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ROK IV

CZWARTEK 1 STYCZNIA 1948 ROKU

,,Kr1t:ią naszą

gaszony rozpala się świt
rozlega się zgrzyt,
I rnn1 u:ięz-ienia i prysną kajdany Na śmierć, na śmierć, na śmierć wiim,

kiego pokoju

Wstrząsanyr.h łańmichów

Potężny front obrony pokoju, wolności,
niepodległości i suwerenności narodów zamyka drogę zbójeckim planom agresji, podbojów, panowania nad światem podżegaczy

[tyrani!"
(Pieśń

robotnicza)

wojennych.

Tylko trzy fata dzieli nas od ukończe
ni: ~tviatowej wojny przeciw niszczycielskim silom faszyzmu. A znów określone
koh imperialistyczne w Stanach Zjednoczonych i związane z nimi kliki reakcyjne w niektór~·ch innych państwach
knują spisek przeciw pokojowi. spisek prze• ciw wolności, niepodległości i suwerenności
wsz:rstkirh narodów.
Wodzireje imperializmu - Churchille i
B;:rnesy, ich sługusy z pośród przywódców
pra\vicowych socjalistów - Beviny i Blum~' puścili w niepamięć doniosłe i solenne zapowiedzi Karty Narodów Zjednoczon~'c:-h o z~spoleniu wysiłków wszystkich nandó'.v w celu uchronienia ludzkości od klę
ski wojny, w celu stworzenia warunków,
w k!órych mogłaby w stosunkach międz;t.'
paj~hrnmi zapanować sprawiedliwość i
V.'zajemne poszanowanie zobowiązań na siebie przyjętych. Puścili w nie-pami.ęć uroczy:;te słowa. zapisane w Karcie Narodów
Zjednocmnych. zobowii!zujące wszystkie
narody do wspólnej prac~ nad dalszym postępem
społecznym, nad ugruntowaniem
1iroiności na:rodów i człowieka, nad podniesieniem dobrobytu najszerszych rzesz spo-

Wlaśni4 dziś

- na przełomie lat 1947
widzimy, jak ten front pokoju
krzepnie, umacnia się, zvi'iera swe siły, jak
strach i lęk ogarnia podżegaczy wojennych
wobec siły i zdecydowania obozu obrony
pokoju i wolności, jaka bezsilna miota nimi wściekłość.
Dziś, jak sto lat temu, pachnie już wiosną. Wiosną Ludów.
Poryw tych sił wiosennych, stokroć silniejszych niż przed wieldem zmiecie wszystko, co złe. złlłmie
wszystkie okowy, jak powódź wiosenna
zrywa okowy lodowe.
i 1948 -

Już w Grecji są w ofensywie wojsk~ generała Markosa, na wszystkich frontech
odnoszą sukcesy chińskie wojska ludo\Ue,

~więcą

triumfy na pokojowym froni::ic gospodarczym narody Polski, ZSRR. .Tugol'lfa·
wii i innych państw demokracji ludowai.
Zwiera się front demokracji' we Włoszech
i Francji. Rosną siły demokracji w Anglii
i Stanach Zjednoczonych.
W powietrzu unosi się zapach Wiosny.
I dlatego z ufnością i spokojem p~trzeć
możemy w rok 1948.
Siły pokoju są co·
raz potężniejsze. Siły pokoju zw·yciężą.

łeczeństwa.

WN~zireje imperializmu puścili w niepamięć nakaz Karty Narodów Z.iednoczonyr.h - żyć wspólnie w pokoju. Wszystkie
l'l'."3i!ki irnpc,rialistów amerykańskich, wszy!"frjr- ·wys.ii.ki kh nędo:nych sługlU".ów i tra„

bsn•ów z pośród prawicowy<'h socjalistów
f'kkrowane są w jc>dnym celu - narzuceni<>, w.rszy:;tkim 11arodom tyranii dolara i jego w1adców z Wall-Street, rozpalenia no\\·ej wojny.
Temu celowi

służyć

ma ,.plan" TrumaW tym celu Mar- shall zrywa konferencję londyńską. W tym
ceiu knuje się odt"odzenie imperializmu i faszyzn111 niemieckiego pod -postacią Niemiec
z~rhodnich i popiera mrzonki reakc~oni·
stów niemieckich o rew:lll.żu, o rewizji g-ranic ni'-'mieckich. W tym celu Dulles spisku.fe z lrn ndydatem il.a faszystowskiego dykt::i. ~ ora Francji generała de Gaul1e i org;rnizuje się za dolary rozlam we francuskim ruchu zawodowym. W tym celu pły
n~. z USA okręt~' pęłne armat, samolotów,
i bomb. i „doradców" wojskowych dla refi kcy:inego ,,rządu" marionetek amerykań
skich w Grecji - Sophulisa i Tsaldarisa.
W tym celu za miliardy dolarów dostarcza
się spn:ętu wojskowęgo dla. rządu CzangK2 i-Sz~ka - marionetki amerykaf1skiej w
Chin~ch. W tym celu pomaga się reakcyj- tyka szantażu \.VObec innych krajów nie są :berhiin i Daladier udzielili Hitlerowi w Monem1-'. rz:jdowi holcnder11kiemu zatapiać we żywcem wzorowane i małpowane z metod nachium swego błogosławieństwa'. na pierwkrwi walczące o swą wolność narody In- i form interwencji i szantażu Hitlera i szy rozbój hitlerowski. T wypadki potoczydonezji. W tym celu szeroką strugą plyną Mussolinie!!'o w Hiszuanii?
d0l
dl f
~
ly się znaną koleją rzeczy.
. .a~·y . a, aszys~?w ~szystkich m~śr. w
Ale jeśli formy i metody działa1;ia a·
feJ ~Jc;;l)J; al~ podziemia faszyst?wskiego w·~erykańskich podżega.czy wojennych tak
Dziś narody Europy i śviriata bogat<>zc
P_oI,,,c~~· 'iV t:<.ri;i. celu .torpeduJe się w Org~- przypominają formy i metody działania Hi- są w doświadczenie i In'?Żlla nie wątpic -=llIZ~c,1_. N('roc.:.ow ZJed_n?czonych ;vszelk1e tlera _ to na tym podobieństwo w sytua- nie powtórzą ówczesnego błędu.
wnioski Polsln, ZSR:R 1 mnych panstw de- cji się kończy.
Klasa robotnicza Europy w Deklaracji
m0kr:=d·yc;:nych. zmie.rz:i.jace do r~czvwi.
, .
, .
9
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stego rozbrojenia, do z?kaz•J używania . Na mesz~zęscie dla ame.ry~anskich po.clparLll ·omums ycznyr l 1 ro otniczych
hornh nt.omowych i zniszczenia jej zapasów. ze~aczy WOJ~mnyc~ na .św1ecIE\ od. czasow już powiedziała swoje: „NIE!"
W t~1m celu montuje si~ „blok zachodni" i ł;f1tlera zasz,y zmiany i to wcale 1Stotne.
„NIE!" mówią w ślad za klasą robotnirl:r.i<>li 1;m:ody Europy i świata na dwa wroPrzecież i w okresie przed dn1gą wojną czą coraz szersze ma..;y ludowe Francji i
gif' ohnz\r. !!nu.fe się planv zniszc:>:enia de- światową narody Europ:" mogły były prze- Włoch, mówią narody Polski i Jugosławii,
mnln„nji ; . i:-dbudow:': kapitalizmu w pań- k_reślić ~bóje~kie plany Hitlera, gdy!iy prz~: Grecji i Chin. or?z narody wszystkich nie·
i::tw;ich, ktr;rc.pęta niewoli kapitalistycznej c1.wst.aw1~Y. się stH;iowczo pl:iirnm ;igri:iSJl mal krajów świata.
zdrl'łły z s1eb1e zrzucić.
mem1eck1eJ. Zanuast tego Jednak Cham„NIE!" mówią narody Związku RadziecW:.;dzl rnjP, imperializmu amerykiińskie~o i irh pseudosoc}• listyczni trabanci idą
w śl.a~y Hitlera i. Mussoliniego, w śla·Jy
WSZYS1KJM NASZYM l'RENUMERATOROM, GZY1ELNIzdraJcow Noskego I Schcidemanna. Nie si~ąc
,na orygiualność rozpętują podobnie
KOM, 10WARZYSZOM i itSZlS1KIM LUDZIOM PRACY
Jak H;cler hecę „antykomunistyczną" aby
podr.iclić narody, oslauić ich odpornoś~ woserdeczn,r> i:.Pczenia szcz<;; .śliweoo
.
·:::>
bec znmachów miliarderów ameryka].skich
im. ich wolność i suwerenność narodową
/ł/OH1 EGO
~.Jr1 łatwiej było stworzyć sobie swoją Pia~
T!! kolumnę" szpiegów, zdrajców wł~sne
go narodu, bandy faszystowskich zbirów i
sldada
rt10r\.forców, gotowych dla dolarów. dla butelki wódki mordować każdego kooo im
R ·E DA KC JA
wskaże agent giełdy amerykańskiej."'
M. i ,.plan" Marshalla.
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Czyż metody zbrojnej interwencji amerykańskiej w Grecji, czy w Chinach, poli-

tej największej dziś potęgi, ostoi
świata.
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My, Polacy, mamy tym więcej praw. :>.by
z ufnością i otuchii. spoglą,dać w przyszł~ć,
jaką przyniesie nam rok 1948.
Rok 19l7 zamknęliśmy bilapsem. z którego mo7emy być dumni. Plany jRkie :r.akreśliHśmy sobie - wykonaliśmy. Możemy
się chlubić naszymi przodownikami pracy
i wielowarsztatowcami w górnictwie i przemyśle włókienniczym, we wszystkich gałę
ziach naszej gospodarki. Nazwiska tow.
Pstrowskiego, braci Bugdalów, Korzeniow·
skiej, Lipińskiej, Rybakowej, Sawickiej, tysięcy innych czołowych przedstawicieli pol·
skiej klasy robotniczej - wczoraj nikomu
nieznane - otacza dziś nimb chwały. Mo·
żerny być dumni, że polska klasa robotni·
cza, że naród polski wydał takich bohate·
rów pokojowej, twórczeJ pracy.
Dom szczęścia i dobro15ytu dla wszyst
kich Polaków, o.Hórym wczoraj ledwie marzyliśmy - dziś w ciężkim trudzie robotnika, chłopa i inteligenta polskiego nabiera
kształtów
rzeczywistych.
Coraz wyzeJ
wznoszą się rusztowania tego domu. Cor~
śmielej i szybciej pniemy się po nich do n21.szego celu. Wiemy - czekają nas niemałe
jeszcze trudy. Ale wszyscy czujemy - nastał dzień wiosny dla ludu naszych miast
i wsi. Zaznaliśmy życia bez jaśnie panów,
obszarników i fabrykantów. Nie ma już takiej siły, która by mogła zakuć nas ponownie w dyby jaśniepańskiej, kapitali·
stycznej czy dolarowej niewoli.
Mamy prawo do słusznej dumy z owoców
naszej pracy pokojowej, mamy prawo być
dumni, że w nas, Polakach, taka jest miłość Ojczyzny i wolności. I dlatego woino
nam z wiarą. i ufnością spoglądać w przyszłość jaką niesie nam 1948 rok.
I my, peperowcy, m:.i.my pran.ro do słu
sznej dumy. Droga, którą Polska Partia
Robotnicza. którą towarzysz Wiesła 1 iv wskazywał narodowi polskiemu, droga, po której kroczymy ramię w ramię z bratnią Polską Partią SocjalU!Lyczną, ze Stronnictwem
Ludowym. ze Stronnictwem Demokratycznym, z całym narodem - okazała i:.ię jedy·
nie słuszną. Dro;;a ta wiedzie nas do pokoju, do dobrobytu, do szczt"<da, zapewnia
wolność i suwerenność Polski.
Po tej drodze kroczyć będziemy ś:rniało
i nadal. I dlatego wolno nam z wiar<{ i ufnością spoglądać w przyszłość - jaką nie·
sie nam 19 :ł:8 rok.
Przyszłość je.:it nasza.

EDWARD U.7DA"$f5'llf .
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d w· dzialność za zerwanie konferencji londyńskiej
spada na kola rzqdzqc: St nów Zjednoczonych - oświadcza minister
:przed st a icielo
„tt rawdy" i „Izwie Iii"

Mołotow

I

f05KWA
fP.A P)
:t-.Ln1ster Mołot'Jw mu dómagały się przyśpieszenia prac nad N1erruec
zachodnich, obiektu amerykań:>kil:gO
oddz1elema stref znchodnich od mi„c
u:i- ~hl 'l'S lpracown1korr dzien:inkó·.., „Praw- przygófnwaniem trakt'itu, uważają te spri!wę Niemiec wschodnich. Pohtyka mocarstw :ra· pJa.nu w Europie. Faktycz.na władza w „Biz?·
ć'.a ·
„lr.·neet~a· \l""wiarlu na temat wynif'lw nnernii> w niea.ktualnqi Na tó pytai:l.1-E\ mkt chodnich dyktowana jest -obawą, że Niemcy nii" przechodzi z organow anglo-amerykan·
konf„rPnCJ londvńsk1i'j 1 wypow1~dz1 far- nie dał odpowiedzi.
będą stanowiły dla ruch poważną kónkurencję stkich do czynników amerykańskich, które Io·
shall;i i Bevrna
Poruszając sprawę jednośłi Ni-em1e<:, mn).i· na rynikaćh światowych, nad którymi niepo· kują w Niemczech miliardy do/nrów, Ustana·
Mini~ter Mototo ' podkresl!ł. że przyc'l:yną
r 1 epnwcrl·~r•n knnferenrji /orzdyński<?f nie są

I

ste1 Mołotow z,aznaczył, że bez jt'dno·śd Nia- dzielne panowanie pragną utrzymać monopo·
niiec me możr'ł przeprowadzrić P"stanowieii le amerykańskie i ich filie w Europie.
1
roz">c 11te drobne sorawy, rza które powolywa- dotp;ząrych demokratyzacji i deml!HcHyzacji
Rzecz jasna, że Inka polili.yka przyoiągaie
no ,:e o~tatnio ~1- rozmauych wystąpieniach, NiemiP.c.
jedynie wąską warstwę niemieckich monopo·
lF.cz d "r: ::n•adnicze problemy:
Tl'dność taka jest ko1n,ieczna nie tvlk(l r!la listów, kt'órzv w~półpracują z przemy<lowymi
1J sornwa traktatu poko;owego,
normi\lneqo rnz~·roju niemiecl,'.ego narodu, i bankowymi trt1-!<lnmi w innych krajach.
21 zagadnienie jedności Niemiec.
Jer! rńwni-eż wykn.nnnie prze?: Niemcy zo.?oPolitykę tę mogą wy:k.orzy5tiłć w swoim iLlf7chwn/y krymskie i poczdamskie zawi<>ta· wirizaf wobec krajów, które ur.ierpiflly od teresie reakcjon':ki niemi.ęccy wszelakiej ma·
ją podstav:ę dla rozwiązania tych c'l\J..•óch pro- apres;i hitlerowskiPj, zależy w nlemnłym .~Io- ści dla swo•kh antydemokratycznych i impe·
ble-111liw. Jeśli więr n1e tyl:•!'l rząd radziecki. pni1J od odbudowy wdności Nif'mi<?c
rialisty=ych celów.
le~z równ;ez inne rządv, k·tóre p0dpisały te
Pr7er1wk(l 'Ut~adtie jPdnośd 1'1 iemiec nikt
Mini5ter Mołotow oswiadczvl. ŻI? podobna
\\kłady.
będq
stosować się
do powziętych nie występował jawnie na konferencji !ondyn· polityka an:tydemokrntyczna jest już o-hecnie
uchwal wówcza.~ porozumienie w sprawie l'•kiej. Okaza-łn s•ię jednak, ze delegaci 8ta- realizowana w strefach zachodnich Niem!ec.
niemieckiej bęc;!zie osiągnięte, mimo istnieją· nów Z1Pdnoczonych, Wielkiej Brytanii i Frnn· Utworz.ęnQe „Bi-zon~i"'
ulatwilo prowadzenie
cych różnic zdań.
cji ograniczają zasc.dę jedności do rozmaitych takiej polityki. gdyż „Bizoru'il" faktycznie nie
M;nister Mołotow zaznaczvł. że rząd ra- ukłndów międzystrPlowych. i(Jnoru;ąc koniecz· znajduje się· pod kontr·olą 4·ch mocarstw, lecz
dzie( ki nie odstąpi od postanowień krymski!:ch ność url'l/ału narodu ni!>mieckiego ; jego ele· ipod administracją anglo-amervkanską.
i po•7?damskich.
mentów demokratycznych przy odbudowie
Minister Mołótów przypomniał. że półtora
D!'olegacia radziecka powi~d!iał mi· iednóści państwa niemi 0 ckiego.
roku temu uzasadniano fuzji: dwóch etref za·
~ister Mołotow
dążyła do 1Lregulown1ia
W istótie rzeczy de!egao1 Stanów Zjedno- chodmch argumenkami l'konomkznvmi. Chodvi·
problemu niemieckiego i przygotowania trnk- czonych, Wielkiej Brytanii i Franc.h dbali ra- ło prrede wszystkim o to, aby 7Tnnieiszyć tatu pokojowego, lecz stano•••isko delerm,:ji r.zej o przedsiębiorstwa zagraniczne. szuk7jąc ja·k wiadoma - wydatki Anglii i Stanów Zjedradzieckie1 nie :;potkało się z poparciem in· rynku zbytu w Ni~mcz~ch, niż o jedność po· noczonych na pokrytie knsztów nkt1p11.c}i. \Vynych delegac;i.
1' r'nhter Mołotow przypom· lityczną Niemiec.
da łJki te szły dawniej i idą <lbecnie nie na
mał,
:'.'.e Stany Zjednoczone wysuwał'' z po·
Dele9acja M.dzierka wychonz1!11
jednak rrecz ludności niemieckiej, leu nn utrzymaniP
<:rą'k'Em ro·ku 1947 sug„slie w sprawie tym· z założenia,
że nie mniM budować iedn0ści tzw.
osób. deportowanych,
których
wielkri
czasowego statutu dla Niemiec, co ozmH'Zi'łlJ- politycznej Niemiec bez udziału narodu nie- część brała udział w wojnie po stronie h1tJ„_
bv odł1Jzenie trakt&tu pokojowego na czas l""'iecki.;>-go i jego pl'stępowych sH. Dlatego rowców - przy czym w ostatecznym rachvnku
nieokreślony.
Rząd radziecki jednak odtzuril "-')"3tąpiła
delegacja radzieok-a z wnioskiem koszty te poniosą .same Niemcy.
te sugestie ,pragnąc doprowadzić do normali- " utworzenie ogólnoni~mieckiego rządu, zgod·
Obecnie nikt jui nie ukrywa, że iilzin stref
zatji stosunków w Europie.
nie z postanowi-eniami po<:tdam~ikimi.
zachodnich posiada cele polityczne. Ostatnio
Na konferenCJi londyńskiej
zaznaczył
Dele-gaci Stanów Zje:dnoezonv<"h, Wielkiej pisze się wiele o tym, że w „Bizonii" ma pominist.er Mołotow - delegac;a radziecka. po- Brvtanii i Francji odrzucili iedn.a-k ten wnio· wstać rz11d uchódnio • niemiecki. Wspomina
wołujac się na Uikład poczdamsk.i,
domagała. s 0 Ic Wobec tego dP/eqnrjn radzi"r.ka wysunę· się równi-eż o tym, ŻE' „Bizonia" powinna nfrty.s:ę pod1ęcio prac dla przygotowania trakh!u la inną propozycję, którąby stanowiła wstęp- mać swą własną konstytucje, walutę ltd. P1Jpokojowego z Niemcami. Rada Ministrów ny krok do utworzenia
ogólnonir-!m/eckiego JH1,ka an-glo~amerykańska prowridzi więc do
Spraw Zagranicznych została bowiem powoła- rzadu. Z'lnrop'll'OW?hi ona. ;ihy przynaimniei zupełnego rozbida Niemiec. Czyni się równa do życia przede wszystkim dla przygoto- utworzono niemie-ćkle centralne depri.rlamenty nocześnie przygotnwan.ia
do
przyłączenia
wania traktatów pokojowych w Europ.ie i na
Dalekim W.schodzie. Układ poczdamski prze·
widprał.
że w p1e•rwszym rzędzie
powinna
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych
zająć
się
przygotowaniem traktatów
dla Wioch,
R:ununii, Bułgarii, Węgier I Finlandii. Zadanie
to zo„talo wykonan"' w ubiegłym roku.
- • Obec?ve · rmstał już czas, w 1<:tórym dojrza·
la sprawa urPgulówania orob!emu niemieckiega. .Zgodnie.! postan.owienfomi poczdamskimi
n6!efoło -przygotować odpowiedni do-kument,
k!6ry miałby być przyjęty przez rząd niemie-

ckf.
ók3.zało się jednak, że Stany Zjednoczone
na1bardziej uporczywie przeciw6tawiają sif'l
obecnie wytSiłkom, zmieTzającym do przygoto·
wania traktatu pokojowego z Niemoami. Prze·
bieg ko1nferencji londyńskiej świadczy o tym,
że w ślad za Stanami Zje<lnoczo·ny.mi pos:dy
Wielka Brytani-a i f'rancja. Delegaci Stanów
Zjednoc-10-nych, Wielkiej Brytanii i Fran::ji
usiłowali zagadnienie lo w caiłości 7.djąć z po·
rządh 11 clzieninego lub ngranicąć je do drugor.:ednvch szczegółów
\J!'iłowali oni wvkro1ć
Jedynie w sposób sztuczny z ogólnego zagad·
n!ienia traktaJu p<Ykopwego problem graruc
niem;ecl:.kh. Nie kiero•irali S!ię oni przy tym
z:adn·:m: rzeczowvmi motvwatni. lecz zamierzali - „grac na nerwach Ntetnców'
Mi-!l1ster !'j:!o!otow oświadczył następnie,
że
dzięki
staraniom delega<:j'i radzieckie]
osiągnięto n3. konferencji londyńi!!kiej PQIOzumieme w ntektórych -sprawach, _jak pro~P
dura przvgot<1wania traktatu poknjowe9"l.
Sp•,,w\- lf'j in.ie dopro\\',1drnn11 jf'rlnnk r\,1 koi"tca, qd\'i. rll'l(•<J.t< j,1 ,1mt•1 ~ k.il1,;1~.1 pn~pi.!<~1111t'
? 1,,1\.i konl"rer<J<'.
IJl~cZt'\Jf"' St.my Z i<>rli1u<-10ne. kl<ire rnk le·

transportu, handlu zaqrnnicznP~o,
przemysłu, finansów, ro/n.ie/wa i aprowiz~qi.

dla spraw

Ró·wnocześnie proponowała

lrnncuskiej strefy do „Bizonii".

ka

utworzenie w Berlinie niemic>ckiei rady
konsultatywnej,
w skład klr'irei w01tzliby
przedstawiciele po.szczególnych krnjńw, partii
demokratycznych,
:nvia7,ków
zrpvodnw.ych
i większych orgariz11c1i ant,·Jaszystow~kich.

Przebieg konferencji londyńskiej wykanł,
że różnice zdań w sprawne uregulowania problemu niemieckiego - nie są przypadko·Ne.
Są one wyrazem
rozmaitego poilejśda do
~prawy niemieokiej.
Obecnie stalo się jasne, że istnieje 1.am:;:ir
slwnrzeni-a z Niemi!'C', lub przvnajmniej -z "'i"-

PR~V

wybłtn e~o działacza iedflotłtofrontoweiro,

towan::v„za walki o

kańskie roztaczają suzególną

opiekę nad wę
glem niemieckim i przemysłem metalurgicz·
nym, stwarzn moźli"·ość wykorzystania Niemiec zachodnich, inko bazy strategiczne; dla
awanturniczych plwów nmerykań~k1ego im-.

sprawę

mas

pracujących.

zanulo1wała

po~a:no·

liczy się więc z interesami innych państw,
które uczestniczyły w kóalic;i antyhitlerow·
sklej. Plan ten jest obliczony na likwidację

nleod

układu

poczdamskiP.go,

odpowiadająceg-0

W tym stan'.e rzeczy jasne jest, dlaC?.ego
Stany Zjednoczone, zajęte realizacją 5wego
planu w Eu.ropie, nie wyka.wją zait1l.eresowa·
nia dla przygotowania traiktalu pnlrnjowego
z Niemcami oraz dla sprawy jerlnośd Nie·
\Ys.zy ·rko zrolbi•o.ne. Mogę o- mie<:.
za„hownjąr jak na jdłu:icj nherną, ni en re!<() pa!
lwotko od1powfuedziill! gulowana 1;ytu<1cję, w której sian wo;11y prz„.

PRZY l'. P. „FII„1U POLSI\I''

•rt••

1.ow. -

I

d·eHć.?

- Nn,
Ba:chtmetiew.
Do aufa zibltzali s~ delegaci, którym
towa~z"Y'ł SwiryidOtWi, s.p,or-0 -Olficetów

- Czy .h1ż. towiarzy·~ze ·d'elc·~·ac.i ~o.Ło
wi? Maszyna cze kia . Inżynier Leon-tie w
jU'ż si ed ~i w a uC'i.e.
- Jeste.śmy gotowi - z.awioła4 Pietrow. - M-0żemy zara~ jechać. Zalbie.rzemy tylk-0 na:sz.e tobo!lki ± idziemy do maszyny.
A t~mczasem w auc·i-e is1t-0tnie juiż się
z,naj·dował Bachmier.iew. Ouok niego stał
rn1n1hylon} nieco letHrn.ant By:ł tto mło
dy oficer o srwknjnyrn, zrównowaionym
\\ ~raz•ie

t\\ <1r1,~"

Sl 1 11cli<1•ł

11\l·ai.ntie ~łów

13-;h.:hmietiewa.
- Odn110wad:ł ::ie liniży•n;iera Lwn1tie·

spra•

wie po·koju i bez:piecreństwa narodów Eu.ropy.

KOM1TF.T PPR

KOMJTF.T Pl'S
P. P. „FIL:\I J>OL:-\1\1"

on z intexesi'J.mi krc.jów, które ucierpiały
w5kutek agresji 11iem'e,...1:'ei i ignoruje cdp!'.l·
wiednie postanoW1enia konferencji poczd:i.mskiej. Powoływanie -;ię na to, jakoby rozwią·
zanie problemu reparacji było u~rudmone
ws ku lek bra1k11 imfoTmacji ze s~refy rad-ziec·
kiej, jest nieuzasadnione. Związek Radziecki
wyrażał 7.aWs'Ze i wyraża gotbwość pr:tedsta·
wienia pełnych informacji w tej «prawie, ~e·
żeli mocars·twa 7acho<lnie przl""tąp1a do ro.z·
wiąlania problemu repa,racji rzyn11rni,
a me
"lo•„ami.
Wiadomo powsze.chnie, i:e polity'ka a.'lglo-

się

amervkańsko·francu~ka

roh!3tnfo:rej, b. ezłc!!ek K. P. P., ofiarny
ko!!rltetu partyjne_go PP!l. p~ P. P..
„Film Polski", edonek kom!tetu rltlelnieowego PPR śr6dmieście •
Lewe
ŻAłowanego

Z osłabio'llyml gospodarczo Niemcami zachodnimi amervkańsc:v ~1erz~rd~le będą po·
stępować według sw~o ,;widzi mi 5ię-.. VI/ pl.v
nie ich odbija się dążenie do zamiany zachod·
nkh Niemi-ee na bazę imperializmu amerykań
ski~go w Europie.

;'lieni-a poczdamskie w sprawie reparacji rów··
nież dla innych k:ajó11•, FOZa Z\•"!ą.zkiem Ra·
dzieckim.
Plan amerykańsJd w sprawie • 'iem:·ec nie

Długofotni b9jowni.k sprawy
działacz- społoc-my, sekretarz.

tracimy

bardziej.

się musi fiaskiem,

T w. Bole law Ma ow ski
Zmarłym

am<>rykanskkh monop'llistów do niemieckich
i jesz<:ze hard~1e1 utrudnią sy·
t\Jacię małych przemysłowców w Niemczech.
n;e mówiąc iuż o masach ludności niemi~·
kiPj, <1 którw·h zrl1-nie nikt nie pyta.
Kredyty le obliczone są na rozwój pcsu:ze·
góln •eh g11lęzi przem\slu memieckiego w tym
\. ;erunku, aiby przede '''szysitkim zapewnił.
Ameryce ektlport swych to.warów do Niemiec.
Zależność gospodarcza zr1chodnfch Niemiec od
kapitału zagranicznego wzrośnie więc jeszcze

monopolis~<'lw

perializmu.
l!t,·ka Anglosasów w Niemczech
·zakoiic:zrć
Minister Mołotow· pc.dkreślil~ ~~ plan aiµe-gdyż jest ona
sprzecz.na
rykański
nie przewiduje . wykonania pnez
z historycznym rozwojem. NierrJec oraz DOfę·
Niemcy zobowiązań reparacyjnych. Nie lkzy
riirma jest orzez całą demo.kralycznq Europę.

Propozycie te zmierza!v d'.' stwone'!l'a ...... a·
runków. '.któr.ę '\Drzyjałvhy odbudrnV'le j'E'dno·
ś.c1 politycznej Niem1er
Lecz delegaci~ Stan'"l'.ll Zji>.dnoa:onych. v\'ielk'ei Brytanii i Fran·
cji sprzeciwiły się temu. hl<..kolwiek rown1~ż
m·edzy nimi zarysowały się pewne różnice.
Skrys<tadizowały się więc dwa stanowiska
w spra'Wlie ni-emieokiej. Delegacja radziP.d:a,
zgodn.ie z wnążącymi uchwałami, rlomagąła ~ię
jedności polityozne;, podczas gdy tri:y po '.'1·
;;tale rlf'lf'qacia wyraźniP ~zły po Hnii ror.hicia

W

llardowP kredyty dla NiemiPc,
obliczone na
szereg lat. K·Pd)"ty te iMzcze bardzie] zbliżą

Władza udzielona Amerykanom w zachodnirh Niemczech przyczyni się do zwiększenia
nacisku imperinlizmu ameryk(!ńskiego na -inne
ie między
kmje Europy.
Okoli~zność,
że ko-ła a.mery·

Fakty te św·i.adcz11 dobitnie,
oświadczeniami
delegatów ame-rykańs.kiich i
brytyjskich w ~prawie jedności ?O•litycznej
Niemiec, a ich faktyczną działalnością islrnieje wyraźna sprzer.znosc. Spowoduje to upań .k <wtor~'tPtu
rzeczników t..iik<iej polit ·ki.
;\fi!1i~lr>r Mołotow w końcu 'Podkreślił. ż~ PO·

delegacja radziec-

wia się dla Niemiec rozmaite kredyty i dyk·
tuje się im polityczne .i gospodarc7e warullki,
nie pytając, czy warun,ki te i kTedyty są moż
liwe do przyjęcia.
Minister Mofotow zazn<1czyl, że oświ-adcze
niil o chęci pomocy gospodarcze1 dla Niemiec
są sprzeczne ze stanem faktycznym „Bizoni1".
Przemysł w strefa.eh a.nglo6askich uruchomio·
ny zasiał jedynie w jednej lrzedej. Refor;na
rolna nie została przeprowadrnna, wr-bec cze·
90 wi<>ky obszarnicy i war<:lwa JUnkirów rue
stracili i;wej bazy. Kredyty, przyznane dotąd
w s•trefie ;;mPrykańskiej. n· e przyczvnily się.
:w niczym do gospodarczej odbudowy Nie·
mie<:.
Amerykanie przewMujq obecniP. nowe ml-

ci~'ko Niemcom nie został ;eszcze zakończa·
ny, mogą Amerykan.Je narzucić Niemcom rozmaite recepty dla IPczenia gospodarki niem/ee·
klej t nalożyć na nich rozma.Jte obowiązki, do·
gości. tyczące zapłaty za ·tzw. „pomoc".

1 żałnderzy. że•gnatjący.cfu
s.wo~c:h
Im dłużej n~e będzie ntlemiecklPg0 rza1u
Wśród of:i.cerów znajdowia~ się rówr!ież
Leontiew. żegnając ?JWdierz.ch11-i'ka tdele~ demokratycznego, tym dłużej Ameryikanie bę
gaicji, SwhJ-idow farro/IJ;llil\v.ie nar.ze-ka(! dą mieli swobodę d'.l.iała.n!a w zachod:ikh
Nicmcz<'Ch. Tylko tym mo7.·na wv ja śnić oko·
do Pictr-owa:
linmor:ć, że Stuny Zj<J<lnO(·.r.o•nt' nie c:hciały za•
- Przrci'ci naw0t foin1d:inra jak !'lię j;ić r.iP, nil Riir\7.1p ł<.finistrów Spraw 7.ugran•cz11a1lr•i.:;1. nic 7,je-d:Ji1;dc. \0\\';1r1y;;1·11 Piel- nych nnl W!"fudni!'niPm tr.iklct\11 pok0jnwego,
row. - fi zwr:i·c~.iac RiG do Bachmicfic- ani sprawą jrdnnści Niemirc, ani proble:nem
wa p11lkow11ik ci·n~m1ł dale.i: - in:i.rnic- lymcznMwego rządu niPmieckirgo.
J\mc-.rvkaniir podkreślił mini'l"r M0ln·
rzc! Pro'<zQ w MoPikwie poświad·cz.yć,
""a cl·o Moskwv. P1ole-ccnic mac.ie 1m p1ś-1żo >;1tanu!:iśnty Silfl na·Rzyoli ,,-:-n,śc.j 11i1c Kło l<tw - 11zalcżn[ają ~lahiliz11cję pn1J,nju w Eu·
ropie od pr-zyjęcia kh planu w ~Jlrił w1e Nie·
mie. Zate·lefom;iec+e dto Zorina i \\'YUa~ni- d:z!ć ...
żMl~n !'ilf)t}St~~ !ll~ic- .1no~e. i:olt na- mirc i Eurnny. Stawiaj<i nni <1llcrnatywę:
cie mu 0 co chodz1i. \Vy-stawt11,_iecie w mowie. by R1<; ta1k nie s,r1cszyl1 ...
albo he'lw<1ninkown p1zvj1« ani ·rł mokratycz·
;roclzfoc; Po naszym 0<djeźdz.ie. Zro:wmic
- Ależ. p11.lk<H\ uiku., - hronil si-e ri.o- ny p\a 1l, dyktowany prze·1. Pkf'·p<\nSj(llll;tÓW
li ':Cie?
lrow. - n•ie chdi·alQ nam się narra'' da amerykan<Skich - albo nie będzie iadnego JłO·
- TaJk test f'owait"ZySiZ'U lrai_o.i.tanm - jeść. Wasz adrutant da1ł nam tyle prod:u- rozumienia w sprawie traktatu pokojow~o
Tego rodzafu polityka clopmwnd:nlri
rfo
o•drio•wiedziiał Tuziow,
wszysfko Dęi- któw n.a dmgę, ie starc.7.y ni.e tyr,Jko do
dizie w porządku.
domu. ale pozoStbanie jeszcze. N.i-e mr·ś1le- llaska konferencji londyńsldej.
Londyńska konf PTencja
zo3fala zer.vana.
- Mam wrnżende,
ciagnął c1.1k-i
~ritr. że z fron11t1 znów u1hi:;'rZ my prell~iłowcno zrzucić odpowiedzfriłność za Io na
Badnnieti·~\i', że \Vkrótce r6wntież bę zentr. Pnn inżyn!~~ może poś\dad·czrC;. Zwinzek Radzlec/;i
Nie udało sie fo jedne.li.
de w Mosk"·ie. Aha! Prz~''POmniakm SO· iż po waszy11t Prr~ .i~c~i'n ledw·ic z.dofal:ś Odpowiedzialność za zerwanie - lonrly11~ 1,Ief
bie: to. o czym mówi1łem. pozosla.ie w my wwindować sie do lllil'SZ~ 11y...
J;onfl'rr>ncji
spndlń nn koln rwdzqr.e Slorów
mocy. Czy ws.tystko z·ro'bile·ś. Tu'l.ow·!
ZjrrlnM·znnych, n w Mad zo Mnrsrwllem po•

w

0

r

-

Rozum~em

-

uśmie·chrnał się

Tu·

(O. c. n.)

szli i w tym wypadku Bevin i Bidaul!,

Nr. Y'
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TYDZIEŃ li'

ROBOTNTC!ZY

ILVSTRA CJI

Horoskop na rok fg48
1

Rok 1948 to, oczywiscie, wielka niewiadoma. LudzU,
i o usposobieniu marzycielskim napewno b~
,,badali" przyszloś6 przy pomocy seam6w aplrytysty~
nych, chiromancji, wróźby z kart, fus6w od kawy j t.p.
Niektórzy e nich będą nawet stawiali sobie magiczne horoskopy w związku z dzialalnością planet: Saturna, W~
nery, Marsa i t.p. teby nie bylo nieporozumień, uprzedzamy wszystkich zaboboniarzy: rok 1948 odbędzie si~ w Polsce pod znakiem„. Minoa. Wróż,ąc na podstawie tej
realnej zupelnie „planety naszej gospodarki narodowej"
I!rzepowiadamy, :!e rok 1948 będzie <fia nas wsz.ystkiph
pomyślny, o ile tak jak r. 1947 będziemy liczyE na prac§
wlasnych rąk i mózg6w. Plan bowiem trzyletni to wiele
pewniejszą rzecz) niż ko:nlunkoja Mat'sa z Wenerą, 8atur„
na z ~'!fbami cz11 Strzelea • Panną.„

przesądni

I

•

PPR MYŚLI
O

NAJBĄRDZIEJ

POTRZEBUJĄCYCH

Swięta minęly po·d znakiem rozmaitych
„choinek". O}ioinki te atoli dotyc~yly naogól zrzeszon1!)ch w związkach, ~towarzy
szeniach, rodźinach, zrzeszeniach i t,d.
Łódzka PPR pomyślała jednak o tych, kt6rzy

s tacji takich czy innych warunków należą do
najbardz_
i ej potrzebujących J mają dzieci,
do których może gwiazdkowy Sw. MJkolaj
by nie zawitał

1.1

I
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MYaMY PRZYSZŁOSCIĄ N ARODU„.

Na. zdjęclach - choinki urządzone dla · dzłecj
pr.zez MlejskJ Ko.mHet i . Dzt~Jnicowe Komitety
Pl>R. CholnkJ te (polączone, rzecz jasna, z&
stosownym.I podarkami) , sp_rawJły wiele radoścJ
d:nlatwle J jej rodżJcom

,,
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O dzieciach należy myśleć nie t ylko z okazji uroczystej choinki i św. Mikołaja. Rok
19~8 powinil'.n ikJstaro_zyć środków, poz!17aZa3ących z 3eszcze większą
troskliwosoią
zajać sie przyszłością „przyszłości na.rodu'~~
-

.'

Już „schyłek" 1947 ro.k u zapq_wiedzial iż
N owy Rok do$Jar.czy ~olsce m<a~ńatw
nąd norm~. NP:~,.. ·~~l. ul!. rcfftu f!J8.tqpilo
1d zwiqzk~ malzenskie aż 110 var. fUlkoch.a,_„

P.o„

nych lodzian.„

.'

·

Nr. T
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LITERA TUR
noweli „Bal handl\uzy
której tre!lcią są przy_
gody Symona Skorubl>i, mlodzh:. ńca
nuconego w odmęty okupacji hitlcrowskiej.
1ttokolv·iek obracał się w kolach naszej
handlowej cyganerii, ten nie przeoc,_yl napewno Bh1i.eja przyzywane50 Pa~karzem. Poktóra nie świę1tać tę uzupełniała osoba,
ciła zbytnich triumfów w swym życiu mi'otnym: niewiasta milcząca, zawiędla, prc.ypominająca mumię zbyt długo moczoną na
d:i:dżu i asystująca mężowi w sposób nieustępliwy, chociaż tak kłó::ący się z jej biedn.yml, dobrymi oczami.
Pod kpniec roku 39 widzieliśmy jeszcze
Paskar:>.ową. Wlokła się wtedy za mę/.em, oferowala znajomym mleko v proszku, &yntetyczny cynamon i zatrzaski zastępująr..:e paski
do spodni. Z tyłu snuł się za nią jamnik, który nie obwąchi vał murów, ani nie szczekał,
mimo te miał do tego słuszne powody.
Tu ginie wszelki słuch o Błażejach.
At kilka tygodni po kampanii francuskiej
Błażej pokazał slę z fajką piepnową w zębach. Siedział już pomiędzy ·workami gwoźdz! i 1taral się sprzedać zegarek obywatelowi
w futrzanej czapce. Palił wtedy tytol1, wydający zapach parafialnego kadzidla, nosił watowane spodnie, a podniecona jego mowa barIr.o różniła się od tej, do której przywykliśmy.
Pr.Ged samym Hrubieszowem wysiadł, zarzucil wór na plecy i razem z Zonią zniknął w
zaroślach olaczających budynki kolejow !.
:Potem pokazał się w gronit: osób o napuchpowiódł zawiedzionym
niętych twarzach,
w:>.rokiem po workach swych satelitów i odkilkadziesiąt
Jechał na furze zawierającej
lłl.Mgolonych postaci..
Wtedy żona oczekująca męża w Hrubiear.o\\'ie podskakiwała jak mucha, której podcięto narząd równowagi. Nie mogła pojąć, jak
mąi w czasie nieszczęśliwym dla całej oj czyr..ny, umie porzucić żonę tuż przed Rubikonem,
który miał przekroczyć.
PiP.ł okazał "' wiele wi~cej rozwagi w tej
aprawie. Zginął pod kołami w chmurze dymu, pozostawiając na szynach swój pokręeony ogon l ' jedno samobójcze ucho, w którym nie .umiały ~ię pomieścić sprawy ówczesnego iw1ata.
Zimą następnego roku Błażej znowu pokai:ał się. Stolica nasza, nie uwita jeszcze w laury późniejszej walki, tonęłll wtedy w oparach
handlu. Błażej nabywał słoik melasy na próbę. Trudnił się podówczas wymianą: spirytusu
na damskie koszule, koszul na niestemplowane
bimknoly, niestemplowanych banknotów na
kakao, kakao na dolary. Towarzyszyła mu dama w palonych bucikach, która wlokła za sobą walizkę z etykietami zagranicznych hoteli
i nie był• wcale podobna do Zoni.
W jakiejś sieni dama wyciągnęła zza pońezochy kluczyk, polem Błażej począł szukać
czegoś \V teczce, wreszcie oboje wydall okrzyk
ulgi, gdy z piwnicy wyszło jakieś osi><>wate
!ndywid·.ium w briczesach. Indywiduum za1lądnęło niechętnie do walizki, rozgryzło kilka
r:iarenek kawy, mruknęło: Tak, to Santos, i
mnóstwo banknotów.
wypłaciło Błażejowi
z kolei Paskarz wypłacił część banknotów
kobiecie, ta jakiejś postaci wygwizdującej na
fthodach, postać jakiemuś zadąsanemu staruszkowi, ukrytemu we wm,ce, a ten z poll'rotem Błażejowi.
P-0 załatwieniu tej transakcji kontrahenci
rozeszli się. Pozostało w sieni ospowate indywiduum naciągające z zadowoleniem rękawiczki ze skóry peccari i patrzące do wy~tawowego lustra, na którym widniał dwu~
języczny napis: „lere szachteln - puste pudełka".
Przesunęlo się wiele zdarzeń.
W przeddzień Bożego Narodzenia, w poezekalni, stanowiącej pracownię dla rzekomogo masa7.ysty, ktoś począł strzepywać ze siebie śnieg. - Wybacz, Tymku, że w takich
okolicznościach - mówił. - Nie wiedziałem
że policyjna godzina została przesunic;ta. Zo· sam na u l'icy z t owarcm.
• t al em prawie
- Nie wstydzisz się zarabiać na cudzej
biedzie?
- Tymku! - zawołał Błażej. - Tymku,
Tymku - powtórzył.
Podwinąwszy nogawki, wyciągnął zza skarpetek dwie sztuczki bielutkiego płótna wytr.zepując ze siebie mnóstwo śniegu, wytrząsł
z zanadrza tuzin jedwabnych pyjam, kilkanaści3 par pończoch i piękny kupon szkockiej
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Zakończenie wojny z faszyzmt:m, odzyska~
nia niepodl~głości w nuwych demo1nalyc:mych
warnnkach stopniowo wpływa na rozwój literatui:y. W zmienionym układ7ie socjalnym,
nowe warstwy społeczne nie tylko rozszerzają bazę czytelnic<-ą, ale też bezpośrednio lub
pośrednio orldziaływują na zmianę tematyki.
Nowa wieś i nowe miasto dla pisarza to przede wszystkim nowy zmieniający się wciąż problem artystyczny. Odzwieciedlić w atuce
zmiany, jakie się dokonały, wyrazić nowego
człowieka, to znaczy nie tylko gruntownie
zapoznać się i zrozumieć to wszystko, co się
dokonywuje u na:'I, ale też znalczć dpowieclnie
dojr-z.1ł.: reali.t.yc;;me podej~cie do opLanyl·h
zj«wisk.
Na~uw11 się na w:tępie pytanie c1.y 1 o ile
litt>ralu1·a w ciągu paru lat stanęla na wymkości zadania. Co się dokonało i czy obecnie
możemy wskazać na jakieś cechy oiólniająt.-e
w tych działach.
Ęardzo znamienną była dyskusja, jaka się
toc:>.yła niedawno na lamach pism literackich.
Znany krytyk Jan Kott z właściwą so\Jie
swobod4 wystąpił z oskal'żeniem litel'al•Jry, za
rzucaj<ic, że wlaściWie nie dokonały ~lę w niej
istotne zmiany, że pisal'ze w dość mechaniczny sposób ustosLinkowali sie, t111t do swoj_e1·
prnblematyki, jak i do rzemiosła lHerac~dego.
Natomiast redaktor „Kuźnicy" Stefan Żółkiew
ski wystąpił z obroną literatury, dowodząc
że po wojnie ·powstało wiele utworów, do
prawdy wartościowych tak pod zględem formalnym jak i ideologicznym. Dyskusja jaka się
vvytwarzyła przyniosla wiele !!postrzeżeń i nowych sfor111ułown1'J . P1obll•t11 {;l\ociaż io:.tał
vostawil}ny, mimo wszystko nic zost.1ł rozwiązany. Ostre, bolesne zarzut; nie zo~lttly od~
p;irte i lslnicją nadal, ponilnio tego, że w
ciągu tego czasu powstało wiele wybitnych
utworów. Rzemiosło literackie, oraz sposób
podejścia do poruszanych tematów pozostało
prawie niezmienione.
Nie jest rzeczą tego krótkiego artykułu doklaclnie wymienianie wszystkich utworów jakie
powstały po wojnie. Znajdzie się na to miejsce
w specjalnych pismach, poś\vięconych wyłącznie sprawie kultury i krytyki. Na tym
miejscu pragnął bym jedynie pobieżnie wskazać na zasadnicze problemy, jakie poruszano
w ciągu tych paru lat.
Po wojnie powstała niezwykle wstrząsająca książka Nałkowskiej „Medaliony". Mamy
wiele książek 0 wojnie 1939 1 (Żukrowski)
o przeżyc:i~gą . Yl obozach D3.6ali; ..Sz:maalewila,

I

wełny.
Czekałem chwili, kiedy gość zdejmie ko-

s;;ulę, u.iawni tajemnicę swych pękatych ra-

mion, lecz on nie odwinął jeszcze wtedy włócz
ki. Ucz~nił to późnie.i w ciemnościach..
- Masz minę, jakbyś popełniał coś nlewłaiciwPgo.

,Z,esteś _!: gf_ędzie, PJ.:.z~lgoczyłem.

pół.światka z włosami zaczesanymi na

ru „Wiener Mode", - staruszki w żałobnych
sukniach, podpierające się laskami o srebrnych, śpiczastych, rączkach, majestatyczne,
miejskie kolubryny w stosach ł7..eleszczącej
1rzeb11ła jakaś Postać o policyj- garderoby, połyskując.:e fałszywymi klejnotaCZ:.lJllh' 1L:1roszlachęcką zaport;. Pokązałem, że zazwyczaj
nych oczach i pod kamienicą , zawaloną becz- m: i zerkające tchórzliwie spoza niklowych
µutru rit; myśl eć w sposób przyspiesr.ony.
To puwiedziaw~zy Błażej wyciągnął z tecz-1 kami na wysokość czwartego piętra Błażej „cwikierów", _ dystyngowani panowie • ro·
chach wyższych oficerów, smutni lokaje z boki nucoą ku1<zul1;, przybory do mycia, podróż- chrząknął.
Na ten znak wyciągnął ku nam ramiona kobrodarni c. k . .radców ministerialnych, we.
ny grzybl'!k do cerowania a następnie, jakbym
nie istnial, portfel l począł gQ przeglądać człowieczek o śmiechu podobnym du skrzy- l!eli c. k. radcy ministerialni 0 smutnych bn..
kobrodach lokajów, a gdy tza dr:>.wi, na któ-plenia butów i wywinął kiłlc1' raz:y la~ką.
i przejęciem.
BłażE'j zl\śmiał się. - No dobrze, ale niech rych widniał napis: „Ostrożnie, świe7.o ma„
Było to grube cielęce portfelisko, zapinane
lowane", wys„edł chłop z k-0białką owinięt"
sumiennie na tęgi rzemień, i przypominające wiem po ile.
- Niech ja posłyszę tQ, co powinienem w prześcieradło, doszedłem do wniosku, Mi
s 0 kwy miejskich handlarzy drobiu.
klientela tego domu rekrutuje się s ws'.!:ystsłyszeć.
- Dorobiłeś się - rzekłem z zazdrością.
Człowieczek poklepał się po c?.;i.pu, obró- kich warstw.
- Energia, życie czynne, człowiecze ubiePrzez cały czas dobiegał zewsząd 1tuk mocil na pięcie 1 rzucił Błażejowi · 1łówko, po
głej epoki. Moc!
idzierzy, namiętne kłótnie, wzdychania, br;r.ę)I
Blażej stanął naprzeciw lustra, wywalił którym ten aż przytupnął.
waii, a gdy na półpiętrzu ktoś rzucił bu„m:
- Ejże!
oczy poza orbity, wciągną! powietrze w płuNic obstoję! w suterenach rozległ 1114' W1'2:<1Sk
- To co pan słyszy.
ca i powiedział:
Błażej obrócił się do mnie k~nspiracyjnie j~kiejś pijanej tłuszczy, poc:>.ern kto~ r.wallł
- Zobaczysz jutro na balu handlarzy jęczi szepnął: - Ceny łomu &toją, twó\rdy tpadal biaszaną balię, ktoś inny zaśmiał 8ię, rzucll
mieniem.
Nie wiedzlalem jeszcze wtedy, co to jeąt w mą •tron~ zgniłe jabłko i buchn11ła trium•
- Balu„.
- „.handl11r:r.y jęc:>.mieniem, powtarzam z „twardy", a Ćo „miękki", ni41 przypuncr.a- falna woń cuehnącej kapusty.
W tym zapachu, jak arcykapłan zstępuj,.
naciskiem, l)' Katonie w papierowych spod- Iem, aby kawałki papiel'U dzi11łały poza ocean
i by kawałeczki r;łota, których przeznacze- cy 11 ofiarnego ołtarza, począł !Chodzić kil
niac;h.
Położyłem Sifl ze i;mutkiem. Byłem w na- niem ią 1r,częki ludzkie, albo palce, miały mnie Błażej Paskarz.
Był już ogol-0ny, umyty do połysku.
stroju człowieka stale wyprzedzanego przez związek ze zdarzeniami frontqwymi.
poWi~rl7.iĄł, ~
- Sprawa załatwiona - Ruszaj się, niszaj - rzek~em jak zwyNo nic - pomyślałem - życie zażycie. cza.lny „fuli::s". - JeSZt<Ze ni 0 raz bt:dzie spa- Prowizja jest. Jedziemy. Kawa, h„rbaf.a. wa~
czyna si~ po zdoby~iu Trypolisu!
nilia burbońska, pieprze id~ w itór~. Rod~
Gość długo w noc ro:>.taczal przede mną dał.
Wówczas dojrzałem w źrenicach obu han- się więc nowe nadzieje.
szczegóły' tyczące wielu nieznanych tranzakI · •.•e mnil' wdąpila nadzil'ja. ~pojrzałera
cji, roztac:>.ał przede mną wiruna armat 1amo- dlarzy to wrażenie, j11kie wywołuje na cr.łobójów, zwyciężał przy pomocy wszystkich wieku interesu drugi c7.łowiek, któ.ry jest z rado~cilł na jakąś zawiesistĄ jejmość diwf•
podziemnych frontów Europy i zapewne nieuleczalnym idi-Otą. - No nic - d-Odalem gającą bowlę ponczu I nawet nie zastarut•
dlaczeg-0 zasłania sobie twar1
wiałem sic,
przez całą noc nie przestawał łagodzić mej na uspokojenie - działajcie, ja poczekam.
Poczekałem tam w sieni jakieś dobre pól fartuchem.
niechęci, bo idy obudziłem się, on jeszcze móPotem, gdy ~ 11utencn wybiegła jakaA Po„
godliny.
wił.
W ciitłU teg-0 . ciasu r;ostiiłem obrzucony stać, błysnęła cynową konwia, poślizgnęła &t~
Już dobrze po dziesiątej Błażej wręczył
trzykrotnie, potknęła i:ię, :lasłoniła sobie twar;a
mi część towaru i rzekł: - Do&taniesz prowi- spoJrzeniami jakichś trzyi:tu ogób.
i zniknęła U\ dr:r.wiami podnlmvmi do wit'ka
Przechodzili p1·zez tę 'iP.ń - d11ndyiil
zję, która pozwoli ci zmienić bieliznę. Ale
w.vtwornie skrojonych p;tlh\ch, jwii:cący z:ło-( nd ku!ra, łl:'i nil! za!łt:uiowiłP.m s1ę.
uważaj!
- Jf'dziem:Y - P"l\'IY41alem s ro~
klucząc ciągle tymi, tn.Mywnymi iębaini i akiPJn, rnuado~
Poszliśµiy pod~órl~ami,
.
i przyst&wając pod śmietnikami, w których wanym, dufnym, - panny • towar:i:yskieg„ n~m. - A wiec jl'rizicmy!
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Bol'kowski, Dygat Powstały utwory o partywntce np.: Nikodema Kłosow~klego i Drozdow
skiego, pojawiły się nowele i reportaie o walce żołnierza polskiego z Niemcami w kraJu
i zagl'anicą (Meissner, Fiedler, Pruszyński.,
Hen) o życiu w czasie okupacji (Brandys,
Gojawiczyńska, Otwinowski, Rymkiewicz) o
rzecz~rwistości przedwojennej (Pulrament, Zawie~·ski, Kisielewski), książki z martylogil
Żydów (Rudnicki, Sandauer). Okres wojny
i poprzedzających ją lat znalazł niezwykle,
ciekawe odbicie w książkach Brezy l Andrzejewskiego. Pisarze o światopoglądzie !dealistyc:>:n~·m. katolickim coraz bardziej nawracają
dv teml\tów z okl'esu §rednlowiecr.a (Gołubiew,
Male\ . ka, Dobra.ciyń~ki). Pi. an o odmiennym
wialopoglądzie Holuj napi.·ał równiei: książkę
historyczną, która różni się od wyżej wymienionych ?.e względu na swoje socjologicme
podłoże. Nowelami morskimi debiutował Papuga. Okres lubelski opisuje Boguszewska.
Wiele zagadnień porusza w książkach swoich
Iwaszkiewicz. Niezwykły rozwój wskazuje powieść chłopska. Piętak. Gałaj, Pogan, Morton, Goxdzikiewicz i inn. w licznych ~woich
utworach m1duj<1 wieś przed wojną w czasie
okupacji i po odiyskaniu niepodległoś:i. Rozwi
jA się rów11ież pl'OZa artystyczna (Żukrowski,
liuszcza, Smólski, Fijas).
Cechą zasadnicz~, jaka narzuca się uwadze czytelników większości utworów Ópisujących czasy wojenne, to przewaga techniki
reportażowej. Niezwykłe fakty historyczne,
tak boleśnie wdarły się w umysłowość pisar?.a, że odsunęły na czas jakiś problematykę.
OcY.ywiście nie można mówić, że problematyka
w utwr,fach tych nie i tn'ieje, jest, ale jakoby
d
ol.isuniętu na plan til~~.y.
Pisze sii: u nas dut.o, wydaje się wiele
książek, tak nowych pisarzy, jak i wznowień.
Porusza się wiele zagadnień. Jeśli jednakże
zechcemy zdać sobie sprawę jakie zagadnienia t 7.ycia powojennego poruszono, jakie powstały książki o nowych ludziach, których
psychika zmieniła się pod wpływem przemian społecznych i jeśli jedynie na podstawie literatury pięknej zechcielibyśmy dowiedzieć się o tym wszystkim co dzieje tli~ w
miastach i na wsi, doprawdy znaleźlibyśrńy
się w trudnej sytuacji, bo albo nic nie napisało się, albo bardzo ,skąpo.
Rozumiem doskonale, że dziP.ła sztuki nie
powstają odrazu, nie. dość jest, że 11ię tal< wyrażę zamówić k11iążkę u pisana, aby powstało
~~ościo:-v:ę ·śl_ziełp~ Na to.-~!ła przeks.ztał-

na to trzeba dopra~
a tym eamyrn
przebudować iiwe rzemiosło artystycme.
Pisz.e się u nas w artykułach teoretycznych
wiele o realiźmie, jeśli jednakże wysunięttt
tezy zestawimy z wynikami artystycr.nyml
w dziełach, niektóre uwagi kr~'tyczn• pod
adresem piśmiennictwa polskiego oklłżą 111,
slus:me i całkowicie usprawiedliwione.
Wielu krytyków wysl~uje w obronie 1·u
miosła literackiego, w obronie t. zw. dobrPftl
pisarstwa. Jednakże pisarzami, którzy oku:ali
się nabliiszymi naszych czasów są plsan:
chłopscy, jakkolwiek nie zawsze reprezentują najwyższy poziom literacki. Oni wychodząc z ~ •arstw chłopskich znają najlepiej ł
najbardziej odczuwają swoje środowisko. Nl9
będąc wprawdzie całkowicie realistami, wp~~
daj~c niekiedy w naturalizm, po tra fili i:twn.
rzyć ""iele wartościowych utworów, po rat
pierw:?.y poruszając doprawdy iStot1'e ~,;:1ga•
dnienia. Niestety pisarze, nawet zbliżeni dn t.
zw. lewicy nte potrafili stanąć na wysokośct
zadania.
Nie ma dątąd nowej tematyki, nie ma no~
wego bohatera. Nie potrafili dotychczas uka~
zać bohaterskiego patosu naszych czasów, ni-

cić awoją psychikę
zmi~nić

swói

światopogląd,

widzą robotnika ani chłopa, tych WS7.ystkich,
którzy w tr~dnych historycznych warunk<i.<:h
potrafili 7.dobyć niepodległość i pC"frafią dl!ł
niej pracować.

Nie ma tego co jest ?.aSadniczą c~ha każ•
dej zdrowej pod względem klasowym Ft~M
tury-optymizmu ludowego. Brak obserwacji
życia, brak obserwacji środowisk - nawe\
w których się żyje. Żadne kunsztownie zbudawane zdania, ani nawet wymyślna konstru~
cja powieści, nie zmienia w niczym sensu ksi!\
żki, jej treści zasadniczej, jej wydźwięku id""'
ologicznego.
Owe przysłowiowe drogi artystowskit1 oka•
zują się częstokroć ścieżkami v.ris:>.~cymi
przepaścią, albo -

nad

być może -, przyk~vają

pustkę · ideową. Można się łatwo po~liz~nąć
i upadając całkowicie zgubić swój bagaż ideologiczny. Tylko wtedy gdy pisarz wychodząc
ze swoich mysich dziur, ghett literackich. z.et·
knie się z życiem swego narodu, kiedy 7-ro·
r.:imie głębok? czlowieka naszych ~za~ów, st~·
me u boku Jako t.owarzysz brom, literatura
nasza potrafi znaleźć wspólny jezyk z bohł·
terami swoich utwot.·ów i z szerokim kr~giern
nowych czytelników, którzy_ z Ut,!;SknienietrJ
czekają na ksiażkQ o sobi~
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Nr. l
·Drogi! Pisu: do Ciebie list, który oczywinigdy do Ciebie nie dojdzie. Właściwie to
beznadziejne takie pisanie w przestrzeń.
A jednak muszę. Zdobyłam z wielkim trudem
kilka względnie nieuszkodzonych
ołówek,
papierów, w których przyszły paczki, l postanowiłam dZień dzisiejszy lp~dzić na pisaniu
listu do Ciebie. Listu, który nigdy nie dojdzie„.
Widzisz, taki dzień, takle postanowienie to wielki luksus w moim obecnym życiu. To
nawet niebezpieczny luksus. To, że myślę
nieustannie, to, że budzę s:ę I zasypiam z
Twoim imienierr. na ustach, to, że wogóle
tyję, że się trzymam jeszcze jako tako fizycznie, zawdzięczam 1ile mojej miłości do Ciebie.
Ale nigdy - przez tyle lat - nie odważyłam
aię napisać do Ciebie. Dopiero dziś po raz
r!erwszy. A v.'iesz dlaczego? Bo podobno na
świecie jest wiosna. Ntiwet napewno jest! Letę na najwyższym łóżku w szpitalu oświę
ctmsklm i przez wąziutkie okienko widzę bardzo ograniczone pole widzenia. (Byleś tam
kiedy za jedne 20 gr.?). W moim skrawku,
który mam przed oczami, widzę druty, za
drutami nasyp kolejowy, na którym rośnie
zielona trawa, i kola zajeżdżających i odjeż
ttt8.j1tcych pociągów - poza tym„. nie, o tym
epowiem Ci na ko">.cu, a może wcale nie
łcie

podch~ „ . ~ .-walam Zla
przecznej ~ ł •IC'\d.... Q U.,.

Tego dnia muaiał być śliczny dzień wiosenny, bo od tej chwili pam:ętam zieloność soi kwiat konwalii.
czystą wiosennej traW1 Pemiętam, że matka, zrywając konwalię, po„Patrz, to konwalie - zapawiedziała ml:
miętaj tę na%Wę". Powtórzyłam: „Konwalie"
il! mają białe dzwoneczki.
1 zapamiętałam,
Wtem rozległ się turkot nadjeżdżającego
pojazdu, trzask .z bata, i przed naszym domem
zatrzymał się powóz. Przyjechał w odwie-
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dziny mój dziadek. Dziadek był bardzo wysoki. miał duży haczykowaty nos i duże '\.1ąsy.
Bałam się go, bo mówił bardzo głośno i wą
sami kluł mnie przy pocałunku w policzek.
Dziadek to żadna atrakcja, ale konie - jliczne, gniade - to zajmująca rzecz. Ale co to?
- na koźle siedzi dziwnie, czarodziejsko
ubrany ktoś, kto trzyma lejce.
Dziadek wita się z matką ! ze mn!l i wskazując na siedzącego na koźle mężczyznę, powiada:
- Patrzcie, jakąm liberię sprawił Jędrze
j 1wi. Ładny krakowiak, co?
Wiesz, wtedy była moda przebierania fur-,
manów ·w krakowski strój, nie wiem dlaczego).
Krakowiak zaczarował mnie, urzekł moje
czteroletnie serce. Kierezja, wyszycia, kółecz
ka brzę ·zące i złote u pasa, czapka z pawimi
piórami - wszystko to zachwyciło mnie. Wyślizgnęłam się z objęć wysokiego kościstego
dziadka i boczną furtką poszłam na podwórko. Na podwórku była stajnia i kurnik. Tam
w'aśnie zajechał JędrzPj

I

zaczął wyprzęgać

konie. Dł1.1go pewnie musiałam stać .z boku
pod ścianą, zanim mnie zauważył. Spojrzał,
z pawimi
poprawił czapkę
uśmiechnął się,
piórami ! zagadnął:
- No, chodźno tu, maluśka panienko.
Podeszłam. Konie już jadły siano w stajni,
Jędrzej już siedział na jakimś pniaku przed
drzwiami l zaczął ze -nną rozmawiać. Odpona wszystkie pytania: He
wiedziałam mu
urn lat, jak 1ię nazYWam czy lubię koni!
l c:z.y ml s·ę podoba trn krakowski strój. Zaprzyjaźniliśmy aię bard7.o. Tymczasem na niebieskim przezroczystym niebie ukazało i.I~
stado bia'ych iołębl. Jędrzej zerwał się, za! goczął dziwnie gwizdać, machać czapkll łębie r:aczęły kołować coraz bliżej nad jego
głową. Musiał to być jakiś bardzo piękny widok, bo pamiętam ten moment tak dokładnie,
jak bym przed chwilą widziała· kliszę fotograficzni\.
- Lubisz gołębie, maluśka?
- Lubię.
- No to ja ci przyw!ezę dwa goł~b!e.
- Zywe'
- żywe, będziesz se chowała, chcesz?
- Bardzo chcę.
-Ano!
Na progu domu u wejścia do drzwi kucł„ennych ukazała się matka. W ręku miała
tackę, na której stał kieliszek wódki, a obok
Ietal gruby kawał chleba z kiełbasą. Zobaczyła mnie.
- Co ty tu robisz? W tej chwili !d.t do
ogrodu, tu brudno.
- A tak se tu gwarzymy z panienką maluśką. Za zdrowie Pani i maluśkiej - n:ekł Ję
drzej, odbierając z rąk matki poczęstunek.
Skrzywlł się po wypiciu, otrząsnął i obtarł
usta ręką. Strasznie mi się podobał.
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-29.lle wojny przeciwko niemieckim fanystom pisarze radzieccy łącznie z całym
bezpośrednl
narodem SWQim przyjmowali
udział w walce. Ich powieści, poematy, satyTT l publicystyka wyjaśniały· przyczynę na·
jaz:du i nawoływały do walki z wrogiem.
W szeregach pisarz radzieckich znaleźli się
lud.z.ie z najrozmai.tszych pokoleń. Nie tylko
w Związku Radzieckim, ale i na całym świede rozbrzmiewał głos Aleksego Tołstoja.
Dziennik.i wszystkich kl4j6w przedrukowywały artykuły Ilid Erenburqa. Utwory te pojawia
ły 1ię również w podziemnych pismach Jugo·
sławli, oraz wydawnictwach organizacji oporu
we Francji. Dzieła Konstantego Simonowa zo·
stały przetłumaczomi na wiele lęzyków świata. Powieść jego w ob'Onie Stalingradu „Dni
i noce", oraz jego sztuki ukazywały bohater•two radzieckiego człowieka. Poemat Aleksa.n
„Wasyll
cha Twardowskiegt> o żołnierzu pt.
Terkin", pO'Wieść Borysa Gorbatowa „Niezwy
ci~eni", opisywały walkę z okupantem. Powieść Wasyla Grossmana ,.Naród jest nie~miertelny", mówiła o zwyczajnych radzieckich ludziach, którzy stali się bahaterami
~..alk o wolność, Nazwiska wielu innych oisa

na Jęrzeja. Konwalie już przestały kw'tnąć, matka obsadzała czymś okrą
b!Y klomb mówiła, że to flance. Na drzewach
nie było już kwiatów, tylko duże zielone
liście, i wtedy przyjechał Jędrze3.
Jeszcze siedząc przed domem na ko!le, dawał mi zdaleka ręką :maki i pokazywał na
j?kiś koszyczek, który stał u niego w noga.:h. Prędz:utko przywitałam się z dziadkitm i uciekłam tą samą furtką na podwórko.
kałam długo

E*
60łiEBJI
'

Wengierow

o

•

I Maria Zaręb!ńsha-Broniewsha l

Trawa na nasypie '.tolejowym jest ·jasno,
eudnie delona - ktoś powiedział, że jest 15
kwietnia l te na dworze jest słońce. Nie wid-. (O, ale czuję. Czuję tak silnie i zieloność
ma tak nieodparty, !n~nsywny czar, że poatanowiłam napisać do Ciebie„.
O&aczyły mnie pod wpływem tej wiosny sady,
Gdzieś daleko kwitną
W'łpomnien!a.
bl!tłe płatki opadają na ziemię. Przypomina
mi 1ię dzień, kiedy razem pojechaliśmy z Lubllna do Jastkowa. Pamiętasz? Jechaliśmy
wśród kwitnących drzew. Nigdy nie zapomnę
tej ciszy, jaka była w nas obojgu, i tej ciszy,
jf'ka była na jastkowskim cmentarzu. Pamię
tam, ie w powrotnej drodze opowiadałeś mi
• Twojej plerwszel bitwie, i nag1e przypomniała mi się moja pierwsza najdawniejsza
wiosna, laką w życiu pamiętam. Tamto
wspomnienie ukłuło mnie w serce, wrócił na
tekundę jakiś schowany głęboko uraz psychiczny. Chciałam Cl to opowiedzieć, ale pon1yślałam sobie: to może zepsuć nastrój.
Zresztą poco akurat dziś o tym mówić? Przeeiet opoV1r'em mu to kiedyś. Zdążę. Przecież
teraz już wiemy oboje, że się nie rozstaniemy nigdy. Kiedyś opowiem mu o mojej plerw11-.ej wiośnie w życiu ..•
Tymczuem nie zdążyłam. Rozdzielił nu
1~•. jelteśmy oddzieleni od siebie przestrzeniami tak ogromnymi - może nawet oceanami? Nie wiem. Nie wiem, czy kiedyś jeszeze aię spotkamy. Boję 1ię napisać, ale kto
wie, czy to nie jest moja ostatnia w życiu
wiosna? Nie, nie chcę i nie będę krakać nad
1ob1l. Nie wolno. Poprostu ~powiem Cl o mo1ei pierwszej, najdawniejszej wiośnie„.
Nt końcu maleńkiego miasteczka 1tal w
ogródku domek parterowy z werandą. Ostatni domek w miasteczku: kiedy się spojrzało
w lewo, widać było łąki pokryte tółtym kaczeńcem i drogę wysadzaną wierzbami Przed
domem był duży okrągły klomb, na środku
rosła czerwona sztamowa róża, która była
przywiązena do wysokiego palika, zakończo
nego dużą kolorową 1zklaną kulił. Kula była
wapaniała, WYdawała mi się ogromna 1 przellJczna. Nikt w całym miasteczku nie miał
takiej. Czasem bose i brudne dzieci żydow1kle przychodziły przed nasz dom. Stawały
rzędem przy płocie. Cicho coś do siebie mówiły, pokazywały rękami na kulę l kiwały gło
wami. Patrzyłam z daleka na żydowskie dz!· .
c!. Zazdro8cilam im, że chodzą bose, że mogą
nogami miesić błoto 1 rai:em się bawić. Nie
miałam brata, byłam jedynaczką. Ciągle na
coi tam chorowałam, rodzice pleśc!ll mnie
bard1:0 - a ja już wtedy ciągle za czym~ tę
codzleń
skniłam. Pamiętam doskonale, że
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rzy i poetów w latach wojenny-:h itały •lę
głośne nawet w Ameryce, gdzie starano 1ię
w ujemnym świetle przedstawić herolc:zną
walkę narodów radzieckich :z okupantem.
Pisarze radzieccy pracowali w gazetach
pr-zeznaczonych dla armii, dla oddziałów partyzn~kich, przyimując również udział w walce z bronią w ręku. Nie dziw więc, że imię
pisarza stało się w Związku Radzieckim, na·
zwą zaszczytną. W tym samym czasie pajawiła s!ę w Anglii nowa definicja „Enkeplzro", modne słówko, które miało usprawledliwić moralną dezercję. Starano się uspra·
którzy ukrywając
wiedliwić wielu pisarzy,
się za oceanem nie chcieli swoim narodom od
powiedzieć na istotne zagadnienia. Woleli oni
wówczas raczej usunąć się w cień, kiedy na·
ród chciał i miał prawo od swoich wybitnych pisarzy otrzymać moralną pomoc.
Pisarz radziecki przede wuystkim jest sy·
nem swego narodu. Wobec tego zrozumiałym
się staje, że właśnie on potrafił zająć rzetel·
ną i godną postawę wobec swego społeczeństwa. Jako przykład u-:iciwego I prawego
ustosunkowania się do swego narodu można
przytoczyć :i;ycia 1 twórczość Maksyma Gor·

I

uśmiechał się z daleka, pokazywał
k"szyczek, ale nie dawał, tylko tak jak wtedy wyprz<"gał najpierw konie. W końcu wziął
z powozu zakryty koszyczek i kiwnął na mnie
na dnie
ręką. Podęszłam. Otworzył wieko na sianie siedziały przytulone do lleliie dwa

J~drzej

gołębie.

-

No, wasz. Pawik!. Bardzo oswojone.

ro.zwf!łzał
Wziął jednego ptaka do ręki,
związane nóżki, posadził go sobie na dłoni

m.

blacb..

mon

molitłam jeł~ jak:ił

utracić, łclskał

Zaraz po obiedzie

ml

Itrach,

że

je

gardło.

uciekłam

na podwórza do

gołębi I do Jędrzeja. Okazało się, ŻP przez

ten

czas Jędrzej zrobił prymitywny gołębnik DA
strychu g ;ajni I teraz wlaśnie . 1.ac1..ął gołę
bie wabić uczyć je, że to ma być ich now.v
dom.
Było już dobrze po obiedzie. mlało się ku
zachodowi, kiedy matka znów prlyszla 119.
pcdwórko. Znów miała w ręku sakramentalną tacę z poczęstunkiem dla Jędrzeja, ale tym
razem obok chleba leżał srebrny rubPl. : 'a tka
poęzęstowala Jędrzeja. Wypił chętnie.

Skn;7•

i jak zwykle powiedział:
- Za z.drowie wielmożnej pani i córeczki
Wtedy matka powiedziała, że stanowczo
Jedrzej musi wziąć pieniądze. Za darmo
przyjąć gołębi nie mo?.e. Jędrzej jeszcze raz
pvwiedział, że przywiózł prezent dla dziecka
i że za żadne skarby świata nie przyjmie pic~

v..ił się, splunął

niędzy.

AnJ to w takim razie proszę zabrać go- powiedziała m'ltka ostro.
A Jędrzej poprawił czapkę na głowie I
gwizdnął na gołębie. które natychmiast przyfrunęły do niego. W c'ągu kilku następnych
SEkund stała się rzecz straszna. ,Jędrzej złapał
za nóżki oba ptaki, położył na pniu od rąba
n:.a drzewa przy którvm leżała 'Rtale siekiera
1 uciął jednym uderzeniem obu ptakom głów
ki. Rzucił drgające okrwawione ptaki pod
moje n<>g1 1 powled:tiał:
- Nie miła księdzu ofh1.ra, pójdt ciele do
obory.
Krzyknęłam strasznie. Matka porwała mnie
na ręce i uniosła do domu. Wieczorem miałam
gorączkę i bezustanku ukazywały mi się
ckropnie okaleczone, drgające kolorowe gołębie. (Podobno wtedy byłam bliska zapalenia mózgu). Potem przez wiele lat mego dzieHe razy widziałam taką zieloną
ciństwa,
szmaragdową trawę, to na jej tle zwidywały
ml się moje okaleczone dog<>rywające gołębie.
I dziś te:t„. też ml się pokazały, poniżej setek nóg, które widzę przez swoje okienko. Bo
widzisz, nie papisałam Ci jeszcze, że na te
tory zajeUżają pociągi. Kilkanaście pocią
gów dziennie, wysii-dają z n!ch ludde, których wcale s, mego pola widzenia nie mogę
l wiem,
robaczyć - widzę tylko ich nogi, że ci ludz'~ wszyscy Idą na śmierć. Leżę godzimunl i patrzę na męskie, kobiece I dzieduże. małe, ładnie i ile obute cięce nogi I te wszy•tkie nogi maszerują do krematorium.
Na świecie jest słońce, jest wiosna, jest miłość, jest wolność, a jednocześnie dzieją si~
takie okropne rzeczy, które ludzie ludziom
wyn:lld&ajl\. Dlaczego?
Leżę, patrzę godzinami na skrawek zielonej
trawy, na coru to nowe nogi ludzi idących
na śmierć · jestem tak samo bezsilna, jak byłam wtedy, kiedy miał.am cztery Iata. Teraz
jest jeszcze 1orzej: wtedy mogłam k:rzyczeó,
tPraz l tego ml nie wolno.
Wybacz, mój drogi, jedyny przyjacielu, :te
mój v!erwAAy po tylu latach Ust do Ciebie
jt1t taki smutny. Jesteś poetą - rzucam Cl
wyzwanie: wyczuj, że pisałam do Clebie dziA
tak! li11t,odpowiedz ml na niego jalcimA wierszem. Ja chcę, muszę wierzyć, że „jeat mll<>ść
I ona zwycięży• . Jakże w tej chwili pragną
mleć przy 1ob!e ·Twoje wiersze„. Nie mam
wierszy, nie mam wiadomości, nie mam nawet
chwilami nadziei... Trawa, nogi, druty. Kilka
mJszczonych papierów, na których plsu:.
Czy mot" być inny w tych warunkach mój
list?
-

łębie

i gwizdnął. Goląb frunął i zaczął kołować nad
naszymi głowami.
- To samiec, wldz·s:r.: zielonkowaty. A to
serniczka, więcej siwa - powiedział, rozwi14zując jej nóżki.
Po chwili oba gołębie kołuwały nad nami.
Ale nie tylko kołcwały: na gwizd Jędrzeja
si11dały mu na ramionach, na głowie, jadły
z ręki groch. Jeden usiadł ml też na ramieniu. Byłdm bardzo szczęśliwa. Wtem otworzył7 się drzwi i tak samo jak wtedy wyszła
matka z t:-cą w ręku.
- Co to?
- Gołębie, żywe, oswojone ! moje własne.
- Skąd?
- Jędrzej przywiózł dla mnie.
jakoś wstydliwie się uśmiechnął,
Jędrzej
a matka spojrzała surowo na mnie, na Ję
drzeja ! gołębie i spytała:
- A ile JędrzEj chce za nleT
- Jakto?
- No 11„ chcecie za te gołębie? Przecież
tak za darmo nie możemy przyjąć.
i poczerwieniał na
Jędrzej się Laperzył
twarzy.
- O, to, proszę wielmożnej pan!, dla 17.iecka gościniec przywloi:łem. Grosza nie wezmę.
Swego .:howu parka, oswojona, będzie 1!ę
miala czym bawić maluśka.
Matka poszła, pokręciła głową, ~lęła tacę
od Jędrzeja i jeszcze odchodząc, powiedziała:
- My stanowczo nie możemy tak wziąć
&a darmo. Tymczasem dziękuję.
W kuchni dostałam dużo grochu l do połu
dnia bawiłam 1ię z Jędrzejem gołębiami.
W czasie obiadu matka opowiedziała ojcu i
dz.iadkowi o prezencie Jędrzeja - obaj bardzo się dziwili, że mógł taki pomysł przyjść
do gł<>wy chłopu.
- To poprostt:. nie do wiary - powiedział
dziadek - żaden chłop nie zrobi nlc za darmo. Pewno się z kimś pobi.ł, albo coł takleco,
chce mleć protekcję u 1ędzleco.
Ojciec rzucił się jak oparzony:
- Naturalnie, naturalnie! że tet ml to odrazu do głowy nie przyszło! Moja droga,
stan<>wczo daj mu za nie rubla. A jak nie
i Nowela p. t. „Gołębie" była napisana w
przyjmie, niech zabiera z powrotem do domu. Oświęcimiu i w butelce zakopana w ziemi.
Podczas całej tej rounowy było mi bardzo, Oczywiście, trudno było utwór odzyskać po
bardro przykro, a teraz m!.J.łam oczy pełne zakończeniu działań wojennych,
le.z. Matka to łpostrzl!gła l powiedziała coł po Jf:dnakże rutorka odtworzyła go z pamięcl.
francusku do ojca. Przestali mówić o gołę- (Przyp. redakcji).
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a j~o :naj pow1e4d, celem której jest grać na naj·
nie by- niższych instynktach ałowieka. Nie ma miej
ło rozdźwięku, albowiem :i:ycle te.go l twór· sca w Związku Rad-zleC'ldm, dla najrozma:ltczość stanowiły ~wartll całość. Szacunek dla szych Mfillerów albo Lauransów. Nie można
oto wyobrazić sobie artystę w Związku Radzlecczłowieka, aktywny atosunek do tycia, co -:echuje pisarza radzieckiego w odróżnia- kim, któryby propagował nienawiść do człowieka, albo poniżał w utworach swoich gonlu od wielu pisarzy mieszczańskich.
Wie1k1 humanista, Maksym Gorkij, rzeczy- dność lU<hką. Nie :znajdzie się tam miejsca
wiście potrafll zrozumieć czło'Y.-ieka, oru pra- dla najroanaltszych Sartrów, którzy staralll
cę, która ozdabia tyde. Stosunek do człowie- słę wmówić w prostego człowieka, że pelkło
ka i do pracy określa oblicn radzleok!ego pi- kapltallstyczncq<> ustrtlju musi pozostać wlesarza, staje się zagadnieniem c:zołowym, któ- cznle, że czlowi'ek jest to nędzne, brudne i
re nurtuje we wszystkich powieściach 1 poe- schorowane bydlę, które niezdolne jest do bo
matach. Przy ogromnych możliwołcl.ach twór haterstwa, W' walce o wolność. W twórczości
czych, oraz rozmai1ośd artystycznych lderun- pisarzy radzieckich nie znajdziemy pesymizków, ideowa pasja łączy twórców, którzy po· mu albo mi~tykl. Bynajmniej nie dla tego, że
trafią w C'Zasach obecnych doji·:zeć zręby przy cenzura gnębi „wolność wypowiedzi", jak to
Bohaterowie radzieok!~j literatury, fałszywie 11tarają się wytłumaczyć w Ameryszłości.
dlatego są bliscy swemu narodowi, ponieważ ce, ale z tego powodu, że pisarz służąc swewzięci są z rzeczywistości. Nie dziw p1'%eto, mu narodow1, występuje w jego obronie. Cala
że stają się oni nauC'Zycielaml życia, wycbo- atmosfera twórnej pracy w Związku Radziec·
wując miliony czytelników. Są to bowiem kim i szcz:yt.nę Ideały, jakie przyświecają tej
„inżynlerowie dusz ludzkich" jak to trafnie literaturze, wysoce moralny stosune::C do
swego społeczeństwa wykluczają powstanie
określił Stalin.
Pracę i imię pisarza otacza 1ię miłośclll w tego rodzaju wykos7lawfone i zdegenerowane
Najwybitniejsl pisarze twórczo!d, na którą taltl popyt panuje na
Zwią-zku Radzieckim.
z:asladajll w Radzie Państwa. Najcelniejsze rynkach· wydawnlczyrh Ameryki.
Istotą tragedii wielu wybitnych pisarzy "
utwory odznaczone są corocznie nagrodą 1ta·
środowisku butżuMyjnym było zawsze prze•
liinowską.
W atmosferze panującej "!' społeczeństwie ciwstawian1e się swej 11połeczności.
Tragedii te] nie zn« I znać nia nie mote pi·
radzieckim nie można wy(lbraz!ć 1obie plsarza, któryby zajął się t>isaniem pomografics· sar.1 radziec.ki. SłużT en 1wemu narodowi.
Między słowem te90 płnna
działalnością. jao obywatela, nigdy
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nowych zad an

automatycz ni czy zimowy . pewną ilość nowych, nieprodu nlowych ł oparcia Ich na wyiszym poziomie
kowanych do tych ·zas wyrobów. Na wniosek technicznym 1 politycmym.
Trzeba będzie popra7-<lwać nad dalszym fabryk, wszystkie nowo projektowane arty-,
O ULEPSZENIE NASZYCH URZĄDZEN
wewne:trznego w kuły umieszczone zosldną w specialnym ,,Kaobrotu
usprawnieniem
SOCjALNYCił.
Te artyłrnły, które z.najdą '
CZP\Vł., co musi dopu.wad:zić do skasowania talogu nowości".
Musimy skończyć z chałupnl-:!wem przy bia.
postojów wynikających z nleterminawego do- powo~ze_nie _n a rynku wejdą , dr~gą natura!dowie nowych urządzeń socjalnych. W tyna
,
~tarczanla przędzy i tkanin współpracującym ne1 ehmrna~Jl do st_ałych katalogow.
Planowa:i1e n?wosd. ~·.pełną możnosć ~ja celu trzeba będzie opracować typowe projei:.
iabrykom.
Wymaga równit>ż udoskonalenia phnowanie wnienla się tworczej m1cJatywy desynątorow ty dla budowy naszych żłobków, przedszkoli,
domów kultury,
łaźni, bibliotek, pracowni,
stworzy ć przemysłu włókhmnicze10.
Powinniśmy
wewnąt~zfabrycznP. . ,
pralni, stołówek, sal teatralnych, 1tadion6w
plan <U1enny dla fabryki, oddziała, a naw et
W W ALCE O DALSZY ROZWOJ RUCHU pływalni itp., gdyż w ciągu następnych 2-3
brygaov.
Plany wewnątrzfabry-:zne, międ z yodd z iało WIELOWARSZTAfOWCOW I WSPOLZAWO lat będziemy musieli szeroko rozwlo11,ć ten
rodzaj budownictwa.
DNICTWA PRACY.
we winny byĆ' tak s_konstruowane, by ~atko
Wymagają opracowania plany budownictwa
Pomimo szero:Ciego rozw:>ju ruchu wielowar
wicie zlikwidować postoje wynik~iące z meskoordynowania produkcji pomiędzv oddziała sztatowców I współzawodnictwa pracy w ro-1 qloków mieszkalnych, domków !ednorodzln·
mi fab~ycznym1 (np. pomiędzy przęd z alnią ku 1947 stoją przed nami w rb. i w tym za- nych, osiedli robotniczych, wielkich domów
kultury w poważniejszych ośrodkach przemy•
i _tkalnią między oddz'.ałami przygotowawczy- kresie poważne zadania.
Do nich należy przede wszystkim dal'sza słu włókiennl-:zego itp. Muszą być równiel
mi, a przędzalnią itp.).
1
musimy wprowa- rozpracowanie I upowszechnienie wyników zbadane zamieszkałe obecnie bloki i domy ro·
~o planów fabryc.zuych
artyku- osiągniętych w roku ubiegłym. Szczególną botni cze i ustalone kolejne terminy ich r„
d~ic normatywy zużycia surowców,
P.nergil, pary uwagę. musimy skierować w kierunku opra- konstrukcji,
łów technicznych, che111ikalii,
i .Paliwa. Przy pomocy metody st3;ystycrno-no cowan1a typowych norm obsługi dla wszystRENTOWNOSC TO PODST A W A FIN AN
rownawczej winniśrny stworzyć ogólne wska- kich 1awodów w przemyśle włól(ienniczym.
SOWA NASZYCH PLANOW.
W celu dalszego rozwoju ruchu wielowarznłki kontrolne zużycia tych składników dla
Smiało i daleko naprzód wybiegają nasH
sztatowców i współzawodnictwa pracy musikażde) gałęzi.
Powinniśmy również we wszystkich fabry- my przy s tąp ić do masowego doszkalania robo plany. Ale dla kh realizacji musimy: stworzyć
kach opracować: plany prac i wkh1dów, które tników mało wykwalifikowanych czy to za silną podstawę finansową. T4 podslaw~ wlnby zmierzały do poprawienia stanu bezpieczeń pomoc ą instrukto1a indywidualnego, czy też na być rentowność naszych przedsiębiorstw•
I dlatego jednym z zadań wysuwających si•
przy pomocy specjalnych kursów.
stwa t higieny pracy.
Do prac tych będziemy powoływać jako in- przed nami w r. 1948 jest doprowilditąie naDROGA struktorów najlepszych 1 najbardziej do- szych planów gospodarczych nietylko do fa·
DLA. TIVORCZEJ INICJATYWY
bryk, ale do każdego oddziału, a w niekt6świadczonych wielowarsztatowców.
OTWARTA.
Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed rych wypadkach do posioególnych brygad.
Zakończyliśmy już prace związ<\ne z opraObok dyrektora fabryki, powinien kałdy
cowan!em warunków technicznych dla wyro- nami w r. 1948 jest ujęcle organiziłCyJne
bów włókienniczych. Warunki techniczne ze współzawodnictwa międzyfabryczn~o. które kierownik oddziału, majster salowy i majster
brane w specjalnych katalogach opracowa- w roku ub. w sposób żywiołowy ogarnęło ok. włed.zleć nle tylko o tym ,,co" on produkuje,
nych oddzielnie dla każdej branży pre<: yzują 30 procent naszy ch zakładów oraz rozszerze- ale również i to Ue kosztuje to, co on produnie wapółzawodniclwa indywidualnego i gru- kuje.
jak tkanina czy pnP,dn powinna wyglądać.
W ten sposób zostanie plan finansowy doObecnie stoi przed nami zadanie sporządza powego na robotników wszystkich zawodów.
prowadzony do najniższych jednostek w fa·
nla kart technologicznych dla ka:&dego wyrobryce. Pozwoli to na zmobilizowanie szero·
PLANY PRZE"BUDOWY SZKOLNICTWA
bu. Karty technoloqiczne precyzują jak dany
kich n:esz pracujących wokół zadania wykoZ WODOWEGO.
artykuł ma być wykonany to znaczy, ża zaWłaśnie kadry, a przrde wszystkim kadry in nanla planu gospodarC"Z:o-tinansowego 1 włąwierają one charakterystykę tych wszystk ich
pro-:esów technologicznych, które sprawiają żynierów i techników będą decydować 0 po- czy całą t:ałogę do walki o rentownlAć swoje
że np. surowa bawełna przyjmuje w końcu wodzeniu dalszych planów Inwestycyjnych go przed5fęblorstwa.
Rentowność naszych fabryk stwcm:y IOłli dlatego niezbędną się staje dalsza rozbudowygląd popeliny.
W r. 1948 powinien być stworzcmy plan pro wa i wzmocnłenJe szkolnictwa zawodowego. dną 1 realną bazę finansową dla naszych pro
Wymaga to obok zwiększenia nakładów jeklów l planów i umoillwi szybkie podnfedu~cji nowości sezonowych. Oznacza to, że
kazda fabryka musi zaplanować na sezon let- pieniężnych uewldowanie programów szkole- sienie stopy życiowej całego narodu.

nlejących krosien, wprowadzenie
nęgo czyszczenia zgrzeblarek itp.)

. ~ończył _si~ rok l947, który w zasadzie
biorąc, uwaza~ ~ożemy za rok ~orzystny dla
prz em ysłu włok1enn1czego

w Polsce.
Ponilmo olbrzymich I różmuodnych trudllokl plan w r. ub. wykonaliśmy. Wykonaliśmy
go Odwet z lekką nadwyżlo.ą.
Obecnie _u progu roku 1948, zgodnie a .trad y cią nalezało~y :1a11.reśltć plany i perspektywy rysujące s11: przed nami w roku bieżą
cym.
Nasze plany produkcyjne rosną z roku na
rok, co _wynika zresztą z naszej gospodarki
P!anoweJ,_ a zadania stojące przed r.ami rosną
rownoczesnle z wzrostem naszy::h planów.
Przystępując . do wykonania tych zadań nie
wolno nam am_ na chwHę spuszczać z oczu
~as~ego celu, Jak:1m jest podniesienie stopy
zyciowej mas pracujących w Polsce.
Przemys~ włóki~nnlczy, który w ciągu ubiegłych dwoch l poł lat nle instafował żadnych
nowych •. maszyn wymaga renowacji swych
unąd~en ł parku_ maszynowego. w latach
1946 1 1947 połozono pierwsza z,ręby pod kra
Jawy przemysł budowy maszyn włókienni
czych. ~- 1948 r. pr:zemysł ten będzie w stanie
seryjnej
względnie
przys~ąP'.1c do masowej
produ..ccji pewnych typów potrzebnych nam
maszyn.
Jednym x pierwszych zada4 naszych w roku 1948 jest stworzenie organizacji projektukonstrukcyjno-budowlanych zdoljących i
aiy~h do 1eallzacji naszych zamłeneJ\ w dzlediinle rekonstruk<"jł fabryk islniej11,cyi:h i budowy nowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

żołnierz
nieustraszony
Górnik
odbudo"Wy gospodarczef Polski
60 mHionów ton wegla wydobyto w 1947 r.

Dzięki -Ofiarnym wysitkom góm.ika pci~lde~·~ .. , l wzmst o 66 procent w pMównaniu z 1937 r. \
I jeśli przed wojną zajmowała Poli>ka wśród go spożycie wew.nętrzne węgla w Poleee
""',M\!· ~:., 1

'

chwili obecnej rozl'>racowujemy
dwudzieliczby . kontrolnP. długofaloweg~
stoletmego plann dla przemysłu włókiennlc~e
!IO; Jeszcze dalej posunęły się pra-:e nad sześc1oletn!m planem inwestycyjnym na Iata 1950
-

w

1955.

Mus imy przede wszystkim rozwiązać tak.ie
k_ardynalne zaqadnienia jak: ustal.?nie elemen
tow. składowych planowania inwestycyjnego,
ra cionalne przestnenne rozmieszczenie zakła
dów włókiennic~ych w kraju I stworzenie planu wprowadzenia nr,wej techniki do naszego

I

przemysłu.

również opracować

profil naszy-:h
ośrocU.ów włókienniczych to znaczy rozstrzygnąć !!Pl'': ' Y\" ł czy uwahmy za «!uszne organ u owame ich 11a podstawie jednobranżo
"11'.ej czy w ie lobranżowej, a jednoc"!::!Śnie mu11my '-!zgodni_ć . pia?- rounieszczenla nowych
oś rodk ow włok1P.nD1 :zych z odpowiednimi or!l?n?mi planowania ogólnopolskimi, woiewódt
k u~1 ~tp . .Musimy także rozwiązać takie zagadmema Jak ustalenie kolejności rek:onslrn'·
.
cji sta rych fabryk '"
Tego wszystkiego musimy się 11auczyć i to
wszystko musimy wykonał! jui w r. 1948, albowiem w roku 1949 m\1simy 1ap11<:Zl\lkować
prace przygotowawcze dla tych Inwestycji,
które wykonani' być majll w trakcie sześclo
lalki 1950-1955.
W µuyszłoścl realizzu:ja nanych ciągle ro'nąc:ych planów produkcyjnych zaleieć bf)dlłe
w coraz wyiszym slopnln od wykonywania
planu inwestycyjnego 1 dlatego to właśnie :r.a
danie uważam za czołowe w roku 1941.
Musimy

wzrosło w dwójnasób w stosuniku do 1931
Ale na tym nie koniec. Polska jest obok
tyl-1 Stanów
Zjednoczonych J Zachodnich NlemJet.

producentów węgla siódme miej!Sc-e, to dziś
przesunęła się na piąte, mając przed sobą
ko Stany Zjednoczone, ZSRR, Anglię i Niemcy. Przyczyniło &ię do te~o w pierwszym rzędzie odzyskanie prastarych terenów piastows~lch na S_ląsk_u. Opo~skim i_ Dołnym. W wyn_iku ~wycięsk1e1 WOJ<llY objęła Polska w ..P~siadanie nowe terooy ~ę~lowe, co oC?yw1sCTe
powinno by ło wpłynąc 1.. wpły.nęło na bezAle w nawy~h
względny wzr-0et prodt~~CJI.
produkC]ę
już
przekroczylismy
gran : ca~
przed wo 1ermą.
Tymczasem wydobycie węgla ltsztaHu ie
' się w N iemczecll Zachodnich na poiiom:e 60
. procent, w Zagłęb iu Saary - 87 proc„ w Belgii - 11 proc„ w Holandii - 73 proc. I Vie
. Francji - 96 proc.
Jeśli wziąć pod uwagę cgrom zniszcreń
„.
w kopalniach naszych, spowodowanych przez
wieloletnią, rabunkowl! gospodarkę niemiecką
1i przez dz iałaJ11 ia wojenne, oraz tru-!ntJści
j1zw i ąz ane z uruchomieniem kopalń. zw ązane
z brak iem wykwa li fikow a nych kadr techniczny<'h i robotn ików, to fakt tak powai.nego
1 pcd ni esienia produkcji węgla w Polsc-e uz!l ać
należy zo sukces olbrzymi nawet w skali mię•
dzynarodowej.

; i@~r-.· : ,. ;

MUSIMY OPRACOW AC METODY
PLANOWANIA INWESTYCJI
Już

I

I

1 ow. Wincenlb1 Pstrowski

II

Nle ma nic dziwne.go w tym iż nas , łodzi an,
mieszkańców „miasta kominów", na jba.rdztej
interesują wyniki osiągnięte w roku 1947
ptzez pn:emysł włókie.nnirzy. Ale w równym
prawie stopniu obchndią nat'i wymkl, 06 iqgnięte przez przemysł węglowy.

I

I nie chodzi tu moie nawet o to że w naszych warunkach przemysł węglowy posiaja
większe znaczenie, nrż pozostałe gałęzie przemysłu.

Najważnie~'lym

bodżcem ,

skłaniają

cym nasze zainteresowania w tym kiern .1ku,
~t fakt współxawodnictwa przemysłu węg:o
wego z priemyslem wlók1enn1czym.
W 1947 roku górnicy ten wyścig wygr3.li .
Wygrali g-o "Laslużanie. Przyzna jemy im to
szczerze, nawet z radością i dumą, gdyż kraj
nasz na cały świat chlubić się moie wy:nikami pracy naszych górników.
Wszyv;;cy jui wiemy, że przemysł węglowy
wyk-0nał 6wój plą.n roczny przedterminowo,
wykomljąc na dzień 20 grudnia 57 ,5 m ;hona
ton węgla i że produkcja roczna wyniosla
około 60 milionów, podczas kiooy w roku ub .
wy~!ła ona jedynie 47 milionów. Nie ws'ty·
s~y tak.że pamiętają. że roczna produk:ja wę
gla kamiennego na terenach Polt;k1 osiągnęła
w roku 1937 za.ledwie 36 milionów ton. Owacza to, ii w r. 1947, w trzecim roku n1epod'.e-

PLANY ..MAt.EJ RACJONALIZACJI"
v rugim wielkim zadaniem stojącym przed
n ami w rb. jest df\Żenie do dalsiyeh pos.tę
pów w samej produkcji. Musimy zapoczątko
wać i WJ.•owad'dć we wsxystkich naszych fabrykach plany t. zw. małej racjonalizacji. Wy
mag a ć będziemy od dyrektorów t~chnic:mych
wi elk iej inwencji w leJ diiedzinie.
Plan małej racjonalizacii wiąze się ściśle
ze stworzeniem nowego asortymantu dla Dyrekcji Artykułów l Tkanin Technicznych (pr-0dukcja większych cewek, czółenek, oraz specjalnych mcielnic :taslępujących lamelk.owe
aparaty pi!nują:e osnów i temu podobne) .
Usprawnienie transpo1tu wewnątrzfabryczne
go oraz drobne ulepszenia park.u maszynowego wymagają stworzenia nowego planu asortymentowego dla Zjednoczenia Budowy MaIZYD ~ennlczvcb ... Jnn. t\U~omatyr~C'ji i!St- głt'>ścl,

csi"gnąl

nan

przemysł

Zasługuie również

na

uwagę

wzgle:lnle

, w°l".soki pozio~ wy?ajności ~órn;~a ?,olskieg~,
I ktora w przelt~zemu ~a ~gol~ą ilosc ~3.t~amo_nyc.h wynos. pr~ec1ętnie. L44 kg 1 Jest
na1wyzszą ~ Europie (Angha - 1060 ~~· HoJa.nd·a - 9 .. ~ kg , N~Pmcv strefa bryt·ns"-a 910 kg. Belgia - 566 kg) .

węglowy

li'.

jedynym, poważnym dostawcą węgla w Europie.

Wyniki te nie były łatwe do osiągnięcia

Wiele trudu musieli włożyć 1 górnicy i tech·
nicy t inżynierowie oraz inni pracownicy
pracy tow.
Dzięki
węglowego.
przemysłu
Wincentego Pstrowskiego i setek oraz tys!ęcy jego naśladowców, dzięki pracy ćwiNĆ•
milionowe/ armii polskich górników, pracu/q
nasze fabryki l kcleje, ogrzane sq nasze
mieszkania. W dużym stopniu d:zlękl pracy
polskich górników dymią fabryki, huty J paro·
wozy w Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Fin·
Iandli, Danii, Italii i w wielu innych pań•
stwach. Dzięki kh pracy wywozimy M. gr.a•

nicę olbrzymie masv węgla, Uóre 111am umoi•
liwia/ą nabycie żywności , lekarstw, baw'!łny,

mfu'Szyn I wielu innych cennych i potrzebnych
nam artykułów.
Ciężka 1 niebezpieczna jest praca górnika.
Przysłowie mówi, że „górni~ zawsze wie, ay
uda się do kopalni, ale nigdy nie wi& czy
z niej wród"'.
Górnik pol6ki nie lęka się czyhających naJ\
w ko.palnlach niebezpieczeń6'tw. Jak żołnierz
na szturm ddzie on nieu"Sltraswny co dzień do
swej ciężkiej i niebezplec-znej pracy. Bez wahania idzie w bój z groźnymi żywiołami, gdył
wie doskonale, że praco jego jesl jednym
z podstawowych elementów potęgi I rozkwitu
L.
nasze/ Ojczyzny.

Złom żelazny

cennym surowcem dla naszego hutnictwa
Złom żelazny jei;t cennym surowcem, dostarczanym do przerobu naszemu hutnictwu.
Na terenie kraju zbiórka złomu dokonywana
jest za pośredl!ittwern sieci terenowej Centra-łi Złomu. Dostarczany hutom s.urowiec pochacizi z normalnego skupu żelastwa, ek.sploatacji podlega następnie przede wszystkim złom
powojenny (-::zołgi. działa, zniszq:one samod.dy itp.), ara~ szereg mniejszych lub wię~-,
szych skupisk złomowych, do których nale:i:y
zaliczyć zniszczone zakłady priemyslowe (zniszczone maszyny. urząd:i:enia mstalacyjne itp.).
Zrozumienie doniosłości akcji zbiórkowej
złomu, przeprowadzonej na terenie całego
kraju do-:iera cora? bardziej do świadomości
ogółu. $wiadczii o tym cyfry. W województwie łódzkim w 1946 r. soołeczna zbiórka zło-

dała 440 ton surowca. Wiosną 1947 r .
ton, jesienią 1947 r. zamknęła się już
cyfrą 90Q.4 ton.
Te poważne wymki zbiórki zawdzięczać na
leży poparciu jakie w tej akcji prowadzonej
przez Zbiornicę Złomu działającą w Ładzi ł
województwie łódzkim udzieliły władze pań
stwowe i Zarząd m. Lodzi. Sukces ten os~ąg
nięty iostą.ł i dzięki współdziałaniu w zblor-:•
otganizacj1 młodzieżowych i harcerstwa.
Ci wszyscy, którzy doceniają doniosłość
gospodarczą zaopatrzenia naszego hutnictwa
w konieczny surowiec, winni posiadane ilo·
ści zlaniu dostarczyć do rejonowy~h składnic
złomu. Wszelkich w tej mierze informacji
udziela Centri;lla Złomu mier.zcząca się w Ło·
dzl przy ul. Piotrkowskiej 102. Tel. tf1'-03,,
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GLOS ROBOTNICZY

Dzięki

nim

wykonaliśmy

plan

asi przodow nic y pracy

Fmnci>SZka Czaj-0

Cieślak

Stanisław

Zo/i-0 Stolecka.

W. Wyrwi'cki

Helena Rybak

Bronisława

GalczyJ\lkd Zofia

Tow. SwietonJa.k

Deka

'
Cldy 'kilka dni temu us-łyszeliśmy, że gór· dy gdy był jeszcze gońcem fabrycznym. Od samej fabryki .petnl są inicjatywy, rozmach11
nky wyko!J1ali roczny plan produkcji, ucieszy· roku jest jednak tkacz.em i osiąga 170 procent i werwy. Dyrektor naczelny, tow. Osy<S, był
liśmy &ię naturalnie, ale ... - <X> tu dużo ukry· normy produkcji. Je6·t on wzorem dla wszyst· pn:ed wojną zwykłym tkaozem, dziś jest jed·
wraz -z uczuciem radości odczuwaliś· i\ich młodocianych t.ka1ni Nr 3 Komb.inatu nym z le!J6zych dy.rektorów przemysłu weł·
wać pianego. Umiejętną, spręi:y>S!ą ręką ki~ruje
my i lekki żal. Mimo woU każdy z nas myślał Jedwabniczo-Galanteryjnego Łód:i-Po.Judnie.
Dotrzymuje mu kroku, a nawet nieco prze· wszystkimi sprężynami produkcji i życia
z niepokojem, a my? Jaik to wypad.nie z na·
62~ pla1nem we włóknie? Ze we wspólza· ściga kolega jego, Jan Kuirzawa. Osiąga on PZPW Nr 3. Pogodnie, żartując, po~rafi lfiie
~odnictwie 2 nami wygrali górnicy, to już 177 prncent normy produ.kcji i znajduje jesz· ty1ko natchnąć za.palem 6Wil :i;alogę, ale i wy·
Je6t fa.kt dokonany, ale żeby tak przegrać na cze czM i ochotę, by 6pecjaJi.zować 6 ię w dru- brnąć z wsrelki<:h trud.no.ki. Ale tei nie jest
całego, to .. już byłby prz.ecież za wiel!d gim zawodzie (uczęsZC?:a na wojskowe kursy w 6Wej pracy 06amotniony. Załoga ,,Eiserta"
- to wszak stary aktyw czerwonej, rob'Jtniws.Łyd. 021-s oddychamy z ulgą: MYSMY TEZ szofers-kie).
. .
.
.
.
,.
t'LAN WYKONALI.
czej Łodzi. NowicjuHe iail 6larają sil') ipodP1ęk:n1e zaczyna s.wą kanerę włakniarską tn:ymać chlubne, stare tradycje.
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minionych dwunastu .niesięcy, do tych m!n:o- ~ ~ o~i~ny t zes ~~
Poważną rolę w żydu 7aJogi I w prorlukcji
a m ruaych miesięcy, tygodni i du.I, gdyśmy k.mk za . · .uPZaP. WJeNs o n(djuzE.mais)t;ekm na.
. u;ert 1 ieruie swoim ze- zakładów odgrywa tow. Jakubow.;;,ki, do n:e·
r 3
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spo em, ja• stary, wytrawny factiow1ec. ,,Sta· dawna majster szpularni, a obecnie '!'alowy
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.nramem w c·1ęz'ki'm wys1··lk
.
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· u pracowa•11, wa 1•
. t h '-'L!k rrz.y wr~eracze me maJą we.ale za -ile mln# Tkalni Nr 2. Niestrudzony pracow.ntk, ,Ja·
ł ·· ,_ .
rTVj 1· by mo'c t
ł
· h d
· · n ·
eraz og os1c 11.ra1ow1 yc „1 ·a d .k · ·
--, ,
z1 odw1! zte osmbie 1 s11idzwez~ac 1c d .~ wspó - chowdi~ od wsz~tkiego", dwo~ się i t.rn}• j€st
krótkich tlłów: włókmiarze wykonali p"lan.
o wie ą, ze m1o OliC, Zill\)a 1 w112ę :zie tam, gdzie trzeha cos poprawie, roz·
-zawo me wa,
. tr
. d :k .
h'1
w naszym
łstrzygnąć, zalalwić, usunąć trndnośd. W na·
„ stosy fol ::. ~.~. re a: cyiknym tpkię · zą '.i ,glowa na karku" dokonoać może cudów.
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Nie tylko najmłodsi, lecz i nieco starsi z tej wa1Je pr.acy zawodowej do11konale sobie r-adzii
wn, kl .arne 11:'lkz.wiiP d--'·ta-c~y,
mao;gi·~t'ro·
rn.r"ządek
, ·1erowru ·ow, yr= or;iw
~
,
,....
- nazwiska statyc.h i młodych, nagrodzonych
i 6Zlandarern przecbo:lnim,
krz}'żami zcu;ługi
I takich bez żadnych odznaczeń, a wyróżn1-0 nych tylko w opinii swych wspóltowany~zy
pracy, lu.b też we własnym, robotniczym sumieniu - piętrzą się stosy fo.tog·ratii bez na·
;:wisk i nazwisk bez f<Ytografii. I jedne i dru·
gie - to widome ślady przebytych dwirnas:u
to drobna ga1'Stmiesięcy, i jedne i drugie lka zaledwie tej wieloty1;ięcznej neszy pra·
wwniczej, która uratowała honor ))rzemysłu
włókienniczego. Oto tny robotnice-weteranki:
,, b, ob. Janina Duninowa - prządka z Nic!a.r·
11.i, Ftancis'lka Czaja - prządka z PZPB Nr 3,
I Mauia Obalska - tkaczka na 6-ciu krosnach
r: PZPB Nr 1. Cale iycie kh upły•nęło w fa·
bryce, przy wrzecionach i kro.snach. F.'l.bryka
I ciężka praca wychowaJa je ori lat dziecin·
· nych. Dziś sędziwe te kobiety nie tylko ~d
da ją swe wieloletnie doświaidczenie młodemu I
poko\eniu, \ecz 1 same 6toją w pierwszy~h
szeregach prz.odowników ~racy.
A oto znów grupa „latorośli":
Zofia Stolecka· z PZPB Nr 16 (Nicil.~nia),
ma lat 20, a wygląda na 16. Przed rokiem
dopiero zaczęła swą karierę prządki. Dziś
pracuje, aż milo, na 4-ch stronach. A no~my
t ja.ke>ść osiąga takie, że majster ma dla niej
„To nie prządka,
\jedno tylko określenie: -

1:w

„

e

,

an;oł".

-Wychowanie ideologiczne PPR-ców

Mocno pri:y..dalyby się sk.rzydla a•n1e1skie
17-letniemu Sta•nislawowi Cieślakowi, alii wte-

Dyrektor PZPW Nr 3, t-0w. Osys, salowy, tow. Jakubowbki, kier. planowania, •
l-0w. Blalkowski

Jaki jest roczny bilans osiągnięć naszej łym praca ta nabrała szerszego rozmachu.
partii? Temat to szęroki - wiele możnaby na Pow;.-tało koło lektorów przy ŁK PPR. Tow.
Poczynania, inicjatywa lektorzy - w ·uci.bie 40, zbierają się co ty·
pisać i powieclzi~ć.
wido-:zne aą na dzień i referaty wysłu:hane na zebraniu wyPPR, ludzi nasiej partii każdym odcinku życia miasta - a więc w glaszają na zebraniach lektorów dzielnico·
dziedzinie produkcji i w dziedzinie pracy sa- wych, którzy z kolei referują na zebraniach
morządu łódzkiego 1 w dziedzinie życia kul- kół. Tematyka tych referatów jest różnorodna
i bogata - obejmuje zagadnienia aktualne z
turalno-oświatowego.
Wszędzie. gdzie są peperowcy - ~tarają się zakresu polityki krajowej i zagianicznej, oraz
pracować I pracują dla dobra sprawy. I dla zagadnienia eko110miczne.
Praca systematycznego szkolenia członków
dobra sprawy ludu,, z którego wyrośli i z któ·
rym są najserdeczniej związani - w jedno.litym pa.rtil kntałtuje się według nowych form.
froncie z towarzys1ami z PPS. dzwigają dzie· Pa.wstały wieczorowe kursy dzielnicowe, na
zapoznają się nietylko z
ło odbudowy I rozbudowy naszego kraju. Te ktróych słuchacze
osiągnię-::.ia znane są dobrze najizerszym ma· problemami aktualnymi, ale poznają w zarysom ro·botnkzym. Są natomi•a st odci>n'l d naazej sie historię Polski i h1stori) ruchu robotni·
pracy partyj·n ej, o których rzadziej mówimy czego. Dotychczas ukcńczyło kurs 1200 towa·
i piszemy - pozostają one często niejako w rzyszy - obecnie trwa V kurc dztelnioowy,
cieniu wielkich problemów. A przecież są to przyczym zaznaczyć należy, ie dzięki zwięk·
sprawy ważne. Do nich w pierwszym rzędzie szeniu liczby wykładowców - uruchomiono
praca nad wychowaniem -::złonka przy każdej dzielnicy kurs A l B - w sumie
należy
partii, człowieka świadomego, obeznanego z kształci się obecnie 600 słuchaczy.
Poza tym w „Domu propagandy" odbył się
marksistowską ideologią.
Jakle są osiągnięcia naszej partii na tym od kurs dla sekretarzy kół l komitetów fabry::z·
11 pracuje
nych. Z pośród BO słuchaczy ctnkul
obecnie w aparacie pairtyjnym. Od 2 miesięcy
.
. ..
.
z
, tym zap.ytamem zwróc1~[.srny iii~ do k1er~· zastosowaliśmy nową formę ksz.tałcenla towa·
'\nika wydiualu pro11agandy Lodzk1ego Korni- rzyszy _ t.zw. kursy korespondencyjne. co
prawda - przyznać należy, że nazwa ta nie
telu tow. Wacława Hyry.
- Na wstępie naszej rozmowy tow. Hyra obrazuje istoty rzec2y - nie jest to bowiem
słusznie stwierdza, że często nie zdają sobie metoda koresponden-::y jna w ścisłym znacze·
lowarzysze sprawy z powyżs.zyeb zadań, ja· niu t890 słowa.
Towarzysze zorganizowani w IO grupach
kie ciążą na wydziale propagandy. Często są·
obszerne referaty, co
dzą. że praca tego wydziału w skali dzielni· otrzymują drukowane
coweJ powinna ogramczyć się do kolportażil pewien czas odbywają się indywidualne kon·
prasy„ czy do rozlepiania afiszów „ A tymcza sullacje, podczas któryeh opiekunowie grup Poza
sem ... tymczasem chortzi o sprawę wagi zasad odpowiadają na pytania towarzyszy.
niczej. O sprawę wychowania, kształtow&nia tym odbywają się seminaria. Wsryscy uczest
Ideologicznego członko wpartii, W roku ubieg niey Kursu piśmiennie opracowui'l przerobio·

I

ne tematy. Wiele :z trh prac p!sl'mnych oka

zuje s~aranną i systematyczną pracę słucha·
czy, nienawykłych wprawdzie do władania
piórem, ale myśląc,ych 1 pilnych. Z pośród
tych ~rup wyró7.ni11 się qrupa przy PZPB Nr 3.
GorzeJ pracuje grupa przy mielnicy Ruda Pa
biani:ka.
'?hecnie ornanlzujemy cykl wykładów 1
seminariów dla członków komitetów fabrycz·
nych. Zagadnienia omawiane dotyczyć będą
również i zagadnień lerenowych, fabrycznych.
- Jakie są wytyczne na rok 1948? - py·
tamy.
- Pracę naszą - mówi tow. Hyra - prag
niemy umasowić i pogłębić . Wiemy, że absol
wenci naswch kumów nie zdobywają dostatecznej wiedzy mark~istowskiej. Ale wierzy·
my, że po ukol1czeniu kursu - skoro nawią·
pójdą dalej
nawiązali już kontakt z nauką <lrogą samodzielnej pracy samokształceniowej,
Dziełem kształcenia czhnków partii, powin
ni interesować się wHyscy aktywiści, a szcze
gólnie sekreta rze komitetów dz ielnicowy-:h, od
których w duż e j mierze zależy właściwy wy
bór kandydatów na kursy.
- Zamierzamy równ l eż •zerzej, niż to czy
wykładowców, aby
nimy obecnie, szkolić
większa ich ilośe mogla zająć się pracą kształ
cenia młodych peperowców, a przede wszystkim szkolić będziemy średni a:Ctyw partyjny.
Mamy w planie organ i za-::ję sieci bibliotek
partyjnych, aby zbliżyć książkę, aby nauczyć
miłości do książki ka ż dego członka partii.
ale
- Wreszcie zag adnienie ostatnie niezmiernie ważne. Sądzimy, że w roku bieżącym w porozumieniu z WK ppg wspólnie
zorganizujemy kursy kształceniowe dla człon·
ków obu ~ratnicb partii. Wspólne sz_ko!enie
ka.dr partyinych. Jest Io ~~o!Ja do zn1es1ei;ia
roznic, droga ktorą
dzielących nas ie~zcze
kroczyć pragniemy w nddchodzącym nowym
l.T.
roku..

l ja.ko kierownik orglłllincjł f.abTycmeJ PPR,
Dotrzymuje mu krolru tow. Bia.likOIW'elk.1 -· mło.
dy 6ekretau o.rganfaacji f.abrycmej PP~ ! plo-4
dy kler0>Wll.ik biura planowa>nia. Do nleda wna ~kromny urzędńl'k. f.a1!rryainy, d'lllę'kt zdl '·
n.ościom i wytężonej pracy nde ty1ko dosko·
noaile kieruje swoim 'l'eisort-em ;na ;teren,!• fa• 1
bry<:z.nym, lecz ,.kroi 11h( na Jednego e do--•
skonalych 6pecjali1tów tej nowej, • ~e'.k. wa.i·
nej galęzi pracy w Polsce powojennej. jak4
j$t sztuk.a planowani.a.
Maria Kruuyńska - tka-c1.ka -z Pl.PB Nr 1
nie należy możlil do a'OQW w swoim zawodzie,
ale za;palem ~wym, oodaniem spraJWie robM·
niczej bezwzględnie za>Słu.guje na 1o, by umi1tśc.ić ją na czołowe; li6cie tych, <Wię'k.L który·„
Łódź wykonała pia.n produkcji. Zaledwie k· ·
ka miesięcy temu wyipJynęło jej nazwisk'•
gdy ?> rąk tow. Wiesława-Gomułki otrzyma' 1

!

25-tysięczn•

legitymację

łódzkiej

ł)l'g'ani'l:d.< ~ i

Od tego czaiw nje ma :z:ebt.an.ia, nie ma
wiecu, M iktórym'by głM tow. Kru6zyńsktej
nie 2wrócił uw1.gi proleti!il'i.a.tu lódzkie~o na
to, co jest w tej chwi1i najwa7ln1ejfi1Ze, Wyrazldelka jej siły, jak też l momentów słabości
tttafta się tow. Kr\16'Zyńsk.a prawdziwym Sltm~e-i
„,..._
niem toootnl<:zej Łodzi.

PPR.

O tow. Helenie Rybak-0we/ n,e trzeba: JWfe„

pisać. Zn-1. ją d7Jioś nie tyilko cala Łódź'; .ale
i kraj cały. Jedna 2 pierwszf(:h inicjatorek
w pr.zemyśle włókienni·
wsipółzawodnlctwa

le

czym,

z

k~dym

i podnoai "Ynwyż

dniem
6We

ni~

tylko

umacn.:2l

osii\gn·ięcia produkcyj-',

się równie.i coraz ba,rclziej praw.
dziwi\ reprezentaaitką pr:rodownhltów pracy.

ne, lecz staje

Znane 6~ Czytel11i:kom pral!ly robotnkzej
nazwds:k.a tow. Swięto.niaikowej, wrzecion.tarki
tka.czk.i
~. PZl'B Nf l, i Brooi6łarwy Dw z PZPB Nr 3. PiT<l.Ce>Wn.ice dwóch iróżnyt:h fa•
bryk i dwógh 'l'Óinych zawodów ;nie p.riZypad·
loowo spotyltają się co dzień raino na tablicy
to prawzwyoięzców . Obie te pr.acownice dziwe „asy", ikarżda w 6W<>im zawodzie. Dr-0bna, delikatna, ;pełna wd?.ięku O'Sóbka - niktby:
nie ipodejrzi:!waił, że tow. Swiętoniak ta:k mi~
strzowslro potraJi ujairrz.mić lllaS'tawioną na n.aj"
szybszy bieg maszynę, że ta daje jej do 2CO
procent DOll'my. Twierd'Zlł nie'któn:y, że dru•
giego ta.ki090 Ma nie ma w Łodzi. „Pogrom•
czyni" sama powiada jednak, że każda po.trafi
to 6<Ullo zrobić, tneba tylko chcieć".
Tego samego 7.dania je'5't tow. Deka. Do~
wodti tego 6Woim wła1SJ1ym iprizyilddldem. Sła
bowita i iSchoro·Nana; trzymająca się tyl!ko sHą
woli I nerwów, po•tra.fi ona wyciągnąć aż 19')
procent nonny 111a -4-ch kro1Snaoeh i s·tać t:ię
prawdziwą chlubą za'1o9i · PZPB Nr 3.
Tow. Pawlikowski - tkacz z PZPJG Nr 8
(dawn. Buble) - to pionier rnc.hu wicli)war·
jedwabn!czym.
przemyśle
w
!l'Ztatowców
Pierwszy przE!6zedł na 4 klrosna, a mimo, że
wcaJ.e nie ma crze90 wsitydzić się F>wych norm
i jatkoścl produkcji, nieustanną jego trnską
jest jes2c.ze więcej, jeszcz€ lepiej. Jego hasłem, które gło6i dla siebie i dla wszysfaich
jes1:: „w Ludowej Polsce osiągniemy wszystko jed)'lllie własną pracą".'
Za~edwJe kil:ka tygodni temu ob.ilo mi s.ię
o uszy nazwisko Stefana Pałczyńskiego. Pre-cowaJ wtedy }et>oc:ze na 4 k.rosnaoeh. „To dobry
tkacz, beZ'partyjny" - mówili wtedy o nlm
towarzysze. Wkorótce p<Ytem zaczęła się w tablicy zwycięzców zjaw:iać od czasu do cz116U
wzmlanka: „Stefa.n Pałczyński tyle i tyle 'PTO·
cent normy 111a ,,s-zóstkach" w PZPB Nr 1.
I już cooa-i częściej i już procenty coraz więk•
Ze 6tu pięćdziesięciu kilku na sto dz~ć·
sto si-edemdziesiąt, arż wreszcie osiat•
nio nie ma dnia, by na czofowym miejscu nie
figurowało jego. nazwisko z nieodłączny'.ll do-

s-ze.

dzie6iąt,

datkiem: „178, 180, 182 procen.t no.rmy produk·
cjd na s·ześciu krosnach". Tak to w bur-z;li·
wym tempie na oczach nas wszystikich wy•
'
.
,
'
.
.rosł nowy bohater pracy, bezpartyJny tkan.
Józef Pałczyński. Tak to dzien w dzień wyrastają nowe setki i tysiące partyjnych i bez•
partyjnych przodowników pracy boha!er6w
'
'
.
'
tworzących własnymi rękoma lepsze jut~o kia„
4, _'\i\[..
sy pracu iacel.
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przemyśle

reiłizacii

Jak wiadomo przemysł budowy m:iszyn włó
Przed wojną częś-:i zamienne ~orowadżane nalo w pierwszym roku swego Istnienia zada-I niemej, przędzarki obrączkowej do bawełny,
klenniczych w Polsce przedwojennej praktycz by~y w przeważnej ilości z zagranicy, lecz obe nie na celująco. W roku 1947 Biuro Częś~i Za wrzecielnicy do bawełny, odth1szcz,1rki do weł
nie .nie istniał; był wprawdzie cały szereg cnie zakup zagranicą jest niemożliwy, W$ku- miennych dostarczyło przemysłowi vł'.)kienni- ny, suszarki tran'>porlorowet I cały szereg
fabryk maszyn włókienniczych, le'.:z z małymi tek tego. s~anął przed nami proble:n produkcji czemu części przedwojennych, zamiennych na innych konstrukcji.
wyjątkami. były to nieduże La:CłaJy spełniają tych częsci w kraiu.
z powyższych konstrukcji część już została
Ze względu nil to, że ~um~ ok. 3?~ milionów. zł., có wyraził'J .się Vf
ce raczej rolę baz remontowych dla przemy- ~rk maszynowy p.,zemysłu włókienniczego 1lośc1 5,5 m1hona -:.zęś~~ przy asortv:~enc1e d.0-1 uealh:owana w postaci prototypów. A więc
nowych J~st ?ardzo. niejednolity, że posiada maszyny chod.zącym d? 8~0? ro~nych po.zyCJI. Wv,pu:,z: przede wszystkim została wykonana przez
słu włókienniczego niż producentów
'll.aszyn włókienniczych.
mez~1-:zone1 ilości marek. i różnych lat bur!o- czeme tak w1elk1eJ ilosc1 części. na lyneK: JUZ fabrykę Josephy zgrzeblarka do hawełny, l<tó
Fabryki te nie m09ły nawet w minimal- wy. 1 ~e . w~~lędu na to, że części te w p1ze- do pewnego stopma doprowad11ło do nasyce- ra obecnie pracuje w fabryce Scheibleta I
nym stopniu zaspokoić coraz to rosna,~ych po- wazn.ei ilosc1 wymagaią do ich produkcji pre nia fab.ryk włókienniczych w części zamienne. Grohmana.
Dla zilustrowania rozmachu pracy Biura Czę
trzeb przemysłu włókienniczego, który w ;iłów cyzyin~ch urządzeń i wysoko wartości·H"'YCh
Zgrzeblarka ta mimo szeregu mankameniiej mierze, bo w 80 proc. zaopatrywał się w surowcow - problem ten należał do na itru- ści Zamiennych, należy podać następują::.e fak tów, które będą w produkcji seryjnej usunięl•
ty: 1. Biur-0 Części Zamiennych rozmieściło w jest rewelacją nie tylko dla naszego rynku,
maszyny i urządzenia na rpkach .lag:ani::z- dniejszych do rozwiązania.
nych. Przemysł maszyn włó:Cienni;;zych w· Pol·
Ażeby sprostać temu zadaniu ~tworzyliśmy ciągu roku 1947 zamówienia na części zamien- lecz także dla rynku zagranicznl!1JO. Prócz wy
!<:e przedwojennej był traktowdny oo marn- w rama-::h naszego Zjednoczenia
sam .„dzielną ne w r<}żnych zakładach przemysłu metalowe- eliminowania napędu linkowego, zachowania
gzemu zarówno przez czynniki rząJow~ ja:.C i jednoslkę gospodarczą _ Biuro Części za- go na łączną sumę ok. 1,200 mili:mów złotych. kształtu opływowego i dokładno~ci wykona·
przez przemysł włókienni~zy, kt•)ry w więk miennych, któremu powierzono zaopatrzenie w 2. Współpracuje z 73 zakładami przemysłu me- nia daje ona możność zDllJiejszenia obsługi o
szości należał do kapitału zagramczneq::i. Potalowego w tym z 36 zakładami prmmysłu 20 procent 1 zwiększenia wydajności o 10
częśc! zamienne przemysłu włókienniczeqo.
miejscowego i prywatnego. 3. Opanowało p~o procent. Zgrzeblarka ta jest dla nas dowodem.,
lityka ta ma się !l'O'ZUmieć, była krótkowncc·z
Na domiar złego przemysł włókien!liczy nie dukcję wszystkich prawie części zamiennych, że możemy ł potrafimy budować maszyny
na, nie można bowie~ bazować przemysłu kra
jowego na bazie technicznej, znajdującej się byl w stanie sprecyzować swoich potrzeb w których produkcja w kraju była dotych:zas pR:ęd:zalnlcze dla bawełny nie gorsze a nawet
t1'.111 k!erunik:1:1, co znacznie ułatwiłoby zadanie, niemożliwą, Do takich części nal ·~żą nap1:z. lepsi;e niż produkcji zagranicznej.
zagranicą.
Po wojnie przemy!!ł włókien:nlcz..,. Polsld me mogł dac nam planu na -:aly rok, w któ- skrzydełka do wrzecienic, wrzecio:ia, chwytaDrugim z kolei prototypem wyikonanym
mierze zdewastowany. Vv xym byłby podany asortyment 1 zapot:zebowa cze i bębenki do maszyn do szycia, c,rzebienie
wy~zedł w dużej
konstrukcji przez fabrykę
według na.szych
dwóch pcdstawowych gałęziach przemJ słu na ilość . części. Biuro części zamiennych było do zgrzeblarek, wałki rowkowane i cały s·Że
Miiller i Seidel jest prototyp snqwadła s!lyb
"' przemyśle zmuszone pracować. na podstawie poszc~egó~- reg i'nnych części 4. Bi:iro Części Zamiennych
włókicnui"7eg<>, a mianowicie
kobłeżnego, które da·je możność snucia z szyb
bawe!rJanym l wełnianym stnc1llśmy okoł•l nv r 11 zapotrzebowan 800 fabryk włókienni- rozpoczęło bardzo powazną pracę w dziedzmie kością dwukrotnie większą ni!i: normalna. Pr~
posia
stanu
• 30 proc. naszeg<> przedwojeJmego
tego wyumnany został w roku 1947 prototyp
dania. Pozostałe w całośct maszyny w c'ągu
kll'ochmalarki, aparatu farblarnowoczesnej
6-ciu lat okupacji niekonserwowane i niereaklego typu "Obenneyer", suszarki tTans.pońe
mo::1towane stanowiły dla naszych włókl.enni
rowej l cały szereg innych prototypów. Konków nielada twardy orzech do zgry.denia przy
strukcje i prototypy nasze nie są jeszcze dO'!ll·
ich uruchomieniu. Przy tym ma<1zyny te w
konałe, posiadają jesz'.:ILe szereg wad, wynikznacznym stopniu technicznie przestarzałe i
łych z bra.lrn doświadczenia na tym polu i bra
rnalo wydajne wymaga w macz.nej m1erze
ku dos·t aitecznie nowoczesnych urządzeń w l\l'l
wymiany n11 nowe wysokowydajne maszyny.
szych fabrykach metalowych, lecz mimo to
Przed polskim przemysłem maszyn włókien
stanowią bardzo poważne osiągnięcie i napaniczych stają zadania: powię:Cszyć park many
wają nas otuchą I pewnością, że problem ma•
nowy przemysłu włókienniczego d<> takiel wy
azyn włóldenniczych będzie w Polsce rozwbt1okości, by mógł on zaspoko1ć całkowicie po
:uny.
trzeby naszego kraju 1 jednocześnie, br był
Centn1lne Bluiro Technlczne zostało zorgaon zdolny wyeksportować ta.ką ilość tow~JU,
niizowane na wzór tego rodzaju biur istnieją
za którą moż:ia by było nabyć :zagranic!\ nlecych w Czechosłowa<.jj i Związku Radzieckim
zbędne do produkcj1 surowce. Lecz powlęktz<>
a więc prócz biura konstrukcyjnego posiada
ny par:{ maszynowy przemysłu włókienniczego
warsztat doświadczalny,
fabrykę prototypów,
musi się składać :z maszyn nowoc-za.snych I wy
który przeprowadza badania nad wykonanype>w:iększenia
~okowydajnycb, a więc prÓC'l
mi prototypami i zalążek centralnego laborapi!rku maszynowego spada na przemysł matorium badaiwC!l.ego. W ten sposób pomyślane
szyn włókienniczych obowiązek m:ide:nlzacji
CBT pozwala konstruktorom pracować nl.e w
tego parku.
od.erwaniu od r:zeczywistośd, lecz w śd.słej
W planie długofalowym modernizacji i powspółpracy z wykonawcą 1 te<:hnologiem, co
większenia parku maszynowego j~tl'lśmy zdadaje w wyn!!cu konfrontację błędów a tym
ni prawie w zupełności na własne siły.
samym wpływa na doskonalenie kadr i prowłókienniczy-eh :zagraPrzemysł maszyn
duk~ji.
nicą był bowiem podczas wojnv prze'!tawiony
Prócz ipowyiszych zadań CBT zorganizowa
na produkcję wojskową; w warunka::h k„plło sobie Biuro Budowy Zakładów Metalowych
talistycznych, jakie Istnieją na zachodzie gdyż w związku :z zamierzoną wielką rozbudodemobilizacją t.j. przestawienie na produkcję
wą .przemysłu maszyn wlókien.nkzych, taka ko
pokojową idzie w bardzo wolnym tempie. Za
mórka stała silę konie<:zną. Do zakresu d.iiapotrzebowanie zaś na maszyny w<ók!ennh.7.e
Zgrzeblarka bawełniana !konstruowana i całkowicie w~honana w kraju
na rynkach światowych jest przy minimalnej
laJnoścf CBT należy typizacja i normaUucja
podaży bardzo duże. Stąd terminy na ciostawy czych, które niejednobotnie przysyłały w cią ujednollcenla 1 unifikacji części I kh nomen- maszyn włókienniczych i w ten S'pOSÓb ogni'I
maszyn włókienniczych są bardzG dłuqie i mi gu jednego kwartału po kilkadziesiąt zapotr:ze klatury. 5. Zakańcza pracę nad katalogiem czę kują..: wszystkie :zagadnienia techniczne CBT
mo, że CZPVlł ma zakup1ć pewną ilość ma- bowań. W ty':.h warunkach opracowywanie za- ści zamiennych dla przemysłu bawełnianego, stanowi jakg.d yby trust mózgów Zjednoczenia
szyn włókienniczych z Anglii I Szwajc,uii, to mówień stanowiło pracę tak itrudną I wielką co w macznej crzęśct ułatwi dlaszą pracę. W i stanowi główną podwalinę p<>d budowę pl'%•
jednak ilości te są tak niewielkie, że nie mogą w swoim zakresie, że tylko dzięki ogromowi końcu może się pochwalić tak poważnym suk- mysłu maszyn włókienniczych.
wysiłków i poczuciu ciążącej wieliklej 0 tlpowie cesem, jak uruchomienie w ściśle pod:i...1ym ter
one rozwiązać zagadnienia.
działnośd za wykonanie planu przemysłu włó minie 50,000 wrzecion w Widzew.9 kiej Manukienniczego - Biuro Części Zamien.-iych wyko fakturze.

I

1. Drogi realizacji postawionych zada6
Przemysł Maszyn yviókienn~czych w Pol-

sce zgrupowany w ZJednoczen1u tego przemysłu jest obecnie w okresie powstawania i
tworzenia się. Organizatorzy wyżej wspomnia
nego Zjednoczenia postawili sobie za zadanie
gtworzenia nowej gałęzi przemysłu metalowego, gałęzi, która stanie się podstawą rozwoju
drugiego pod względem wielkości przemysłu
w Polsce, jakim jest przemysł włókienniczy.
Realizacja tych zamierzei'l idzie w dwó::h
kierunkach; jeden kierunek krótkofalowy _
to doraźne zaspokojenie potrzeb przemysu włó
kienniczego, drugi kierunek długofalowy _
to stworzenie poważnej i solidnej bazy technicznej dla przemysłu włókienniczego. KieruMk krótkofalowy objawił się w organizacji
Biura Części zamiennych i bezpośredniej doraźnej pomocy te-:hnicznej przemysłowi włó
Jc.iE>nniczemu
Drugi ki~runek długofalowy wyraził się w
organizacj.i Centralnego Biura Te<:hnicznego,
w przyłączeniu nowych zakładów metalowych
i przestawieniu ich na produkcję maszyn włó
kienniczy'.:h, a przede wszystkim w budowie
nowych wielkich fabryk maszyn włókiennic-zych
·~
.
·
?-~o ~lerpn~a br'. Komitet. Ekonomkzny Rad1'.
:M1n1strow zaiął się powyzszym problemem l
specjalną uchwal~ ~decydował rozbud~w~ prze
my~łu maszyn włokienmczych do rnzmiarow za
spakajających całkowicie potrzeby przemysłu
włókienniczego. Tą samą uchwałą zostały przy
znane poważne kredyty inwestycyjne i przeka
zano szereg fabryk metalowy-:h d-0 Zjednoczenia Maszyn '"lłókienniczych. Uchwała Kom;tetu Ekonomicznego Rady Ministrów stała się
punktem wyjścia do realizacji postawionych
zadań.

postaramy się przedstawić, co zosta
wykonane w pierwszym roku realizacji tj .
w roku 1947.
Poniżej

ło

2. Biuro

Części

Zamiennych

Stan uruchomienia przemysłu ··,,.łókiennlcze
go w lutym 1947 r. przedstawiał się w głów
nych :zarysach następująco:; Przemysł baweł
niany - 62,9 proc„ wełniany 90 proc„ dziewiarski 60 proc., włókien sztucznych 65 ococ.
Na tak niski stan uruchomienia wpłynął prze
de wszyst~im atastrofalny brak r.zęści zamien
nyc~

1

udzielona przemysłowi włókienniCZQmll
3. Pon OC techniczna
.
Przemysł włók!enmczY:• który w dużej !'1lerze zatr~tdn~ał przed ':"'~Jną. ~a.chowców memców, uc~~rp1ał po woime, 1e~l1 ::.hodzl o kadr.y
w1'.kW:~hflkowanyc~ pracowników znacznJe w1ę
ce,i n~z inne g~ęz1e przemysłu polski~o; . To
t~z Ziednoc:z;me Przemysłu Maszyn Włok1en
~1c~y~h'. ~tor.e zdołało zgromadzlt mac:z!1~
ilosć mzyn1e.r ow ~ techników musi.lło przyiśc
temu przemys~ow1 z pon:ocą. Do tegc;i rodzaju
łlomocy t.echmcznej nalezało między in.: zapro
1ek~owame, wy~onanie ~ :zmont.owanie retl1:11atorow dla turbm w :VV1dze'l'."skiej Manufaktu:z.e ! Zakładach .sche1?l~ra 1 Grohm~na. Umozl1w1ł?. to w naitrudnieiszyn: okresie braku
ene1rgu elekt:rcznej ";'I Lo~z_i. otrzymnnle d?.datirnwych kilku tysięcy x1l<?'watów energ~1,
przy czym charakterystyczne, ze terminy, Jakie
dawa}a Szwajcar.la na wykonanie tyc~że re~u
lator~w do~ho~z1ły .~o 3 lat przy cenie pi~c~o
krotme wyzsze1, .mz to kosztowało '!" k.aJ~·
~rugą teg? r?dzaiu pracą było zo·r~amww~me
i wyiposazeme w pers?n.el t.echnLz~y Bmra
Budow_y Zakładów Wlok1enruczych, '.'tóre zostało, Jako czynna i zdolna do pracy Jednostka
przekazana przez Zjednoczenie Centralnemu
zarządowi Przemysłu Włókienniczego.

:z najpoważniejszych pra-: z tego zakre
su było :zorganizowanie placówki ~,adawczej
nad włóknem przyszłości - steelonem, zo1ganlzowanie poważnej grupy konstrukcyjnej,
składającej si~ z wybitniejszych polskich k:on
struktorów oraz wykonanie całkowicie przez
Zjednoczenie ćwierćfabrycz.nej instalacji do pro
du.kcji steelonu w Jeleniej Górze. Instalacja
ta została w ściśle określonym urnową terminie tj. w dn. 1 lutego 47 r. prze:Cazana wraz z
Centralnemu
całym personelem technicznym
Prócz
Zarządowi Przemysłu Włókienniczego.
tego wykonano cały szereq innych prac pomniejszego -::harakteru, prac, które jak wyżej
wymienione nie należały do iakresu działal
ności Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókien
niczych, które jednak zostały wykonane w
drodze pomocy technicznej przemysłowi włó
kienniczemu. Należy za'Znaczyć, że Centralny
Jedną

Zarząd Przemysłu Włókienniczego doceniając
pełni znaczenie naszego Zjednoczenia, traktował wszelkie naM:e poczynania -z całkowi
tym zrozumieniem. przychod'Ząc nam :z poważ

w

ną pomocą finansową i Ingerując
sprawach u wład.i wyższych.

w naszych

4. Centralne Biuro Techniczne
Przystępując do zbilansowania naszej pracy w 1947 roku w drugim kierunku tj. w kie
runku długofalowym, musimy rozpocząć od
prac Centralnego Biura Technicznego przy
Zjednoczeniu. Poważny i spełniający swoje za
dania przemysł maszyn włókienniczych winien opierać się na kadrach polskio:h konstruk
torów, technologów i pracowników badawczo·
naukowych. Tylko stworzenie takiej bazy da
maszyn wlókie:mimożliwość przemy5łowi
czych stanięcia mocno na nogi i whściwego
rozwoju.
Konstruktorów maszyn włókiennlczy':.h w
Polsce nie było Produkowane w czasach przed
wojennych maszyny włókiennicze (z wy]ą
tk'iem fabryki Josephy'ego) nie były właści
wie konstruowane, lecr na podstawie wzorów
zagranicznych odtwarzane przez zdolnych rze
Dopiero w biurze konstrukcyjmieślników.
nym, znajdują~ym się w ramach CBT kszta~cą
s~ i powstają. nowe kadry konstruktot·ow
maszyn wlókienniczvch. Biuro to licza<:e ok.

130 osób jest największym tego rodzaju biu-

rem w Polsce.

Grupując

w sobie wybitnych

biuro to zaczęło
inżynierów-konstruktorów
pracować nad zagadnieniami, które nie tylko
w Polsce, ale i większoś-::i krajów nchodnich
leżały odłogiem. Zaczyna u nas kiełkować w
dziedzinie maszyn włókienniczych polska nowoczesna myśl konstruktorska, która bez baga
żu tradycji i długaw:iecznej rutyny podchodzi
do zagadnień produ-:-cj'i maszyn włóldenni
czy':.h w ten sposób, że dla nas włókienników
przyzwyczajonych do tych właśnie długolet
nich tradycji - wyniki wydają się być wręcz
rewelacyjne.
Choć wyniki pracy Biura Konstrukcyjnego
będą właś-::iwie widoczne dopiero po upływie
5 lat, to jednak w 1947 roku CBT może ,Jię
poszczycić już poważnymi osiągnięclami.
A więc: CBT w ciągu 1947 roku wykonało
konstr\lkcję zgrzeblarki bawełnianej, snowadła
wirówkowej do
przędzarki
szybkobieżnego,
włókien 12tucznvc1L nawilarkJ krzyżowo-ko-

5. Rozbudowa Przemyslu Budowy
Maszyn Wł6kienniczych

Na początku 47 r. Zjedno-::zeni~ nasze H.•
trudnialo 3000 pracowników, obecn\e 'ltaś zatrudnia 4500, czyli w przeciągu jednego roku
wzte>st zatrudnienia o 50 procent przy w-iroście produkcji w porównaniu z cokiem 194!S
z 7,5 miliona złotych przedwojennych do 13,5
miliona czyli 0 80 procent. Tak wie1k1 w:zroet
produkcji tłumaczy się nietylko wzrostem pro
zakładach, le-::i: 1
dukcji w poszczególnych
tym, ż& do Zjednoczenia 'Zostały we wneśnlu
1947 coku przyłączone fabryki M. Bautt w
Łodzi, fabryka Granat w Kielcach i fabryka
Briinkop w Kamiennej Górze.
W przectągu Jednego rolfo przemy11ł maszyn wl6klennlczych otrzymał nowych 100
obrabiarek.. W istniejących i przyłączonych
fabrykach dokonano poważnych prac w kierunku przestawienia produkcji na produkcję
maszyn włókienniczych, w kierunku podniesienia wydajności 1 racjonalizac,ii procesów
technologicznych. Tak np. Dolnoślą~ka Pabry
ka Krosien w Dzierżonowie. która nigdy nie
włókienniczych. produprodukowała maszyn
kuje obemie automaty bawełniane, jakością
nie ustępujące produkcj~ fabryki Bauer w Ło
dzi, nie bacząc na to, że fabryka Bau~r produkuje krosna już od przeszło pół' wie'ltu. W
Dzl1'riooowskiej fabryce również Eostała poru pierwszy w Europie zastosowana taśma
przy produkcji krosien. co w efekcie dało
zmniejszenie godzin montażowych przeszło o
połowę. N\e mniej ciekawe prace w kierunku
racjonalizacji procesów fabrykacyjnych :zosta·
w fabryce Josephy VI
ły przeprowadzone
Bielsku.
Prócz powiększenia stanu posladan!a i ro'Zbudowy istniejących fabryk Zj,ednoczenle
przystąpiło w 1947 roku do budowy 3 nowych
wielkich objektów. Są to: fil!bryka igieł dzie·
wiarsk.ich „FID" w Łodzi, Fabryka Zgrzebl•
rek Bawehtlanych w Zielonej Górze t Fabryka
Maszyn Przędzalniczych w Ciepllcach.
Fabryka Igieł Dziewiarskich jest objektem,
którego budowa i uruchomienie jest w obecnej chwill najbardziej konieczną potrzebą
przemysłu wlókieruitlczego. Jak wiadomo prze
mysł dz-iewia·r ski ma uruchomione tylko 6l\
procent swoich maszyn, reszta maszyn nie
może by uruchomiona właśnie :z powodu br,..
'llaJ_..._ Id.na na str. 9-eJ
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Technik(~iq!~a~!;~e·~lr.p8~~~Jdukcji'duzientdg
naprzód «!,.UJla nqc~•Bllach
Ir~ fgi~ł dzie~iarskich. Produk-::ja i.gleł dziew1arsk1ch nalezy do typu produkq1 wymaga
jących niezwykle precyzyjnych urządzeń i wy
sokiej kwalifikacji pracowników. Ze względu
właśnie na ten trudny charakter produkcji
igły dziewiarskie są produkowane tylko przez
niell-::zne kraje na świecie a mianowicie: Niem
cy, Stany Zjednoczone a ostatnio Związpk Ra
dzieck.i. Mimo to przystępuiemy do jej budowy przy pomocy wyłącznie polskich inżynie·
rów 1 techników i jesteśmy przekonani, że 7 a
...,Ttłl! wykonamy. Należy zaznaczyć, że labry
k~ ta jest całkowicie projektowana przez CBT
przy czym projektowane są również wszystkle maszyny, mające słu7.yć do produkcji z
tym, że będą one wykonane całkowicie w
kraju. Pierwszą produkcję igieł ocr.karkowych
damy już pr1emy.s:Owi
dzl~wiarsklemu w
1948 roku z tym, że Fabryka po jej całkowifl'lll uruchomieniu da produkcji 50 milionów
ł!rfet roc1.nie, co powinn-0 w zupehtośc! zaspokoić rotrzebr naszego pf7.emysru.
Fabryka 7.gr1ebla1ek Bawełnianych w Złefonej Górze jest drugim z rzędu obiekt.em hu
dowanym przez nas. Fabr~·ka ta ma być całko
,...jc1·e 11ruchorn1·ona ~ kon'cem 1948 roktt, lecz
~ zostały poważne JHace
już obecnie wykonane
zaprojektowania fabryki, opracowania procesu
technologicznego, instalacji siły, światła, pary
itp. Zainstalowano również już czę~ć parku
ohrilhiilrkowego. W roku 1948 ma hyć tu wy
knnana pierwsza próbna seria z!jrzehla rek
według prototypu zbudowanego przez fabrykę
.Tosepby. Fabryka Zgrzeblarek w Zielonej r.ó
rz!'I będzie jedvną w swoim rodzaju fabryką
prodnlmjącą
"":Ylącznle
zgrzeblarki bawełnia·
ne i stąd będzie
miała maszyny ściśle dostoiowane do tej prodtli:.cji. Seryjna produkcja
zgrzeblarek, która zaspokoi całkowicie potrze
by naszego przemysłu da możność dostarcze·
11ia produktu taniego i wysokowartościowego.
Fabryka Maszyn Przędzalniczych w Ciepli('lłCfl budowana w olbrzymich nowoczesnych I
pi~knych halach fahrycznych w Cieplic-3.ch.
b~dzie t:irodukowała rauw...·ite komplety ma·
i;zyri przę_dzalniczych do bawełny w ilości
t:a~pakajaiąr"ej "otrieby krill.ju. Unic.homieniP
1ei filbryki je5t prrewidziana na poc1ątek
1 ąso roku. Obecnie poczynione zostały poważne prace przygotowawcze.
Dla stworzenia podstaw dla nowobudowa11ych fabryk ZjednOC'Zenfe uruchomiło w 1947
roku 3 specjalne szkoły przemysłowe l s7.ereg
lnm;ów przysposobienlowych i dok~TtałcaJąc:yclt.
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W r·11ku 1941 przemysł wlókinniczy otrzy!!la! od nas następujące maszyny: 4 zespoły
rgrzebnP. dia przemysłu wełnianego, ISO kro~iPn jedwabniczych, 400 automatów: fkackich,
30 krosien kortowych, 2 snowadła si. ybkobież
De, 3 cewiarki osnowowe na len, 20 cewiarek
wężykowych, 1 aparat farbiarski typu „Obermayer", 3 pralnice do wełny typu „Lewiatan".
Prócz powyższego przemysł maszyn włókienni
c::i:ych wyekS'(łortował ·i.a granicę cały szereg
maszyn włókienniC'lych na ogólni\ sumę ok.
400 tysięcy dolarów.
Należy zaznaczyć, że w liczbie 400 automatów
dostarczonych przez nas przemysłowi
włókienniczemu mleśd się 300
automatów,
którn hędą stanowiły wyposażenie wzorcowej
tkalni PZPR Nr 21. Tkalnia ta wyposaj:ona wy
łączni"' pn:ez nasza Zjednoci.enie zarówno
w ktOSnd imtomafyczne jak i ma~zyny pntnocnicze (snowadła szyb~obieine. przewi .hr,ld. krochmalarki itp.) da możność zmniejui>.nia obsługi conajmniej czterokrotnie. '

7. N11ze zamierzenia na rok 1948

W roku 1948 Zjednoczenie Przl'mysłu Ma11.yn Włókienniczych da polskiemu przemysło
wl włókienniczemu następujące maszyny: ok.
1000 wąskich automatów tkackich, 6 zespołów
7.grzebnych, wyposażonych w zupełnie
nriw111 typy przędzarek wózkowych . pierwszą
próbną serię zgrzebldrek do hawełny, 100 krr,
s1en jedwahnit:zych, ok. 1000 ma~zyn dn szycia or ar. następni' maszyny już w t.akiej
Uoki, :i:P zaspokoją one całkowicie poi rzehy
prz myslu włókienniczego w 1948 roku. Są to:
przewijarki krzyżowe typu „Fr. MiH!era", !lawijarki krzyżowo-koniczne dla włókien sztucz
nych, wyciągarki do steelonu, snowadła szyb
kohieżne, aparaty
farbiarskie typu „Oberma ycr" i „Bayer", nowoczesne krochmalarki
r,r;iz wirówki. Ma~zYJlf \1> jak wspornni('liśmy
hędi\ w -roku 1941ł produkowan~ w ilościach
iaspa.kajają.cych potrzeby 1aai11.
Pr0cz powyższych mast} n Zlednoc.tePJe !Id
!ze dosta.ruy przemysłowi wlóklennic:remu w
1948 mku ~ęscl
u.mlennycb na ~umę ok.
1.20fl milionów dolych.
Centralne Biuro Techniczne w 1948 roku
wypuśo::i następujące prototypy nowych maszyn:przędzarka obrączkowa do bawełny, wrze
ciennica do bawełny, ciągarka do bawełny,
prz~dzarka wirówkowa do włókien sztucznych
płuczka
do
włókien
sztucznych
typu
,,aubolda'',
automat
tka o::ki
do
wełny,
l'!owy t.yp ulepszony automatu tkackicno do
baw'!!łnV i c~ły szereg
innych prototypów.
l>todu.kcją maszyn włókienniczych i c1ęści 1a
mlennych w 19'8 roku dwa l pólkrotnle pr1ewyis7.y produkcję przedwojenną.
w roku
1948 nastąpi całkowite uruchomienie fabryki
zgrzeblcu-ek w Zielonej Górze oraz częściQWO
fabryki igieł dziewiarskich w Łodzi.
Reasumując, trzeba
stwierdzić, że wesili~nw n
rlroqę pełnych rc-alizacji naszy-:h v.amier zeri .i .ie powstaje w Pol sce poważny
przemysł budowy mflszyn włókienniczych, któ
ry przez stworzenie bazy technicznej da pełna
rękojmię rozkwitu naszego na.rodowego przemysłu, jakim Je5t "!!." Pol.s.ea
nrzemysł wló·
kiennkzy~

Na progu nowego elapu Planu Trzyletniego
Rok miniony nie był dla nas bynajmniej
rokiem łatwym. Ciężka zima 1946 _ 47 i
związane z nią trudności komunikacyjnosurowcowi? w pierwszych miesiącach roku
ubiegłego, przerwanie akcji Unrra, odmowa udzielenia obiecanych już kredytów zah
t b 1
kt.
gran1cznyc o y y przyczyny, . ore
hamowały rozwój gospodarczy kraju i u-

tcudniały wypełnienie

nakreślonych

pła-

nów.
A Je klasa robotnicza Polski, cały naród
polski raz jeszcze wykazał, że potrafi zwal-1
czać trudności i plany nakreślone w)•kony-

"'·ac.

Tra snort

',Jeżeli i~ainy mowie o sukcesach naszych w r. 1947, zac~ząć niilei~· od pracy
·
•
transportu, bPz którego nie do pomyslenia jest jakikolwiek rozwój gospodarc7.y
kraju.
Przypomnijmy sobie, W jakim ~tanie
Z11rtjclowało ~ię nasze kolejnictwo W roku
1!H6. a zwłaszrza w 194.5 r.
Rozbilc wagony, zdewasłowan~ paro·
wozy, znisiczona. sygnaUzacjl!! i łączność,
uszkodzone linie kolejowe, zdziesiątkowane kaa·ry koleJ'arzy - oto było smut~e
.
dziedzictwo po hitlerowskich barbarzyncac:li.
\V roku bieżącym już na dzień 15 grudnia wykonały Polskie Koleje Pańl'ltwowe
w ruchu towarowym plan załadunku wagonów w 119 procr.ntai.:h. a w ruchu pasażenkim plan ptzowozu pasaierow W 1~8
procentach.
Pl\P w r. u!i. przekroczyły n 1.7 proc.
..
całoroczny załadunplr; 7: f, Hl3B. no1<c prie·
vńP.zionych P<1~::iżerów wzrosła Ził~ z ~26
mi!iorów osób w r. Hl~8 do .312 milionów
w r. 1947, czyli o 37 proc.
Wzrosła w r. 1947 punktualność i ber.pieczeństwo w ruchq kolejowym, zmniejszył się odsetek nieczynnych wagonów i
parowozów, a rozwijahce ~ię ostatnio
współzawodnictwo pracy przyczynia. ~ię
w:ilnie do dalS7.eJ poprn.w.r w kolejnictwie,
<'O daje gwarancję, że !1pro11ta ono 7.1'1tk·
!IZllnYm :warznie zadaniflm w r. 194R.
- l'Ti~ mniejsze sukcesy osiągnęła. nM?;I\
żqrluga. Szybko postępując11. odbudowa
portów w Gdyni i Szczecinie, systematycr.ny rozwój naszej floty handlowej, morsk0j i rzecznej, są gwarancją, iż .stopniowo coraz lepiej wykorzystywać będziemy
nasz 500 kilometrowy dostęp do morza.
Rozwija się pomyślnie żegluga powietrzna.
Uregulowanie i postawienie na odpowieclnim poziomie transportu stało ,.;ię
przesfanką. dla dalszego rozwoju gospocfarczego kraju w roku bieżljcym.
p
ł
k ł I
rzemys Wy ona p łl
Prz~mysł hutniczy l'l':''konal I! rój rocz11y plBn ju.i; w c111ii1 4 gntdnia.
Wykonani" ze znaczną nadwyżką. planu
rocznego pozwoliło hutnictwu przeJn-oczyć
JlOZiom produkcyjny z r. 1937 o 10 proc.,
co jest nielada sukcesem w powojennej
Europie.
Górnictwo wę.,.lowe już na dzień 20 grudnia wykonało s"wój plan roczny,. dając wydohycie w wy sokośd 57 ,5 milionów ton.
W eiągu roku ubiegłego wydobyli górnicy blisko 60 milionów ton węgla, gdy
w r l9i6 wyrlolwciP wyniosło 47 milionów
ton, w r. Hl~8 -·· ~8 milionów ton, a w l",
1936 - 29,7 milionów ton.
Jeszcze w dniu 2~ listopada Hł-i7 r. wypełnili górnicy również roczny plan wydobycia węgla brunatnego ( 4.276.000 ton).
Przemysł enereetvczny
rorzny pl~n pmdukcyjny ju~ na
grudnfa wytwarzając 3 miliardy
44 7 milionów kilo' •att godz. Produkcja
energii elektrycznej "' r . ub. przekroczyła
\\ięc 1J 10 proc. produkcję z r 1946, a urn·
w~·lmnal
dziEń 18

Piąkne

wyniki

chomienie takich urządzeń, jak linia wysoktego napięcia Sląsk - Łódi, jest bezspornym dowodem, że energetyka polska
i caly . przemysł nasz zdobywa się obecnie
na takie przedsięv•zięcia, o jakich pr?.ed
wojnn nawet marzyć nie można było.
l'rz.elJly"'ł met!llowy wykonał swóJ' plan
„
d
roczny w 106 procentach (pod wzglę em
wartości produkcji) już na dzień 9 grudnia.
Maszyn rolnic3ych wyprodukowano 130
procent planu, to :imaczy 230 procei:t prodnkcji :r. r. 1938. Przemysł pr c:;::~ 1 Jno-opty::-.m" dał 11.5 '[lror. p1a:iu (pro ~·~ rj.'.l wagor.ii\v towarowyc"!l wyniosfl\ 11.500 sz1.108,5 proc. pła.nu l 20 razy tylP. co w roku
1!ł38, parowozów wytworzono 203 S3tuki:l<Jl 5
)
1
· • proc. Panu
·
p o d Ob me
· prz ed 8 t ii:vna
· 1a •·
„ię 8 P rawa z' pro •
dukcją gwoździ, śrub, nitów i naczyń ema·
liowanych i blaszanych, oraz z produkcją
odlewów.
Przemysł metalowy nie wykonal tylko
calkowici~ planu w p1·odukl·ji wagonów
osobowych, motocykli i obrabiartk (które
;ią łtzeba to przyznać bardzo ważnym elementem w realizacji Planu Tr?.yletniego).
~prowadzaJ"ąc
J'ednak globaln° produkcJ'ę
„,
.
przemysłu metalowego do wspolncgo m1ancwnika, przeliczając ją na pieniądze,
stwierdzić można, iż roczny plan przemysłu metalowego przekroczony został w pownżnym stopniu.
'Tylko przemysł bawisłniany nJP-do(';h:~ał
efo 100 procent, inne branie tego pr:.-emysłu dały natomiai;t nad 1Yikę.
'Wykonał plan z nad;i;ryżka pn:@mysl will·
':f
•
... ĄJlJllCZ.f.
'
Pr.eemy~ł r,bemlt.zny zad:rnie plano1ve
wypełnił. Pn~mysł mineraln-, już w połowie grudnia wykonał swój pla.n roczny, a
pn~emysł ·cementowy przekroczył go w
102,6 proc. Pn..emysł reramier.ny wykonał
pfo.n w 104 proc.
Podobne wyniki ogiągnęło szereg branż
w Pl'zemyśle spożywczym.
PrzPm;\•sł C'UkrowniM:y wykoMł plan ze

I

„...

Wyko nie

płat

in

tycyioeg

Jednym z poważnych t:ukcesów Ua!l~eJ
g<ispodarki w roku ubiegłym było ~eł·
nienie planu inwestycyjnego, przekracza.jll•
1
40 procent•
cego Pan z ro k U 1946
•
o
I'omimo licznych trudności, pomimo braku 7.apowit'dzianych kredytów 7,agraniez•
nyc11, został on wykonany pod względem
materialnynt w stu procentach. .
Nie mileży przy tym 7.Hpomina~. ł~ -pif"!'-'
wotny -plan zakłarfal , ii 20 proc. funduwzów
niezbędnych dla zrealizowania planu mwe-stycyjnego otrz~miruny z zagranicy.
Poniewa7. nie ugięliśmy się prz,e_d tyra.nłl.\
lichwiarzy z Wall Street oornow1ono nam
kredytów, pakując pieniądze w fak intrat.i
ne „interesy", jak wojna w Grecj;, W. Cld.i
nach, w Indonezji, lub odbudowa przemy~
słu niemieckiego, nie przehandlowaliśmy, i
nigdy nie pr?.ehandllł.iemy swej suwerenn~
ści, i jakoś sami daliśmy sobie radę!
Przyczyniło się do tego przede wszyst.Kim:
sbmowisko naszej partii - Polskiej Partii
Robotniczej - która wobec cofnięci~ life"
znac;:ną m1dwytką, ltmo~Uwiając~ pod11iEi'· dytów zagranicznych pierwsza '.'W'YEiuhęł!.C
sienie konsumcji cu1'ru do pnlltlomu pn.ed- ha:sło 1'finansowania. C':ilego planu inwMty„
woj~nne,:o i stawiając nas jednocześnie w cy,jnego własnymi ~l'odJ·ami. Walka o s~~
rzęc11.ie pierwszych ek!porterów tego arty- wiedliwy podział dochodu narodowego 1
kułu.
połączone z tym dodatkowe obciążenie klas
Obok świateł nie brak jednak f cieni. posiadaJ'ących, pomyślnie przeprowadzona
Przemysł skórzany nadal planu nie wypeł- „bitwa 0 handel", uśmierzenie spekulacji
nia. Nie wypełnił go przemysł paliw płyn-1 z jednej, a „amnestia kapitałowa•• Y1 dru•
11yclt (naftowy). Na niektórych innyclt od- g·iej strony, rozwój współzawodnictwa l,)ra•
cinkach zanotować można niepełne wyko- cy, podniesienie rentowności upaństwowfo4
nanie planu.
nych przedsiębiorstw spowodowały mobili-.
Pomimo olbrzymich trudności surowco- zn.ej{' naszych rezerw wewnętrznych, ·cQ
wych, materiałowych. finansowych itp. z kolei umożliwiło wykonanie planu inwe-i
pol~ki p
· y s t vcy.inego
·
b ez pomocy ang1osask" h' b".,...
•
rzemy sł n ą ogół pla n pro d u k cy]n
lC
........•
w r. 1947, w piPnv3zym roku· Planu Trzy- kierów, a właściwie wbrew nim,
leluit-go wypełnił z poważną nadwyżk11-.
W •
db bł
St:i.ło się to przede wszyl'itkim dzięki
W3fCe 0 0 re Y
w~półzawodnictwu pracy. żywiołowy J'OZ-•
Pcwoli podnosi się stopa ż:i.·don-a, D;a.!l.ZSI
wó.j tego ruchu, w którrm biorą jut udział go kraju. Znacznii> v.;olniej, aniżeli pr-agnę>i
dzłesią,tkl i aeUd tysięcy roblltników l rn- lityśmy tego. .Jt>Rzcze udają się Elpeku.lan•
b(\tnlc, Wf\ wszystkfoh nit>mal ga.łęziach tom „wypady" na kieszeń konsumenta. ł
pr1-.emysłu l'l"YZWOlił oJbrzymi ładunek ener- zakusy te nie zawsze w porę są paraliżoW3.4
;;ii t~·órczej, która drzemała w naszym na- ne przez organa władzy demokratycznej.
rodzie.
JC;szcze duża część zarobku robotnika ~~ ·
Zai;ługą ustl'oju ludowo • demokratycz· chłopa niknie w bezdennej paskarskiej kie~
nego_ j~st ujawnit>11ie tych sił i wykorzy- szeni •
stanu~ ich 1lla. 1lobra c.ałt>go narOflu.
Szereg zarządzeń finansowych i admJ„
SI f
ł • I I
nistracyjnych zmierza, jednak :.iystematycz4
Y U8C I W fł HIC WI
nie do okiełzania ognisk apekclacj1. co o.a„
Nieco odmiennie przed~tawfa. się \!ytua- je. gwarancję, ż~ wzrost zarobków "'Wi~
rj11 'Il! l'olnictwie. N,ieodpowiednit warunki ny ze wzrostem. v.':',rda.inoed pracy w przg.o
atmot<feryczne w końcu r. 1946, kataRtrofa myśle, rolnich\<ie- i tra.nsporcie, nie stanifA
powodzi na wiosnę i wreszcie zeszłoroczna się łupem spekulantów i pozwoli praktyezsusza przyczyniły się do tego, :i:e zbiory w nie podnieść stopę życiową całego świata
r. 1947 nie zabezpieczają jeszcze na całe pracy.
sto procent naszych potrzeb aprowizacyjPomyślne wyniki roku 194 7
nycb w roku gospodarczym 1947-48.
Bn1k pas:i>y zahamował równie?: chwilowo
l\łi.niony rok 19c1-7, 1101ni1110 WSZJ~lkich
\\':.tf'Olo(t pogłowi11 w Pol13ce, eo 11j1m111ie od- trudności, ni~wątpU" io un afac3 mot~mY. D
hiło się; na podaży nabiału.
rok ufumy, Slanowi on ~· Tamy e.i:al! !1.4
Pomimo tych wielkich łtudnosd. •faięki naszej pol"kie.i dr~dze do !5ocjaliz:!!lu.
dorc\ine.i i szybkiej pomoc)' z Z. S. R R.
.Jako pierwszy rok Planu Trzyletniego
miał on przygotować bazę wyjściową dla
realizacji znacznie cięższych zadań w la.;
tach następnych. Zadania te w zasadzie

współzawodnictwa

W wyniku orzeczenia Sądów Współzawod
nictwa pierwsze miejsca to znaczy nagrodę
w wysokości 3.000 zł i znaczek Przodownika
Pracy w PZPW Nr I zdobyli; Zofia Frankow
ska (2 krosna), Józef Zygmunt (1 kro!ino), Znfia 57.ydzisi: (przewijarka), l\·1arien Nowakowski (przykręcasz o~nów), Mieczy!!ław Włodar
czyk (snowacz) i Zygmunt Bartczak (maj~ter
tkacki).
W PZPW Nr 3 pierwsze nagrody zdobyli:
J zef Mazur (2 krosna kortowe), Adam Podczarski (1 krosno kortO\Vf~). Amalia Szałańska
(2 krosna a,ng.), Janina Sobczak (przewijarka),
Janina Jędrzejewska (skręcarka), Hden,a Andrzejewska snowaczka), Maria Puzder {natykaczka) ł Janina Grochowska (natykaczka).
W PZPW Nr 5 t>ierwaze nal?rodY przyzna~

zdołaliśmy na ogół obronną. ręk~ wyjś~ I
tye;h trudności i ?.abezpieczyć zaprowianto•
wanie ludności na znośnym poziomie, co
wobec olbrzymich trudności aprowizacyj·
nvch na Zachodzie: we Francji, Anglii, we
\\1oszech, uznać należy za olbnymi suk•
ces.
Podjęte na ostatnim :r.jeździe epotenl
uchwały o rozbudowie spółdzielczości wl•l·
skiej i rozwój naszego przemysłu przyczr„
nią się do dalszej poprawy w zaopat~ennl
naszego rolnictwa w nawozy sztuczne i ma:
szyny, co pozwoli rolnikom zwiększyć plo-4
ny i odzyskać dla Polski na. międzynarod~~
wvm rvnh1 żywnosciowym pozycje, :llłkie
zaimowali~mv ' w latach przedwojennych.
·roirrawa ·7.aopat.r:r.f\nia rolnicici-111. i l'OJIJ„.6.• 118 pt•Bn/idlowycli pod!"tawarh oparl.sJ
•• 1
""
.
"
·
, · W!e.JS
· · lU~J
· · WJnny
•
p r zvcz·-u
spółdz1elczose1
'"
„
si" do poprawy sytuacji rolnictwa. Rok
1948 winien nam tu przynieść pienvsze suls
ces~'.

wprzem. wełnianym

no: Antoniemu Leśniewiczowi (przędzarz), Ja
ninie Staszak (przewijarka), Leokadii Racheta
(skręcarka), Karolowi Hauserowi (florłownik).
W PZPW Nr 36 pierwsze nagrodiY zdobyli:
~·ranciszek Ziętargki (2 krosna korio"7el, Zn:·
munt Stokwii:z, Henryk Błaszczyk, ~tani!ław
Polakowski (1 kro~no), Jimina Wicińska (1 kro
sno angielskie) Stanisława Banaszk tjwir.z i
Stanisława Pręcikwska (cerowaczka).
Odznaczeni zostali również przodownicy
pracy w PZPW Nr 19 Lubsko (Ziemie Odzyskane), PZPW Nr 20 (Zegań - Ziemie Odzyi:kanc), PZPW Nr 27 (Totn::\Szów), PZPW
Nr 20 (Tomaszów), PZPW Nr 30 (Zgierz),
PZPW Nr 34 <Białystok) oraz w I;'ZPW Nr sa.
Z braku miejsca nie publikujemy n.ozwi;;k
wsoółzawodnik6w którzy zdobyli we wspólza·
wodnictwie .~ bu:ri.A .l..ll•zecie,

zostały wypełnione.

W nowy 1948 rok, w drugi rok Plan~
Trzyletniego wkracza naród polski opfora-1
jąc się ua. silnych 11ozyc,iach budowan.ycll w,
roku 1911:7,
Raz jeszcze przekonało się cale nasze
społeczeństwo i cały świat, że Msze pla!!Y,
gospodarcze I<\ realne, wykonalni! 1, co
najważniejsze, wykonywane.
Raz jeszcze przekonaliśmy się i przeko·
naliśmy cały świat o tym, jaką rolę w na„
kreślaniu, przeprowadzaniu i realizowaniu.
planów gospodarczycll w Polsce odgrywa
jednolity front klasy robotnicwj, jednośd
obozu demok1·acji polskiej.
Bogatsi jesteśmy wszyscy 1'ownieź w ni&ł
jedno, często gorzkie doswiadczenie~
'.fym le-oiej !

W. LamiesL ·
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KOBOTNICZl'.

Zwlązku Włókniarz.w~
I

Ruch wspołzawodniotwa
zatacza coraz
Dzięki inicjatywie Związków Zawodowych zaddmem iest p.rzygotowarue do_dait'.k<> Yd
I, s.zersze
kręgi, a jednocześnie ro.sną zarobki pr.z eprowadzono zasadniczą reformę w dzie- protokółów do umo_wy, z uwzględmemem.~ :
robotników. Zanąd na-s-L przeprowa<lził sko.ryg.owamie umowy zbior-0wej, do kitórej załączony został -dodatkowy protokół. Obecnie przeciętny za.robek tkacza wymosi od 14-15 ty·
s.ięcy zdotyich, prząidil{i 11-12 tysięcy złotych miesięc.m.ie. W p.raeoiągu kil1rnnastu
miesięcy zaro:bki włók.Diany WZTo-sły o prze·
s'Z.ło 40 procent. Roiboillnicy przekonali się na·
ocm.ie, że .im lepiej pr<1JCUJją, tym więcej za,ralbfiaj11 - i ta prawda nakłada na nich nowe
obowiiązki w nowym roiku - obowiązki wobec
właSl!l.ych rodzin i włamiej Ojczymy.
Chciałbym podkireślił, że Związek
nasz
może się pos:r..c:zy'Cić :nie tylko osiągniędami
w pIOdukcji. Wieolkie są naBze osiągnięcia
socjalne. Dla ziJustrowa.nia, jalką opieką otacz.al .rząd i Zwia,zeik: Włókn.ian;y klaisę robotnkzą, warto P-OdkTeślić, że fundusz akcji socjalnej w przemyśle włókienniczym na r. 1947
wynosił jeden mi]j~rd czterysta siedemdziesiąt

Wlók:niarze wyko!llali pia.n, państwowy,
toczny plan IJ!Odukcji, wyrażający się W:Dlą
1.658JÓ857.000 zł (według . cen .z ~937 r.). ~t-0
bilam .naszyc.h ;roczn~ wysiłków, naE.zej me·
WlltJPlw:eJ, a zwycięskiej walki„ :ren rezultat
tio cllluba po.Jiskieg-0 włókiniar.za, to mia.ra
jego uświado.mi~a kla.sowego i glębo-kiego,
prawdziwego patriotyzmu, wyrrari:ającego s:ę
nie w słowach, a w pracy. Zazinaczyć naieży,
że i;z.czególnie wyróżni.li się praicCJIWilicy Zakładbw Pnemysłoiwych w P.rąd.n.ii'ku, Andrychowie, Dz.ieni:.onow.ie, Pabianikaich, Mos"Zcrenicy, Ghus"Z.Czycy, Kro5lll01Wicć11Ch, OzoTlkowie,

któ~y tr:r~j:i~a::: :r::e::::~:~:;~iołowy

ruch przodowników pracy, którzy z.roz1rc:iie.li,
przez waęks:z.ą wydajność :pracy wiedzie
droga <l_o dob:roibytu całego narodu. Chciałbym
pQ~ślić 1 .że micja:to:ram.t wyścigu pracy byili
młQd.zi, Zl,'le§ze.ni w Związ.lm Wailki ·Młodych.
Związek Włó"k.niarzy i cała .klasa Tobo.fln~cza
w pełni docenia ogromne zoiac.zenie przemian
ustrojowych, gospodairczych i &.poiecznych
w Po·lsce Ludowej.
Podczais <:>hr.ad Zja-zdu deileg.ató1v na.51.ego
Zw;ą2ku wiele czasu poświęciliśmy tym zagadn!eniom. Od września 1947 wyaiUd Zw.ilfl·
ku Zawodowego Włókniarzy z.mien:ajll w ki-erun.ku ujęcia w 11a:my 0J"9aniu.cyjns .żywioł<J·
wego dolty>ch<:.2lalt ruchu W'spób:aw<>dnktwa
pracy.
Fa3t!ty te mane Sił dolbrze Czytelnikom
,Głosu Robotniczego" i z ood"Ziennych illilforma.cj'i 1 z obszemych sprawowań 7l& Zjazd!l.I
Włók.nforzy. OgraniC'Zę się więc do podania
1dlku cyrfr najlepiej ilustrujących rorzmach
:.vyśdgu pracy. Jak wiaidom-0, wszyscy włók"liaTZe współzawodniczą z górnikami. W p1zemyśle włók1·einniczym współzawodniczą -ze sor.ą 4 dyrekcje brarrui:owe - 69 za.kładów pracy.
W indywidu.a.lnym wyścigu bierze udział nie libąc praemyału ko:n:Fekcyjnego - 15.500
robotników, z !który.eh 300 uzyskało w li.6tcr>adzie ub. wku zaszczytny tytuł przodownika
Jracy. A oto cyfry o·brazujące ozwój mchu
·.vielowarsztatowego:
W lis·topadzie - na cz tere.e h kro-Sillach pracowało już 6.653 tkaczy, na 6-ciu - 815, na
3-miu - 170.
·
PowsitaJa także nowa forma wsp.'.>łzawod11ictwa zespołowego - 23-ch tkac~y obsługuje
114 ikirosien.
J.ntensywnie irównież rozwinął się ruch
wielowars11tatc>wy w !Przędzalniach. W ikwietni u iu.b. roku 111a 3-.ch lkrosnach prdcowało 658
prządek, na czterech - 192, w listoipadzi-3 br.
na 3-.c'h kro-snii.cll pracowały 1.292 robotn:ce,
na ~terech - 651, na 6-ciu - 8 przącel;:,
~e

\,.

trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy zł.
Calo§ć tej sumy przeznaczona została na budowę względnie uruchomienie żłobków, przedszkoli, prewentoriów, stacji opielri nad ·matką
1 dzieckiem, kolonii dziecięcych, konsumów
fabrycznych, stołówek itp.
Wiele wagi przykłada nasz Związek do 'Zaga-dnienia kształcenia młodzieży robotniczej.,
0 dle przed wojną istniał-0 w Polsce 5 szkól
uwodowych włókienniczych, 10 w pierwszym
półroczu • 1947 roku fatnialy 124 szkoły i gimnazja włókiennicze, w których uczyło się 9.773
uczniów, i 54 kursy, na które uczęszczało 1.100

dzinie
opłatami

ubezpieczeń

z

tytułu

społecwych,

UJbezpieczeń

obciążając d.ziałó_w

pracodawcę.

Uzyskano znaczną podwyżkę rent inwa/idz. h l· starczy eh .
k ie
.
Związek nasz rozbudowuje systematycznie
akcję wczasów pracowniczych. Posiadamy
obecnie 44 domy wypoczynkowe, położone
w malowniczych okolicach górzyBtych I nad
morzem. W roku 1946 korzystało z akcji
wczasów 9.718 włókniarzy, a w roku 1948
wzrośnie do 30.000 osób.
Poza tym Związek .nasz rozwija bardzo
szeroką działalność
prowadząc kursy dla

kulturaJno • oświaitową,
analfabetów i kierując
całokształleJ'.!l pracy
świetlic
fabrycznych.
Reasumując stwierdzić można, że Zwią'Zek Z~:
wodowy Włók·nia:rzy staira się -0gamąć całosc
-zagadnień rnbotniczych.
Jak przedstawiają s.ię wytyczne naszej dalszej pracy? Zadania ok·reśJi.ł jasno nasz Zjazd.
Musimy w dalszym dągu bić się o wykonanie planu i to ?.arówno pod względem war·
-tości, ja·k i określonego asortyme.n.tu. W tej
mier7.e szczególne obowiązki ma przed sobą
branża bawełniana. Będziemv się starali wplynąć na u-sprawnienie organizacji pracy, _odpowiednie pnygotowanie bazy techniczne) ora'Z
"Zorganizowanie c-0dz.iennej k-0ntro1i wykon'l.nia planu.
Specjalną pp i eką oto.czyć należy przodowników pracy. Współzawodnictwo pra-cv. wchodzi -0beonie na 67.e'rsze to1J:y, oibej.muje inne
(poza tkaJniami i 1Przędzal.I!liami) oddziały fabryczne, jak przy.gotowawczy I inne. Naszvm

przystępujących do ruchu wspo za
wodmctwa.
.
.
i~
W problemie w.s.polzawodnictwaśc~ysunjk
my
. . na czoło.. zagadnienia oszczędno l l a -O·
sc1 pro<lukcJl.
. .k
Wysiłki :nasze 'Z~'ł'rócoi;ie będą "!' .kl~ru~k?
rozbudowy u.rz~dz~m so<:Jaln.ych, Jak. żło. 1~
przedszkola, sw1·ehlice, szkofy rzawodowe, ~P 6.1
dzielnie zamknięte i kolllSU~Y· ~zczegolnie
bac:zną uwagę zwr·a:cać będz1e Związe~ :na6 z
w ro!ku pTZyszlym na r-0zbudowę ?ezp:e~z~n
stwa i higienę pracy, budowę szatni, łaZill; itp.
Duży nads~ p~ło:żym~ na us.~rawnie~ie
aparatu orgamzacyi111ego 1 wszystkich ogniw
n'.16zego Zw;~ązk.u, do Rad ~~adowych ~~ącz
~e, aby Z~ązek ~a;sz baird:lli_eJ jeszc:e :zm_ązał
się z codziennymi sprawanu robo,trriczl'..nn.
Z~d~zek nasz w ir~~ !948 posta..ra_ się pr~:
c<;>wac Jeszcze :"Ydatmei l skuteczmeJ w słu
b1e mas Tob?·bm.c.~ch. .
d
1
Na zakonczeaue c~o;ałbr,m za ~ośre .Ee~
twem. „_Głosu. Robo!ID-1-c:zego P:zesłac 1na_JS •
cler.zm_eisze zyczenla wiszys1:klim robotmkom
włókiruarzom.
.
.
Życzę. w.szystklim ..::!~wan;r~wcom,
przodow?ik<>m. pr~Y: w-s„x~~m w 0
~~~~
tch ro:tZlllom i. d;fieclom u. i;irogu N~weg
„_
ku <luz.o 6:wLęsc1a l rado~ . . Przekonany 1stem, że r-0k przyszły przynie&t~ dails~y wz:r-0st
dobroby!Ju I dałsz11 popraw:ę ~arun~ow ty~a
co<lzienn. ego klasl'. . irobobniczeJ. \'•.1 erz~, bze
dom, któ.ry budu~emy wła~my~ .s~larm,
ę
dzi.e. domem pokOIJiU, sprawi~dhwosci .spolecz·
neJ i dobrobytu dla wszystkich Polakow.

I
1

słuchaczy.
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Gdy juz.· mowa o 111aijpowali.niej'S'ZJ'.Ch wyda-1 od~u wałiki z g~~ką,. c~oirobą ~arstw. rorzeniach ub. roku, jakie mia,ły miejsce na łe- b-0·1Ind~zyclt, mamy BZc1legolnie powa.7lila ~saąg
Eugeniusza Stawińskiego, z prośbą, by podzie· renie Łodzi, tneba podkreślić fa.kit zacieś.nie- rnęci~. Gdy j~ w 1~45 ir~~ w ~ueścte
lił się 'Z naszymi CzyteJinllika,rni bila:nsem <Jsliąg- .nia wspóbpracy .między pilll"!llami wclwdzącymi rnaszy.m na 10 itymęcy m.1~s.7ik.ancow 3o . -0-.;ób
nięć za mililiony 1947 x-0&:.
w illa.d blolku demok!raitycznego, 8'2lCZ'egól.n'ie umierało :ro.ew.ie .na. gI1Uź1i.cę, to obec:i•e, - Jakie, we&ug tow. Prezydenta, zaszły między dwii.ema. ibraitniml putia.rn.i roibotnkzy- w 1947 roik.u, d.zi~1 masowym soczepten.cm
w 1947 roku szczególnie ważne zdarzenia mi _ PPR ! PPS.
śmiertelno§c! wskutek gllflźl!cy_ «mnlejszyla"elę
w powojeirnej hl!torii naszego miasta? - py- JakJe oB1qgnięcia notujemy H okres o połowę.
tamy.
pracy WydziałdW ZllllZądu Miejskiego w 194'1
W dzied!zirnie upowszechmen.ie. oświaty
_ Mamy poza so·b!l
mówi! pl'Mydent roku?
mamy wyraźnll poipr~ę. po'WIS.tały 111owe wy·
tow. Stawińs.kii - ~egól:nde wariny, ina pew·
- Na ogół - odpe>Wlilllda tow. Staiwi!Mkl ...:.. d~iały &zkół wy~c'h, podjęll.śmy budowę
nych o<l<liinkach przełomawy okru. Wiele WS7Y&CY mie&zkańcy Łodzi. byli ,,. 4'laD!e ze- stlc6ł powszec.hnycll, Poł!it~ .Łódzka ~etst
mi.ieruło się w naszej r.lleC'ZywistoAd i:a ubie· uważyć, t& wiele w naM~ gospodaroe miej- d7liś :ledinlł :s najlepliej poSt.aw~ycll w kraju.
głe 3,65 dni 1947 mku, j~ak niektóre M zda· skiej zmieniło cię ma 1-epsze, że 'U8Tly zmi111.11y,
Nie zna.ozy .to byina.jmn!ej, ~Y mlelł:za
rzeń przejdll na zawsze do hisł<l'rii na&z~ ~ękl któ:rym miasto :nasze unienia.ć po.c:zięło ł<Jfyć ręce ~ przestać ne. ~o pótnyśl·
miasta. Takimi będą w pierwszym ~-zęd-zie: swe ob:licz.e i żyde fi·~ się znośniejsze.
nym bilanele 1947 iroku.
-· ~ · „~,,,. ,
zakończenńe III-cieg-0 Eta.pu Mł-0dzieżowego
Na odcinku odbudowy mli.m;ta, pra:e'budowy·
Jeszae więk6ze zadania. ~a przed na·
Wyścigu Pacy, !Mlch ws;półzawod'nfotwa, któ- ulic, po·l epszenia stanu 11ami-tamego. m·tasta mi 1948 Tok. N~e rom(ięzęna ~taiła. jeszcze
ry oga:mął c.a'łą lkilasę robortmkzą ł.od'li, maso- w rr~mach -O'hecnych, sk:r~m~ych moo!d'ttości sprawa mdE6.7ikań. OdCZU!Waiib.y ,adl &tały lbr7ik.
wy ruch wi~lowa~s11ta•towców wś.ród w!ló!km'ia- budzetowych Zaimąd M1eJISlkii zro.ib-R. l!Uetftało. Pira"Wlie że nic w tym !ki~ . .n.ie :zrob1ła
rzy, wspómw-0id!n.iotwo praicy 'l'02:W.ijają~ się ~abnrl<ow~ ;ponad 6 km ~· ntekltóire z :nich mi~ywa prywatna. Mimo d~etu o. amnemiędzy wąskiot01J:01Wcami D.O.K.P. Łodz!i l Ka- ]alk 111p. odctinek rul. Dasz.ynelld.ego, IJ>Ol?Z·erzono, stii finamisowe:j, mli!mo ~jaime kTedyty łowie, anny.m.i ISlłowy - wielk.1, maJSowy ruch uregu1owa:no odcinek Łodzi na Bałuta.eh, ska- budownictwo mieszkailne
ruszyło na.pr1ód
całej .klasy rnbo1m.iiczej Ło~ w kierunku pud· nalizowanie mia&ta .P?sunęło &ię na.przód, n-0- w talk.im st-0pn.iu, jak w P-0'Zll.am.iu, czy w Warmesie.nJia potencjału gospodarczego państwa w~pcws·tały po W~J~e ~ad O~zozaima szawie. Należy Slię ISiJlOd:zlewać, że w 1948 ir.
i własnej stopy życiowej. To pierwsze. Po- M1a:~ta w ~porym JUZ 1>toam1u 6ip~a ~we_ za: przełamany zo&tanie ten be7JWład budowlany.
CZ<J!tek '1947 r. stał potl znakiem w'ielkie,go, ze- d~e. ch~owo w .stosumkiu do Jednej p1ąteJ
Mim.o poważnych !inwestycji i iroz.budowy
społowego WY15iłku społeczeństwa łód'hklieqo, c~ęs~ m1as-t-a,. z·robi<Jl!lO 61p<>ro ice.lem ~dn."t'ei\ sieci wodooią,g9wej, 1nie iro7'Wliątzamo probk:k,tó:re, podobnie, ja!k k~.a.isa TO:bOilinicza 111asego siema e-stetyki m~a.&ta przer.r; budbiwę nowydl mu braku wody w mieście. Na przyiSUy rok
miaJSta, 'Zdafo egza.min pra.cy, zdał-0 e.gzamilll skwerów i zieleńców.
na ten cel przewid2'i'irame są fundusze w wy·
seroa. w oik.resie s.~zegó'lnlie kait~rofalnego
. Wydzi.~ Oplie:k.i Społeczn.etj 11"-0"ZS.~e.r~ył sw~ so'k:e>śd 65 mią~onów złortyic:h
n'iewątpliiwie
nasilenia 'Zimy, powo~i, k'iedy 111a zagrofone dZ1ała'1no-sc pwez dwukro1m.e podwo1eme Jlo§c1 i na tym otlcfu'ilifu llldstą'P'i IPOiprawa.
g1łodem, mrozem i wodą odcinki co d7Jień wy· żło_bków dziec~ęc~ch w 1?or6wnaniu z rokie~
w l948 roku o'twilll"te z<J!S/tain.le w Łodzi Mu·
rusz.ały 'Z nru;zego mia,sta w-0zy, zaiłatlowane ubiegłym. Dz1ęk1 s~ecialnemu_ fu~du~zowl, zewn Kiu'lltury il ~.
żywnością, ubraniem il'la f.rO<I1.t watl.kń z biedą przyznanemu przez Mi:n. Pracy ! Opieki S;:io. .
.
.
.
W'ISpółbraci. Podobnych, ma,sowyich e>fiaJ!' na- łec7lllej, ożywJo;na zosta.ła akcja pomocy dla
Mam .r6wiruez pocie~zaJącą wiaidomość „ dla
wet nasze miasto robotnicze, z l!laitury ~e-1 dz.ieci i młodzieży is~oilnej. W~bogac.ił się 61J>0.Z:OW<:ow nas"Z•e:go m1a1>ta: .w. 194~ r. PQ'ZYgólnie czułe na nędzę ludzką, nie wniosło do· znacznie Wydział Zd:rowia przez sproiwadzenie st~imy do budowy. 0 11brzym1.eJ hali 6łl 0 rtotąd w swej przeszłości.
specjalnych aparaitów 'l'entgem.ologicmych. Na weJ t>r.zy ul. .~ołoWeJ; ~owa naJ.'3. zost~1 e od_- - - - . - - , . - „L.J_ _„.,. ~
da111a do częso1awego =y.tk.u 51Portowcow ~1:z
w 1948 roiku. Miasto n<lJSIZe w:ibogaci 6ię xówl\l a nasz•, eh ehra„ach
czemś niezwykłym lub nadającym się do dy- nież
() piękny, odpowiada(jący potrzebom luds.kusji. Z tego punktu widzenia problematyka nCJ.ści bu<lYlll.ek Teait.ru NaJ!'odowego na Plaou
„Jasnych Łanów" wydaje s'ię wyważaniem Dąbr-0wski~o. 'Itru:dno wymi.renlić chociażby
drzwi od dawna otwartych, melodią od lat poikró'tce Jplany Za.rliądu Mieisk.iego na 1948 r.
już przebrzmiałą.
'
Wiele jest stron tego filmu, z którymi Jedn-0 jes·t pewne - mlia&to ll'l·asrza rozbuduje
Wśród wielu rozmc dzielących nasze filmy pozostały przyczyny, które złożyły się na to, zgodzić
się trudno. Jedną z najważniejszych się :znaC7lnie w miarę r·eaQizacji Plalll.u Trzylet·
-i zagranicznych specjalnie wyrazista jest że chłop żył źle i ubogo. P.roblemów ciemno- j,est jego przejaskrawien'ie. Pokazywać, że jest niego.
<?dna. Tam znajdzie widz temat prosty i ty i nędzy nie można traktować bez tła hi- gorzej niż jest w ~zeczywistości nie potrzeba.
Z okazji Nowego Roik.u życzę klasie robotts,:elkie środki artystyczne do niego dosto- storycznego, samych w sobie na tle śpiewa- Rozpijaczona wieś _ to prawda, rozpijaczone ni.c.zej Łodzi, jako :prezydent ii. 6.Ylll. łódzkiej
owane. U nas przeciwnie. Nietrudno w filmach jących, bijących się 1 tańczący;ch ludzi'. W ten ·
dz' ·
d d k
l
·
"b
,
.
· . . "d
Polskich doszukać się J"akiei·ś speci·alnei· pasi·.i
d Jej
ie.o - to o ate o ty e mefortunny, klasy robotniczej, by ipa".Zez szy.bkie wyilconasposo istotnej
wy.o::rzyw1a
się 1ima
1 eowa, a zaga - że w.calen.ieprawdzi'wy, a nieprowadzący do ni nie PlainJU T:r.zyletnie;go s.króc.l.ła oiężki okres
szukania tematów t~dnych nieprzystosowa- nienia
i wielkiej
wagi
zniżają się do
d b.
•
·
nych anl. pod względem warunko'w · e7''ser·
. f ormacyinyc
.
h .I mora11za
. t ors kic h ,czego o rego,
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poz10mu
m
i me
· dlprzynoszącego
p · k
· ·•polskiej bytowania, życzę naszym włókniarzom, by we
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h
·
k
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h
·
.1:rzywego
'ZW
ercia a. rzeias raw1eme stron współzawodnictwie z nórnikami
>„1c , am a tors 1c , ani technicznych do na- wzmianek. W ten sposób dochodzi się do
odnieśli w ro"
;zych skromnych, nie posiadających tradycji uproszczenia zagadnień wcale nie tak łatwych, negatYiWillychó ni-e wychodtih „Jru;nym Łanom" ku 1948 zwycięstw-O.
fiimo vych - możliwości. Myśl twórcza bieg- jakby to 'Z filmu wynikało.
na dobre. R wnież nte wyc odzą im na dobre
życzę m.'łodzieży szikól powszechnych, zanie o wiele dalej niż sam wysiłek artystyczNieuświadomiona często, albo mało jeszcze sceny komiczne, trywializujące niepotrzebnie wod-0wych, ogólnokształcących i wyższych,
ny, a w rezultacie reżyser mierząc niestety świadoma, ale idąca już ku dobremu masa sytuację i któr~ w wielu fragmentach zama- by .po'Clollmie, ja!k: dcll -0jco1Wde i ma<tki w wy·
· moze
· sprostać temu co • chłopska i prowadzący ją młody
zują sens rze-:.z w tego rodzaju filmach - śdgu 11mocy, w swym wy<śd,gu
s1·1y. na zamiary
me
nauczyciel najistotniejszą.
111auik.i, !!JDprzez
zamierzał.
z jednej strony, a dwa ciemne indywidua z
pill.ność zdobyiwaJli wiedzę iku pożyitkowi naTak było z .,Zakazanymi piosenkami" i tak drugiej to - skrót zbyt uproszczony i naiwny,
Na tle tym romans młodego nauczyciela z srz:ej Ojczy.zny.
jest z „Jasnymi Łanami".
a tym samym nieprzekonywujący. Gdyby tył- wnuczką gospodarza (w niczym nie przypomiżyczę demol"Talycznym orga.nizacjom mloTemat filmu orygi·nalny i ambitny obrazu- ko w ty-::h wymiarach toczyła się walka mie- nającej wiejskiej dziewczyny) wydaje się ni- dzi.eżowym, by wzrosły i oikirze.pły ich s.zeregi
jący budzenie się du życia wsi polskiej, świe- libyśmy dawno poza sobą zagadnienia z któ- kły i niepotrzebny. Akcja dłuży się przytym
d .
ł
·
' przez mą
· obecme
· rych część do dziś dnia rozwiązana - nieza- bezlitośnie zatrzymui·ąc s1·ę k1"lka razy na tycl1 po·ptzezh u Zila1 w praicy 6 P 0 · ecznej d iprzB'Z pra,· y po dmuc h powietrza.
j;u:1
· b ezwątp1ema
· · na uznarue.
·
''IZec h o d zi· zas l ugu1e
leinie od nas - być nie mogła. Upraszczanie samych scenach. Wskutek tego zalJlazui·e s1' ę cę wyc owaw<:zą.
Sam temat nie wyczerpuje jednak całości. Nie mieszczańskim sposobem historycznych spraw linia ideowa, a całość daje wrażenie luźnych
WszySitkim mieszkańcom Łodzi składam zyrozstrzyga ani o wartości filmu, ani nie decy- prowadzi na tory niebezpieczne i niepotrzeb- fragmentów w chybionym dziele.
czenia, by wyka.zali w więks"Zym jes-zcze 6lopciuje 0 jego ideologicznym znaczeniu.
ne.
.
Oobrą stro.ną filmu są naprawdę piękne lllliu, n.liż do •tej pacy swe przywiąza.nie i u.o:n.:łoW „Jasnych Łanach" wyraźne są tylko
Jeśli zaś istnieje cały szen~g zagadnień - , plenery i wysoki poziom n.iektórych wykonaw wam.ie naszego miasta przez so.lidne wyikona>kutk!. Przyczyn zła dopatrzyć się trudno. na szczęśCie - już rózstrzygnięty:ch poco 0 ców, wśród mcll na ipi'eirrwszy plan wy-SU- lllie swych i0bowiątl:ów, ka.'idy na swoim odf!imber ! ciemnota, niechęć do elektrycznej nich prżekonywać?
wa się wyrazista i bardzo indywidualna po- dnku pra,cy, lby ł..ódź stała. się bogattizą i pięk
·~arówki, wręcz kompromitująca scena demoW wielu wędrówkach po wsiach i miastecz stać wieśniaczki odtworzona przez Hankę Bie- niejszą, by żyoie w na,szym mieście st:iło i;;ię
'~·:rania świetlicy - to bardzo ostre i mocne kach w n'ieskończonych .rozmowach z chłopa- licką i doskonale zagrana irola przez Jana, Kur szczęśliwsze ł pełniejsze.
,„
11fl•,menty dnia wczorajszego polskiej wsi.
mi nie zdarzyło mi się spotkać człowieka, dla nakowicza.
Wywiad przeprowadził
Po1.;i n;m.i 1fa.lako nie.:tetv i niewirl.nr-"'na lctńr<>nn z.acrad.l'lienje elektrvfi;cacU w.<:i hułnhv
Szczep.
Bolesław Dziadnoz.

zwróciliśmy się

ruJiwego,

do Prezydenta

1948 roku,
tow.

Łodm

me

1

.

I

,

Str. I2

ff6żne nasze dzienne sprawy

STEFA.N STEFANSKI.

MYSZKA I

nową datą
'
obywatele, przydzielone
.!.v kldtąś ' łmn ~1icd.:.°icl1J w1'óc;ilcm l>c!r·dzn
na kartki kalendauia ilość dni (w sumi~
S65) i oto znajdujemy si~ pod nową da4. pó.;.1~0, do dom.i!. °!' <J ( •••~w. „ga~'e" c~ylt por' -

Pod

Odwaliliśmy,

Cyfra 1948 nie jeat. zdaje $i~, m~ic:zna.,
tym nie mniej mamy prawo przywiąz~rwać
do ni1>j pewne na.dziej tudziet horoskopy.
W ?.a.kresie wewnętrznym s11, one zupełnie
pomyślne i pocieszające (wiaQ.omo, plan),
ale na zewnątrz to, powiedziałbym jest tro'
chę gorzej.
Zawsze, widzicie, miałern 7.RStrr1.etenia. co
d 1 prnwa 11pa<ll<owego i t. zw. dzi.1.-dzic:r.enla: Otó1; to, co odziedziczyliśmy w ~wiUo1".1 polityce 21agranicznej po 11ta.rym 1!M7
roku, jest spadkiem dość kłopotliwym. ~(I
to i Mar.5h!l.ll i Schuml\n i d~ G~ulle i Bevin
i Schumacher i Franco i Soph11li11 i Czang~
Kai-Szek i tylu, tylu innych. Po prostu siła złego na jednego małego Nowego Tysiącdr.iewięćsetczterdziestegoósmeg·o. Co on
.r.robi z tym całym starym faszystowskowojcnnym tcstament~m? Ano ...pocieszt\.imy
po paru miesiącach „doro~rue",
się, 7.r
okrztpnie i będzie starał aie !trząanąć poPolecamy
Eoatawio1ty mu deźk1 baga~.
dor.„. lewy sierpów,v !

-- r

- 11.n.rd::.;o rlofn·zr,, GhotiźrntJ omóv.).t Wlf,;
rindo1a tr.łoio·wa.
1·un 1d. priv 1.có<lecz110.;ci..•
t!llko idi do folca.1·ux.•
tt!A.<óh~, słówe11i. •dint~ty i zalany. Poloi11~
Kied11 fortnak usly.~wJ., ł~ .~ "' i'rietr....
Z11.t1koniity neurolog wysht·
Pos~edkm.
lllm $tę c .ohutlco ntl faJ)ctanic, ~rby nie r1rał mego npoti:iadania z u miechem, i mfooie 1codrczno.fri ZF wzr1lr:drh." .tnM.d.,,,;,.
11.mi.l„rhnq ~
fWi 1>e rw.i me,
wzbudzić .sensac.i i tc:frórl członk-Ow rod.":iny oiak fa s·ię 111.ówi iyc;;liwic, po czym :a· ciych kwaśno i iia.„wotył:
i - u3nąlem. Ni .sfq.d, ni zowąd oinulzi.łF:n1 pytał:
się ttagle wśród nocnej risw. u.~iadlem na
- No, to wie pan, ttic ~ feflo ni.4 bciflfJI.
A rn niepokói van wpada, te zly hu- .Ja, uważa pati, mam też sivoJe zasady. J•t~pczanie. i :ozglq,rła;n się mętnyrn wzroł języka'/
palców
drżenie
bezMmność,
mor,
,ęfe-m mimio1f'icie zdania, i:e gość, który nt$
k1em po tzbie., a tu od drzwi wali na mnie
direkt myszku ... bia- że ta1r powiem. - Nie - odpowiedziałem stanowczo - 11i.ie, ttic zasługuje, - proszę darować ła my:szka.
Ab.ęolntnie ttie wpadam:
na zaufanie ...
Przed kwiętami. 11'ie.1e n.,ób ZP. mtlfJ l(#flcrtlą pcu;11ościq --

Nic -

ESOŁ
Rok 1948

Niech p:in da - rzecze - s,;maty I
szkłci !
- Szmat - powiadam - nie posiadam,
ale psrę butelek się znajdzie. Ale gadajcie,
moi złoci, na co to?
- N a Pomoc Zimo~ - odparł dozorca.
- Na Pomoc Zimową! W końcu grudllła. ! Wydaje mi się, że ta b. sk4,dinąd pożyteczna zbiórka trochę nie dba o swoją
aktualność. Wprawdzie pewna babcia. spóź
niwszy się na pociąg. oświadczyła: „L~piej
późno, niż wcale" - l\1e tu przeaież, u hclui.:
nie chodzi o przejażdżkę kolejow~ pewneJ
babci, tylko o powttżnfł a.keję ~połM7.n~.
Dlatego. myśle. zbiórkę wypadałoby ta·
cząr. i 5kończyć nieco wc~śniej. W katdym
bądź razie - przed zimą!
-

,,Złote łan}/'
Lnury ~6rnikóW', włókniarzy, tneł1llow
~6w i t. d. nie dały widać spokoju przed-

i

g11dy1rar

Stctlem. oczywiście,

takie.i 1·ezern1ie

11 ie

morTfom.

n•

nie ufolo. gofrie 0<117rnrl.zili ,•;f

t. zw. cklnr111. t()ł.l)rr.
podgrzani11 aannackiego
attiniusz!t więks3ym litrażeni, chlód zmie~iil
,,ię w nastrój wrogi, wyrażający się w ta· •
kich- np. uwagach: ••
- A 1cto tti!'! ivypiJe, tego łll8 dWll kłfe,
Kto toMtów me wznos\, tego sit n
o;Jr, m nfe pt:!'I/ pomocu

rzyskiego.

według

planów now.oroc-zm1ch mln. M~ncn

Czego się drzesz1 il smnych. marzeń żona.
-

zapytała wybita

Hm, km, . .A diabelków pan teid.rialf

Mysż

WY1)T0Sl.
prozą 1
R,fomież -

- Uwaga, panowie, ostrotnłej w rne1'MtTylko na }aselkach., panie doktorze.
No, bo witbi p<in, normalnie t<lezyna t.cnr.h: łoróg pod.3łuckuje•.
- My§li, że uda mu si~ łtti ~ej,.oo
się od diabelk6w.

- Jak to,
poiciada.m -Mysz to pokoju!
- No, tvięc co? Trzeba się bylo posta- I - Gdy pacjent widzi d.iabelki i koboldy
to dopiero pierwsze stadium, gdy bialą
rnć o lepsze miestkanie, to by m.yszy po mysz - to już drugie .••
nim nie spacerowały.
- Stadium - czego,
- Ależ to biała mysz - wyjaśttictm,
- A delirium. tremens. Podrażnienie, roZobacz sama.
tr:efsąc 3i(l z emoc,ii. ton.a nie oka.zala jednak większego za- zumie pan, 1nózgu al1wholem, zaburzenia
w krą~eniu krwi i tak dalej, a prze.z to
interesowania. ,
rozmaite omamy zmyslowe, :a: T.:tórych tt«jodrzekla. - Glup.,twa plecie.,• to wla.foie biała mysz. Tale, czy
Skąd u na,'I bi.akt mysd Po prostu bred. zisz, gornzy
owak, źle z panetn, młody cdowieku: wódbo§ się wstawił.
Co powiedziawszy, tona przewróciła się ki nie wolno pić pa.mt ani kieliszka.
źle ze mną,
że
Zważ:wu..•szy na opinię,
na t. zw. drugi bok.
Nocne wydarzenie stalo się ttaz<t.i1itrz przestale·fti pić. Ale wtP.dy dopiero był.o ze
przcdm.iotcni IN>nferencii famili.ine.i. Wszy- mną jeszcze gorze.i. życie bowiem t.i na8 pu.,oy byli przeciwko m.11ie. Nawet tP..~Ć, któ- bliczne i 1>rywatne tak się t!loi!ylo, i,.,. dw
'1b8tyneacji żadnego ~1·oz1.im.iłnia nie ma, a
ry lfo.ić dolm;B rozmni~ s1'1 'ta zoologii.
norni1c to bez kiclis;ka w ogóle ani riuz.
- Oivs~etn - ::auważyl Znc.zęln si9 więc np. od przykre.i h.istorH
m6gl być, choniik, badylar1..·a, .~sczur, ale
t1.igdy niysz albi11.otyczna. Tę trzeba spec· z pe1i•'llyni 1tl.1Jdawcą,. Zaproprmt'nr.ale.m mu
praywi- sprzerlaż - jak to ai~. m•fo'i - dueła. Zgo.folnł~ 11.()rfo1Mł.. Koniec końców ·
rlz:il aię chętnie i po1viadn.
dcialo ti -'lf•
-

Po

drztt'l
-

-

""°"

ciągnąć od nas ja1cieś wiadomości 1 Lt.>ft-

dynu. A ucJw!
- Ciekawe, prosz{I wa,.,, co u 11omY"ł
zapraszać na święta takich, co nie piją'
Podnio3lem się od stolu i poszedJem po~egnać

gospodarza..

A, jnż pan idzie, - eam.oMyl rłmfl6.
- No, rnoże to i lepiej ... Pan nie pije„.
Nie tcietn, jak kto, ale ja w wynilbtł
mam
że tak powie1ti świąt. 1>0klosie - niebardzo. Tylu ludzi do siebie zraziłem
i tyle cenn11ch sto.'łUńków bez wlasnei winy,
przez tą ma:Zq,. biazerwałem. Wsz!fstko -

łą m.v.,zkę. A n~qżt; też, moi zlf!ci, dkte_gn,
że tt t1<t.s bez pi1anstwa w życw. P1'b1ir~

nym

i prywatnym ani rttsz'

•U"l"l''r 1 n·1"rt r1 ·l'TI'l1'1'1"1'

-i

vn""'1!'1 . 1 r.1'1"""'"

Noworoczny
poradnik kosmetyczny
PRZECIW ZMARSZCZKOM
Wbnw og61nemu mniemaniu, nn1uszczkl A
nie tył~ omakll starośd lub t.zw. ~i\nych l'H~
iyci iyciowycb, tle - po~polltt>go nlechhtf~łwa. Nic łatwiejszego bowiem, )a'k wriąć po·
morszczon~ część dala, zwilżyć mokrym r~
żelazkiem pnez za.p'"'
nikłem I odprasować
nae2kę.

PRZECIW

ODCISKOM

Z uwagi na zdumiewające wlaktwokt kam
fory, zaleca się przede wszystl,dm patentowany Modek Kuźrny Prutkowa: nacieranie odclsk6w lunniorą. Ponadto nieodzowne test ufJywanl• t.zw. ciasnego obuwia, jako file potostawlającego miejsca na ronost odcisków,

-

PRZECIW

OWŁOSlENTU

Nacbń.l&rne, upecące owłosienie

rslk I DÓ!J
da ~ię łatwo usunĄć przy pomocy łh1ego nacierania kamieniem piekielnym lub glaspa.ple-rem. Po zabiegu nalety natarte miejsce po-

ł

kryć nową sk6rą.

· ,,Klub Pracownicz!1"

PRZECIW

wyświetl~ „Jasne 1_,a.się t. :::w. lokal, L j. ~Mjp1;1.
do ki órcj uct~i;'i\c~ll.i~
~eyH l'~stauracja,
.,jasne pany''. Właściwie nie tylfl „ja.5nt",

00ok kina, które

:ny" znajduje

'I.

Po·

m11ie v.rra9c i zuct.Pln pr~t1flłJ I ł,()
1'0d 111.0}<J ab.~f?!1l.e1tr_ir.

się 11a 11ir,

Mimo szlachetnych intencji, jakie prawdo-

ile - gdyby &e poszpera.ło w przeszłości
f teraźniejszości raczej chybll dość ,,ciem.aie",
Pytanie: dlacze!?'o lokal nosi miano „Kłu
l:lu pracowniczego"! Nie wystarczyło):>y
..... „Szabrowniczy," ?

stos1mki.

ł!ię w
Ztv-rc!coi10 na

Przedsiębiorstwo to wystąpiło także z plonem całorocznym w postaci j~dnego dłu~o
metrażowego obrazka p. t. „JRsne Limy".

i;;'

wpływowe

'-'~trł.

siębiorstwu, zwanemu początkowo ,.kinofi„Filmem Polskim".
kacją". 1t następnie

podobnie przyświecały ret'lizatorom w/w.
filmu, zbyt nieudolnie „wymłócili" oni w
jednej filmowej wiosce i · parcelacjt i meliorację i alkoholizację i scientyfikację i elektryfikację i spółdzielczość i pacyfikację
'(w sensie zlikwidowania podziemia). Niebardzo to się udało i stą.d artystycznie film
powinien raczej nosić miano: „Zielone (t .j.
niedojrzałe) lany", kaMwo l'AŚ -- „7.łotl'!
.,chciwi'' roddłany", gdyż ludzisk~ t„k
rnej produltcji kinem.11tograficz11f'j. ik \t'alą
do iluzjonu drzwiami i oknami, nie pyt11.jąc
llni o jakość obrazu ani o ceny biletów.„

.Awięfo.

na straży orzec.<;;cnia neurologa w obronfo
przed bialq rnyszką i kiP.dJJ biPsia.dnicy cyk,
rym.<; i si1tp - to .ia riic, ale dfogo 11rho-

- O n~ty! - kr~ykttąlem. s niepokojem.I
do i 1:afo.le11i .Yif do relłzty przy pomocy potu.

dozorcĄ.

ale na

Na.ifatalnie.( bvlo w drugi.e

•
Oni - to kontrolerzy I\onusji CennikoWeJ i Spećjalne:i. Dl11czegn nie bali~ gi~
w Sylwestra, tyLko - „chodtq."? Al10, po-·
wodu należy s:mka.ć zapewne w nadchodZlł,
cym. N owym Roku: cł).cieliby go za.stać
oczyszczonym z paskarstwa. i spekulacji ...

zgłosił ~ię

•.vŚpólu.11.zia? w 3wiątecznym ochla.fu,
t.;;w. wizytach„.

1Jzedlem w gosci do zna.iotnego faceta, f'Otrtawione.qo b. mocno, .fe.m chod~i o forsr

d~?

przed Nowym Rokiem

mie~z·

p6l 'bied.11. Spm1rilP.m .'ło11i1>, tl1>,knlrt z mody i mirowskief]o Orangr- Be1ie.rna Potvdrr i rn.arkowalem. z poworlztt1iem,

Sylwester jest to na ogół dzień przyjemny
wesoły. Niestety, nie dla wszystkich. Bę
dąc mianowicie w pewnym skleoie na Piotrkowskiei. poPłyszałem taką. rozmowę:
- Sylw„ster? A <laj pati spokt'ij z takLrn
S ~lwestrem ! Nie wie paru, źe ONI dzis cho-

2ru1fo 11 nioł stróż naszej kamienicy cr.yli ob.

Jeszr.ze u sirbic tn

lwięta.

to

km1i,1, -

1

Pomoc Zimowa?

po::rywolo ,; 11n11:nrłti
~unki f n1ccn·zv.ęf;iB
trf!dyrvinci r11Md„
·~
- r(i tc1ki~qo' - rwiiietfiei.eli.
ch.oesz (l°fllnł. w wiqilirt Zft.aczy, r.hru~e+.
fattskf óhycu1,f ,iu..~ ci ni.fll łn ~mok. ]\rei. ~ir.o
'ro talt, to pi.i pól czarnej ze swoimi4 morkmtami,, moccasynu .ieden, a m.y - tiiP.
przestajemy odpowiadać
m.iej pretensji na tti·oje uklon.11„.
Katastrofalnie, naturalnie, sytuacja toY·
glądala

Z powodu Nowego Rokn

't'u~

Nr. l

ROAOTNf~ZY

CZF.RWONO~CI

no.ść

NOSA.

pows-tała

wiadomość, ;l;e
wskutek odmrożenia.

PRZECJW

ODSTAJĄCYM

R<npowszech.niai\

O Ue

stę

crerwo·

USZOM

nie da przystrzyc ....., przykll'lf do

włosów.

PRZECIW WILGOTNYM

według

planów noworoczn»ch min.

Trzymać stałe

DŁONIOM

na kaloryferze.
Mgr. Piegus

- o r: (!) s R 9 8_,8._T......,N,_I_e_z_Y______________
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z.NOWYM
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ROKIEM

Serdeczne tsczenia Noworoczne
&woim S)Jmpatl)kom i Klientom
składa

firma

Za ~ład Elektrotechni1.-~nv

Łódt,

ul Andrzeja 7, tel. 211-84

Spółdzielnia

Pracy Kra Wieckiej

''IG~_,

A,.

z o<lip. udz. w Lodzii
ulica Jaracza 12, tel. 187-96
PRZY JM UJE WSZELKIE ZAMO·
WIENIA W ZAKRES KRA WIECTW A WCHODZĄCE Z WŁAS 
NYCH i POWIERZONYCH MATERIAŁOW

Ceny niskie!

Wykonanie soUdne!

Serdeczne

życzenia

Noworoczne swym Klientom
zas')}ła

ZAKŁAD

ZEGASMISlRZOWSKI

Jasiński

Izydor

Piorrkowska 116

ż~czenla

Serdeczne

NowGrociz.ne

składa

&wolm Klientom

„SWIAT
Ml O DYCH"
;
Czytaja .wszyscy:
!
•
mkodzież i starsi
§§§

LIPCZYNSKI

==
=

~

MagazNn zegarm.-;ubilerski

=

L ód ż. Plotr"owi•a 79

l.

E

I
~

· za.1gla .1UJg1n "llenio1n

1111mm1111111111111111111111111111111mm::

m katd9m kloaka

I

Z okazji l'vowego Roku
Serdeczne 'l~czen'ia
swoim Klientom ski ada
Zakład

I

'-'ubllersko -Zegarmistrzowski

.

A.
Łódź,

SZTAB A

Haiutowicza 4

l Ó D Ź, UL WÓLCZAŃSKA 224, Tel. 210-62

~ ~e3ES~~t.:sE3e:ESe'ES~ES ~

Rotły

~© ,·J

PRODIJ1'1J.IE:

do Stolówfk, Ttrmosp do przenoszf'nia ohiadóui, Krochmalki do wykończalni i różne aparat,y do larbiarni, pompy. kotł,J.J
niski< RO ciśnienia , apnraty do farhowania przędzy, oraz wszel-

~----k-ie_g_o_r_~_z_a_~_r_e-pe-r-ac-~~·-----P-la_n_w_9_k_oo_a_n_o_w_11_9_~_o~i·
Spółdzielnio
Diiewiarzy 99 Z/łl&ARD•6
Ł6dź, ul. Pidrkowska 88, tel. 224-16
Rachunek

nabycia

------~--

Plotrlf oUJsha 99 tel. 209. 87

Zjednoczenie Metalowe Fabryka Nr 3

Do

_______..,__._._......................

.

J. KOPER
.f:..ódż

==
==
=

~
'E

!=

Serdeczne Żgc:zenla Noworoczne

FIRUA

~

bieżący:

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Nr 8-641 ·
ODDZIAŁ w LODZI
W Y K O N U JEM Y
WSZELKIE
WYROBY
\VCHODZĄCE w ZAKRES TRYKOCIARSTWA
z w L A s N y c H i p o w I E R z o N y C.H

MATERIALow
N AszYM

Ir'
.

©
~

w
M
w

KOBIE T.:4 '' i.
NAJLEPSZE
i NAJPOCZYTNl~JSZE
pI M
K BI E E

s o

"li
!'V

'

p

o

o

L

c
s c w

L,

Nakł ad 150.ooo egzem pIarzy

I

/} .
~,

~e~
~

fA_

ty;•

m

onB10Rcolł1
.
Do nabycia w każdym kiosku
w
-------~-__,,~~-~-sz_c_z~-ś-L1_w._Ea_o_N_o_w_E_a_o_R_oK....u~ ~ ~E:J~ea~G~~~~~~~ ~
tYczYMY

GLOS

ROBOTNl~ZY

„SPOLNOTA"
I
· Spółdzielnia Pracy

r_„„„.„„„. .„.„.„„„„„„.„„„.„„„„.„.„„.„„„„„„„.„„.„„:„„„„„„„„.„„„„„„:„„„„........„ ,

I

Państwowe Zakłady Dziewiarskie
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WARSZAWIE

o d d z i a l UJ ~ . od ·z1
u I. T R A U G U T T A Nr 4

wefłole od ul. Sienklewlozą 167, tel. 276-49

~~~~~~ ANICZONY

u

4

PRZETARG

:=!

na

~

następujące

z o1'ozji Noweqo Ro1'u przesgla

l

czlonlf.on1 i odbiorcont Jerdeczne
żgczenia DOSIEGO ROHIJ

roboty :

I) PRZEBUDOWA PARTEROWYCH MAGAZYNóW I SZOPY
OTWARTEJ Z ZALOZENIEM DACHU ŻELBETONOWEGO,

I

i

2) REMONT DACHóW KRYTYCH
Oferty a<Jiresowaoe jak

PAPĄ.

SERDECZNE

z zaznacreniem dferta na
robotę pierwszą lub drugą należy składać pod adresem Pań·
stwowe Zakłady Dziewioarsk1e im. „Ofiar 10 wrześnla 1907"
w Lodzi ul. Piotrkowska 2421250, wejście od ul . Sienk,ieiwit-za 167

firma

do d'1ia 20 stycznia 1948 r. do godz. 9·eJ rano.

T.

W kopertach ołfertowych naJeży dollączyć kwvt na wpła•
co:ne wadium w Na.rodowym Banku Polskitm nr konta 1182
w wysokości 2 pr?c: od sumy oferowanej:
Komisyjne
".>

otwaH~i~

nasitąipi

ofert

ŻYCZENIA

NOWOROCZNE
ZASYŁA SWYM KLIENTOM

wyżej

~VOL

SKI

Futra - Lisy

w <liniu 20 stycz.n1a 1948

l6dź.

godz: 10-ej rano w pokoju nr 39:

ul. Piotrkowska 104a, tel. 132-t 4

Państwowe Za·kłady

Dziiewiarskiie z astrzegają sobie pravro
.vyboru oiferoota, podZlialu robót, względnle unieważnienie przetargu bez podarua przyczyny: Podkładki ofertowe do pobran~a
w OOl'.llie 1OO:- zł zia sztukę w Sekretairiad~ wyżej wymieni<>-

Spółdzielnia
l.6dź,

»LAS<<

Narutowicza 55 - tel. 188-13

Wszystkim Odbiorcom i:Kliontom
f.»cą

MASZYNY do· SZYCIA
DOMOWE, RZBMIESLNICZE I SPECJALNE

Szczqśliwogo

azv61to napll*a1111lo

iin~n HWlftli

MHHIU UMHn

la l&\O<ff
00,"
R t!>
,'serdeczne

Ws .zys t kim Po I ac .z om
i Odbiorcom g i I z

żgczenia

.

Noworoczne

1

składa

Dyrekcia Fabryki Gilz

Ł6Dt,
Piotrkowska 86
,

ŁODZ,

Nowogo Roku/

~,BllUSTOLu
40 tel. 215-38

Plac Reymonta 1

Łódt, PogonowSkłego

Serdeczne
t~czenia Noworoczne
zas~ła sw~m

Klientom

Świazo ulepszona produkcja .

Nowe recep ty chemiczne
1

PracoUJnla Futer

,

MARIAN SABAT
Łódź,

PAPIER SWIATŁOCZUŁY

Narutowicza I tel. 216-54

'l~ezenia

Noworoczne

Zasyła
Zakład

swoim Klientom
jub. -zegar.

Firn1a

DOX

Bydgoszcz Gorzów
·Gdańsk
Szczecin

SPOŁDZIELNIA

Bielsko

Katowice

Jelenia Góra

Poznał&

'I~ R A„
ul. Jaracza Nr 6

''A S
Łódź,

Z okazji Nowego Roku t}}CZl(m}} naszym
Pracownikom, Dostawcom i Odbiorcom.
DOSJEGO ROKU
Zamid

/ Rzeszów
_Ł_ó_d_i_ _ _, Warszawa

SPRZEDAJĄ

Białystok

. .

PRZEMYSŁU
Ostry -

RURTOWllE

CENTRALI
ZBYTU
.

Wrocław

PRACY

Konfekcyino - bieli.źniarskiei

Kielce

•

Piotrkowska 118

·- ---------:i

,,Fo to I id''

wyraźny

Olsztyn

Lublin

PAPIERNICZEGO
. ~olory

rysunek

Gwarantowana

I

aktqwność

i formaty do wyboru

na pól roku
.ł.

ntos

ROBOTNTCZY

Centralny Zarzqd
Przemysłu Eleklrot\łchn~cznego

DYREKCJA

MIEJSCOWEGO

PRZ-EMYSŁU

zatrudni
w Polsce Centralnej i na Ziem iach Odzyskanych:
elektryków, mechaników,
Inżynierów:
teletechników;
techników: elektryków, mechaników,
teletechników;
buchalterów - bilansistów, inspektorów
finansowych, kalkulatorów;
tokarzy, drykierów, szlifierzy-polerow·
ników, monterów-bronzowników, elektryków, ślusarzy narzędziowych, szny·
ciarzy.

m.,ŁODZI

•
W BRAIZY METALOWO- DRZEWNEJ
POLECA
izolację ciepłochronną,

pilniki, maszyny dz-iewiarslde,

Zgłosz~rnia kierować d<J Wydzialu Peroonalneg<J C.Z.P .E. Referat Mobili,zacji
Sjł Roboczych. Warszawa, Al. Stal'iina

meble

ZAKUPI
kwas solny

47 III

stężony

piętro.

8

W BRANZY CHEMICZNEJ
POLECA
do zębów „Geba", p-rnM'.P-k do zębóto, puder
do twarzy, zasypkę dla dzieci, .>ignit do znqkowani.a
materiałów wl-Okienniczych, deksirynę, to·tb]I ·papierowe (do artykułów spożywczych)

CENTRALA

pastę

MA-~ERIAl.OW BUDO\ .LA·N"Y:CH
OddziQł w

ZAKUPI

ul„ Piotrkowska 19

. ,
.
WBRANZY Wl OKIEI NI C"ZE
aceton,

Lodzi

glicerynę

tel. 125-96, 208-60,
269-60
277-31,

'

J

l' OLE CA
materialy ubraniowe, suidenkowe i

DOSTARCZA W LADUNKAGH WA·
GONOWYCH ORAZ ZE SKLADOW
WLASNYCH I UZNANYCH WSZELKIE
MATERIAŁY BUDOWLANE REGLA·
MENTO\V ANE I WOLNORYNKOWE
PO CENACH URZ~DOWYCH

płaszczowe.

a.rtykuly dziewiarski6

111

ij~

';.=::==================
CENTRALA ODPADKÓW
Przedsiębiorstwo Państwowe

.Serderzne

Lódź,

Zt_1·czenla Nowornr7ne

Telełonn:

sklada 1UJoln1 „l1e11,ont

Południowa

ul.

261-ll, 187-33, 264-94, 122-82, 268-54,

" C E N O. D

Adres telegraficzny:

Zaopa't ruje

•łllółdenniczą

drzewną

Pi ot r 1' o

f6.'

1" a

12
3~

tel. 141·92

Sieć

Oddziałów

. szhlarski

chenliczną

papiernif:zfl

11

w surowce odpadkowe1

przentąsl

L ó d ż.

44

rzen1ioslo

Rejonowych w miastach mojewódzkich.

koncesjonowanych

zbiornic

na

terenie

całego

PaJ'istwa

skupuje:
szmaty. makulaturę, stłuczkę szklaną, kołci, butelki, odpadki gu•
mowe, celuloidowe, korkowe, stare płyty gramofonowe, 1xczecł
nę, włosię końskie, trawę morską i t p.

,___,...,,,_.,._,,_,._______________
______________________________
------------- ·-----------------------------------------------------.....!
-----------------------------------------------------~

~----------~--~----------"'.'---------

Nr 3
Z. P. M. ~-·ul.Fabryka
Kopernika 56/8

l'rzdsi-•1mt••
Pdstwew•

Techniczna

Obsługa ·

Rolnicza

...„

Prz9'1ł,~lmtw1
~„,

-

' .
Ł O D Z,

SOBKOWICZ

PI OT R KO WSK A

PRZEDSTAWICIELST.WO
Przedstawiciel
oraz firmy

firmy

bawełnianej

Budowy Maszyn

mysolrn kwaltłiko
wanym dajemu służbowe mieszkanie z wygodami.
Ząloszenia z życiorysem i podaniem przyjmuje Wydział
PersonalnJJ Fabrpki.

H'ar11n•i do 01nótt1ienia.

I

Nonoroczn.e
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PAWEŁ.

lniynier6w-ełektryk6wt

Mechaników i kotlarxy.

shlada W!iząstldrn Slłlfl' DI "llentont
Zączenla

Łódź,
Zatrudni:
Buchalterów wykwalifikowanych,

Siłom

~-----------------------------lerdeczne żfncze61io Noworocz„e suoini

13 5
FłRM · ZAGRANICZNYCH

"llenton1 shlada lirn10

Anderson, Clayton óc ~o., Houston
Sao Paulo, Alexandria, · Paryż

,.FUTRO••

Włókienniczych

SACCO-LOWELL, Boston

U.S.A.
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P · otrkowska 66 I.e l. 256-35

I

·-----,-----1

G t O~
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Z okazii nadchodzącego
l\ owego' Roku 194~
najserdeczniej z .t yczenia
I

1

••

przesyła

ł

Cz!onkom

Powszechna
óldz'i eln ia SpotywcOW ),. I
.

.

w lodzi

GOSPODARCZA

CENTRA~A

O.i Ć"
„

- --

• ..

•

Oddział w Łodzi, ulica Jaracza 6
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ORCELAN-e

P
F AJAN~.
S

Robotnlcżym

O N F E I\ 0 J :ę DAMSKĄ I M.eSKĄ.
PLASZCZB M:?SKI!., KURTKI Mt:SIUE
UBRANIA, B I HL I Z N :ę: OSOBISTĄ
t P O S @ I R L O W Ą, O B U W I I!,
G A L A N T R R I I; SKORZANĄ,
KAPELUSZE, F U t R A M:e;~KI!,
KOZU~HY, K O L D R Y .WATO~E.
WYROBY METALOWE, ARTYKULY
SZCZOTKARSKI! i in.

·

.

ZKŁO

GALANTERIJj

ż

A

Ml .I

~

r

: '·

BIBUŁKI

MAB.MtJl\OWĄ

„.._._

KREPOWANE

PAPIERY KOLOROWE

POOZTóWKI, OBRUSY.
• ~

TEKTUitA: Jl' A.LIST.A. .;

S Z K OD WOLNO·

.

I

..

·.,I

'., '
,l•.

·,

TOREBKI 'IIANDLOWB

:

„,• '.;

.!; , ·,; . ':

'~

•

WORKI PAPIEROWB
KARTONY, r.4PTŚRY

OBLOFANI

·SPRZEDAZ
TYLKO HURTOWA.

PIOT KOW KA ..8

.„.
•

I

Łódź, 11-go Li ·top. ... da · 31 · tel~1 O'. -··a
... .

I
,-

ZAKŁAD

TAPICER KO·MEBLOWY

s.

abała
L6dź1

ul. Zawadzka 1

tel. 17 -75

-

--

EMJ,LIAN BOBKOWICZ .
Ł dOZ, WARSZAWA. GDYNIA, SZCZEClll,·. KRAKOW
! ,

C ntrala ł l:..ódż, Plotr"owsf(a IBI tel. 130-08
Adre3 telegraficzny „BOB„
PrZedstawicielstw(') światowej firmy l

łczyk

i T. Paw
-·I

·

W SPOŁDZIELNIACH, DOMACH. TOW.A•Q• ·
WYCH I SKLEPACH SZKŁA I PORCELANY

Jt

A

•ri

DO NABYCIA:

PONADTO CZ LO N K OWIE ZW.
ZAWOD. KOR ZYS TAJĄ Z IQe/,"
RABATU.

P

!.r ·

PORCELIT, llAMIONlll!
.
do opa.kowa1i., stołowe
_· ,· ta&.nteryJn&, .

I:,

E NY NI
RYNKOWYCH.

+

. go11podarstwa dom~wego,. : · do- oi<vletlenia
elektrycznego i naftowego, 1peejalne laboratoryjne l dla celów nattko.,,,ch,
techniczne, słi;te, tygnało'we, kolorowe

I(

(I

'V

~>}

stołową, tecJinl~in•, ~Jektrotecbnlczn'-'
KRYSZTAŁY, LUSTRA,

· wGłosie

A1

.

~PATRUJE KRAJ. W .

o

o

Eli TR AL A ZI Yt U PORCELAIT, FAJAISU
I IJROIOI SZILAIJCH .'
wŁodzi, 11. A. Pr6chaika 5
':i

C

Się

SKLEP: Piotrkows~a a~
P

Ogłaszajcie

,l~
·~

.

- --

•„

•-·~„a

Bl..JNGE
ftlfPORT i EXPORT
PODSTAWOWYCH , S U R O WC ó lł'
i PRODUKTóW Z. WS ZYS TK I C El
i DO W 8 Z Y S T K . I C R KRAJóW
ZAJ.fORSKJ.CH

".

.

Nr. t .

GLOS ROł:30TNICZ"

,.

Ze sportu

W Zwiazkacb
Zawodowych

..

Olimpijskie~

UproRu roku

PLENARNE ZEBRANIE DELEGATÓW
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt i Uż:d.
Pub!. - Oddział 1-szy w Łodzi zawiadamia,
że dnia 3 stycznia 1948 r. o godz. 14-ej odbę
jzie s i ę Plenarne Zebranie Delegatów, '"' lo{alu Związku przy ul. Wólczańskiej Nr :i. 0'ecność obowiązkowa.
BEZPŁATNA

PORADNIA PRAWNA
Komisja Zw. Zawodowych w
Łodzi zawiadamia, że bezpłatna poradnia praw
Ila dla wszystkich członków Związków Zawo
dowych czynna jest codziennie od godz. 1718,30 w lckalu OKZZ przy ul. Traugutta 18,
?okój !Ol (I piętro).
Okr~owa

I

ZAMIAST ŻYCZEN"
Wszys-lkim Instytucjom i Osobom, które
nadesłały nam życzenia Swi.ąteczne i Noworoczne tą drogą przesylamy serrle·cme nodzi-.ii!.owanle. Wzamian wzajemnych życzeń skła
damy: zł. 5.000 na ~ieroty pozostałe po nnordowanych za ujawnianie demokracji w Pol
1ce. 5.000 na Towarzystwo Przeciwgruźlicze.
Okregowa Komisja zw. za„·~'.łowych
w Łodzi
•

W dniu dzisi ejszym mija trzeci rok, g~f
mł'!dy. jeszc;ze spor.I .polski p~cz.ął się. dżwi·
gac z grnzow _ drng1e1 .warny. sw1ato"':'eJ. Wyczerpany kranco\\ o blisko p1ęc10letniq gehen;
Iną, jaką przeżywa/ podczas okupacji, nim tyl
parzą/ puszfro przygrzało słońce wolności
____
JtlZ nieco oPo roku
czCJć pierwsze pędy.
krzepł, zmężniol. Przyzi.1' yczajeni 'ednak do
blichtru przedwojennego nie mogliśmy się clo
i
czekać sukcPsów na arenie międzynarodowej.
Okręgowa Komiąja Badania Zbrodni Nie-: Liczyliśmy, że rok 1947 będzie pod tym wzglę
lhieckich w Łod'.l-i komunikuje, że w slreiie dem laskaw.~zy. Niestety i on nie przyniósł
okupacyjnej w Niema.ech został ujęty i ma , nam upragnionych splenclorów, Je-cz nowe rnz
Pete_r ' czarowania w postaci poroże)( naszych pił·
być wydany władzom polskim Kill\łheuser, ur. 25. 10. 1909 r., ·był pracowni- karzy, bokserów, kolarzy i tenisistów w sp,>1kiem Gesta~o w Łodzi od 1. 4. 194~ r. Br~ł kn,n!·ach międzypaństwowvc/J. Pomimo tego
czynny udział w ,,Kampfgruppe RP.1nefahr.t · rok 1947 w naszvm mniemaniu nie był zły
dla naszego sportu.
Zamieszkiwał przy ul. Anstadla Nr 3.
Sport nn.~z otrzymał już pewne ramy or·
Wszystkie osoby, które. mogą złożyć zełnanie w sprawie Karheusera proszone są 0 gonizacy jn", ugruntował swe stanowisko w

Składa; cie

iyc.:iu naszego spolecze1istwa, zdobywając wiei
kie zrozumienie i poparcie wśró:l czynników
państwowych i zdobył wcale już pokaźne kadry młodzieży nie tylko wśród szkół, fabryk
czy warsztatów rzemieślniczych, ale również
w organizacjach młodzieżowych. wśród których idea wychowania fizycznego poczęła zaLiczne „81 · ięta
taczać coraz szersze kręgi.
Sportowe" jakich byliśmy świadkami w ub.
roku na ferenie ca/ej Polski, masowy udział
to wszystko napawać
w nich młodzieży, na .~ powinno otuchą na przyszłość.
U progu Rolw Olimpijskiego nie Judźmy ~ię
jednak, ie będzie on dla nas rokiem 1932 czy
1936, nie spodziewajmy się sukcesów, jakie
odnieśliśmy w Los Angelos czy Berlinie. Zbyt
mało mieliśmy jeszcze cza.su na to, aby wy·
cho\.\1ać sohiP nowych Kusocińskich, Nojów
czy E<olczy1fak eh. W Londynie jeżeli tam bę
dziemy, odegramy nie większą rolę rriż w r.

zezna n a

o tym brodninzu

się do biura Okręgowej Komisji w
Lodzi, pl. Dąbrowskiego 5, pok. 119 (telelon 251-20 wewn. 29).

r:głaszanie

Co

usłyszymy

przez radio

PROGRAM NA CZW ARTEK 1 STYCZNIA
1948 R.
8.05 Muzyka. 9.00 Naboteń-stwo z koki<Jfa garnizooowego w Łodzi. KaZ<!.ill!ie - ks. pbk.
10.00 Audycja iregiolil!aill!la.
Wł. Ła~.nowiC'l!a.
11.00 Program .na dziś. 11.03 Poł<>'nez As-dur
op. 53 Chopina (płyta). 11.10 Przemówi·enia
noworoczne z Łodzi. 11.25 Audycia slownomuzy=a w opracowaniu B. Busiakiewicza pt.
„Boże Narodzenie w muzyce". 12.03 P-0pular111y porainek symfoiniony (płyty). W przerwie
- o11Judycja po-etyck.ia. 13.40 „W on ezias Botego Narodzenia" - audycja słowno.,muzycz
na w opracowaniu W. Jędrkiewicu.. 14.25 Kolędy w wy.konaniu ż,efu;'kiego Ze$połu wokaloogo P. R. 14.40 „ZóU.a &~afmyoa" - wodewil
noworoczny F. Zaiblotliiego, radiofonize,cja Zb.
J<:rawczykowskiego, ir.ei. M. Melimy, O'Pra.cow.
muz. prof. K. Strohmengera. 15„25 „'Realiztt·
jemy II-gi rO:k Pla.'T'J.u 'f.rzyletniego" lJ.35 Fe·
lieton lit·eracki. lS.55 „Na swoj&ką nutę". Gra
~arpela ludowa. 16.35 „NowoiroCZ;ne wyctnankii" - audycja s.łowno - muzycz;na dla dzieci.
17.00 Audycja dla kobiet. 17.05 „Podw.ieczorek przy mikrokinie". 18.15 Audycja dla w0j·
ska. 18.45 „Portret muzy" - audycja poetycka. 19.00 Tran-smisja z Teatru Wielkiego w
Pozna.niu o.pery ko-micznej w 3 aktach F. Smetany „Sprzedana na.rzeczona". W przerwie Dziennik. 22.00 „Melodie świata", 22.20 Muzyłka taneczna z płyt. 23.00 06ta,tnie wiadomo·
23.20 Murtyilra taści. 23.10 Program na jutro.
neczna. 24.00 Kolllcert ży<:'Zeń z ł.odz~. 0,59
!a'kończenie audycji i Hymn.

Ofiary
NA WALCZĄCĄ HISZPANIĘ
zł
Prac. Obozu Pracy na Sikawie
Od~oło PPR przy PZPB Nr 2 dział

Straży

Przemysłowej

zł

Za 30 dni otwarcie Olimpiady
Program igrzysk zimowych w St. Moritz

ST. MORITZ.-Program Zimowych Igrzysik
Olimpijskich, które :rozpo.czną się za · mie5.iąc
w St. Mori•tz przeds\a,wia się następująco:
30.I.48.: otwa,rcie igrzy'Slk, pietr'\VlSZe mecze
ho.keja lodowego i zawody dwum;o'bowych
bobs-leigh'ów; 31.I.48.: ho!kej lodowy, bieg nar
ciarski na 18 km, pięciobój zimowy, zawody
lyżwia.rskie w jeździe szybkiej ,na 500 m i zawody dwuosobowycll bobslei.gh'ów;
1.II.,48.: hokej lodowy, zawody ły±wiarskie
w jeidzie szybkiej :na 5.000 m, pięciobój zimoyw, skoki IIla.rcia.rskie;
2.II.48.: hokej lodowy, jaz.da fi911rowa na
lodzie mężczym i kobiet (jazda szkolna). bieg
zja?Jdowy na.rciairs'ki, pięciobój zimowy i zawodowy w jeżdzie szyibkiej na lodzie;
3.II.48.: hokej lodowy, skeleton (san1<.i jednomiejocowe), sz-tafeta narciarska 4x10 km,
zawody łyżwiar.skie w jeździe szybki-ej na

Stanisław

Firma Profesorskl
NA POMOC ZIMOWĄ
Lyżkowska Jadwiga
Czerniav.r>Ska Helena
?.a pośrednictwem Rady Zakł. pra
cownicy Stolarni Me:hanicznei
- Wierzbowa 20

zł
zł

'.!.365

nicznym. W St. Moritz i Londynie nie trudno
będzie nam znaleźć odpowiedniego partnera.
Pamiętajmy również o tym, że tylko w ogniu ostrych walk i tylko tam, gdzie wch»dzl
w rachubę ambicja państwowa rodzą się wie!
kie wyniki i dojrzewają talenty. Tych wyników i talentów sport nasz potrzebuje, aby
mógł
gdyż

speJnjć

l

to

swą
leży w

rolę

/eg-0

propagandową,

zadaniu.

O tym

nie powiniśmy zapominać.

U progu Nowego Roku

:tyozymy

zatym

I

I;

•
Nowy Rok w ringu
spędzq pięściarze

I.KS-u
I

I

Czy

pływacy

czescy

zawitają

do

Łodzi?

Nnipopularnieisl

czy Czechom pozwoli czas na
W najbliższym czasie przyjeżdża do Pol- rozmówca ski reprezentacja pływa'.:ka Czechosłowacji, występ w Łodzi. W każdym bądź razie sprana najbliższym
która wystąpi u nas dwukrotnie raz w Pozna- wę tą będziemy omawiali
niu i drugi raz w Warszawie. W związku z zebrani'll zarządu i będziemy w bliskim konw roku 1947
tym zwróciliśmy się do· kapitana sportowego takcie z Warszawą, aby ewentualnie wykorzyŁódzkiego Okręgowego Związku Pływackiego stać pobyt Cze:hów w stolicy.
Boks:
- Jeżeli nie uda nam się sprowddzić Czez zapyfaniem, czy nie udałoby się sprowadzić
ŁKS . Indywi·
Drużynowy mistrz Polski chów do Łodzi - kończy kapitan sportowy
Czechów do Łodzi.
dualni: Gumowski, Grzywocz, Antkiewicz, Rareotrzyma
Łódź
to
Leśniewski
p.
ŁOZP
- Obawiamy się deficytu - oto p;erwsze
w postaci mistrzostw zimowych dema<:her, Olejnik (Łódź), Kolczyński, Szymusłowa jakie usłyszeliśmy na ten temat z ust kompesatę
Polski, które zamieTZamy organizować w mar- ra, Klimecki.
naszego interlokutora.
Piłka nożna:
- Nie wiemy również - mówi nam nasz cu.
Warta (Poznań).
Tenis:
1.950
Coś dla pesymistów •••
Skonecki, Rudawska, międzynarodowi: Szi·
200
Jędrzejowska. Druzynuwy
i
getti (Węgry)
mistrz Polski - Legia (Warszawa).

8.550

zł

1.000

zł

l.000
750

zł

Rok 1948 powinien nam przynieść je~zci.e
jedną wielką korzyść, a mianowicie wzbogacić nas o nieieden kontakt ze sportem wgra

Nowy Rok Łódź, jak przysta1o na twierdzę cja tej o,dpowiedzialnej imprezy nie „nawalirozpoczyna pod zna- ła" jak to stało się w Poznaniu. Sądzimy, że
pięściarstwa polskiego,
kiem rękawicy. Dzisiaj o godzinie 16 w hali publiczność łódzka zda dzisiaj egzamin ze
Wimy na Widzewie. staną w sznura~h ringu swej subordynacji i wyrobienia sportowego i
reprezentacja Budapesztu będąca de facto re· nie będzie chciała wyrąbywać drzwi do hali,
ona w stanie pomieścić
prezentacją państwową i reprezentacja Łodzi,
jeśli nie będzie
będąca reprezentacją ... ŁKS-u.
wszvstk.ich chętnych oglądania meczu.
W celu zabezpieczenia porządku i ununię·
Mecz dzisiejszy jest jedyną imprezą sportov. ą w Łodzi to też nie wątpim\", że będzie cia tłoku organizatorzy proszą wszystkich poon się cieszył wyjątkowym zainteiesowaniem siadających już bilety o możliwe wcześniejsze
Wielokrotn:I/ mistrz Polski w jeździe szybnietylko miłośników tebo sportu, ale wszyst- zajmowanie miejsc.
kich , którzy sie sportem wogóle interesują.
Przypominamy: początek meczu punktual·. kiej na lotlzie też m11śli o St. Moritz. Czy
3.500 Życzyćby sobie tylko należało, aby organiza- nie o godzinie 16-ej.
mu się ttda tam wyjechać - Zobaczymy.
·

zł

zł

Ten hart I wytrwałość w połączeniu z am•
blcją mogą sprawić cuda. Możemy w St. Moritz i Londynie odnieść sukcesy, na które nie
liczymy, a możemy wrócić również bez rich.
ale z pewnością wrócimy wzbogaceni o nowe doświadczenia 1 nowy zapal do pr wy,
czego nam w tej chwili potrzeba najwię1:ej.

10.000 m, zawody łyżwiar.slkie w j.eżdz.i.e figu- wszystkim sportowcom jak na/lep.szych wyrowej na lodzie mężczyim i kolbiet (jazda ników, a naszym przyszłym olimpijczykom
- w szczególnoścJ.
SZ'ko•J.na), pięciobój zimowy;
4.II.48.: hokiej 10:-dowy, skeleton, pięciobój •11••11 .• ,„ .• ,,., 1• 1 11'""•n•u•n•11•n•u•\1•1·1111111r1111••1•,„11•n•'•tt1••t•11•111111u111•11•~•11•11n,,•,.,.,1„,,•.._
Z'imowy, zawody narcla!l'S'kie w &lalomle, zaJANUSZ KALBARCZYK
wody łyżwiarskie w jeździe figu.rowej (jazda
szkolna) oraz jazda dowolna mężczyzn 1
5.II.48.: hokej lodowy, slafom, uwody fyżwiP.rskie w jeźd'l:ie fagu·rowej kobi~t (jarida
dowolna)!
6.U.48.: bi-09 narciarrslk.i. na dy&t.an&i.e 50
km, hokej lodowy, zawody łyiwiaM'lde ,,. jeidzie figurowej pa'Tami, bob&leigh'9 arterooeo- ,1
bowe;
7.II.48.: hO'kej lodowy, jazda na bo·bsleigh'ach czteroosobowych, skokli narciarSlkie;
8.II.48.: bieg sz.taifelowy n.a.rciarski pa,troli
wojskowych, finały hokeja lo·dowego, uroczysbe zakończenie ig„rzys'k.

NA ODBUDOWĘ WARSZ.\ WY
K'J. V-ta szkoły powsi. Nr 133
· Łódź, ul. gen. Sowińskiego 58
400
Koło szkolne Zw. Walki Młodych
przy Pa11.stw. Lic. Ped. w Pa·
bianicach
1.587
zł
Szkoła Powszechna Nr 6 im. Ada8.947
zł
ma Mickiewicza w Pabianicach
Straż Przemysł. PZPW Nr 37
1.050
zł
zł 10.316
Tow. Przem.-Handl. „Bacutil"
4.570
zł
T(oło PPR Państw. Zakł Baw. Nr 7
NA R.T.P.D.
Mech. Stolarnia M. Mi;ewski, ul.
Mochnackiego 17
Komorska Katarzyna
'łobotnicy i ?raracoW11icy Kombinatu Łódź-Pólnoc Tkalni 14-b
ul. Kopernika 55 przeznaczyli
sumę należną im za stołówkę
w czasie świąt w kwocie
Wzamian przesyłania życteń świą
lecznych i noworocznych Dyr.
Kolei Państw. inż. Bader
Prerns Izby Rzemieślniczej Kaucz

1924 w Pwyżu, ale nie to jest naj'wainie/
sze. Najważniejs.zym dla nas będzie to, że
wśród młodzieży całego świata nie zabraknie
młodzieży polskiej, tej mlodzieży, )(tórej mmtyrologię zna dziś cały świat i cały świat po
dziwia ją za jej hart i wytrwak>ść.

zł

200
100

.1

t t.30Q

Mistrzowie. Polski

Szermierka:
Floret pań Nawrocka, floret panów B a na~
(Łódź), szpada Nawrocki, szabla Sobi~. DruPogoń (Katowice!.
żynowy mistrz Polski Zapasy:
Rokita, Marcok, Strużek, Swięloslawski,
Gryt, Golas, Bajorek, Gliński (Lódż).

R.ok 19li.7

1?.nk 191.i8.

Kolarstwo:
Pietraszewski L. (Łódź) na przełaj. Napie
rała na szosie i mistrz górski, Bek J, (Łódź)
sprint i długodystansowy na torze. drużynowy
mistrz Polski na torze - Tramwajarz (Łódź),
drużynowy mistrz Polski .n;• c•A«~ - Elektrvci
nqść IWarszawal.

I

•

Nr 1

1

GLOS

Str.

P10TRKOWSKJ

15

~~~~~c~0 ~~;~~~~~a'Koleiarze walczą z alkoholizmem
ul. Słowackiego 26.

Z tego, że alkoholizm ".vzrósł w mu;zym I k;.órych alkohol stał się nieodzowną używkraJu w wyniku wojny do rozmiarów kl~- k=;.
-.~ki społecznej, zdaje sobie sprawę całe spoPierwszym, 1\:tóry w Lodzi przystąpił
Administracja czvnna od godz. 8 łc".zeńslwo ..J::tk d. o tej pory robiono h. nie-I do. zdecydowanej akcji w zwalczaniu nlko16-ej bez przerwy obiadowej. w soboty wiele, by zwale1.~·ć ten roz!:Jrzeeoti'zeninjacy h0lizmu. je;;t Zwiqzek Zawvdowy Kolejarzy,
od gcdz. 8 _ 13-ej.
się zabójczy na2óg., by r"tować ludzi, dla I mur.hamiaj~c jedyną w te.i chwili w
Redaktor przyjmuje codziennie od
Piotrków Tryb. -

0

1

~zym mieście Przychodnię Przeciwal'.:oholową.. Uro~z:y. ~e jej otwarc~~ z uo.~ialei:i

I•t'.'.f'.dsl:1w:c1eh. wh1?z. dyrckCJI, partu !10h-

l t~r:znych ZwH!'~lww Zawodo"?ych, nastąpiło ,,. un1u H ub. m.
na-1 :Mimo, iż. µrzyl'l10cl'lia la zalożqna 7-0:
.1

~t:i!a stara1uem ' s11mpt~m Z.Z.K„ 7 usłu5
jej korzystać bc,:dą mogli 1 chorzy, nie ol, .
godz. 15 - 16-ej.
. .· -~~!§ ~,".
Jłi:.@ftl.
j~·c1 ram:11ni on~<1nizncji, a zgłaszający się
Konto c~kowe redakcji „Głosu Piotr'
n,t Jcc:zenic. P1·zychodni:t mieści si~ na ulicy
~owskiego" w Komunalnej Kaste Osz·
Na ol:res kopulacyjn~· w roku Hl48 zo- się 11o<i !'talą opil'ką 1rkarz.' weterynarii, a 1 1.-;:?"0 Listopada 78. Po.'7.a gabinetami ietiędności w Piotrkow!e nr. 425.
st„ło .?cilicenc.ionowan~·ch 62 ogiery 111:1. ca- t0 w celu uniknięcia wypadku zawleczenia lrnl'skimi na tcr·enie µrzez nią zajmowanego
---ly powiat piotrkow:::ki.
zara;r.y stad11k;r.ej.
lokrlu znajduje się i świetlica, której praLicen„.fo otrz:·m'lł~: ozi"r~· przed;;UiwiaW pokry\rnnin kl;:iczy, których w na- ca związana będzie z działalnością placów·
.iące t~·p kouia w:<zech>:;tronnie użytkowe- sz~·m powiN>ie znlłjdnje się 8'~28, wezmą 11- ki leczniczej.
go, lekkiego 0 krwi orientalnej. Ogiery, dziAł równi~ż ogiery z Piiństwowego Stada
Kapitalnym zagadnieniem w pracy przy
Czwartek, I ~lvcznia 1948 r.
które nie przcdsl.~·viał~r swoim typem od- Ogie.rów w Rognsławicach. Pokrywanie od- <'hodni jest sprawa wywiadu społeczneg-o,
Dziś: Nowy Rok - Mieczysława .
powiednich wymagan;v·<'h warto"ci hodow- b~·\vfli: się hęclzie 'v trzech pnnkfach kopu- dotarcie do rodziny alkoholika. na.wiązanie
lanych nie otrz~·mały licencji i zo:::tały
lar:~·jnych w m;i.iątku Rozprza, w Bukowie kontaktu 7. chorym, przekonanie go o kotrzebione. Ogiery licencjonilwane 7.n<1.jd11,ią i w Rognsł:>.wicach.
nieczności leczenia - to obowiazki„ które
W ain1e1s~e telefony
cifjf,>1 na barkach pielęgniarek przychodni.
.TFClr:ostki te.i pracy nie będą mogły podoJ0.4ą Urząd Bezpiec?.eństwa
Publiczn .
łać •\·ciągnięte do niej powinny zm:t.ać
13· l 4 Powiatowa Komenda M. O.
::;zc~r„gi działlłczy społecznych z różn~.'ch ze10-41 Miejski Komisariat M. 0.
pierwszym rzędzie współ
Wśród
upominków, przywiezionych Z'VM prz\' fahryct> Ta miniaturowa fa- spnlów prncy.
10·
i;; tra ż p<:iża rna
przez delegatów poszczególnvch rej0 - bryka z cukru została wręczona min. prncf z przychodnią nawiązać powinna Liga Kobiet.
nów na krajow~' zjazd ZWM. znal~zł Mincowi pr7ez delegatów województwa
11 · l3 Ubezpieczalnia SpołecliTla
Decyzje lcr.zenia musi powzią.ć chm·y,
•• I•
się model
cukrowni w Gumieńcach, s1czecms,oego.
10· 70 Szpital Sw. Trójcy
'i'o jest za;;adnir.zym momentem skul 0 ~zne
pięknie wykonany z cukru przez Koh
go przeprowadzenia kuracji. r,zęstn moPosz-otowie lekarskie: nocne telefony:
mentem odstraszającym od przychodni jest
11-13 od 21 - 7 rano. W nied?.ielę i świę
nJ:-.l:łwa njawnienia swojego nazwiska. Ludzie zrl.rcydowani na leczenie wstydza się
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.
u~::.wniać swoje nazwiska. Istnieje lęk przeń
!ITI l I I I !Tl 1q I n11·11 n n ' Fl<TT'nll'lllVI ,,,.. '''''Fl'll"'''M l"I''' !'I! 1'11''"'' I I I, 111 ! Il I ' ll'lTl'l'l'll"H'IT!l I IH 'ITI ! 'I I I n•'"' I I l i I.I! n Ili l'H'fHIJ nMTtM 11'1
możliwością. kompromitacji, ob;:i.wa utraty
pr::icy itp. K::1rtote)ca przychodni prowadzonA, jest bez nazwisk. Pacjent podaje
jedynie dwie ostatnie cyfry swego roku
urodzenia, dAtę i miesiąc. To gwarantujs
~· oi;;tatnich dniach odbyła. się w lokalu wszystkich gminach mtszego powiatu spe·1 renie trwać hędzif> a7. do końca 1948 roku. cli!r.remu jego anonimowość.
Powic..towego Związh-u Samopomocy Chłop- cjalne knr„,·, na którvch zarówno pod
J\famy n::idzieję. że Rkcja ta przy poparLeczenie alkoholika oparte jest na stoskiej w Piotrko1uie konferencja, na któ:ej 'vzględem fa~ho. wym jak· również pod wzglę ciu wszystkich czynników sp. ołecznych, posowaniu
lekarstw i zastrzyków oraz na psy
omó1dono sze~eg aktu;;lnych spraw ZWJQ· J riem organizacyjnym członko~ie
S. CH. litycznych i samorządowych rozv.rinie się
i:an;\dl ze wspolzawodnrnh1·em pracy w rol/ zostaną należycie zorientowani i poinstru· na terenie powiatu piotrkowskiego pomyśl choterapii. Zaufanie do lekarza i wiara w
kurację, w możliwość wyleczenia się z nanictnie.
1 owani w sprawach związanych z zagadnie- nie. że powiat piotrkowski w powyższej akZagadnienie współzawodnictwa pracy w 1 niem współzawodnictwa pracy w rolnic- cji nie pozostanie w tyle, ale w skali ogól- łogu (zerwania z pija1istwem) są decydurolnictwie jest bardzo ważne dla chłopów 1 twie.
·
nokrajowej czy przynajmniej wojewódz- jącymi czynnikami przy leczeniu chorych.
jak i dla spoleczeństwa i Państwa. RolnicOkres współzawodnictwa na naszym te· kiej wysunie się na czołowe miejsce.
Statystyki przychodni przeciwalkholo·
two bowiem w dobie obecnej odgrywa nawych wykazują, że ilość kompletnych uledal dominującą rolę w Polsce i od jego dalczeń obraca się w granicach od 10 do 20
' czalnoś_G
szego rozwoju
nasza samowystarw diiedzinie 1~yżywienia,
procent w stosunku do ilości pacjentów. Za
a co za ·
tY'm idzie t•zalezri'ia 0110 szybkość z jaką
uważyć tu m•Jeży, że leczenie alkóholizmu ·
.
w przychodni właściwsze jest, niż leczenie
kraj nasz podąża. na drodze do dobrobytu.
· · szpitalne. Plusami w tych warunkach prze
ZadaniFln rhłopów polskich jest dostarcze1"
lekarską
~wiata
nie ludno,;i::i miast dm;fatermyeh ilości żyprC'wadz01..1ej kuracji jest nieodrywanie chof!!
"I
1
wno!P w pierwszym :rzędzie chleba. WyW dniu 22 grudnia r.b. odbyło się w War- 1938 roku spadną obecnie do 5,8 proc. norm rego od zajęć 1 środowiska. Ponadto nie
następuje tu moment sztucznego odcięcia
konanie tego zadania zaleźy od zwiększeni:\ tzawie plenarne posiedzenie Tymczasowej Ra wpływów ogólnych.
przeciętnych plonów.
\ y Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. na któ
Podstawę wpływów ZUS-u stanowią E;kład chorego od używki, do której się przyzwyWs-półzawodnictwo pracy spotkało się ~"I!l uchwalono budżet na rok 1948. Obrady ki ubezpieczeniowe, płacone
przez zakłady czaja. W ręku pacjenta leży w poważnej
wśród uczestników konferencji z wielkim ad preliminarzem
budżetowym
wywołały pracy. Nie przewiduje się podwYżki tacyfy mforze skuteczność przeprowadzonej kurauznaniPm. Pracownicy Samopomocy Chłop- duże zainteresowanie reprezentowanych w składkowej.
Spodziewany jest natomiast cji.
skie.i doceniając znaczenie współzawodnic- Radzie przedstawicieli społeczeństwa. Zasoby wzrost wpływów ze składek w związku z dal
Doceniając destrukcyjną działalnośó altwa w rolnictwie z::ideklarowali swój bez- materialne ubezpieczeń rozprowadzane mię- szą noprawa sytuacji gospodarczej oraz polep koholizmu obecni na otwarciu Przychodni
pośrrdni i c?.ynn.v udział. Do pracy w tej dzy ubezpieczonych w formie rent i ~wiad- ~z<>niem ściągalności składek.
Przeciwalkoholowej Z.Z.K. reprezentanci
akcji zostaniP wciąg:1ięta również młodzież czeń leczniczych zwiększają bowiem wydatW bt1dtecie dano wYraz tendencji do podskupiając<1 się v· szzregach „Wici" i PRW. nie udział świata pracy w podziale dochodu wyźszeuia w roku przyszłym wysokości rent Zw. Zawodowyck i partii politycznych zobowiązali się przenosić ideę walki z alkohor wyniku konferencji postanowiono społecznego.
i zac>patrzeń.
po•,~:ołać specjalne kowJsje, jak powiatową,
Główną pozycję uchwalonego budżetu sta
Budżet ZUS podlega zatwierdzeniu Mini- lizmem na tereny swej pracy.
gmi.nne i ~rom~dzkie. które zajmą· się or- nowią WYdatki na renty Inwalidzkie, wypad- sterstwa Pracy i Opieki Społecznej . Nie cbej
ga!!lzowaniem w terenie współzawodnic- kowe 1 starcze. Ogólna kwota._ przewidyWa- muje on dochodów i wydatków ubezpieczenia
twa.
nych na ten cel
wydatkow wYnlesłe chorobowego, które jest wykonywane przez
Ustalono s2e1.·eg dziedzin współzawod- 30.344.ooo.ooo zł., z czego 97,4 proc. przypada Ubezpieczalnie Społeczne, posiadające włas
Nl„a17- _,: _:
nictwa. Poszczególne ;miny otrzymały już na świadczenia dla inwalidów pracy i ich ro- ną osobowość prawną t odrębność finan-1 •·•-•et=•:•M+MM#H-• ~
odpowiednie wskazówki, które zostaną roz- dzin. Koszty administracyjne z 8,4 proc. w sową,
•za+-•-•, 11 wµ.1ss+a+1, •- 14.c+a+S§FA
pracowane i następnie realizowane.
Jako podstawowe tematy współzawod
nictwa przyjęto podniesienie plonu zbóż,
podnie"iienie plonu ziemniaków, powięk!lze
nie uprawy rośliu przem~słowych, powięk
szenie produk<'.li tłuszczów i mll"ka, oraz
Wydział o:g-amz:łcy1ny KCZZ opraco Prezydium wybiera si~ I mianuje na sta·
zwifl•szPnie produkc,ii jaj.
Intęresantów w zakładach pracy do
W najbliższym czasie rozpoczną się we wał regula1mn Rad Zakładow~h. Zgod łe; Połączon~ .Prezydia reprezentują o· 250 osób Rada przyjmuje w us.talooe
nie z tym Regulaminem Rada Zakłado· goł P.r~cown~k?w w~bec Naczelnej Dy· dni i godz.iny. W wkładach. zatrudniawa w skłdclzie do 9 członków wyłania rekCJ! 1 adn; 11111straCJ 1 Zakładu Pracy. . jących powyżej 250 osób, członkowie
dwuooooowe Prezydium, składające się
Pr~ewodrn(zący Rady Zakł~doweJ Rady (zwolnieni od pracy) urzę<lują sta·
.
•
k
J . . 1ączme z Se.uetarzem repr~z.entu1ą Ra: le. W godz.i1nach poza c za.c:.em nracv
P
d
ezelt d" na zewnatrz wykonują J€J uchwały 1 w· , . b - t 1. .
,
.
,... ··
.t8 l\ULIARDÓW 900 MJUONOW RUBLI zR drzewo
r mczącego
. . j I 1 9Se retarz.a.
'b
. )'
...
. '
.
mnv VC al\Ze US1a 1one rrodzmv <lvzu·
. a a 1czy. \Vt ę c~J a~
oco moze. tez· ~z'.1wają nad ich wy~ł11ieniem. Przewo- rów dla ' załatwienia intere;antci\t.; ·
NA OC''Ul.ONĘ ZDROWIA
C
. ·„·
. .
· .
Ochrona zdrowia obywateli pochłania w oę członlrnw P1ezydwm p<i\\tększyc na ontc zącv zwołuje posiedzenia Rady, Pre
twiązk\1 Radz:Pck1m w1elk1e fundusze . W ro· m_ocy włas.nej uchwały. Wyboru człon· zydium, ogólne. zebrania, ustala porzą· . ,ona3mn1..o1 rn na .m1es1ąr Rada Za
!cu bió.ącym wyas ygnow ane nil t<'n cel. 18 kow Prczydh1m dokonuje Rada w gło· dek dzienny i przewodniczy obradom. k~~d~wa odhy:"'a. wspolną ~aradę z. ~y·
milia.rd(>w rubli t. zn. 148 n;..y wtqcc,1 niż w :owa.nl11 tn jnym zwykłą większością g-ło Sekretarz prowadzi ~kretariat
r:k19 Przed<;.1ęb1orstwa, ce1em omow1e·
Rosji cnr~k iej Warto zaznaczyć przy tym, że :;ów.
.
:
. ma spraw zakładowych, a zwłaszcza po
C z ł<mk ow1e Radv 7.11kładowe1 oboWI:} ziom 11 'rd . • .
'ł
.
gdy w Ros,ii ,irzNlrewolucyjnej w roku 1!113
W wypndk11, kiedy Zaklad Pracy sk1a- rnni .sa brać udział 1 posiedzeniach R;;;· ·
~' ~ ~1nosc1 P.racy, \\'spo zawodni
na ocbronq zdrowia 11ydano 128 milionów ru1
!dłku przc~się~orstw (filii, pd- dy Zakladowej, brać' aktywnv udzi«tł w ~z:,~fH acy;. °;scypl 1~v . fl!·acy, ~;~rowa·
bli na 140 milionów ludności. to w samej re- da. si~
<l~1alow)
'
w
obrębie
)ego
funkcjonuje iclt rl z ialalno ści, przvjmować .od pracow it ,) '~ no\\)b~
urz-!<izen lechrnnn~'~h
puhlic<' 'r11l'km<'iisk iej i T<idżyckiej na 3 miliony lucino ści wvdano na len cel w r . 1937 ..- kilka ~ad,
wtt~dy l~\orzy się wspólne ników zażalenia i .de-7.yderaty. dvżuro- : . t k 'łprze iegu narnrly sprzą<lza się
0 0
14!! milionów 1·ublj, a wię c o :n milionów wię Prezydium pr ze\\'orirnczących i sekreta· wać w sied7ibie RaJv wykony.wr:tć' wsze! p 0
·
cej „iż w całcJ Rosji przed pierwszą wojną. r~y poszc~ególnych R~<l.
Na posle:Jz.e· kie z adania fl'l'Wl·erz.One przez Radę
R~rla Zakładowa raz na k\nrtał na
n11ac? t~k1ego Pr~zyd1um przew~rnczą
Po/:iedzenia Rady Zakładowej o<lby· I sp-ec.1a lnvm S\\'<>i .m posiedzeniu spo. rzą·
*
kolej.no prze:\odmczący poszczeg~l-nych wają się oonajmniej raz na dwa tygod- dz a sprawozdanie z działalno~i ZakłażŁOBiil I PRZEDSZKOLA
1
1 d11. Tak7e raz na kw artał Rada Z<1k lAdo
W roku Hll~ Moskwa po,:i;idała 4 przerl- Rad, natomiast sekretarza wspolne'.!'O nie.
~-
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