Cena numeru 10

ORGAN lK

•
I

zł. w

prenumerade bez zmtan

WK POLSKIEJ ZJEDNO CZONEJ PARTII ROBOTŃICZEJ
PIĄTEK 2-ł

ROK I (IV)

Nr 9 (1297)

GRUDNIA 1948 ROKU

POD SZTANDAREM POK JU

NYM, GDY WOJNA JEST ZAKOIQ"CZONA". i Spowodowali oni pierwszą wojnę §wiatona ogromne zyski i możliwość
Czyż te bluźniercze słowa amerykańslde-· I wą, licząc
go senatora I bankiera nie odzwierciadlają bezkarnych grabieży słabszych narodów
najlepiej nastrojów, dążeń i zamierzeń t>od-l przez zwycięskie imperia. Doprowadzili zaś
żegaczy wojennych? Czyż nie wskazują one do wyrwania z łańcucha imperialistycznego
dobitnie, gdzie narody doszukiwać się mają takie ogniwa, jak Rosja carska, doprowadzi•
faktycznych spr1',wców krwawej interwencji j li do zwycif:stwa klasy r9botniczej i socjaliz·
w Chinach i w Grecji, w Indonezji i na Ma mu na jednej szóstej globu ziemskiego.·
Spowod-0wall oni drµgą wojnę światową,
lajach, na Bliskim i na Dalekim W'iJchod~ie,
w Europie i w krajach Ameryki Połudmo- licząc na ogromne zyski, na zniszczenie tub
przynajmniej osłabienie Związku Radziecwej. .
Czyz słowa sen~tora i ~ankiera amerykań kiego oraz na pozbycie się konkurent-Ow na
skie'!o Barucha me rzucaJą Jaskrawego sno- . rynkach światowych. Doprowadzili za.I wbrew
pu ~wiatła na P,!-'Zyczyny gorączkowych .za- zamierzeniom _ do wzmocnienia Związku
b~egow ame?ka!łskich i •angielskich polity- Radzieckiego, do wyrwania z łańcucha im•
kow, gcnerałow 1 admirałow w poszukiwaniu perialłstycznego nowych ogniw, do zwycięa
przygotowałby nową wojnę imperialistyczną. baz wojennych, ło~łczycb I morskich na ca- siwa ustroju demokracji ludowej w Polsce,
•Trwały, demokratyczny pokój Jest niena- ly_m świecie? Czyz nie tłumaczą .one powo- Czechosłowacji I w szeregu Innych krajów
wistny anglo - amerykańskim imperialistom, dow n.l.eustannych, a tak przecłl"z podejrz~- Europy SrodkoweJ I Południowo • wschod·
bo wojnę traktują Jako, być może straszny, nych wizyt, składanych przez amerykan- niej
·
ale też i strasznie zyskowny Interes. Potwor sklch politykl)w I woj!!kowych w Londynie,
Nie lepszy los czek& I obecne ·„plany" pod·
ne te porrlądy miliarderów ameryka6skich l w Paryżul~ Berlinie i w· Rzymie, w Waty~gac~U~ojefnychi <?11urci::~ i Baruc~6w,
z przerażającym wprost cynizmem I otwarto kanie i w Madrycie?.
zegaczy woJen•
Bev now. "
ars a ow
Lecz wyznawcy ludożerczej, faszystowskiej
ścłą sformułował nie dawno jeden s czołowych polityków amerykańskiej finansjery, filozofii senatora Barucha, bez skrupułów nych - jak to stwierdzll Ge!1er!lłssimus Sta
senator I bankier w Jednej osobie, Bernard zapoŻyczonej z hitlerowskiej błbllł - „Mein lin - czeka han.iebna porazka • Czeka ioh
Kampf" czynią swe obliczenia bez właśct- j klęska, poniewaz miliony prostych ludzi
Bamch.
Oświadczył on niedawno, że „POKOJ WY wego gospodarza - bez narodów - przeciw pragną pokoju.
Im bardziej podżegacze wojenni zabiegaDAJE SIĘ RZECZĄ PIĘKNĄ WOWCZAS, narodom. Stąd wrecz śmieszne niekiedy poGDY TRWAJĄ OKROPNOSCI WOJNY myłki. jakle czynią" w swych obliczeniach cl ją o nową wojnę ,tym bardziej odwracają
się od nich narody, tym bardziej krzepnie
LECZ STAJE SIĘ ON PRAWIE NIENAWIST cyniczni wyznawcy złotego cielca.
obrońców pokoju,
front
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Każdy dzień przynosi nam wiadomości o
historycznych zwycięstwach obozu demokracji i pokoju: o zwyclęstwach wojsk generała Markosa, o zwycięskim pochodzie chiń
skiej armii ludowej, która zdobyła . prastarą
Pekin, o wciąż nowych osią
stolicę Chin gnięciach gigantycznego budownictwa socjali
stycznego w Związku Radzieckim 1 w krajach demokracji ludowej.
Takim wielkim, historycznym zwycięstwem
sprawy pokoju jest niewątpliwie i zjednoczenie ruchu robotniczego w Polsce. Kongres
SOFIA PAP. - Na V Kongresie Bułgar- dzynarodowej i polityki zagranicznej Buł- ukrywa Jest wrogiem komunizmu. Dobłtnte Zjednoczeniowy oznacza nie tylko likwidaskiej Partii Robotniczej (komunistów) sekre- garii, Dymitrow zaznaczył, że polityka ta o- świadczy o tym antyk-0mund.styczina d7Jlałal. cję rozłamu w polskiej klasie robotnlczej.
piera się na następujących zasadach: zabez- ność nacJonailsty(Ylllej grupy Tito w Jug0sła Stanowi to niewątpliwie historyczną zdobycz
tarz generalny partii Geongl Dymitrow zło pieczenie interesów narodowych Bułgarii, wi!ł. Dlatego też walka z nac.tona.11.zmem Jest polskiej klasy robotniczej, ale co więcej żył w imieniu Komitetu Centralnego obszer- ścisła przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, dla komunistów obowiązkiem pierwszorzęd- powstanie Polskiej Zjednoczone,1 Partii Robotniczej wzmacnia również siły obozu poporozumienie z państwami sąsiednimi. Bę- nej wagi.
ne sprawozdanie polityczne.
Wa1cząc prżeciwko wszelkim przejawom na koju na całym świecie.
· Pierwszą część swego sprawozdania Dymi dziemy walczyć - oświadczył Dymitrow dalej Dymitrow
Obecnie, po zjednoczeniu ruchu robotnitrow poświęcił krytycznemu omówieniu hi- przeciwko wszelkiąi usiłowaniom mlędzyna- cjonalistycznym - ciągnął
rodowego imperializmu, dątącego do lngeren - musimy wychow.ać masy w duchu proleta· czego w Polsce na zasadaeh marksizmu wyctlOMusimy
intemacjonalńzmu.
riack!ego
Będnemy
wewnętrzne.
sprawy
nasze
w
cji
(komu
storli Bułgarskiej Partii ·Robotniczej
leninizmu naród polski może ze spokojem
nistów) od chwili jej powstania po dzień dzi dążyć do jeszcze ściślejszej współpracy ze wywać masy w duehu niezłomnej wlid!ll"IIlo- spoglądać w swoją przyszło§d.
,;
Polska Ludowa, krocząc po drodze do Sosiejszy, podkreślając, że w ciągu toczonej Związkiem Radzieckim - z naszymi so.fu- ścl i wspólnego frontu demokracji looowej
Radmecklm ·na czele. cjalizmu w łcłslym s0Jus111 ze Związkiem
przez nią walki partia ta przeobraziła się w sznikami - kraJaml demokracji ludow~J - potężnym Zwią2lldemnarodu
mejy od 'spolsto. Radzieckim l z krajami demokracji ludowej
I r.e wszystklml miłującymi pokóJ naroda- Przyszłość nanego.
ścl tego frontu oraz od potęgi zwlązku Ra· - umacnia sprawę pokoju na całym świecie.
mi.
partię marksistowsko - leninowską.
Bułgarska Partia Robotnicza (komunistów) dziecki,ego z jednej strony I od n.szej goto.
Nasz ntandar - sztandar Polskiej ZJedno
Partia stała się przodowniczką klasy robot
widzi w interna· woścl do walki przeciwko międzynarodowemu czonej Partii Robotniczej - sztandar Marnlczej. zdolną do poprowadzenia tej klasy - stwierdza Dymitrow do ostatecznej walki o przejęcie w swe ręce ejonaUzmłe, we współpracy mlędzynarodoweJ kapitalizmowi I Imperializmowi z drugiej. ksa, Engelsa, Lenina, Stalina, to sztandar po
losu kraju, o doprowadzenie do zwycięstwa z wielkim Stalinem na czele, gwarancję samo Wychowame mas w duchu internacjona.t•zmu kojo. Pod łym sztandarem naród pol!lld pójsocjalizmu, do pełnego triumfu komuni'znv1. dzielnego bytu, rozkwitu I marszu naprzód na proletariackiego oznacza wzmożenie solidar- dzie naprzód, budując lepszą, szczęśliwszą
Z kolei Dymitrow nakreślił szczegółowo szego kraju ku Socjalizmowi. Uważamy, te na nej akcji pa.rtl.i komunistycznych i pełne przyszłość dla obecnych i przyszłych pokohistorię powstania frontu patriotycznego, u- cjonalizm bez względu na maskę, pod jaką się ttśwladomlenłe ll(lbte przoduJącej roli WKP(b) leń.
wypuklając rolę, jaką w tym froncie Jdgrywała i odgrywa partia robotnicza. Polityka
mówca stwierdził
partii robtniczej zmierzająca do pełnego zjednoczenia wszystkich sił demokratycznych I patriotycznych
pod sztandarem fJ:'ontu patriotycznego wzmo
Łódzkiego
cniła pozycję klasy robotniczej i doprowadziła naród do całkowitego zwycięstwa nad
W dniu wczorajszym w Łodzi odbyło się kretarza wybrano tow. Sienkiewicza Witol*
*
reakc,ią. Zwycięstwo nad elementami reakWczoraj, w dniu 23 grudnia 1948 roku I-sze Plenum Wojewódzkiego Komitetu Pol- da.
<'YJnymi i kapitalistycznymi stworzyło waCzłonkami Egzekutywy zastali tow. tow.: odbyło
się I Plenum Komitetu Łódzkiego
runki, umoiliwiające przyśpieszenie polity- skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Borzyckl Władysław, Bukowski Roman, Dn- Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Wo
Egzekutywy
kraju.
wyboru
rozwoju
dokonało
Zy
gospodarczego
Plenum
I
Gradecki
cznl"gP
nlakowa Irena, Feliksiak Jerzy,
Plenum dokonało wyboru sekretarzy ł
jewódzkiego Komitetu PZPR, która z kolei gmunt, Ley Włodzlmlerz, Mikołajczak Ma· Egzekutywy Komitetu Łódzkiego PZPR.
W 2'.Wiązku z tym - podkreśla Dymitrow
dokonała wyboru skretarzy WK.
Jian, ' Nieśmiałek Władysław, Salskl ZyNa stanowisko I sekretarza Komitetu Łódz
- należało sformułować nowe zadania stoNa stanoWtsko I-go sekretarza Wojewódz- gmunt, Stalskl Kazimierz, Stawl6ski Wincen- kiego PZPR wybrany został tow. Władysław
jące przed frontem partiotycznym.
kiego Komitetu PZPR wybrany został tow. ty, 'Szaniawski Jan l Szmidt Leszek.
Dworakowski. Na stanowisko II sekretarza
Pierwszym zadaniem była likwidacja ka- Domagała Czesław. Na stanowisko II-go seWyborów dokonano jednomyślnie.
wybrano iow. Stanisława Dania.ka, sekretaukróceprywatnej,
własności
pitalistycmej
rza organizacyjnego - tow. Jana Grudziń
nie elementów k1tpitalistycznych na wsi, zaskiego, sekretarza dla spraw ekonomicznych
sadnlc:ia przebudowa aparatu pa6stwowegi>
- tow. Adama Żebrowskiego. Do składu
z ~yraźnym wskazaniem dróg marszu do
Egzekutywy - poza wyżej wymienionymi Soci;łlł2mu.
Plenom wybrało tow. tow.: Burskiego AleW realizowaniu tych wszystkich zadań Bul
ksandra, Ciesielską Zofię, Jablo6skiego JaWY(komunistów)
garska Partia Robotnicza
na, Krzykalsklego Aleksandra, Mroza Zdzi·
Jako rzecznik
suwi.ła się zawsze na czoło,
sława, Rębowsklego Stefana, Stawiń~klego
interesów mas pracujących.
Eugeniusza, Smiejana Antoniego, UzclaflRki'.'
W ciągu ubiegłych 18-tu miesięcy poczygo Edwarda, Wardę Antoniego, Wende Wazmieposunięć,
decydujących
nione szereg
lentego.
rzających do ostatecznego umocnienia deWyborów dokonano jednomyślnie. Poza
mokracji ludowej i stworzenia niezb~dnych
t~ I Plenum Komitetu Łódzkiego :Polskiej
warunków budowy gospodarczych pods~aw
ZJednoczonej Partii Robotniczej fomówiło
Socjalizmu. W akcji tej korzystano z bez·
bieżące spraWy organizacyjne.
cennej pomocy WKP(b) i Stalina, których
rady umożliwiły szybkie naprawianie popeł
nio11y<..h błędów.
Następny numer »Głosu~
Budowa socjalizmu - podkreśla Dymltrow
ak~~e się
- jest obecnie głównym zadaniem Bułgar
skiej Partii Robotniczej.
2l'Udnia
poniedziałek
Przechodzac do omówienia sytuacji młę-

Niczego bardziej nie pragną dzisiaj narody,
Jak trwałego pokoju. Miliony prostych ,ludzi
na całym świecie, którzy na swych barkach
okropności i ciężary wojnieśli wszystkie
ny uważają, że pokój, aby być trwałym, mu
sł być pokojem demokratycznym i sprawiedli
wym zarówno dla wielkich, jak i małych na
rodów i opierać się na uznaniu suwerennych
praw wszystkich narodów.
Tylko na takich zasadach oparty pokój
otwiera perspektywy p,okojowej współpracy
mlędzy państwamL Tylko taki pokój zapewnla wszystkim narodom prawo do demokra
tycznego rozwoju, do całkowitej niezależnoścL Tylko taki pokóJ może być rzeczywiście
trwały i jesi w stanie przekreślić zbrodnicze,
napastnicze plany podżegaczy wojennych.
Gdyby można było przeprowadzić wśród
na.rodów świata głosowanie powszechne referendum - przekonalibyśmy się niecby
bnłe, ie za takim właśnie demokratycznym
i sprawiedliwym pokojem opowiedziałyby
się setki i setki milionów prostych ludzi
wszelkich narodowości. ras i kolorów skóry,
za takim pokojem głosowałoby 999 osób spo
śród każdego tysiąca. I gdyby wola narodów
musiała być szanowana i respektowana
przez wszystkie rządy, moglibyśmy być spo
koJnl o losy pokoju na świecie.
Tak jednak, jak wiemy, niestety, nie jest
ws7',ędzłe tam, gdzie u władzy stoją magnaci

kapitału i ie& słudzy spod znaku drugiej, rzekomo socjalistycznej, Międzynarodówki. Nawet haniebny los, jaki spotkał hiłlerowskich
nap!istników nie potrafił otrzeźwić tych, któ
rzy w imię swych zysków i przywilejów gołowi są bez skrupułów przelewać strumienil" krwi lud:r.kieJ.
Amerykańscy i angielscy imperialiści podeptali, jak wiadomo, porozumienia zawarte
za Związkiem 'Radzieckim w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, porozumienia. których ceIem bylo ustalenie trwałego, demokratyczne
go poltoju. Podeptali, bo pragną narzucić
uarodom pokój imperialistyczny - io jest
taki pokój, który byłby tylko pauzą między
dwiema wojnami, to Jesi taki pokój, który

Bułgaria na drodze do Socjalizmu
Przem6w tenie Dymitrow a na V Kongresi e llulgarsk iel
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Adama Mickiewicza

Uroczysta akademia w Moskwie w 150-:tq rocznicę narodzin wielkiego poety

MOSKWA PAP. -W sali kolumn<>wej Domu ZwiąZJ.ków Zawodowych odbyła się wczoraj uroczysta akademia z okazji 150-ej rocznicy urod:llin Adama M'.ckiewicza.
Akademia zorganizowana została przez
Z':"fi~ze~ Pisarzy Radzieckich, Komitet Sło:
w1ansk1 w ZSRR [ Towarzystwo ŁącznośOI
Kulturalnej z zagranicą.
Monumentalne wnętrza dom'!.\ Zwiąi:ków Za
wodowych udekorowano flag.ami polskimi i ~a
dzieckimi. W sali koll\.lmoowej nad estradą
i stołem prezydialnym widniał portret Adama
Mickiewicza
Al.adem;a; na którą przybyli przedstawicie.
le rzą.du radzieckiego i czołowi działacze radzieckiego świata kulturalnego i naukowego,
1p1'7,edstawioiele państw obcych oraz tłumy
mieszkańców l\IOskwy - przekształciła. się w
:niezwykle uroczv~tą I serdeczną demonstrac.ię
wsr>ólnoty
przyjaźni polsko - radzieckiej i
dwóch bratnich kul ur,
W prezydium akadem'.i r,asiedli: wicemdni8ter spraw zagranicznych ZSRR - Zor·in, am
basador R. P. w Moskwie - Marian Naszkow
ski. radcy ambas.-idy: Z?.mbrowicz i Lipowski.
general!ly sekretarz Związku P'sarzy Rad2liec
kich - Aleks'lnder Fadiejew, zastępca kiera
wnika wydziaht propagandy KC WKP(b) Tichonow,
Gołowienczenko, wybitni literaci
1 Wiśniewsld,
Ak~demię zagaił Aleksander Fadiejew, pr.ze
kaŁująć wśród aplauzu zebranych gGrące pozdrowienia dla narodu polskiego 1 dla pol.
sklej in!eJigencji, która wraz ze swym ludem
bmlufo dziś odrodzoną 0.jczywę, kroczą.ca ra
mię przy ramieniu ze zwlązkiem Radzieckim
w szeregach obozu demokratycznego,
Po przemówienm Fadie jewa orkiestra odegrała hymny państwowe Polski i ZSRR.
- Piękny i wnikliwy referat o życiu i twórC'Lości Adama Micklew'.cza wygłosił wybitny
poeta radriecki Mikołaj Tichonow. Stwierdzlł
on, że imie Mickiewicza weszło Juz dllwno
do Panteonu czołowych poetów świata.
,,Od czasu Mick•ewłcza - powied?:1at T1cho
n-0w - wiele zmieniło się na świecie wiele
zmieniło stę w kraJu oJozystym poety_ Przyjaźń między narodem polskim I naroda.ml ra
dzieckimi,, wyraia.1ą.ca s~ nlo w słowach,
w czynach. przyjaźń scementowana
lecz
krwią naJlepszych synów, przelaną w walkach o wolność na hiPra szcze<Jólnej mocy dziś,
gdy święcimy rocznicę urOdzin w1ellt1ego poe
ty ludowego - Adam aMiokiiewlcm,
d:Liś no·
Piękna postać poet:v. promien'. uje
wym światłem łlatego, że zakłamanie, którym
pragnęli zal:ryć Jego prawdziwe oblicze reakcyjni iGeoJ01owie - p'erzchło podobnie, jak
ipierzchlii pachołkowie pił&udczyzny i wojujące
go katolicyzmu.
Podobnie jak po W:elkiej Rewotucji Paździer
nikowej n;irn<:Jv Związku Radzieckńego w caswych klasyków i w
łei p-' - : 7 ·-r„ „·1 l ć1 lv
sw, · ,, ,, "' '1 ~·11 r,.,<''"llizm<Jwi korzystały 7
ir"• r' o:·c·bh u - t·1k sa 1no rlziś ob:<,>v'~+„1 d<>rn'lhra ·ycznej Po'~'{I z nowym 11,.. ,., · n· - 1 w'"'ł c; ':>i
się w dzieła Micki.ewicza, n° r ' \'" ,. ' r ni e iego
gorące wezwania dn rnlo" o ~ \: i. i f "lfl r'1om:erme
pełne patriotyzmu w;ersz1:, jego lJi.ryzm, który zrodził się z ludu.
~kiewicz ja.ko wielki patriota. polski, my
ślał zawsze o losach Słowiańszczyzny, rozu.
m.lał do jakich straszliwych następstw mo.
globy doprowadzić zwycięstwo krzyżactwa.
Omawiaiąc twórczość M'.ckiewic7a, Tichonow podkreślił zbieżność i pakrewieństwo
wielkim poetą polskim
między
.ideowe
! Puszkinem. Tichonow przytoczył wizję
przyszłości, rruconą prze11 nbu poetów, ośwlad
czając: ,,Ziściły się prorocze słowa. Dwa bratnie narody palskł I radziecki wiedzą, 1ż ich
przyjaźń wiedzie do r~kwltu obu kraJów.
Nieśmiertelną, olbrzymią spuściznę poetycką wielkiego wieszcza pol.sklego odziedziczyło
nowe pokolenie. uzbrojone w przodujące idee
w której
naszej współczesności - epoki,
wszystkie drogi prowadzą do komunizmu".
0

W.

0

Po Fadiejewie zabrał g~os ambasador R:P. w
Przypominając słowa w:.eszcza, by ,,książki
Naszkowski, po czym orkiestr~
zbłądz.:ły pod strzechy", Tichonow stwier Moskwie d'Lił: .,nietylko chłopi w nowej Polsce Ludó- odegrała hymny państwowe pol~k.i 1 rad.zie~
Następnie odbył .S:ę wielki koncert z ud:z:.ia
wej ezy.ać będą dzl.eła M1ek1ewicmt, W!IZYS kie bratnie narody upajać się nim będą w łem najlepszych sił artystycznych Moskwy:
przekładach by zł_ożyć hołd wielltlemu bojo. , Lwa O?<>rina, KoZłowskiego oraz przybyłego
wnikow1 n wolnosć na.rodu, o lepszą przy. do stoLicy ZSRR śpiewaka pol.skieCYo Jerzego
Gardy.
szlość Iudzk-Oścl".
jego

Zapowiedź

stra;ku kolejowego w Anglii

LONDYN (PAP.). Władze naczelne związ
ku zawodowego kolejarzy brytyjskich postanowiły ogłosić w ciągu stycznia strajk pracowników kolejowych na terenie całej Anglii.
Decyzja ta spowodowana została nieuwzględnieniem przez zarząd upaństwowionych kolei brytyjskich, żądań pracowników
kolejowych. Dotychczas toczyły się przewlewykokłe pertraktacje między komitetem

Katastrofa samolotowa
w Hiszpanii
LONDYN (PAPJ. Jak donoszą z Madrytu,
w pobliżu Tarragony uległ katastrofte samo
lot pasażerski, kursuJący na lJinii Madryt Barcelona. 27 osób zginęło.

Progno-za-pogody

Swięta
nawczym związku kolejarzy, a zarządem koWARSZAWA (PAP.). Chmurno z lokalnylei brytyiskich.
Obecnie sprawa zatąrgu między związkiem mi rozpogodzeniami. Temperatura w pobliżu
zawodowym kolejarzy brytyjskich spoczywa o stopni lub nieco poniżej.
•
•
w rękach ministra pracy Isaacsa.
powCldź
Do związku kolejarz:y należą p:ócz. p~a-:-1
cown.'.ków komunikac11 koleioweJ rowmez \
(-) Jak donosi dziennik teherański „Ettepracownicy kolei podziemnych, śródladowej
linii komunikacji rzecznej i wielu hoteli, bę- laat", powódź w okręgu Isfaganu zmyła z po
tlących własnością zarządu kolei brytyj- wierzchni ziemi 7 wsi. 120 osób straciło życie.
skich.

.

na

w Iranie

Grozna

Sprawa lndoliezji wRadzie Bezpieczeństwa
Delegat radziecki Malik - potępia surowo holenderskich napastników

P ARYż, (PAP) - Km·espondent PAP dono
si r. Pala.is de Chaillot: Ra.da Bezpieczeństwa.
postanowiła wysłuchać opinii Australii i Hindustanu w sprawie wydarzeń w Indonezji, jakkolVl!"iek państwa. te nie są członkami Ratly.
Na środowym przedpołudniowym posiedzeniu
Rady DezpieczeńRtwa przemawiali · delegaci
Chin, AuRtralii i ZSR,R.
Delegat Chin przyłączył się do stanowiska.
USA i oświadczył:· że będzie głosował za rezolucją

amerykańską.

Następnie zabrał głos przedstawiciel A.u.stra.lii, który oświadczył, że rząd australijski jest

gł~boko za.niepokojony polityką holenderską
zaznaczył mówca
Indo~ezji. Polityka ta -

w

nie tylko nie doprowadzi do uspokojenia w Indonezji, lecz może rozpalić płomiel1 wojny na
terenie południowo-wscho.dniej Azji.

przeprowadzenie kontroli nad prz~rwa.niem dz1& ·
ła.l5. wojennych i wycofaniem WOJBk na poprz•
dnie pozycje.
Delegat radziecki krytykował projekt rezolucji amerykańskiej podkreślając, że rezolucja. ta
pomija. milczeniem fakt agresji holenderskiej.
Ra.da Bezpieczeństwa - &twierdził Malik - po
winna. nazwać rzecz po imieniu. Holendrzy dokonali aktu agresji. Rada. Bezpieczelistwa powinna a.kt ten napiętnować i potępić.
N a.stępnie delegat radziecki zaznaczył, ie
wniesiona. łl}eznie
rezolucje. e.m.eryka.ńska. przez USA, Kolumbi' i Syrię mówi ogólnikowo
o działaniach wojennych i zawiera. &pel do obu
stron o ich przerwanie, ale w istocie rzeczy apel
ten należy skierować jedynie do Holandti, nie
zd do Republiki Indonezyjskiej. Z tych wz.gl~ •
dów delegacja radrlecka nie będrle popierała
rezolucji a.meryka:6.skiej.
Mówca przedstawił historię zagadnienia. łndo
nezyjskiego. Przypomniał on, ze republika. indo
nezyjska powstała w wyniku ruchu wyzwole:dczego narodu indonezyjskiego w sierpniu 1946
„Llberat1on" podkreśla, że ,,układ" w spra roku. Od pierwszej chwili znajdowała się ona
wie Ruhry ma na celu wpokojenie opinii pod groźbą agresji ze strony mocarstw kolonialpublicznej we Francji i w krajach Beneluxu. nych. Wojska holenderskie po raz pierwszy do
Układ ten jest parawanem, za którym odbl; puściły się agresji w lipcu 19!7 Toku. Zajęły one
wówczas znaczną. część terytorium Indonezji i
dą aię w terminie późniejsi;ym prawdziwe
Ten
okręgi tego kr&ju.
zdobyły najbogatsze
rokowania w sprawie Ruhry,
ail"esywny akt również wtedy był dokonany
pisze dziennik "W rzeczywistości
pod maską. tzw. „akcji politycznej ...
przymierze Stanów Zjednoczonych z NiemZwiązek Radziecki domagał sit już wtedy po.
cami w międzynarodowym organizmie kon- tępienia agresji holenderskiej t powołania objek
trolnym przyniesie korzyść kapiitalistom nie tywnej komisji, która wystąpiłaby w sposób skuteczny przeciwko agresji holenderskiej.
mieckim oraz amerykańskim".
Delegat radziecki stwierdza, że niektórzr
członkowie Rady Bezpieczeństwa włożyli niema
ło wysiłków w to, aby umniejszyć znaczenie postępowania Holendrów w Indonezji. W ten spoi
dzono też w mieście Rehovoth na południe Bób popierali oni agresję. Utworzono bezsilmt
od Tel Avivu. Komunikaty dowództwa woj~k 1 - jak - wyraził się Malik - bezzębną „ko
Izraela wzmiankują o starciach w południo misję dobrych usług''. Komisja ta de facto stoi
wo-zachodniej części p.ustyni Negew, stwier na straży interesów Holandii. w Indonezji. Nie
dtając, że Egipcjanie użyLi broni pancemej jest ona. czynnikiem objektywnym. Za pośred
i samolotów. Egipcjanie usiłowali z.niszczyć nictwem tej właśnie komisji narzucono Republl
ce Indonezyjskiej układ, na mocy którego zna
przeh:eg'.ljące tamtędy rury wodociągo~.
czna czt4ć terytorium Indonezji przeszła pod
kontrolę Holandii. ~orzysta.ją.c z pomocy „Komisji usług'' Holandia. utworzyła na swoim tere
•
nie "rządy marionetkowe. Przeprowadziła ona
„Wasze nieustanne 1 bohaterskie wysiłki z ogromnymi sukcesa- blokadę ekonomiczną,, nie dopuszczając do Indo
stwierdza Pollitt mi rządu wolnej Grecji, który święci pierw~.:ą. nezji żadnych towarów i hamując jej eksport,
rocznicę swego istnienia - stanowią gwaran-1 Blokada ta jest ekonomiczną agresją przeciwcję, że walka o pokój, postęp i sprawiedliwość ko Republice Indonezyjskiej.
-o-w Grecji zakoliczy się zwycięstwęm".

Charakteryzując przygotowania. hole]ldersl~ego napadu na. stolicę Indonezji, mówca ohna.d
czył: „Hitler nie postł),Jil tak brutalnie z Holandi.ą w roku 1940, jak Holandia z Indonezją
w roku 1948' '.
Związku RaNastępnie zabrał głus delegat
dzieckiego Malik. Mówca złożył projekt rezolocji, przewidującej podjęcie przez Radę Bezpie
czenstwa .szybkich i stanowczych decyzji, mających na oelu:
a) natychmiastowe przerwanie agresywnych
działań wojsk holenderskich ,
b) wycofa.nie wojsk holenderskich i powrót
woj~k indonezyjskich na popnednie pozycje.
Rezolucja radziecka zawiera również postulat utworzenia komisji, składającej się z przed· sta.wicieli wszystkich członków Rady Bezpieczelistwa. Zadaniem tej komi.Sji miałoby być

Bezprawne .machinacje w sprawie Ruhry
Prasa paryska o nowej samowoli Anglosasów
(PAP). Prasa paryska poświęca
lkzne komentarze zakończeniu . obrad londyń
skiej konferencji 6-ciu w sprawie Ruhr~.
„Humanite" stwierdza, że decyzja Cfay•a
i Robertsona, przekazująca kopalnie i pn.e
mysł Ruhry w ręce niem:eckie została utrzymana w mocy. Konferencja londyńska pisze dziennik - ograniczyła się jedynie do
obrad nad problemami drugorzędnymi, zasa
ra n~'· ,J yn;.1rodowej kontroli Ruhry została
norzucona, co--jalt zaznacz.a ,,Humanite" ;e~t oczywistym pogwałce"''"-' nkładów poczdamski'.ch,
PARYŻ

7

• w pustyni• Negev
Nowe starcia
LONDYN (PAP). Jak d-0n0Si z Tel-Avivu
agencja Reutera, w ciągu ubiegłej nocy na
odcilll.k.u Nihim, w pustyni Negew, doszło do
nowych starć z wojskami egips!dmi. Rzecz
nik Izraela stwierdził, ~e samoloty nleprzy
jacielskie zbombardowały pewne południowe osiedle żydowskie_ Alarm lotniczy zarzą

• do r•q d U M ar k osa
Harry Po l:ll1tt
l

LONDYN PAP. - Sekretarz generalny A.ngielskiej Partii Komunistycznej Harry Pollitt
wystosował na ręce kierownictwa Greckiej Par
tii Komunistycr.nej pismo gratulacyjne z okazji pierwszej rocznicy utworzenia tymczasowego rządu demokratycznego.

Daleko od ·M osk"7y

Jak będziemy na każdym kroku za
łez
nabożeństwo odprawiać nie starczy! Szykujcie się do odjazdu! zwrócił się do Poliszczuka.
- Nie macie prawa nas zmuszać. Jes-;:
ponuro
zarządzenie z rady miejskiej odpowiedział starszy.
- Mam prawo, chłopie! Nie będziesz
sprawdzał moich praw, nie o tym mowa.
Ja ciebie nie będę zmuszał, sam pojedziesz
- Batmanow zamykał i otwierał zmarznię
te w skórzanych rękawicach ręce. - Dużo
naszych ludzi pracuje w różnych punktach.
Jak Adun zamarznie - jeszcze poślemy. A
czym będziemy ich karmić? Zanim przebijemy na Adunie drogę lodową i przewieziemy produkty na koniach albo maszynach - ile czasu przejdzie! A muszą praco
wać ! N a punktach zas brak im narzędzi,
brak najpotrzebniejszych materiałów. Cóż
zrobią gołymi rękoma. I konie są potrzebne„ na sobie nie będą dźwigać drzewa z lasu. Według ciebie możemy powiedzieć: do
niech zdychają z głodu,
diabła z ludźmi,
niech ciągną drzewa z J.ag11 11a. sobie, niech
nie pracują, 'l
-

---o-
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Ażaiew

umarłych

LONDYN (PAP). Z Tokfo don~, !e . w
prem'.er japoński Yoshlda, rozwiąmł:
parlrunent. Dnia 23. 1. 1949 r, odbędą się
nowe wybory,
&rodę

-

Ja nie mówię: do
Poliszczuk.

diabła

z

27)

ludźmi!

powiedział

- Więc chcesz abym ich stamtąd wyprowdazi? Pomyśl tylko, czy ja mogę• tera.z wyprowadzać ludzi z tajgi i traruć
czas, którego mam tak mało"? Ludzie muszą tera.z urządzać się na punktach, szykować się do zimowych prac, a jak tylko
Adun zamarznie - drogę na lodzie przebijać. A może ty masz inne wyjście z sytuacji?
Wasyli Maksymowicz mówił pouczająco
i spokojnie. Poliszczuk rozgniewał się.
- Smiejesz się ze mnie, naczelniku, czy
co! Ne mam żadnego wyjścia. A objaśniać
mi także nie potrzebujesz: jeździłem do
punktów, widziałem ludzi, rozmawiałem z
nimi. Nie przetrzY!llają w żadnym wypadku.
- Przetrzymają, jeśli poślemy te dwa
kutry. - Wasyli Maksymowicz obejrzał
ludzi i nagle zapalił się: Boicie się, czy co?
- Boimy się, cóż w tym dzJ.wnego '? Wszystko
przyznał się ktoś w tłumie. nrzanadnia i Sii.mi rurin.iamv_ Trudno jest

a.by ktoś czynił rzeczy niemożliwe.
Nie wiedziałem, że tylko łatwe sprawy można wam powierzać - powiedział
Batmanow i wywołał z tłumtt tego, który
mu arogancko odpowiadał.
- Jak uważacie, czy naszym towarzyszom na froncie bardzo łatwe spr.a.wy po·
Znów odwierzają? Wstydzilibyście się! Odbijajcie od
wrócił się do Poliszczuka: .
brzegu, pojadę z wami za starszego.
- Nic z tego nie będzie - po milczeniu
Nie wypada,
odpowiedział PoJiszczuk. aby naczelnik budowy, sam odprowadzał
Starszy naciągnął zdjęte
każdą barżę. -

zmusić

-

rękawice

wielkości

łopaty,

i

naciągnął

czapkę.

-

Czy są tu pośród was komuniści? -

krzyknął Załkind: podniósł się wraz z gruKomuniści poprowapą ludzi na barżę. dzą za mną obie barże.

- Co wy, do licha, Michale Borysowi·
czu ! - żałośnie krzyknął Poliszczuk. Jestem bezpartyjny, to mnie z gry chceci
wyrzucić, czy co? A p<>tem w mieście nie
Załkind zamiast
będę mógł się pokazać:
Poliszczuka barżę po Adunie prowadzi!
Złaź!

Starszy machnął ręką swojej załodze. Ci
głośno tupają.c no2'.amL
zbiegli po ·sto:t>niacł>

wraz ze starszym

ROZDZIAŁ

SIODMY.

JAK PODZIELILI

PRACĘ.

Początek budowy przypadł na zimę - w
tym właśnie tkwiła szczególna trudność
sprawy. Według praw inżynieryjnych nie należało w żadnym wypadku budować
rur_ociągu . w. okresie .zimowym. W każdym
razie ~yb1tni zagraniczni fachowcy, do autorytetu których często uciekał się Grubski, uważali to za rzecz niedopuszczalną.
Załoga Batmanowa musiałaby zgodzić się
na długie wyczekiwanie w gabinetach, a
trasę ustąpić bez walki wichrom i buranom.
To oznaczałoby, że podpsiują się pod raportem Grubskiego, o tym, że termin podany przez rząd jest nierealny. Z dwunastu
miesięcy przeznaczonych na układanie rurociągu, zima trwała co najmniej siedem
- jakże można było z nich zrezygnować?
Batmanow i jego pomocnicy nie zamierzali
składać broni, tak że linia ich postępowa~a ?kreślała ~ię .sa~a p~z~z się: post.anowili rue oddawac zmue, aru Jednego miesiąca,
ani jednego tygodnia, ani jednego dnia po prostu nie zwracać na nią uwagi! J ednakże nie tak łatwo było zapomnieć o zi·
mie. Nię zdążyła się mcząć, a już przynio..
·
sła ze soba t>ełno tro~k.

d. c
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Nafwiększe-hisłoryc.zne zwycięstwo

Polska p.ad morzem

Klasa robotnicza i masy pracujące Pol-' dnia~h, które przeżyliśmy w okresie tego Stalina i na wieloletnich doświadczeniach
... ski o~niosły największe w swej hi- historycznego Kongresu naszym zadaniem przoduiącej WKP(b) oraz polskiego ruchu
storn zwycięstwo. To proste, bezpośrednie najbliższym jest ponieść w szerokie masy robotniczego.
Przejaw ten jest gwarancją, że dorostwierdzenie - formułowane w czasie Knn ludowe wielki i twórczy jego dorobek.
gres~ -:-- najk~ócej i . bodajże najbardz: ~j , Niech cała-Polska rozbrzmiewa prawdą o bek historycznego Kongresu stanie się wła
snością nie tylko każdego członka PZPR,
treściw1_e ~ryraza prawdę o sukcesie kt6 e' wielkim Kongresie Zjednoczenia". .
Pr~ed Kongresem wypowiedżi mas par- ale jednocześnie ogromnej większości namu na imię - !edność. Historyk p)lski ,_
go ruchu robotmq;ego przy ustalaniJ wa.- tyjnych na specjalnych zebraniach kół, na rodu. Marksista-leninowiec bowiem, to
człowiek czynu i walki, który potrafi mo
ności i donio~łości rewolucyjnych wydc.- wyb'orczych konferencjach okręgowych rzeń, wytyczaJących etapy walki o socja- są wyrazem niezachwianej pewności, że bilizować wokół siebie nowe siły, uzbralizm - powstanie Polskiej Zjednoczonej 1uchwały Kongresu to dojrzały owoc po- jać się i kierować na wyznaczone pozyP~rtii Robo~nicz~j b_ędzi_e z~sta_w~ał ~a !ów I trzeb i pra_gnień każdego . człowie~.a pra- cje. I dlatego partia w większym niż dom z tak waznym1 osiągmęciam1, Jakimi by i cy. Już wowczas przoduJąca częsc klasy tychczas stopniu zespoli się z klasą robotzorganizowana politycznie niczą, skuteczniej niż dotychczas podejło uwolnienie kraju z niewoli hitlerow- robotniczej
W oigóllinym .rorzivraju sił· żywiortmyiah kira,j1t1
skiej i zdobycie władzy i jakim będzie w , przyjmowała i pogłębiała ideologię mar~- mie zadanie - na które wskazał tow.
pr;zyszłości zbudowanie socjalizmu i bez-1 sizmu-leninizmu z poczuciem dumy klaso- Berman - „przezwyciężania wahań śred- me uJStaijią wy151ilhk!i Foll'S.k1 w lkierunllw Olfl'8Jl10Wa
wej, wypływającej z faktu dojrzało$ci po- niego chłopa i drobnomieszczaństwa miej .nIDa rorzJ1€ogfyich niaszy!Clh morżllJwośiai moirel!cich,
klasowego społeczeństwa.
. Co złożyło się na to, że rozdziały naszej : litycznej. Każdy członek byłej PPR czy skiego". W tych warunkach każdy czło- drziękti iP'CJlsia.c1alllJemu rz; góTą 500 lidom. wyibmieh1storii będą nosiły kolejno następujące ; PPS, wypowiadając swoje myśli i uczucia, nek partii uwielokrotni swoją umiejętność :Zia i &1la'1€.gl()rwii COt!1arL ~\P'raJWllliej i eawrgklZlfl.Jiej
tó
_...
.
~:t~~y: odzyskanie niepodległości przy po- ! wyrażał w nich głębokie przeświadczenie „badania potrzeb i bolączek i jednocześk" iP!J15lCllllJ11l>e:y1U1L po1I1 'W.
t h b 1
•
•
k'
•
I
W'Ilarr. zie 'W!ZinaJsttającyim bez JPII1Zlł1ll'1WY tolll.lilrn:ocy Armii Radzieckiej i zdobycie wła-, o słuszności podstaw, na których odbywa nie ie~owame u~uwan~em yc. o ~cze ·
clży, jedność k~asy _roboti:ic_zej, pełny suk- się_ zjedno~zenie_ ruc?u robot~iczego, wie- P?zwoh to par.t;i - łak st~ierclził to;v. iieim !1Jo1ty po!Lffi<:i~j1, 'klt.ó.rej norwe jeooois1tlkr.
eipwsrz.crnają [)13JS\Zle stoic:zmr.e, Erz'koces w budowmctw1e socJahzmu?„
1 dział bowiem, ze bierze udział w walce Bierut - skupie wokoł zadań wytkmę- I .naiz :po 111 m.
Najogólniej na pytanie to odpowiedzieć i pracy partii, która wspiera swoją dzia- tych przez Kongres najszersze masy na-1 liuny liiozir.ie ikiaid.iry ma1ryn:a1TIZy po151ldch. Oto
·sibaiteik e7Jkdony wyipły.wia rrua !Pełnie moinze w
można by w ten sposób. Czołowy oddział łalność na naukowych podstawach, ustalo- rodu.
ćwio'lleb.ny :rajis do dalekdic:h ;pomów.
·Antoni Pokorski
klasy robotniczej zorganizowany politycz- nych przez Marksa, Engelsa, Lenina,
------~·-··--=-·~ - ,_,...,,.....,.~~.........;;:,..,_;__ _~..:-------------·~-„~·--··· · · -·
nie potrafił w trudnej codziennej walce z
I!
ł
•
wrogiem klasowym dokonać pełnego obra
i na tym obrachunchunku z
.
ku oparł wskazania ideologiczne i organizacyjne na przyszłość.
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Podmajstrzy i Pluciński o wrażeniach z Kongresu

- Na fabrykach, w masie robotniczej, nia referatu tow. Minca był tak zapatrzony
Tuw. Podmajstrzy, dotychczasowy sekrenych 11;- Kongresie, a przed Kongresem _
byłych pepesowców panuje ogromne w megafon, że po prostu nie dostrzegał niwśród
zarów
mówi
PPS
·
c
·
1
·
D
t
'
·
d
·
·
odku
o'
w kaz· dym
.
,
naszego ?-Yc~a, wszę zie i arz ue mcy zer':'oneJ
. sr
tam, gdzie trwa praca rąk 1 mozgu - ten , no 0 swoich wrażeniach z Kongresu, 1ak i o zadowolenie; w nowych tormach organiza- kogo dokoła siebie, odezwał się potem:
- Czy to będzie możliwe? Czy aby potrafi
niewątpliwie stwierdzić musi, że nikt nie 1echach kongresowych w Łodzi wśród człon- cyjnych będą mogli lepie] pracować; wzrosną ich prawa i obowiązki - wzrośnie ich my?
kierował się. przy omaw~ani;i _,zagadnief1 1 ków PZPR, na ,jego dzielnicy.
I po chwili wahania, odpowiedział sam so
r~tch1:1 robotniczego "'.st~dhwosc1ą, że prze I _ Sócjalizm stał się dla nas wszystki<:h aktywność. A chcą pracować aktywnie, chcą
C~\~le - wszyscy dązyh do i;e?iego UJaW~ czymś bliższym n'ż dotychczas . Prze.~tał być wnieść swój wkład - właśnie dlatego, że ma bie.:
- Potrafimy, skoro potrafiliśmy odbudo· · p 1 ki niedaleki"'J. przy
b
d
j
.
. .
niema prawdy o r;-zeszłosc1, by na teJ
prawdzie budować 'I skazania na przy- , po.ięc1em abst.rakcyJnym, przestał być dale- ą prze so ą wizJę os
J ką pe. rsp_ek_ tywą,_ a staje się ,ko.nkretną 1ze- szłości, Polski kot'1czącego się planu trzylet- wać kraj, gdy jeszcze silna była reakcja I
szłość.
as e niego; Polski planu sześcioletniego, i Polski gdy między partiami robotniczymi istniały
ł
kt
·
orą my, . w asme my, ~ z
Dorobek Kongresu to treściwe sformu- czyw1s t.osc1ą,
socjalistycznej, Polski spra- nieporozumienia. A teraz, gdy id·!iemy wszyłowania Deklaracji Ideowej i Statutu Or-! pok?lenie._ my, członkowie PZPR, będziemy pozmeJszej
wiedliwości społecznej, dobrobytu i kultury. scy razem, potrafimy, i żadna wroga siła
ganizacyjnego PZPR, które uchwalone zo- reahzowac.
nam się nie oprze.
•
•
d
1 • d
M'
' ·
•
- Kiedy mow1ł tow. me, Kle Y prze na
stały po całkowitym ideologicznym i erga„Fantastyczne" cyfry planu sześcioletniego
Tow. Pluciński, dotychczasowy II-gi sekre
nizacyjnyrn rozgromieniu nacjonalizmu, re szymi oczami ukazywała się Polska taka, jastały się w św~aką będzie za 6 lat, kiedy ·widzieliśmy fun~ tarz Dzielnicy Górnej - Prawej PPR, mówi: przesta~y być fa~tazją,
fo~·mizm~ i ?P.°~tu~izrnu._ Uc~wały te
domości robotmków rzeczywistością, ktorą
damenty socjalizmu w Polsce, mogliśmy juz
w1ą o w1elk1eJ swiatoweJ roll WKP(b) - Bardziej niż jakiekolwiek wydarzenie oni właśnie mają stworzyć. I stworzą.
p~r~ii Lenit;a-Stalin8:, ~tóra z_bud.o~::ła so-1 wzrokiem sięgać dalej, I ujrzeliśmy miasta
- „Jedność zwyciężyła". Gdy w hale faprzed tym, Kongres ujawnił, jaką potęgą jest
c.'.ahzm_, ktor? była i Jest z:a3Vl'.az?ie1szym i wsie socjalistyczne.
1 ujawnił ~~ ~rzede wszyst bryczne wpadły te słowa tow. Bieruta, u wie
~tnicza:
rob
k~asa
PPR-owcy?
byli
i
PPS-owcy
Byli
_
j
prc;l~t~
_więzi
o~rodk1;m_ n;1ędzynarodoweJ
yko kim sam_J klasie robotnicze]. ze to ona de- lu towarzyszy, zwłaszcza u starszych towa. "ł . t b
k'
Z b
natu. Św1aaczą one o pełne] zgodnosc:1 11 T
d
. .
• ow. . am ro"vs 1 mow1 , ze rze a w
·
·
,
, .
.
. d
rogi w przy- rzyszek, pojawiły się łzy w ocz eh. Bo one
ze to ona wytycza
. 0 .- cyd UJe,
.
.
.. .
.
Je nomyslnosc1 delegatow Kon~resu w de- !
pr~yszłość. Słu \ właśnie, które wiek swój przeżyły w okretę
kształtuje
ona,
to
że
szło~~·
się
•
'.
~e
to,
;'
wąt~~
cydujących d1a ruchu robotnfczego spra- i rzen:ć te rozmce. Nie
wach. Są dokumentem zgodnej współpra- l starne. Wszystko, co_ nas. rozruł?, . zmkme. w chahsmy referatow tow. tow. Bieruta i Cy- I sie niev,roli kapitalistycznej i rozdarcia w kla
cy półtoramilionowej rodziny robotniczej. : pracy, w aktywności polityczneJ 1 gospod~.r- rankiewicza o podstawach ideologicznych· sie robotniczej najlepiej wiedzą co to jest
'
'
i czej, w pracy nad budownictwem. I ja i przy z·Je d noczoneJ. p art"
Ujawi1iają dorobek zawarty w cyfrze sze- 1
u, a po t em t ow. M'mea o jedność robotnicza.
.
ściu rn.iliardów złotych osiągnięty przezJ, tłaczająca większość towarzyszy - byłych planie sześcioletnim, który zmieni oblicze na
- Co ja osobiście myślę? - Jak wszyscy
tk ć
d · t
K
ongresowy mas pracu}ących i zapo i pepesowców, z którymi z ązy em się ze ną szego kraju. Porwały nas cyfry tego planu,
czyn
partii jestem dumny z osią.~r>:m"członkowie
„
·
·
K
·
t
·
· s1ę naszym s a 1 po powrocie z ongresu, wierzymy me„a- porwał nas obraz tej przyszłej Polski. I zroWl.adaJ·ą
"
. ten s t anie
. , z·e Czyn
cia jedności. Przez cztery lata pracuję aktyw
chwianie, że w PZPR wszyscy jej członkowie
łym dorobkiem na przyszłość.
·Zapowiadają pogłębienie więzi między mają równe możliwości, możliwości równe- zum~eliśmy, 1 zrozumi_eli to wszyscy robotni- nie w partii i wiem, że moja praca nie poZjednoczoną Partią a klasą robotniczą, 1 go startu. że w żadnym wypadku nie po- c~: ze referat to~. ~mea .i referat tow. tow. szła na marne. W osiągniętej jedności klasy
przednia . przynależność .partyjna b)dzie ? Bieruta I_ Cyrankiewi~za - to jedna całość. I robotniczej jest wkład każdego członka narmasami pracującymi w mieście i na wsi o::rromną większośdą narodu. Wytyczają czymkolwiek decy~~wmć, ~e decydowac o kaz ż~ po~raflmy v'.szY_stkiego ~ckonać, bo n31stą-1 tii. r jest również mój skromny wkład. I
. .
,
.
k
.
.
t dym członku partu będzie jego praca. Pra- piło ZJednoczeme, ze potrafimy zbudowac fun
nh
d t
h
k
n
Ś- - ł
po s aw_a.... opar ~ ca dla tych naszych wielkich i pięknych ce- dament:v socjalh:mu, bo zdrowe są fundamen wrem. cze a nas duzo roboty i rowmez w
cis e, na n"u owyc
dla
przyszłości damy z siebie wszystko plany gospodar_cze o~budowy . i roz?udo- i lów, które teraz po Kongresie widzimy tak ty ideologiczne PZPR.
A. p,
- Jeden robotnik, który podczas słucha- partii, dla socjalizmu.
wy przemysłu 1 rolmctwa. Sw1erdzaJą ra-1 wyraźnie.
dosny fakt, że sześcioletni plan gospodar- , 11mim11u1--111-1111-1111E!ll1ll1111--11111•111u111-1111-1111-1111-111i-11111i111E111111-1111-1111-1111!1:111i11111111Emlll!ll1milli:l!lll!1111-1111-1111amm11111B111S11
czy. s~worzy w naszym kraju pełne zręby j
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Wyst"!lu.•a podarunków

T

i
socJahzmu.
~li
en najogólniej tu z konieczności scha-1
.
rakteryzowany dorobek Kongresu to
Przez cały czas. trwa~~ Kongresu nzynna
krew z krwi klasy robotniczej i wszystkich postępowych sił narodu polskiego _ b~ła w gmachu Pohtechmk1 Wy_stawa podarun:
kow, przemysłowych Kongresowi przez załogi
.
.
.
. ,
to zapowiedz wcielenia w czyn wiekowych tabrvczne z całej Polski.
.
.
.
.
.·
pragnień wyzyskiwanego i ciemiężonego
Czołowe
.~chodz1i:iy . do p1eTwsze} . ~'!'h·:
człowieka. Nic dziwnego, że w tych warun
kach KonPres Jedności stał się ogniskiem mieJsce. zaJmUJą, _tu dary gormkow. miniatura
' przekrOJU kopalm - płaskorzeźba z węgła,
.
.
,,
:"'
,
~?~oł ktorego skup1~ły się naJl_eps~e my- chodnik _ rzeźba z ~ęgla, z wielkim artyz·
sh. i serdeczne uczucia ogrornneJ większo- mem wykonane miniaturki lampek i kilofów
górniczych z miedzi i niklu i wśród dziesią;r.·
ŚCI narodu„.
amykając obrady I Kongresu Polskiej ków rzeźb, przedstawiających górników w pra
Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. cy i spoczy11ku. wykonane z węgla, olbrzymie
Bierut powiedział: . „Po niezapomnianych popiersie inicjatora. wspćłzawodnictwa pracy

Z

Przegląd
Kongres Zjednoczeniowy parW robotniczych w Polsce wywołał wielkie za'.nteresowanie społeczeńs twa radZleckiego.
Gazety moskiewskie zamieszczały cod7Jien
n.e sprawozdan·a z posiedzeń zjazdu. Gazety
opublikowały również referaty tow. tow. Bie
ruta. Cyrankiewicza i Minca. W dniu 22
grudnia gazety zam '. eściły sprawozdania o
po&iedzeniu Kongre„u. o wiecu
końcowym
przed Poli L-:hniką w Warszawie oraz domo
sły o 1.a!ożeniu w Warszawie kam'. enia wę
gie:neg'.'l pert budow~ pomn:ka bojowników
radzieck •ch. poległych w v.afa~ch o wyzwo
lenie Polski.

*

* *

G'.lzety radz'eckie komentują w dalszym
sesji Zgromadzenia
ciągu wyniki trzeciei
Ogólnego ONZ .
, Odrzucając przy popa,ch„ pos·łusznej im
większości wn'.osk1 radz1eckie o zakaz broni
atomowej i redukcji zbrojeń oraz sił 7ibroj
nych pięciu wielkłich mocarstw - pisze
.Krasnaia Zwiezda" - delegacje amocykań

świata

pracy dla Kong„esu

najlepszego przodownika - Pstrowskiego.
Obok kilka popiersi - również z węgla Karola Marksa.
Zwraca uwagę pomysłowo wykonany komplet na biurko w postaci mostu, opartego na
dwóch przyczółkach. Na jednym przyczółku
emblemat PPR, na drugim - PPS. Przęsło
mostu, łączące oba brzegi, symbolizuje zjeduoczenie partii. Dalej miniatury turbin parowych
i wodnych.
Dar kolejarzy ilustruje ich osiąnięcia. Na
dluim stole i;nodel toru kolejowego, Na nim pociąg, składają.cy się z lpkomotywy, wagonu

prasy radzieckiej
ska i angielska dowiodły tyn, samym, że
Stany Zjednocz.one i Angha me mają zamia
ru przedsięwziąć żadnych kroków w kie·
utrwalen:a pokoJU powszechnego.
runku
Obok tego w świetle dyskusji nad propozycjami radrieckimi wyszło na jaw, że konodpowiedzialność za storpedowanie
kretną
dz'płalnoś.ci Zgromadzenia Ogólnego w cizie
dzinie redukcji z·broień i sił zbrojnych p0nosi blok an.glb-amerykański i delegacje uza
Ieżnionych od n:ego krajow. Jednakże, mimo. że blokowi anglo·amerykańskiemu udało
rezolucję w Zgromasnę · przeforsować swą
dzeniu Ogó1nym, to jednak wyniki głosowa
nia świadczą o n'. ezdecydowaniu i rozterce w
szeregach „większoś01" Zgromadzenia.
Ce sie zaś tyczy prawdziwej ,,większ-0ści"
- m'lionów prostych ludzi na całym świe
cie - pisze „Krasnaia Zwiezda" - to gorą
cy ich odzew na wnioski radzie(:kie, zgodne
z ich intere&aml, świadczy dobitnie o 'EWYcięstwie mora1nym delegacji rad7Jieckiej_
Przy · pomocy posłusznej „większości" blo
kowi anglo-amerykańskiemu udało ale t>rze..

III Sesji Zgromadzenia szereg
jawnie gwałcących statut ONZ.
Przede wszystkich należy do nich zal!iczyć
decyzję o sprolongowaniu dz.'.ałalnośei takiego nielegalnego i nieprawomocnego organu,
jak ,,komitet międzysesymy", postanowienie
w kwestii greck'.ej, ·jak r.ównież postanowie
nia w sprawie przyięcia nowych członków
do ONZ, oraz rezolucja w sprawie koreań
skiiei.
Wyniki III Sesji Zgromadzen'.a OgólnegokonkLuduje obserwator polityczny gazety
„Krasnaja Zwiezda" - nie przyniosły bloko
wi anglo-amerykańskdemu laurów, N:e bacząc na demagogiczną propagandę, me udało
mu się i nie uda wprowadzić w błąd świato
wej op'.nii publ<kznej .. Sympatie i poparcie
wielomi!ionowy':h mas na całym świecie są
całkowicie po stronie Związku Radzieckiego
i krajów demokracji ludowej, broniących
stale i konsekwentnie zasad współpracy mię
dzynarodowej l bezpieczeństwa powszech·
n ego"
forsować na
postanowień,

węglarki, wagonu odkrytego do przewozu drzt
wa i wagonu - cysterny. Nad ek11ponatem dn
kolejarz,>
osiągnięcia
ilnstrują,cy
ży wykres
polskich.
Robotnicy Pierwszej Polskiej Fabryki 1 oko
motyw podarowali Kongresowi piękny m< dol
aerodynamicznej lokomotywy.
Technicum w By·
Państwowego
Słuchacze
tomiu wyrażają. swoją, radość z powodu zjedno
czenia się partii robotniczych w. podarunku ko
wadlo z dwoma młotami. Na jednym emblemat
PPR, na drugim PPS. Elektrycznie poruszane
wykutą
młoty biją, w kowadło, symbolizują,c
jedność klasy robotniczej.
Miniatura. krosna. - przedstawia dar wł6knia.rzy. Nad modelem olbrzymi, zajmują.cy
całą. ścianę, artystycznie wykonany dywan Na dywani('
dzieło włókniarzy z Tomaszowa.
gr,ldziei·
napis: Kongres Zjednoczeniowy 1948 r. Rysunek dywanu przedstawia rollotni·
ka opartego na czółenku tkackim na tle wscho
dzą.cego słońca · i kominów fabrycznych.
O wykonaniu 220 tys. mtr. kw. szkła ponad
plan w ra_mach Czynu Kongresowego melduje
dar robotmków z huty szkła w Ząbkowicach.
Dalej - dziesią,tki waz krysztalowych ar.
tystyczni.e wykonanych - dary dla poszczegrit·
nych delegat6w Kongresu„ Dzie~i.ą.tki :i.lbu·
mów zawiera,jących zdjęcia fabryk, zakładÓ\f
przemysłowych, <>siedli robotniczy<0h i dom'ów
mieszkalnych, podniesionych z rnin i zgliszcl
oraz fotografie przodowników tego budownic.
twa - zgromadzone są w następnej sali wy.
stawowej. Na ścianach rozwieszone są, dzie.
siątki i setki meldunków o wykonanych pła·
n~ch produkcyjnych.

Z~ł?ga Goryfowskic~

Znkładów

Przemysłu

Odziezowe'tto przynosi Kongre ~ owi jnko dar ostatnie ubranie wykonane w planie prodnk·
cyjnym 1948 r. Plan ten został wykonany 28
listopada 1948 r.
. 88:la . trzecia sku,Pia po.darunki młodzie!y
1 dz1ec1: Hufców SP, młodzieży ZMP i młodzie
iv szkolnej.
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i beznadziejność przed laty

zrobotni

spędzali Boże
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Smutne obrazki z bezpowrotnie m1n1oneJ
„..

arodzenie
przeszłości

Dziś ~4 grudnia. Wiecz6f ~igilijny. 9 zł 7.ej celem

oszczędzania światła { opału. Po
w sklepie 18.45 zł długu. W miesz- znaję drugość nocy z;imowych. Sen nie p•r zy
kaniu u mnie cisza. Nikt mnie nie odwiedza, chodz'., a idą różne myśli. W • głowie szum
i trzask. Na nic wszelka oszczędność. Pozo
bo wiedzą, że u mnie bieda. Po co, ,na co?
staje artykuł, który pochłonie całoletnie la·
Siedzę wraz z żońą przy stole i rozmyśla- tanie. Ze strachu i srncunku dla niego, piszę
my oboje. Nie odzywamy się do siebie. Dziś I duży;n' literan;i: WĘGIEL. ~;go. w ża_de.n
w wielu w bardzo wielu domach radość we sposo~ zastąpić_ ~ub oszcz~zic rue n:ozr:a.
'
.
,.
.
'
Lato Jeszcze mozllwe. lecz zima od pazdzroc
sele, przy zapaloneJ chamce serca się radu- nika do marca lub kwietn:a - 5 miesięcyją„. Winszują sobie ludzie w wigilijny wie- to z.m czy 12 lub 15,cie metrów - równa 60,
czór przy opłatku, szczęścia, zdrowia i do- lub 70 zł. suma nie do zdobyCJ.a i zarobienia.
brobytu. Ja się łamię opłatkiem, otrzyma- Pozostaje. wy.jśc'e ~~~ kraść.
.
.
. .
.
DecyduJę s1ę na po1sc1e do Łaz na !!Ortow
nym od sąs1adk1, z ~OJą zoną. PadaJą ~iche, nię. \Nychodzimy zazwyczaj 0 godz. 10-tej
smutne słowa. - !v!ęzu, tylko wytrzymac. Mę wieczór. Jak idzie dobrze, poW\!'Ót 6-ta rano.
żu, ja zawsze przy tobie, czy w złej, czy w źle. wracamy o 5-tej, 6-tej
po południu .
dobrej chwili. Zobaczysz, przetrzymamy. Daj Przynoszę od 50 - . 40 J:g węg~a. Po kc.lku ~u
,
.
.
. .
rach · klnę cały świat 1 Sieb1e. Obchodzić
Bog, z: bę~zie na~ le~ieJ„.
, . trzeba posterunki policyjne, przez lasy, k~r
Ja me rue mówię. Nie mogę. Łkanie cisme czowiska. stnimyld. Przychodzę przemarzmę
mi się do gardła, mam łzy w oczach. Pła- ty i mokry. Idę - nie wiadomo. co pod no
czę ... I płacze moja żona. Za ścianą u sąsia- gami, . śnieg,
pn~ak, cr.y dó~.
Jeżeli _ktoś
dów słychać śpiew k~ędy.
upadn:e, żad_en me oglą~ SI~ na diI'ugrego.
.
.
Do tego fo CJągłe nasłuchiwanie: Prędko krzy
Sen bezdomnego na mrozle.
Bóg się rodzi, moc truchleje...
kną „stać"! Wpaść w ręce policji w . Łazach
Nasze menu wigilijne jest bardzo, a bardzo - trzeba odleżeć 2 tygodnie. Biią, łeb nie kami. Matka sprzedała. na chleb ~o lepM.e nskąpe. Jak u bezrobotnego, jak u ludzi mnie łeb, gumam'., żad:n~ch argument&w!
kienki, ojciec świąteczne ubranie.
Pewnego
podobnych, u milionów bezrobotnych, wydzie
*
*
dnia. handla.rz kupi! eza.fę, kredens i łóżko. Zostało tylko jedno. Dzieci spały na. podłodze.
dziczonych z pracy, u ludzi z;amieszkałych w
Wigilia„.
_ Jeeżeze pościel _ ma.wiała matka., ale jale
suterenach wilgotnych:, na podaszach i w
„Od rana czekam na tradycyjny obiad. .o tn 8 przedać osta.tnią pierzynę, kiedy na aworze
ciasnych mieszkaniach.
głodzie wałęsam się po mieście. Jutro będ7Jie śnieg i mróz, a węgla. nie ma. Dzieciaka. pomarRezrobotnii gó.r.niicy ;i; narażeniem życia pia.co•
•
chleb na śniadanie i klops (li koniny). Coś zn'ł. Za pieniądze otrzyma.ne od handlarza kuwaM w ,.biedaszybach„
•
we nmJe z ucięchy IM'UCZY. Gwf.azdy jak nie piła matka. kartofli i węgla, lecz i to już po25 grudnia. Dzień Bożego Narodzenia. Ra- ma, tak nie ma. Nareszcie wi<lzę jedną. Sia szło. Jakże ciągle jeść się chce, gdy bra.k · j~
Dzł§. ccl;r wszystkie p.łęzle naaeco pne- no wyglądam przez okno: na dworze po- damy do stołu.
Ciągle człowiek czuje się głodnym.
mysłu. odczuwają brak rą,k do Prac!7. g-dy bez- chmurno 1 dżMysto. Smutno, bardzo smutno,
Pięć potraw:
Pewnego dnia matka ugotowa.ła nam Te8ztf
robocie. jako sjawfsko społeczne przesłało nie tylko na Botym świecie, ale 1 na duszy.
1) Opłatek.
kartofli z łupinami. W tym kto6 zapuklll. M:atlstnłeć. zapomniało Jnł wielu lndzł o nledaw Piszę pamiętnik. Słowa spowiedzi mojej du?>) ~~?!,„grochta
• =;bami.
k& otworzyła. drzwi, wsUldl biedn;r prosZl}c o
"b
"' """"'"~
„.-„ ~-a~ym na oleju. jałmużnę.· tłMatka wskazała
na. nasze kartofle 11
nych czasach sanacyjnych, k i e d Y gro„ba
ez- szy. Jest w tym pamiętniku mój i">ól, moja
4) p 0 całym• grzyb1"e
·
·
I u li to"W&-„.u Lova
łupinami
umaezą.e, ze sama. nie ma.
robocia Jak miecz Damoklesa wisiała. nad skarga. Tak chciałbym, żeby było lepiej, żeby
5) Herbata z w.krem.
ło się serce żebracze, wysypał z torby uzbiera.każdym człowiekiem pracy.
była praca i szczęście. .
.
Coś jednak jest. Przez cały czas nie pne ny chleb, kawałki cukru i wędliny, dał nam i W'1
. pami„.a
· ..+ ie
• h przed
N ie
„n b
e WDYstkim m łoNie pragnę bogactw, ani chcę się v.rywyż- maw,: amy do siebie ani słowa.
szew.
ez słowa.
dzież, która ma dziś przed sobą otwartą dro- szać. Pra$1.ę pozostać pożyteczny spoleczeńIdę na pasterkę, gdyż w święta i niedzielę
Matka. wtedy długo, długo pła.Wa.: Gdy ojg" do pracy, a dawniej, w c•u~u długich lał stwu. Jedną z tych milionowych cegiełek, z wychodzę z domu tylko 0 zmierzchu ze ciec wrócił, , opowiedziała. mu. Ojciec po glębo"'
·
h .j es t z b u d owany f un d amen t pod względu na swoją jesionkę i kamasze.
· , t o ma.rne
znajdowała.
sie. na marginesie"'t5
życia, nie maj kt oryc
pod Cm.ję k'rm na.myśl e z d ecyd ow al : przecrąc
gmach Wielkiej i Niepodległej mojej Ojczy- wseystkie kamienie i gruz przez
es.zwy. życie. Tej nocy rodzice wcale nie spali. :M:atdująe pracy, pozycji w fyclu, nie mogąc za- zny. Chce być jednym z tych kółek zeb3tvch, A wierzch? Są tylko trz.v łaty, których w ka ciągle perswadowa.ła, że chyba. dobry B6g
łożyć ogniska domowego.
co to ·jest ich miliony w wielkiej machinie, żaden sposób nie mogę doprowa<lzić do jed nie skaza.ł nas na. głodową śmier6, a może już
W Polsce sanacyjnej armia zarejeskowa- Ojczyźnie, w machinie, która- ani na chwilę neg-0-. ll:oloru. J~qna z rę.1$,awiczki stai:ej - jutro się odmieni wszystko.
nvch be~ oi.nych robotników przem:rslo- n i e u sta j e w swe.1• oracy, t worząc b ogac t wa ta zawsze ruda. druga z cholewy - stały ko
I znów wlohly Bię dni ehłodne i głodne.
•
dla Niei. Potężnej, Mocarnej. Chciałbym być lor mat., dopiero trzecia błyszczy.
Zbliżało się Boże Na.rodzenie. .Teezeze ,,. _.
~'eh waha.la się stale w granicach 300 do pożytecznym. Dziś jestem bezczyn!l""
.•n pasoBoże Narodzecie.
h
·'
szłym roku Mania. prosiła. o
noą
la.lk.~
n& ·
400 tysięcy osób, sięgając w poszczególnyc żytem. Jestem, jak biedne niPmow~P. odsaRadość, s!ońce. wszystko pobi.eż.ało do Be- gwiazdkę, Tadzio konika... a dziśł Dziś proszą
otresach na.pięcia kryzysu, 1 miliona osób.
dzone od piersi matki swej i zdan:v na łaskę tleem.
.
. .
Boga, aby św. Mikoła.j przyniósł im na gwiazdAle obok tego istniała o wiele większa sta- 1 niełaskę nieprzezwyciężonych sił. Piszę.„
Nad eałą okolicą chmury ciężkie, oł-Owia- kę pra.cę dla taty i chleb.
I
•
bezrobotnych miejskich, nigdzie może nie to - co należało napisać. Ale cóż, ne, deszcz pada.
I L6dź, styczeń 1932 r.
a arnua
kiedy myśli moje i ręka moja pracuje pod
Spędzam czas w domu i myś~. JeżeU wy
nie rejestrowanych, którą szacowano na dyktando mojej duszv udreczonej, sc"horowa- trzymam cudem do marca lub kwietnia,
8!10-900 tysięcy.
nej. przez ciągłą walkę o byt i pracę.
otrzymam pracę na publicznych robotach ".la
o
ro nę
Na wsi zaś eksploatowanej przez klikana. Ciemność w mojej duszy i koło mnie. Chcę trzy d·nd. po sześć godzin. Zarobek mój wynie
rak wygląda ka.rtka 11 pamiętnika bezrobotście tysięcy obszarników, kartele kapitall- P!zl"!bić si1 przez .nią do światła„ do ~zczęś- sie dwanaście złotych na tydzień. Po 20 ty
nego zecera z Dąbrowy G6rniezej:
.
•
c1a, lecz me ma siły ku temu. Wiem ze jes- godniach zwolnienie, gdyż wy['obię na zasi„24 grudnia. 1931 r. Czwartek. Toż to dzisia.j
styczne i banki, tłoczyły się miliony chłopow . tern za słaby, za maluczki. Gdyby ;ni kb po- łek Jak zapłacę zaległe mieszkanie, węgtel, ,wigilia. Wedle tradycji ma. się B6g narodzić.
bezrolnych I małorolnych, nie znajdując dla dał rękę i .pomógł dźwign~ć się z tego chaosu, pol~ryję bieżące wydatki, do tego buty i je ,Bóg maluczkich i biednych.
siebie pracy, ni chleba. Nawet !'anacyjny ml z tej w.alki i ~rzeprowad~1ł ~ub wsk~z~ł le- sionkę - matka też w kaloszach chodzi
Ileż rodzin i dom6w p6jdzie a-zisiaj spa6 •
nister Poniatowski szacował ilość „zbędnych" pszą drogę ku Jutru. Ale któz to uczym?
choć J!fe nie mówi, ale w:dzę, trzewików nie pustych żolą!lka.ch i szkla.nymi O(,zyma pa.trze&
ludzi na. wsi, na 8 milionów.
•
•
•
• li 1:11'3· S 105?"a? Zamyka~ OCZY .. Cyfry za.czyn.a będzie na ~rspektywy jutra., a ru.oże świtu nie
W tym okresie, w roku 1933, ukazała się Robotnik
Z Zawu~rc1a Ją przyb1e~ć form~ Liter, duzych, czarnych. doczeka. Czemu tak! Gdy tak wszystkiego jest
,P
bez pracy od 1925 r
Zaczynam Je sylabizować.
_
\dużo, gdy magazyny pęka.ją od nagromadzon~h
tytuł ·
w druku gruba księga, za
owa.na ' aWyrokiem Sądu Doraźnego 7!0sta.ł skru';anY.•. I towarów, czemu się je wyrzuca, gdy się psujt
mlętnikl bezrobotnych". Wydawcą pamiętniczego ży,ę przez 6 Jat sam. n-e w·em.
Wy:rok wykonano dnia._. 0 godz„. Datę niespożyteT
ków, był Instytut Gospodarstwa. SpołeczneZapomogi, dorywcze prace, cd~~zenle swej śmierci muszę wpisać sam. CięZko, ~o
W Anglii świnie jedzą. polski cukier.
g o, któ,.,,. starał si„ przedstawić sanacyjną pa.czek z dworca, no !I. drobna kradz ez••• Za ciężko
Lecz trudno jeśli to przeznaczenie
Czemu wiatr h
· b h ·
la
h
.„
"'
krad7ileż b<><:hen.k a chleba z wóz.k a plekarm
•
'
·
.
arce po iz ac meopa nyc
„radosną twórczość" ł jej rzekomą walkę z zostałem tak pobity, że 4 tygodnie przele/
wypra.wia, g~y t;rle
ehętny~h do pracy i. na
bezrobociem w jak najjaśniejszych barwach. żalem w szpitalu, Później miesiąc: więzienia.
Gwiazdka od żebraka
zwa.łach w~g1~l się spala. Iluz słabszych wzięło
z nadesłanych 774 pamiętników, wybrali C-0 dzileń była zupa, na śnla.danie chleb z oto jak córka. bezrobotnego tka.eza, który rozbra.t z zycr?m. .
.
ka.w"-. Człowiek się tym n1e naJadł, ale nzj..
przez wiele lat pracował w firmie IK Posyn6~,
wydawcy 115, które opublikowali.
„
kt6Polsko'. eetki
dl tysręey
d ó 1?Wo1eh. dob._rych
b d-1~
ważniejsze było to, że o niczym nie musi.a mański, mającego na utrzymaniu 5-eioosobową.
. r.zY. n~e
a or er W: I nomrnaeJ1
u .u"_..
Ze stron tej książki biła Jedna.Irle taka łem myśleć Jutro było za.pewnłOne"
rodzinę, wspomina ś~ęta.
dz1s1aJ rue ma co włozyć do rą,k, !ZUka.Jąc;rch
bezgraniczna rozpacz, fakty w niej przedInny znó~ ok·r es·
'
„... Zima zbliżała ai~, a z niii. widmo głodu. i pracy, nie ma. o eo myśli skołatanej za.czepift.
stawione były tak ostrym oskarżeniem fahry
p 'd ·
'k i li .to
chłodu. Jakże prędko przeszły tygodnie pobie· Co mają. ojcowie powiedzie6, żonom i . dzieciom,
" az zie~Il!
S . ~'". .
.
·
, synowie starym rodzicom.
kancko - obszarniczego reżimu Piłsudskiego,
.~oz.ost:i1ę ~z Jaki.eJk:Ol~ek; zapomogi. ranego zasiłku. W sklepikach nio chciano dac
Roku 19311 runąłeś w otehłali cza.su, ale m.
źe prasa reakcyjna podniosła krzyk, ataku- Pozywh:e:i1e i;iokj~ zaczyn.d
b a Slęh Sć1tła.daćgrz sba· na kredyt, wiedząc, że ojciec nie pracuje. Mat zapadniesz się prędko w pamięci. Roku kryJ9"
t myc z1emn1a. ow,
-0 rze c o , ze
zy y ka. wynędzniała. od ciągłego zmartwienia., ojd
1
Jąe cenzurę za zezwolenie na druk " P am1ę - są. Piję kawę z żołędzii 1 herbatę z suszonych ciec wychudzony, zmarnowany, dzieci przybla.· s11, roKu
nę ·;,y 1
ników".
skórek jabłek. Wszystko to z ietnich zapa.. dłe, źle odżywiane nie ba.wiły Ilię tak ochoczo.
Jednakże było Już za pómo. Książka po- sów.
Ostruiyny z ziemniak6w s.przeda"ję na Duszyczki ich · zaezynały rozumie~ życie w niePonure wczoraj i vełne
l!zła w masy i nie można było Jej w-ycofać. machorkę i proszki z kogi.1tkiem od bólu gło dostatku i pełne trosk. Bo to nędza wyziera ze
dzisiaj
Po dzień dzisiejszy pozostała ona trwałym wy dla matki, Spać kładziemy się o 6·tei, wszystkich kątów, głód zbliża się wielkimi kro
ak oto przed laty „świętowała'' Boże nar-o
pomnikiem nieudolności rządów sanacyjdzenj.e milionowa rzesza. bezrobotnych, mi
nych, rządów kapitalistów I obszarników.
liony Polaków, nie mogących znaleźć pi.:a.ey z wi
A oto ciekawsze wyjątki z tej książki, móny przeklętego, zgniłego ustroju faszystowskiego, ustroju, który dla niektórych tylko bezrowiące o tym, jak bezrobotni pariasi przedwobotnych miał „wa.ssei:zupkę'', ale dla. wszystjennego społeczeństwa spędzali święta Boże
kich innych głód i nędzę. pałki gumowe, wi~
go Narodzenia.
zienia i kule.
Dziś wyzwoleni spod jarzma K.apitalistyczn&Robotnik od Sche1blera
go, oswobodzeni z niewoli faszystowskiej bud•
jemy wsp6lnie nasz dom szczęścia i radości.
i Grohmana
Każdy z nas ma. możliwość otrzymania pracy
racowałem w „Bielniku" przy ul. Emilii
odpowiad~ją.cej naszym umiejętnościom, możli·
w warsztacie mechanicznym. Dłuższy
wościom, i uzdolnieniom. żaden Połak nie czuje
C!zas pracowałem po 3 dni w tygodniu. 10 ma
się dziś zbędny w swej Ojczyźnie. Każdy mózg,
każda ręka, zna.jduje dla siebie zastosowanie w
ja 1930 r. zostałem zredukowany. Od tego
służbie narodu.
czasu riie mogłem dostać pracy. Trułem się
I ·choć Żuiszczenia wojenne ciążą. jeszcze nad
k~asem solnym. Przeleżałem w szpitalu , 7
nami, choć jeszcze nieraz jest nam trudno, cho4
tygodni, a następnie długo jeszcze leżałem
dzieci nasze nie zawsze jeszcze mają to, ćo im
w domu. Wyprzedałem się z ~zystkiego.
•ię należy, to jednak każdy z nas wie, że życie
nasze stopniowo z roku na rok i z dnia na. dzieil
Próbuję zarabiać wszelkimi sposobami, mię
układa ~ię coraz pomyślniej.
dzy innymi gram na podwórzach i w knajKa.żdy z nas wie, że jutro będzie lepiej nił
pach. Zona od cza.su do ';''"''"11 coś dorywczo
dzi§, i że potworne czasy głodu, nędzy i baue
'l'raaicmy
los.
prrabia.
bocia minełY u nas bezuoW?otnie.
kapitału,
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Walka · o ponad p{ano we miliardy
Rozmach produkcyj nych

wysiłków Związku

SP

Junacy
'JOVakzą"

z

grozą

powodzi

'\V tych dniach zakończono całkowicie sypa.i
nie 7·kilometrowogo wa.łu przeciwpowodziowego na zakręcie Wisły koło Gniewowa, Nowej
Wsi i Grochali. Budowę wału rozpoczęto w roku bieżącym. Roboty przeprowadziło Pa:6.stwowe Przedsiebiorstwo „Hydrotrest' '. Do szybkie
go usypania wału przyczyniła się wybitna pr&
ca junaków SP, których dziełem są. fundamen
ty wału.

Radziecki ego

rubli ponad plan, zaosz.częd:zlła na poczet
WYKONANIE powoJenneJ plęcfolatkt
oto jakie z.adand.e posta się dać 12 m'.tionów ponadplanowych oszcz.ęd energiJi elektrycznej i parowej ponad 2,5 mi
elągu c:derech lat MosldE>wska fabryka ,,Sierp
rubli.
wił sobie świat pracy związku Rad"Lieckiego. ności. W toku współzawodnictwa ujawniły liona
Z MOSKWY oraz wszystkich połaci Związ się nowe możliwości, pozwalające na dalsze i M:ot" zwiększyła we wrześnilJ swoje oszczę
dnośc: ponadplanowe, w zakresie energii elek
ku Radzieckiego bez przerwy napływają na zwiększenie zobow:ązań.
W RADZlECKICH zakładach pracy dokła trycznej o 99 tysięcy rubli. a w pażdziern1
Kreml, do staiina, meldunki 0 osiągntęeiach
produkcyjnych., o stale wzirastającej ilości da się ogromnych starań, by zaoszczędzić ku o 207 tysięcy.
ROBOTNICY radzieccy, szukając coraz to
wydobywanego węgla, nafty, o wzroście prze energię elektryczną. W roku 1945 zaoszcz.ęUgtatnia c?ęść prac: zamknięcie wyrw i wymysłu hutniczego produkcji maszyn, towa- dzono 516 mil:.Onów kilowatgodzin. w roku nowych możliwości dal~zego zw'.ększenia wy
równanie górnej powierzchni wału oraz usypa.
rów codziennego spożycia. Liczne gałęzie go'11946 - 624 m'liony. w roku 1947 - 776 mi dajności prac;y i zwi ęks?.:enia produkc1i. nie
1
przeciwlodow
spodarki narodowej przekroczyły iuż przed I lionów, a w ciągu dziP.siP.ciu miesięcy rb. za szczędzą wys'ł!~ów dla dalszego wzm.ocnien a nie ław fundamentowych i zagród
h na przestrzeni 600 m. wykonano w re
wojenny poziom produkcii. Od chwjli zakoń I oszczędzono ponad miliard kiłowatgodz:in. P"tQ1Ji gospoda.rczej państwa socfal!s°tyczne.
cowyc
czenia. wojny min~ło wszystkiego !rzy la'a, l Ur~lska f~bryka al~mi_nium. która za:a~z~ę-1 r
kordowym czasie w niespełna półtora miesiąc&.
A. Palla.din
e. poZlom produkcJi ZSRR jesi wyzszy 0 17. duła w ciągu 10 miesięcy rb. 3,7 m1l<.onow
procent od poziomu przedwofonnego 1940 r.
pracy z.a.kończyło w
TYSIĄCE -zakładów
słońcu wolności
Węgry
tym roku program roczny w Ciągu 9 - 10
miesięcy. I tak np. Luborecka fabryka ma·
szyn rolniczych wykonała plan roczny w cią
gu 9 mieSięcy i 17 dni. W tyin czasie dostar
czyła fabryka o 10 procent więcej towarów,
Moskiewskie studio centralne filmów dokumentarnych wspólnie z Buda- I W Budapeszcie oraz w innych miastach
niż w ciągu całego roku 1940 .Już we wr7.eś
wre pokojowa praca twórcza. Powstają z
nakręciło
Republiki Wę.i;iers!dej
peszteńskim Zarr.ądcm Biur Filmowych
niu przeciętna miesdęczna produkcji wynogmachy, stalowe łuki mostów łączą
'gruzów
zamieszfilmu,
z
recezji
'\V
demokratyczne".
„Węgry
p.
na
dokumentarny
przewidziano
niż
f!lm
siła o 9 procent więcej.
oba brzegi Dunaju. Nowa vvyzwolooa pra
rok 1950 - ostatilli rok pięciolatki. Ponad
cwnej na łamach ,,Izwiestii", Aleksander Surlrnw nazywa film prawd71wą
oa. przyśpiesza bieg pojazdów i pod jej
czterystu robotników wykonało od 5 do 10
i frapującą opowicśctą filmową o tym, jak wspanir..!e i zwycięslrn świeci nad
statki szybciej
norm rocznych. Fabryka zobowiązała się
wpływem
dobroczynnym
wolności.
nowymi Węgrami słońce
wpłacić do Pa"istwowego Ban.leu 18 miloionów
prują fale Dunaju. Pod ręką przodownirubli ponadplanowych zysków. Podmosldew
T reścią filmu jest histo:ri.8. wielki.eh bi- o tym, jak wy7JWOleni Węgrzy odbudo- ków pracy w przemyśle zawrotrue śmiga..
ska fabryka chel'Il'lczna im. Stalina ieszcze tew drugiej wojny światowej, w któr<;ch 'i.vują zniszczoną przez wojnę gospodarkę ją wióry metalowe i ogromne młoty m.ez początkiem listopada osiaqnęła poziom pro
radzieccy pomogli węgierskim kraju i, obalając stary ustrój, pod sztan- chaniczue szybciej kują bryły ~arzone
dukcii, przewidziany na rok 1950. W clą~ wojownicy
zrzucić z siebie jarz- darem nowego ustroju demokratyczno-lu- go metalu.
pracującym
masom
urzędni
i
robotnicy
dwóch ostatn'ch miesięcy
W życiu obecnym ludu węgierskie~
faszystowskiego Hor dowego pewnie i wytrwale torują drogę
ustroju
krawego
mo
racio
cy tej fabryki zastosowali 442 ulepszeń
wiele jest nowego. Niedyskretne oko ohiek
nalizatorskich. które umożliwiły obniżenie thy - Salassy _ Hitlera.. Film opowiada do rozkwitu i bogactwa swego kraju.
!kosztów własnych fabrycznych o jeden mitywu kinematograficznego stara się zajlfon rubh.
to
we wszystkie
KAżDY patriota radzieek:l stara się Wll!ieść
nowe, aby później przedstawić je oczom
•
,
,
«wój wkład pracy w realizac;ę planu p!ęoio
publicmośei. Oto robot.nicy opuszczają
Zmowa producentow srubu1e ceny
letniego, zdając rohte sprawę, że ol;(ólny wy
stare rudery miejskich dzielnic robottiprocent.
40
o
roku
zeszłego
przedzłożyli
Jorku
Mieszkańcy Nowego
nik uzależniony jest od jego osobistych wyFirma mleczna, National Dairy Corp, ?- czych i przeprowadzają się do wspa.nia.J.e
stawicielowi departamentu rolnictwa petyWspółzawodnictwo socjaldstycz:ne w
~ów.
by skłoniły siągnęła w r. 1947 zysk o 100 procent wyz- urządzonych mieszkań w czystych" dziel
Związku Radriecldm wzbogaca &lę o nową cję, domagającą się od władz,
ali
Podczas szy, niż w roku 1946. Dochód mpomnianej nicach miasta. Oto chło i "któ
cen.
obniżki
do
mleczny
monopol
przy
roku
bieżącym
W
treść.
n{)Wl\
I
IC'nnę
magnatów--0bszarn.ik ów p~: wygn .
dalszy
wykazuje
·
bieżącym
roku
w
firmy
donienotowaną
osiągnęły
mleka
ceny
gdy
mo~kiews1dei?o
przemvsłu
kład pracowników
~ ~pra.wm
'
· zie .
.
tychczas wysokość ćwierć dolara za litr, spo gwałtowny wzrost.
pobudził całą klasę robotniczą do wspóhamię. Oto szk<:ła,. która ze zr<?<lła obna fakt istniema Ją
wskazuje
to
Wszystko
się.
zmniejsza
stale
mleka
życie
wod.ilctwa w zakresie os'ąon;ęcia ponadpla·
Przeprowadzona ostatnio ankieta wykaza- przestępczej zmowy pomiędzy głównyni.i p~o 'i s~ntyzmll: katolickiego stała się ogninowych oszczędności. W tro;.ce o zdobycie
że 30 procent dzieci szkolnych nie otrzy- ducentami mleka na temat utrzymywama skiem noweJ kultury. Oto audytoria uniła,
dodatkowych środków dla zw1ekszenia inwe
dostatecznych ilości mleka. Zapadal- cen tego ważnego artykułu żywnoś~iowego · wersyteckie, do których uczęS'Zczają nowi
muje
styciri kapitałowych w budownictwie przemy
studenci, synowie i córki nowych Węgier
ność na gruźlicę w Manhattanie wzrosla •Jd na możliwie jak najwyższym poziomie.
przemysłowych
słowym robotn'cy zakładów
demokratycznych.
ł
i instytucji transportowych zobowiązali się
Film maluje drugą i uporczywą walkę
przy mni!ejszym zużyciu surowca, opału l
wyzwoleńczą ludu węgierskiego przeciwko
energii elektrycznej zwiększvć produkcję.
monarchii Habsbur~ów, przeciwko krwaRównocześnie z:większ.a się ilość wyprodukoO OW1qzan1a Ongresowe - WY Onane
wanych towarów i podnosi s:ę ich jakość.
wemu ustrojowi Horty'ego i okupantom
c:zęści
ton
100
i
lnu
do
pras
40
wijarek,
Maszyn
Fabryki
Zaloga Widzewiskiej
Ogólne oszczędności, osiągni~te d:ziit:ki obni.;.,"" w f~szystows~. Na ekrenJie widzimy, z jazamiennych.
prosukces
znaczny
odniosła
(Wifaroa)
żeniu kosztów własnych wyn· osły w cią~u
kim entuzJazmem powitał lud węgierski
Za.a.dnia te wykonane 7X>Stały J.U..
9 miesięcy 1948 roku ponad cztery miHardy dukcyjny, wykonując swe zobowią.m.nta
która wywalczyła mu
Armię Radziecką,
dniu 22 grudnia br.
przedk.ołngresowe przed terminem.
rubli.
wolność, torując mu drogę do szczęścia.
produkcji
dodatkowej
wartość
Lącmia
Przedkongresowego
Czynu
ramach
W
WSPOŁZAWODNICTWO radzieckich mas
skarbowi pań zóbowiązała się załoga Wrramy do wyk0- przekroczyła jeden milion i sto tysięcy
pracujących w dostarczeniu
stwa nowych ponadplanowych dochodów wią nania ponad plan do końca roku: 16 prze złotych (w-g cen przedwojennych).
że się ściśle z przyswajaniem soi:>ie nowych _
~~
techmcznych, ze współz.awodni· ln,erpelac ie pasz11ch C:.z111eln
osiągnięć
Zawiadamiamy, że te z pośród
ctwem o lepszą org:rn.:zację i lepsze planowatµe produkcj1, Pracownky i specja1iśc1
zrzeszonych u nas firm, które w
wszystkich ga!ęz1 przemysłu dokonywują
dniu 19. 12. 48 r. z usprawiedliwioKorzystającym z sy~u sprzedaży ratalwielkiej pracy w celu dalsze1 racionalizacj1
Punkt sprzedaży Centrali Zbytu Przemysłu
Prremysłu
Zbytu
Centrala
nych powodów nie wzięły udziału
.i mechanizacji produkc]l. dążą do jeszcze Drzewnego w Łodzi dostarczają nabyweom nej ludziom pracy
bardz.iej wydajnej eksploatacji maszyn i urzą łóżka w postaci wyłącznie ramy drewnianej. Drzewnego powinna umożliwić zakup łóżek
w robotach niwelacyjnych ul. Wardz.eń techn'cznych i do zwięks7enia wydajna Klient zmuszony Jest zakupywać siatikę dru z pełnym wyposażeniem. Wówczas cała należ
podjętych dla uczczenia
szawskiej,
państwowym ność mogłaby być rozkładana na raty.
ści pracy. Oto np. n'.ektóre dane dotye24ce cianą i materace
iuż rue w
w dziedzinie obnlżenia punkcie sprzedaży, a w sklepie prywatcym.
będą mogły
współzawodnictwa
PZPR Kongresu
I
Sądzę, ie Centralę Zbytu Prremysłu Dr.zew
korztów własnych produkc.Ji w poszczegól Pociąga to za sobą wydatek, sięgający co nego wefmie te dezyderaty nabywców pod ,
wykonać tę sarną pracę w drugim
nych zakładach przemy~łowych. Załoga Pierw najmniej 12 tysięcy zł. Przy tym za materace- uwagę i w planie produkcji na rok 1949 :
terminie - w dniu 9. 1. 49 r.
szej Państwowej Fabryki Łożysk Kulkowych siatki i materace łóZk:owe u prywatnego kup
uwzględni również faprykację siatek i mate I
im. Kaganowic7,a zobowiązała się dać 30 mi ca trzeba płacić w całości gotówką. Stanowi
Zbiórka na miejscu o godz. 8 racy do sprredawanych dotychczas ram łóż- j
oszczędności. to jednorazowy poważny wydatek, wielokTot
lionów rubl·i ponadplanowych
·
kowych.
„13-ką".
dojazd
Ale już 25 lrstopada fabryka ·wpłaciła do nie przewyższający sumę, wydatkowaną na
Stały czytelnik „Głosu Robotniezego"
Pań<:two,verro Bank11 42.5 miliona ruoli. Kuź z;::kup łóżka produkcji państwowei.
Zrzeszenie Prywat. Przemysłu

w niecki Kombinat Metalurgiczny
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,,Poczułyśmy się

wszystkie

jedną wielką rodziną''

Robotnice PZPrzem. Odz. w Łodzi z entuzjazmem powitały Kongres Zjednoczenia

Państ'Yowe Zakła~y Prz~mysłu Odzieżowego
Lodzi dost:_i.rcznJą ?becme n~zym Do~om
Towarowym, e1epł~ch i el~ganckich palt .. zimo
wych. Na wszystkich oddziałach produkeJi wre
praca. Z rąk do rąk, z maszyny na ma.szynę

w

s!st,emcm taśmowym prz:rhod~~ą. e_ztuki mat~·

riałow, z którY_ch po'.'l'stnlą póznieJ. pal1'.3 ró~·

nych fasonów i roz1marów. Pozorme me się
b
lk .
. .ł
.
me zmiem o - ty o Jeszcze szy sze tempo
Lecz w
robotnic
uwaga.
i
skupienie
racy
P
•
•
ożywio.
od zajęć słychać odgłosy
przerwach
nych rozmów, widać zainteresowanie, z ~kim
każdy przegląda dzisiejszą. gazetę. Kongres
Zjednoczeniowy stal się tu wydarzeniem, abaor
bi.;ją.<'ym wszystkich pracowników.
W PBPOdz. pracują w 855 procenta.eh kobie·
ty. Trzeba '\'\'ięc z uznaniem podkreślić fakt,
że połowa ich zorganizowana jest w parti&eh
politycznych i -Organizacji ZMP, że nroezy!foie
i żywo
uczciły moment otwarcia Kongresu
interesują się jego przebiegiem. Tow. Wojna
Regina przodownica pracy, zatrudniona w izwal
ni j est bardzo zadowolona że wychodzi teraz
piśmie zjednoczo·
jedno pismo robotnicze.
nej partii robotniczej znajdujemy teraz wszy
Tow.
stkie interesuJ·~ ce nas za"adnienia".
b
.,
Chojnacka Stan isława pracuJąca w szwalni opo
wiada, że wśród kobiet fakt połączenia obydwd
partii wywołał ogromną. radość i entuzjazm.
.
•
•·
•
„Poczułyśmy się wszystkie Jedną. wielką. rodz1.
"
.
.
..
:ną •
T?w. Sikorska Helena,. rysowmczka! ma v;
swoi~ zdespol';. łmłode ddziew~zęta, 'dkt?re _ucz~
1zczaJą o sz o y za wo. oweJ, znaJ u~ą.ceJ »~ę
,_- „......„~, "'",.. R1korska opowiada, .w

„W

Nr. 1 tytułem premii za przedterminowe wyko
nanie planu na rok 1948, jeden procent ogólnego miesięcznego funduszu. Rnda Zakładowa
stara się o uzyskanie większego funduszu, abJ
na prośbę wszystkich pracowników zradio!oni-1
obrad w Politechnice Warszawskiej.
„Ogromne zainteresowanie wykazuję. i bez- zowa6 fa.brykę.
Koła partyjne przygotowuję. się do utwOł'ze.
oart)jni - mówi tow. Kawka krojczy. Wielu
..
.
.
.
.
.
'.. .
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.ał ·
ZJednoczonych Partn.
z UJe, ze me na1eza o do partu, ze teraz me ma Jednego Komitetu
.
.
..
.b
W
ZJ·e·
i
zorganizowanego
reprezentować
mogą.
naJ 11z~zy!lj dniach m&Ją. sprawę wyborów
.
„
· · . d z10
· S prawa~i· t ym1· .~ą.
·' prel egenc1.
dnoczonego
. 0 1f3 ówi~
·.
.
. ruchu robotniczego''
Wszędzie, :r_ia wszystkich oddziałach panuJ:i me t~ , ko w:~zyse.y ez:Ionl~owie P?lskieJ ZJ00~1~·
d~b17 naRtr~J· Fa.bry~a otr~ym11ła nowe zam6/ ezoneJ Partn R~botm.ezeJ, 11le 1 • bezpartn~i,
wiem_e,. b<;dzie r~bota i ~ m<>mał&. A n& tym kt6rey wykazuJę. niezwykłe zamteresowame
przecie:z: wszystk.1~ zalezy. Centralny Zarzę.~ dla t~ ~h ~praw.
Bam.
Przemysłu Odziezowego przyzn&ł Ośrodkom

młode nie dają jej spokoju i prosą ją &by
demo.kratyeznej
uczyła je hymnu młodzieży
oraz pieśni robotniczych. A w przerwie obiado.
wj czytają. głośno sprawozdania z przebiegu

p racown1•cy f a b ryk•I N r 3
K
na CZeŚĆ

Ongresu

Ro.bCJlłnoiocy i pm<:O'Wlllliicy Zjednioazenia P'"le-1 wie~ki Zw'iąweik Ra<lrziooki, u.oząoe Się d cz:>e:-

mysobu MalS:'Zyrri Elelkitryamycll f.abryikd M 3
w Ło<lrzń zieb1rdi!Jli w dn~ru 15 grnudm~ia bT. po wySl!uchamiu 1Jpainsm1•1:.o'Wamego z Kom9nesu prz.eł b k
·
t
B'
· · ·
ie.m ·a w~za1ą ~ ę 0 1 ą rem~".'ien~oa ~w.
dosc w Zl''Tlą'l!ku z oobywa1ącym 6!>ę w Warr~'llłllWie K0111grooem Zje<l!noczemioowym Parf.i
Robootrn'a""'h. ,,7ńedlll00Zoen:i ti.udoiwać będ'l.lie._.J
1-·
my n.a.stią Polskę Ludową c!Jla Wszy>Sflkich ludzi pracy oo<l zwycięsikqmoi &21łla111ooremi Ma!TkJSa, Engelsa. Lenina i Stal :moa. Nowe S1UJkcesy
oxidukcyjne _ o·IKJ n<11S1Z>e ceqieŁk.; do gmachu
P(llsiki Socjaiistycmej. Budować ją będziemy
w OIDairc.i>U o wy>próbo'W'<lJllego 6!01iWSIZllli:ka -

pi<J.c doświoadcz.enr.e z dlGlrObkru pr:zodu.jącej w

międa;yin.arodO<Wym p.roleitaria>Oie W61ZJeehmwiąz-

k>o<wej K0>mun'. st)"O'Zlruej Pairtili (bool'S/Z.e!Wików") .
MELDUNEK
Koło ZMP fabryiki M 3 meldruje o wyipeiłikitóre prz:yjęli w dini!ll
ruicllti111
-'·
_, b
„_ robOIWlią7laJllliia.,
25 "'""to1pa
uowóch
... a r. - tJO 7maie:zy wyikcmainiu
F
•
c1rz·
'--ów
t
t
uonP<JłZ>a go mami procy.
reon 5 .ommailJV',
duSl7e otmvmaJ!le z teij p-racy pmerzm.a=amy na
Doanu Zj e•dmocrot11ych
budowę WS1Póltllego
PaT>tii Robootn.i~.
iCOtllo ZMP m:zv faohrvce M 3
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książki »Książki«

.ClłAR~ZEWSK~ ZOFIA .- . Franek, Je~•
pies i spułka, powieść dla dzieci, wyd. II, str.
"
100. zł. 150.~ przedwojennych ~,Płomyczk.ac~ częst?
mozna było spotykać się z nazwiskiem Zofii
i
.
.
Charszewskiej Powieść F
pies
„ rane k , Jego
.
·
"
została napisana przed wojną. Jest
spółka
· opart a na autentycznym materiat o h'
_ rs t ona
le .1 bardzo ?o?rze wprowadzająca dzieci w
św1.at zagadm~n spo~ecznych z okres.u przedWOJennego. P_rsa°;a zywo I wzruszaJąco, doskonale nadaJe się do czytanek szkolnych.
Zasady komunl·
ENGJ!'.L~ FRYDERYK zmo (B1bhoteka Klasyków Marksizmu) str.
48 • zł. 50.!'Z~sady komunizmu": nieW!elka co do roi
miaro~ prac~ Enge!s'.'- Jest dziełem pierwszorzędneJ .~vagi w d~1e1ach rozwoju socjalizmu
0 ~ ut~pu do nau~l. Znaczenie „Zas~d komun~zmu polega n te tylko na tym, ze są one
n~ezbędne do g~untowneg,? zrozumienia „Man.rfestu - Koi;numst:vcznego , . ale sa.me przez
a Jednocześsi.ę, jako niezwykle precyzyJny
·
·
·
me popularny wykł d
a . Z~JmUJą powazne
.
· .
rrue,Jsce w literaturze soc1ahzmu naukowego.
po~~SSIL LEW_ "7" Moi drodzy chłopcy, 350,
w1esc dla młodz1ezy, wyd. II. str. 208, zł.
k' . .
N D
Tłum"czeni·e z ros · k'
1ui
leJ,
. ruc
:VJS iego
•
a
stracje A. Bernacińskiego.
Ciekawa powieść 0 młodych pionierach
oracy, chłopcach radzieckich, ich przvgodach,
i wspaniałych czynach których dokonali w
czasie ostatniej wojnv '
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Niiemaamii ii bti!€1!7.e- Wiem, że
cie pod opie k ę tycll, kltóryich spo1tlk.aiła od niJCh
kl!lZywda - po1wiedrziad g.romko cMorpiec, śmiia.

w oazy diowódcy. Ale ruie chcę
Dai;obe mi broń i naQlC'lcie
IllJiliie ruią właida.ć. Chcę taikże bić J p111Je1Pę
tfkle je·go
dać 011Gru1:'Illajo wroga, pomścić wisrzys1
zbrodlnie.
Kaip·ilbam u,}ąl chłopoa seirdecrzmriie W!pÓ~ d rzetkł,
1lwra.c1ając &i·ę dlO ti0iwa1rrzys;zy.
- A więc, po1wi.ększyło -.!ię Illa.J5lZe gmo.n10 .
Odd:a}ę zait.em te.go chłi01poa :po1d wia.&zią oip.ie:kę .
A "ZJWr:aica.iąc oSię do chloip>0a, dirnrrziuiaił se1rd1eozn iie. - Do wall'ki mais.z jesrzaze OZi&S, alle m10,
ż esrz JXl!ZI0'511:.a ć tu z ITTiallili.
zwrócił się ruaObY'W'ateh1 k1111d1a.nZJU! @łępruie do wąsatego i broid1aitego jegiomcOC'i.a
Z'a!W'Zi ęde mies:za:jącr.go kqpyśdą w kotle:
Pry;Wawa wigilijna jruż go1rowa?
- Melduje pOtSłuislZlilliie, że ta.'k, obyiwatel!\l
kia1p.i1tamiie. ·
A więc , recz:yin1!J!Ily.
Kaipilłiam ująll og.romnyiah l!101'Zm!i1afl'ów łyiikę
d!llewmńialllią i za.ozieinp.n.ął nią z kotłia.
- Niech to będzit? naiSl'ZJa ost..'lJtmń,a wtgi~iia
w 'leisti•e. żyiaz. ę w'a m WSIZ)'1Slllcilm, .aJby w pirrz:ys.złyrn rolkni >S.'Pelin.iJho się to,, o Cl)~ID tak reu-HIW'i.e
ma1nzy.my. M11.15i 5'ię z.nesrzitą srp elmlić. Anm.ia C:z.ieir
WIOl!la zb.J:iża się. N;1edlłuiqo już usłyis.-z:ymy jej
kiJ'oki. J•edrzcie n<a zdiroiw'.e, ·tO<Wairxyiswe, a dajoiie łyiikę i temiu chłopem.
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być

Nad ogll!isktl·em wi-s:i 1ałl ogro•n:vny ch no.'.lllll.iiaporus.zyił ·
ś1I1iegiem wiją<:
Z11Jgrzeba;ny pod
! rów k oic:IOd , buchający pairą o ;;unako·wi1~ej wo·11&zami na•st m•srzy1ł wąsy.
- Chnmip, cllir.r.rup! ...L rozle.glo si.ę po lesie, ni. Tein :ziaipooh ba!k 6;Hn.te po.d'7.i1C11łał nia Wlo•d:kia.,
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tu, g.no7.mi€ wyknrzykm ąl:
-- Stó j! KhJ iidiZ'' e?!
ChJJoip''.'2<'. e•'•:!IIJ..ąl Ja1k v.oryty . Na r.azie p.10ej<j!l go J ęk , ale wne't oipaino w.ał ~1' ę. Zrorzrumi>ai!
o•d.riarru, że W'lG.~i e Lr•:i.fil no>. ty'Clh, kttófJ"Clh tu
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- A ro:ie1go' ty 5'7ilc1mib"-e 1.1ahnaiooITTy po leStie
n(11rą wa.ł ę-:,;,:;.z się? N ie boó:.z >s•'. ę ba;k 'Siam brod·d ć wśród ci eor,11D10foi? Kogo smwkiatsrz?
-- P Mtvrz.~1rui Ó'W oc1l1s:k·<"h slZll1.k1MIJ, a hać się
j'llż rn:'1 e m= oz,e.qci. O j<0a i m~t'kę N ie1llllCY mi'
.;:..
rzt'.b ra>H , a rl.01m ruais.-z: 5!p<aliH.
- Pa.:;,?.ir: ·rz.a•aiainitów si'Z'L1ikiaerz? - p·rzeic'. ąigiając
. .
.
z>ąłicl'!ikli p.o·v'tóm:v ł w-01'!1\0lWl:lik łl'..gc<l•ruiiej~
,
Drodzy m lo.:lz1 p ,·zyJaciele !
g' osean. _ No, :zicih:imymy amie bo oini -są.
Choć nie wsp::munaliście o tym w listach,
Znów rowle.qły się azyjeś -kirolkrl c:ię?.k ie., poSttw:Sbe. :Na ś.d eke ulkiazi,,,1ba S1ię wy:SCP.<a pots'~"ć; i lecz w ciągu ostatnicłi kilku tygodni czuruem, · p111'bew!1ciw1cmVIIIl przie>Z plecy. Był ! !em „na otlległośe", że każć!y i każda z
'!. k1aire..b:1
to dirugi wiamtioivm•'lk, kttóry pmys1ledił 7Jillien'ić I! was; kochani, korespondenci „Promyka",
myślał sobie po cichu: czy też „Promyk"
•
•
•
iko,I.eigę. .
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Nowy
pamięta, że zbliża się gwiazdka i
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.,_~· -, ·? ' ' · lt'
- ,_ · 1_1€16",e · · "'
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•
•
„y1c11JC..C - rzKllP y ~.
w a ail'Y ilil
- S,pójm - no tyi~kol Mł.okoG talki się lll!a- 1~o~. Czy t~ red~t~ szepnie na 1;1C ~
pa lo1C1zył. „P.a:rtv:71am,t ów _ ipoiwiia.ICIJa srZJU:kiam". '-'w1ętemu M1kołaJ?'W'l adres~. chłopcow I
dżkewcząt, oczekuJących kazdego wtorku
Rc.dm'•ców mtu Niemcy ?Jaihr•a.li..
- No ·:o dia1waj mi looimicb ti poipmwiadż go prawie równie niecierpliwie, jak dnia 24
dlO k.a1p;i1bairua. On Iem ju.ż do1jidizlie z lll!im do grudnia.
Czułem to, domyślałem się, ale udawałem,
.
_
.
.
ŁaidnJ.
W~1,..bowrnk w.z.i,ą;l obł01pca .©a rękę ~ IJ'O!P'J"O- że niby nic. Jak niespodzianka - to nievtr~'Z!'~ wbł lias. łDo:c _dłttłigo szih.dPd·:}~'~~ 71łaiktr~- , Śpodziar1ka. Teraz J'ednak nie będę już rcr
d dze
M"k ł . . . . t
.
się b' t .
•3JC'.i 11Ja. yisnę o sw1111 o w o• ICllJ:L.NU>meg
,
I . o aJ . JUZ Je~ w ro
ś D:ew. P.myś.pies:zy1i ·k.i'OUru. Wkirótc-e dir!Le!Wla ił_ aJeJ:?IDC~:
ro.zstąpiły si ę prz:ed rn,ilII!:i, uihwtLi<lfc JPOl1ain,ę. I a ze moze rue korueczme ma siwą brodę, a
Na prrz:,eciwległy\!ll j€j ekr:mją1 plo1nębo o.g'llćisiko . '!że z&riliast worka ma przewieszoną na raPk:o;1'einie je•go ośwhe1tlaily rc.1~1nąc-e _o1po1dad .sos-J mieni_u _tor-bę pocztową, to chyba żadne nieszczęscrn.
nY i tiwa1me „,„e,drzący:c:h wokoJ o.gma l!11:dmi.
bo ru"ekto'rzy
.
p ow1em
,, .. ,,,,,,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111
rze wam tal.
z was zdołali już może tam i zajrzeć, co
• itl!i>
a
z~czu en~
tajemnicza torba zawiera: książki, książki,
Jtl
· '
książki.
f;\1'"' '3ZYNA OO PISANIA
Zdawało mi się, że one to ...vłaśnie spraWiooie d::)Skoina1e 0 t:Vm. że każde nowe
odkr:rcie. <"JIN wvrrlazek gpotvka się z n.ie- wią Wąm największą przyjemność. Wszakże każde z Was o ksiązkach ciągle mi piufnv-m przyjęciem.
Tak się rzecz miała z el'V)kowYm odk.ry- sze, 0 książce marzy - czyż nie tak? A pociem Kom~rnika. który wiele wysiłku nu.:- za tym przyznam wam się _ kierowałem
si ał włożyć w to. żeby ludzie uvrier.zyli na- się tu trooze11kę i samolubstwem. Ot, po. dk
k
d
. b W
h
t
resricie. że 1Ji.emia obram ~ie dQkoła SłQńca,
a ni~ odwrotnie, tak też 'było z wynale~e- pros u c cę, _zeły . alm p~ arek'~~~ doniem lokomotywy, do którei bano się wsia W~' p~·zypon1;1l1:a ciąg e " °:m~ ·. . o ynać, u"V\73.żaiar. to za diabelski wymvsł i tak cze· ZJedhbysc1e w oka mgmeruu I Jeszcze
było z w_·rn~ 1erienfo:m mRs17,v1w do pisar.fa; żal.owalibyście, że tak mało. A ksią.żka zożaden tech11ik ani mech"lJ'ik ~rancu.sln stanie.' Pozosta nie też w pamięci myśl
słuszna i mą.dra w niei .z.a warta. No i
tii(;' r.hciał . llwie:n;vć. ~ e na mR,"-:f<7111.e
'
"'· bardzo gniewa'
k.i-e d Y wspomniePie o gazetce.
·
,_
-"'-y"' • m'ż re"'a
1· dopc.ero,
Czy
~R11.ć P·r1.,.-"""'J.
. na to moje S" &lOluh stw o d!"odzy kosam Jr-r11>J.~tl"l1;Jdor ~Edward d~ J}'ayol prze ci
'
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.?
e się
konał widzów-zaczęto wyrab1ac maszyny
respondroici •
do pis3.nia.
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A teraz powiem Wam .ieszcze Jedno: by~em w Warszawie na Kongresie połączeniowym obu partii robotniczych. Widziałem
tam na wystawie setki listów uC.zniów
uczennic szkół powszechnych, przemysłowych, gimnazJ'ów i liceów, widziałem. moG
ręcznych, które dzierysunków rzeźb,
.
. . robót
.
.
CI z mia.st I Wl<;>Sek. przys}ałY Kongres.OWI.
Przeczytałem wiele ich słow gorących, rozumnych i to przekonało mnie już po raz
nie wiem który, że z naszych dzieci robotniczych i chłopskich wyrastają wspaniali,
nowi ludzie. że dzieci nasze kochają pracę,
naukę, kulturę, jednym słowem, że będą
one takimi," jakimi być powinni obywatele
t
t
·ar t
kr .
. aJu SOCJ I~ y~nego ( c? zn~~y o osta:
rue słowo, o ile Jeszcze rue wiecie, zapytaJcie pana lub pani w szkole)_
Tym Ęlrzyszłym obywatel?m - poi;iyśla!em sobie _ trzeba na gwiazdkę dac god· · ze· · WleCJ.e.
· k"i, t o JUZ
n y 1·ch TV>daru
n ek , a Ja
t-'"by przy tych podarwlkach nie było niedopatrzeń lub niesprawiedliwości proszę Was,
moi drodzy, niechaj ci wszyscy korespondenci, którzy nie otrzymają w najbliższych
dniach książki .od „Promyka", natychmiast
przyślą mi swój dokładny adres: (nazwisko
każdego, kto choćby raz w ciągu tego roku
napis·ał do gazetki, mam zanotowane, ale
adresy nie w.szystkie). Listonosza oczekujR ki
d N
. d .
.
. owymdąż ob·e~:
m~ :a(!'ZeJ op1ero . pr~ke
ą o eJSC
g yz nil: samą gw1az ę rue z
wszystkich.
A teraz, drodzy przyjaciele, kore.sponde.!t;.
ci i czytelnicy „Promyka" życzę Wam Wesołych SWląt i dobrych świadectw szkol·nych. Dobrych - to znaczy bez ani jednej
.
dw~ki
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„~too-

„W pięknym pałacu,

otoczony

przepychem,

żył sobie królewicz. Lecz mimo dostatku .nigdy

twarzyczki królewicza nie rozjaśnił radośniejszy
uśmiech .. Nie cieszyły łgo ani bogate szaty, kiani
h
smakołyki, ani weso e zabawy. Wszyst c
nikt
lecz
martwiła dziwna ch".lroba królewicza,
go nie mógł uzdrowić, nawet sławny doktór Ry,cynns. Bo nikt z ludzi dworu, ani królewny że
. d . ł
i
k . I . l k
K h
ue arecz a 1 gie ecz a - n e wie zia'
królewiątko chorą ma duszę. Aż wreszcie do pa.lacu przybyła królewna Bajka. Czarem opowiadanych dziwów spędziła smutek z twarzy królewicza. Kra.ina baśni, vi jaką przeni6sł się królewicz uzdrowiła. go. Bajka zostaje w pałacu,
op:1szcza ludzi pracy, ludzi szarych, którym tak
bardzo jest potrzebna po ciężkiej robocis w fabryce i w kopaltJi. Ludzie z miast fabrycznych
zostajl!! sami. Szuka więc :Praca po całym jłwiecie B:.: jki i wreszcie znajduje ją w pałacu królewicza.
- Nie tn twoJe miejsce, Bajko. Musisz pój~ć
tam, gdzie pracą rąk stwardniałych robotnicy
zdobywają kawałek czarnego chleba. Tam ciebie potrzeba. Tam na ciebie czekają.
I B~,jka rusza w świat. Id.zie pomiędzy lud:r.i
pracy. Lecz po jakimś czasie wraca do swego
domu, zaczarowana pr.:.ez złą wróżkę i czarow·
nicę. Ukrywa się w lesie, wśr.ód pełnych d.zi.
wów bajek, o „Czerwonym kapturku'', „Kopciuszku, „Jasiu i Małgosi", kra.snoludkach 1
wótlnych nimfach. Praca nie Claje za wygraną.
Idzie ponownie na- poszukiwanie Bajki. Potę~na
siła i twórczość Pracy niszczy złośliwe plany
Baby Jagi i niedobrej wróżki. Czary prysły, a
wraz z nimi i zaklęcia. :Bajka z Praca wraca na
zawsze pomiędzy robotników, umila im czas po
pracy.
Dziwna to bajka, a jąkiż głęboki sens kryje.
w !sobie. Wiedziały 0 tym dobrze dzieci ~koły
powszechnej Nr. 125 w Rqdzie Pabianickiej,
które witając Kongres Zjednoczeniowy Partii
Robotniczych wystaWiły tę oto sztuczkę dla
swoich rodziców. Wiedziały o tym dziewczynki,
małe aktorki - Kleks .Alicja, Jadzia ' ścisłow
ska, Halinka Woźniak, Marylka Szy:ma:tiska,
Rózia Kowal'!ka, Ha.linka Michtówria. Wiedzieli
także i chłopcy _ Jasio Stu§, Czechowski, madzio Kinderman, Jerzy Frontczak, Wiesio To.
karczy~, Jędruś Rymkowski. Bo zapyta.ni onpowia.dall: - „Urządziliśmy to przedstawienie żeby uczcić Kongres, a jednocześnie pomóc naszym rodzicom. Inaczej nie umiemy, .a w te::i
sposób mnilimy im cz ais po pracy.
Słyszałem i byłem zachwycony. Nie tym, to
ładnie deklamujecie wiersze Tuwima i umiecie
opowiadać o swoich rodzicach _ ludziach pra.cy. Nie tylko ładną sztuczką i śpiewem chóralnym, afo tym, że rozumiecie znaczenie Zjednoczenia ruchu robotnicMgo. że uczciliście dzie-JI.
~ei;.. ważny w życiu n aszego narodu, tak jak
.?escie rrnieli.- że rozmniecie prace waszych rodzic~w i :że pr~gniecie, by Bajka .poszła między
l':d~1 pracy. Ba,Jka? nie, nie bajka, a nowe, plęk
meJ<;ze, szczęśliwsze życie. - nauka, kultura,
sztuka. Słowem to wszystt:o, o czym człowiek
pracy przez dziesię,t!.d. dzlesiątkf lat tyl!rn ma1:r::ył, od_ cnw'.li wyzwole;1i~. w 1915 r. "staje si~
rżv.l'cz:~stośc1ą, n~bierze ciala i krwi.
Dz.ieci whid:;:ą, ze zjednoc;i:e11fo partii robotni· ·' to, o czym ojcoczych pozwoli ur~~czywistmc
lwi~ - tkacze, matKJ. - prządki i ludzie pracy na
wsi marzyli i za co walczyli
T. Szewera.
·
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Kronika Pabianic' Państwowa

Fabryka Papieru w Pabianicach

wykonała roczny p:an produkcji
W międzyczasie zerwał się pas transmiremontu celu uczczenia Kongresu Zjednoczeniowe·
maszyny paro- go, postanowiła w tych anonYlalnych wa- ~yjny. Znów więc nastąpiła przerwa w progłównej siły napędowej wej, której - naprawa planowana była na rn11kach wykonać na dzień 19 grudnie. ~t.:.l{cji. Pozatem rozregulowala się maszyna
przeciąg 6 tygodni, a przedłużyła się z plan roczny, wyrażający się cyfrą 7.173.000 ;;iarowa, dająca napęd ~zynie P3:Piei:nprzyczyn od fabryki niezależnych do 5-ciu .tilogra:ny oraz wyproGukować do koń~a ,;zej - ogólnie sytuacja wydawała się więc
0ewadziejna. Bo też urządzeme fabryKi pomiesięcy, załoga wraz z kierownictwem, w roku dodatkowo 200 tysięcy kg. papieru.
zostawia wiele do życzenia. Większość ma•
3zyn to maszyny stare, ·jeszcze z 1905 rod!!t
ę
i.
ku. Do 1942 Niemcy produkowali w fabryg
g
1
ce w sposób wręcz niszczycielski, w 1943
roku 00 lepsze maszyny wywieźli, resztę
zakłada spółdzielnia spożywców „Społem"
Głównym organizatorem jadłodajni fa- ście, mieszczącą się przy ul. Limanowskie- ~demontowali i w budynkach fabrycznych
brycznych będzie od Nowego Roku na tere- go Nr 3, w której wydawane są pracowni- •rrządzili magazyny.
w momenCie ukończenia wojny do fabrynie Pabianic Spółd.~ielnia Spożywców „Spo- irom obia:ly popularne w cenie 70 złotych i
;u zgłosiii się dawni pracownicy i tylko ich
łem". Obecnie „Społem" nawiązuje kontak· klubowe w cenie 120 złotych.
Obiady są smaczne, doskonale przyrzą- wytrwałej J;>racy fabryka zawdzięcza swe
~Y z po~z~e~ó:nymi f3:brykarni oraz rozwaza i;nozhwosc1 ~echnicznego rozwiązani2 dzone i cieszą się dużą popularnościa. Sto- powtórne życie. Ale czas i -rdza zrobiły
lówka wydaje 150 obiadów dziennie. Ze sto- swoje i stąd częste psucie się maszyn.
;irzyJ~tego zaduma.
Spółdzielnia Spożywców „Sl)ołem" uru· łówki tej korzysta dotychczas 150 pracow- Dawni starzy pracownicy, którzy ożywili
fabrykę i teraz nie dopuścili do niewyko<s)
chomila dużą zbiorową stołówkę na mie- ników.
nania pianu. Z dnia na dzień liC22ono na uru
::homienie maszyny głównej. Gdy stało się
jasne, że maSZYJlY tej uruchomić się nie da,
stosować indywidualny napęd,
poczęto
~lektryczny na poszczególne maszyny.
pows:tanie w Fabryce Chemicznej
Te wysiłki oraz dobrowolna praca w
Pabianicki Przemysł Chemiczny zatrud- zyc jeszcze pewne trudności, uzyskać
nia wiele kobiet wśród nich są matki, po- potrzebne na ten cel sumy, a już w lutym .1iedzielę pozwoliły na wykonanie planu
siadające nieletnie dzieci.
żłobek winien być oddany do użytku pra- tylko z dwudniowym opóżnieniem. Ale już
cowników. H oszt urządzenia wyniesie około dziś jest pewne, że będzie wyprodukowane
Fabryka oddawna pragnęła przyjść mat- 3 milionów złotych. żłobek będzie mógł po- 200.000 kg papieru ponad p1an do końca
kom tym z pomocą. Oddawna mówiło się o mieścić 30 dzieci w wieku otl 0-3 lat.
roku.
żłobka dziecięcego,
założeniu fabrycznego
Po uruchomieniu maszyny głównej wspól
Zrealizowanie projektu urządzenia żłob
w którym pod należytą opieką mogłyby ka dziecięcego, do którego wiele wagi przy- z3wodnictwo pracy zostanie zorganizowane
przebywać dzieci podczas pracy matek, a
wiązuje i wiele starań dokłada zaróv;.-no Ra według norm dla fabryk papierniczych, z
matki wyzbyłyby się wreszcie niepokoju o da Zukładowa jak i dyrekcja fabryki, będzie dostosowaniem ich do warunków miejscolos swych pociech.
jeszcze jednym, pozytywnym osiągnięciem wych i w oparciu o grupę robotników, któObecnie zamierzenia te nabierają real- w ramach zdobyczy socjalnych świata pra- rzy wysunęli się na czoło przy wykonywaniu planu.
.
nych kształtów. Trzeba będzie przezwycię-1 cy.
Już to w bieżącym roku fabryka nie mia
ła szczęścia: nastąpiła zmiana kierownictwa fabryki, (obecny dyrektor tow. Daniszewski jest zaledwie 2 i pół miesiąca),
i bierna Rada Zakładowa
Na akcję tę Wydział Socjalny przezna- 17 grudnia. Dnia tego 17 par połączyło się zdekompletowana
wywiązywała się należycie ze swych
nie
czył 50 tysięcy złotych obecnie z Inspekto- węzłem małżeńskim.
obowiązków. Przy tym poza 40-ma proc.
ratu Szkolnego prżyznano 20 tys. zł. tak że
pracowników fabrycznych, reszta
starych
OTWARCIE LODOWISKA
ogółem na akcję pre·zentów wydanych bę
Na boisku sportowym PKS 1 czynione są stanowi słabo zdyscyplinowany element, na
dzie łącznie 70 tys. zł.
ostatme przygotowania do uruchomienia razie mało przywiązany do nowego warszlodowiska. Wszystkie prace, łącznie z za.in- tatu pracy.
WZM020NY RUCH W URZĘDZIE
Obecnie przeprowadzono wybory do Rady;
stalowaniem świateł ukończone zostały
STANU CYWILNEGO
do której ze starych radnych
Zakładowej,
W tegorocznym okresie przedświątecz przed święta.mi.
Gdyby dopisała pogoda, lodowisko zosta- wszedł tylko tow. Ludwisiak Ignacy. Nowa
nym, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego
Rada Zakładowa jak również fachowe,_
w Pabianicach zmuszeni zostali do podjęcia nie oddane do użytku w Swi~ta.
Zwolennicy sportu łyżwiarskiego z niepo- energiczne kierownictwo pozwalają spopewnego rodzaju wyścigu pracy.
W okresie tym zgłasza się tak duża ilość kojem spoglądają na termometry, w· któ- dziewać się w fabryce gruntownej zmiany
kandydatów do stanu małżeńskiego, jakiej rych kapryśna rtęć, to opada poniżej .zera, na lepeze.
Już dziś na naradach technicznych udenie notowano dotychczas nigdy. · Urząd to znów wznosi się do góry. Na mróz oczerza pozytywne, pełne zapału nastawienie.
udzielił już od początku grudnia 101 ślu kują, także drużyny hokejowe.
Czy będzie można w święta przypiąć łyż Rzeczą członków Partii, dyrekcji i Rady
bów, podczas gdy w innych miesiącach nowy do butów - niewiadomo. Zależy to od Zakładowej będzie nastrój ten przenieść na
towano przeciętnie 20-50.
(b)
całą załogę fabryczną.
F. S.
czwartek pogody.
Reko~d dnia pobity został w
Pomimo

się

przedłużającego

l ad IOd a n1 dI a 5• w; at a Pr· cy
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-o--KOMU WINSZUJEMY
:f'1ątek, dnia 24 grudnia 1948 roku
.Wigilia

W AZNIEJSZE TELEFONY
.:.... O
Komisariat M.O. - 63.
Straż Pożarna

P. C. K. -

112

Dworzec Kolejowy 66
Zarząd Miejski -

PZPB. Telegraf -

Żlobek

91

23
213
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KINA
Kino „Robotnik'': Film prndukcji ra

dzieckiej „Narzeczona z Turkmenii"
Kino ",,Polonia"; Film produkcji ra·
dzieckiej „Kurhan Małachowski"
-oDYŻURY APTEK
Dziś dyżuruje apteka mgr. Połubińskiego
przy ul. Armii Czerwone.i Nr 37.

dla dzieci

l&roni•a naiej!ih.a

OCHRONA DROG I MOSTOW W CZASIE
ZIMY
Jak nas infonnuje inżynier Wojcieehowski, Naczelnik Urzędu Drogowego w Pabianicach, po ukończeniu letniego okresu budowy dróg i mostów obecnie najpilniejszym
zada.niem urzędu jest zorganizowanie pogotowia przeciwlodowego i przeciwśnieżnego
dla ochrony mostów i drogi. Tabor pługów
mechanicznych, motorowych i konnych, mu
si być g~t-0wy do akcji w każdej chwili.
Szczegółowo jest również rozpracowywany plan pracy brygad odśnieżania, do których powołani będą mieszkańcy z miejscowości, w której nastąpi stan zagrożenia.
(b)
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440 PROCENT NORMY OSIĄGNĘLI
ROBOTNICY DROGOWI
Urząd Drogowy w Pabiarucach informuje
nas, że nasz powiat jest jednym, na terenie
którego zorganizowano wśród pracowników
drogowych współzawodnictwo pracy. Urząd
pierwszy opracował normy i zasady współ
zawodnictwa pracy dla robotników drogoW stosunku do ubiegłego roku gospodarczego, łogów.
:wych.
Również wzrost wydajności z 1 ha przyczy:
produkcja zbóż w mają.tkach PNZ w roku 1948
Inżynier Wojciechowski ze słuszną dumą wzrosła o 85 proc., a produkcja roślin oleiRtych nil się znacznie dq podniesienia produkcji. O
pracy, o 200 proc. Stan ten jest wynikiem zwiększe· ile w roku 1947 prze<liętna wydajność pszenicy
podaje nazwiska przodowników
którzy jak Adamczewski Jan, Gaś Jan i Lo nia obszarów użytkowych gruntów, które powię ozimej z 1 ha wynosiła 8,3 q., to w rol•u l[\48.
rentowicz Franciszek potrafili w ciągu jed- kśzono dzięki szeroko zakrojonej likwidacji od. wydajność ta podniosła się do 15 q. z 1 ha. Wy
nego kwartału ze 168 proc. podnieść wyko(b)
nanie normy do 240 procent.
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dla dzieci wg bajki Andersena (cz. II) 14.45
Program na sobotę 25 grudnia. 1948 r.
ZA MALO DZIECI CHODZI
7.00 Sygnał i pobudka. 7.05 ·Koncert rozr~· „Na swojską. nutę". 15.20 (L) „Gody weselne"
DO PRZEDSZKOLA
Reci"tal fortepia
g lO w oprac. Leona Schillera. 16.'lO
d ·
l k" · g OO p
k"
k
f
·
~
ma. .
J a k nas in ormuje tow. Woźniak-referent ·owy muzy i po· s ·ieJ.1 . 9 rogram
nowy Wł. Szpilmana, 17.00 Felieton literacki,
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A arna,
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Pabianicach, z kredy·tów preliminowanych zM W roc
„City of San Diego''; 18.30 „Melodie świata''.
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na akcJ·ę
19.30 „Muzyka do
-;odnia". 11.JO (L) Muzyka z płyt. 11.57 Syg· 19.00 „Uśmiechnij się" obecnie przy końcu roku niewyzyskane bar nal czasu i Hejnał. 12.04 Popularna muzyka poi tańca". 20.00 Dziennik wieczorny, wiadomości
ska, 13.00 Pogadanka 0 pochodzeniu świą.t Bo sportowe, 20.30 „Napiękniejsze melodie". 21.15
dzo poważne sumy.
W refęracie socjalnym jest zarejestro- żego Narodzenia. 13.10 Muzyka ludowa i . tane· „Skecz radiowy''· 21.30 Muzyka taneczna (pły
wanych 60-ro dzieci pracowników w wieku ezna. 14.00 „Królowa ~niegu" - słuchowisko ty), 23.50 Program na jutro, 24.00 (L) Koncert
przedszkolnym i na każde dziecko prelimi- dla dzieci wg bajki Andersena (ez. I.) 14.45 życzeń (cz. II), 0.59 (1'... ) Zakończenie audycji
, .
nowane jest 75 zł. dziennie, z tym, że rodzi- „Pa~torałki" .. - s~uchowis~o Leona ~chHler~. i IIy ·
Program na poniedziałek 27 grudnia 1948 r.
ce mogą umieścić dziecko' w przedszkolu 16.4;:i !,1.fozaika ,.s~1ą.teczna ! ~8.20_ l!'eheton 1_112.04 Wiadomości południowe, 12.20 Koncert
terack1. 18.35 „U1rzko kto m1łuJe, c1ęzko kto me
ł
b'
.
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.. kim kt'
ore so le sann wy mrą a op a-1 miłuje" - fragment komedii o Janie Kocha· ~olistów, 12.45 Audycja dla wsi. 13.00 (Ł) „z
!
mieJS
ty na dziecko będą re~lowane ~rzez fa- nowskim. 19.00 Recital śpiewaczy E. Bandrow· frontu radiofonizacji" -w omów. Dyr. Okr.
brykę. Tymczasem z liczby zareJestrowa- ' kiej-'l'urskiej. 19.30 ,,Z dziennika" - nowela P. R. A. śmiejana, 13.10 Przerwa. 14.30 (L) z
nych 60-ciorga dzieci pracowników do S. Żeromskiego. 19.45 Koncert, 20.45 (Ł) „Lu prasy , 14.35 (L) Muzyka z płyt, 14.55 (Ł) Ko
przedszkola chodzi zaledwie 8-mioro dzieci stro" - audycja rozrywkowa Jana Brzechwy, munikaty, 15.00 (L) „Giacomo Puccini", 15.30
cho:ciaż wiadomo, że matki przeważnie pra~ 21.25 Muzyka rozrywkowa:, 21.30 Dziennik, - „Flaming" - pogadanka dla dzier.i. 15.45 Mu
22 -00 Muzyka taneczna'. 2 <>:0~ Muzyka tanec~· zyka popularna, 15.55 „Dni przeciwgruźlicze''.
cują również poza domem.
Ten stan rzeczy krzywdzi dzieci pozba- na J?lyty), ·O:?O. Program na Jutro, l.OO Zakon· 16.50 Dziennik, 16.30 „Lyżwiar~two" - sport
dla wszyst'kich'' 16.50 ,,Szkolnictwo umnzykal
· czeme audyCJl l Hymn.·
' ·
· ki i· w ł asCiwego
· · · h opie
wych owama
wiaJąc ie
niające" 17.00 Koncert rozrywkowy. 17.50 „W
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Program na niedziel"-e
Y y w p1-.zedsz o u.
J e
Koncert popularny,
18.00
R uz ie z rowia".
7.00 Sygnał i pobudka, 7.05 Koncert rozryw. 18.35 „Dzieje jednego strajku" - wRpomnienia
SPECJALNE PRZYDZIAŁY DLA DZIECI kowy. 8.00 Program dnia, 8.10 Muzyka lekka Wandy Wasilewskiej (8). l!J.00 „Lakme" W Państwowej Fabryce Papieru w Pa- i popularna. 9,oo Nabożeństwo z Gdańska. 10.00 opera w 3-ch aktach Leo Delibes' a. Transm. z
bianicach wydaje się obecnie pracownikom Audyerja świetlicowa. 11.00 (L) Muzyka z płyt. Te~tru .im. St. Wyspiańsldego. W przerwie I i Il
dla dzieci do 7-miu lat po 1 kg cukru, 1 kg ll,20 <.L) ~oncert życzeń e~. 1). 11.57 Sygnał Dzie:imk. 22.15 Montaż litera<iki „O Maksymie
czasu 1 HeJnał. 12.04 Ulub10n~ fragmenty z Gorkim". 22.45 (L) Koncert życzeń, 22.58 (L)
jabłek, 1 kg strucli i ćwierć kg. dżemu.
Zaraz po świętach nastąp'1 obdar a ·e .oper. 13.25 Kwadrans poetycki. 13.40 „śląsk Omów. progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie wfa·
· 2~·. 10 umnzy k a. t aneezna, 23
OW m 1pracUJ e i śpiewa" - Suita Jana :Maklakiewi r1o mo ś c1,
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dajność jęczmienia ozimego wzrosła w tym sa
mym czasie o 8,3 q„ owsa o 4,3 q., buraków cu
krowych o ok. 41 q. z 1 ha.
produkcji wykazują.
Niemniej silny wzrost
państwowe m11.ją.tki i gospodarstwa rolne w za·
W roku bfrż.
zwierzęcvj.
kresie gospodarki
odchowanego
końskiego,
pogłowia
stan
wzrósł o 2.100 sztuk, bydła rogatego o 20,794
sztuki, trzody chlewnej o 44.806 sztuk i owiec
o 18.286 sztuk. Na rok 1949 mają.tki maństwo·
we i gospodarstwa rolne zobowiązały si~ pokońskiego (na 100 ha
większy(; stan pogłowia
·
użytków rolnych) o 6,3 proc„ bydła rogateo o
· o·
8,9 proc. trzo dy ehl ewneJ· o 12, 8 proc. i· owiec
6•6 proc.

Pa11stwowie mają.tki rolne w rb. dostarczyły
Państwowej Centrnli Rybnej ok. 17.103 q. ryb.
Na tok 1949 zobowiązano się dost.urczyć 32.770

q. ryby handlowej.

W zakresie produkeji wełny państwowe ma.
jątki rolne odstawiły w roku 1947 - 1()7.123 .kg

wełny, a w roku bież. ok. 171.000 kg.

I

Zbóż konsumcyjnych ponadto onstawiły pań·
stwowe majątki rolne w roku bież. ok. 180.000
ton na. z8:siewy wiosenne i jesienne. 47.000
ton zboza siewnego dostarczono mało i średnio
rolnym chłopom. Na zasiewy wiosenne w roku
1949 państwowe majątki zobowią.zały się dodat
kowo dostarczyć 15.000 ton zbóż kwalifikowanych.
W zakresie produkcji mleka odstawiono na rynek w roku bież. ponad 19 i pół miliona litrów.
do
się dostarczyc'
N:i rok 1949 zobowi~zano
„
miast i mleczarń 60 milJ·. litrów mleka.
Osiągnięcie państwowych gospodarstw i mają.t
k?w rolnych w roku bież. są. wynikiem stosowa
ma planowej gospodarki, realizacji planów in·
westycyjnych i powszechnego zast'osowania nowej umowy zbiorowej.
Mają.tk1 i gospodarstwa państwowe stają się
w. coraz więhz:v;n s_toi:niu bazami produkcyjny
mi ośrodków w.vz.vwiema dla ś~ata pracy oraz
„.
dostaw<'ami kwalifikowanych zbóz'
1· rasowego
bydła dla drohnych gospodarstw wiejskich.
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pruęsTw. !~~!~~LSKIEGO,

w Lodzi. ul. Jaracza 27
Dnia 24 i 25 bm. teatr nieczynny.
Dnia 26 bm. o godzinie 19.15 popularna
.komedia czeska Jana Drdy pt. "Igraszki
z dlabłem1' w reżyserii Leona Schillera.
Fijewska, tyczkowska
Zespół tworzą:
Skwarska'
Puchniewska,
Bartosiewicz,
fl!ernaclri, Bolkowski, Borowski, Dejuno~
w.tez, Dytrych, Grabowski, KłOSliński, KoŁodyński,
zławsik:i, Lubelski, Łapii'iski,
Ordon, Wojciechowski, Woźniak, ~ukow
eik.i i słuchac2e PWST. Opracowanie muzyczne Toma..~ Kiesewettera i Władysła
wa Raczkowskiego, dekol"aĄ:je i kostiumy
Otto Axera. Tańce w układzie Jadwigi
Hryniewickliej.

owq Rok w

----- Nr I

górach

nasi łyżwiarze, a wśród nich łodzianie Głażewska
kpt. Dzipanow i PrzybQrowski

Spędzą

niym rz. tycll 6por.ti>w nad kttóriego po,j)'llllairy7Jacją tpQIWinmiś.my WlSIZyB
Łyiilwi<1Jrs1bwo j€151t jed1
cy p.MiOO<Wać. GUK.F po&tamowM w tym sew'Irie o<toozyć lyżwń<al!'.s.two 51peajiatlną 01pie.ką 1 uazyin.ia
WSCL)"Sltiko, aby te.n pięk1t1y [ rorowy &port stał się u 1111a1S 61pO'!'tem m arrowyun takim j'aikliml jieslt
w ZSRR

Sport wyczIY'IIDwy, jest najlepmym ma.ginesiem przy.C: ągającym młodrzim, toiteż
rw llro5'0e o pcdniesi€111Ji.e p.oziiomu ły-..i: wia<Srf:wa wyśodi.goiwego i wyis2lk'Oil ania foa1Cky dcibrydl

TEATR •. MELODRAM"
„paii<:ZJeill'.stów" 30 giruclmńa x.os'ta1t1' e otwarty w Kan:ipa1ClZIU obó.z k~joo - S7lkole!Wo.wy w
ul. Trau.initta 18 ( j{lllacb OK:t..~
je ź dz ie szybk.iiaj na k tó ry Pol5ok i Zw : ąze 1k Łyżwilalrslkri. po1WOłaił 12 ziavrodmiczelk i 22 7lalWOdlflik ów. Zew oc!Jnky rois;bal!lą z~ kwa terowani w Domu Zdim jo.w ym a tnenflngii odbywać bę<l(l
Dnia 24 i 25 om. teatr nieczynny.
Dnia 26 bm. o godzinie 19.15 „Gody na jEl'Li.or:lle.
Z Łodif..i rua o bóz roe1 ~h poiwołani Głażewsika, P:rrq'boiroiwsikd i k1!>'1:. DzipamiOIW. W'51Z:)'l'fiCY 2lE!
weselne" - widowisko ludowe w układzie
i reżyserii Leona Schillera. Pełne uroku „Zrywu". Łodzi<1Jr1i:ie wyjcrż.cWają 29 grudnia li Noiwy Roik &pQtykeć bE}dą w górach.
Przyborowslai
widowisko opiera się na motywach ()brzę
n raed wyjaizdem aLWD'ic:z,ką będl'lie Ka.lba=yikow.a podieSibaID się
dowych, tekstach mówionych, śpiewach ·
r redab:ję na-szą jedrua:k tym., że ja jeżdżę bairo:ZJP.etj twiairdo. No_, ta prac.ował na oboote.. alby 1Dia. 500 m. osi<n.·d<wo'. edzili Głażewska ale o ru!c nie wiadomo, może wyskoczyć jesrz:- ruąć olkofo 47 sekrun.d.
i tańcach związanych z ludowym obrzę
Przy b01rowskL Oboje CZE Ja:k:aś mJód1ka o moooi.oejlSrvyich no.gaclt .•
dem sobótki, wesela i dożynek. Kompozyr.i e kll'yj ą radości z Moją naijłwli·ększą bolą=ką - 11Wierza nam stlę
AMBICJE MA DOSC WYGÓROWANE
cja muzyczna Władysława Raczkowskiego
są buty. Te oo mam 5l!I pm;ymlćlljmJTtiej
>ez.ek.ującego kh kair- Jad'l:i1a i Kazimierza Sikorskiego, tańce Barbary
Jaik widzimy łodrzi<IJ!llin ma dość wygóro1Wml9
naw'1lhl lodowEgo.
o dwa Illll1lllie!f' Z'a duże, mUJS7lę kłaść nńiezmier ambicje., no ale to tylko JDOIŻJlia. miu !pOIC'hwadić.
Fijewskiej, kostiumy i dekoracje Staniw :ną lilość skarrpet, aby m : ooigi w n>kh nrlie lajuż
Gł ażewska
Pir.zyiho!rowsl!ci najlepi:ej 6ię =ie nia kirótk:ich
sława Cegielskiego.
'ym sewme 7Jal>0.7lll8· tały.
dtyisrballl5l!ld!., a mvła!;rz.or.a w b iegiu mi 600 'm.
' a się z lodem. Niie
W OlgÓ~lllej p'Ulllkltacijli ro'ClzliJainiln 11>ezy M jaklieś
TEATR „OSA"
ABY ZDOBYC MISTRZOSTWO
"'ru dZ101I1111 'll•asrre. s.polflt
3 mlej5lce.
Traugutta 1 (w sali „Syreny")
me-nlka 'kiQIJcoa <ra!l.y bre
TRZEBA SIĘ DOBRZE NAPRACOW AC
owała na Katroleiwie.
Aby 7ldobyć zaisoozybny tyituil misitm:'}'lll'i PolCodziennie o 19.30. w niedziele i święta
CO N AS CZEKA W ł.ODZI?
- W święta - mó- skii 7lawo<l1t1iC7.!kii będą musiały &toiazyć z.e roibą
o .16 i 19.30 komedia muzvczna nt. „PorwallJCl6Q'Jej rorzmorwy pyitamy
'llailoońeżenie
Na
1pojerożą je-sz- bój nia 4 dyista1T1-sach, a mi1amoiwide w biie.ga.ch
·ri 11.le Sabinek" z J . Węgrzynem. Kasa czvnna
7.'€ eob.iE na Pv'1€5iu ma 500, 1500. 3000 1 5000 mebrów. O tytule jesll.C7.e 111aisa:-ycll gości., jaJkle Imprezy łyżiwtiial!'
od gcdziny 10 bez przerwy. Tel. 272-70.
skiJe p.nzie1w:iidmją w Łodmi . J;i.lk gi;ę Olkamuje bę
''.z:em z

Państwowv

Teatr Powszt'.chn:v
11 Listopada 21
Codziennie o godzinie 19.15 doskonała
satyra I . Erenbur~a pt. „Lew na plaeu".
Passe-partout ważne.

•kl!Jłt.

ptmkty uzysik.am.e w tyich looillk1Urenicja.ch. Ta 7lawodn'ICZ:kia. która uzyska Dlie

7ladecydlują

Dzl;ipa-

ło<l7li o bo'k milSltrziosrtiw \Wikó!
{brawo!) i m isbrtoosrtJw Olkiręgorwych
je.sit w łyżwtamstw ;ie) Zlrlo;będrzie mń151brroostiwo. również sipotlkainie mnędrzymiiastoiwe Warszewa
ł,ódź. Po'lla. tym WojeiwódtzJ:li U.rrz.ią,d KulMo~na więc W'Y9'N1Ć ~tóryś z biieg&w klrótSIZ}"Ch, cry dilużs-r,yiah a być na d<11lmych miej- bury FuzyiaZJ11ej pw.ew:ldu j"A u~e tkńlllru
scach w poizOISJtaJ:ych I ptnre9'MĆ mistnrolSltwo. potp!isów łyrżw;i.atr-slk!ich w powiia.tacb piotrkowW ?JWią:zlku z tym p1nt>a11ny l!la1517Jego m ' lreigo goś skim i łęcrydkfan .
cia na jaikl!ch dyista'llSolC.h lepiej się CTZlUje.
NOWOROCZNE ŻYCZENIA
- Na,_:Qepiej jEWmi 6ię ina dy-stal!IJS>a.ch śred
mówi pmy pożegn.a!n}u
Choaiehbym mówi. Maim wówUZJais wyibkość i wyru.ah aby ipri~kiny epo·M ły!twriao:ski
Gtażewslka txzynnailJość.

!IJOIW'e'lll.

n1a 1jrwii~kS1Lą,

Głażewska
„ POBIJĘ KALBARCZYKOWĄ '"

MÓWI GŁAŻEWSKA

Po obo'Zl'.e, w KaJ!Tpac:oo. w dniach 15 i 16
ety•crzmca -rosta1ną rorŻegram.E łyżwi<IIT'S-kii1e m ll.5trws:tiwa Polsk>i w j.eźd.Li-e figurowej i s~ybkńoej.

Teatr Kamt-ralny Domu Zołnierza
ul. Daszyńskiego 34
W jeździi.ie ~zybddej będrZJi e eta.rtorwała łodrzia1t1Drugiego dnia świąt w niedzielę 26 ka, ro• ie ż pyita.my ją juJk ooemiiia s'W'Oje s'.UllIIJSe.
- N iie boję się nf.ill:ogo. Jalk mi W.rowie dogrndnia dwa przedstawimllia o godzinie
15.30 i 19.15 sztuki T. Rattigana ,,Kadet pisze to pobi ·j ę n<a1wet 5,amą Kalba.rczyikową„ .
- A cóż tarrn z Wl&SIZ.y'ID rorowiiem? - nyWinslow".
taJl.lly uśmiooh1J111·ęll!I Jadfję.
Kasa czynna od 12. Tel. 123-02.
ŁÓDZKI TEATR .ŻYDOWSKI

Jaracza :: ~
W sobotę dnia 25 grudnia o godzinie
rn min. 15 i w niedzielę dnia 26 grudnia
o godzinie 3 po południu (ceny popularne)
,.BEZ WINY WINNI" w reżyserii i z udziałem Idy Kamińskiej . Bilety w kasie
teatru.
TEATR

KUKIEŁEK

RTPD

Nawrot 27, tel. 160-07
W każdą niedzielę i święto o godziPje
12 „CZARODZIEJSKI KALOSZ" - widowisko otwarte.

NINA
ADRIA - „Noc grudniowa"
godz, 16. 18. 20, w niedz. 14
film ni edoz wa lo:-iy dla młodzieży
,Pontcarral"
BAŁTYK godz. 16. 18 30, 21. w niedz. 13.3f
film nied0zwolonv dla młodziP-ŻV

BA:rt<· /<. -

. u- o~iet<>

~'l.l'llA"

Amerykę"

godz. 16.30, 18.30, 20.30. w niedz. 14.30
film dozwolonv dla mlodzieżv
ROJIJA - .. Pieśi1 tajgi"
godz. 17.30, 20. w n.iedz. 15
film dozwolonv dla młod'zieży
REKORD - „Aleksander Matrosow"
.godz. 18.30, 20.30, w niedz. 16.30
film dozwolony dla młodzieży
STYT.QV! Y -

~„nna ~;

irl" "

godz. llt.30. 18.30, 20.30. w niedz. 14.30
film dozwolonv dla młodzieżv od ht 16
AWIT - „?.vgmunt KloS·'l" rski"
godz. 18, 20, w niedz. 16 . .
film dozwolonv dla młodziezy
,,Przysięga"
T~CZA godz. 17. 19, 21, _w niedz. ~~
film doowolony dla młodziezY
WYDAWCA7• R. S. W. „Prasa".

Dział oz;łos:eń: Piotrkowska 55, tel. 111

najmnriejs7. ą ilość

dtzńemy

mioo w

prunktów (talk ś.roonioh

Pf'ZY'iąił -.;;i~

w

ŁOOizi ii mi'Obył

W'ioelu

łiaJloicl!. !ZJll...

pa 1bńców j-alkńcb W'iidl?Jiicie pTZ€d so.bą.
TERAZ MA GŁOS PRZYBOROWSKI
My !'Ó'WnJi,eż chdelibyAmy tego bairdr.oo I kto
P1rrzyb0irowslld, kit6'ry la1bean przechodci~ ope11'111Cję wycięcia Illliigdiat~ków, o.b eonn;e C7JU.je się w iie, crz.y t>ilS'Zący te !"<l'O<w'I sam 1lli,e pmyipasze
ACH, TE SWIĘTA „.
doolloo1!1Jaile. Łod'Ziamin w roiku ubliegłyrn oo. łyżerw . chocria± to jut C7JWarty kJl"Lyźylk id2:1e.
-Neirki coś mi „!Mwaiiają", ale myślę, że jak miS1!ir7oostwach Pol'S:kl vr Prusmk<l'Wile z<do.by'ł 1O
będą bi!J!'d;IZ!elj pnz.esiLrrregłllla d1'<erf:~ UJSiPOlk.oj.ą
m ~ieisoo, ale tmz.eba wiziąć bo pod mvagę, że
wuly musilał jeźd.:zić z 7lil6ło.n;'.. ęty•m1 usita.mi. Pomimo Łódł ro.znocnma sezon
sń~. Go1!7Je!j będmi e tvMoo rzie„. świętarrni cha na1!'.'1)8 TOZU'TIÓW'C'l.yini.
tego, po<liJ! wkemls!1rzia Wa.'f!ST,aiwy Głoor.;J)IW
- W Kamp a10ru - mówi dailaj - będziemy s'loieqo i usliamorw:lł norwy rnlrorrl obęgu rua 500
·
m;eli pełne dwa tygodnńe łi~ningu, to mi po- metr&w.
winl!lO w~"!'Jt a.razyć, a 'b vm ooiągnęła peł n ą fO'l'- W tym roku - mówi - będę stairrotwał
mę n.a m:'Slbrro"Jtwa. Naiigroinńejszą mo1j ą p.rze- po 11'.atL trzeci l!la raj€>tirrostiwach Poldd będę
W diru.gil dzień Swi ą.t na 001i€00u ł.KS-'11 od-

Meczem ho e „owym
LKS - „Pomorzanin"

będzie się

Dzinl olicia lr nu L0'1'B

Komunikat Wydziału Sportowego Nr 1~
Ch. ZKS „COIIlcor<lli.a",
1. WS zeziwala ŁKS-owli n.a I'Oll.Je'9l!lall111.e w- kim prrredJSltaiW'idela
wodów z KS „WiiSła" w KINllk.owie w d.niu 18 PiOlbnków do lolklalu ŁOZB, Łódż. 14!1. P 'otbrbm. i z KS „Ludlwilków" w Kii.eloach w d1rui111 lootw53c.a 67 w clmiu 28 g.rudiwa [!b. o gOO:z. 19-ej.
19 bm. J\edmOOZJeśnrie rez.>el'Wujle się temmliltl Sta1W1Jea1md0Lwo oibOfW1i<ą.7lkoiwe.
clinia 6.I. 1949 r na rou:oe.gramie -re.wooów dlla
3. Nasrf:ępne ~.iedziemie VvS odil>ędzie się,
ŁKS-u z KS ,,'Z:ryrw", Swię'eo0hłowice w Łoidrii dnria 28 gmdnta o godz . 19ej w lolkailiu ŁOZB.
2. WS wzywa. wszYJ51tlkk:h kiiemiwlll,:,ków kiluPrrewod1 !lli1CZ.ący
Setlr..re<tian::
bów lkl. „B" i rererw ik:J. „A", a przede wszystM. Tyl
A. Klnmozalk

Przą

godz. 18, 20. w niedz. 16
film dozwolonv dla młodzieży
..Pr:nn·am aktualności kraj.
GDYNIA
i zagr. Nr 43"
godz. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19, 20; 21
HEL (dla m~odzież:v) - .. Dzieci ulicy"
godz. 16, 18. 20. w niedz. 14
PQT; ONI i\ -- .. Słoń ce wsehodzi"
godz. 17, 19. 21. w niedz. 15
film dozwolonv dla m' ' ~ -„·~ żv
MUZA - „Kral{atit"
godz. 16, 18. 20, w niedz. 16
film niedozwolony dla młodzieży
„Nauczycielka wiejPRZEDWIOŚNIE ska"
godz 18. 20. w niedz. 16
film dozwolony dla młodzieżv.
„Harry Smith odkrywa
ROBOTNIK -

a

zOelonqn1 stolll«_!!

,,Pafawag'' - Hula (Zabrze) 8:8
Zawody

„Samorządowiec

- Z:ednoczeni"

un~ eważnione

pi0l'WSrly w Łodrzli mecz bo.bajO<Wy.

Prrr.eclwilliklilE!llil ŁKS-u będ'7lie ~łów „PomotlL<l[JJimJa" :r. Bydgo15.7JO'Ly. POID00'7la.Illiie pm;yjież·
dżają w &Wym 11JJajs:iIDill'.iejsrz:ym. slkładzie.
Meaz odbędrz.ie Slię o gio<lrz;'J!lie 12.30.

Za1raą.d ŁOZKol ;poda,je do wiadomości b>laa:rzy IJJ'ies•tioeKairzyS'Z()lily-ch, k~óny stairtorwaili
w .róiny-ch W)"ścigach dla posiad-a.az:y rrowe<r&w
tuTY'5'(y <C'Zlnyich, że dc 1yich07Ja/S nile ZJQl5Jłi&ły odebr<>llle drr lomy z;a :z.ajębe mriiejtc,ca w tych wyś
c!gacil, na ruaizrw>ilSl~a: K o bi ierzylC!ki Zdz i1Słarw
{z 1947 r.), Ja.n1ecZ€1k: Józef, Go~aiiskJi Stamf.isłarw
i G :enieW:ic.z Jan.
Wymieruienń mogą ei-ę 7igŁosić po odlbiór tych
dyipl0ilD ÓW w lo,k<iJu ZKS TPaJilllWaijemz;iy, prrzy
ul 11-go ListOjpada 30, (!>raiwa oficyirua pairter) w k·ażdą środę od godrz. 19-€ij.

WARSZAWA (ohsł. wł.) - Wyidrzńiał Spo1rto- czy·! w nriis:tnrositwad! oikiręgiorwyich w bi!JI1W1&Ch
wy PZB l"O:;'.l patr.zy ł protes1y, odnośnie wymjlków j toruńslkiiego ,.Gryfu", oo j:est sp.rr1JeC7llle z rem0C1JÓW o wejśde do Ligti bołkiseirs.kiej: „Pafa- gulam;l!IJe[Jl mi'9!1!"1JOO'tl\v.
wa.g" - Hu.ta „Zabcze" oimz „Samorządo·wiiec"
1 Drugtiie spotk•a.nrue IKS „Saano1rządowiec" [Wro
- „Zjedin-00l.€lllli", 11oizegra1Dych w ub. niedrzJi1e- daw) - „Zjec!Jnocrz.eni" (Byc!gos=J. które re-

Wisła przegrywa
ale na... łodzie

W Kry1rnicy T1008KRAKÓW (obsł. wł. ) gmal!!Jo meoz ho1kJejorwy m:i ęd?y mf.iejsoowym
Ligi
Spo>łlkanie o wejśde do
KTii a k•ra1ko1wslką „Wisłą" . Wyiooki.e zwycięs
m'ędizy „ ZKS_ „Paifa.w~" (W.r:°claw) a Hutą . .r.Jiiejsz,e o<lwo'łan:ie się drużyny bydgoskie i. od- tW'O 12: 1 odinieślii kirynric~ruiie, zid,1bywając bram
. ki prrz:ez: Cmoirkha - 4, Jeżaka - 3 Lewac.
• . __ , ,_, . d .
„Zab:rzie , More zakoncr.yfo 51ę w rLngu zwyaięstiwem śJązaików 10:6 71W'eiryf•ilkowa'llo Oł5ta-' no.51mie """':a"'i€l!ll:<1 •ruzymy J>!"llelZ meoibecnosć k!iiego l N OIWil(kia - po 2 i Pl!'oiro'ka - ' 1. St.zmed
teczn,j,e na 8,8, Uznano tu proiteist „Pafa1wagu", Kiruźy a Gnata. Powtóraeruie tego s·p10<tlkamia cem hO<P_.oroiwego pumk1bu dla „Wwły" byd Gorze" wyziruaioi= na drzi:eń 2 stvcrzmia we Wrocła łąhek.
od'ILOŚn ie star·tu repre:zentam.ta Huty „
GurnolW6ikfogo, który w bieżącym roku wal- wi1U.
się 7lWyiaięstweim wrodaiwiiian 8:6, poboiks~nsllciej SllJal!IOl\'f.ilOOlo unieważnić, u'W"Lględmja,!ąc wcreś-

I iloońC!llYlo

lę,, 19 bm.

Hokeiści

wyjechali do M. Ost.rawy

Czechosłowak

Bonzek poprowadzi obóz

Hokeiści

Bratislavy

W międymia.sitowym
PRAGA (o.bs.ł. wł.) Bu<iiatp€1SZ1t,
m€JC'zu hokejO'Wym BI1atiis.lava -

rorz:egra1nyo:n w Bud,'1Jpes7.oie,

7lWyiCiężvld.

hoike-

iści 5/łoiwao:y w SltcJ<Sul!llk.u 9:6 (6:0, 0:4, 3:2).
Więcek, Pochwalslc.i ii Koipctiyń5ki, z
WARSZAWA (obst wł.) - W !!10CY z wtor- wa ku na środę 22 bm. wyjEchało z W.a.11'5rzfJJW'f Łodzi - Siernkiewi<?Z ·i -z Lublina Cieślińslki.
W term!l!lioe ,później1S11:yu:n clio M0<r.a.ws.k~.eij OTeatr .,OSA" Tranj{U.tta 1
7-miu hoike<!is1tów, wch.odrzących w €/kład akii1py,
(w sali -,Svre!"'v")
któ•ra przebywać będ·z:iie na obozie treningo- s;braiwy pmyja<lą jes•z,oz.e DyibowtSk.i (Toruń),
D · 25 bm
wyu:n w Mo·r•aMTski. ej Of;.treiwie. W l.i.c'Zbie 30 Palu.s (Kraków) i Stairzew·s'ki (Łódż).
· jedno przedstawienie
ma
7laiwodmdików rz Warerwwy wyjochaili: Gi n.ter,
o ~'Zinie 19.30 (pierwsze święto);
Obóz, któ.ry polbrwia do 31 bm., proiwaidmić
Dolews.lkń, Celińsikli, Broooiwicz (Bromeir), Swidrua 26 bm. dwa przedstawienia o
ca~ NaJC!iążeik, Kop~i oa;arz; go5ipo.darr2: będrmie reprezentacyjny hokei.sita Cz.ocholSl!oiwa

ChaJ•tisow.
dołączy &i~ do grupy wari;zaiw
s:kiej 11-111 'ZlaJWOd.miików ze Sląska. Są bo: Gansim~ oc. Kola.sa , Gbu rek, Halftzlik, Huta Janu·61Z·ei<ficz. Mańka, Wa.dl()IWIS)ci, Stc.pek., Nowo-li
PZHL -

w Kaitorwioach

OOl!lSlkd i Penczek.
Pon>'.l\lto z Porzma1t11ia

ke, z Pom01l"lla -

jadą

DwewińskJi

i Pni.m-

cji -

godzinie 16 i 19.30 (drugie święto)

Bonrek.

W M001arwskieJ <?stra~ tren?rwać będą pooodto p0il151CY ły-z'W'larne ffiigurorwn: Bllirl5Che., Dąbrowska i Ła01ieiwska Olr>a2 Stealf.ISllleiW'S<k.i i KoJT-

nielu.k.
s.taoorwią:
obozu
KierofWlD!iotwu
PZHL Babińm, gospodarz PZHL -

Nawaik i ZiellńiSki, z Krako- i red. Hiirszberg.

PORWA~-TJE

~

.1:-<c

SA
BINEK

z JÓZEFEM \~T' '1RZYl\TEM

czynną_ od 10 bez przerwy.
Tel ?7"- 70
Cha.tiisow J ___________....;_ _ _ _ _ _.....;
D-032311
plkJt. Zw.

g; Kasa
trr·
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