSU ROBOTNICZEGO"

okazji wydania 1000-ego numeru przesy.
pracowniczemu „Głosu Robotniczego" serdeczne pozdrowienia.
1000 ;.iumerów „Głosu Robotniczego" stanowi wymowny dowód konsekwentnej wałki
prowadzonej przez naszą partię w obronie
klasy pracującej, w obronie demokracji ludowej.
Z lokalnej gazety o kilkutysięcznym nakła
dzie wyrósł „Głos" na. poważne pismo partyjne o ponad stutysięcznym nakładzie.
Wyrażam przekonanie żie ambitny zespół
prac<>wników Redakcji podnosić będzie w dalszym ciągu poziom pracy dziennikarskiej, tak
aby pismo nasze stało się przodcjącym orga_
nem Partii.
Życzę zesP-Ołowi pracowników Redakcji,
e.by doskonalając swe pismo, niósł w szerokie
masy robociarskie Łodzi słowa prawdy o drodze wielkiego budownictwa, o drodze postępu,
o drod:r.e Polskiej Partii Robotniczej.
Z

łam zespołowi

EUGENIUSZ

&~~m.'!~,~-~...~~d~.!!~!... ~,!~zymi!

na odcinku gospodarczym. szczególnie w
mu, które liczy już 1000 numerów
sami jest faktem niezaprzeczalnym dziedzinie upowszechnienia idei współza- - możemy dziś z całą satysfakcją oświad- sprawy żywo interesujące klasę robotnicz~
zaJmują najwięcej miejsca na łamach pisma,
wodnictwa pracy i wiele, wiele innych czyć, że J·est dobrym towarzyszem partyi\
·
·
nym że wypełnia swe zadanie.
świadczą o tym często ukazuJące się repor·
osi~~nit>i· na odcinku szer7enia świadomo' adanie to nie łatwe. Prasa partyJna
·
b
·k ·
' · d czy
taże i rozmowy z ro otm ami swia
ści i ~ultury ..wśr~d ~as prl\cujących na
.J bowiem nie mo?.e się ograniczyć do ro- 1 o tym rozbudowujący si~ dział interpelacji
~erem_e Lodzi I WOJewodz~wa - są bezpo- li informatora, rejestrującego bieg wyda- 1i listów czytelników, którzy z całym zaufa·
s rP drną zasługą naszego pisma.
· rzeń. Prasa partyjna nie tylko rzetelnie in- , niem piszą o swoich strapieniach, poruszaj!\
Jeżeli chodzi o teren województwa formuje lud pracujący, ale także organizu- i sprawy wielkiej czę,sto wagi w tym prześ
Głos'" znalazł słuszną formę dotarcia do je go, skupia wokół słusznych haseł, mobi- I wiadczenin, że jest to sposób poprawienia
" . .
.
. , .
.
I Jizt~je do wielkiego dzieła zwalczania trud- 1 istniejącego tu i ówdzie niezadawalającego
mmeJszych miast powiatow i gmm. Jak ! ności na drodze odbt:dow~·. Pismo partyjne [ stanu rzeczy. I przyznać trzeba, że władze
wiadomo, „Głos" wydaje wydania prowin- 1 jest nietylko jednym z łączników między : partyjne, związkowe zarządu przemysłu, czy
cjonalne. ·
,
partią, a szerokimi masami społeczeństwa, zarządu spółdzielni bior ąpod uwagę te in·
.
.
. • ale kształtuje te masy, głosi prawdę, refle- 1 terpelacje.
Wydama
przez· mte]·
2r"'um
ntów oświetla j\1tr owiac
' - o osiągmęciac
·
· · h naszego pisma.
·
~
,„„te zostały
, t · prznęte
··
t · ktorem prawdziwvch
_,
·o
~
scow<> .spo ;-zens wo z ogrom.a:ym zam ere· najaktualniejsze w,·darzenia polityczne. .l.U
J
~
'
•
•
dl·
"'I"'
·
•
sowamem 1 pełnym zadowolemem 0 czym
·
.
.
Y
•
, • ,,
•
na ezy rowmez po .re„ ic Jego prz'? •
·, . d
:
bk
:
·
I wreszcie: pismo partyJne scis1e z masami duJ·ącą rolę w dziedzinie popularyzowarua.
swia
czyh sta. 1e I szy
o wzrasta3ący
·
· t na.iczu
· l szym SeJsmogra
·
f em . orgamzQwama
.
· ruchu wspołzawodmctwa.
•
·
kł d
.
. na, powiązane,
JeS
1
~ t.vc pism. ~okalne _te glł_7,ety. ~aogoł żywo reagującym na wszelkie bolączki ro- pracy. z frontu walki o plan Głos Robotmimo pew:n~ch ]t:szcze ~iedoc1ągmęc ~o- botnicze i na istniejące jeszcze niedomaga- niczy" codziennie zamieszcza ~~we meldunb;z~ sp_eł?iaJą_ swe. zadam~. Ł,czą. prowi_n- nia aparatu administracyjno-samorządowe- ki. sygnalizuje wady słabszych odcinków;:
CJę i ~1es z osro~k;e~ WOJew.o~fakii:n. Wie- go. przemysłowego, spółdzielczego...
poirazuje społeczeństwu osiągniecia przemy
le _ta~ich zagadmen Jak umfik_aCJ~ spółPismo winno uczyć, wychowywać szero- słu i tych którzy przodują w dziele odhu·
:Iz.1eln,,_p,rzebudoi.:ra struktury społd~1elczo- kie masy i walczyć o _ich słuszn~ postulaty. dowy, ·i j~śli „Tabli~a Zwycięzców" coraz
s:i, w„p~łzawodmc;~w? prac.y. na wsi, przycz~ ,.mos Robotmczy zadanie swe speł- więcej nazwisk zawiera, jeśli z dnia na dzień
gotowame do akc.11 s1ewne1 1tp. z dobrym
ma?
rośnie armia bohat.erów pracy to jest w
skutkiem były omawiane na łamach t.v:h Niewątpliwi~ tak .. Zaznaczyć :iależy:. że: tym niewątpliwie zasługa także' „Głosu Ro·
lokal~tch ga:zet.•w. znaci:~ym stop~m o~cres, w. kt~r~m p1s~o Lw~r?sło 1 ro_zw1Jało J botniczego", który mobilizuje klasę robotni·
„Głos
wz_mogł s~adomosc ~obotmk?~ ~1ę by_naJ~;i1eJ do i::aJ~a~w1eJszyr? me nale- czą do ciągłych zmagań 0 jakość i ilość pro
rolnych, ktorzy obecme zaczyna3ą docemac zał. S1ęgmJmy pamięcią wstecz. i przypom-1 dukcji tędy bowiem wiedzie· droga do dobro
znaczenie swej pracy w majątkach pań- nijmy sobie pobieżnie posz9zególne etapy:
bytu ~as.·
stwow?'c~ - tych arsenałach żywnościo- ~p~e~ysłowi_enie prz~m\s:n, Referen~um
dziedzinie polityki zagranicznej pismo
1
wych sw1ata pracy.
l ~ac1ęte .walki z rea~CJ~. _wj'bory~ okres ak-,
rzetelnie informuje, demaskując tych,
CJI przec1wspekulacyJ~eJ i wreszcie wyti:wa- j którzy chcieliby zakłócić pokóJ. światowy _
Brak jeszcze odpowiedniego spopulary- ła walka o wykoname planu trzyletniego . uk
.
. .
p lski·
groni·e naro•
zowania przodowników pracy na roli. przy ciąg
· ł ym rozwoJU
· ruch u wspo'łz awo d m· id, azu]ac.
kt ~ • hmieJSCe
d · · o · st w k J·owa odbu•
Przodownicv
.. ci powinni być w równe]· mie stwa pracy. Ob,oz d emo k rac31
·· po Isk·JeJ· o d - dow, oryc
ązemem Je
d kt,
h
p· po so ym rzędzi~
rze popularyzowani. jak przodownicv pra- niósł w tym okresie wielkie zwycięstwa, a 1 owi;, a o oryc, w ~erw z ·us nik cy w przemyśle. Wydanie łódzkie „Głosu" podstawą ich jest coraz to potężniejsz nal~zy nasz . WYprobowa y SOJ z
słusznie pisze dużo o przoduiących włók- jednolity front klasy robotniczej, jedność Związek Ra?ZJecki. . .
. .
niarzach i robotnikach innych przemysłów, działania PPR i PPS. Chciałbym z <',ałyrn naostatrum okresie pismo s~ało _się cie·
wydania lokalne winny mówić o przoduią- ciskiem 11 odkreślić, że „Głos Robotniczy"
kawsze przez wprow~dzeme dział.u P~
cych rolnikach. Drugim zadaniem tvch ogromnie przyczynił się do umocnienia je· pularno-naukowego, w ktorym, ukazuJą się
mutacji obecnie jeszcze niewystarczaiąco dnolitego frontu - i to nietylko poprzez -artyku~y _uczo:iych '-. profesorow P"· L. Corozpracowywanym jest sprawa kultury i artykuły publicystyczne, motywujące ko- raz l~p1eJ takze sp~łm3: swe zadame kolum„
oświaty na wsi ze szczególnym uwzględ- nieczność zacieśnienia współpracy jednali- ~a lit~racka, a medz1elny „>ye~oły głos•ł
nieniem zadań nauczyciela wiejskiego. tofrontowej, ale przez podawanie z terenu Jest miłą rozrywką dla czytelmkow.
Mam nadzieję, że te dezyderaty zostaną fabrycznego żywych przykładów zdrowego
Reasumując: pismo ożywia się i rozrasta:
uwzględnione w następnych numerach.
współdziałania. Z gościnnych szpalt naszego Na przestrzeni 1000-ca numerów
„Głos"
pisma przemawiali działacze robotniczy, dz.ie ma liczne osiągnięcia do zanotowania. Jest:
0
Kończąc tę moją wypowiedź „Głosie" ląc się swoimi doświadczeniami z obydwoma „Głosem" -prawdy, naszej peperowskiej
życzę temu pismu dalszego tak dobrego jak organizacjami partyjnymi.
prawdy.
obecnie spełniania
swoich zadań na
los Robotniczy" ś~ało pokazywał i po
ie wiem, czy w tym uroczystym dniu
wszystkich odcinkach naszego życia i usupula.ryzował ludZI szczerze oddanych
- wypada mówić o słabszych stromi.eh
nięcia pewnych istniejących niedociągnięć. idei je~ości robotniczej, nie s~ędzą~ słów pis~'.1- .WieJ?l je~nak, .że ~Y człon~o~e
b · Gł " ·.
ł .
. k oburzerua pod adresem tych, ktorzy Jedno- partu me boimy się rzeczowe] krytyki. Pis~
ycz~, a Y „ 0 ~ ,osi~gną 1eszcz~ wię - lity front rozbić chcieli. „Głos Robotniczy" mo powinno rozszerzyć swój dział informaszą liczbę czytelmkow 1 zdobył u ruch peł- ukazuje masom drogę do socjalizmu, jed- cji politycznej - więceJ wiadomości z ca·
ne zaufanie, jakim się cieszy: już wśród \ nYID z eta.PÓW: której jest pełna jedność kla lego kraju i więcej wiadomości zagranicz·
wszystkich czytających to pismo.
.
sy robotniczeJ.
nycb w miarę możliwości zaopatrywanych
ł w krótki komentarz czytelnik, a szcze~
0
uczY,
Z okazji tysiącznego numeru 11 Głosu
Tysiąc numerów Głosu Robotniczebyt mało również ukazuje si'ę na ła·
Robotniczego" przesyłamy wszystkim gr" było poważnym wkładem w dzieło
mach „~osu" pop~lamych, ideolog~cz..,
pracownikom Redakcji i Administracji utrwalania siły I jedności narodowej.
~~~u a;c%~:fc~~g:~w:ii~~;~ ;ariif~C:a~~
gazety - życzenia osiągnięcia dalszych
życzymy, aby każdy następny num~r ksistowskiej ideologii naszej partii. w okr~
owocnych wyników w pracy dla Partii, gazety przyczyniał się walnie .do z:eal.1- 1 sie J;ti~~~ wysił!ti organizacji part~jnej id~
klasy robotniczej I Narodu Polskiego. zowania stojących przed nami, naJwaz- 1po hm'; Jak n3:Jszersze~o ~szta~cema swych
Tysiac numerów ,,Głosu Robotniicze- , :ejszych zadań: pełnej jedności klasy członko;v - pismo moze 1 powinno odegrać
•
.
t ·
pomocmczą rolę.
go" było potężnym orężem Partii w robotnicze J, wy konania
p 1anu 3-1e me,.
.
.
.
"'alce o rea11·zac1·ę 1·e1· haseł.
go / sił•r naszei Partii i potęgi Polski Lu- . Je~h ch~dzi 0 dział P8;I'tyJny •. to ~ądzę,
"
. "'
,
ze mimo wielu sprawozdan z posiedzen 1..byt
Tysiąc numerów 11 Głosu Robotnicze- coweJ.
mało ukazuje się artykhlów syntetyzują·
g r ·· zasłużyło się dobrze sprawie poiKOMITET ŁÓDZKI
cł'ch i mówiących o konkretnych zagadnies''iej demokracji.
POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ. mach.
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P.P.R. do Redakcji
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STAWIJś'SKI

wydania 1.000-go numeru
Prezydent m. Łodzi
„Głosu Robotniczego", życzymy
zespołowi redakcyjnemu i technicznemu
dalszerowocnej pracy w służbie narodu, w umacnianiu Jednolitego Frontu
przesyła życzenia „Głosowi"
l'lasy Robotniczej w utrwalaniu demo-,
·· I d
J
'
.
Wszystkim współpracownikom red~.k k racji u owe ·
życzymy Wam, Towarzysze, dalszego
cji „Głosu Robotµiczego", jednege z
czołowych
pism robotniczych Polski
Ludowej, z okazji wydania jubileuszowego 1.000-nego numeru serdeczne ży·
Z okazji wydania 1000-nego numeru p1<'Zenia przesyła
zespół
redakcyjny sma zasyłam zespołowi redakcjnemu „Głosu
Robotniczego" serdeczne życzenia dalszej oR.A.P.
•
I · • nr
•
wocnej pracy i dalszych rezultatów w p~dno.W okresie trzy etmeJ n aszeJ pracy szeniu stopnia świadomości klasy robotmczeJ.
staliście si~ pismem najściślej związa·
·
-c. d ·
d ·
· .
Na łamach tysiąca numerów „Głosu Robo·
b o.t n1czą 1JO _z1ą, o z~1erci~r. tniczego"
~ly~ z ro.
poruszone -zostały wszystkie najakdlaJącym Je.I sukcesy I bolączki, mob1- tualniejsze l najbardziej żywotne problemy
lizuj~cym. do zad~ń,. jakie stoj, pr.zed włókniarzy polsk.ich. „Gł~s. ~obot.niczy" nie
Lodzią,
Jako naJwiększym orsodk1em ograniczał się rugdy do ~cies!1lema eagadwłókienniczym w Polsce.
.
nień w zasięgu lokalnym ł~~zku~„ ale ~pra~y
p •wni J"esteśmy że przyszłe jubile· związane z przemysłem włok1enmczym 1 -i zy·
e
'
.
" ciem włókniarzy omawiał w skal! ogólnokrauszo~e numery •:Głosu Ro~otm.czt'~O jowej. z tych względów „Głos Robotniczy"
zespoi Wasz powita nowynu osiągn~ę: stał się już dziś pismem codziennym nie tylko
darni w swej pracy dla dobra polskteJ włókni11rzy łódzkich, I nie tylko włókniarzy
'demokracji ludowej.
peperowców. Stał się pism'em codzienREDAKCJA
„ nym włókniarzy polskich. Szczególną uwagę
poświęca „Głos Robotniczy" najbardziei istot·
ROBOTNICZEJ AGENCJI nym zag11dnieniom .absorbującym obecnie ca·
PltA~OWEJ RAP
lą uwaae I wysiłek klasv robotnicze! - zaaa·

Redakcja RAP

Gł

. . .
rozwoju pisma, dalszego f?Odnies'.enia
Jeno nakładu i wzbogacenia treści.
„Głos" przyczynia się do tego, że ide
ały i hasła naszej partH sz~rok? dc;cierei"' do mas pracujących miast 1 wsi.
KOMITET WOJEWÓDZKI
POLSKIEJ PARTII ROBOTN!CZEJ
,
W ŁODZ,

Tow. Aleksander Bur.ski do „Głosu"'

I

dnieniom współzawodnictwa pracy l ruchu
wielowarsztatowego. Nazwiska i sylwetki
przodowników pracy i wielowarsztatowców,
umieszczane I popularyzowane na szpaltach
„Głosu Robotniczego„ są wyrazem -zaintereso·
wania całego narodu wzrostem i rozwo.j~m Tl'.chu współzawodnictwa pracy.
Wiele uwagi poświęcał zawsze „Głos Robotniczy" rozwojowi sportu związkowego, ak·
ej! wczasów pracowniczych. działalności kul·
turalno - oświatowej, rozwojowi sekcji kobietych ! młodzieżowych, oraz wszystkim waż
nym zagadnieniom 1 akcjom masowym naszego Związku, reprezentującego 300.000-c-zną
rzeszę włókniarzy polskich.
W dniu Waszeqo święta towarzyszą Wam,
najlepsze życzenia wszystkich włókniarzy, ży·
czenia dalszego rozwoju pisma i dalszego
wuostu nakładu.
Przewodniczacy Zarządu Gl6wnega
Pracowników Przemyslu Wlókienniczegq
A. BURSKI.

'

I

wreszcie sprawa ostatnia - stwierdzić trzeba, szata graficzna pisma jest
coraz
lepsza.
dd
•
Gł
.„ b
hyczę ser eczrue naszemu „
osom , a y
wzrastał i bogacił się w treści i formie.
'
życzę „Głosowi", aby stał się nieodłącz
nym , ~róbowanym towarzyszem każde
go człowieka pracy.
Każdy członek partii powinien być nrenumerator~m, kolporterem~ koresponden~em
swego pisma. Pisma ,ktore naprawdę Jest
„Głosem Robotniczym".

WK PPS

Do Redakcji

„Głosu"
w miejscu

Drodzy Towarzysze!
Z okazji wydania 1000 numeru „Głosu Robo1r:r~~~"··. organu bratniej Partii, Polskiej
Partii Robotniczej - szermierzowi jednolitego
frontu i jedności klasy robotniczej - życzymy
dalszych O'.<'C -„eh osiągnięć dla dobra klasy
robotn!czpl f Polski [udowej.

Za WK. P.P.S.
Przew odn ;c:70cy \.VK. PPS
(-) Stanlslaw Duniak

I Sekretarz WK. PPS
(-) Wincenty Stawińsl\l .

GtOS

D!il~ oddajemy w ręcP- naszych Ozytelnikow 1000- ny numer ,„Głosu". Dla
nas - pr:acown'i,ków zespołu redakcyj~
f!eg_o - Jes~ to. s~ięto. Przypuszczamy,
ze Jest t_o rowniez święto przyjaciól naszego pisma.
G_,zyt eln'icy na.si, a liczymy ich już dzis
setu;i tysięcy-to robotnicy, ludzie
prary. u!nysiowej, chłopi. Partyjni i bez
pa_rty;ni - tych_ ostatnich jest dużu
w~ę~t;J.
Tyle więzów nierozerwalnych
wi.cz_ę. naszą gaz.etę z ludźmi pracy i w
mie~~cie i na wsi, ze 1ny, czfonkowie zespotu redakcyjnego, nie mo~emy sob'i'z
nawet wyobrazić aby jakaś sprawa, któ
ra ~am s1!rawia radość lub smutek, była inuczeJ odczuwana 11rzez naszych
Czytelników.

c~ych, l~teratów, a~tystów, tych wszy~t
kich, ktorzy obecn-ie w zgodnym wysilku wnoszą w mozole i trudzie, w krwawej walce z upiorami przeszlości gmach
nowej Ludowej Polski - dom szcz12ścia dla wszystkich Polaków.

jfabryk dawnym fabrykantom, lcr<J,żyliś- naszego budującego się nowego dornu,
my po piekarniach aby poprawie wy- któremu na imię Polska Ludowa--ont
piek chleba dostarczonego na kartki lu- właśnie wspięli się najwyżej, nie szczę
dziom pracy, wraz z 1J.fotką robotnicą dz~c ani su;ego trudu, ani swego potu,
walczyliś11iy o zalcładcin-ie fabryczn'!}~h ani swego zywota.
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:W ?9~-ciu nun:era.ch pisaliśmy c' TRZYMAL!śli!Y WIERNIE.
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stalo i stoi w ognfaku zainteresowań 1szarnikow ł wielkich kapitalistów, na.. t l' b ,, 1 t,
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jemnych agentów obcych wywiadów
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'l'WN"ej poczytności, stanowią przyczynę
otrzymalismy i tego naszego przyB1:LISJJIY _z pterw.r;zymi pwnier_arni sprzcd~iących hurtem... ł detalicznie ~la
naszej radości i dumy.
rzeczenia.
wspołzawodnwtwa pracy, ruchu. u.:ielo- sną 01czyznę, mordujących za „mię]a,.
GDY w połowie czerwca 1945 roku
BYLiśMY z brygadami robotniczy- warsztatowego, ruchu przodowników kie" ł ,,twarde" swoich braci-Polaków.
Komitet Centralny i Komitet Woje- mii chłopskimi, gdy dzieliły one między pracy w przemyśle i na. wsi. •
POKAZYWALiśMY bohaterskich sy
wódzki Polskiej Partii Robotniczej po- biedotę wiejską ziemię obszarniczą, bro
Bo~1,aterzy pra~y byli, są i będą. na,. nów Ludu, przeważnie czlonkó-w PoZ.
lecily nam wydawać ł redagować niliśmy wraz z robotnikami wstępu do szymi bohaterami, bo na rusztowaniach skiej Partii Robotniczej, którzy w mun„Głos". w naszym male~kim zespole redurach Wojska Polskiego iolnłeny
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da!ccy~nym, był

tylko Jeden zawodowy
dziennikarz.
MIELISMY w ~zym kapitale wkladowym tylko niezlomną wol~ wykonania elecenia partii ł g~boką wiar~
to alUBZf!OŚĆ
Sprawy Robotniczej, to
aluazno3c sprawy Narodu Pol3kłego.
Poza tym prawie nic więcej. Am doAc
umie1"P.tności fachowych, ani wlasne3·
'<'
druTcarni. Ani grosza pieniędzy na finansowanie ta1';iego wielkiego przedsiębiorstwa, ja'11. codzienna gazeta.
BYŁO z nami tak, jak z większością
naszych nowych polslcioh instytucji
i zakładów pracy. Uczyliśmy Si"' praco·
'<'
wać dziś lepiej niż wczoraj, jutro lepiej
niż dziś.

W ZNISZCZONYCH halach fabrycznych ze starego szmelcu zbudowaliśniy
.
p
t .
d .
d ru k·arnię.
. rzez ysiąc ni co rano Z
pod prasy drukarskiej wychodzą dziesiątki tysięcy egzemplarzy „Gfosu". Go
rano trafiają one do fabryk i biur, do
pracowni naukowych i pod wiejslctt
strzechę.

_d
. .
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DzlS umni Jesteśmy Z tego ze nasz
zespół ludzi od czólenka, od młota i pluga, ludzi różnych innych zawodów, nie
zawiódł zaufania partii i świata pracy,
nauczył się sztuki dziennikarskiej i potraf il zdobytą wiedzę i kunszt bez res zty oddać na sliiżbę Narodu Polskiego.
ST'VFO RZYLiśMY w naszej gazecie
nowy typ <l-::fonnikarza - dziennikarza
robotniczego i chłopskie.go. Nasi dziennikarze nie gonili nigdy za niezdrową
sensac1·ą.
Nie szli niqd7
- ~1 na latwiznP,
~
na przymilne okłamywanie Czytelnika.
Nie wysuwali nigdy spraw dla demagogji, żeby tylko zyskać tani poklask,
·
P opularność i poczytność. Tak .1·ak pott·zala nas o tym Partia, jak pour,zał nas
o tyrn tow._Wiesław, zawsze mówiliśmy
Czytelnikom, prawdę, całą prawdę, jakkolwie niekiedy ta prawda była gorzka.
NIE chcieliśmy byt ć pismem DLA
robotników, DLA lu.dzi pracy.
CHCEMY BYó I JESTES-JWY JUZ
PISMEM ROBOTNIKóW
MIASTA
: WSI. Flf'MEM LUDZI PRACY.
Już dziś wspólpracu1'ą z ,_..Głosem"
bezpośrednio i pośrednio setki i tysiące
robotnil.~ów i robotnic chłopów i ch1opele, ludzi nauki inżynieró.w, techników, państwowych dzial~y gospodar-

Robot·n·1cy

P.Z.P.O.

·1m.

do Red k · ·
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CJl "

Strzelczyka

GŁOSU"

Z obaJI, akuaabt. .tę 1000-nero numera „Głollu RobołtntczelO"', w lmfenhl z.lori

Koła PariyJnero P.P.R. wYI'&lamy szczere uman1e sa swyolęelde przebyole alętkleso
etapu. 1000 numerów ,,.Głosu" - to bicze dla reakcJf, to smar:anfe spekulaoJI, nada-

żyć, korupcJI - s Jednej strony, a s drugiej ikony - to potężny 'oręż walid robotnika,

chłopa i Inteligenta pracującego o lepSze Jutro, o Polskę demokratyczną.
My metalowcy, to wprawdzie znikGma część proletariatu łódzkiego, Jednak w katdeJ
cięższej sytuacji, czy w walce o pct9rawę bytu, czy też pneciwko meJednokrotnym błurokratycznym pociagnięciom wład:11 nadrzędnych-szukaliśmy zawsze oparcia w „Głoue Robotniczym" I ;naleźliśmy go w niejednym z tych 1000.a numerów. Smia.la i odważna krytyka niewłaściwych posunięć, a z drugiej strony pochwa.la dla wyróżnia.Jących się w praey metall'wców - obrabiar owców, zawsze znalazła się na lamach
~Głosu Robotniczego''. Również w walce na odcinku pol.i tycznym, czy to o wzmocnienie jednolitego frontu, czy też w okre;fe przedwyb-Orczym przeciwko V-tej kolumnie
P.S.L.-owskieJ, widzieliśmy owlówkę naszą w „Głosie Rob-Otniczym".
1000 numerów „Głosu" - to 1000 dni wytężonej pracy i walki o odbudowę kraju,
o utrwalenie demokracji, o wykonanie planów produkcyjnych, o ruth wielowarązta_
towy, o poprawę bytu kfa,sy pracującej, to walka o wykonanie pierwszego plaillu S-1~
tniego odbudowy gospodarczej PolskL
1000-ny numer „Głosu Robotn!czego"-to Jest swięto nie tyl~" „raeowników Redakcji,
nie tylko pra~owników pn:emysłu włókienniczego ale równlaż metalowców, którzy
tak jak przed wojną pretendują do miana czołówkl klasy robotniczej, dzięki 9Wej zaciętości, uświadomieniu l ofiarnQŚcf w pracy i walce o demokrację.
Witając uka,zanie się 1000-nego numeru, który Jest dla nas świętem prasy robotniczej - życzymy Załodze „Głosu" dalszego pomyślnego rozwoju i dalszej pracy dla tych
wzniosłych ideałów, które przodowały 1000-owi numerów dotychczasowych.
Przypuszczamy, że następny etap w pracy nMzego organu robotmczego b~dzl~
w dalszym ciągu również f nam metalowcom, Jak dotychczas pomagaJ w naszym trudnym znoju i nie poskąpi poświęcić kilku kolumn tak bardzo ważnemu odcinkowi go.
spodarczemu naszego miasta, Ja.kim Jest Państwowa Fabryka Obrabia.rek im. J. Strzelczy ka..
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numeru tykamy artykuły 0 nasze I prarv I fabryce.
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Redakc1·1
„Głos Robotniczy" kształtuje naszą św:łado„
kl as?wą, uz~raja kl asę ro b otniczą w po
m~sc
'
·
tązną bron, jaką 1est pnodująca teoria mark
W naszych Z&kładacb ,,Głos Robotniczy" sistowska.
jest najpoczytniejszym pismem. Przynosi ono
życzymy .,Gł<>sowt Robotmcz.e mu" dalszego
codziennie słowa prawdy o życiu, trudnościach wspaniałego rozwoJu.
i o:oiągPi 0 ri'łcb klasy robotniczej, Często spoZałoga PZPB Nr l w Łodzl
Z okazji Jubileuszowego

1000-ego

.,Głosu Robotniczego"
przesyłamy
źvczenia di!!lszej owocnej pracy

z•

·
yczymy owocne]' pracy,,,
Do

Redakcji „Głosu Robotnłczeg<>"
Z okazji 1000-go numeru Głosu Robotnicze·
go czytelnicy PZPB Nr 6 w Łodzi życzą Redakcji dużo szczęścia I owocnej pracy. Nie-:haj ' pracownicy redakc1i wiedzą, że :Ich wiei
kl wysiłek pracy znalazł odbicie w naszych
zakładach. My robotn;cy uczymy się czytając
„Głos Robotniczy" - jest qµ naszym drogowskazem ideologlcrmym. Młodzież nasza z nie

cierpliwością

bunę
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Artykuły

czeka co tydzień na swoją Try-

o wlelowarsz~atowcach I wspłzawodnl
ctwie, dodają nam bodźca d<.'l dalszego wysilk11 w tym kierunku. Pragniemy by ,,Tabli.ca
Zwycięzców" nadal się ukazywała ł to na po
czesnym miejscu. Wierząc, że Redak~Ja nadal
oędz!e walczyć 0 poziom nasuj gazety, my
zwiększamy nrenumeratę z tOOO'> do 1500
egzemplarzy.
~telnfcy PZPB Nr. I

bezpieczeństwa

publicznego,
Milicji 03la-'
Oby
watelskiej i ORMO
swoją piersłq
niali pierwsze kroki wladzy Zudotcej.
Zgodnie u toakazaniamł nmzej P<Jr.i
tił, PolslmJ Pt1rlU RobotnłcnJ, flgotJ.;
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piórka rzekomych „prz~Jaciól ludu", •
w rzeczywistości ostrzyli topory wojenne, a raczej katowskie na glowy ludzł
pracy.
ZRYW ALISMY zaslonę i Byrnęs'6to
• ,
~-'L _,
i Churchill'ow, Z Blumvw i Mars1w..lów i innych obludnych imperialistyoz.
nych polityków, którzy udawali przyjaciól Polski, a jednocześnie sptskowalł
i spiskuJ·ą przeciw Polsce, przeciw gra-

nicom Polski na Odrze i Nysie, przeciw
pokojowi. Demaskowaliśmy bez litośCł
tych wszystkich podżegaczy woje-nnych, którzy .marzą o trzeciej wojnie,
bo ta trzecia wojna ma przynieść bogate zyski dla giełdziarzy z Wall Street.
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którym slużą.
WALCZY{iI~MY ł walczymy O inte•
resy i bezpieczeństwo Polski, o rozwój
serdecznych więzów, łączących Rzeczpospolitą ze Związkiem Radzieckim, na
szym wiernym przyjacielem i sojusznikiem, walczyli-śmy o dalsze zbliżenie
ze wszystkimi krajami słowiańskimi,
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Muszyński

życzę braci włókiennicze} dalszych suk- Dziekan TV;ydzialu Farmaceutycznego
I okazji 1000-go numeru ,,Glosu "fł~bot
tticzego" przesyłam serdeczne życzenia ze- ceso'I.!-' w_ p_racv dl<f, dobra polskie.i klasy roL. Ł.
spolowi redakcyjnemu i czytelnikom .,Gło botnicze.1 i nasze.i Polski Lndowe.iDo Redakcji
(-) ALEKSANDER ZAW!l])ZKI
su", dzielnym lódz?cim włókniarzom, którzy
„Gł.OSU FOlW'fNICZEGO"
dzięki wspólzawoclnictwu z qórnikami ślą
wydania tysiączneg-0 numeru
okazji
Z
.
skimi osiągnęli poważne wyniki w dziedziktóry na łamach
Robotniczego".
„Głosu
pracy,.
wyda}no.foi
ni.e zwiększenia

swych wprov.;a dził dział naukowy, opracowywany przez profesorów wyższych uczel, ni łódzkich, a służący podniesieniu kultury
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Wincenty Pstrowski - pion er
do „konkurentów„

warstw społecze11stwa, przenajlepsze życzenia dalszego rozwoju
i jak najlepszych osiągnięć dla dobra nar~du
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włókniarzy

lte<1akcji „Głosu Robotniczego", jego mierze wykazuje zainteresowanie dla na- i kraju.
Jako specj&li~ta z z~kresu zielarstwa życzytelniczkom i czytelnikom-włókniarzom szego robotniczego współzawodnictwa.
wię szczególną wdzięczność dla Redakcji
f-) Wincen'11 Pstrowski
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rzy z dużym zainteresowaniem ś1edza wv- ~
siłek naszych konkurentów-włókniarzy. Wy § zowama ru~hu wspołzawodu~ctwa prllcy, która wraz z wł:Jkm:.rzami walczy §
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że również włókniarze uczynią.

Organizac1· e PPR-owskie • swemu pismu
DO REDAKCJI
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"

to samo.
Z całego serca życzymy powodzenia „Gło
sowi Robotniczemu", który w tak

dużej

okazji wydania 1000-nego numeru
Robotniczego przesyłamy zarówno
pismu Waszemu jak i Redakcji jak najlepsze życzenia owocne; ddlszej pracy w zwy·
człowieka,
walce o nowego
cięskiej
o utrwalenie ustroju d<:>mokratycznego
i o podniesienie kultury i oświaty dla dobra Polski Ludowej.
DZIELNICA STAROMIEJSKA PPR
Z

„Głosu

Bratnie pi§n1a
shladają

qratulacie

DO REDAKCJI
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"

Z

okazji wydania 1000 ·nego numeru\

„Głosu Robotniczego" skJadamy całemu ze•
społowi redakcyjnemu i administracyjnemu se.rdeczne życzenia dalszej owocnej
pracy i dalszych sukcesów. Piękny doro·
bek „Głosu Robotniczego" wyrażający się
w 150 tysięcznym nakładzie i 8 wydaniach
jest "'idomym owocem 3-Jetnich wysiłk6w
zespołu „Głosu Robotniczego", który dobrze zasłużył się klasie robotniczej i pań
stwu polskiemu wkładaiac swą cegiełkę w
Robotniczy"
„Głos
kraju.
odbudowę
stał się prawdziwym w ,y razicielem dążeń
naszej partii w centrtłm przemysłu włó
kienniczego stojąc wytrwale na straży in-

*

*

•

l
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Prof. Adam Czartkowski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego U. I.Jo

źyczv „Głosowi"

dalszezo roz"foiu

naukowiec winien pamtę
lać. że nie żyje w kapliczce z kości słouio·weJ,
lecz w sp!l'łe<'Zeństvt'ie w którym panuje głód
wiedzy - I to szczególnie w najs":erszych sfe
rach odsuniętych od niej przez warunki, w
l1tórych żyłą .
To też z wielkim z•~dowoleniem powitałem
fal<l. że tak poczytny dziennik, lak „GrOs Ro
botniczy" postanowił wprnwadzi<' na swych
lamach .. 07ia1 Naukowy" skwapliwie też odra
zu wziąłem w nim udział.
Z radością stwierdzam, że dział rozwi"a ~
coraz bard7iej i że sfery naukowe łó~lzkie tak
wvdatniP do tego się przyczyniają;
Osobiste zetknięcie moje ze shtclia~ami lf.
cznycb kursów i ,vy.kładów które prcwadzę w
MUS-ie. TUR-ze i gdzieindziej przekonało
mnie. że świat pracowniczy łódzki stanowi au
dytorium niezwykle chłonne, umiejące korzy.
stać z tych wiadomości, które mu się podaje,
W Łodzi jest dla kogo pisać i komu wykła
dać! ŻyCTę dalszego ro1woju.
Uważam. że każdy

*

* *

Dr. Juliusz
Docent

Will~u'lle

U~ituersgtetu ł.ódzkiego

przesyła

iyezenia:

Z powodu wydania tysiąciznego numeru „Gło

su Robotniczego" przesyłam najlepsze życze-o
dalszego rozwoju i najwyższych osiągnięć.
nia
1000-go NUMERU GŁOSU ROBOTN~CZEGO
Komitet Dzielnicy Górnej-Lewej PPR. składa Człowiek pracy stosunkowo najbardziej w
Redakcji serdeczne życzenia dalszej owocne)
potrzebą
wolną od zajęć niedzielę odczuwa
pracy l rozwoju poczytnego pis.ma.
umysłowej.
rekreacjj
Komitet Dzielnicy zobowiązuje si.ę rozpowszecbniać GŁOS ROBOTNICZY wśród jak
Mimo dotychc:a:asowych niewątpliwi.e du·
najszerszych mas społeczeństwa.
żych osiągnięć „Głosu Robotniczego", przynoDzielnica Górna Lewa PPR
szącego między innymi il"az w tygodni; specjal
*
*
ne artykuły interesujące młodzież zrzeszoną.
swiat kobiecy itd. dla dalszego roz;Q°ju pism.a
DO REDAKCJI
proponowałbym, ażeby bogaty materiał infor.;
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
Z okazji wydania 1000-nego numeru macyjny oraz ilustracyjny niedzielnyc~ numeżyczymy Redakcji· owornei pracy, aby rów ,,Głosu Robotniczego" usystematyzowano
pismo Wasze nadal było kuźnicą dla klasy w ten sposób, żeby one dawały w sumie o ile
możnośei pełny przegląd osiągnięć Polski Lurobotniczej Łodzi.
Dzielnica Górna Prawa PPR dowej i innych Państw w dziec!,zinie jak. na.i·
szerzej pojętej n.auki i sztuki.
W związku z wydaniem JUBILEUSZOWEGO

*

Tow. Redaktorze/
Z okazji wydanl<ł tysiącznego numeru
„Głosu Robotniczego", przesyłamy Wam wy·
razy uznania za pracę 1 zasługi na odcinku
życia kulturalnego, gospadarczego 1 społecz
nego. Doceniając znaczenie naszego „Głosu
Robotniczego" komunikujemy Wam, tow. Redaktprze, że kolportaż „Głosu'" w ostatn•m
DO REDAKCJI
miesiącu znacznie wzrósł. Dalszym naszym rla
RO~OTNICZEGO"
'!m.nsu
żeniem będzie, aby nakład „Głosu Robotnl<'ze·
go" podwoić, aby gazeta nasza znalazła się w
Z okai.ji 100fl-nego numeru „Głosu Ro·
rękach każdego „widzewiaka".
hotniezego" serdeczne ~yczenia dalszej
Egzekutywa Komitetu Dzlelnicoweqo
pracy i ,owodzenia wśr~d czyte]·
owoctJ"ai
PPR Widzew.

•

*

•

Przypuszczam że tak ujęty dodatek niedziel
ny mógłby się stać dla szerokich rzesz czytel
ników „Głosu Robotniczego" nie tylko intere·
pożytecz• ·
sującym lecz również prawdziwie
nym wypoczynkiem po pracy.

"'

.
nikó'(';- l.:asyła
teresów ludu pracuiącego oraz przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju
KOŁO PPR
Z okazji jubileuszu lOOO-go numeru
ruchu wielowanztatowc6w. Niemałym jest
ptzy Zakłada<:h Przemysłowych
też wkład „Głosu Robotniczego" w rozw6j „Głosu Robotniczego", Komitet PPR Dzielnicy
ST. \\'EIGT
przesyła Wam Towarzysze
Pabianicka
Ruda
powojennego dziennikarstwa polskiego.
Adjunkt U. Ł.
serdeczne proletariackie pozdrowienia.
Bratniemu zespołowi „Głosu RobotniczeŻyczymy Vvam dalszej owocnej pracy nad
pisze:
go" składamy serdeczne gratulacje.
\::lasy robotniczej ! społe
uświadamianiem
REDAKCJI I PRACOWNIKOM
czeństwa.
Do Redakcji
REDAKCJA
„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
Jesteśmy przekona.ni, że pismo naszej Partii
„GAZETY ZACHODNIEJ" spełnia należycie swoją rolę w uświadamia
„GŁOSU ROBOT1'i"ICZEGO"
Z okazji wydania 1000-nego egz.
ciągu wzmocnimy wysl
dalszym
w
!
mas
niu
wielki
daje
który
Robotniczego",
„Głosu
„
W dniu ·wydania tysiącznego numeru:
lek w ma.rszu do socjalizmu.
wkład wiedzy i kultury klasie robotniczej
Robotniczego" przesyłam najlepsze
„Głosu
Zapewniamy, iż dołożymy naszych starań, Łodzi, życzenia. dalszego ·rozwoju pracy
Z okazji wydania 1000 Nr oraz przekrocze· aby „Głos" docierał do wszystkich ludzl na tym odcinku składa
życzenia dalszej pracy i dalszych osiągnięć
nfa 100000 dziennego nakładu Głosu Robot- pracy.
dla dobra klasy pracującej, społeczeństwa
Komitet PPR
Komitet Inielnkowy
niczego przesyłamy Wam najserdeczniejsze
i Państwa.
„Górna"
Dzielnicy
„
Ruda Pabianicka
życzenia dalszej owocnej pracy. Głos Robotniczy ma wielkie zasługi w dziele rozpowszechnienia współzawodnictwa pracy, oraz umasowienia wspaniałego ruchu wielowarszta·
go łamach zmieściły się częstsze aniżeli do- sprawami, ale poszczególnymi gałęziami i
DO REDAKCJI
towców, przez co dobrze zasłużył się wielkiej
tychczas artykułv polityczne na tematy załogami fabrycznymi, które pracują dla do„GŁOSU ROBOTNICZEGO"
sprawie odbudowy Polskif , Ludowej
bra Demokracji 'Sudowej.
międzynarodowe.
Z okazji tysięcznego numeru „Gło$U RoCzytelnie: PZPB Nr. 16
Dowodem popularności „Głosu Robotni·
Kolegium Redakcyjne
botniczego" czytelnicy i prenumeratorzy
czego" są nasze Zakłady gdzie ilość abonenTrybuny Dolnośląskiej
* *
PZPB ~r 16 życz:i iak .ia;szybszego zwięk
l tów stale wzrosta.
szenia nakładu i owocnej pracy dla dobra
P. Z. P. W. Nr. 2
Jednocześnie zaznaczamy, że współpraca
ogółu mas prac;:]ących.
im. Norberta Barlickiego
CZYTELNICY Z OSRODKA
załogami fabrycznymi a „Gło
pomiędzy
Robotuicy P.a:::zych zakładów czytają
Z okazji 1000-nego wydania „Głosu'" śle
liONFEKCYJNEG-0 Nr 4
h - 1·nie . Głos RobGtniczy, gdyż informuje my serdeczne życzenia owocnej pracy. sem" dała bardzo dobre rezultaty i życzy
Z okazji 1000-go nllJile.ru „Głosu Robotnicze nas przede wszystkim c wrzystkich spramy sobie kontynuowania tego dzieła w najgo" czytelnicy O~rodka Kon fok< yjnego Nr 4 ' -eh konkretnych, codziennvch. Chcieli- „Głos" daje nam pożyteczne wiadomości, szerszvm zakresie.
tak
pracy,
dalszej
do
bodźca
nam
dodając
składają jak najserdeczme1sze życzenia dal · !-ivśmv
ieszcze w przyszłości widzieć w
Pracownicy P. Z. P. W. Nr 2
szego i pomyślnego rozwoju pisma Tedno--ze- n1osie'' ~krzvnkę poraci prawnych.
trudnej w obecnych warunkach powojenśnie ślą prrzl'!rzeaenia że zdobywc:ć hędą noim. Norberta ~"1·łirkiego
·
nych.
Nasi pracownicy umysłowi pragną, by w
wych czytelników ; ;vmpolyków dla swej qaw Łodzi
tenaszym
„Głos" - to jedyne pismo na
<>jbliższej przystłości ,,Głos Robotniczy"
zety - qa?Ptv ludzi ota<"y.
(podpisy)
się nietylko ogólnymi
interesuje
które
renie,
je·
na
by
formacie,
większym
w
wychodził
Następuje długa lista podpisów1
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Dr Tadeusz Czvstohorski
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,,Głos''

codz.iennym

gościem

w ka:tdym domu ludzi pracy

"

Głos"

winien

docierać ·wszędzie
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aze s&romne uwagi: 1) są:dzitny, że nie naietf
Drod!Zy TowaJNysze!
'Po.d~wa.ć s.~:aie „suchych dep~z. gdyż r9~.o
„Głos::
numeru.
100-g<>
euszu
l
j:t;bi1
okazji
Z
. , oby~aj&w i!Wmyich naro.dów itp., P~an& by
Szanowny T<>waJI1Lys.m Red:aktorzel
Wam najserdecz- tnik .czyitelnil<; c.hciałby, b.y ~yły one ~~opa
składamy
Robotmczego'
rodzaju
w
rruhryk
stałych
w;prowad:z:.eMe
ło·by
wyda·
okazji
z
W d!ll.iu jublil·eus.i:1u „Gresu"
w imieniu naszej fabrycznej trz·oi:e, w kro:icie W:VJa.śruenaai ~) n~J~~oby
ll'ia 1000-go numeru pra.yjmi!jcie od nas, d:la „O wszystkim po trochu" „Coś d:la każdego" niejsrze życzenia
organizacji PPR, Zdaj,emy so·bie wszyscy spra c.cct;1en poda.vać kon~retn~ osiągmęcla na
\Va.i Towairzyszu Naczelny Red<!Jktorze, dla „C:l:f wiecie, 'że'"" I.lip.
z tego, że to „GŁOS" właśnie banirzo po-I linii <>dbudowy na6zeg? kraJjU, .° nowyc,h ?b.ie
Codrzienn~ nowelka, lub felieton na temat wę
Waszych wsip~racowników i w~yst.kkh pra
ważnie przycz. ynił się do ro.zwoju i rozszerze kiach przemysł~wyc~ łtp„. gdyz szoe.ze~oln1e u
cowników „Głosu" jak na·jse.rdeczniejsze gra- nwj'bardziej aldualny cla:llby wielu nam dużo
nia ruoehu współzawod!!rictwa, a tym samym ~ w Łodz1 rue Wl<liz.i ~ę tych ~eczy na
pracy zado~olenia,
tulacje 1 żytte!llia dalszej pomyślnej
i do wykonania planu produkcji naszych i wie p1er.ws~y .rzut o'ka, a ludiz1e chcą w10dz1eć na
możli
Wa5zych
g;rainliicaicib.
w
że
Wierzymy,
!
robot'D!inad pogłębieniem uświadomiim.ia mas
innych za•kładów pracy. „GŁOS" pomóg! co l<lZ'le ich '.!?raca, 3) byłoby wskazane.. by
lu
wości, uobide wszyJStko by sp.clindć ŻY'Cflenia
czych proiletariackiej Łodzi.
również wdele do rouzerzenia szeregów raz w t~god.!llLu dawać artykuł na temat Ja.k~e
nam
_My, ~rowcy - tramwajarze, pragru.-emy 1szerokich mas robotniczyC'h. Wierzymy, że dal
pairtii, gdyż czyta go wielu bezpartyj- goś Ja:aiu demokCJ:aty:~zneg?· . W ien SP;osob
W~ 11:apewnłć, że doceilliiamy należycie ogrom sza praca Wasza przyniesie pożą>liiliil.e rezulta- naszej
jasno i wy.raźnie, r·~botmk zapoznałby się z .zyc1em dlmy<:~}~Jl~O
Wasz1eJ twórczej pracy, że doceniiamy rezu,lta ty n.a drodze spopula;ryzowa!IJlia naiszego pi- nych, a czytaj,ąc, widzą
~~w, rozszerzył by sv~e wiadomQi~ .tiw,.~ę_oe
c.z ym jest i do czego dąży PPR.
ty tej praicy, że zda1emy sobie sprawę z Wa- sma. Wierzymy, ~e „GŁOS ROBOTNICZY" bę
Przy okazji -::h<:ielibyśmy odpowiedzieć na l. k:cirzyst.ałby 11:. doś~adcze.n:!.a ·~ych, NaJ1a·
d-0mu
każdym
w
giośoi·em
codziennym
Mia
szeg.o posiłainnltctwa knewieniia najpiękniejszej
pytanie, zadiawane nam często prnee. t-0warzy ~leJ byłoby takQ.e d~u2lsze .i b~d!ilej ~e;m~
łdei 111iprawiedMwości s.porlecznej wiemy i u-· człowiek<i pracy.
zmienić lub mee artykuły dawac w medz1ełą, bo w <iii.en
Cześć Wasze·j niestrudzonej pira.cy oodzien- szy z. Redakcji: Coby należało
świadomiiieinia maa pracują<:ych. '„GŁ@S ROBO
roboczy ~zyta si~ g&'Zetę tyl1ko „po łebkach".
:poprawić w „Gło~ie"?
TNICZY" - dlatego właśnie, ie dobrze speł- n~j.
J A teraz ie·s zcze Jedna uwaga o drukowanych
że
a
nic
y
ż
nale·
nie
zmi•mić
że
Uważamy
oia ewą ro!lę - nie jeit dila nas z.wy·kłą ga- _Komitet Pois.kiej Partlli Ro1bot1Ilikzej ŁódY:
poprawić z~wme m-0żna więc podaje~y n.a- ! w „Głosie" po'W'ieściaoh: podobały się wszystdn4ia, lucll Za!k:ładów Komunikacyjnych.
•ełą codrz!i.emią, lecz jest przyjadelem
kim „Prrz.yg<>dy Szwejka", „Tajemnica 12''
'
COthdennego, naiszym niez<iwodnym Oll'ędowntchociaż ładne są
nulltlU/lllllllllfllJwnllllłUU!lll-"""""'""""""'"'"""'"""'"'""""'""'''"'""""""""""""''"'"'""""""'"'"""""""'"'"'"""""'"""""""'""'"""'"""' aie ,,Prizygody Nasredina"
ldem I doradcą.
trochę za bardzo fantastyczne, niezrozumiałe,
Zya.ymy Wam Tow.airzysze Reda!kit<>my, by
Z okazji 1000-nego numeru naszego pisma wpłynęło do redakcji wiele listów
dialekie od naszego życia. Za najcennie_i,s zą po
w najukład „GŁOSU ROBOTNICZEGO"
zycję „Groisu" uważamy t-0, że pisze o fabryod C:fiytelników. Listy te zawierają obok serdeclillych iyczeń nie mniej serdeczne
bliższym Olkresie p<>większył Silę p11v:ynajmniej
kach i życiu robotniczym .
słowa życzliwej krytyki.
.10-ołlo k.rotnle, by kaa;dy robotnik nabycie naShlada:jąc Wam dziś ży=enia, pm.yrzekamy,
Korespondentom
Czytelnikom
Dziękujemy gorąco ws:1;ystkim naszym
szego dzteninikia trakitowal jak nieodrowną Po
ite :zrol>im.y wszystko co w naszej mocy, by
zobowiązujemy się uwzględnić w całej rozciągłości' ich słusmie dezyderaty.
i
tnebę,
docle„Głos Roootniczy'', glos nas~j Partii
Oczywiście„. o ile pozwolą nam na to szczupłe rozmiacy naszego pisma.
Poniewat „Gros" jest codrlenillą gazetą cdoll'ał do ka:00'09'o czlowielk.a. rpraoy. Zrobimy tę!
„GŁOSU"
REDAKCJA
'Wlieika pra1Cy, pooilewiarZ pilsm.<> cot:k1.:lieoo.e wito.wszyst'k·o, co w nasila~ m-0cy, by 11rzeczyrwiist·
no Dlie łyd.ko przyTnodć nillja!ktua!liniejsH wiwlo
nić hasła przerzeń gŁoszone.
pewnej '"""'"""'"""'""'"""'""'"""""""'""'""'"""'"'"""'"""""""'"'""""'""'"""'""""'"""""'""'""''""'""""""'""""'"""""""'"" nm11111r1111111uu11n1111111111!11illl11łlll1!1U!llll1\1!11111111UlllU1111111\Ułllllll!lllll!IU!Ułl\1Ullłłllltł1Hlltllłllltl11UUlll1Ullll!lłUllU!łl!U111
mośal OOia, lecz również dostarczyć
JAN TOMA
rozrywki. z pr1Zyjem.nością powita!liśmy Jasia
I-szy sekretarz Kom . Fabr. PZPB Nr !
Wiercilpiętę. Uważamy Jednakże, że n<i!leżafło
EUGENIUSZ MAŁOLEPSZY
by c-Oldziem1ie zamieszczać jelS'łlCZe koohę droH-9'1 sek;etarz Kom. Fabr. PZPB Nr 3
biil.7.'JÓW z całego świata, trochę wiad-0mości
1
„Głos" to pismo robotnicze. Wszelkie wyda- napewno za.interesowałyby robotnik& łódzkiego 1111111n11~!1111ma11 1111n11rn111111111rn11 an1"1111w•11~111111n11~!1111111111111111111111111 11 1 . 1 1111111;1ti1U1111
na temat ostatnich zd<rbyciy naukowych 1 tezachęciłyby go do przeczytania wartościowych
i
znajdurobotniczego
życie.
zagadnienia
i
rzenia.
chnicznych, podanych w formie przystępnef
dla każdego, artykuUk.i na temait oryginalnych ją. w „Głosie Robotniczym'' swe najwierniejsze k.sią.żek.
odbicie. Istnieje ścisły związek między „Gło
Jeżeli chodzi o da.lsu rozazei:zeme ram „Gło
sem••, a. łódzkim środowiskiem robotniczym.
su'', to z wielkim zadowoleniem wiiród ezytelni- Redakcja
„GWSU ROBOTNl€ZEGO"
I z tego tytułu pismo to pe1ni poważną rolę ków spotka.łoby 1ię wprowadzenie do pisma tego
w miejscu
„Głosie" uświadarniajf}cą. o;s·6ł, o tym jak pracuje robot· działu prawniczego, którego zada.niem byłoby
Głos Czvteln:~~ „
nik łódzki i jakie są jego troski i dą,żeui.a.
popularyzowanie prawa i interpretowanie róż..
Tysiącznego Numeru
Jubileuszu
okazji
Z
Do Redakcji „Gł-Osu Robo.tuiczego"
Każde przekroczenie norm pro·d ukcji jest nych ustaw ze szczególnym 11względnieuiem uZ okazji 1'000-go numeru „Głosu Ro!J.otni- s'lrnzętnie notowane w t. zw. „Tablicy gwy- stawodawstwa praoy i ubezpiecze:A 1połeeznych. „Głosu Robotnicze~o" czytelnicy z P. Z.
czego" przesyłamy Redakcji najserdeceniejsze cięzców' '. Tego rodzaju podejście do tych spraw
P. W. Nr 3, im. 9-go Maja, składają ReNa jednt jeszcze sprawę ch~emy' zwrócić u- dakcji i Administracji życzenia dalszej o7.yczenia dalszej owocnej pracy w podnosze. należy uznać bezwzględnie za słuszne. Niemniej
się
ukazują.
rzadko
„Głosu"
łamach
Na
wagę.
niu świado:J>cśc.i społecznej i politycznej sze- jednak nasuwają. się pewne zastrzeżenia. Uwawocnej pracy na polu uświadamiania poli·
mkich mas c-... ylelników naszego pisma r<>bo- Zam.y, za pismo to jest z'byt p.rz-esycone -m.ata lekkie felietony. Są one ba.rdzo pożądane w każ tycZJlo-społecznego ludzi pracy.
atra.k·
bardziej
boll'iem
dym plśll1ie. Czynią J8
tnicLego.
Zakłady nasze, na 1.800 zatrudnioriych
rialem lokalnym.
cyjnym i interesującym. <INiemy o tym, że deStw;erdzamy ol>iekiywnie, że w żadnej inStwie-rdzić należy, że s~•orzenie działu nau- zyderaty nasze trudne są. do realizacji ze wzglę pracowników prenumerują, już obecnie przenej gazecie nie uka!luje się tyle wiadomośct kowego jest bardzo pozytywnym osiągnięciem
egzemplarzy „Głosu ", a mamy nalokalnych o n.;i.szej pracy zawodowej, o wielo „Głosu''. Tego rodzaju formę pop.ularyzacji wie- du n& ograniczenia papierowe, nie pozwalające szło 700
na rozsżerzenie objętości pism&. Mamy jednak dzieję, że liczba ta w dalszym ciągu będzie
warsztatowcach, o współzawodnictwie praq dzy należy uznać za bardzo pożyteczną. ·
nadzieję, że ograniczenia te z ezasem zni'.ką, że wzrastała z miesiąca na miesiąe.
1tp. sprawy. Artykuły te w dużej mierze przy
Jeżeli wię<i „Głos" ogranicza swój kolporta.ż
mógł wówee:as tak wzbogacić i
Musimy stwierdzić z duży.ro. zadowoleczyniają się do pogłębienia i rozszer.zeinia w&µół tylko do granie Lodzi i województwa., to tym „Głos'' będzie
zawoc:Lnictwa. Nasza gazeta poświę,M także l!Rlllym pozbawia. rzesze czytelników w całej Pol rozszerzyć BWoją. treść i stanie się dzi~ki f.emu niem, że tak jak podwyższa. się liczba czy·
telników, tak samo podwyższa się stale pow iele miej'Sca k-0biecie pracującej, mlodrŁieiy sce możności czyta.nie. wymienionych powyżej jednym z najpotężniejszyeh. pism w Polsce.
W „Gł-Osie" majd'llljemy o~erciecldenJ.e ziom „Głosu".
i sportowi. Mamy j,ednak !. pe·wne życz~ia. artykułów naukowych, oraz artykułów o eyeiu
wielu zagadnie:6. żywo interesujących ezłowfoka
W tym dniu uroczystym chc:ielibyśmy by Re- robotniczej Łodzi.
Jednakże mamy również pewne życzenia
pracy, wnikliwą. i 19rdeczą ocont zjawisk tyda.k-cja wzięła ipod uwagę gł-os swoich czytelPożą.daną. byłoby rzeczą uzupefuienie działu
cia fabrycznego. Popula.eyzowanie sukcesów ro- na przyszłoś6.
ników.
naukowego przez wprowadzenie do niego artyChcielibyśmy mianowicie wiedzieć nietyl-::zytane kułów poświęconych Z.odzi i jej historii. Arty- botnika na polu zwiększenia wydajnośei stanoArtykuły redaktora naczelnego są
społeczeństwa dla jego wy- ko kto 21 robotników przekroczył normę,
uznania
dow6d
wi
że
R,ozumiemy,
zainteresowaniem.
z
zawsze
kuły te przedstawiałyby pewne eechy regionalne siłków.
lecz _również które zakłady i w jakim protowarzysz n.a takim odpowie<lzialnym stano- wyodrębniające nasze miasto z pośród innych.
1000-ny numer „Głosu Robotn.Wzego" wita.- cencie wykonały swój plan miesięczny,
wisku nie ma czasu na częste pisanie. Nia
W dzie.le „Literatura i :tycie'' .zbyt duź•
tyczymy naszej p· kwartalny i roczny. Chcielil;>yśmy też wiemniej uważamy, że pxzeglądy polityczne sy. miejsca. poświęca si11 sprawom literatury współ my z mdowoleniem i dum~,
zecie najowoeniej!lzego rozwoju d1a dobra mu dzieć, czy i w jakim stopniu podwyższa się
tuacji międzynarodowej powbmy ukazywa~ ezesnej. Czy riie należałoby r.ozszerzyć r:&kresu
pracują.cy<ih i Pofaki Ludowej.
jakość produkcji.
się częściej niż dotychczw.i.
tego działu prze:t włij.c.zeni!! do lliego litera.tury
()zyteluicy „Głosu Robotniczego"
Również dział r~ryw;!wwy j,est wciąż w na. okresów ubiegłych t Chodzi. nam e artykuły Grupa. robotników i priaeowllików f. „Gentleszej gazectie zbyt skąpy. Należałoby g•o stano przedstawiające w 1posób ba.rdzo przystępny ły· man'''·
• P. Z. P. W. Nr S
who iromzerzyć Te lki1ka. urwag w dniu uro- cie i twórezoś~ pisarzy polski.eh. .Artykuły takie
l..ódź, Tylna 6
· ~,-ąJ:I\ ~ ~~isy,)
.czystym dla redak.<:ji „Głoou Robotni'czaig-0"
n1ech wam towarzysze doda bodźca d'O dałszej
Z.gczenia I praąnienla C:.zgtelnl&ów
owocnej pracy, a uwagi nasze niech was prze
konają, że czytelnicy nie tylkf> ceytai,ą ,,Głos
Robotniczy", ale krytycznie go analizują
i swymi spostrzeżeniami dzielą się z pracownikami redakcji.
Rada Zakładowa, Kom<Ltet Fillb>ryczny PPR.
Ogromnie się ucieszyli t-0warzysze z Karo- jest przez pewne nieżyczliwe ele:QJ.enty momen- mscie wytknQ4 nam nasze wszystkie błędy .....
oraz czytelnicy PZPB. w Rudzle Pillbiamclciej.
lewskiej Manufaktury, gdy usłyszeli, że re.z je- te.lnie podchwytywana i ogmieszana.".
takie arty.kuły llł pożyteczne i pouczające.
den, jedyny „prasa'' nie wymaga. od nich żadTow. Czechowski członek aktywu PPS przyNa następne pytania eoby ozytelnicv chcieli
Głosie nych cyfr produkcyjnych, nie zamęeza. pyta.nie.- widzieć, ezy zmieni6 w naszej gazecie ::_każdy pomina wszystkim, że dobre i b. ważne są, prze·
m~. · u
AbOł.
mi o ilość i jakość towaru, nic nie mówi o przo- z towarzyszy poruszał aajistotn.i ejsze s jego glądy prasy, artykuły dotycz~ce sytuacji mię
:
„ • 'I
Ul! Ili
u
dzynarodowej, orrui konieczne listy czytelnili:6w
okazji wydania tysiącznego numeru downikaeh. „Strasznie prp:yjemna wizyta - cie- punktu sprawy.
„Należałoby trochę witcej miejsca. poświtcić 1 interpelacje. „Tych listów jest. wcią,ż za mało.
„Głosu" chcielibyśmy powiedzieć, że pismo szy się tow. Faust. O „Głosie'' możemy sobie
pogawędzić, poplotkować jak u siebie w domu sprawom. partyjnym - mówi tow. Faust 111ekr. Jest to. duet ogromnie popularny i czytany przez
to spełniło swoje zadanie. ·
o sąsiadach - ·zaraz wezwę jeszcze kilku przy- Kom .. Fabr. P:i;'R. - Przecież „Głos'' to gazeta
wszystkich.
Poczytność „Głoęu" z dniem każdym jaciół „Glosu''. Tak się zaczął mój „oryginalny' ' · p:i.rtyJna. - rueehaj pouczy i powiąże nowych
Listy i interpelacje bllzpośrednio nam pomaW!::'..asta. Przykładem w tym wypadku mo- wywiad na temat naszej gazety.
członków z partią. Trzeba.by popularnie ne.pisa.6 gają.. Naprzykład liat robotników naszych zakła
Na zaproszenie tow. Fausta rzeczywiście
gą być nasze zakłady P. Z. P. B. Nr 5,
o. ruchu robotniczym i wskazali jakie są tra.dy- dów o niezabrukowanej ullc;y pomógł natychgdzie liczba prenumeratorów „Głosu" ciągle zbiegła się spora. gromadka przyjaciół gazety naszego ruchu. Ułatwiłoby to imac:znie mi.ast. Nazajutra Komisja Drogowa przysłała lucie
nie brakło te.kie towarzyszy z bratniej partii nam sekretarz-0m kierowania pra.cą".
powięk5za się.
dzi, którzy wysypali twir od toru aż do gmachu
Pracownicy „Wimy" chętnie czytają PPS - przybyli przedstawiciele z wszystkich
„Za mało in:formujecf,e o 'WYda.rzelll.a.ch ze fabrycznego, a kierownik tej br_ygady zapowie„Głos" i z zainteresowaniem śledzą arty- działów fabryki.
świata. - stwierdza. tow. Zygmunt Doradziński dział na.m, że wkrótce ulica Kątna. będzie za.
Na moje pytanie· eo sądzą. o „Głosie" kuły o wielowarsztatowcach i współzawodZakładów. - Nie ehodzi tylko brukowa.na.
wszyscy towarzysze stwierdzili, że bardzt1' im dyr. techniczny
nikach pracy.
. J~szcze ~iele we.żnych spraw byfo do omtSo polityczne wiadomoś<ii - jest wiele wiadomo„Głos" potrafił wskazać klasie pracującej pomagają. nasze artykuły o współzawodnictwie, lici ze świata. cielcawych, pożyteczn)t4h a jedn-0- w1ema - ruestety, trzeba było ograniczyć się
które są. masowo czytane p-rzez robotników,
„,Artykuły te pomagają. nam w rozszerz11niu cześnie trochę sensacyjnych. Ogromnie by się to do tych najwe.żnie-jszyeh.
drogę do dobrobytu ś1viata pracy, do potęgi
Solennie przyrzekłam wszystkie wypowiedzi
Polski Ludowej poprzez podniesienie pro- i pogłębianiu mchu współzawodnictw'', przypo· przyde.ło naszym czytelnikom, go.zeta byłaby
minają. o zasługach przodowników pracy, a tym bardziej dostępna i jednocześnie nie obniże.łaby poda~ do wiad~modci ogółu _ eo też lojalnie
dukcji.
Poza tym z wielkim zainteresowaniem samym przyczyniają, się do lepszej opieki nad swego poziomu". „Właśnie, na.przykład artyku- ezymę. .A.by moi rozmówcy nie mieli do nas ża,.
ły na. tematy kra.jozna.wcze przydałyby się o- lu w ta:k uroczystym dla. nas dniu muszę jeszcze
cżytamy artykuły o treści politycznej i go- wielowarsztatowcami i przodownika.mi".
podchwytu~e". tow. WMhowski dodaó je lną. ich uwagę: „Tablica Zwycięzców"
Towar.:r;ysze jednomyślnie wypowiadają. się na gromme spodarczej.
jest bardzo dobra i pożyte<izna, ale dlaczego niW iwiązku z wydaniem tysiącznego nu- tei;iiat„. lipy. Tak jest, nie omyliliście się, cho- p.rzew: koła PPS. - O Ziemiach O~yskanych nie ma tam naszych przodownikówf My lo~dy.
z1e
z
p<>Wl!~a
?em,
tyc~
prz~s2łość
h'L:>tor;a,
r?z·
Moi
„lipę".
~wojsk'
~o~haną,,
meru „Głosu" pracownicy „Wi-My" wyraża- dz1 o nasz~
Jalnie podajemy nazwiska. do CZPWł. _ dla·
CentralneJ i perspeRtywy' .
:·~ or::il?T..ienfo. aby pl:?!mc ~ nat'.tl pPlniło :ów~y w.~iemu. eałeJ. załogi (1.630 zat;u~o miann Polski
- Zdaje mi się - mówi tow. Niewezaa, se- J czego :nie poda.tł cialejł
r:nę nauczyc1e1a ! przewodni.ka w budowiej YBhi . ~;:i;~'l'~ z:i k:i.zdą. svrQ..w~ oma.wialiśmy
Uwagę nie tylko publikuJ·ę ale przył
koła PPS - , ze o jednolitym froncie
domu Polski Ludowej opartej na sprawie- bez „hf'.Y . „Wobmy na:fgorsze, ale prawdziwe krcta.rz
ącze.m
. '
· do moich rozmówców i kieruję
., d- się
· · """?
· a mmeJ
• k_-ry t yczme,
·
p"isa ć -:vwceJ
- mówi tow. Wachowsln przew. PPS - chodzi trzebaby
.
. , .
pod
pytanie
,,
d hwosc1 spo!eczne.i.
tylko o to byście i nadal byli .bardzo czujni. Na- ko . Sam? .stwierdzenie faktu, ie jednolity a?resem C~PWl:.: Dla~e,go w Tablicy Zwy11
Czytelmcy P. Z. P .. B. Nr .5 - (Wrma.) leży pisać ostro.żnie t 8ciśle zwłaSzcu. w 11pra.- front istme3e nie wystar<1ey. Radu.~. e nu ~ Cl,~CÓJ:V'' n1e ma; nazwisk.przodoWn.ików z PZP.B
wie wsp6łzawodnictwa 1 norm. ~ipna.' ,. n4lr;m& M'~ul~ ale me za.w:szt :u~: Be• o~ P.O• i~. Nlao. SM
'1następuJą p~d.p.isl?
i. Beatua
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Uniwersytet

Łódzki -

nasz Uniwersytet

Gdy przyjeż.d:żaj4q do Ło<izi ldq<: z dwor- eikego, wkrótce zd potem do Łodzi zjechal • u1worz001y został Komltet Organizacyjny Pań
ca Fabrycznego skrę-ca na' prawo w ulicę Na- z nowymi pełnomocnictwami }Jrof. dr Te-0dor stwowego Uniwersytetu w Łodrl 11 Rektorem
1
rutowicza, widzi od razu, że wkracza w dziel- Vieweger, rekito-r Wolnej Wszechniq Polskiej Drem Viewiegerem na czele, do której We6zli
.
nicę uniwersytecką
w Warszawie, I po porozumieniu 6 i ę z prof. jeszcz-e :pTOf. dr M. Grotowski I prof. dr J.
Rano o 8-e·j z każdego tramwaju przy przy- Wilamowsk im przez Minis.temtrwo Os'wiaty 1 Muszkowskl.
.tankaG.. .między cl. Anntl Ludoowej a D.r Kopcińskiego wyo!;ypuje Qę ll'Ój Małych c:zapek, a
dil:ug!e neregi lC'h rpó~lad~czy zmie·rzają do
gmacllów przy uJ. Narutowicz.a 41, 60, 59a,
OMITET ten bardzo energicznie zabrał się jednd•k dzięki ~ros !; li wym zabie·g om prof. 2.u65, 68, 77, Szpitala Dr Ko.pciń.&kiego, na któdo pracy, śdą9'fll\1 do Łodzi licznych pro- kow&k:iego, a następnie powoła.n~o do tego
rych widniejq czerwone wywieszlki z godłem fesorów wegetujących wówcus w zapaKllłyoh prof, Sot. Truchlma tnaleźll dach nad glowq i
państwowym 1 białym napisem „Uniwersytet kątach
pn1wincjonalnych 1 oto w ostatnich łyżkę strawy.
Łódzki" oraz z po·dalll iem nazwy umieszczo- dni ach marca 1945 r. w gmachu S7J<.oly Przem .
Orgalllizacja · Uniwe rsyte<tu 6.Z>ła całą pil.Tl\
nych tu zakładów.
Włók ie nniczego przy ul . Żeromskiego 112 roz- naprzód, gdy w dniu 22 maja w katastrofie
A gdy i;i ę idzie tym odcinkiem vv ieczocr-em poczęły się wyklady na czterech wydziałach
s okien wymienionych gmachów bije łuna . (mat~m„ przyr., huma,nlst., prawno-ekonomicz., pod Łowiczem zginął niespodzianie kierownik
W gmachu !P<Jd Nr. 60 widać przez okna mło pedagog.) Uniwersyt~ Pań!;twowego „Wolnej jej pr<>f. F. Vieweger, wybitny ucwny, doskodzież w białych fartuchach: tu mieści się pro- Wszechnicy Polsk iej" w Łodzi (tak bowiem nały organizator, pełen energii i •H twórczych
aektorium WydziaJu Leka·rskiego, pod 59.a na miala s i ę nazywać ta uczelnia). Jednocześnie <:zfowiek o niezłomnym charakoterze, którem<I
3-im piętrze świecą sii: :zdala w ie1kie ok!Ila obradowała Komisja dla zorganizowa<nia Wy- zawdzięczamy wychowanie całego pokolenia
aa11 czytemianej Biblio1teki Uniwersytee'kiej , dzial·u Lekarskiego pod kierownictwem dra W. demokratów.
gmach ipod 68 l!liczym olbrzymia latarnia, na Tomaszewic1.a .
Ministerstwo Oświaty stanęło wobec koW6zystkicll p i ę t ra<Jh od parteru panuje ruch:
Nowa ucz elnia od razu skUIJlila liczne grn- nieC'Znoścl posiania nowego o'r ganizatora. i wy
wykłady I ćw iczooia: w sali nad mikroskopa· no 11tuchaczy 3.500, którzy i zaipalem z.a- brało Ra to s·tanowlsko jedne90 z najwybiotmi siedzą ,p rzyrodnicy, w auli odbywa s i ę wła l:>ral i s i ę do pracy. Zapał ~ar.nl\ł już ~zyst niej.szych uczonych polskioh, prof. Tadeueza
mie jeden z wykładów Nauki o Po•Lsce, na 1. k ich tych, kt órzy zostali z.aiproneni do obję Kotarbińskiego, który w o·k resle dwudziesto2 piętrze pracownie chemiczne, na 3-cim fi- cia wykładów, a których skupiono lll ieslety, w lecia dal się poznać jako człowiek o 6Zczerze
zy<:zna, ledwo że mogq pom i eścić odrabiaj ą bardzo sk.romnym hoteliku „MonopoJ" przy ul. demok•rrutycz:nych
pos-tępowych p.rze.konaI
cych swe :zadania 6łuchaczy. A naprzeciwko Zawadzkiej w warunkach bard7;0 niesprzyjaj!l- niach, wielkiej kultury, gorący przyjaciel i o65, na I p. odlbywa s1i: posiedzenie Sena•t u, na cych do pracy dydaktyc7mej i naukowej, gdzie piekun studiującej mlwzieży.
2iJlm świecq okna Semiillariu1n F ilozoficznego,
„ ... „„„„„„„.„ ... „.„.„„„ ... „„.„„„„„„„„.„„„.„„„ .•.... „.„.„.„.„.„.„.„„„ •.. „.„„„„.„ .. „.„„.„. „„„„.„„„„„ ... „„ ... „„ ... „,
przy !\li. Lindleya, iaś po<l 3-cim i 6•tym (świe
żo wykończonego), w świeżo urząd'Zonych zaik:ladach chemicznych Wydziału FarmaceutyC'ZllC190 pemo białych po&tacl...
E
Z za.kładów Wydziału HumanistyC!1Jllego I :
Prawno-Eko.nomicmego wychodzą iprzysi:Ji nauczyciele, prawnicy - a w 1511.Jach wykłado
wych na 3-dm piętrze czekajq ju'i nowe rzel!'Ze młodzieży ne wykłady historii I poloni-
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do tego, by młodzież sfer ipracujqcych w Ło
dzi mogła tu na miejscu wtakić się I 'Zdeby·
wać oręż, najbardziej skutecZ!lly w walce o
Nieli<:zne
w i ed-zę.
wolność i demokrację tylko jednosbki 6pośród młodzieży robotniczej
łódzkiej dostawały się do oddalonych od !dl
;rodzinnego miasta wyższych uczelni, w środo
wiskach obcych, gdzie na}skromin iejsze warunki istnienia 1rzeba było :z-dobywać TWalc-zaj4c najcięższe przeszkody.
Co prawda istniała w Łodzi w ostatnim
dzies i ęcioleciu rprzed drugą wojną światową
fil ia wargzawsk iej „Wolnej Wszechn icy Pol&kiej" p.rywatnej uczełni akademi<lk.iej po6tę
powej, rz~dzo.nej przez demo'kiratyC'7l!le flfe<ry
s.poleczeństwa, ale był 1o wyższy z-ak~ad naukowy, opieraj4cy się iprreważnle 11111 dro.g"loh
wpisach, opłaca'llych przei 61łuchaczy I na
przygodnych zapomogach mla'51!a i nie mogqcy
- dzięki przeszkodom stawianym przez klikę
ro1JWinąć tak
ówcześnie rLl\dZ!!Cł\ w Polsce sze.roko swej dz!alaln~l. jakby kierow.nicy
jego chcieli, a najszersze warstwy społeczeń6twa życzyly sobie.
Co prawda była te'! w Łodzi grupa osób
i drem W. TomC1-Szewiczem, o·b eanym profei;orem chirnrgii na Wydz. Lek U. Ł. na czele,
która wierzyła, że wre.szcle kiedyś, pomimo
W1Szy1.;·l:!ko uniwersyte:t w Łodzi poW1Stanie i
:z myślą o tym czyniła przygotowania, budvjąc np. wielki s.zpital przy uil. Kopcińskiego
tak. aby mógł s i ę stać pierwszą klinikq UIIliwersytecką. ale dopiero po uc ieczce w po<plochu dzikiego niemieckiego okupanta w styczniu 1945 r„ nastała chwila, gdy ta nadzieja
mogla się ucieJeśnić.

wwyzwolone•

Łodzi

powsta.
„ e uniwersytet

Dekret fundacyjny

w

b

przy ul. Nowoitkl Nr 21 gmach

Wydziału .

On iwersytet centrum
wiedzy 1 kultury
rudino ml w artykule d:rlecnmil::łll'6klm, ac>
koJw!ek obuemym przedstawić W5zy'trt•
Jcie ciekawe da.ne Hustrujqce obecny U. ł..
sprawozdanie urzędow~ s
Rychło ukaże się
jego dz i ałalności z plervMzego trzylecia, w
kiórym znajdą si~ odpowiednie liczby i po1:ycje.
Stwierdzić jednak mu15z;ę, gdyt niewqbpliw!e
za mało sobie na ogól 7ld.ajemy s tego Sf>ra•
wę, że Uniwersytet Łódzki juł. obecnie wpły

T

wa w dutym stopniu 11<1 poziom kulttJralneg4t
:tycia mlallta Łodzi.
Obecność Uniwersytetu wywołała w pierwrzędzie powS<tanie szeregu og.ni&k pracy
11111.ukowej. RoZ1poczęlo flW!I d'Liałaillność Towarzystwo Naukowe Łódzkie p.r:ze'k.s7Jlałcone z To
warzystwa Przyjaciół Nauki, o·twarito łódzkie
oddziały Towarzystwa Ute.ra.cklego Im. M1c·

szym

kiewicza, Tow. Polsk. Przyr. im. Kopernika,,
Polsk. Tow. Botanfc1:nego Pol3k. Tow. Parmaceutyc1:nego, Polsk. Tow. Fizjologicznego, któ.rych IPOsiedz.eni.a naukowe 4 odczytowe odby·
w UJiiwersytecie.
PoWtSzeclm-e wykfady U.n1wereyteck!e od·
bywajl\Ce filę w niedzieilę w auli Uniwersytetu
ściqgajq lkmych słuchaczy ie Wtszy&tkich ~fu
miaista. ProfesoTowie I fliły ipomocnicze naukowe U. Ł. wykładajq w Centralnej Szkole
PPR na ro'ldllaitych kursach TUR-u, w świe
tlicach fabrycznych, na sailaoh odc:zytO'Wycb
AZWM „Zycie i ZWMS i ln111yoh o-rga.n1i.awają się

cj~ch o~w!aitorwych

I

młodzieitowycih.

Uka%U'jłl fll'I re<lagowa;ne pn:~ pwfesorów
Ł. Wydawnictwa Tow. Nauk ł.ód?Jk!ch „Rocs·

nik Polon~stycmy" l „ŻycJe Literackie". Od
irzech lat wychodzi w Łodzi najpo'Watnlejszy
polski miesięcznik. „My§J WspółczEMna", k·tó·
rego ikoleg!um !l'edakcyjl!la w oqrommym pro·
ceno!• ata!Ildlwi!\ profe6orowle U. L Pl.su.li\ oni
t~ w ,,Łodzi Tealtra.łnej", !pO'WllŻnym aa•opjj..
mle programowym, poświęconym aztace teat·ralnej, .zasllajq atal„ „Dodatek Nookowy"
dziennika „Glru Robotniczy", dając naj.uer·
szym sferom wiadomośol •cJsł„ I powabie
w przystępne/ formJe.
Flrmy wyda'WIIlkie 16dz.k\e Oogłoeily )Id aere9 dzieł ! podrę<:znl'k.ów un!wereyteck!di pro·
feso-rów U. Ł. (Ber, DmochCTWskJ, Mussyńskl,
UIIliwersytet t6d7.3d prooide.nlu}e,
Sawińslcl).
jalk widzimy, n .erooko I 'W!P'łY'wa w wialik.!m
sto1Pniu ina podniesienie ipozioDllll kull.tury w Ło
d1li, które t~ co·r a! wyratnleij eitaje fll'I ży·
wym ośrodkiem ikulturaJnym w Polsce.
A mowu i TUR 1 Miejski Uniwensytet Społeczny cora.z cz_ęściej zaczy.n.ają korzystać na·
wet z lakaJów 1 pomocy naukowych U. ł..

ak.ademlokim 1947/48
11 w trzecim
- 8.869, y;ajmując w Polsce Ilij'ie miejece i to,
gdy właściwie jeszcze daleko do o&tatecznego zorganizowania, szc1ególnie pod wz,ględem
lokalowvm.
U. Ł." pol!.foda 133 k.atedry I 133 Z<Jkładów.
(zwykłych, zwyczajOprócz: 114 profesorów
nych i zastępców) czynnych jest jeszcze 392
osób s1ł naukowych pomocniczych (docentów,
adium,kiów, asysl!mtów) ! 182 w dziale adml.nf-

W dnlill 12 11s,topada 1945 r. rMlpOCzęto
wylclady na trymllS'trze jesiennym rokill aikademickim 1945/46 przy 6.964 flłuchac.zach zapisanych na wszystkie wydziały. Już aama ta
llcZiha 6łuchaczy wskazuje jak żywot.ną potrzeb~ było t.tworzenie Unlwersytellu Łódzkiei _,,_ ń
. ......
d
· · k
go. N arw1ę s:ze co o 1ICLvy m ~ .......11 c 6 w
miasto polskie, flkupiające przeszło pół mHioJla ludności, w głównej mierze robotniczej, pody się patrzy jak ciasne lokale U111lwer1yłożone w Państwie centralnie, p<M1iadające w
tetu pracują od wczesnego rana do póm-epol>liriu liczne mniejsze miaso!.a fabryClllle, w
dodatku st()6.UtL1<owo mało' 'Zlllis'ZICzone - fita- go w ieczora, jak na ławk.ach sal wykładorwydh
nowi środowisko doskonale nadające flię do zasiadajq starzy i młddzd robotnicy, liiteralnie
w lot ohwytaj!\CY to._ co im podaj4t wygdadow·
działalności Uniwersytetu.
ca, gdy w niedziele ł łwięta., niMa\I po dwa,
trzy DllI-ll'Z obo-k slli>le odbywa.Jl\ •l'ł,.. DMWach
uczeml 11ebrim1a naukowe i o~ popuitar'f
'ł
układu nerwowego (wydz. ma1.-prryr.), ka.te-! n-e, napra~d'ł dusza ł lette ll'O>Śnte s pO'W'oda
dra endokrynologii i katedra medycyny pracy faktu na'W!!\zywania się cor.az bilb:iych ito(wydz. lek.), kat. współcze5nydi. dokitryn eko- sunków mlędzy U. l.. a apolecz:eństwem w na/·
nomicmych 1 ustroju prawa radz.ieckiego (o- szerszym tego słowa snaozenłu.
Toteż każdy z praco·wniJrótw naukow~h unl·
bie na Wyd-z. prawno-e.koinoonic:znym) .
Wybtbn!\ nowością jest rów;n!eł to _ tym wersytetu 'Z .radoścl4 dfwiga nleru ponad jego
. siły ciężar swej pracy - w warunkach najtrud.
.
_
eb ...
j l!IS'ZC%e ._
„~
_.... g d ZI.· e 'W8"Zys""O
.
w dz1ate organizacyjnym, ta w Senacie n i ejo!;zy1,;u,
razem
-Il uwO•
u1Z
.
ias1adają dwaj. ~rzedl!tawkiele a.aysterutów I nyć od nowa nlMaz s niczego nlemał t w!edwaj przeds:taw1c1ele Bra,,tniej Pomocy Słucha- n:y, że apoleczerutwo poprH Uniwersytet
w jego ~lerzen!ach I pnyczynJ s.Ję do Mcr.y U. ł. s głosem doradczym.
do.§oocey\flle.nla Jego potrzebom.
„Unlver.!ltus" ~ wnal'.
Un!we?'flytelł,

stracyfnym.

powazechno.§1!, wnechstronno§d n.le tylko pod

w U.niwersytede sprawowa.ła komisja
z pr<>fesorów dTa J. Oh11laslń6kie90,
dra M. Grotowskiego, prof. St. Ossowskiego,
która kontynuowała praci: zmarłego relktora
d·ra Viewegera w bardzo trudnych warunkach.
Uniwersytet Łódi<kl według dekretu fumdacy j.nego miał m l eć tr:zy wydziały: mate.rnaotyczno-przyrodniczy, humanistyczny i prawnoekonomicz.ny. W c i ąg11 lata 1945 r. wyjaśniło
się 06tatecznie, :że pro jek•te>wana poczqtkowo
jako odrębna uczelnia „Akademia Lekarska"
złożona z 3 wydziałów: lekarskiego, l!tomatologiczmego I farmaceutycznego, pozostaje połączona 11 Uniwersytt!'tem i wskiuitek tego w
rezultacie jesienią 1945 T. powstał obecnie latrządy

złożona

DRUGIM
W weMyti!t

Rosn ~

'ł

G

UCZ"'CYCh s1·.
zast•py
'f

roku akademickim 1946/47 Unił.ódZlki miał
bież. roku

I

JUl 8.207 słuchaczy,

W l!ikładzie 06obowym epO<tykamy llcme względem wledsy, ale I pod względem Bier
wy'bitne siły naukowe i dydaiktyczne, a wś.ród % uazelnlq związ:cmych. I wydaje się cał!kowi
katedT fl'Zereg nowych, na i•n.nycb undwersyte- cie słusznym, że młodzie.t, która studiuje na
tach nie lsbn iejqcych, jak nip. katedra 10a!!Jd uczelni win.na brać ud-iiał w jej prze<lstawlo moralnośd (wydz. hum.). katedra fizjologii ciel6twle ł na.cz~nym organ.la.

Doświadczenie, nowości •••

r~rlowl naszemu W6ku.tel: braku lekarzy 'W' ra'Z'le wybuohu jakiejś trudnej do iwalczen1a
·
-•· meapa:nok ut=•
tslr!
„
J""' e zagraza mu m
ep1'd emu,
wam a gruźlicy i szerzenia się cho-rób wene·
rycznych, słusznie po!.tanowiło poprzeć nane
U11Jiwer6ytety w dziedzi.nie . kszlal::.enJa przyl h I k
e arzy.
sz yc
·
· lu s Ię z M iin1sterstwem
· '-I po·rozum1en
Dz1ę"
przemyl~łu 1 ?rmaceutycznelgćo, . któregdo robzwóJ Oświaty powlęk6zona iogtała wyda.tnie !Jeść
.
o cego
pozwo 1 Panstwu wyzwo 1 s1ę spo
miejsc na pierwszym roku wydziałów lekarmon-Opolu lekarslwowe o.
g
&kloh i w bi~ącym roku akademickim na I rok
Na U. ł. w ostatnim czasie spadł jeszcze
jeden zaszczytny obowiązek. Oto jak stwier- studiów na Wydz. Lek. U. Ł. przyjęto 150 sludza statystyka - Polslta ma 24 miliony m1e- chaczy.
Rada Wyd-zlaltu Lekarskiego U. l. wrai ie
uczelni (Unfwersyletu, Politechniki . Wyższej szkańców posiada zaledwie niecałe 7.000 leSzkoły Handlowej, Wvższei Szkoły Gospodar- karzy. Istnieją powiaty i to w samym cen1r 11m swoim dziekanem prof. J. Sobańskim i prosiwa Wiejskiego/. Prof. Wilamowski do porno- Państwa, w których nie ma . jednego lekarza. dziekanem prof. drem SI. Bagińskim swą docy w organizowaniu Uniwersytetu zaprosił Toteż Ministerstwo Zdrowia w zrozumieniu otychczasOW!l prac!l daje gwarancję ?e swe
dra Tomaszewicza i prof. dra Juliana Żukow- wi.Jllde~ niebezpieneń6twd, ltt6re 11TOzi na- trudne zadanie a;pełni w pełnej mlen:a.

. Mi'ei·194~ r. na ze ramu
DNIU
h 1
.
d
N
k . . R dmarca
1 d0
s le/ 1 a Y aro ov.;e1 uc wa ono ape.
~ządtu ~ u .w~rzenie U~iwersytetu ~~ Łod~i . na .re ~ias r~zpoczę .? pracę w ierun u uc1elesmema os1ągmęte1 uchwalv. Rozpoczął
·e 1'uż wcześnie]' -upoważniony do tego przez
J.
. . 1. WOJ..
delegata Rządu na m. Łodz
owczesnego
łódzkie ob . Mi inia - prof. dr Bolesław Wiła-,
tk' h
b'
.
-\o,:WS kl , z d ~iąc 60 . ie ~~rawę z wszys ic . potr-zeo Łodzi w dz1e<lzm1e szko·l n ictwa wyzszego zaprojektował utworzenie uniwersytetu.
Ze strony władz rządowych zapadła ostateczna uchwała utworzenia ki/k'.l wyższych
"

klinik tego

l U.

:
OWST ANIE tej uczeLni jeist jednym % naj- ::
n1u1n11111nu1u1n11t1t1111nu111111111111~t1tlft1t1t1111111tn1t11111tiltłłllłl;
wybitniejszych faktów w tyoiu kultural- u1uut111n•untn1untt1tnlłt•unn1111111111111u11t11u111u11t11111t1•111t11t1n11nn
nym Łodzi w ostatnim tak bogatym w akty
tw6rc.i:e trzyleciu J fest bezwzględną lllOSługq
11-0W</ch demokratycznych czynników spoleczNIA 24 maja 1945 r. u1kazał l!ię Dekret o nlejący neAciowydzialowy Uniwersytet l.ódz11ych odradzającej się IPO najciętszej w }ej
(taką kl. Rektorowi prof. Kotarbińskiemu w organ!otwarciu Un.iwe!l!ytetu Łódzkiego
dziejaoh katastrofie Rzeczypospolitej.
Przecli! w międzywojennym dwudzlesfole- bowieim na-zwę nad~no ostatecznie), dnia 15 zacji pomagali prof. dr Ludwik Kolankowski,
du Łódf, największe po stolicy miasto Polski, !Lpca zakończył się seme6tr w iosenny U. P. prof. Józef Chalasliiski i prof, dr Zygmunt Szy:najwi~gze skUIJlienie 11>0!.skich sfer pracuj~ „Wolnej Wszechnicy Po·l skiej", 11 na5t~pnie prof. manowski. Ten ostatni w charakterze prorekcych napróżno domagało &ię I czekał(), llby Kotarbiński rozpoczął 6W!! pracę jako komisa- tora b!"Zech wydziałów tzw. lekar&kich, przy
ryc.my ·r ektor uczelni na przeciąg trzeoh lat. czym ust~C!\ jego był p.rof. Jerzy JakubowutworzO'llo tu uniwersytet.
zjedial do Łodzi, skl.
Kaipitał rnd"Limy i obcy n1e chciał do;pukić Zanim rekto;r Kotarbiń6ki

D

wykańcz.a &lę

wykłady

r.
~

Traeba te:t podh-~ć. ie JedynT w Pałace
Wydzfol StomatologlC!ny U. L a.kup'a. wielki\
fe właśnie 'W ~ej chwili
ilość &łuchaczy i -

N

OWOSCIĄ ~est między

Innymi .l&tnieniel
na U. Ł. 9-ciokatedrowego Wydziału Fark t
· .
.
d .. d · ·
.
(g ziem z1eJ naJ•Wyze1 5- a' emaceu.t ycz11ego
drowe) dającego możność wszechstrnnnego
kształcenia farmaceutów. nie tylko św.aUych
aptekarzy, moqących odegrać gzczególnie na
de
I
k Jt
. lk
. „
prowmcp. wie ą ro 1ę u uran~. a1e pr~e
twórców polskiego.
wszvstk1m przyszłych

Praca

na Dezel i fne.„

I
I

Społecze6stwo

Uniwersytetowi

Uinlw~rsytet łócl*l

'W' c:zasie lat na.j·
epecjalne gmaohy.
Mieśo! a.141 tym<:zasem w ch'W'llowych a!edz!·
bach i nie poe1ada właściwie jeszae ani jed·
nego iriasnego budynku· • Wydział PraW1110Ek011omiczny ruipełinie właśdwl-e 111ie ma odpowiedniego pomieszczenia.
Toteż wierzymy, te nie tyllk.o Za·r t!ld Miej·
ski z Jeyo obecnym prezydeilllem E. Stawińskim
na czele - taik gorąco oddanym sprawom Un1·
wersytetu, ale każdy mieszkanie<: pnyczyni
się w miarę sił 6Wodcll do tego, by Uniwe-reytet łódzki Istniał l ro1:wijał się i kwitł k'l1 po•
żytkow! miasta, państwa i narodu.
Wierzymy, t& dzięki! zgodnej W'llpó!Jpracy
UniweMyteit Łód'llki •tanie jako di!eło Wt!p61·
ne -m-zystkich czynników powołanych do jego
tworzenia t rO'ZWijania sil nauJcowydl. miasta
Łod'Zlł I ~o m!es2!kaflców.
I niewątp1Jw1e NUJtanle ta chw/1a. w ktdre/
każdy łod.zian111 " dumą będzie m6wM o Uniwersytecie tódzkJm „Nau Unl'~erll}"tet" - I •
~ o tworrt Hrd~e mu bU.drtn... ,'

m!USl

bliższych otrzymać własne,

PO!

~·

CÓ

Centralne Magazyny T-Qwarow• PSS w l.odz.I pny ul, Ogrodowe/ 74 1aqpafu,one 1q we
do sklepów detalicznych PSS.
wszelkie

Rcpwacyjn e PSS w Łodzi, Ogrodowa 74
PSS skladajqcy się z 48 samo chodów J 75

trosce o swych najblednlefszy;ch członków - PSS
k/Grctrrilt. Ponad tr.aiq(,! dzieci •p_ędza tutaj c-0

Ro z w ó -

~'!§§'*§®·§·§·~-§§*~MM~~

przemysłu
•

Pn...,.a

'WMkłMlniczy

supakaja, obok prze
•T'łl mpotyw"<:Eego najbardziej
elementarne
potneby csłowtelt-.
Nic więc dziwnego te
~.c:seństwo łlechi s wielkim zainte.resowaat.a • pree' i o.ilu1niltdamt włókiennictwa
poleki-... Mln_. włałnie tnect rok dzlał~l
s.ołd Je9o, aołna więc podsumować
wyndld

w
•

Obecnie już 4.54 tkany pracuje na czterech ml ! 1 różnymi Innymi artykułami, a\e fak·
tern jest, że p.rzemysł pol11kl w coraz to ner
kr<>snach ! ilość ich stale wzrasta.
Również w przemyśle włókien
sztucznych sz ~ m zak1esle zaspakaia potn:eby przemysłu
w Pańll'tw. Fabryce Stctucznego Jedwabiu w włćkie::in;czego, produkując coras to nowe ar
Tomaszowie Maz-Owieckim przeszło jut 15 t ykuly, które przed wojną musieliśmy n.aby·
prządek na obsługę dwóch stron, co w, wa.run wać ta granirą.
kach technicznych tej fabryk! je11t wyczynem
nielada. Wynik.i za 1tyczeń 1 luty MkU. blehcego łwiadcz' o tym, te ruch wielowarutatowc6w rMWIJa się nada.I w tempie bardzo
KYbkim.
Powabie wynfild osiągnął równd.et przemysł
Rzecz prollta, iż przejście na obsługę więk- wełniany w walce o obn!!en!.e koutów wła·
szej UoŚe!. Dl<'!.nyn równoznaczne jeS't ze ma I sn1 ~ h produkcji 1 0 wuost rentowności przed
'c mym w-zrostem zarobków .robotników prze- !lębio:stw. Z11gactnien{e to 'edwo z.e.rysownchodl!:ących do bardziej nowoczesnych fo!'1'1 ne w r. 1946 nabrało w r. ub. realnych bztal.
pracy. Jlobotnicy w przemyśle bawełnianym tów.
pracuj11cy aa 8 czy li kromach, zarabiaj11 nie
Wiele w tym ktenm1tu nobiono pnes raclo
rsa<llto 2-3 rezy wi~•j nU poprzedni<>. To nalne utrudnienie pra<:own11tów, właściwe
samo %1awid:o Hobsenrować motna i w po- rMplanowllll.!e i us-zeregowante •!łr roboael.
Z01tałych b.ra.nlach przemysłu wlóldennlaego. .Zmniejszono odsetek pracowników nieproduk·
PodplH!!.y niedawno protokół dodatk0wy do cyjnycb l od!setek pracownłków 1:ł1Dysłowych
umowy %bforowej premiuje W'llZy5tkłch robotni W stosunku do pracowników produicyjnych,
ków pn:~hod%!lcych do nowych metod pracy. Koma11 acja zakładów pracy umożliwia zao·
szaędnnie powamych l'UJJl.
CorM aurowiej kontroluje tł41 llMlDY tuły
da auro~, 'b&C'ZllC pilnie, C!IT nie przek.ra•
ków, a w1kdnllct <>11ią9ane pnes ponczegót- cuJll wyniacrionych normatywów %Użyda.
nych wspóhawodników publikowane w pra5łe
lnegły również kompre.sj1 koszta ogólnoc:r:ytll!le ' ' a zaint&resowaniem przez całą administracyjne, - Walka z pMtojami fabrycz·
opinię publ1czn11. W ostatnich czasach poc:i:y nyml i kradrle!ami dala swoJ.e wynikli mi.niej
na ruch W'Spółzawodnlctwa rozszerzać slą i na szenie odsetka odpadków i właśqiwe ich zulnne grupy pracowników, a pn:ede ws:i:yst· żytkowanie miały poważny wpływ na zmn!eJklm a. majstrów, pracowników technicznych szenie kosrlów własnych. W jednym tylko
I umysłowych.
przemyśle konfekcyjnym wartość towarów
wytworzonych dzięki utylizacji resdek wy.
Niemały wpływ na wzrost wydajności praniosła 1000 milionów zł. po cenach sztywnych.
cy miała akcja .komasacji rO'Zpoatęta zresztą
Wspomniany jut rozwój ruchu w iel ar·
jeucze w ''
PrsyaynUa. 1i41 O'lla do sztatowców, W"Zrost ~Jnośd pracy i J>O'Prll
:nnniejuenia odsetka personelu adm inistracyl- wa w stanie fak.ośct produkowanych wyr obów
~ego 1 do obniżenia kMztów własnych pro- (zmnie jszenie odsetka bra.ków) przy-::zynlły s i ę
dukcji.
także do 'IWiękuen!a rentown-0ścl przem y słu

tkaczy pracuj~cych na ósemkach z 124 do 150.
W ciągu mlnlon~ okresu zwiękseył się od
setek krosnozmian obsługiwanych przez wielo
warsztatowców (tkaczy pracujących na -ł-ch
i więcej krosnach) ir 36 ,-ł proc. do .59,9 proc.

I jeśli w d'gu roku ilość uruchomionych
krosnoTI11lan W'IJ'osla o 4-4 proc., to 1'.oś~ za• .- eł-ciłJ.
trudnionych tkaczy podniosla etę Jedynie o 22
D<*ł Rtnldnłonydl w pn:-yile włó'ktlll!lł procent.
.,.,. 'W'l!'Oeła w pneei'gą roku 1947 1 23~ .ooo
Nieco pó~lej pociął się rozwijać ruch wie
• 29'.000 erY'f o 'błłako 2' procent, co oma- lowarsztatowców w przemyśle w~łnianym .
- . łt njm11}e - •adal pl•rwne miejsce Dopiero w marcu ub. r. pnenli na obsługę
pod t,.. -.nględem, w6ród innych gałflld prze
dwóch kros ien ko-rtowych pi&Wsi trzej t'kaC?:e. Ilość ta W'Zroeła w 11ierp'll1u do 8 we wrze
Pl'odllt<:j• tkanls bawełnianych, ~rMła śniu do 1'8 w pddziemiku do 288. a w koń.
I
ldłon6w metrów lldei. tbniny do bli- C11 •rudnia wyirl09ła jut '95.
... - mtU-6w w r. ttn.
W e9tetnkh aiuach w pnędnlntad\ prH·
Wnosi• rłwnieł w r. 1947 tw por6wnanlu mysłu wełnla.n~ poczynaj' łrubowntcy prze
I ,, 1948) prodmcJa tbnla wełntuydl s 21,7
chod.>rlć na obsług41 2 11tmopn:ąjnl-..
111, a, cło 21
a, *ania .tato"WT.dl s tM
W przemy-M. jedwamdczo-gala.nteqJ.J\ym
911. a, do tt,7 mit. m, •.produ'kcJ,& tkania j•·
t1°'Ć tltacry OMługujfłqCh ciz1ery U<>ea wy·
fwabnydl s 8,łl mtt. m, de 19,2 mil. m..
nostla je11zcze w połowie 19'7 r. nl~tłw:!e 11,.
PrMukeja phny podni~ "'' s 2,2 mtt. •
Met., • produkc:J• .,,,..
. . . I 111,000 a ILT.
410.000 a kw.

W dążeniu
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lsp61zawodnictwo pracy

wr•obłw dsł......,..:ttcłl

"ftl'Olła
Włelb wpływ aa wnoat proctncjl ł "WTdaj
do 4,8 an. kg, wyrob6'w no4ć pracy wywado wwpółzaW<>dinictwo pracy.
ltoldekC'fJn°reh a 17,2 d. ntuk do 22,8 młł.
Idea wtp6lzawodrnłctwa w cł!lgu kilku zale- . W pn„ytt• wlókł• muemych wuotła dwie miesięcy %dobyła aobie prawo obywateł
p!'Oclultcja ntttcmego J,.dwabł11 s 3,5 mil. kg, stwa wśród najs:i:e.ruych rzesz włóknlany ł n
6c> 5,łl ml. kg, • produkcja włóld• dętych woJ.owała kh Mrca i umysły.
I 5,1 d. q do łl 111111. kg.
13·'-000 włókniany (.-ł.5 proc. ogółu t:atTU·
dnion'f'dl)
stanęło .tut w sHregach współzawo
~· te ~ łwiadc2, • wybttnym ro
llW'O}'a piroduikcJl
macmie pne1tracnjttcym dni'ków, a wielu 1pośród nich stało lłę głośny
wnoeit ilości ntrud!Uonych, Stalo 1141 to mo- ml w całym k.raju przedownikaml pracy. TTllhre łr;ięk( wyd.atnem11 ~rostowi wydajno- 91.~• pn:od'uj11cych ro~otnlków tdobyło jut
honorowe od:i:nakt ł nagrodT u
doskonałe
łd pr•C'f·
wyniki w pracy.
Tabltce honoTowe w fabrykach 1kupłaj' na
1<>błe co drle6 W%rok wielu tywięcy robot.niności
1

s,s mlon6w

q

Wzrost wydaf

rentownośct

pracy

w

Walka o jakość

.p nemyfl• bawełnła11ym ność ~Ulych
'Wlltków u
jedn' trMno·godzin• wnoała
1 !,O.Cl
w r. 19'8 do .5.990 w końe11 19.C? r.
W p~n• I walk.11 o wypełnienie planu,
myli e bl11ko 17 proc.
'I walk' o jak 111.f'więkt'lll produkcję szło ana
W pnemyłle d-ziewiarsklm ~rosła w el11gu
gani• o odpow1edni11 jakość wy1rnnanych ar·
roku 19'7 wydajność u jedn' muzyno-godd
tykułów. Je11-zcn w k-0ńcu lutego r. ub. odbyłJ
n41 pracy manyn konfekcyjnych ir 4,9 l'Zt, do
p4erwszy ogólnopolski 1jazd ln1pektorów
1,9 llllt, eryłl • 20 prioe.
technicm1J kontroli, - którym nakreślone !'O
Jtównłeł w pozotta.łych brantach przemylłu l'tały sadanla 1toJ11C• przed pnemysłem wł6włólrlennkzego dało sł• zaobterwowa6 pod- kłennlcąm w d:de<trlnie walki o lepsz' ja.lli•ieme wydajnokt pncy. Mimo tych aukc• kość produkcji
sów tnebl. J.edn.ak 'IUHmyć, le wydajność
W cłiwu 11:11\'.u mle1ięcy l'Organł-zowe:na sopraer w naszym przem~le włóklennlerym stała w całym przemyśle sieć brakarzy i łnspe
jeet nltsz• nłe tylko od wydajnołei włóknła ktorów kontroli technk:i:neJ, ktÓJ'%T opierając
ny s. grani'=' ale ł od wydajnołct w polskim
pnem~l• włókiennkzym w latach pnedwojellJlydl.

•I•

się

włókienniczego.

Rotzwój wynalazczości robotnicze.I . choć jesz
cze niedostateczny i często przez tkwiąc y ch
tu i ówd?J!e biurokratów hamowa'l!y odbl i11 s i ę
równ'e! dostatnio na przebiegu akcji osz c zęd

n11 Instrukcji Brakarskiej pocręli surowo
oddzielaj11c drugi gatunek i trzeci gatunek oraz „brak" od p ierw- n o śc!o w ej.
szago.
(
Te lrrokl przy<ZTJliłY się do pewnej poprawy jaltoki wyyobów włóki ennlc:i:ych zwłau
Powatnie ~rosły w r . ub. wydatki na akcza, te coras c:i:ęk!ej w umowach o współza
wodnictwie grupowym oy !indywidualnym c j ę s ocjalną . Ilość dzieci w ?Jobk ach fa brycz
uw:i:ględnla . ll'llt jako jeden 'I punktów tak.te nyc h wzr01iła do pre:eszło 2,600. Oznacza to,
maksymalne zmniejnenie odsetka wybrakowa że wyniosła ona przeszło 100 proc, więcej ni!
nej produkcji. Tym niemniej wiele je11ecze po w r. 1946 ność dzieci w przedszk olac.!J wzrosła do 5,500 (czyli o 85 proc.).
zosfało do uoblenla I w tej dziedzinie.
Rozszerzyła się s i eć ambulato riów, wz ros ła
ll oś~ lekarzy fabryC21lych t pielęgn i a r ek.
Wzrosły wydatki n.a opiekę lekarską .
Rozwo jowi przemysłu w Polsce Ludnwe J
się 3 dalsze burty, które mleAd~ b~ll -ponad
towarzyszy rozwój urządzeń socjalnych . Co·
300 01iób.
Odrębny typ ezkoły stanowili Szkoły Przy. raz większe
sumy może znacjonal izowany
sposobienia Przemysłowego llczą::e ponad 3.000 pre:emysł rzucać na utrzymanie źłnbków, przed młodzieży.
szkoli, pomoc l ek a rską, na bezp i ec-zeń stwo
O rozmiarach rozwoju lldtolnictwa zawod<>·
higi e nę pracy.
wego w pnemyśle włóktenn1-::i:ym świadczy
fakt zwiększenia sumy wydatków na ten cel
z 930 milionów w r. 1946 do 1.500 mUionów
Przemysł w'ń'<~enniczy
947
w r. 1 ·
W roku 19.Cll obo1t wydatk6w zwycżajnych
p1:i:ewiduje się budowę nowych budynkow
Pomimo braków 1 nłedoclągnlę~ zdał pr1eS7.k(!lnych kosztem 212 milłonów.
mysł wlókiennic:ry w roku ubiegłym eg i am 'n
:i: ciążących na nim zadań w zasadzie dobrze.
Ba:i:y wyjściowe na rok 1948 t:oshły na ogół
b!orllC rozbudowane w 1posób nale!yty.
Wyndold produkcyjne H
1tyaeń
r luty
śwladcz11 o tym, te
przemysł włók i enniczy
wiele opanowany. W dalszym ciągu odczuwa r-Ozp<'C:El\ł rok bietący pod d{)bT!ł gw i azdą.
się brak. barwników i wody utlenionej.
Powa!ne osiągnięcia zuiotowano_ na. odcln- Ws'kdn!'k! wytwórcze we ws~tklch prawie
ku artykułów techn.!c:i:nych. Artykuły techni- braniach •li stale przekrace:ane, . rośnie !l o śe
czne :i:e skóry dostarczone są już w dostatece:- wielowarsztatowców i r-0zwija się walka o Ja
nej flości n!e tylko na pokrycie bieżącej pro kość, a akcja oszczędnościowa rozwija się codukcjl, ale I na uzbro jenie nowych un:ądzeń raz lepiej, A dźwignia tego weystkiego Równiet I jakość tych artykułów poa:ęła się wspóhawodnlctwo pracy, i::ozkwlta coraz to
ostatnio poprawia«', choć nilłlltety 1 nadal wie
nowym!, coru to lepszymi 1 doskonal~ymi
le je.1"":cze po:i:ostew!a ona do tyczenia.
formami.
Powott poplawia lię sytuacja w <trledzinte
Jlot 1948 - drugi rok Planu Tn:y1.etnleg•
oboi~ zqrzebnych, czółenek i innych arty1tu·
łów techn icrnych. Dają 1lę jeszcze we maki winien przynł~ć przemysłowt włók!ennlc:z.,.
trudności 1 t.arówkaml, 1 igłami cbiewiarrki- mu nowe 1ukceey.
klasyfikować produkcję

Akcia soc=afna

I

Akcja szkoleniowa

Rozw6i rucha
w~ elowarsztatowc6w
Podniesienie wydajnośd pracy było w
p!erwuym ntędzie wynikłem ruchu wielowaraztatowców.
Rmwinllł się on szczególnie bujnie w pn•·
myśle bawełn:!anym gd7li• tlość przl\delt w
przędzalniach cienkich i łrednich obsługuj,
cych ' strony w:i:rosła od końca 1948 do k<>il
c:a 1947 :i: 78 do 651, a llo~ć prz11dek obsłu
gujących trEY strony 'I .t.0.5 do 1292. W d11gu
tegc ok.~esu ods.tu wr1eciOll.O'ZDliu obsługi
wenych przes pn11dki pracuj-.ce
el'terech
1tronat'h zwi.ęks:rył 11ę z .C proc. do 2' proc.
W dągu roku ubiegłego wxrosła n-0ść czyn
nych wrzeaono-zmłan o '4,.5 proc. podcu.s
gdy ilość utrudnionych prząde'k jedynie o 7,9
proc. Oznac-z.a to, te w-zrMt uruch omienia
wrzec1on-0zmian w cienkich i średnich przę·
dzalniach bawełnianych był , ,5 ra:ry większy
niż wzrost liczby :i:atrudnionych pnądl!!k.

u

Podobnie :Uztaltowała się sytuacja ..,, tkal·
Diach bawełnianych, gdzie w ołągu rok.11 ilość
tkac-ry obsługujących czt~ krosna wzrosła
1 3.l.C4 do 6.815, lość t'l:aczy obsługujących
ezełć krosien J 145 d-0 1,013, wrende Ilość

Zwłęltazenie produkcji i poprawa
jakoAcl
w dutym 1topnlu U'lależnlone ' ' od tempa
S'lkolenła nowych wykwalifikowanych
kadr
! od poziomu ich fachowego pnygotowania.
W r. ub. czynne było Techni-::um WłókiennłC?:e, Liceum Jedwabnicze, 20 gimnazjów
pr-temy1fowych, 96 nkół przemysłowych. Poza tym istniało 1 szkół mlstn:owslklch, WM
3-4 kuny różnego rozaju. Ilość uczących się
wyniosła 12 ,tysięcy osób, a łloAć wykład<>wcow ' pedagog6vr 1,112, Dla młodzieży zamle;Pc:owej zorga.nbowano .5 burs, w których
344 uC%111ów otfEYB1.uje bet:płatnie codzienne
utrzymanie. W stadium organi-zacjj majdują

w 1948 r. ·

materiałowe przemysłu
włókienniczego

Zaopatrzenie

Jednym & podstawowych element6w sprawnego wy1tonanła planu jKt odpowiednio zorganizowa.ne uopaµ:t"enłe materiałowe.
Tr:i:eba •twierdzić, te pomimo wielkich tru
dnośct w pierwszych miesiącach ub. r. w zasadzle nastąpiła pod tym 'W'Zględem olbrzymta
zmiana Obrót towarowy (poza węglem) ww:rósl
w clą~ 1947 0 62 proc. w porównaniu s ro_,_
·
...+.rkułów bę
kl em 19 „•6· p ro bl em b r ........
u wie1u -·1 ·
dących w ostrym niedoborze: kwas 11.aorkowy,
soda kaustyczna, mydlo, podchlora.n 10du,
kwae octowy i kalafonia rostal w znacznej
mierze romązany. Nie oe;nacu to 0 ciywi.
śde, że brak chemiltal!A
'105-łał już całko·

I
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Plany Przemysłu Papierniczego przewidują na 1948 r. zarówno dalszą rozbudowę
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THALNIA

Szczupłe kredyty mwestycyjne (w stosnnku do potrzeb Przemysłu Papierniczeurządzeń, jak i prace nad zwiększeniem wy go nie pozwalają na dalszą rozbudowę prodajności czynnych obecnie instalacji
gramu inwestycyjnego.
Ogółem przeznaczono w 1H8 rom:
W dziedzinie inwestycji zruiługują, przede
wszystkim na uwagę 2 sztandarowe obie- - na inwestycje do wykonania- w kraju
kty na Ziemiach Odzyskanych: Krapkowi- zł 411 milionów
cka Fabryka Papieru oraz Fabryk& Celu- - na zakup inwestycji zagrani~
zł 466 milionów
lozy i Papieru w Malczycach.
łącznie zł 877 milionów.
Krapkowicka Fabryka Papieru będzie po
w bieżącym roku bę
remonty
Kapitalne
zakończeniu odbudowy największą fabryką
celulozy sodowej oraz papieru workowego dą przeprowadzane kosztem 346 milionów.
Uruchamianie w ciągu bieżącego roku
paprodukcja
Obi:cna
W: Polsce.
pieru workowego 1 pakowego w Kaletach opisanych inwestycji pozwoli zwiększyć
nie pokrywa zapotrzebowania rynku wewnę produkcję, dla której zaplanowan:> nastę·
trznego. Planowane uruchomienie Krapko- pująfe ~TY rs rok 1948
99.600 ton
ścieru
wickiej Fabryki Papieru pozwoli nie tylko
celulozy 103.000 ton
na pełne pokrycie zapotrzebowania wewnę
papieru 220.000 ton
trznego, ale równiet i na eksport, przede
30.500 ton
tektury
wszystkim worków cementowych.
Obok podniesienia ilościowego produkcji
Produkcja Krapkowickiej Fabryki bę
dzie zużywać wyłącznie papierówkę sosno- w stosunku do 1947 r., planuje się również
w który kraj nasz dalsze podnoszenie jakości wyrobów. Pawą, a więc surowiec,
jest bogaty - w przeciwieństwie do świer pier przestał .być artykułem deficytowym.
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ku, którego zasoby eą ograniczone.
Na razie w Krapkowicach czynna jest
jedyna maszyna papiernicza; w roku bieżą
cym zostaną uruchomione 3 warniki do celulozy.
Dalsza rozbudowa planowana jest na na
stępne lata.
W Fabryce Celulozy i Papieru w Malczycach, połotonych nad Odrą, w 1948 r. planuje się uruchomienie 4-ch warników do
celulozy słomowej, oraz jednej ścieralni.
jako surowiec do
Sięgnięcie po słomę,
produkcji celulozy ma na celu przede wscy
stkim oszczędność n& zutyciu drewna.
Poza opisanymi inwestycjami będ!l uruchomione w jut pracujących fabrykach:
1 warm1t celulozowy
3 ma.szyny do produkcji papieru.
Niezależnie od wymienionych będzie uruchomiony ea.ły szereg inwestycji o mniejszym znaczeniu.
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Przed trzema laty grono nauczyclell i
oświatowc6w powołało do tycia sp.ółdzielIrlę, której zad&niem było mopatrywanie
szkół, placówek oświatowych ł instytucji
społecznych w materiały potrzebne do prowadzeni& działalności oświatowej. Spół
dzielni tego typu nie było w Lodzi, a rozprowadzaniem materiałów piśmiennych, zeazyt.6w ł t.p. zajmowała się przewamie iniejatywa prywatna. W tej chwili O.S.O. per
Biada na terenie miasta 8 placówek ha.ndlowycli a przede wszystkim w dzłelnicacłJ
robotniczych. - Plac Nlepodległoścl (Hala
Zgierska
Targowa), ul. Rzgowska 73,
107, Andrzej& Struga 14, oraz centralę
przy ulicy Piotrkowskiej 149.

ie.I •a

1

Jut przedhistoryczny człowiek odkrył
cudowne, lecznicze właściwości wód mineralnych i jako animalista. .r; zamiłowani& i
struktury umysłowej, przypisywał je słusznie działaniu bogów zamieszkujących podziemia. Wierzenia te utrzymywały się
przez tysiąclecia • !;\ rótnicą, te duchy
podziemia zastąpiono nadziemnymi
Dziś nie wierzymy jut w duchy, ehyba,
h sł~ nam obj&wilł na udanym seansie
spirytystycznym. Skuteczn.006 wód zdrojowych tłomaczymy raczej działaniem. ich
składników mineralnych i gasowych, BWoistym układem sil natury fizyko-chemicznej,
wewn~tr~ tych
szczególm& struktul"l\
wód i t.d.

i a tow

nicze (np.: Widzew)-. Poza działalnością sko-papierniczymi, zaopatru~ je w poh&ndlOW\ O.S.O. rozwin~ dział produkcji trzebne materiały.
i prowadzi dutą introligatorni~ produkcje
Jako dalszy etap pracy ~udowa.ne c!ukleju, atramentu i ~lków szkolnych.
żą księgarnię, której celem jest współpra
Oprócz tego w porozumieniu 1 Lłg11 Ko- ca z placówkami i bibliotekami W tym cebiet szkoli 20 członkiń Ligi w dziale intro- lu w księgarni !lpecjalnie wykwalifikowana
ligatorskim. W tym celu O.S.O. zaangaż0; bibliotekarka udziela porad przy zakłada
wał& kilku instruktor6w, którzy przeprowa- niu ł prowadzeniu bibliotek wszelkiego
dzaj11 szkolenie zarówno teoretyczne jak i typu.

m.

praktyczna.

Po ukończeniu szkoleni& pra.eownice
poświadczenia,
odpowiednie
otrsymuj,
stwienhające przydatność do sawodu.

O.S.O. włączył& 8ię do Centralnego Zjednoczeni& Spółdzielni Przemysłowych i w
W rozwfjanhi l!lłecł rozprowadzająeej ramach tego Zjednoczenia wmontowała się
0.S.0. natrafi& na du!e trudności, tym nie- w ogólnokrajowy plan produkcji. Produkcja O.S.O. uzupełnia plan paftstwowy n&
mniej w za.mierzeniach spółdzielni lefy dalllZY ~ój siecl a szczególnie w tych ośrod odcinku przetwórczości papierniczej.
kach, gdzie nie ma księgarni i sklepów paPoza tym O.S.O. W'llpółpl'll.CUje :aa terenie
pierni~h, & istnieją du!e skupisk& robot- województwa 1 U spółdzleJniami księ~
1

do domowego farbowania tkanin w torebkach i

ES
Lódź.

ul.

Łódź

<< idealna GILZA papierosowa

Wytwórnia Gilz »NOBLESS"
Kilińskiego

41 - telefon 189-91

zastOSOW'łll

Ma:fll

te!

rzerolde

środek zapobiegający
już

~e jll&

nawrotowi

chorób

wyleczonych.

o

POL·ECA

>>

Wszystkie one mAJ!i merokie

n.te w całym szeregu chorób ja.ko id~
biologiczny środek lecmlemy. Pr:sy ich po..
mocy mofomy uzupełnić lecttnie zdrojo~
niejako przedłużyć je w domtL.

MIES

obuwia zamszowego

Fabryka Chemiczna »W IL BR A«,

dobne do siebie zdroje mają odmienne wła.i
śclwośd. le~icr.e, te wody o stopniu Jld.o
ne.raltzacji n{tgzym ani.tell zwyczajna w~
słodka, wykazują du.te działanie lecznieu,
te jednym !!łowem q to wody „żywe", bfelogicznie czynne, w odrótnieniu od ~
'rłlw llZtueznych, ~cych wodami
twym.i". Jest te włdni• Ót!' meu.ch'"""w""f„~
„duch tr6dła", który oddaje nam Jrlf!OC$o1
nione usługi nie tylko n& miejscn w ~
nicy ezy Kudowie, ale i w domu, gdy ~
dajemy jego działaniu nasze mniej lub wif'i •
cej Wl:?:kodzone tkanki i eoki ustrojowe.
.,Polskie Uzdrowiska" wprowadziły na
rynek bogaty MOrtyment wód leczniczych.
Znajdziemy 'riród nich BOl&.n.ld jod~
mowe z Rymanowa, wody alk&liezn<H3onm..
kowe ze Szczawnicy, krynickie, azezaWY,
alkaliczne z „iubrem" na czele, wody a.rs&nowe z Kudowy i ziemno-ł1'laziste z- Po~
nicy i Sollo.

„ •

gałkach

BARll'l\llKI
odświeżania

me

dająca si~ Wyjd.
PMOStaje jednak
nić r«'łzt&, która sprawia, te pozornie po.

Nalefy je oczywiście stosowM me~
nie według przepisu lekarsa ł prze-.w ~
z pora.(! korzysta duł.& noM praoownł- ~ dOl!ltateeznie długi. Nle mylniejszeg.;\
ków oiłwiatowyeh, którzy natraf'la~ n& anlieli zafywa.nie tych wysoce ezynnych Jo-;
k6w na podstawie ZllleceA ll\Sfadkf, któnrJ
widnie pomogła woda ,,Jana~ lab ~
trudnoocl przy cmge.nizowaniu bibliotek.
8zezególnie waktym c!zfałem praey O.l!l.O. brówka".
,,Dneti tródła• zaldety • butelee nto
jest współpraell ze spółdzielniami szkolnyszabl0111u ł partactwa. Jak kał.c:ly ~
mi (uczniowskimi) i w tym celu zaangato- „duch" chce ~ tr&ktmnny powa.bńe, 11t,
wano dwóch instruktorów - jeden dla Le>- przeciwnym razie buntuje sit i ltpnrWi&
przykre zawody.
dzł a drugi dla województwa łódzkiego.
Korzystajmy .zatem: w spo1!16b ~
800 spółdzielni uczniowskich jest człon- z wiecznie ływych, leeznłczych sił pnyro..
dy, które „Poll!kłe Uzdrowiska" udostęp.o
kami O.S.O. .,
lliajll "~tldm zagroł.oD}l'.01 ł chorym, ~

I

B RW
do

O'

•

na rynku, odbiorcy stawiają coru wfęidl
wymagania eo do jakośe:I., a z drugiaj str&ny 2 lat& pracy, jakie Przemy& Ps.pierni.i
f:LY ma za sobą zostały wykorzysł:zi:M mii;>dzy innymi dl& stworzenia wanmkGw ~
podniesienia jakości produktów.
Wartość zaplanowanej na 1948 rok produkcji wyniesie ponad 16 miliardów.
Dotychczaaowe osiągnięcia w pracy ~
zwalają mieć nadzieję, te Przemysł PapiCN
niczy tak, jak w 1947 roku nie tylko wy.
kona ilościowo plan produkcji, ale go pt°Z0'4
kroczy, dając jednocześnie wyższe jakośclo
wo 'Vlryroby.
Z najważniejszych prac w 1948 r. wy..
m5eni.! jeszcze należy silny wzrost akcji
szJ;.ol.rdctwa. zawodowego, które w naJ'bl.ft.;
szych latach musi nie tylko wypełni6 obe<lol
ne luki wśród fachowców, ale przygotovlY"'
~ potrzebne kadry dla zakładów uruchamltinych zarówno w ciągu planu 3-letnlego
j?.k i rozpracowywanego obecnie planu S.
cio letniego.

mi era!n eh" 1but lee

----------------~--lr:mł--am....„ ...„ ......„ ................_....._.......___________.........
IO
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llll·I

wŁodzi, ul. Tareowa 8

Fabrqka

ll'siążek

9~11'§
Lódź,

Dowborczghów 2.!!J • tel . 203·4!1

3

~

~[0S

ROB0TNICZT'
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SPOlYWCZA SPOŁDZIELNIA

Przez

~

PRACOWłłlKOI

Krynice

z odp. udz.

i t

„:s :. T'r :- Ą

.

J

ZDROJOWISKO i STACJA KLIMATYCZNA,
590 m nad poziom morza W BESKIDACH,
w po B LI z·u POŁUDNIOWEJ GRANICY
POLSKI, W POWIECIE NOWOSĄDECKIM,
WOJ. KRAKOWSKIEGO
KLIMAT

Za.łożona w lipcu 1945 r. z inicjatywy Związku
Zawod. Pracown. Samorz. Terytorialn. Oddzial
w l.odzi. - Największa w Polsce Spółdzielnia
tego typu - Posiada 9 sklepów spożywczycJl
- 6 włókienniczych 2 - składnice - młyn piekarni~ mechaniczną, zakład krawiecki, cizia-I
konfekcyj~y. - Kapitały wła8ne zł 9.000.000

~

E
......

PODALPEJSKI.

o

z

letni od I maia do 31
A*

--wKW

-'47

N
października
._...

-

4'""

''

P A N I" -

MW**

Szczecin,·-

Bra"!"a Portowa Nr 4

POLECA

"C

CHOROBY SERCA i NACZYN
PRZEWODU POKARMOWEGO
PR ZE MI A NY MATERII i
DOKREWNYCH
DROG MOCZOWYCH
KOBIECE
NERWICE
ISCHIAS 1 LUMBAGO.

--

Hurtowa i detaliczna sprzedaż
włóczki oraz wyrobów wełnianych

zimowy od 15 grudnia do 15 marca

WJHAZ·ANIA:

artpstgczne ręczne
oraz włóczki i

1729k

-

O

fłllX

K.llR

H'I. STEFAN lłflX

Gdańsku,

i
Szczepański

8

SPRZEDAŻ

M.

w Legnicy, Pl. Słowiański 9
w Lublinie, Szopena 6
w Łodzi, Andrzeja Struga 3

w Bydgoszczy, 1 Maja 10
w Częstochowie, Panny Marii 11

w

WY.ROB

oraz Jego oddziały:
w Krakowie, Pl.

LEDA. L

w ~Olsztynie, Stalina 30
w Opolu, Damrota 2a
w Poznaniu, Armil Czerwonej 13
w Radomiu, Żeromskiego 88
w Rzeszowie, 3 Maja 14
w Szczecinie, Ledóchowskiego 11
w Koszalinie, Roli Żymierskiego 12
w Toruniu, Wały Gen. Sikorskiego l!l
we Wrocławiu, Rynek 33

Kredytowa 2

w Gdyni, Pl. Konstytucji 1
w Gorzowie, Fr. Walczaka 22
w Kaliszu, Roll Żymierskiego 29 ·
w Katowicach, Warszawska 14
w Kielcach, Sienkiewicza 4'7

/':_

-

PRZfCłWKC9

PIEG0M

rolnictwo i przemysł rolny, oraz inwestycje związane z przebudową ustroju rolnego i odbudową wsi, załatwiają wszelkie operacje krajowe i zagraniczne z za
kresu bankowości i handlu morskiego.
:::;
Dokonywują operacyj bankowych (inkaso, akredytywy, przllkazy), prowadzą ra~ hun k i biężące i oszczędnościowe.
Po"'
Państwowy Bank Rolny posiada pełne uprawnienia banków dewizoWYch. -

Rosławowski ·
I S-k.a
ŁóDż,

PROC~IKA 1

WYRóB

M. Po·demski
i 8-ka

or.o

Szczecin, AL Wojska Polskiego 52, telef. 3263
ARTYKUŁY

MONOPOLOWE.
- KOLONIALNE, WINA,
SOKI, KONSERWY RYBNE I MIĘSJ"'iE.
HURTOWA SPRZEDAŻ WYROBOW CUIHERNICZYCH,
WEDEL, FUCHS, PIASECKI, SUCHARD, HAZET I INNE ..
PROWINCJA ZA ZALICZENIEM.
ROZLEWNIA OLEJU RAFINOWANEGO
SPOŻYWCZO

Hurtownia Wyrobów

w.

Kubiak - 5-ka

Pracowników

Rzeźniczo -Wędliniarskich

,,P R

Z

Y

s z

I:.

Spółdzielnia
udziałqmi w

o s c ,,

z odpowiedzialnością
Lodzi,

ul. Kopernika Nr. 44, tel. Nr 118-72

SZCZ EC i Ń SKA

wcharal(terze
wz o r ó w

R. "anasik
LODZ, Lipou;a 72.

Dr Próchnika 4117

. Inżynierów

DYREKCJA
ODBUDOWY

Zgłoszenia

i te eh ni k6w

budowlanych w z'wiązku
z aktywizacją miasta i portu Szczecina

poszuh u je:

przvimuje Dyrekcja Odbudowy

Szczecin, Plac

•

Zołnierza

Polskiego 16.

-'<
or.o

""
.....
t-

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

PRZEDSTAWICIELSTWO

P

ART. PIŚMIENNE

„ffl[_ecta"

f

11

i.

K S I Ę G O W o ś ć
P R Z E B I T K O W A

R

\

SZKOLNE
PR_ZYBORY
BIUROWE

Tadeu§z Żqchllński
Szczecin Aleja Wojska Polskiego Nr 47~~~

1727 k

Materiały

FARBIARNIA

,,

T IT L"

PRZYJMUJE do farbowania
jedwabną

i

dzianinę

bawełnianą.,

płaską

i workową, przędzę, watolinę,
-firanki do wykończania

oraz

234,

Biurowe, Kreślarskie. - Duży wybOr
wiecznych piói:. - Amerykańskie pióra
do przebitki POLECA

~ i~ła~ni[a
'o~ularna
l.róDż

l
g

::::;

Ł6dt,
KILIŃSKIEGO

WYTWO RHIA
T KANI N

~ ł.ódź,

ŻĄDA() WSZĘDZIE

W I E L K I
W Y B 0 R
TOWAROW
T E K S T Y L N Y C H PRYWATNEGO
PRZEMYSf,U WŁOKIENNICZEGO

1765 k

Spółdzielnia

Włókienniczych

tel. 221-53

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

..-:

. Państwowa Centrala Handlowa
Hurtownia Spożywczo - Przemysłowa

I

i SPRZEDA.t KONFEKCJI

0

„

I

------,

KONFEKCJI

,,..._.,,,

.finansują

Poleca

..

ROLNY

Warsza1Jl&, ul. Nowogrodzka Nr 50

w Warsza:wie, Nowogrodzka 50
w Białymstoku, Warszawska 1

..

~

Tel.~

INSTYTUCJA_ CENTRALNA

---============

roboty
wełny,

MECHANICZNA SKRĘCALNIA

GRUCZOŁOW

~ Lódź, Llpou;a 72.

PAŃSTWOWY BANK
·

wŁODZI

CENTRALA ul. TRAUGUTTA 8

·do Zdrowia
H.B'YNICA

MIEJSKICH

tel 184-81

CZYTAJCIE

„GŁOS

PIOTRKOWSKA 51, tel. 116-32

ROBOTNICZY"

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.;;('!...;[;;..
. ..;;e_s.;;......_R.;....;..O B e T N

•

CENTRALA ·RYB N A
ZARZĄD

GŁOWNY

ODDZIAŁ

w

w W ARS ZA WIE
ul. N a I t o w a 1
transportowy 164-34

Wł

tel. 137 81

e

zT

MECHANICZNA WYTWORNIA
OLEJU ROSLINNEGO
ST. ,C E G I E t

ŁODZI,

ł

I(

A I S-ka

P O L E C A

WSZEU\IE GATUNKI RYB:
Rqbą świeże słodkowodne i morskie

Siedzie
"on.1erwq rqbne
C.R: przyjmuje zamówienia od stołówek, Spół
dzielni l sklepów detalicznych. Zamówione towary dostarcza własnym transportem w obrębie
mluta ł..odzi ł do wszystkich miast Województwa

FABRYKA
JAN

PO~CZOCH

J A N I S Z E W S K

Ł6dzkłego.

C.R. posiada WŁASNE SKLEPY DETALICZNl::
w Łodzi: ul. Narutowicza 7 (jednocześnie sprzedaż
burtowa)

Przedsiębiorstwo

Paflstwowe
L 6 d 'I:., ul. Poludnio111Ja 44 ·
. . . . ..._, •. Cl. K.

Ł6CM,

Nr "3

PKO VII 867

ftl:LD'OlrTł

DJ-nuta lh .....
Dnekcda Technlosna

261-5ł

1ł'y4s.

in-si

lel-11

Ban4Icrwy

..,_

tilihiilnłlC11D71

MECHANICZNA

in-n

w,.as. Nah. Techa.
w,.as. FlnamewJ'

POIQCZOSZARNIA

26ł-9ł

.CBNOD„,

nnta ....-. nt

z ••„.trul••
W 8UROWCB
WŁóKIENNICZT,

ODPADKOWJI

PitZBMtSŁ

PAPIERNICZY,
DRZEWNY

CHEMICZNY,

SZKLARSKI.
Il.& kon~jonow&ll)*
ałep

5f(upule

llbłornic

T. SZEWCZYK I R. KACPRZAK
A L E K 5 A N D R ó W k./lodzl

~

Wierzbińska

~
~

ni.

12

RZEMIOSŁO,

na terenie

1

SZMATY, MAKULA'l'Uft'IS ltOSCl, BUTELKI
ODPADKI GUMOWE,
POGARBARSKm, CELULOIDOWE, KORKOWE,
.'4
STARE PŁYTY GRAMOFONOWE, SZCZECINĘ, M
WLOSIE KORSKIE, TRAWĘ MORSKĄ ITP. ~
STŁUCZKĘ SZKLANĄ.

r

lpnec!ał HałerfaMw Techniczno Budowlalłolanda mechaniczna I roboty budo-

POLECA••

I J. PACZESNV

ALEKSANDROW, Al. 1 Maja 25

Wykonuje wszelkiego rodza.jn roboty w zakre-

!l

80LEStAW KACZMAR 51( I

l

ul. Ogrodowa 22

~

~

)

MECHANICZNA
POJQCZOSZARNIA

I"

uł.

.

.111

-

....

p r o

li')

-

~

w a d • ls

DOM TOWAROWY pny Al. Wojska Pol!;kiep 3
a po a ad I 01
Z4 sklepy społywcu, w tym jeden specjalnie masarski.
1 sklep kosmetycsny,
2 sklepy tekstylno - galanteryjne,
3 sklepy • tekstyllamł kontygentowyml.
1 piekarnię przy ul Pułaskiego 1,
l masarnię przy ul. Bolesława Krzywoustego 19.
Obroty
rok 1947 - 315.000.000.-d
członk6w DA 1.1.48 J.008
kapitał udziałowy na 1.1.48 1.300.000.--zł.
Prsy wszystkich sklepach spożywczych istniej11 komitety
11klepowe
jest wybitnym regulatorem cen aa rynb mlejseowym.
Udziela swym członkom 2% rabatu od zakup6w na karty

\I

członkowskie.

~

ul. 11-go Listopada 26

ul. \Vojsl\a

Pols!d-:!~

\J. 33

WYTWORNIA
DREWNIANYCH
WAWRZYNIEC SZCZERBIAK
Lódź, Dworska 6
(przy Bałuckim Rynku)
ŻALUZJI

MECHANICZNA
PRACOWNIA PO~CZOCH
Z. LEWANDOWSKA
ALEKSANDROW
ul. Ogrodowa 20

_..

B

~~,~,..~~~:::::~=====~::~~=-

POLfCA: kapy, korty, towary
ubraniowe półwełniane I flanele
zimowe.

MECHANICZNA
PO!\!CZOSZARNIA
J. SOBCZAK I C. ZENTERA
ALEKSANDROW

MECHANICZNA
J>ONCZOSZARNIA
WtADYStAW WOJTYNIAK
~ A. L E K S A
.;;
N D R O W k./to<lzi

„

~

Tl(ALNIA R'-CZN.łi
KSAWERY A N GERM A Ili
l6dt, Piekarska 22, tel.: 207-23

§

w Szczecinie

BIURA: Al. Armii Czerwonej 7 tel. 2755
MAGAZYN Gł..OWNY: ul. Wielka 62-63

~

ALEK5ANDROW k./lodzl

"K O R O N A11
J. KWIATKOWSKI
I W. STASIAK
ALEKSANDROW
Daszyńskiego 23, tel.:

.--.I//!~

irr;.wszechna Spółdzielnia Spożywców „ROBOT I "

POrQCZOSZARNIA

•-

drewno stolarskie, budowlane ~ opdlowe, pa•
pq, smołę, cement, wapno, tnc1n.:; I t. p.

sie 11tola.rstwa oraz budownictwa.

~\~::::=~~~==~~ ::cc-o:>:x:c
MECHANICZN~

Nr

nych,
wlane

R. l(WIA TKOWSl(l

...

1i

lODZ, ZGIE
te • 154-04

MECHANICZNA
POIQCZOSZARNIA

Paftstwa

t

I

POJQCZOSZARNIA
MECHANICZNA

i. .

KACZMAREK Fr. i MROZ A.
ALEKSAN .DROW k./lodzl
ul. Armii Czerwonej Nr 11 !I

ZAOPATRUJE:

I

'·------·--------___;

ZWIĄZKI

ZA WODO WE
KASZE I INNE PRO~UKTY ROLNE.

MĄKĘ,
~•a: • • • • aMIĘSO,
»51C4saca ac-=c:::• smi: •
W

.

~

~~
;2

-

• s:::;~lĘ)W:: MJ•

~

.q.

.....

TKALNIA

MECHANICZNA
Bela
T. P 1 1 1 P c Z A K
ł.ódz, ol. Dworska Nr 6

w.!

~~~,,.,,,~~

r

l~~:-1~:::1

"""'""'""""''"''U "' ""'~~·~·~·;~,;·~;~;"'"'"'""""'"""'""""'""'T

I Krajowa

ZAKŁAD BEDNARSKI

I

DURAS i PAWŁOWSKI

i

dawn. K. L. Salzw~dal

j

Radwańska

Łódź,

~~

~~

40

~

1 .:1 1 •· 1 ,u n 1 11 1 r 11 1„111 ,· 1 1 0 1 11 1 ·11111 • 1 ·1n n1 u in 1 · 1 11 1 11 1 111 111 •1 1 111 11 n

ców Kolejarzy

'
I.. ....

w lodzi z koleiowych punktów rozdzielczych

~

tere<nie m. Ło dzł deszy się dużą popularn~. toteż Id ości
wzrasta. Wyjątkową popularnością cieszą tlę 3 sklEiJ>Y tekstylne przy ul. Piotrkowskiej 41, 63 f 121.
Spółdzielnia ua
członków Jej stale

FABRYCZNY SKŁAD
KOPERT I PAPETERII

~
co

jarzy,

Łódź,

ul. Piotrkowska
tel. 102-35

obs~gując okoł.o

Nr 106,

SKŁAD

B ~AS Z CZY K

STANISŁAW

Składowa

JANUSZ

29.

DRZEWA

Teł.

Związku

~

Tel.: 193-12

WOJCIECHO~S~

STEFAN
PRACOWNIA
WYKWINTNEGO

•

MATERIAŁOVI ~PAŁOWYCH

' ~ODO•O•O•O•O•O~ n ~o•O•O•O•O•O• .

~

MAGAZYN JUBILERSKI

•~FELIKS
~

Rowery - maszyny do szycia
Warsztat mechaniczny

•°'
a~

o w .s h a "163
tel.

)E

Łódź, Więckowskiego

Al. Wojska Polskiego 22

(

„O Z D O B A"'
KAZ. CZERKAWSKI
sz@zE GIN

l~

~
t~

„
Al. Wojska Polskiego 37

Aleja Wojs ka Polskiego Nr 45
T f
ele on: 28-13
U

...,E:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

:U - - - - - -

lł~

MistrzS

I

się

na

SPRZEDAŻ

.
HURTOWA
GALANTERII
i MANUFAKTURY

, .!4

o

(")

~

~~

....... ....-a:.i-,,,..,_~

PAJ\JSTWOWE ZAKŁADY
PRZEM YSlU BA WEŁNIANEGO
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REALIZUJEMY
TOWARZYSTWO HANDL0WE
LNICZĄ
Ą
PLAN TRZYLETNI
,,P O M E R A N I A"
z odp. udz.
SZCZECIN
konto czek.: B.G.S. 806
Al Wojska Polsk iego 56
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telefon: 31 -39
w Lodzi Al. 1-go Maja 66
tel.: t 33-4·1
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DUŻY.

Zapisujcie

7%

ł

S

w swoich sklepach wszelkie towary kolonialno Prowadzi poza tym sklepy branżowe, jak: włókien
niczy, oraz z porcelaną i emalią, odpowiednio zaopatrzone
w towary.
Dwie własne piekarnie, z których pieczywo rozpł'owadzane
jest przez własne sklepy.

z o. o.

POLECA: cukry, czekolady i baranki wielkanocne

co

Posiąda

SZGZEGIN

J.

SZCZECIN, Piastów 75

.l<d

spożywcze.

CUKIERNIA - PIEKARNIA
l<A WIARNIA
· M. K A M I l'\J s K I

GRABOWS~I

I

S Z GZ E GI N

z odp. udz. w Tomaszowie Maz.

POMORSKA WYTWORNIA
Win i Przetworów Owocowych

31

Tel.: 177 -60
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SZCZECIN
Al. Wojska Polskiego 43.
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Zaw. Prac. Poczt I Tel.1
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„I N T R O L D R U K"
Sp. z o. o.

Skóry i Przybory Szewskie

E

SZ@ZE<;IN

OPRAW A KSIĄŻEK
(specjalnie biblioteki społeczne,
związkowe, samorządowe) karopakowapudełka tonaże nia oraz inne roboty introligatorskie i drukarskie - szybko sprawnie - fachowo wykonuje:

: JAN SZWED i S Ó KA ~.

METAL"

l6dź, Kilińskiege

MK,

Bukowski I S ka
Spółka jawna

25

WYTWÓRNIA WYROBÓW
METALOWYCH i OŁOWIANYCH

„BIAŁY

iywnośclowych

BUDOWLANO-OPAŁOWEGO

Łódź,

ul.

27.000 kart

Spółdzielnia, zrzeszając tysiące kolejany, jest placówką świata pracy i buduje swoją pnyszlośó na trwałych podstawach solidarności uświadomionych
ina5 kole Jarskich w oparciu o za wod<>wą orgarJzację ZZK.

I S-ka

tr)

~

ł ~
:..,...

Spółdzielnia prowadżt ~drcielnlotwo towarów ' reglamentow"anyoh dla kole·

EDWARD KRĘG LEWSKI

I

Pluto§"

W okresie 2 lat swego lstnle nia rozwlnęła ożywiO'Dą dziiałalnośó i dzisiaj
spełnia rolę dobrze postawionego organlzmtt s.półdzlelczego na terenie m. Łodzi
za pośrednktwem swoich 11.klł!łJÓW spódzielczych l tekstylnych.

!

Konto B. G. H. 1263

Tel. 213-54.

~
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ZEBRANIE KOŁA
HAUCZYCIELI PPR .
w dniu 6 bm. (sobota J
Dzielnicy ś1·ódmieśeie I'
Nr. 53 - I p. front odbi;
la Nam·zycieli PPR, na k
ga·Sowiński I 8ekreta1
wi aktualne 'ąagadnienia,

p.zpw Nr 39

nle ·rozwija
ruchu
współ

Egzekut~wa

K?mitet~'

rządza ogoln.ą,, rCJestrael
mików-ezłonkow PPR.
Reji>straeja odbędzie si
ca w lokalu Dzielniea śr
ska 53, wg na•tępują.ceg

zawo

dnictwa?

Nazwiska rozpoczynał

R d. Barbara Beatus

NA HVGJ!NICZN!GO
Rą.k dziś do pracy trza jak najwięcej,

'l'en -

od

Choć wciąż
ręce

ma

vn:~y.:.i~iu~·J Lt-~!.
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CHOREMU
Uówisz, żeś chory i wzdychasz. acl:.,
a elementy masz jak gmach :
! piasek (w nerkach), kamień (w wątroNeJ
l wapno (w żytach) i wodę (w głowie) .

R td. tr na Kawcza c a

TEORIA

Trzeba n:ijwtększym być z idiotów
a.by bc!do'll<at tej teorii,
że przy pomocy paczek bank11otó..i
·można za.trzymać koła. historii.

LITERATU
RA
•
•

R d. Stefan

O SKARZENliE.

Stefański

Plan gospodarczy

Oto czas, który wskrzesza nieludzką , po11:ardę,
By nas zatopić we krWi, wypalić do ciei;iia; .
D'> zgliszm. materii zbomhardon-ancj. do gwiazd~ .„
Oto sędziowie, któq·cb głowy o sąd krzyczą,
~Je„„"'J• C:J sp„~1{U~;} zu. u:aScią czv,o\vą.
Oto są głosiciele reform, odkładanych
Aż d-0 Królestwa J.lij1ebieskiego, niewolnicy
Trustó!v, które panują nad świata poło,~:}.
Ka.pitałów korzących ,w dloni o~e:rn~·.
Oto księża, co łamią prawo Chrystusowe,
Pisarze, którzy mają słownik d~Tlcnntów,
Dostawcy broni, którzy mówią o wolności Ten wiek, jak piechur, który w OO.wrotach zdarł plf;t,,v
· I ten mój rg niew jak p~om~eń i jak miecz pęknięty.

Projekt rzqdowy n:11:cd~ga prl$tt« ~~.
d:uczego na roK 19 ,8, !" ~·.ir;i· b~,;,zie pr:ot>dl:UGC:):ll.
oorad na najbllż5<: rr•< µc ~foJ;;elli'l :::ejmowcj lrn·.
m1SJJ plan a go~ pc,l:i.:c:oego p:rzewiC:ujc:
1.

2.

Wzrost produkcji przemyslow~j o 23 procent:
Wzrost produkcJ1 roślinaej - o ~5 procent,
produkcji

zw1eu.ęcei

·- o 10 proe.

Wydobycie węgla. 0>1ągme 67.5 miliona ton.
Produkcja. energii elektrycznej wyniesie 7,5
-"'5,llarda KWI!.
:?x;odukcJa żela.za. - 1.075 tysięcy tuli.
?rzemysl mnta;owy dostarczy: .3'100 obrabia.-\
:..:i:.:, :Zł7 pRrowozów, 13 tysięcy wagoilÓW towa.-

tcwy'<'..h, J 200 c1~ „m!;ó-.v. 3. tys.ią.ce motocykli.
100 ty'.'.".ęcy :-ow' rów.
· przemysł ch0miezny dost:l.rczf: 5'20 ty:ii,cy
ton nawozów sztucznych.

e

Przemysł w~ól~ienniczy osi~gnie

1

przcdw-~jen„

ny poziom prod ,1kcji tk~~h wcluia.nych d:i. 41&
procent przedwojennej produkcji t!tanin lnia.nych i 110 proce!\~ - tkanin jedwabnych.

Red. Jan Sp ewak

Red. W_ktor Lem:esz

Związ
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owe

W kilku

wierszach

(>l'c;.)' ł.ll. LU.:i ~J.l.h"J \.it.· g'u .j-!.

:.Le.„ga.cJ11 1J1ytyJs s.a <ro
W\'yu•
.szenut decyzji o JJOdz1a1„
pada 11147) ugo11,„ nczoa
,.,.t>IGt:.ll:i.JaJ.t) L. KL..,t'C~O

~~ZĄi)· zwx.t.ZltV. Wt.
.

UIKllJy iuuyd1 uarv!lvl'OSu
wy1:u•1 - Ang:ików 9<! <>
3yd6w ~{il!, v~vo innych
~

Ub.ISoALIO'JJli

Dnia 8 lut~gu br, ootiędzu•
·s1euz1 b1e :i1 ... ri:.11:du Ułow1111gu
n~go
.c'racown1.tów · ł'rzemydtU
go w Pol•ce plenarne pos1ed.i:.
Ul6wnego z udziałem przewodu
kreta.r.r..v oddziałów związków
tego kraju.
Na - posiedżenili omówione
twiązane ·z \.ykonaniem planu
ua rok Hl18 oraz rola Związku.
rozwo ;u ruchu wsp~:zawodnict.

'h 1'klJ.t.eK !i.Io CJ.'ll\ tt.• <a.l.J~li.U·.t.)'
l,~;; AnghKuw, J uo!I ar„

*

·w tyeh dniach · przyb<;d
tr1Lnsport reputria"t:Jw· JJO
gamzowa:iy vrzuz Po1s1,1
u·arU!jJOIO uop•Owa.dt:o1ty
l Urt<a<1izacja l'owor y L c
!'lłl.lllCZll"J

WIDZĄCY - NIEWIDOMYM,
Wleezór Wo~alno-AJ'tystyczny
Niewidornym'' odbędzie się
Btfci;nia o bO.„i.zi tHC 17 -cj w 1J

l ow1u~zta tuwego.

w.11sku·auair.u

zustauie ·vr
&o Czerwonegu. Ą:~zyża.

t'oza

t.ym

sp1awy 01·gllmzacyjne.

skąd przejęty

UWAGA. Jll1DOWN'

Red. Zol.a

Łubińska

Pię no ·1 artyzm s1tuki 1
ludowej

"'i~~awa

wys.tawa w Mielsklaj
Galerii Sztuki
·
alu Kultury i Sztuki w iM
w parku · Sienkiewicza·
marca Wystawa Sztuki '{
na z inicjatywy Minist
ki. przez Ogólnopolski J:t

\:;yi-;rKI ZBióR
WYnil<• r.hiórl<i ulicznej,
li\ tPreuie m. Łodzi w duiu 1
na<·.h ,,'fygodnoa. Stndenta' ',
ogóluą sunt\l :)03.
z't',·.ąz.un" c.\l Z.iJHil kt} wy
Jzy,.ty uoclH\d w w ysokoś c i
tu .... ..,~v11v 1:.:1. v:i11101.. d1a u1cz

Zebra:.o

ki

ly

stuJiuj:~c e.J.
Zanąd Oddziału ·

•kłi..Ja

Wojcwó

.erdeczu.: podz1 ęK0}1·

·twu 1Ut..h;kJt.•rnu ora~. \vszy:-;tk

zynny udzrnl w zbiórce
KONKURS NA

SZTUKĘ

Ai•lA 'l'ORSKIC.:

Wojewódzka Raoa Narnrl
.K ultur1 i Sztuki Urzedu \1

iiząea

się ogromnym ~
e, zawierać będzie rzeź~ ·
ludówą. Celem jej jest
udn ·polskiego w zakres
otno;;rafu, jak to dotyc
w świetle wartości pl.
pi<>rws:i:y wystawiono bę•
wycb z . pou1ini~ciem •wsz
.e·zy' . Jedynie ·' o ~dobnicz;!
-
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Hieronim Michalski
Nie wolno mówić o zagadnieniu odrębnej kultury mas pracujących. Kultura jest jedna, niepodzielna: ogólnonarodowa. Dzisiaj, kiedy dokonane przemiany pozwalają na ukształtowanie nowej struktury naszego kraju, mQbilizu
jemy właśnie wszystkie wysiłki, aby zli
kwidować smutne pozostałości poprzed
nich okresów w postaci wyodrębnie
nia w kulturze ogólnonarodowej poszczególnych kultur klasowych.
Trzeba natomiast mówić o · zagadnieniu stosunku mas pracujących do
kultury. Trzeba z tego powodu, że poprzednie okresy stwarzały taki stan
rzeozy, w którym na drodze mas pracujących do kultury pełno było trudnych do przebycia przeszkód. Krzywdzie społecznej bowiem towarzyszyła
krzywda kulturalna.
Przed Polską Ludową, która dokonała już wyrównania skutków upośle
dzenia społecznego, stoi jeszcze niemniej ważne zadanie naprawienia skut
ków wiekowego upośledzenia kulturalnego. Zadanie zlikwidowania tego stanu rzeczy, kiedy kultura była własno
ścią tylko pewnych warstw społecz
nych. Zadanie udostępnieni.a zdobyczy
kulturalnych masom pracującym. Zadanie wciągnięcia ich w proces rozwojowy kultury ogólnonarodowej.
Masy pracujące, które stały się
~adomym i
twórczym czynnikiem
dziejów, które w zaparciu i trudzie budują podstawy swego bytu, pragną ró·
wnocześnie wzbogacić swój byt najwyż
szymi wartościami duchowymi. Na drodze mas pracujących do kultury nie
może już dzisiaj być żadnych przellIDll~i1!'11111111l1l!lllllTI1l!lml11llll1IHE11mmrn,11n1.•1:1r.1u1n1111H1111i'''''~r.1•1 1•1.·1·1!1l 1111a

H'lad)}slaw Broniewski

~7WIOl7

<nego łąda ode mnie świat ten,
mrokiem milczeń tonący w wiekach,
kiedy Idę l płonę świa.tłem
nieulękłej myśli człowieka T

Z ognlem gromu, skwarem i mrozem,
z nawałnicą, 11 podziemnym dresmmm,
1 eywłołami walczy mój rozum,
zbrojny w miarę swą: czas i prrestneń.

tf.

z.

przez się politykę kulturalną.. Do szerokiego łn
formowania życia literackiego, do 11porów literackich powołane są. chyba raczej tygodniki. Byłoby rzeczą korzystną., gdyby jednak prasa eo·
dzienna zwracała baczniejszą. uwagę n& ciekawe
publikacje w tygodnikach literackich, przyta·
czała. poszczególne głosy i 11porzą.dzała wyeitgi.
Wydać się może komuś, że to robota nieBaJnodzielna, a jednak to robota poważna wymaga·
ją.ca dużej umiejętno~ci.
Czytam często sprawozdania

teatralne w
prasie eodziennej i muszę przyzna6 rację tym,
którzy się na te sprawozdania uskarżają.. N~ są.
na ogół przystosowane do potrzeb czytelnika., nie
informują go o sztuce, gubią. się w pretensjonalnych rozważaniach estetycznych. Nawet w pre.·
sie robotniczej czytuję recenzje naszpikowane
takimi terminami, jak-impresjonistyczny, eks·
presjoni~tyczny, nastrojowy, realistyczny. Zwykły śmiertelnik nie rozumie ich za.stosowania. w
J) Czy i w ;aki sTJosób, należy rozwiązywać vroblemy litedanym wypadku, i ja również. To przemą.drza.nie,' zbyt estetyczna frazeologia na.pewno nit
rackie i teatralne na łamach prasy codziennef?
1 przyr>}'nia się do' upowszechnienia kultury.
Podstawowym za.daniem upowszechnienia kul2) Jaką role ma do svełnienia prasa codzienna w svrawie
tury jest upowszechnienie klasyków wśród maa
czytelniczych, które dawny ustrój pozbawił naupowszechnienia kultury i CZN dotychczas rolę tę svełniała?
leżytego szkolnictwa i kontaktu z klasycznymi
podstawami kultury. Nazwiska. wielkich pisa3) Jak powinna kształtować się współpraca pisarzN gazelą
rzy, malarzy, uczonych - dla przytłaczającej
większości czytelników gazet są niestety jarobotniczą?
szcze pustym słowem. Potrzebne są ksiątk1, ale
same biążki nie wystarczą. Czy prasa. nie powinna systematycznie przypominać, kim był
Ce.rwantes, Szekspir, Balzak, kim Bruno, G<:tltleusz, Kopernik, Newton, kim byt Leonardo,
Iteruhrandt, Goya? Przy ta1dm stanie kint.'lrJ'
Nie kazdy czyta pisma literackie, dlatego\ nej i dawnej, o i.Je tkwią w niej pożywne dla pow~zechnej jak u nas, metoda
kalendan:owa
prasa codzienna może dla sprawy upowszech nas ziarna. Czy rolę tę prasa codzienn1 speł
nie jest metodą najgorszą. W ZwiązkJJ. Radzieenienia kultury, Jitemtury i sztuki odegrać po· nia? Sądzę, że w pewnym stopniu tak, lee.z je-;;t kim prasa codzienna zamieszcza rocznicowe arważną rolę. Prawie wszystkie ważniejsze d.zien je~zcze wiele do Mobienia. Mo~e . ankieta tykuły informacyjne i metoda ta daje zupełnie
nJki wychodzące wspólcześnie, poświęcają zwy wsród czytelnJków, aby wypow1edz1el1 .sJę, c,:e dobre wyniki.
.
kle zagadnieniom literatury i sztuki dodatki g J sobie .życ.zą, co najchętn.iej ozyt:z;q, d ła':l i
.Tak powinna, się kształtowa6 W11p6lpraca praniedzieJne. Niektóre dodatki literackie cieszą wyniki i spro.stow<Iła błędy, które popełnia się 1!'! robotniczej r; pisarzami t My~I,, że nie ma na
się popularnością, a o Ile ml wJadomo, na· niekiedy,
to regułyf Pisarzy jest mal<>. Pisarze :nie mon
przykład .doda·tek h'!eracki „DziMnik<I Polskie·
Współpraca pisarzy z pJ.smem _robo!nl::zym zaspokoić życzeń, z którymi zwracajł Ili~ f!o
go" i „Glosu Robotniczego".
mcze być wieloraka. O Ile mi wjadomo, n'e· nich zewsząd. Mogą odpowiada.6 na krótkie e.nMyślę, że stronice, poświęcone meraturze które dodatki merackie w prasie robot.nJcze J kiety, rzadko kiedy zdołają napisa6 eoł specjali sztuce w prasie codziennej powinny od cza· redagują pisarze, zdaje się, ze z powodze11J:~m. nego na życzenie redakcji. Zresztt po co kh • ·
su do czasu uwzględniać równie:t przedruki Aie nJe tylko to. Myślę, ze kazdy XJstępr;wy to turbowa6t Czy ta pogoli za 1peejalnym
literatury dawnej, by w ten sposób padtrzy· literat chętnie wiidJzl swój utwór w prcs,e ro- teriaJem nie jest przypadkiem pozostało~ełą nł•
mać ciąglo§ć kulturalną l historyczną, która botniczej. WrażliWość c.zyteWków tych pmm chęci do przedrnk6wf Dobry wiersz, umieezet:ou nas rwie się często ze szkodą dla całości fi· jest świeża, ich stosunek do dzieła Utern;;kle· ny w ('.zuopillmie literackim czytanym. przez
teratury polskie/. I n.iekoruecamie t11Zeba c.ze- g.J jest surowy, lecz rzetelny, -:o p•zeww'a kilkadziesiąt tysięcy ludzi, warto przedro.kowa6
krić na roc:D11.lcę I szczególne okoliczności. N:e się w J:nteresujących często
wypowlcdc.la~h n~tychmiast. w prasi~ codziennej, ezytanej przez
ki:.żcly czyta książki, nie ka:idy wla, !ok się słuchaczy podczas występów pisarzy, w t"l-vle- kilkaset tysięcy ludzi. Warto go przypomnieć po
kilku miesiącach 1 po roku. Dobry artykuł ward:J tego z<Ibrać. Wyjątek z więks.zeg::J utworu !licach robotniczych.
to przedrukować w skrócie. Moim zdani011L n:en:i zachęcJ początkującego azytzhika. iJ.•,
metoda. przedruków nie pomniejsz& sna.esenła
Ffflzytan.Ja caloścJ.
prasy codziennej, przeciwnie, nadaje jej godnoU
P. asa codzienna nle może za/m?wo~ aJę
czynnika, który upowszechnia. :rzeczy wartoAcioproblematyką C.Z}"SOO IJterackq. Jej aadaniem
we i zwraca mvagę swołeh ezytelnik6w l'obotJest J.ntormowanie czytelników zarówno o
nic.eych
wła.l!ciwym kierunku.
lMJązkach, które ukazują się, jak o uezoko

1

N a sza anki<Jta

I

z

Mieczysław

Jastrun

ma-

w•

pojętych

zagadnieniach Weratury wspólc:i~s·
~~~~~~~~~~

Leon Pasterna•

ZNAK POKOLENIA
mnie życia więzienne komuny,
warszawski tramwajarz i chłop białoruski
ostatni kęs chleba dzieliło się trudny,
ostatnią koszulę byś dał na onuczki.

Osaczają

mnie pia.ski pustyń,
straszliwym zalewem,
wyją wichry po stepie pustym:
wichrom, wodom, pustyniom śpiewam!
prą

Towarzysz za ciebie szedł śmiało pod pałki,
w potrzebie w karcerach za niego się gniło,
dzban wody i gliny, co dwa dni pół pajki,
- i walka - a w walce i przyjaźń i miłość.

Apłewam radość człowieczej

mocy,
kiedy tworzy, kiedy wyzwala,
kiedy dumnie świata wśród nocy
prometejskie ognie mpala.

Trzeba Iść i budować miasta,
bo dla zywych odwrotu nie ma,
~--

Ranek na stacji
Ładują

desk.l do wagonów, miła!
W§ród drzew, jak strumień, miga prosto piła
I diamentowo czysty domek stacji,
I wilga §piewa. Spiew jej two.rzy linię,
I linia §piewu nad sosnami płynie,
I robotnicy ładujący deski
„
Mają odcienie zloty i niebie1>kl.

l:.adu/ą deski do wagonów. Sloiice
Kładzie na szyby powtórzenie lśniące
Swojego §wiatła, a to powtórzenie.

Oddaje oczom twoim swe promienie.
Robotnik pije jasną wodę z rzeki,
Rzeka otwiera niebu swe powieki,
A dalej lasy, jak żwierzęta, drzemią
Pod czystym niebem, nad gorącą ziemią.

O, powiedz miła, czy to, co widzimy
Nie łączy mocniej nas, ni'Z te widzenia,
Które z oczami zamkniętymi śnimy,
Namiętnie §njmy,
do przebudzenia?

az

uśmiech

Choć mało nas uszło torturom i kaźniom,
spełni się głos nasz z obozów i więzień.
I przyjaźń na nowo się stanie przyjaźnią

a

miłość człowiecza

-

•

·o,

az

i

Dlatego nie dla mnie, mieszczańskie wy snoby,
ten cały wasz sposób na życie wygodny,
my w celach, ruszyliśmy z orbit swych - globy,
zdobyliśmy świat dla bezdomnych i głodnych!

Slobodnik

powiedz, mila, czy la, co widzimy
Nie łączy mocniej nas, niz te widzenia,
Które z oczami zamkniętymi śnimy,
Namiętnie śnimy
do przebudzenia?

młodość

i dom nasz„
krwi własnej posmak,
została nam tylko nadzieja niezłomna ·
- znak pokolenia. I po tym nas poznasz.
Zabrano nam

już wcześnie poczuliśmy

bo za nami śmiercią narasta
wieczność ślepa, noc głuchoniema.
Włodzimierz

ę

Ważyk

Adam

Wydaje mi się, że główną. rolą. prasy codziennej w sprawach literackich jest rola dobrego
Życzę
„Głosowi Robotniczemu" z solidnego informatora. Odczuwa się brak synteokazji jubileuszu, aby nadal nie żało tycznych informacji o ruchu wydawniczym, o
wał swoiĆh wysiłków na odcinku walki książkach, które się ukazują.. Nie idzie wcale o
o uczestnictwo mas pracujących w kul- jakieś obszerne omówienia. poszczególnych pozycji, ale o krótkie zwięzłe informacje - jaka
turze ogólnonarodwej.
książka, o czym, jakie sprawy porusza. Przede
wszystkim trzeba informowa6 o treści, o zawartości książki. W sposób jak najprostszy, przystępny i zachęcają.cy do czytania. Dobrze prowadzona rubryka informacji zawiera już sama

szkód.

Uczyły

wody

CZEJ

IE ROB

ZEO

miłością

•

znów,

będzi~

•

Uczę ~ię na nowo mądrości stawiania kroków· 1twarzy. matki mojej, rozstm!lan&J w łap~ce.
Odszukuję drogę

·

do swoich oczu do swoich

trenie,

są

twarze przechodniów, - Skała
wykuta w Jeziorze,
która odbija dnó w wodo.rMta.ch ł chmury
ptaków drapieżnych.
Uczę się na nowo mądrości mówienia - dzień
dobry
I słów najprostszych jak cegła. Liśdtl całuję
pozornie udając, że skaleczyłem nlmt swe ręce ·
Siwy, siwy Jest dym Wieczoru i krzaków
Surowe

w ldóii'ch zastygło przygniecione· latami ździwienle.
I zbliżają się dłonie do mnie wspólną mogiłą,
której nie dojrzę nigdy, albowiem rozgniotły
ją buty.
Uczę się na nowo mądrości dostrzegania, troski uśmiechów
i chwiejąc się, opieram się o dzień, który
klęczących
przemija. w oczach okien - płomień bomby wygasłej.
I w twarze przech<>Uniów patrzę, by dojrzeć
Zdejmuję z bagnetu rozgniedony pęd gałęzt
w nich i kładę na wargi. Niechaj odżyje i zatrzepoce
l ~ruzv Warszawy, szum sam&lotu, t rysy
rielenf:\-

1!1'!F"l1111Till!łl1111fl'Tlł"lcNTI 111

Stanisław
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Ryszard Dobrowolski

Gazeta jest dzisiaj niewątpl1wle najpop•·
larniejszym 1 najłatwiejszym środkiem udostępnienia n.asom rnbotnii<:zym drukowanego
~ow.a, a ,oo za ~ idzie - najsprawniejszym
instrumentem oadz1aływania po przez słowo
Zdniru ~sią;Iniemy to, że zbyt kosztowna je11z
C2'e Jak dotychczas - ksiażka dotrze do
każJycb 1ąk, należy z gazety. uczynić ins'tru
men< iiterar kiego i kulturalnego wvchowania
ro!,o,ni-:zego czytelr.ika Stąd dzisiaj oqromna wciąż jeszcze rola tego, co narzywamT
„dodatkiem literackim" CtZ.Y też „dodafilctem
artystyczno-kulturalnym'' gazety. Winni o tym
p~ętać pisarze i . artyści. Takich będziemy
miell w przyszłości czytelników· książek jakich wychowamy S10bi~ przez gazetę.
lek
ceważmy wi,-: tej roli gażety nie lekcew.a!
my tej roli „Głos.u Robotniczego", gazety
łódrz'kiego proletariatu.

Ni;

Mieczysław

o

Jastrun

FRANCJI

Za to umiera adowiek, co jest
I o to walczy, eo jutro będzie Ale Jednaka je-st ·gorycz łez,
Krew jest ta sama i boli wszęd.złe.
Górnik- gdy milcząc rozbija złom,
Zanim korytill'z na dzień wyrąbie,
Słyszy już w mroku dudniący grom
I rozwijane niebem chorągwie.
Poeta - po to chwyta za bro6
Aby ocalić róże Ronsarda,
'
A jego pięd('promienna dło6
Jak pięść gomika I mowa twarda.
Maryrnarz - aby w powietrze W71bl6
Maszt nad wysoką fa!ę wzburrorut
Umlera dz.isiaj, by jutro żyć,
I na dno idzie z flotą Taulonu.
Spią komunill'dzi na Pere Lachalse,
Syd gorzkiego pod gŁazem snu,
Jak dobosz - burza, I biegnie deszcz,
Woła: zwy_dl~twol pada bez tchu.

o ros

Tak

•

się·

:str'. rl'

'ROBOTNTCZY

przy otowuje „Głos" do druku

HALLO. TU .,R.A.P.", ..P.A.P.", „TELEPRESS"

Te dwie maszyny to maszyny ,.ma,qiczne", t.zw. dalekopi.sy. Wprawione w
rnch notu.ią one „same" ważne 1oiadomości
krajowe i zagraniczne, nadawane przez
rm:ne agencje prasowe. Na zd.ięciu - pracou·niczka „Głosn'c odbiera z dalekopisu go
towy materiał informacyjny z ostatniej
chwili, by go wręczyć nocnemu redal.toroivi.

W NOCNE.] REDAKCJI

,,GŁOSU" .

~picie sobie, czytelnicy, 'W na.ilepsze, gdy redaktor Henryk Rudnic7ci jeszcze czuua.
Nie ma w tym nic dziwnego: tow: Ruclnic ki jest nocnym redaktorem „Głosu". Zadaniem jego jest przygotowanie i opracowanie do druku ostatnich wiadomości, depesz
zagranicznych i krajowych i t.p. Nie do te go .iednak tylko ogranicza się praca red.
Rudnickiego. Dopinguje on bowiem również linotypistów, metrampaży i korektorów,
aby gazeta }ak na.iszybciej została skalcM drowana, odlana na plytach rotacyjnych i
poszła do druku.
Red. Rudnicki }est jubilatem „Głosu". 1•J ykonywującym swe funkcje od wydania
pierwszego numeru naszego pisma.

USTAWIAMY KOLUMNY (1)

NIE ,,ZONT", LECZ -

„RZ .~n"

Zdarza się, że przy skfodaniu f Pli..•~.;
przez linotypistów trafiają się błędy ortograficzne, ,.zjedzone" i przestawione słou1a,
a nawet i cale zdania. Któż te rzeczy pro·
stuje? Oczywiście. korektorzy „Głosu". On1
poprawiają wszelkie błędy zecerskie, a je·
śli mimo wszystko błąd jakiś dostanie
się do druku, zwalaią winę na t. zw. „CM•
chlika drukarskiego".
USTAWIAMY KOLUMNY (2).
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PRZY ZECERSKICH ,,FORTEPIANACH"

Tou-. Feliks Pogonowicz (pierwszy z prawe.i), metrampaż - .iubilat „Glosu", lamie
sobie głowę, aby .iak najlepie.i „złamać"
gazetę. Robota ta polega na ustawieniu w
kolumny ceyli strony materiału, złożonego
przez linotypistów. Niełatwa to praca. Nie
zawsze wyznaczony materiał si('! mieści na.
dane.i stronie, trzeba go przenosić na inne
miejsce lub skracać. Należy to załatwić
możliwie szybko i sprawnie.
Pomocnikiem tow. Pogonowicza }est tow.
Pławski, zecer, sklada.iący ręczne tytuły do
poszczą;ólnych artykułów

i

Na te.i sali składa się rękopisy i maszy
napisy redakcyjne. Kierownik zecerni rozdziela je między linotypistów, ci zasiadają
do swych precy.zyjnych maszynek i uderzając w klawiaturę (abecadłową), wybijają
ja od razu cale wiersze „petitem", „borgisem", garmondem" czy „kursywą"„.
„UlłtllłlllflłłU111111tlllllllllllłłllll'1111łłl111111111111111Ulllłtlllłllllllłllllllłl111111111111łlłlłlłltłllllllłlłltltłłlllllllllllllllUllllll(!lłlllltl
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wiadomości.

Pr9cz tow. Pogonowicza (i pomagające
go mu tow. Pławskiego) przy łamaniu „Glo
su" są zatrudnieni ponadto tow. Kowalsk~
(pierwszy z lewe.i) i tow. Kisiel. Tow. Ko·
wals"ki ustawia materiał złoż011.y na linoty,
pach, a wyznaczony na dalsze strony gaze,
ty, tow. J{isiel ma trudniejsze zadanie;
sklada ręcznie kolumny ogłoszeniowe. Obaj
ci zecerzy pracują pod batidą tow. Pogonowicza, który }est odpowiedzialnym metram
pażem „Głosu".
_ _ __
tf1Jtll1Ulł11UllllllllJ11Ulłlllllfllłllllłll1111111łlłlllłllll1111fłltllłUUllllłlllłl
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„GŁOS"

,,GŁOS"

OPUSZCZA DRUKARNI!$

W

R'ĘIW

CZYTELNIIl.óW

OSTATNIE STADIUM „PROD,.UKCJI"

Ifolumny „Głosu" odbite - po złamani
- na tekturowych matrycach przez kalantrzystów i z matryc odlane na płyty rota
:Jyjne przez giserów wędrują do maszyn
drukarskich. Z maszyn tych otrzymu,jern1;
iMż „gotowe" t. zn. wydrukowane i złożone
na poloinę egzemplarze „Glosu Robotniczego".

.111ala maszyna rotacyjna drukuje 25.000
egzemplarzy „Głosu" na godzinę, duża 50.000. Ekspedycja ma sporo roboty, aby
egzemplarze te 'związ,a6 w paczki. i jak najszybciej przygotowac do wysylb ..•

~Gazety przygotowane do wysyłki są roz-

wożone

samochodami do fabryk i do kiosków. Wczesnym ranldem „Glos" trafia do
t•ęki prenumeratora i czytelnika„,

•

G

ł.
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iw Zak adach G alicz
łł.

ych

S. W. ,,PRASA 11

TOWARZYSTWO „WETERANóW"

!Oto zespół ludzi, którzywialipodnakierownictwem
red. E. Uzdańskiego
nogi"
drukarskie
zakłady

„Głosu".

w r. 1945 „sttl'-

1 Od lewej stojq:

Zakłady drukarskie „Głosu" p~y

ul. żw .lrki 17. W roku 1945 była to zrujnowana i
zawalona gruzem posesJa fabryczna, a obecnie ..•

tow. Pander -

tow. Morawski - elektromonter, tow. Hudecze'lt
dyr, techniczny,
kierownik zecerni, tow. Gotlib - dyr. Zakł. Graf, „Głosu", ob. Bonek kom;erwator linotyipów, -..iw. Blaszct1.yk
ilcier magazynów.

(

Oglądacie codzień

w , 1 Głosie" i innych pi smach, drukowanych przez zs.kłady „Gło
•u". ilustracje fotograficzne i rysunkowe? Klisze do nich są wykonywane we wła.
snej chemigrafii zakładów „Głosu",

Barwne

atrakcyj·1'ól afisze ori:z plakaty sa wykonywane w zakładach drukarskie i

Pi-ócz maszyn rotacyjnych (drukujących codzienne gazety), zakłady drukarski•
bogato urządzony dział maszyn płaskich, drukujących książki, ty.
godniki, dwutygodniki 1 t.d.

„Głosu" posiadają

W zakładach drukarskich „Głosu" znajd uje eię bogato rozbudowany dział introligatorski

„ „Głosu"•

Dorobek wydawniC?:Y

„Głosu":

ksiażki

't°J. ••,.Y,

drukowane na

wł~nych

maszynach.

Maszyna offsetowa „Głosu''. „vroduknią ca" wielobarwne afisze. Dla.katy,
ki i t.p.
.
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ERWIN AXER

LEON SCHILLER

Z :praw-0%iwą przyjemnością k<>rzystem wied:zenle naszych tęsknot pod adresem drzt.a•
byłoby p<>żątlanym., by w p~to sądzimy,
ptsma.
mie robotniczym odzywały saę głooy robomt- z okazj~ 1000-.go numeru p~Ena ~ pozwalam so łu teatralnego
Tęskn<Jta pierwsza:
ków o teatne, byśmy się dowladywaił 00 na- • bie wraz z serdecznymi życzemami, na wypoTeatr chce n<aprawd(IJ grać dla fte!'Okkh
szych na11.epszych oobi.orcó~, czy są z ni111l1111111H1111111mJ111n11111lll!lli!llu11~nl!llMlllll1łilllllHl111111 1 1"1Ul11 1<1111111111n111111n1~Ui1r. ~1 1n1111111 warstw pracujących lud21. Nie wygtłJ.YC'il\ j~
zadowolem, czy pozytywnie oceniają pracę na
dnalk nasze dobre chęci i C'.l:a.samd dobre rerlrlszą 1 Ja!kt pragną młeii teaitir.
taty w zakresie repertuaru, wykonania ! na..
Za wzór do ta:klej stałej 81111ldety m~łyby
wet w ' Zlll.Uesie udogoclnrleń finansowych d:la
posłużyć kwestionariusze wydane przez PańW1ldza. Potrzebna jest energice:n.a propa17anda
stwowy Teatr Wojska P,Glskde.:ro.
teatiru wśród hidzi, których potrzeby kul.tural·
ne Sł\ iD!ieraz je5zcza prymi!tyWne. Tr:z:eba im
pomóc l!'OZUJll'ieć i lubić teatr. Trzeba 'W'Spólnle z n.ami wal ::zyć o to, żeby stał 6ilę on dla
jak największej ilośct lud:z! szkołą i rozrywką
tęsknoty W'YiJł'ywaJll a tej
Wszystkdie
··------------------I
pierwszej.
N a przykładr
Bylibyśmy niezm1entle nczęm.l:wi, gdy,;ył.o
Z okialxjt 1000-go numeru, tyslące serdeciz..
my z C'lasem :z:asłu±y-11 na to, teby „Głos'"
nych tyczeń wielu tyi&ięcy aiytelnd:k-0-w.
poświęcał spraw<Jm teatralnym choci.ażlby jedlną trzecią część tego IIlllejsca ! tej, uwagi,
którą poświęca sprawom .«portu.
Albo:

te

i

~o~

,

f

Jadwiga
Cho1· na eka

L:iL.RĄ_

mne

IIKazimierz Rud~ki
Olkai:ji tystącmego nUDl~ w-01.no
sobie czego oo Reda!kcj1 „GŁOSU"
w Imieniu nas, postępov,rych ludzi teatru -

Jeżeli z
ml tyayć

Henryk

I

Gdyby l!'ecemJe z p.rned.gtawień ukarywa1y
nazajutrz po !Pl'emierze, a n1e w szereg

się

Szletyński

Tysiąamy numer „Głosu" uprzytamnia m1
pr.zede wszystkim ten prosty, e. jednak, skla
mający do refiebjt fakt, te to jl\rl: tyle dn1
upłynęło od owej ehwiH, gdym wyszedłszy na
W:kę wolnej, Łodzl, zapoznał 1ię z pierwszym
nll.ID.erem tego ~ganu, który natychmiast tak

Grzegorz
Timofiejew

dni, lub tygodni później.
Albo1
Gdyby kalendarzyk Informacyjny 0 term!nde 1 treści przedstawień, ze względ!U na sw~
J.ą doniosłość publiczną, inie był aż tak ściśle
związ"1ny z ogłoszeniowym ·d!z:!ałem pi>Sm~
I jeszcze jedno:
Byłoby dobrze, gdyby recenzje llml~•
w piśmie ood::r;iennym slutyły :r;bld'ięclu widza
e teatrem, a nile były sąd·em wydawanym pI!Ze
wamle I wielką atanowcz.ośdil.
Sądzę, !e OC'enę !luytyczną wraz. z jej m:a•
Z okujł wydania 1000-go nument, tego dy- sadnieniem powinny wyda-waó pow~łsne d~
dii!lttycm.ego s pOICrlytnego pisma. kJtórego Je- tego p~ lkrytyczno-literaat..
stem namiętną ~ tyczę mrówno
Redaikcjl, Jak I Czytebtlikom ,,GŁOSU" (mit:· Łódi, ~. 27.Il 48,
dzy łinnyml scbte) Wielu.... wielu fJalki'Ch ty-

wi..elk' w tyciu naszego miasta i jego okolicy zaczął odgrywać role.
Czy odgrywa dość rr;nacmu\ rolę .,,,. proce.sa.ch teatru? - Zapewnet dynanrl'ltia twon;enia podstawowy-:h zrębów nanego nowego
państwa, !!llOWego tycia spolecz:no-narodowego nde zezwala dotąd prasie codziennej poświęcać sprawom teatralnym tej U<Jści mieJ·
se.a, którą my, łudzłe sztuki, pragnęlibyśmy
wid2ieć. Za.tn:ymujemy 1ednak w trwalej papderw.sąm
mięol łe „Głos Robobn.ia:y" był
pismem w Łodlri, !które w azer~ "fl'Y!POWiedn jun.o, wyyaźma i na wla.łciwej płast:cry
źnie atawi.ało problem zmiany tiipołecmej roli s1ącmych numerów.
teatru l o t(IJ zm.Ianę włl!lczyło.
~.
Porzał- my§lę, ł.e n1'e będ41
- Co radbym· cpot~ać na łamadl ąa11t~ JeżeiH przy t9) okJll!Z')l, pozwołę s®le dominych numerów „Głosu" - prócz zamdeucza- cł6 jedno skromne żyaenle: ABY DZIAŁ KUt
nych wedrug stalego zwyczaju re.cenzji, fe- TURALNO-OSWIATOW\" BYŁ TAK ROZ·
liet<Jnów 1 krótkich n<>tate'k? - Oto !est mo- LEGŁY CONAJMNIEJ, JAK DZIAŁ SPOlt· 11111111111111m111m1 nlllBllillllllHnllllillHlllllll!Hlllllllll!l!lllllllllilllllllllllllllTIHlllllllHRmD
TOWY. Amen.
ja odpo~ed.>ź na wysunięte pyt-and.a:

Jubiletl.llll „Głosu", ,vatne to wydarzenie
"' tyciu Z.odzi. Nie tylko se względów polltycz11ycll. jed.nolito:front.owych. Gazeta. dzilliaj - to
bojowy wsp6:tto·wareysz w wa.lee o no'Wlł lwia.domoSć kulturalnt.
1, dyskUJSje irepertuairowe o szerokim, j,eNie tylko wiele wysiłk6w, ale 1 wiele tęsknot
l nadziei złotylo się na to, by WYSzedł dzilll.a.J ~li to mQŻliwo, lecz z.11.rar:em ]C{)niec:znde rzeczowym i dokładnym zasięgu tematycznym.
cyframi tysiączny numer robotniczego pisma,
2. SP'rawozdania i S'!:udia z obserwl!:cjf w'!do
będącego dziennikiem lewicowym tak politycz·
wnii teat.ralnej podC'Zas przedst•awienia (nieme, jak i kulturalnie. Pamiętam mudn~ drogt zmiemde da.isiaj interesujący przedmiot dla
garstki lttdz!. ku k:Ulturzs robotniczej w Łodzi, artysty, d'Zliałaaa i dla psychos<Jcjologa!)
drogę, która wiodła poprzez trudny czas rea.k3. Nawoływania i a'Pele . o przyśpieszenie
cyjnych prze§ladowafl kU dzisiejszym zdoby- budowy gmachu teatralnego w stolicy roboczom: od „śi.nierci na gruszy'' Wa.ndurskiego po- tnil:ka polskiego, okazując przez to 11iezbędlllą
przez poranki poezji proletariackiej TUR, po. pomoc samorządowi łódzkiemu i lud!llom dobrej woli, którzy pragną w tym przedsięwzię
przez „Krzyt.'Zde Chiny" 1 „Cjankaill" w Tea- ciu wspóŁpracować.
trze Schillera.
Slę najlepS'Ze życzenia zasłuźonemu wyda.
.
Składając tyczenia da.lszego, pomyślnego roz- wnict>VU,
woju, chciałoby się tego życz~, aby „Głos''
podjął tradycje ·lewicowe ruchu kulturaln~o
w Łodzł, między innymi właśnie na oocinlku te
&tralnym. Istnieje w Łodzi kilka przybytków
Melpomeny. Teatr małych form stanowi odcinek
tej działalności: zdaw:i,łoby sit najbłahszy, & w
istocie najtrudniejszy. O ile bowiem teatcy-1 ' 0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - · - - - watne mogą oprzeć się na doświadczonym re· 1
pertuarze, na dojrzałych indywidualnościach teatralnych i wartościowych komentarzach w postaci pisma „Łódź_ Teatralna'', o tyle teatr ma- ·
1
tych form musi szukać swojego oblicza.
Nie może to bowiem być teatr mieszczaflski, I
choć pod tym znakiem s!:Yną. najlepsze kabarety
francuskie do końca XIX wieku, a również polskie „Qui pro Quo'', ale nadscenka robotnicza;
do tego z aś by doj ~ć, trzeba nie tylko nowych
1
piór i wychowania aktorów, trzeba życzliwel
orientacyjnej krit;rki i powiązania z nową
downią. Chciałbym, aby „G?os•' spetniał tę rol~, a praca wydaje mi się warta zachodu. Teatr ,
małych form może być nie tylko teatrem poli-1
tycznych aktualności, scenką nowej sztuki robotniczej, ale i piel'VIBzym krokiem, wprowadzającym widza do rozumienia i odczuwania po-
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Woszćzerowićz

Za-syłając ły~a z OlkazJi wydaM& 1000-go tu.aklą będzie 51prawa wsp6ł'.1t. i;;lanta prasy ronumetu, p<>bwa1am sobie sdm"eś[lić naistępu·ją· bomimej.
Napisałem szmenel A zdaJe si~ le ł apnej·
~h k!O:ka sł-Ow.
Z witl!rem nlie jest tle. Zie fest z cemunt bi- mie.
(Jacek W~owb)
letów dla ro,bol!nik6w. Póki cena Wetu tearlł'al
nego nie będzie równa cenie biilebll kinowego,
która pO'LWala ~ajać się „znachorami", źle
Szekspiirowi, Molierowi,
działo
będziti
się
nam aldorom i źle się będzie działo z zagadnieniem npowszeclm!enlia kultury Na każdym
Jednak etapie reaUrzacJ1 tego z11gadillien1a ak·

ff~ ~~er,,.,,,;.~

wi-1·

ważne gl) r e~~„t· :aru.

LUDWIK SOLSKI

weteran sceny polskiej.

W oszczerowicz i Mrozowska
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O S N A W-E S O Ł O
ZASZCZYTNE ODZNACZENIA

(Specjalny reportaż jubileuszowy).
DEFILADA KU CZCI

\V uznaniu zasług, położonych na polu oraz na niwie, ambasador Opmit,
(pierwszy z p.rawej) dekor ował szereg osób z grona redakcyjnego

Wydźwięk,

„Głosu".

Red. naczelny, E. Uzdai1ski, (trzeci z prawej) otrzymał Wielką Wstęgę
Wkładu ze Złotynl.i Zrębami m·az Komandorski
Krzyż Odbudowy, red. I.
Tarłowska (druga z prawej} oficerski Krzyż Wkładu oraz Wielki Słoik
Kremu „Uroda", red. Rudnicki (drugi z lewej) - l\:.rzyż Obudowy I Klasy
na garmondzie, red. Stefai1ski (pierwszy z lewej) - odznakę „Legii Ilumorowej".
Odznaczenia powyższe wywołały znaczne p01·uszcnie w bratnich organach
prasowych.

W ramach wielkich uroczystości,
związanych z wydanrem 1600-go nameru „Głosu" dn. 13 b.m. o godz. 12 odbyła w się w Al. Kościuszki, w Ło
dzi, defilada cz.yteLn.ików i prenumeratorów '"" w. gatZety. Defiladę przyjął na•
czelny redaktor „Głosu" E. Uzdański~

„„Feralna• • trzqnas tka
Redaktor naczelny obudzil się wyJątkowo rzeżki i wypoczęty, ponieważ

Do drukarni nie pójdziecie.
- A„. nie do drukarni, tylko tak,
- Co takiego? Zwariowaliście chy- na miasto - można?
tej nocy spał całą bit14 (na wieży są ba?I
- Można, ale
pod konwojem.
łiedniego kościoła) godzinę. Ku swoje- Nie, wariactwa w tym fadnego Dwóch ludzi wam do towarzystwa domu wielkiemu zdziwieniu uczuł głód, nie ma, tylko jubileu:>z. Delegacja by- damy, bo kazali nam nie wierzyć, że
chociaż jeszcze niedawno, bo zaledwie ła u komendanta M.O., dziennikarze, I wy do drukarni nie woadniecle...
dwa dni temu wypił filiżankę pożyw
.
nej czarnej kawy.

1-

...._ Trzeba coś przekąsić --- mruknął, zbliżając się do zastawionego rę
kopisami stołu - ale co?
Obrzucając zastawę głodnym spojzmarszczył czoło, nie widząc,
cob~r wybrać na przekąskę.

rzeniem,

'-- Alia, jest coś posilnego! - wy·
~rzyknął biorąc do ręki artykuł I.:emie·
sza o matactwach Wall-Street'u. Po·
jednym tchem artykuł, ale wnet
syknął niezadowolony, bo reszta ręko
pisów była: 1) „do chrzanu"; 2) „nie
z tej beczki"; 3) „bez ikry"; 4) „zamiast pożywić wywoływała złą
krew".
- Cłiolera z taką robotą! Nawet
głupiego sznycla a la Marshall nie po·

łknął

trafią porządnie zrobić!

Chwycił

słuchawkę

Kręcił numer redakcji.

jeszcze

więcej,

przeciagłe:

telefonu i na-

słysząc

Zirytował się

w

słuchawce

tiit, tit...

---- Ładny porządek!
Już pi.ąta rnno, a jeszcze

- zaklął nikogo w redakcii nie ma! Co ci ludzie właściwie
robią?

Uśmieclinął się

gorzko, domyślaiąc
o tei porze śpią. Zado drukarni. lecz i tu
nic z rozmotvy nie wyszło. Nic tylko:
tiit, tit.... Soojrzał z niepokojem na
Red. IJzdo•i.1•1 - w .1Roln1 „repertuarze"
biurko. Kalendarz wskazywał 13-go
marca.
- Trzymi.stka? Rzeczywiscie, feral- metrampaże, zecerzy, linotypy i dwie I
Poszli, Ale nie sztuka z pod konny dzień. Ano. trzeba samemu zoba- maszyny rotacyjne i powiadją: tak i woju zjechać. Wódka, wiadomo, cuda
czyć, co się stało.
tak ten „dzień się obchodzi koło „Gło- może zdziałać. Tylko, niestety, pocie:..
Ubrał się szybko i wyszerU z domu, su", niech redaktor naczelny spędzi chy z tego żadnej redaktor nie miał.
ale tu go zatrzvmała specjalnie posta- I go świątecznie, do pracy go, obywatele Do drukarni go inny zbrojny posteruwiona warta milicyjna.
milicjanci, przy pomocy zbrojnego ra· nek nie chciał wpuścić.
- Stnp, obywatelu - powiedzieli mienia demokracji nie dopuśćcie! No,
- Pozwólcie - prosił nieszczęsRy
- Dokąd idziecie?
więc nie puszczamy...
jubilat - mi chociaż postać na podwóZ~rzvtmił zE,>bami w pierwszej chwiZapłakał redaktor na te słowa w rzu. Aby dźwięku maszyn posłuchać
11, ale rzekł, że do drukarni.
klapę swojej jesionczyny, ale po chwi- zdaleka.„
,_ Nic z tego! - odparli uroczyście li spytał z nadzieją w głosie:
....- Nie oświadczył posterunek
się, że zapewne
dzwotdł z kolei

Surowo wzł>ronłone. Pafelon 90fle
nastawcie w domu albo "koncert *1cze'ń." ..- Jak jubileusz, to jubł.leual
._Ładny, psiakość, jubileusz! Człowieka :1 trybu tycla wytrl\clćl Praeować mu zabronić!
Zupełnie wykoleJony wr6cłł re<!alitor do mieszkania. chwiejl\C 81~ na nogach. Miejsca sobie male!ó nie mógł.
Wszystko po kątach rozstawiał. Przestraszeni domownicy umlmdi przed
„gniewem męta„. Wrócili dopiero pod.
wieczór, teby goścl winszujących przyjąć. Wracajl\, a tu zmiany w lokalu powame. Mebli brak w pokoj~ch, a w gabinecie huczy za drzwiami głos złryto.;
wanego redaktora1
...._ Pander, gdzfe Jest '.Pan<łer?m
Wszystko do chrzanu! Przeskładać
dwie kolumny! Co takiego? Nie ma
żadnych tłumaczeń!

Okrzyki te wzouazlły
u

podsłuchujących,

zdziwienie

tym bardziej,

goście zaczęli się schoazić.

że

- Co tam się dzieje? --- py{ana
szeptem - Przecież Pander jest w dru
karni...·
Otworzyli ostrożnie drzwi ł osłupie
li, widząc redaktora z rozczochrani\
czupryną na tle spiętrzonych mebli.
Uspokoił się na widok wchodzących i
rzekł triumfującym
głosem w odpo·
wiedzi na ich nieme pytania:
- Myśleliście, że mnie odetniecie
od życia i od roboty? Guzik! Sam tu
sobie urządziłem drukarnię: to (tu wska
zał na mały stolik i biurko - linotypy,
to (tu pokazał na szafę) - rotacyjna.„
- Ależ, redaktorze, myśmy chcieli
tylko, aby w tym dniu uroczystym„.
- Uroczystym? - warknął redak'."'
tor - Feralnym! Najferalniejszym w
całym roku!
A widząc, że zbliżają się do niego
z kwiatami, dorzucił z niezadowole·
niem:
- Zamiast tych kwiatów - lepie}
byście przynieśli mi kawałki do „Gło
su", ale takie które by miały głowę ł
nogi. No i tytuł. Taki tytuł!
Tu podniósł ruchem charaktery.;
stycznym kciuk aż do wysokości ży:"
randola.

OlOS

ronikaTomaszowa „Głos"

TOMASZOWSKI

wo ' eh swoich l Czy.eln k, w

Głos w ciągu trzech lat stał się pis-1 były różne, jednak wszystkie w treści śli o „Głosie", widząc" u i;i.iego ;na stole
mem, które zna nie tylko miasto, ale swej wyrażały jedPn pogląd, że „Głos egzempla~ze „Głosu, _1 „~iel~eITo
i najbardziej zapadła vvieś w naszym Tomaszowa" w życiu ':"'~i odeg~ał p~z~~ Sztandaru ten 1?-am~sl~Jąc się c w :
województwie.
I dującą rolę w moh11nowanm opmu . z rozwagą C:dpow1edział. „Głos To~asz
Jaką rolę odegrało i ma do spełnie- publicznej przeciwko ciemnocie i zaco-1 wa" na wsi w r~k':" chłop.a t.0 zy~y
nia na wsi nasze pismo?
·
!aniu, był orężem przeciwko propagan- \ symbol bu~owama 1 po~łębiama ~~Ju•
. Ta~ie to pytanie niejednokrotnie dzie szeptan0j i kreciej robocie pachoł- sz~ _r~botn~cZ;> - ch!opsk1ego n:i wsi 1 ~
stawiałem chłopom, robotnikom rolnym ków , Mikołajczyka. Gdy zapytałem lu- m1esc1e. Osw1e~leme problemow ~ospo
i inteligentom wiejskim. Odpowiedzi dowca z powiatu Tomaszowa, co my- darczych i politycznych, omawa?Ie ~~
gadnień rolnictwa, demaskowame roz•
Bomu winszujemy
nych kadzichlopów - to główna przy·
Sobota 13 marca 1948 r.
<'zyna popularności „Głosu" wśród
Dziś' Krystyny.
chłopów.
.
W najbliższą niedzielę, o godz. 14-ej Sokołowskiego (L.I.M.), ustalił drogą
Gdy postawiłem to samo p~tanie
Dziś dyżuruje apteka mgr. J. Kur~a w sali teatru Robotniczego Domu Kul- losowania następującą kolej:iość wy- staremu, zasłu żonemu działaczowi chło
pskiemu tow. Bronowskiemu z gm Reg
tury (dawniej Dom Żołnierza), odbędą stępów:
nowskiej - Antoniego 10.
nów, ten bez namysłu odpowiedział:
się w ramach ogólnopolskiego konkur1). Fabryka Filców Technicznych su zespołów świetlicowych, powiatowe („Anielka"), 2) Teatr RDK - („Zacza- „Głos Tomaszowa'' poza uświadamia
Kino .. Przedwiośnie". Film produkcji
eliminacje.
rowane koło"), 3) PZPW-28 - („Baś- ni.em swych czytelników i wskazywa•
francuskiej w reżyserii R. Claire'a z An
Sąd
Konkursowy
w
osobach
ob.
ob.
ka"), 4) PZPW 27 - („Lola jest cho;r~'.') niem drogi w pracy kołom gromadzkim,
nabellą w roli głównej „14-y Lipca".
·
·
(R
f
't
K
lt
·
s
t
k")
5) PFSJ („Wesele opoczyńskie ), zapoznaje czytel ik1 wi„jskiego w jakich
K ompi~~J . . e. era . u _ury 1 z u 1, 6)
PZPW-29 - („Stary dworek'').
warunka"h i w jaki snosób robotnik w
Chole~m~k1e3
(~wiązki Za~odow~),
zespół, który otrzyma pierwsze miej mieście huclt1 je oh~r ie rzeczywistość,
lt'ożne tele#onq:
Stank1ew1cza (Mm. Kultury 1 Sztuki), f sce zostanie tym samym zakwalifiko- opisując współza vod1, · two w p1·zemy·
Straż Pożarna - 51
Sobolewskiego (Inspektorat Szkolny) 1. wany do eliminacji wojewódzkich.
śle, wskazuje nam, chłopom, drogę do
Dworzec Kolejowy - 4
podniesienia nrodu'-cli rolnej przez
Milicja Obywatelska - 47
Komitet PPR - 46
aby
Komitet PPS - 166
wiejski
w
,.Głosie"
został
rozszerzony
Uczniowie Liceum Pedagogicznego szczere. Nie chcemy tylko, by grupy
Liga Kobiet - 281
przeważnie członkowie ZWM-u1 TUR-u młodzieży
w czapkach uczniowskich, i żeby w tym rfaiale drukować obok za
„Wici" i ZMD. powzięli następującą ~zy to na ulicy, czy w poczekalni kina, gadnie11 qo<:podarczych odcinek powieś
Pow. Rada Zw. Zawodowych
44
uchwałę' „My, uczniowie Liceum Peda- lub teatru były
przedmiotem niepo- ciowy z życia chłopów.
Ubezlj)ieczalnia Spoteczna - 17 i 121
Druk także jest za drobny, elektry•
gogicznego,
palący pa.pierosy, chcąc dać chlebnych komentarzy ze strony starZarząd M;ejski ZWM 52
czności na wsi ieszcze wszędzie nie ma,
innym
dobry
przykład,
postanawiamy
szych
osób.
Komitet Miejski OM TUR - 69
że od dn.ia dzisiejszego nie będziemy
„Wzywamy całą uczącą się młodzież a przy lampie • naftowej tak drobny
palić w miejscach
publicznych. Nie w Tomaszowie Mazowieckim, do pój- druk trudno jest czytać.
ADRES REDAKCJI: Tomaszów, u!. przyrzekamy zupełnie zaprzestać pale- ścia za naszym przykładem."
Działkowicz z gm. Parzniewice pow.Sw. Antoniego 26, tel. 46.
nia, bo przyrzeczenie takie nie byłoby
piotrkowski zastrzegając się, że dotychczas jest bezpartyjnym, tak ocenia

zespołów świetlicowych

Powiatowe eliminacje

Chwalebna inicjatywa uczniów gimnaz,alnych

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

ZÓ

ton·e w słońcu i w... biocie

Plac Kościuszki jest najwyższym bodaj punktem m.iasta więc prom.ienie
słoneczne wysuszyły tu zupełnie chodniki i jezdnię. Godzina 12-ta w połud.
nie. Słońce mocno przygrzewa nadając
zeszłorocznej trav..rie barwną świeżość.
Na ławeczkach skwerku siedzą już
spragnieni słońca obywatele i obywatel
ki. Czytają gazety, książki, robią robótki, a nawet próbują opalać się przechyliwszy głowy przez oparcia ławek i
mrużąc z ukontentowaniem oczy. Trosk
liwe mamusie wyprowadzają na słonecz
ko swoje pociechy, które jeszcze go nie
widziały.

Chociaż to „w marcu jak w garncu",
ale ludziska optymistycznie wierzą, że
zimno już nie wróci.
Taka idylla panuje jednak tylko na
Pla~u Kościuszki. Jeśli zaś wejść w Al.
WoJska Polskiego, to sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Drzewa, choć
pozbawione listowia, nie przepuszczają
promieni słoz:ecznych. W Alejach jeszcze grzązko 1 woda chlupocze pod nogami. Najgorzej wyglądają podwórka
Roztapiający się w gwałtownym tern-

pie śnieg, czyni je błotnistymi i brud- czą o tym wystawy zapełnione częnymi - i to w śródmieściu. O pery- koladowymi jajeczkami, i zajączkami,
feriach i pisać nie trzeba.
oraz stosami różnych kolorowych cuWykraczając swobodnie z ram ście- kierków. Ruch świąteczny jednak nie
ków ulicznych, płynie woda z ul. An- rozpoczął się jeszcze. Jedynie w sklepie
toniego tworząc rozlewiska na War- „Bata" w gmachu KKO. -pełno. Nie
szawskiej. Choć jest ona brudna i tylko pełno, bo i na ulicy jeszcze pocuchnąca to promienie słoneczne
tak kaźny ogonek. Te buty czeskie, to akusamo figlarnie w niej igrają, jak w kry rat w sam czas, przyszły.
nicznym źródełku .. I ta płynąca woda
Najwięcej uciechy jednak mają nasi
najbardziej przypomina, że wiosna za „sezonowcy", którzy już robpoczęli prapasem. Za pasem i Wielkanoc. świad- 1cę przy usuwan.iu gruzów z miasta.

Ze Jportu

Tomaszowski KS - Zryw
przygotowuie

się

do sezonu letniego

W loka~u Miejskiego Komitetu PPR
s1ę zebranie członków KS.
'„Zryw", pierwsze w 1948 r. Członkowie
klubu omówili na nim te wszystkie zagadnienia, które wysuwają się .obecnie
. ,
.
w prze~zien sezonu let~1ego.
W pierwszym punkcie
p~rządk~
dziennego zabrał głos kol. Mikulski,
1 przewodniczący
Zarządu
Mfejskiego
ZWM. Nakreślił on zadania jakie stoją
przed sportem polskim, szczególnie na
LISTA PIJAKÓW
odcinku jego umasowienia. Hasło
Małgorzata i Józef, Zajączkowie z u- sport dla mas - winno stać się naczel
licy- Bożnicznej 11. ·
Małagocki Jan, ul. Warszawska ~4.
Mrówczyński Marian, ul. Majowa 40.
Suski Michał, ul. Polna 4, Pytel Jan,
ul. Zgorzelicka 37, Cieślik Mieczysław
ul. Dolna, ·24, Krawiec Genowefa, ul.
Daszyńskiego 56 Kowalski Marian, ul.
/
Bożniczna 5, Jarosz Tadeusz, ul. Szeroka 54, Woitalczyk Tadeusz, Godaszewice, pow. Brzeziny i Popławski Czesław , ul. Głowackiego 24.
odbyło

'ronika milicyjna

KRADZIEŻ

MOTOCYKLA

-1

aział

„Głos".

Nim otrzymałem działkę z refor my
rolnej byłem w tym majątku przez kil·
ka lat fornalem, po parcelacji, to nie·
raz, aż nam ręce opadały, gdy słyszało
. się różne wersje, że będzie wojna, że
będą kołchozy i t. p.
Że nie poddaliśmy się ostatecznie
tym plotkom, że dzisiaj mamy pole obsiane, że budujemy własne zagrody i
patrzymy z odwagą w przyszłość to
jest wyłączną zasługą „GŁOSU", który
w tych ciężkich chwilach był nam do•
radcą i. przyjacielem.
Robotnik rolny z maj. Bratoszewice
Grochulski uważa, że „Głos Tomaszo·
wa" we współzawodnictwie w mająt•
kadi powinien odegrać taką rolę, jaką
odegrał w organizowaniu współzawod·
nictwa w przemyśle.
Kierownik szkoły powszeclinej w
Wilkowicach tak okresla stosunek po"
stępowej inteligencji na wsi do „Głosu
Tomaszowa": „Głos Tomaszowa"
w sposobie redagowania stoi na wyso"
kim poziomie, pogłębiając wśród naj•
szerszych mas zamiłowania do kultury
o kierunku demo~ratycznym. „Głos To•
maszowa" zespala chłopów, robotników
i inteligencję w ogniwo pozytywnej
pracy i patriotyzmu.
Takie są wypowiedzi cliłopow, ro•
botników rolnych i inteligencji wiej„
skiej, taka jest ocena społeczeństwa,
które z radością wita 1000-ny numer
„Głosu Tomaszowa'' życząc mu dal„
~zej owocnej pracy na tej robotniczo.o
chłdpskiej niwie.
Roman Bukowski

Pr zyg ody
Jasia
WienioiUJ

I

Piotrowskiemu Władysławowi,
przy ul. Wspólnej 15,
skradziono motocykl marki DKW typ
111111111111111111111111111111111111111111111111
RT. 3 PS. „Luxus", nr. silnika 824046,
numer ramy 440407.
D0-18880
Ob.

zamieszkałemu

riym hasłem klubów zrywowych.
Po referacie kol. Mikulskiego przystąpiono do wyboru nowych władz klu
bowych. Wybrano więc Zarząd i komisję rewizyjną, a dla usprawnienia
kl b
ł
d · · kilk
pracy
u u, powo ano o zyc1a
a
sekcji sportowych. A więc: łuczniczą,
wodną, piłki nożnej, piłki ręcznej, lekkoatletyczną, bokserską i ping-pongową
Poza tym uchwalono zorganizować w
dniu 23 marca bieg na przełaj, -celem
popularyzacji sportu wśród młodzieży.
W.

wsp;~~~;~i~:d:~z;~l \T!!t,

Trzeba!

się ubraćl

W garnitur do jazdy konnej

'A teraz Jazda(
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Ze sportu

PIETRASZEWSKI-GABRYCH

naszego f otore~ortera

kandydatami do

drużyny

narodowej

na wyścigi ~i„Prasa" Warszawa-Praga11...i Praga-Warszawa

Wyścig R. S. W. „Prasa" Warszawa Praga - Warszawa, będący właściwie dwoma wyścigami dochodzi definit~ie do
skut~u. Trasa wyścig~w został!!- JUŻ <?Stateczme ust~lona poll'.!1ędzy ~bierna zamte:
resowanymi stronami, a więc delegatami
„Rudeho Prava" i „Głosu Ludu". Obecnie
rozpocznie się drugi etap pracy - przygotowań technicznych do tej największej
amatorskiej imprezy kolarskiej w Europie.
w PRZYSZLYM TYGODNIU OBJAZD
TRASY
.
.
p:zygzłym.tygodnm spe?j~a kormsja
obJedzie obyd~e tras.y ~ścigow ,i .d?kon~
przeglądu. nawierzchm szos, pózmeJ zas
zaczną się gorącz~owe przygotowania. w
okręgach, J?rzez ktor~ będ~ p~echodz~ły
trasy wyścigó~. .Ló~. bę~ie witała eh~ę
kol~~ europeJ.skich JUZ w .pierwszym dnm
wyscigu. 1 MaJa po południu na torze helenowskim ~astąp1 zakończenie pierwszego
etapu wyścigu Warszawa - Praga, a nazajutrz start do drugiego najdłuższego etapu Łódź - Wrocław, z przed gmachu Redakcji „Głosu Robotniczego".
LóD~ RADABY WITAC LODZIAN
Nie wiemy jeszcze jak będą podzieleni
zawodnicy biorący udział w wyści~u przypuszczamy jednak, że aby wzbudzic jeszcze
większe zainteresowanie Lodzi tą gigan-

vy

tyczną imprezą, zawodnicy łódzcy, a przede
wszystkim ulubieniec Lodzi Pietraszewski
Lucjan, pojadą w wyścigu pierwszym War·szawa - Praga.
KTO PRZYPUSZCZALNI E REPREZENTOWAC BĘ:DZIE NASZE BARWY?
Jak już donosiliśmy, każde ze zgłoszonych państw wystawia przynajmniej dwie
drużyny narodowe. Ten sam obowiązek bę~ie ciąż~ł i na nas. 9becn~e, przedwcześnie
J~cze Jest przewidywac. komu przypadme zaszczyt reprezentowarua naszych barw
państwowych, ale w przybliżeniu można już
wskazać kandydatów. Z Warszawy w grę
wchodzić będą: leader naszej drużyny na„Lew Węgierskich
rodowej Rzeźnicki,
Szós" Napierała, Kapiak Józef, Siemiński,
Kudert, ~iśniewski - jednym słowem w
lwiej częsci stara przedwojenna gwardia.
z Krakowa będą brani chyba pod uwagę
Wandor i Motyka, kilku młodych, wybijających się kolarzy ze Sląska, no i z Lodzi
przede wszystkim Lutek Pietraszewski,
oraz Gabrych.
LóD~ STAC NA WLASNĄ DRUŻYNĘ:
Je!eli do drużyny narodowej weszłoby
tylko tych dwóch kolarzy, Lódź mogłaby
jeszcze wystawić dobrą drużynę reprezentującą nasz okręg. Mamy tu :r;i~ myśli St_olar
czyka, Grzelaka, Czyża, WoJciechowskiego

najmłodszego Leśkiewicza,

byłoby
wyścigu.

brze

INNE

wypróbowa6 w

OKRĘ:GI

NIE

którego d<>-

powa!nłejsz}'JJl

POZOSTANĄ

CHYBA:

W TYLE
Oprócz Lodzi zechcą zapewne wystawł4
swe ~żyny reprezentacyjne .1 lnn,e je.s.zcze
<;>kręgi, których walka w konkurencji druzynowej wzbudzi niewątpliwie równieł
ni~mał~ za~t!lresowanie i podniesie a~cyJnośc wyscigu.
---··-------------

Dzi.i na basenie l'HCA

Otwarcie zimowych mistrzostw ·Polski w plywanru
10. Zjednoczenie
Dzisiaj n~ b~enie poiskiej YMCA r?zpoczynają się z~owe ~trzosty;a Pol~ki w Pawlikówna.
W ciągu dwoch dni będziemy
wielkiej rewii najleps~ych
pływaków Polski, z których wielu Lódź będzie oglądała poraz pierwszy. Do pełnej obsady mistrzostw brakuje tylko: AZS-u
(Warszawa), Craoovii, oraz Warty z Poznania.
Pełna llilta zgłoszet\ do mł8trzostw wy_
gląda nas~pująco:
1. PKS „ElektrycznoM„ '(Wa.rm:a.wa) Czupe1"8ki, Ja.błoński, Jakuczk,?1 Nowak.
.M&rchlewsld,
2. ,Grom" (Gdynia) ~owski, Budziszówna, TeiMayre.
s. AZS (Poznań) - Nogaj J.
4. Astra (Krotoszyn.) - J~
~. HCP (Pozna.d) - Jarecki.
6. RKS San (Pozna.d) - Malicka.
7. Piast (Gliwice-) - Kaleta, Lfezk6wna, Niedzielówna, Fudała, Krausa IL, La.n·
er E
g 8. Polonia (Bytom)" - Ra.mola, Zem.yr,
Z!mny, Papees.
Kokotówna,
9 Pogon (Katowice)" Madejówna, Neblówna, Kałuza, Wąs, Szołtysek, Szczok, Kieczka.

pływaniu.

swiadkaml

I

11. Wisła (Kraków). - Ciężki, Florczyk6wna.
12. „Odra" "(Szczeoln)' - Nowicki, Wolny.
13. AZS (Ló~)" - Dawidowicz, Duninowska Martynka.
14. K. P. Zjednoczone (L&li) - PrzyborowskiJ~tczak. .
15. HruS (Lócli)' - Kowalska, Proniewicz, Wojcl.echoWS!d, .~umiński.
16. Filmowiec (LOOZ) - Boniecki, Jera,
Cieślak, Chojn!~i Dobrowolski.
17. YMCA (LOOS) - Szczepaniakówna.

Inne

ROBOTNICZEGO"
Sporton

a zwłaszcza
sportowego,

działalności.

I

Zori:qd Z. .lt. S. Sramwajarry" ocen.Jajqc

w peln1
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Z okazji wydania Jubileuszowego numeru
Zarząd Sekcji Ko„Głosu Robotniczego'', larskiej Dtiew1arskiego Klubu Sportowego
w Łodzi, niniejszym składa najserdeczniejsze
7.yczenla dalszej owocnej pracy, dla dobra
i chwały polskiego sportu robotnic:r.ego.
Ze sportowym pozdrowieniem
za Zarząd:

Ze sportowym pozdrowieniem:
V-Prezes:
Sekretarz:
(-) J. Wróblewski wz.
(-) W. J6Wiak

Łodzi.

OD REDAKCJI

sportowym, ldnbom rotiotnkzym
kit6rzy z ok:eJI 1000 DIHIHll'U
W Karpiński
Kierownik Sekcji Kolarskiej DKS nadesłd nam łya;eoła didnej owocnej pracy dla dobra pobk1ego tpOr:t.1 robollnbAgo
Sekretarz
Związkom

t wszystkim,

Klinklewłcs

Teatr ,,SYRENA" Traugutta I
o godz. 19,30 „Ambasador" pióra t z
PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO muzyką Z. Gozdawy 1 W. Stępnia.
Teah „OSA" Zachodnia 43, tel 140-tMł
Dziś o godzinie 19,30 „Ladacznica z :zasa
Dziś l codzieDl!l.łe o godz, 19,30 w nłedzłe·
(
dami"
ł święta o godz. 1s.3o 1 19.3.0 „cos sr:E:
lę
TEATR POWSZECHNY TUlł
ZACZYNA". Sala dobrz6 ogrzana. Dla mło·
Dziś o godzinie 15,30 „Damy i Huzary".
ddeży niedozwolone,
wszystkie miejsca wyprzedane.
O godzinie 19,15 piękna opowieM B. Prusa
"INA
,Omylka'',
ADRIA - ,,Dwaj Panowie F." godll.. 16,30 18.30,
20,30, w niedz. 14,30.
TEATR- KAMERALNY DOMU ŻOł.NIERZA
„Mr. Smith jedzie do WaszyngBAŁTYK ul. Daszy6sklego 3ł.
tonu''. godz. 16, 18.30, 211 w ndedz. 13,30.
komedia
19,15
godzinie
o
Dziś i codziennie
BAJKA - „O 6-ej po wojnie". godz. 16,30,
Moliiere'a „SZKOŁA ŻON"
•18,30, 20,301 w nledz. 14,30
fEA TR KOMEDII MUZYCZNEJ „1.UTNIA"' GDYNIA - „Progrem Aktualnoścl Krajowych
i Zagranicznych Nr 2.5, godz. 12, 13, 14, 15.
Piotrkowska 243, telefon 107-25
„Niepotrzebnd mogą od~,iść'',
Codziennie o god2, 19,15 a w niedzielę o GDYNIA godz. 15,30 i 19,15 „ZEMSTA NIETOPERZA" godz; 16,30, 19, 21,1~

TEATRI'

Torpedo (Mos kwa) w Łodzi.
Zawody pływackie polskich włókniarzy.
Słońce nie zawsze świeci na boisku.
Tor w Tfel6nowie często Już gościł kolarzy
•
warszawskich.
Zimą Łódź entuzia;i:mu.?e sie hokejem„.

ze

chwalebną rolę Ich wydawnictwa prsuyla llktlejasym s oka%/1 MJllm/qcego •ffł
fermi.nu wydania 1000-go nwneru, uci:ere I 1«·
w miejscu
fycsenlG dal.sza/ J r6wnle owoone J
deozne
ul. Plołrkcnnka Nr 88
w akutkacJa chlal<ilnokl.
Ze aportcwym poMl'owlenlam
(podplay nleczytehle)
Oceniając całkowicie donloSłll l ~cz.

Dział

którego redaktor najwybitniej zasłu~ył się
w kierunku propagandy kolarStwa - Zarząd
Łódzkiego Okręgowego Związku Kolarskiego z okazji zbliżającego się terminu wydania
przez Nich 1000-nego numeru, przesyiła niniejszym szćzere i serdeczne tyczenia dalszej
równie pożytecznej l owocnej w skutkach

zdobywc.a Wielkiej Nagrody m.

zgłos7.enla zostały meprzyjęte

wzglodu na przyczyny tormalne, a mia.nowicie zgłoszenie AZS - Warszawa, Cracovil. oraz kilku innych.
l>onieważ wszystkie 1'l'Z8dbłegi musiały
byó rozlosowane w niedz1elę, 7. m„ a do te~o terminu nie nadeszły imienne zgłoszenia
i potwierdzenie, kluby te n!e zostały ~ę
te ~ uwagę px:zy losowaniu. Przykrą meS.Ę>odziankę zrobiła Warta (Poznan), która
nie nadesłała zgłoszenia, mimo, że posiada
szereg doskonałych pływaków.

• • •

~GŁOSU

ną rolę wydawnictwa Obywateli,
świetnie redagowanego działu

Pierchała,

Serafin,

""""w1,1cln•1 z depesz

Do RedakcJl

Łódl szczycJ slę % tego, że jest nai/bardzie1
usportowionym miastem w Polsce. Jako dowód
może posłużyć nasze zdjęcie. Prezydent Łodzi
często odwjedzal w ub. sezonie nasrze stadlo·
ny a w sz,czególnoścl entuzjazmował sJę wyś
cigam! motocyklowymJ na torze żużlowym.
Obok Prezydenta Stawińskiego - Przewodniczący Zarządu GlóW111ego Zwiqzlru Zawodowetow. Burskl.
go Włókniarzy -

(Zabrze) -

De.dś

-

składamT

HEL

_....

erdeemie ~

„Pygma.Uon";

w niedz. 15.
MUZA - „Ludzie bez

godl.

11,

lknydeł'\

19,

11,

godl. R1

20; w nieclz. 16.

POLONIA - „Pani Młnlver•, godz, tł, t9.30,
21, w nledrt. 13,30.
PRZEDWIOSNIB - „Dziewmłł z Półlll.oer, giot!I.
17, 19, 21, w n4edz. 15.
ROBOTNIK - ,,Zwycięscy rtepów" godz. 17,
19, 21, w n.łedz. 15.
„Pepita Jimenez"1 godz. 115,30
ROMA 18.30; 20,30; w nledz. 14,30.
REKORD - ,,Niepotrzebni moga odeJM'', go.
drzina 15,30, 18, 20,30; w nieck. 13.
„U progu tajemnicy", goch.
STYLOWY 1 16,30; 18,30, 20,30; w nledz. 14,30.
„Symfonia pastoralna", goddna
SWIT
16,30, 18,3()t 20,30~ w nfod~ 14,~.

·-------
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Anglosaska de1nokracJ' a" 1my
tne nie~ęzpie,c~eństwo dla Eur_OPJ: (doda~dla J:;l.Snosc1 - Europy kapnallstyczneJ)
<

"

Sekret~z

generalny Brytyjskiej Partii
Komunistycznej, członek Parlamentu angielskiego, Harry Pollitt, został powiadomiony przez Wysokiego
Komisarza Kanady, że
nie otrzyma pozwolenia wylądowania w Ka
nadzie. Pollitt zamierzał wygłosić w Kanadzie w kwietniu br.
szereg odczytów. Oto
przykład „demokratycznej" postawy „integ.ralnych
demokratów" spod znaku p,p. Attlee i Bevina.

Bez komentarzy
donoszą z
dził bullę, która

Watykanu, papież zatwierprzyznaje pełne rozgrzeszenie wszystkim poległym w czasie ostatniej wojny, a więc także hitlerowcom·, katom z Majdanka, Oświęcimia i innych niemieckich fabryk śmierci, których spotkała
dobrze zasłużona kara z rąk żołnierzy radz_ieckich i polskich.
Jak

„Socjalista" Moch
korzysta
z usług andersowców

niż może

sobie z tego sami zdajemy sprawę.
Trzeba jednak być czujnym. Bo lordo\vie
angielscy i nietylko angielscy, ir,dy chodzi o
ich skórę gotowi są zawrzeć przymierze nie
tylko z Niemcami i amerykańskimi gangsterami, ale choćby z diabłem. Gazeta „Daily Worker" pisze słusznie: „Vv histerycznych wybuchach lordów kryje się nie tylko

stanowi w chwili ob8cnej nie odrodzenie nie
mieckiej potęgi wojennej, lecz „groźny pachód komunizmu". Zdaniem światłego lorda angielskiego „Niemcy stanowią pierws.zą linię frontu przeciw lwmun.izmowi":
· Takie same twierdzenia powtórzyli markiz Salesbury i lord Pakenham.
Ciekawe, że przemówienia lordów. wystę
pujących w barwach Partii Pracy nie różni
ły się' w niczym od przemówień lordów z
partii konserwatywnej, partii' podżegacza
wojennego Nr. 1, Churchilla. Pikantne w
tym wszystkim jest to, że słowa o Niemczech stanowiących pierwszą linię frontu
przeciw komunizmowi powtarzają w ślad za
Hitlerem i Goebbelsem.
Nie należy się jednak dziwić, że lordowie
brytyjscy w strachu przed widmem komunizmu sięgnęli do arsenału-krasomówczego
Hitlera. „Socjalistyczni" i konserwatywni
lordowie służą tym samym bogom co i Hitler i Goebbels. Bogom tym na imię Krupp
i Stinnes, Dom Bankowy Schroeder w Niem
czech, i Dom Bankowy Schroeder w Anglii,
i Dom Bankowy Schroeder w USA, Armstrong i Wickers, Morgan i Rockefeller.
Możemy sobie powiedzieć jedno: jeśli lor
dowie z partii Bevina i lordowie z partii strach: Jest to
celowa propaganda
Churchilla 'Są nie w humorze i w wielkim zmierzająca do przygotowania opinii publistrachu, to jest to nieomylny znak, że spra cznej do zbrojeń wojennych prowadzonych
wy obozu demokracji i pokoju stoją lepiej pod kierO'ivnictwem Ameryki'\

rów-nież

Lew co
wystąpił

LO

··T"""S"'
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Wyznanie ministra handlu Wielkiej Bry·
tanii pana Harolda Wilsona stanowi rów-u.leż
cenny przyczynek dla oświetlenia stosuilków USA z Wielką Brytanią i innymi paftstwami Marshallowskimi.
Jak wynika ze świadectwa Wilsona rzekoma „pomoc" USA dla państw zachodnia
europejskich w ramach planu Marshalla po
lega w istocie na brutalnym i bez.litosnym
wyzysku tych państw. Ameryka dostarcza
głodującej Europie zboże po cenach dwukro
tnie wyższych niż Zwi{zek Radziecki. Jeśli
to można nazwać pomocą; to jest to niewąt
pliwie pomoc ze strony Marshalla dla spekulantów zbożowych Chicago, „pomoc" uła
twiająca im niepomiernie szybkie wzbogacenie się kosztem zniszczonych wojną i gło
dem narodów Europy._
·
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ze:by zjadł,

Winston Churchill
w czasie de jowy i liczebny angielskiej ma!'ynarki wo·.j i
Jak donosi tygodnik francuski „Action"
-· - '
/ j
socjalistyczny minist\er S'Praw we'hrnętrz baty w Izbie Gmin z przemówieniem ostro jennej.
nych Francji Moch rekrutuje swoich żan
„Czy
Chile wymie-1
darmów i szp~lów spośród andersowców.
rza
nam
policzek,
że Argentyna nadużywa!
P!rzy pomocy and,ersowców „socjalista"
naszej cierpliwości, że nawet Guatemala
Moch urządził pogrom polskich organizawsuwa nam swoją szpilkę?"
Czechosłowacji
rj,i demokratycznjlfCh, dfliabających na terenie Francji.
Churchill zapomniał jednak dodać że za I
jednością
Na marginesie tej informacji francuski
Chile, Argentyną i Guatemalą ukryw~ się im ·
publicysta Dominique De.ssanti pisze: „Czy
perializm amerykański, który chciwie wy· 1
mamy tO' zrozumieć w ten sposób, że rząd
ciąga łapy w kierunku brytyjskich posiadło
zdecydował się na oficjalne posługiwanie się
ści w rejonie Antraktydy, Falklandów i PoJak donosi prasa czeska prezydium Komiłudniowej Ameryki. Przecież nie kto inny, ;
agentami Andersa, którzy posiadają na
szym terytorium liczne centrale „demobili-,
a tylko Churchill zalecał Anglikom sojusz ze tetu Okręgowego partii socjal-demokr!lt:rcz
zacyjne"? Pozwolę sobie zadać pytanie: czy
Stanami Zjednoczonymi, a w świecie Chur- nej w Libercu postanowiło nawiązać ścisłą
żyjemy nadal w ustroju republikańskim?
chillów i Marshallów rządzi wilcze prawo: współpracę z partią komunistyczną i zwróJeśli tak, to jak Quai d'Orsay (francuskie
kto ma silniejsze i ostrzejsze kły, ten wię
MSZ) i prezydium Rady Ministrów mogą
cej bierze w paszczę na swoją dolę. Zęby ciło się do Centralnego Komitetu Wylwnaw
tolerować zniewagi, wyrządzone krajowi,
brytyjskiego lwa stępiały i osłabły. Impe- czego Partii Socjal-Demokratycznej z żąda
którego reprezentanci są u nas akredytorium Brytyjskie choruje na paraliż postę niem, aby w razie, gdyby stosunki_ politycz
wani".
powy. I nic tu nie pomoże przepisane przez nez Czechosłowacją tego wymagały, rozpoAndersowcy w roli sojuszników prawicoChurchilla lekarstwo zatrzymania w służ
wych socjalistów spod znaku Bluma - to krytykującym gospodarkę admiralicji i z fi bie marynarki angielskiej pięciu pancerni- czął natychmiast pertraktacje z Centralnym Komitetem Partii Komunistycznej w
znamienne dla naszych czasów widowisko. goryczą wypomniał R.ządo\'li niski stan bo- ; ków przeznaczonych ostatnio na złom.
Nie dzhvimy się, gdy Dominique Dessanti
sprawie całkowitego połączenia się obu
ko11czy swój artykuł stwierdzeniem, że tepartii.
go rodzaju polityka zwolenrników „trzeciej
Uchwała socjal-demokratów czeskich w
siły" otwiera drogę kandydaturze de GaulByły brytyjski minister handlu Lyttle 1
ku międzynarodowym. Niech. opozycja ·1 Libercu świadczy jak silne są w czechoslole'a.
ton zaatakował w czasie debaty w Izbie
zas:wmowi ~ię chwilę nad ~ływem, w~ckiej klasie robotniczej dą~enia do ca1Gmin warunki anglo-radzieckiego traktatu
kt?ry wymera umow~ brytyJsk_o-ra- kowitej jednof:ci. Dążeniu robotników sohandlowego. Chodziło mu o zobowiązanie
dziecka na rynek zbozowy w Chicago .
. . . . .
oraz na spadek cen w USA".
CJal-dem.okratycznych do JBOilOt>c1 me poW tych dniach w Izbie Lordów odbywała Wielkiej Brytanii dostarczenia ZSRR ma„.Jest fałszem, mówił dale.i minister trafi przeszkodzić garstka prawicowych
się debata nad polityk& zagraniczną Wiel- szyn i produktów fabrycznych, które jego
Wilson, jakobyśmy pożyczali Związko- przywódców „socjallstycznych". Bieg wykiej Brytanii. Klęska zamachowców reakcyj zdaniem można bardzl1 łatwo zbywać w stre
nych w Czechosłowacji wywołała prawdzi- fie szterlingowej.
wi Radzie(;I:Uemu . piertią~e, ~tóry~h darzeń i w~la mas pracujących wyrzt:ca
Minister handlu Harold Wilson w odpozwrotu mozemy się spodziewac do pie·
~ · .
, ~ · · ~ b ..~ k ; d
-. t
wą panikę wśród magnaterii angielskięj.
ro za 50 lat. W rzeczywistości właśnie wcz_esmeJ czy pozmeJ .ua ur Lę, az eg~, n: o
Pozwolimy sobie przytoczyć co celniejsze wiedzi na krytykę brytyjsko-radzieckiej uZwiązek Radziecki mlziela nam poży- chciałby ten proces zatamowac lub w nnvec~
myśli lordów angielskich na marginesie sy- mowy Lyttletona oświadczył:
czek w gotówce; wyznaczając korzyst- obrócić.
„Ceny jakie płaeimy za zboże radzie·
tuacji w Europie.
ne ceny na sprzedawane nam zboże".
KU.
ckie są o połowę niższe od cen na ryn·
Tak więc lord Douglas orzekł, że „isto-

możecie się dziwić, że

l

Socjal-demokraci
w
za
klasy
robotniczej

na-1

Cenne wyznanie

Lordowie w strachu

Wyglądał okazale. Był wysokiego wzrostu, na
mundurze połyski'Nały ordery. Towarzyszący
mu młody lejtnant położył na biurku tekę z
krokodylowej skóry. Zasalutował i odszedł.
nie mówiąc ani słowa. Sawieljew podniósł
oczy na majora.
- Co to wszystko ma znaczyć? zapytał
major, zbliżając się do biurka.
- Przede >vszystldm, - siadajcie proszę,
odpov,riedział Sawieljew, wskazując na fotel,
znajdujący się obok jego biurka.
. · 1·,ap1·tan m a 11a U\"adze
N iecn
.~
, , że bardzo.
Kapitan już wychodził z gabinetu, gdy na- mówił kapitan do niewidzialnego rozmówcy.
się śpieszę i nie mam czasu na dłuższe rozgle rozległ się dzwonek telefonu. Grymas
W godzinę później profesor Kuzniecow już mpwy.
zniechęcenia wykrzywił usta kapitana. Trze- znajdował się w gabinecie kapitana. Sawie]usta Sawieljewa skrzywiły się w lekkim
ba jednak v.i-rócić. Podniósł słuchawkę, wy- jew niespostrzeżenie obserwował swego goś- uśmiechu.
· 'ł s
a ,,·s1 -~ W odpow1'edz1' usłyszał cia. Uderzył -f!o przede wszystkim niesamowimiem
-- Postaram się w miare. możności skrócić
· k" d we n zvvId "'v·
Ja ·is z yszany, z enerwowany szep t · Kapitan
• · cie zmęczony wygląd starego człowieka. Zapa- naszą rozmowę, -· odpowiedział spokojnie
Sawieljew wsłuchiwał się z natężeniem w te dnięte oczy, bladość twarzy, bez słów opo- kapitan. Czy zna was ktoś w tym mieście,
urywane sł>0wa. z trudem udało mu się zrazu- wiedziały kapitanówi, jakie straszne dni mu- majorze?
mieć tylko niewiele .,kawiarnia Giulstan„.. siał przeżyć profesor Kuzniecow. Ale Sawie!· mia
· ł d uzo
· czasu co
1 st racema.
·
- Jestem tu po raz piewszy w życiu, i
profesor Kuzniecow ... komendant von Lau- iew me
.tz
...
''
Jed'ne
te
urvwane
słowa
dotarłv
do
.
ł
·
1
·
'
k
k''
1
t
mam
że jeszcze
po ra;: ostatni.
nl
,
J
v ,
Us yszar nag e czy3cs ro i na rnry arzu.
- nadzieję
Czy macie
jakieś pytania, kapiświadomości kapitana. Zdążył zro~umiec i•
Może profesor będzie łaskaw usiąść dalej anie?
ocenić należycie istotne ich znaczeme.
od światła. Nie chcę aby światło padało
. .
.
.
.
.
'
.
Saw1el3ew nie odpm•.riada3ąc na to, uwazProszę bardzo, profesorze, pamiętaj~ie o wpro_st na twarz profesora Chodzi o to, aby nie studiował dokumenty majora. Podniósł
tym, abyście nie wchodzili do kawiarm. Na on me poznał pana odraz~.
.
'
oczy i spokojnie zadał pytanie.
miłosć boską nie zapominajcie o tym. Rozu-1
Ktos zapukał do drzwi gabmetu. Saw.el-1
, .
.
·
·
·
·
· a · 1
o
-~-/" • do gab'netu
- Czy to • sa· •-.;·asze
1e"
tymacJe.- maicrze"
miecie? Nie ' ·.vchn·lź.c1e
do kawiarni'
Reszt a 1ew
PO'"'P
zrn , pr~"""
.we1~c
1
' i_
•
":
•
• ~
was nie obchodzi. Z:;i.raz wysyłam ludzi! Nszedł jakiś człowiek w mundurze maJora.
- Roznm1e sie, ze mo1e. Ale to wszystko l

zaczyna mnie
wam kapitanie

naprawdę

denel'WOW'.łĆ.

właściwie

chodzi?

O

·~o

I znów major nie otrzymał odpowiedzi na
swoje pytanie. Smvieljew w dalszyn-1 ciągu
uważnie studiował dokumeniy majora. Nagłym ruchem skierował światło lampy, 'tającej na biurku, WJ)rost na majnra. Popatn:ył
uważnie i zlekka się uśmiechnął.
"'
- Prawdopodo~nie, macie wątpliwośc; co
do fotografii? - zapytał nagle major. - 0'6ż
muszę wam powiedzieć, że się odkleiła i sam
· ł
·
kl · ·
mu ia em Ją przy - eic.
- A może major przez nieuwagę nakleił
inną fotografię - zlekka ironicznie zapytał
Sawieljew.
to za bardzo nieudany żart, ka· Uważam
·
p1tame.
- Tymczasem, majorze, konstatuję tylko,
że fotografia została nieudolnie podklejona,
odpowiedział, nie tracąc spokoju, Sawieljew.
A czy macie przy sobie dvplomy
na wsz!' orJ
dery?
- Oczywiście. że mam. Znai'du3'ą si" w meJ'
- "
walizce. Walizka pozostała w wagonie.
-

W jakim wagonie?

(D. c. n._l
/
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l Sekretarz Komitetu

10;;1. Loqa-Sowiński.

Łódzkiego P.P.R.,

T

I Sekretar-: li:o1n :tetu
P.P.R., tow. Minor.

l~;,;jewóuz l•iego

Posi.edzenie egzekutywy Komitetu Łódzlc iego P.P.R. (widoczni na zdjęciu: - tow.
11ursh1 fow. Barył,a_, tow. Loga-Sowiński, I sekretarz Ł. K. P. P. R., tow. Byra~ kierownik Wydzialu Propagandy K. Ł.P.P.R., te>w. E. Siaiciński, prezydent Ło
dzł, m-az tow. gen. Moczar, !:!,f wo.iewódz l:iego Ur.zędu Bezpieczeństwa).~~---

r

Prezydent m. Lodzi, tow. E.

Stawiński.

z z

Szef Wojewódzkiego Urzędu
to-w. gen. M. Moczar.

Bezpi4czeń-

Posiedzenie egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego P.P.R. (widoczni w _qlębi za stolein: I sekretarz Komitetu tow. Mmor, oraz kier. Wydziału Propagandy W .K.P.P.R. tow. Przybyl-Stalski),
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W RED KCJI ,,Gl

PROSIMY UPRZB1 .PPJ

•'
TOW. IRENA._ TARŁOWSI\A, ZAST~PCA
Ji,1C'ZELNEGO REDAKTORA,
RED. C GUMKOWSKI TECHNICZNY REDAKCJI.

REDAICTORI TOW. EDWARD UZDA:&"SKI, NACZELNY
REDAKTOR, ZAŁOŻYCIEL - JUBILAT

PISMA.

„CO DAJECIE DO NUMERU?"

Red. E. Uzdański przevrowadza codziennie ndprawę ·z zespołem redakcy_jnym „Glosu". Z t. zw. rozjaśn ionych wyrazów twa7'ZY wynika, iż lcażdy z współpracowników
ma zamiar „dać do numer·u" coś hyper-super-atrakcy}nego. Cz11 jednal~ te szlachetne
zamiary wytrz'!Jmnią ogniową próbę.„ kwalifikacji do dtuku'1

. We.iście .df! reda1cc.ii „Glosu,'' przy ni.
Piotrkowsl:ze.1 86 „sze;"- '·o otwarte" dla
wszystkich czytelników i ·i nteresantów.
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Napisał i ilustrował Jan Marcin Szancer

o
mia
ne
l

Niektóre znich pamiętają dni powstania już tutaj o wnę~rza~h fabryk, gdzie pl&<
„ziemi obiecanej". Na placach drzewa styk dociera r,za.a.k'? i c_ałe boga~two ele!llen
przesłaniające siatką gałązek bloki fabrycz t<?w pracy włok1emczeJ pozostaJe dla mego
...../
nieznane.

~·~i:~ie

Z

ac.nwycamy srę plę.lrnem krajobrazu,
górami, czy morzem, nauczylismy się
. od. dziecka podziwiać piękno kolumny greck1ej, ostrołuku gotyckiego i wszystkich
cudowności, stworzonych przez artystów
minionych„. ale współczesność?
e'{)Ok

się białe

p~~-

przek~~· :tart)'.Ill

.piszę~~ Jrr

opinio:ip
Na
i rude
chwiej&
ne, po
ropusze dymów. - Jest w wyboistych bru-1 głębszym :przekonamem: Łódz ;est piękna,
kiem i pejzażem staje się postulatem spo- kach pochylonych parkanach i mrocznych tylko to piękno .trzebq, zobaozyc.
P. S. IlustracJe, ktore załączam do arl;y·
łecźnym, przetłumaczeniem na ję~Jk pla- bramach domów nieuchwytny nastrój, któstyczny pracy, wyniku i zwycięstwa, wielkim zadaniem. Każda epoka miała swoje
spojrzenie, oczy artystów widziały życb po
przez kolor i formę, dzisiaj życie WY'.lrze-

ry odrómia Łódź, od innych miast, stwa-1 kułu są jedynie próbą zanotowania nastrO""
rza w całej jej bezpośredniości wrażenie jów. - Naryso ..ranie Łodzi, to z;:iclanie
współczesnego szarego piękna. Nie mówię ważne., J

jest dla nas najczęściej pospolita i brzydka. Powstawiamy ocenę jej
piękna. naszym wnukom, kiedy to dzisiejsze budynki mieszkalne, fabryki i strzeliste kominy staną się historycznymi zabytkami. Projektujemy natomiast piękno przy
<:>tle, wytyczamy na planach miast nowe
perspektywy ulic jasnych iczystych, higiena i wygoda stały się synonimem piękna do
którego tęsknimy. Któżby więc sobie zaprzątał myśl urokiem brudnego podwórka,
odrapanych murów kam;enicy czynszowej.
Mówi się po prostu Łódź, to jest miasto
fabryczne, a co zatym idzie brzyt:kie. -

dziło epigonów malarstwa mieezczaliłlkiego,
którzy zamknęli się wswoich pra::owniach,
prowadząc laboratoryjne docieka.nb.
Oczywiście nie jest rzeczą łatwą z11alezienie nowego stosunku do rzeczywistości i
nie może się to stać z dnia na dzień na.
zamówienie. Nie tworzy się stylu na kola- ,
nie, powstaje on zbiorowym wysiłkiem, latami, jak wielka rzeka stapiająca w sobie l
nurty wszystkich kierunków. Ale dlatego
właśnie, że nie jest to zagadnieniem łat
wym, winno pobudzać ambicję, niepokoić i
zmuszać do poszukiwań.

nawet cakie złośliwe powiedzonko
okr e.3 lające Łódź, jako największą w Polz jedną ulicą, po które.i chodzi
~ce wieś

I zdaje mi się, że Łódź, miasto bez ll':abytków, bez przytła:!zających świetnością
stylu kościołów ipałaców, jest niezwykłym
mtoywem dla dociekań plastycznych.
Kiedyś genialny Rembrandt buntował się
przeciw włoskiemu pięknu Rafaelowskich
Madonn, odkopywał w światłach i mrokach prawdę realizmu, Van Gogh z pasją
szaleńca szukał patosu w konstrukcji żelaz
nego mostu, dzisiaj nie umiemy się zdobyć
na wizję piękna zadymionego miasta.
Nad dachy Łodzi wystrzelają. ciekawe
okopcone kominy, a. w głębi ulic kryją. się
ieszcze małe drewniane parterowe domki z
mansarrdami.

Wsp.ółczesność

J'est

tramwaj. Bo bywalcy kawiarniani, czy
przyjezdni rzadko zbaczają z Piotrkowskiej, na niej koncentruje się życie „wielkomiejskie", reszta ogromnego i jakże cię
kawego miasta pracy pozostaje nienarusz.i·
na. Lodzi nie można poznać, a nawet zahaczyć w kilka dni, trzeba tu zamieszkać, a
przede wszystlcim pracować. Bo ł„ódź, nie
jest miastem turystów, jest miastem pracy.
Dużo dyskutuje się ostatnio na łamach
pism literackich i plastycznych o tema<:ie
w malarstwie Zainteresowanie siśl plasty~w. .L:ZlOllŚ więcej niż martwą naturą, uro-
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IRENA TARŁOWSKA

I! Jak sobie nasi Czytelnicy

RED. EDWARD UZDAIQ~

il wyobrażają zespół redakcyjny „Głosu" _
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RED. B. BEATUS

RED. JAN SPIEWAK

Red. Irena Tarłowska jest zastęp
naczelnego redaktora „Głosu". Nazwisko swoje wywodzi od czasownika
Jeśli
„trzeć" i rzeczownika „tarka".
chodzi o pracę w redakcji, „przecie!"!'
ona właśnie starannie cały materiał
naszej gazety, kwalifikując go bądź do
,,tarcia chrzanu", bądź do druku. Jeśli
jednak czasem materiał, przeznaczony
Chociaż można sobie wyobrazić (to
„do chrzanu", ukaże się akurat w dru- się zdarza) śpiewaka - bez głosu, nie
ku, naczelny redaktor zwraca uwagę: można sobie wyobrazić „Głosu" - bez
Tarłowska, trzesz zbyt słabo.„
Spiewaka. Śpiewak (Jan) rozbrzmiewa
tedy na łamach naszego pisma, przy
RED. ffiENA KAWCZAKOWA
czem podkreslić z uznaniem należy, iż
śpiewa on nie „Muzom a sobie", lecz
„Literaturze i życiu"„.
cą

RED.

Red. Edward Uzdaflskt jest naczet..
nym redaktorem „Głosu". Nazwisko
jego pochodzi od słowa: uzda. Swiadom
tej okoliczności red. Uzdaflski specja·
lizuje się w jeździe konnej. Objeżdża

Red. Beatus (po łacinie - błogosła więc 2 zapałem (osobiście ł zespołowo)
wiony) jest świętobliwym pielgrzy- grandziarzy politycznych ł gospodarmem „Głosu", który codzień udaje się czych, złodziei, nicponi i nierobów. Obna mozolną wędrówkę po fabrykach i jeżdża również, niestety, współpracow
Zjednoczeniach Przemysłowych. Jeśłi ników redakcji „Głosu": leniwym I
znajdzie dobre warunki i wyniki pra· opuszczającym się w pracy daje ostroudziela szrzodrze błogosławień gę, a zbyt narbwistym mówi - prrr...
('Y stwa na łamach „Głosu", jeśli stwier·
dzi niedociągnięcia lub bałagan - uży
RED. ZDZISŁAW KRóLEWSKJ
wa kija.„

STEF i\NSKI
RED.

HENRYK

RUDNICKI

'

l

I

Samo nazwisko, nieprawdał, wskazuje na pochodzenie od „kawki". Zgodnie z powyższym red. Kawczakowa
(wierna etymologii nazwiska) nie napisze ani słowa, nim nie napije się
czarnej kawki w którejś z popularnych
kawiarni. Pod wpływem wypitej kaw·
„ Wesoły
ki red. Kawczakowa zmienia się w pta
W „Głosie" redaguje
ka - kawkę i już bez większycb tru· Głos". Ta jednak kolumna nie daje,
ujścia bujnemu temperadności ·potrafi wyszczebiotać kolumnę oczywiście,
t. zw. „Głosu Kobiet".„.
mentowi red. Stefańskiego. Dlatego
też nie dziwcie się, jeśli swoje najlepRED. WIKTOR LEMIESZ
sze „kawałki" humorystyczne, tudzież
satyryczne zamieszcza nie w „Głosie",
lecz na t. zw. parkanach tudzież pło
tach. (Łata na siedzeniu dowodzi, iż
humor nie zawsze popłaca)„.

Red. Kr6lewskl prowadzi dział aportowy „Głosu". Zgodnie z brzmieniem
swego nazwiska jest on zdania, łe
sport ł tylko sport winien ,królować"
w życiu narodowym ł międzynarowo
Red. Henryk Rudnicki jest nocnym wym. Mimo jednak wielkich wysiłków
redaktorem naszego dzennika. Okolicz· nie mógł sprawić, iżby sport polski nie
ność, iż urzęduje w t. zw. „godzinach uległ detronizacji.
duchów'' sprawia, iż jest uważany za
RED. JADWIGA SZCZEPA~SKh
„złego ducha" tudzież groźnego pubacza przez naszych linotypi!i1tów, metrampaży i korektorów. To nic nie
szkodzi: dla naszego pisma jest on stanowczo „dobrym duchem".

RED. JAN MARCIN SZANCER

nieraz
Oglądając
w „Głosie" t. zw.
ilustracje, nie jesteś·
my pewni. czy to
rysunek, czy
jest
ślady muchy. Ze złu·
dzenia tego wypro- ·
wadza nas podpis:
Od chwili, gdy przekuliśmy miecze J. M. S .• To. ma niby
wojenne na pokojowe lemiesze, red . o7 na<'zar, ze. „rysoLemiesz zajmuje się ochoczo t. zw . . wał Jan Marcm Szan ~J
sprawami gospodarczymi. Pisze tedy,'
ile wyprodukowaliśmy wełny, ile wytworzyliśmy maszyn, ile obsialiśmy ha
(hekt· rów). Chociaż red. Lemiesz jest
t. zw. rhłopkiem - roztropkiem, statystyka sprawia mu wielkie trudności,
wszystko
obliczać
gdyż ma zwyczaj
~ ' palcach (od ręki i nogi).„
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cer". Oczywiście huj
da: Jan Marcin Szan·
cer, mimo, iż nosi
„redaktora"
tytuł
graficznego „Głosu"
nie rysuje, tylko gania po rajzhrecie mu
chy, usmoliwszy im
uprzednio łapki tuszem ,.Leszczyńskie Interesuje się głęboko, gdzie wybudi~o" ...
nął ,ciekawy" pożar, czy i kiedy zdekonną,
rzył się samochód z dorożką
kto w stanie zawianym trafił do koml·
sariatu M.O., a kto zostawił w tramwaju kalosze. Najchętniej lubi przebywać
w okolicarh Wodnego Rynku. Przychodzi wówezas do redakcji z krzy·
kiem i obwieszeza triumfalnie: Przyniosłam ostatnia kaczke dziennikarsk~t

