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31 GRUDNIA 1948 ROKU

Ministra M·nca

Likwidacja· systemu kartkowego-reforma plac-obniżka cen chleba,
cukru, mydła, tłuszczów roślinnych, piwa, skóry, ~aterialów weł
nianych· - podwyżka cen gazu, elektryczności, biletów tramwajowych i kolejowych, oraz niektórych towarów
wliczona jest w nowe zwiększone staw.ki płac i pod·
Podwyżka cen
wyższone dodatki rodzinne wprowadzone dla całego świata pracy
lV ARSZA WA (PAP). Najważniejszym nic>rrumtem 50-ego posiedzenia Sejmu Usta
I wodawczcgo,
które odVylo się te dniu 30 bm. było oświadczenie, złożone 10 imieniu

TOWANE W NOW.'\ SIATKĘ PŁAC
WEDŁUG CEN RYNKOWYCH.
Rz(J/l:i przez Ministra Przemysłu i Handlu tow. Hilarego Minca w sprawie ,ostateczneMożliwości zniesienia zaopatrzenia kartgo zniesienia systemu kartkowego, reformy ~ oraz polityki cen w r. 1949.
kowego w materiały weln:ane i bawełnia.
ne, jak również w obuwie, wynika z przeLikwidacja regłamentow_anych przydzia widywanego poziomu zaopatrzenia r:Ynku
wości zniesienia zaopatrzenia kartkowego \
w cuki_er, kas.zę, ziemn~aki, wyroby dzi:- łów na te art~kuły n;~ ~ylko ni~ pogor;-z:r-1 w te towary ""'.. r: ~949, w związku ze wzro.
· wiarsk1e, węgiel, chleb i mąkę. okazały stę Ja zaopatrzema ludno.;c1, ale n ewątphw1e 1 stem produkCJl i importu.
słuszne, a wybór momentu, w którym znie' zaopatrzen:e to polepszyła, nie powodując 1 W szczególności w sektorze państwoI wym wyprodukujemy w 1949 -,:. o ok<-19
perturbacji na rynku.
s' enie to nastąpiło - okazał się trafny.
f 6 milo. mtr. tkan:n wełnianych i około 30
ztęczamy n:.iln. metrów tkanin bawe~nian3:ch oraz
o .oko!o 1!~00 tys. {>3r obuwia skorzancgo
w1ęceJ, niz w r. 1!)18.
Ponadto przewidywany jest w 1949 r.
MATERIAŁY WEŁNIANE, OBUWIE, f
Z dn~em 1 stycznia 1949 r. będą zniesio.
wzrost importu obuwia o pół miliona par
ne kartki na \Vszystkie poo:ostałe artykuły MIĘSO, ORAZ TŁUSZCZE.
EKWIWALENTY GOTÓWKOWE ZA w stosunku do 1948 r.
zaopatrzenia reglamentowanego, a miaTE PRZYDZIAŁY ZOSTAŁY WMON·
nowicie:
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Ca lk owite zn1es1en1e ar.te zaw
wzrostowi produkc.,i i importu

Normalizacja rynku

Selm ucz·cil

pami~ć
Wieszcza Narodowego

Wy;;oka Izbo!
p oseł tow. L. Kruczkowski wygłosił przemówienie
Z polecenia Rządu pr.agnę naświetl:ć zao znaczeniu twórczości Adama Mick. iew1cza
gadnienia, dotyczące zniesienia systemu
polityki
oraz
płac,
kartkowego, reformy
dla narodu polskiego
cen. które Rząd zamierza realizować w r.
- Premier Cy jąc nierozerwalną eią.głoś6 historyczną. wszyst
zasiedli
rządowych
ławach
Na
1949.
rankiewicz, wicepremierzy Gomułka i Korzyc19 kich twórczych postępowych sił naszego :l.ycia
Z DNIEM 1 STYCZNIA 1949 ROKU ZO craz liczni członkowie Rządu.
naroddwego.
STANIE OSTATEC.ZNIE ZLIKWIDOWAPoseł Kruczkowski kreśli następnie sylwetZwracało uwagę, że posłowie PZPR utworzyli
NY W POLSCE SYSTEM REGLAMEN- jedną zwartą. grupQ, zajmując miejsca niezależ kę Mickiewicza, jako największego, obok Pusz
TOWANEGO ZAOPATRZENIA KART- nie od uprzednirj przynależności do dawnych J?na, poety Słowiańszczyzny, przypominając,
KO-WEGO.
że obaj wielcy poeci ugruntow3:1i swą s~rdecz
klubów poselskich PPR i PPS.
zw'ązaną
był koniecznością,
s~·stem ten
Przed przystąpieniem do porządku dziennego ną przyja~ń w. marzema~h_ o ZJ.e~noczeruu Na
. •
ze skutkami zniszczeń woj~nnych i z okre~ Marszałek Kowalski podkreślłł krótko donio· rodów w Jedn~J bra~rski~J rodzime.
.Jesteśmy dziś - ciąg~e mówca - . świ.adKa
sem odbudowy gospodarczej. System za- słość 150-ej rocznicy urodzin Adama Mickiewi·
nu hołdu, składanego Wielkiemu Poecie polsopatrzeni a kartkowego posiadał szereg cza.
przez wszystkie ludy Słowiańszczyzny,
głosu posłowt kiem·i
Marszałek. udzielił nast~pnie
ujemnych cech, które coraz wyraźniej wy Kruczkowskiemu
(PZPR), który naświetlił przez na.rody Związk·i Radzieckiego i krajów
stępowały w miarę postępl,ljącej stabilizaznaczenie tw?rczości Adam8: !fickie~c.za dla Demokracji Ludowej.
cji gospodarczej.
imro~u polskie~~· yodkreślaJ'.!C ~ na::1sk_iem wa 1 świadectwem tego kultu są. poważne nakła
Do tych ujemnych cech systemu kartko- g~, Ja~ą. d~ spusc1zny po wielkim poecie przy- dy tłumaczeń utworów naszego Wieszcza na
liczne j<;-zyki narodów słowiańskich.
wego należały: przymusowy asortyment mązuJe panstwo ludowe.
l\Iic_l<ie':icza W: mili?n?wych
Popularność
Poseł Kruczkowski przypomniał, iż w minio
towaru, wydawanie często odrazu całej
ilości towaru. przeznaczonej na cały mie- nFh 10-lcciach polskie klasy• posiadające sta· masach tych narodow JC5t - Jllk osw:a-lcza
- nie tylko zdumiewają.·
siąc, marnotrawstwo artykułów odbiera- rały się zacierać w twórczości i postawie Mic poseł Kruczkowski
to wszystko, co świadczyło o jego po cym spełnieniem marzeń, snutych na przechadz
nych, a nie zaw,sze konsumowanych, za- skiewicza
ru· kach w Petershurgu przez polskiego poetę i je
tępowości i powiązaniu z wolnościowymi
hamowanie operatywnej szybkości obrotu chami ludowymi.
go szlachetnych przyjaciół .- rosyjskich re·
przez konieczność gromadzenia zasobów
Dopiero dziś - oświadczył mówca. - patrzeć woluc,jonistów - jest to jedno z wielkich zwytowaró\'r, przeznaczonych na zaonatrzenie możemy na. Mickiewicza takiego, jakim był na cięstw idei braterstwa narodów, której szerkartkowe, obciążeni e aparatu dystrybu- prawdę - na Mickiewicza., wyrażającego głę mierzem w dniach Wiosny Ludów był l\'.Uckiecyjnego dodatkową pracą ewidencyjno- bie i potęgę głównego nurtu dziejów - heroi- wicz, a którą dziś realizuje kraj, zwycięskiego
cznego nurtu przekształcania 1 ulepszania Socjalizmu i kraje Demokracji Ludowej. .
manipulacyjną i szereg :nnych.
. „Myśli nasze ~ kol1czy mówca.. ~ ki~rują
Największą jednak wadą systemu kart- ·świata.
Nawią.zują.c następnie do powziP.tej 5-go ma się dziś z głębokun hołdem ku cieniom Jedne
kowe~o była konieczność użycia poważnej
z największych ludzi, jakich Polska. wyda.
go
Narodową.
Radę
Krajową
przez
roku
1945
ja
funduszu uchwały
będącej w dyspozycji,
części,
o zbiorowym wydaniu dzieł Wie~zcza la, ku cieniom Adama Mickiewicza., genialnepłac na pokrycie różnicy między cenami pod nazwą. ,;Wydanie narodowe dzieł
Adama go poety i żarliwego bojownika wolności i po
wclnorynkowymi a cenami sztywnym'., J\Iickiewicza", r;oseł Kruczkowski podaje, że stępu.
oraz kosztów dystrybucji w sposób nie- wydrukowano już czt~ry pierwsze tomy tego
Hołd ten dyktuje nam nie. tylko pamięć głę
zróżnicowany, <.ni z punktu widzenia kwa wydania, w pięknej szacie graficznej. W naj- bokich wzruszeń, jaki czerpaliśmy wszyscy z
lif:kacji pracownika, a.ni z punktu widze- liliżtizych tygodniach pierwsza ta część wyda- jego poezji, ale również pełną świadomość te
.nia narodowego rozejdzie się po ćałym kraju go, że myśl mickiewiczowska jest cząstką. nas'
nia wydajności jego pracy.
samych, że my, współcześni, twardą i uciążli-,
Odpowiednio do możliwoś~i, jakie stwa- w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.
Ten fakt - podkreśla mówca. - zbiegł się wą, a.le pewną nieocfwołalną drogą idziemy rzała wzrastająca podaż artykułów, obję
z historycznym Kongresem Polskiej Z.jednoczo- r:nnię w ramię z wolnymi, braterskimi naroda.
tych zaopatrzcaiem reglamentowanym, ncj Partij Robotniczej.
mi - ku tym ogromnym celom, które On,
podejmowane były w ciągu roku 1948 deNiezwykle f!onioRly dla budownictwa przy· 1 dam Mickiewicz, wskazywał lMką niestrudzone
cyzie. ograniczające ten system.
~złego ustroju rolsk1 akt polityczny wiąże się go pielgrzyma. wolności i rozwiniętym sztanda
Z dniem 1 kwietn'a 1948 r. zniesiono z -w~żn~·m wydarzeniem kulturalnym, ujawnia· rem żołnierza Wiosny Ludów".
przydziały cukru, kaszy, ziemni~ków i wy
robów dziewiarskich, z dniem 1 lipca 1948
r. przydziały węgla, z dniem 1 tstopada
1948 r. przydziały chleba i mąki.
W zamian za to pracownicy otrzymali
I:nia 30-go b.m. odbyło się posiedzenie Klubu poselskiego
ekwiwalenty pien' ężne, obliczone według
PZPR, na którym wybrano prezesa Prezydium Klubu
cen wolnorynkowych.
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Posiedzenie klubu .poselskiego PZPR

Pu..ewidvwani~

Rzadu

odnośn.:e możli-

Przewodniczqcym. został -tow. poseł OSKAR LANGE

mięsnego

Na odcinku zaopatrzen:a w mięso Rząd
uczynił poważny wysiłek inwestycyjny i
finansowy dla wzmożenia produkcji hodo
wlanej, rozwoju chłodnictwa i rozbudowy
przemysłu konserwowego.
Przy pomocy systemu kontraktacji zakupów trzody chlewnej, odpowiedniej poi:tyki dystrybucji pasz, właściwej organizacji aparatu handlowego, Rząd niewątpliwie osiągnie przyśpieszenie tempa wzro
stu pogłowia i zasadniczą poprawę sytuacj: rynkowej na odcinku mięsnym.
Oczywiście, że nie wyklucza to wszystko możliwości pewnych okresowych, bądź
I lokalnych trudności w zakresie zaopatrzenia w mięso.
Trudności te istnieją niezależn:e od zagadnienia reglamentacji zaopatrzenia, a
powoduje te trudności niedostateczny jesz,cze stan 'pogłowia tym bardziej niedostad datni·
: n·
d'
·
t
m
:czn.y, .ze m~my o czyn e. ia z O
ZJc:·.visk1em ciągle wzrastaJącego zapotrze
bowania .ludności pracującej. Zni~sie~ie ~a
opatrzerua kadkGwego, przez hkWJdacJę
związanego nieuchronnie z tym systemem
marnotrawstwa, niewątpliwie przyśpieszy
tych trudności i normalizację
usunięc:e
rynku mięsnego
'

Bony

tłuszczowe

dla Ś

pr~cy

Od strony pokrycia towar
ksze trudności stwar.:a o
wy, na którym jak wi
cze znajdujemy się
Obok wysiłku na
clowlanej popraw
.
tłuszcze będzie r
mysłu tłuszczo

1949 ROKU I
DALNYCH,
28.000 TO
Wysiłki

miastowe
W zw·
dac]·ą

. s.
n?w1 ł.
mektory
WE DL
Bony
możnoś

·. marg
poszc
pozost
ków r
:r:oż

s:ę

pr
mu k

•%

..::..:.::-.::~----------------------------~~----------------~-------------~-------------------------

Oświadczeni
(Ciąg

dalszy ze str. 1-ej)

sa, co n~e leży w interesie konsumenta i
prowadzi do marnotrawstwa produktu,
Ponadto zaś asortyment mięsa jest tak

Różnica polega na tym, że nabycie tłusz

czu na podstawie bonów

odbywać się bę

dzie po cenie wolnorynkowej, że unika się
zawiłej techniki, związanej z dystrybucją
kosztów zaopatrzenia, oraz :nnych jego
UJemnych stron.
Ponadto bony pomyślane są na okres
przejściowy i w miarę poprawy stopnla
zaopatrzen!.a rynku w tłuszcze zostanft one
zniesione.
czy
Może się także nasunąć pytanie wobec tego nie może być wprowadzony
również system bonów na mięso?
Bony analog'.czne do bonów tłuszczo
wych, nie .dadzą się zastosować do mięsa,
albowiem technika dystrybucji mięsa jest
jak wykazały
całkO'Wicie odm:enna i doświadczenia z systemem kartkowym przydz2ały mięsa łączą się z konieczności
z: wydawaniem odrazu wielkich ilości mi~-

Tol oao

Złośliwość

noworoczna

Ministra Minca
W kawiarniach i barach, w restauracjach
~z:ynkach na w~i i w mieście nieznaj6mi ludzie pochylając się ku tiObie tajemniczil szeptali:
Tak, to pewne. Cukier i wełna zdrożeją. na
pewno. Przed ko1!cem !'oku.
I ze znaczącym uśmiechem i ruchem dłoni
dodawali: wiadomo - "'Y'lrnżą.
Lady sklepowe opu~toRzuly. Nie dostaliśmy
przydziału. Cukier i wełna b~c.lą. dopiero po
pierwszym. Sklepy zamykano J10d pretekstem
rembntu, rcmnne11t11, - "horoby właściciela.
.Aby tylko wywołać pnnikf?. Aby tylko dać
żer plotce wzbierającej jak fala na burzliwym
morzu i naciągnąć bnhyanów, aby tylko kupo·
wali, kupowali„. na zn pas i spclrnlar,if,'..
I wreszcie nad~zcdł ten orzekiwanv dzil'ń.
To już dziś. Napewno dziś, zobacY:ycie, co on
powie. I eo bi;tlzie pófoiej.
W kawiarni:lch i barach, w restauracjach
i szynkach, na wRi i w mie~rio z nnjwyż~zym
napiQciom oczekiwano zbli><njącoj się godziny.
Wrzenie w Jcraju · dosirgło lmlrninacyjnel{o
punktu - pisali (też na zap1.s) zagraniczni
korespondcnci. \rszysey czekają. na to eo po·
wie on„.
.A on tymczaR<'m uśmicchflirty wszctll na try
minister Przemysłu i
bunę sojmOWIJ.. On Handlu. I z trybuny padły słowa:
CUKIER I ·wELNA„.
W knwiarniach i barach, w restauracjach i
szynkach, na wsi i w mieście panowie i pn.niusie; którzy dotychcztts mówili pochylając się i
zasłaniając sobie usta dłońmi wyprostowali się,
puybierajq.e miny, któro wyr~nie obwieszczały niedowiarkom:
A eo! Nie mówiliśmy wam 7 Nie mamy rn·
eji11
A z trybuny padały dalej Rłown:
Ceny na te towary zostają z dniem dzisirjszym obniżone'.
Padł gromi: !„.
z ka·
Chyłkiem i pośpiesznie wynieśli Aię
wiarń i barów, z restnuracji i szynków plotku
jący panowie i paniusie.
Wrócili do domów, aby z irytaeji patrzeć
na. swoje świQteczne zapasy.
.Aby znów c·zerpać natchnienie z DBC i gło
su Ameryki. Przecież oni tam wiedzą. najlepiej!
.Ale w~zystko to miało miej~co w stołecznym
miolleio Warsza'IVio i zo6tało ~Jli~nne. przez wa
fiZtgo kronikarza. w dniu 30 grudnia roku )lańs
kieg6 1948.
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różnoro~ny, że .wprowadzenie zakupów na WYJll&ff&Ć więc będzie wielkiego wysiłku se
będzie nlewątoli
podstaw:e bonow b~•loby w naszych wa- strony pańlitwa i stanowićstopy
życioweJ mas
wie poważne polepszenie
runkach techn.iczni e niewykonalne.
pra.<'ującyeh.

W1elk1 krok naprzód w zaopatrzeniu

ludności

Wuost ten n:e wyczerpuje zagadnienia
, pod\vyżki płac, albowiem pozostają otwarte
Raesumując należy stwierdzić, że zniesie- cych jeszcze na tym terenie trudności, w su- poważne możliwości indywidualnego osl\gnie zaopatrzenia reglamentowanego na odcin mie likw}dacja zaopatrzenia kartkowego sta- I niccia podwyżki zarobków poprzez wzrost
pracy.
"
k-u wełny, bawełny i obuwia, w związku z nowić będzie wielki krok naprzód w zaopa-1 w•.:daJ'noścl
w okresie prac nad reformą systemu płac, •
trzeniu ludno?ci, choć niewąt~liwie stawi~
poprawą sytuacji rynkowej w stosunku do ona usp?łec~monemu a~aratow~ d;Ystrybucy3 były celowo przez reakcje rozpowszechniane
nemu wielkie wyma~ama, wymka3ące z ko- oogloski, że rzekomo n'e będzie to podwyż
ub. lat, nie budzi wątpliwości.
W zakresie mięsa i tłuszczu przewidywane nlecznoścl llcze:ila się z. pot~zebaml k~i:su- ka. a obniżenie poziomu płac.
Nie trzeba dodawać, że pogłoski te są s
perspektywy rozwoju. jak równle:t poczynio- mcnta w. ~top~i1:1 znacznie większym„ mz ·to
ne przez Rząd wysiłki, w pełni uzasadnia1ą mogło miec n:ie3sce przy .zaopa~r~emu k;;irt- gruntu fałszywe.
.
.
.
zniesienie systemu kartkowego, tym bar- kowym, operu.iącym z komecznosc1 ogramczo
Rzecz Jasna ~ mogą byc oddzielne, .sporadziej, że likwidacja związanego· z nim mar- nym i odgórnie ustalanym asortym~ntem to
dyczne wypadki, gdy ktoś z naruszeniem onotrawstwa pr7.yspieszy rozwiązanie Istnieją- warów
bowiązuiacych przepisów uzyskał szczegól.
nie wysoki poziom uposażenia i w tym wypłac
padku· rzeczywiście nastąpić może obniżenie
li 6
('
naturaliów. Wysokość ruchomej części wyna te1w· wynagrodzenia.
Wysoka Izbo!
z DNIEM 1 STYCZNIA 1949 R. PRZEPRO grodzeń, to jest ilość wszelkiego rodzaju pre- W sumie jednak klasa robotnicza, jako camii, jest w stosunku do płac zasadniczych rość, olbrzymia wil)kszość pracowników, o•
WADZONA BĘDZIE REFORMA PŁAC, PO- nadmierna, istnieją poważne dysproporcje mię łrzyma więc<>j i to znacznie więcej w stosun
dzy poziomami płac w poszczególnych gałe- ku do obecnego poziomu.
ŁĄCZONA Z ICH PODWYŻKĄ.
•
Istniejący w Polsce system płac posiada ziach życia gospodarczego i odcinkach admiszereg ujemnych cech, wynikających z wa- n. istracji pan.'stwowej •. sp.osób obl.ic7ania płac Pierwszy etap uporządkopra
dla
ł
1k
t k
runków, w jakich odbył się jego rozwój w
p hI ac pracowania systemą
]es ~ ?mp I owany i mezrozumia y
latach ubiegłych.
•
cown1kow.
wn1czyc
.
Te wszystkie wady istniejącego . systemu I
Wady tego systemu polegają na tym, że pra
ł c wymagało tru
. "efor
to
cownik otrzymuje wynagrodzenie częściowo płac powodu,ią ujemne skutki, natury zarów- l p
w naturze. niezależnie od ilości i jakości wy- no gospodarczej," jak i politycznej i psvcho; d vr~~o ·mw~me ~ pra~y Pa
konywa~ej pr:icy, gotów_kowa częś~ wy;ia-, logicznej, a ~ystem płac l"lie ~tanowi . ~osta.-. nNfe ~:t ~ ~~czone ·a nawet jest ewne
grodzenia .za"."ie:a. w sobie u~ztywmone row- tecznego. bodzca do. podi;o~zema kwahf1kac31 . że przi tej ;racy pop~lniona została ~ewn~
ilość błędów. Błędy te będą w trakcie wyko
nowartości. memęzne, stosow~nych "":' r. 194a pracownika 1 wyda1nośc1 Jego pracy.
nania reforn:iy w ciągu st~cznla i lutego 1949
r.łace za~adn
wm1nĄ1owane są
roku wyłowione I poprawione.
\
łl
·~
·
Reforma systemu płac polega na wmon . ne na ten cel sumy wypłacało pracownikom, jaj Poza naprawianiem błędów jednak E:ystem
towanie w płace ekwiwalentu za straty, ko część ich wynagrodzenia, ponieważ rów-, płac ustalony przez reformę, w roku 1949
wynikające ze zniesienia kart żywnościo nocześnie skasowany zostaje przywilej, z któ dalszym zmianom podlegać nie będzie. Nale•
wych i kart odzieżowych, oraz różnic w rego korzystały dotąd warstwy zamożniej- ' żv podkreślić, że żadne ruchy płac, z wyjątcenie obuwia, wydawanego przez szereg sze, płacąc na równi z klasą robotniczą nis-1 kiem ruchu, związanego ze wzrostem wydaj
kie ceny usług · komunikacyjnych i energe-1 no~ci pracy, nie mogą w roku 1949 mieć miej
zakładów po cenach zniżonych.
: sca.
ekwiwalent tycznych.
Uwzględniony jest także
W czasie od 3 stycznia 1949 r. do 8
Ekwiwalenty dla indywidualnego pracow-1
. za podwyżkę cen dojazdowych biletów
styczn'a 19 49 r. nastąpi po<lplsanle w~?::V
kolejowych, tramwajów, gazu I elPktrycz 1nika obliczone są oczywiście w cyfrach prze;
bloro eh ·-·
kł d.
h
tk' h
noścl, przewidziany od dnja 1 stycznia cietnych, mogą więc w poszczególnych przy l
5
wy
u a ow z
.c nowyc
padkach nie pokryć się z sumą, jaką pod-•
1949 r.
tych dzied:z.inach pracy, gdzie płace rePracownicy płacili dotąd za bilety do,iazdo wyżki taryf odbić się mogą na budżecie jed-;
gulowane są układami.
we i tramwajowe, oraz za gaz i elektrycz- nostkowym.
1
pracownikom przejścia
ułatwienia
Odc~ylei:iia m~_gą mieć miejsce zarówno w i Dla
~ość ceny. które były wybitnie d~ficytowe
.- 1 przez okres od 1 stycznia do dnia wypłaty
.
. .
1 zmusza~y do dopłat z~ ~karbu Panstw:i: do góre, Jak 1 w doł. .
komumka- • !>la k!asy robotmczeJ. Jednak, Ja~o cało- zarobków. oblic;r,om•eh wedłull' nowych za!lad
po~zc7eg~ll"lych orz ds1"b10rstw
sc1, ekwiwalenty stanowi'\ pełną i mPusz~zu- z:i.rząclzc>no wypłate pracownikom, .korzystacyinych 1 e;ierget~·cznych .
Słuszn:\ Je~t rz<'czą, by państwo zużywa- płoną rekompen11atę dokonanych podwyz~k. j~c:vm ćlotąrl z kartek i pobiP.ra.iącym w:vnal!'roclzPnle płlJ.tne z dołu, zaliczki w kwocie
liczną rodziną
pra~owmków
Poważn
2.5110 zł .
Sprawa częściowej reformy systemu ube. z.
Zamiast wycofanych kart rodzinnych, wy-1 wmontowany zost'anie do wynagrodzenia od
poprawy
oiec7eń snołeczn:vch w kierunku
·
płacane będą przez Zakłl:.d Ubezpieczeń Spo i>owiedni dodatek.
Dokonany będzie znaczny krok naprzód w sytuilc.ii .światfl pr:ic~ na tym .od~inku Z?sta
łecznych zasiłki . rodzinne, które st~no_wić bę
dą bardzo powazną pozycję w budzec1e pra- kierunku ustalenia normalnej proporcji mię 1ła wniesiona do SeJmu I weidz1e wkrotce
cowników, zwłaszcza niżej u{>osażonych, a o- dzy płacą podstawowa_, a ruchomą czę.~cią ood obrady Wysok'ej Izby. dlatego jej w tej
płac, wynikającą z przekroczenia normy i in chwili szczegółowiej nie omawiam.
barczonych liczną rodziną.
Tak np. pracownik, mający na utrzymaniu nych szczególnych osiągnięć.
żonę i 5-cioro dzieci, na które przysługuje
Stabilizacja cen fundamen·
między
Zostaną złagodzone dysproporcje
zasiłek, otrzymywać będzie zasiłek rodzinny
tem polityki rządu
w wysokości 11.600 zł. miesięcznie. z odoo- poziomami płac w różnych dziedzinach gowiedryio niższych zasiłków rodzinnych korzy spodarki i administracji.
Wysoka Izbo!
Przeprowadzona będzie poprawa płac prao mniejszej ll?ści
stać będą pracownicy
Zniesienie systemu kartkowego i przejście
cowników, którzy pracują w specjalnie cięczłonków rodziny na utrzymaniu.
na wolnoDla ujednolicenia i porównywalności płac żkich warunkach, lub w dziedzinach szcł:e z aprowizacji reglamentowanej
rynkową stawia z wielką ostrością zai;:adnie
- wszyscy pracownicy płacić będą nc.>1tek gólnie ważnych dla gospodarki narodowej.
od wynagrodzeń z tym, że grupom p1·acowni ktryczności, nastąpi podniesienie realnych nie właściwego wzajemnego układu cen toNiezależnie od podwyżek, wynikajiw:ych ze plac przeciętnie o około 10 proc.
waru i usług.
Podwyżka ta nie może pyć oczywiście pozniei.~~nia zaopatrzenia kartkowego, wmontc
Nasz układ cen wyrósł w specjalnych wa
istprzy
gdyż,
równomierna,
ani
wania do płac sztywnych dodatków, ekwi- wszechna,
walentów za podwyżkę cen kolejowych, bi- niejących dysproporcjach, podwyżka mecha- runkach i nie jest pozbawiony szeregu wad
letów dojazdowych, tramwajów, garo i ele- niczna byłaby pogłębieniem wadliwości sy- i dysproporcji.
ozym, dotąd od podatku tego zwolnionym, stemu płac.
W momencie „bitwy o handel" na wiosnę
J947 r. szło o zatrzymanie cen na istnieją
cym poziomie. Nie było wówczas możliwo•
By zdać sobie sprawę z tego, czy tego ro- I świadczeń od .gospodarki narodowej na sumę śc! przeprowadzenia zmian układu cen I dladzaju prwciętna podwy7ka płac jest pod-1 wynoszącą w stosunku rocznym 53 miliardy tego postawiono jedynie zadanie utrzymania
ich na takim poziomie, na jakim t1kształtow;vżką dużą, czy też małą, należy uzmysło- złotych.
Założony na rok 1949 wzrost płac realnych
(Dokończe!1ie na str. 3-ej)
wymaga ona dodatkowych
wić sobie, że

cechy Uomne dotychczasowano systemu
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Po.przez wzrost w)'łła:ności pracy do indywid~aln3i p~dwyżki zarobków

nie podążyła za nią. Kowszowa zastali w
dużym pokoju ciasno zastawionym stola\ mi na których. stały pochylone deski kreślarskie. Przy nich na wysokich taburetach siedzieli inżynierowie i technicy.
- Kreślarze przerabiają projekt, - z
może. Przyjrzyjcie mi się le-1 - Tak, tak. Macie rację, córuchno!
Muza Filipowna z rozrzewnieniem pa- szacunkiem wyjaśniła Muza Filipowna.
owiedziała j~j w tym sa.mym
A i;iaraz1e proszę mi po- trzyła na Tanię widocznie ta rzeczywiście - Obecnie to jest naj~łówniejsza sprawa.
Prz2cisnęły się wąskim przejściem po• ny inżynier ni: móv. .ił przy.rominała j~j córkę.
- Dobrze żeście tu przyszli. Odrazu sta rni(\dzy. stołami. aż do końca pokoju. Nawarto czekac na me
1Vpol leząc na biu:·ku Aleksy z uwagą ogląprzyznała się
ło się spokojniej z wami strasznie, córuch- kobieta. - I czego się zlękłam? Dookoła dał napi_ęty pluskiewkami arkusz watmanagle Muza Fili- tylu mądrych i dzielnych ludzi, z nimi nowskiego papieru. Siedzący przy · stole
Kobzow, kierownik projektodawczej gru• oją o szeroko
nic nie jest straszne. Dawniej mieszkałam
twarzy Tani. tak ciasno - w pokojach. A tu jest Adun. py trzymał obydwie ręce w gęstych włonym człowie Spojrzysz na niego i zamiera serce, jak- sach i nie odrywając się patrzył na zroi strasznie? gdyby człowiek stał na wysokiej górze. O bioną przez niego koronkę wykresu.
- Do was, Aleksy Mikołajewiczu przydużych budowach czytałam tylko w książ
kac11. J nk to ciekawie jest w życiu! Każdy był człowiek z trasy. W terminowej sprapowiedziała Muza Filipowna i stato walka! Dobrze, wie dzień, każda godzina tecznie oddaliła się, przyczym · szepnęła
że na świecie są tacy ludzie jak nasz Beridze, prawda? Czy dawno go znacie? Wy do Tani; - Proszę przyjść. Nie do główne
:'") inżyniera, a poprostu do mnie.
obrażam sobie was razem. Wspaniała paAleksy spojrzał na Tarrię i znów opura!
ścił oczy na wykres. Ręka jego fruwała
Ależ ja 'wcale go nie znam, skąd
po papie;ze, ro~ił ołó"":'kiem j~kieś długie
żeście na to wpadli. Przyszłam poprostu
""'.ylic~e~u~. Ta.ma. obeJ.rz~~a. si~. ~ewsz.ąd
pomówić o pewnej
zapoznać się z nim,
kiwali JeJ znaJom1. NaJblizeJ siedział Piet
sprawie. Jeste.m z trasy.
ka Gudkin - którego w zarządzie nazy- Z trasy? Jeżeli chcecie to zaprowa.: v1ali Petuńczykiem , a dziewczęta - madzę was do jego zastępcy Aleksego, Mi- <>zynis~ki żartowa~y'. . „Wyobraźcie
sob~e
kołajewicza Koy.rszowa, możecie z nim po - tak1 młody, a JUZ 3est starszym techmmówić.
ki em, kreślarzem." Pietka zdaleka przyKobi<>ta spieszyła się i Tania machinal witał. sie z Tanią, przyczym uścisnął pra-
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\wą ręką swoją lewą rękę w której trzymał linię.

- Widocznie ten Kowszow jest srogi!
- pomyślała Tania, gdyż spostrzegła, że
pomimo dużej ilości ludzi w pokoju jest
bardzo cicho.
- Duszno tu u was, aż powietrze się
powiedziała umyślnie
zrobiło zielone! ~łośno.

- Otworzyć lufciki, wywietrzyć! - nie
się Kowpodnosząc głowy rozporządził
szow.
- Pietka, z hukiem zeskoczył z tabure•
tu i wlazł na parapet okna.
- Boimy się- zaziębienia. Spójrzcie jakie Tatiana ma rumieńce od tego zazię
bienia - powiedział z okna do swego sąsiada, człowieka o dbałym wyglądzie,
który siedział w zielonym okręconym wokół szyji szaliku.
- Ach jakie smaczńe powietrze! Pietka ustami chwytał przez lufcik biały
mroźny

obłoczek .

Tania dotknęła ręką policzków które
'
płonęły opalone wiatrem.
_- Mnie:i siedzieć w biurze. Rurociągu
m~ zbuduJecie w gabinetach, on jest na
ulicy - Tania mówiła w kierunku Pietki, ale zwracała się do Aleksego. Chciała
·
go ukłuć.
. ~ow~zow ze zło~cią rzucił ołówek i pod
wrócił na
mosł się. Pietka pośpiesznie

miejs<!~.

d. c

n.
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Ośw.iadczenie
(Dokończenie

ze str. 2-ej)
cofaniem produkcji hodowlanej i trudnościami
momencie rozpoczęcia „bitwy o na odcinku zaopatrzenia rynku w tłuszcze.
handel".
Następuje obniżenie cen piwa powoli o 10-18
Po pewnych początkowych sukcesach „bit- proc„ co ma swoią specjalną wymowę wobec
"WY o handel" Rząd, na przełomie roku 1947 przeprowadzonego podwyŻSzeniia cen wódki.
- 1948, miał już możność przeprowadzenia
Obniżone zostaną ceny na poważne asorty.
pewnych korektyw we wzajemnym układzie men :y wyrobów wełnianych w r<>zmlarze Od
cen towarów i usług, przeprowadzaiac je- 5 do 12 proc.
·
dnocześnie z tymi korektywami st<) ilizację
W kołach handlu pai'1stwowego obserwowa
cen na okres r. 1948.
no z. zadowoleniem wzmagający się w ostatZapowiedź Rządu o stabilizacji cen na rok nim okresie popyt na towary wełniane, mają
1948 została w zasadzie dotrzymana - z pe- cy niewątpliwie podłoże spekulacyjne i ob·
wnym wyjątkiem, który chcę tu omówić ł któ liczony na podwyżkę ·c en tkanin wełnianych.
ry wYdaje się być w pełni usprawiedliwia· Popyt ten przyczynił s:ę do upłynnienia reny.
manentów towarowych społecznej sieci dyMienowicie na 4 tygodnie przed koń::~m strybucyjnej.
·
roku Rada Ministrów uchwaliła podwv/·7.e- Dokonywana obeonie obniżka pn:ekreśli na·
nie ceny wódki, kierując się szczególnymi <hieje spekulantów na. oslągnięcfe zysków z
wxględami konieczności
zmnieiszenia kon- or9"anizowanego przez nich sz'.uczn1e popytu.
sumcji alkoholu. Zakreślony cel został os· ą (oklaski).
gnięty, gdyż dzięki wzrostowi cen wyrobów
Monopolu Spirytusowego, - konsumcja, ;ilusług
koholu w miesiącu grudniu znacznie zmalawały się• w

Jakie ceny towarów i

podwvższamv?

ła.

Pomijaląc zagadnienie kolejowYch biletów
W 1949 r. Rząd zamierza nadal prowadzić
dojazdowych, biletów tramwajowych, energli
Pł'litykę !'ta.bil'zacji cen.
.
Muszą jednak być poczynione pewne zmia elektrycznej i gazu. których podwyżka zosta.
ny we wzajemnym układzie cen dla usunię je zrekompensowana. w pełni w płacach, po·
m' jając również regi.Hację cen wewnątrz sek
cia najbardziej rażących dysproporcji.
tora państwoweg0, która 1est problemem upo
rządkowania buchalterii narodowej i nie doZostaje obniżona cena chleba I mąki przy tyka konsumenta - podwyższone zosta'ną:
utrzymaniu jednak cen roln'czych i utrzyNiektóre usługi PKP„ a mianowicie
maniu marż.
• taryfy pa.sa:icrskle które podwyiszone zoPonadto Rząd wyrówna straty aparatu dy stają o 15 proc. z wyłączeniem dojazdów pod
· 11trybucyjnego na obniżeniu cen mąki w re- miejskich, oraz u 50 proc. opłaty za mieisca
manentach towarowych.
sypialne. Ulgi dla członków zwI'\zk6w zawo
Obniżenie cen chleba l JVąkl Jest stosunko dowych, oraz bezpła'ne przeJa7Aly na wczasy
wo nieznaczne, gdyż wynosi zależnie od ga· zostają utrzymane.
tunku 1 do 2 zł. na kilogramie.
Przyczyną tej podwyżki są zbyt niskie mno
Są to jednak artykuły szerokiego sp0życ1a żn'.ki taryf kolejowych w stosunku do przedtak że ta obniżli:a cen w poważnym stopniu wojennych.
dodatnio odbije się na budżecie rodziny pra.
cownika.
Obniżka ta wskazuje ponadto na klerunek,
w ja.kim idzie po)ltyka Rządu, zmierzająca do
obniżek cen na artykuły pierwszej potn:eby,
Dalej obn;źona zos.aje cena cukru o 5 zł.
na kilogramie.
.
Cukier był jednym z pierwszych artykułów,
n:ad którego dystrybucją i poziomem cen panujemy już od 3 lat. Według cukru sądzoOdświętme przystro1ona świetlica i uroczy
no o po1ityce Rządu i nic dziwnego, że chcąc ste twarze. To b~ać kolejarska z PZPR
utrudn'.ć sytuację reakcja i spekulanci rozsze ,,Łódź-Ka.liska" wybiera swój pierw&zy kOrzali systematyczn.ie pogłoski o przcwidywa· mitet partyjny. Mała sala zapełniona po
nej podwyżce ceny cuk.ru.
brzegi wielu słucha za drzwiami. Jest
zniżka cen cukru podkreśla jeszcze raz k 1 e tylko 108 delegatów przyszło dwa razy
runek polityki Rządu, przekreślający J1&dzieie tyle osób Zaproszeni koleiarze stawili się
spekulantów i reakcjonistów.
co do jednego.
Obniżone zostają ceny mydła w stopniu l!ar
O na&trojach pokongresowych - o tym,
cho poważnym, bo średnio o 22 proc,
. jak zrornmiano uchwały kongresowe, świad
Przemysł państwowy w zasadzie obsługiwał czy krótka dysk isja, która się rozwinęła po
dotąd na odcinku mydła jedynie zapotrzeboreferacie tow. Głażewskiego.
wanie resortów i zaopatrzenie kartkowe, wy
, „Jednose polityczna klasy robotniczej
t.tępując na wolnym rynku tylko z nieznaczny
- to wie)wpomna, historyczna kart.a, któ
m: ilościami tego towaru.
rą wpis.ujemy . w dzieje Polski,
aby za
W 1949 r. przemy~ł pańs!wowy wYstąpi ja.
wzór służyła pokoleniom".
ko decydujący czynnik na. odcinku za,opatrzeTo zdanie tow. Bieruta z przemówienia
nla rynku w mydło.
kongresowego doskonale rozumieją dyskuZostanie to umożliwione dzięki wzmożonemu 'tt1iący i wyciągają swe wnioski:
bo przekraczającemu dwadzieścia \(i)ka tysię„Zjednoczenie naszych partii to początek
cy ton importowi tłuszczów technicznycb.
nowej epoki - epoki, która Jest postraPowa.żna obni:ilca cen tego podstawowego ar ch~m dla wszy&tkich przeciwników mas pra
tykułu powszechnego użytku slanowlć będzie cujących i socjahzmu.
Nasze .zjednoczenie
'również poważną pozycję dodatnią w budże- jest nie tylko sprawą PoLski wzmacnia
cie rochinny,m
ono sytuacię międzynarodowego proleta.riaCena olclów roślinnych z0stanie obn'Ż-Ona z tu" - stwierdza krótko tow. Wojtczak.
386 zł. do 350 zł„ co jest wyrazem przekonaTow. Franciszka Łukasiewicz witana przez
n'a o konieczn?sc1 s~"."orzenia pref~rencji dla zebrany~h o.k~askami mówi o przyjaźni polużytku tłuszczow roslnnnych w zw i ązku z za· sko-radzteckieJ:
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Ministra Minca
Następuje

pewna
2 • wych oraz wzrost

podwyżka opłat

radio
"za kartę poczto
wą do 10 zł. również re względu na zbyt niski
mnożnik w stosunku do przedwojennego.
Ceny wyrobów tekstylnych poza wełną
• wzrastają przeciętn'.e do 12-30 proc.
W granicach objętych zaopatrzeniem kartko
wym podwyżka ta znajduje rekornnensatę we
wmontowaniu do płac ekwiwalentów za zniP.
sloną kartę odzieżową. Nie bez wpływu na de
cyzję o tej podwyżce pozostaie zwyżka cen
surowca bawełn'anego na rynkach światowych, z którą musimy się liczyć.
·
Cena soli zostaje podwyżg1ona do 20
• ~ł. za 1 kg. Sól jest artykułem o wyjątko
wo niskim mnożniku w stosunku do cen
przedwojennych. Niski poz'om cen soli powo
duje trudiności w jej dystrybucji. i niedostateczne zaopatrzenie s·ieci handlowej w &ól,
gdyż marże dystrybucyjne ,przy obecnym n:.
skim poziomie ceny, powodują nieopłacal·
ność Handlu solą.
W sumie oper:ac.ia w za.kresie !Jen w roku
1949 sprowadza slę do obniżki cen szeregu
podstawowych ar:ykulów masowego spożycia
przy jednoczesnych pewnych podwyżkach,
zmierzających do urnnięcia ra:iącYch dysproporcli we wzaJemnym układzie cen towarów
i uslur.
Poza przeprowadzonymi podwyżkami wsta
Je w pełni utrzymany zakaz podwyiszanla cen
na wytwory przemysłu państwowego i Ul5ług
pańs ·wa, oraz samorządu:
opłaty

3

4

wiłem Wysokiej Izbie, musimy dojść do prze
konania, że s'anowt ona. poważny krok w
kierunku uporządkowania bardzo ważnrch
dziedzin naszego życia gospod.arczego i Jes1
nowym oqnlwem w łańcuchu poczynań B.Zą·
du, zmlerzalącycb do dalszej systematyczne)
poprawy sytuac.11 materialnej mas pr&ću.il\•
cych.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to
operacja obliczona na wielką skalę i nie. po.
zbawiona wskutek tego pewnych niebez.pie·
czeństw.

Stawia to przed rządem, zw:ązkami Zawo·
dowymi, partiam· poldtycznym1 i aparatem ad
ministracyjnym poważne i odpowiedzialne za
dania, wymagaące energii, sprężysto$ci i szcze
gólnej czujności.
Mogą bow•em być i będą niewątpiiwle pod
jęte przez wroga kiasowego próby
za.kłóce
nia toku wykonania tych reform i spaczenia
ich istotnego sensu ł kierunku.
Zamierzona szeroka operacja gospodarcza wy
maga wielkiego wysiłku finansowego.
Powstanie naturalne pytanie, ż jakich źr6·
del pokrywane będzie to wzrastające zapotrze
bowanie środków finansowych.
Odpowiedzią na to jest wskazanie na źró
dła właśclwe naszemu systemowi gospOdarczemu i naszemu ustrojowi.
Żródłami tymi są wzrost akumulacii, opar
tej na wzroście produkcji i na twardym systemie oszczędnoscl. który musi się stać nie.
wzruszalnym prawem naszej gOspodark1,
Nie ulega wątp1iwośct ,:ie w oparclu e
czynne poparcie mas prac1Lfącycb zamierzo
ne żądania osiągniemy, stwarzając w ten
sposób nowe możilwości rOzwoju gospodarczuiności
czego kraju I nowe możliwości dalszego pOd
szeroką operację go
niesienia stopy życiowej mas pracujących.
treść i cele prz'edsta
(burzliwe oklaski),

Szeroka operacja gospodarcza wvm ,ga energii,
sprężystości

Oceniając

w

i

całości tę

spodarczą, kt~rej fatotną

Pod znakiem

jedności

Ko,ejarze PZPR wybierają lomitet
partyjny
I

I

„Sanacja nie pozwalała nam. pracującym,
Radzieckim .polsko-radz:ec
hitlerowskimi
Niemcami, którzy czyhal1i na naszą wolność
i niepodległość. · Lud rosyjski był naszym
przyjacielem i wtedy, gdy sam by! uci&kany
przez carat. To dzięki bohaterskiej walce
ludu . rosyjs~iego. ~zyska~iśmy . niepodległoś~
po pierwszeJ woJn:e św1atowe1, to dzięk1
bohałerskiej walce Armii Radzieckiej nasz
naród uniknął zagła~y, _któ~a nam _groziła
z~ ~trony f~szyzniu niemiec~ego,. Kazdy soCJ~ll.sta, kazdy. ?os~ępowy 1. uezc1wy. P~lak
winien po~ac z;rc:i~ narodow SQWJ~~kich,
propagowac P:ZYJazn pols~o-radz:ecką. · .
T.~· Anton;i ~obrowolsk • stary - boiowmk
soc1allzmu ~owi od. ser~ bardzo . !'OE;tyczi:ie,. w&k~:uJąc tak! Jak 1 poprzedn~ mow~y •
ze Jednosc _Polsk~eJ klasy robotniczej posta.
da :i:naczenle mtędzyn:a~Odowe:
.
„Nie wszysc~ rozumieJą, co .to ~naczy zie
dnoczona partia klasy robotnicze1. Jedność
- to znaczy bój wygrany z reakcją, bój wy
grany ze wstecznictwem. Wrogowie socja1izmu zawsze' wygrywali na naszym rozbiciu,
To oni szerzyli nienawiść do Związku Radz'eckiego. Nie było takich, oszczerstw, któ
rychby rrie rzucano na Związek Radziecki.
poznać prawdy o Związku
nie dopuszczała 00 .przyjaźni
kiej. Sanacia bratała się z
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Warszawa na progu Nowego Roku
Wspaniały

I

(Koresp. wl.

).
Warszawa, w grudniu
Dwa mosty, dwa tunele, jasna ulica Mariensztatu, pierwsi lokatorzy otrzymali mieszkania w kolonii WSM na Mokotowie. Warszawa ożywiona. czY'nem kongriisowym w osta
tnich tygodniach, dzień po dniu wzbogaca .się
nowymi gmachami, bieleje świeżymi tynkami, czerwienieje szybko w górę wyciąganymi
ścianami domów.
Ian trzyletni nie tylko zaleczył ' najboleśniej
sze rany Vlrarfzawy, ale stworzył z niej mia
sto, budujące się z wielkim rozmachem.
Trudne były pierwsze lata, niewielkie fundu·
sze, brak nie tylko nowoczesnego, ale w ogóle
sprzętu. Nie brakło jednak entuzjazmu, odwa·
gi, sił tym, którzy do odbudowy stanęli pierwsi,
robotnikom i technikom, inżynierom.
Do Warszawy przybyliśm:v na gruzy, ruiny,
popieliska, po trze<'h latach kipi życiem, staje
się nie tylko ośrodkiem administracyjnym, ale
również w coraz większym stopniu
centrum

P

11rzemysłowym.

- „Głosu"

rozmach odbudowy stolicy

A.by ocenić nasz wkład w odbu:fowę Warsza-1
wy nie wystarczy przejść "'.Zdłuż trasy W-Z,
zatrzymać się nad Wisłą,
gdzie czerwienieją
minią. mosty, popatrzfć na lśniący białym kamieniem gmach Mi n istcrstwa Przemysłu, czy
gmach Rady Państwa.
N a wet przejechanie
wzdluż i wszerz Warszawy, obejrzenie wszyst·
kiego, da tylko bardzo ogólne pojęcie o tym,
co tu - w stolicy, zrobiono.
Trzeba poznać trochę cyfr. Rok 1946 - na·
kład w odbudowę wyniósł 4 miliardy zł.
Rok
1947 - 8.250 miljr. Rok 1948 - który tak za·
sadniczo zmi<'nił oblicze miasta - 25,5 miliardów. :Kowy ' Rok 1949 będzie rokiem przełomo
wym - ostatnim, w którym z.a~adniczo odbudu
Również w roku przyszłym zostanie przepro·
je się wszystko, co odbudować było można wadzona na szeroką skalę akcja remontów do
budżet na odbudowę znów wzrośnie znacznie. mów robotniczych, na którą Rada Państwa. urn
osiągnie około 32.500 miliarda. Pod koniec pia chomiła kredyty w wysokości 280 mil. zł.
nu sześcioletniego Warszawa
będzie miastem
Pr:yszly rok przyniesie ogromną poprawę wa
wielkim, wspaniałym, liczącym 800 tys. mieszrunkow komunalnych stołecznego świata pracy
kańców.
i jednocześnie stanie się ważnym etapem w dal
Dla tych właśnie mies,zkańców będą już wte szym rozwoju miasta..
dy jasne, obszerne warsztaty pracy i wygodne
~To co rok temu oglądaliśmy na planach, jest
nowoczesne mieszkania. Budownictwo bowiem
le~z
mieszkaniowe, które w roku obecT)ym ruszyło me tylko konsekwentnie zrealizowane,
tak szybko naprzód, obok przeprowadzenia wiel- rzeczywistość niejednokrotnie okazuje się jeszkich arterii komunikacyjnych, będzie głównym cze wspanialsza, niż zamierzenia. Gdy trzy Iata
temu w biurach projektów wyznaczano trasy,
zadaniem nowego planu.
Głqwnym budow.niczym kolonii mieszkalnych ulice, z ołówkiem w ręku obliczano terminy nie
staje się obok WSM - ZOlt, Zarząd Osiedli wzięto dostatecznie pod uwagę jednego z naj·
Robotniczych już obecnie realizujący plany Osie istotniejszych momentów - entuzjazmu i za.pa
dli Młynów, :Mirów, Muranów - wyciągną się łu klasy robotniczej, które znalazły tak wspaone wzdłuż trasy W-Z. Poza nimi zabudowane niały wyraz w Czyn.ie · Kongresowym. Robotnicy
zostn.nie Koło Mokotów, powstaje osiedle na Warszawy, robotnicy śląskich hut, kieleckich ka
mieniołomów we w~pólńym trudzie z zapałem
Pradze i osiedle Nowomiejskie.
Inwestycje budowlane ktlire w roku 1946 prz.y i energią budują stolicę swego państwa. Bez ich
niosłv Warszawie 2.400 i>.b, w roku 1948 dały udziału nigdy by wizja przyszłej Warszawy nie
już mieszkańcom stolicy 7.300 izb, w roku prr przeobraziła się w rzeczyW1stość.
. v.łym w:na.tać .sie _beda c.vfm 12 tysifey.
z. :Weissowa

„Gdy wybuchła wojna wielu w Polsee my
Anglia zaraz nam rzuci na pomoc
swoje wojsko i okręty - wszak mieliśmy z
nimi urnowe soiusznjczą. ·Długo czekaljśmy
nadaremnie na tę pomoc. Związek Radziecki
przed wybuchem wojny dwukrotnie zwrócił
się do pana Becka,
proponując Polsce go.
jusz i pomoc. Chciał nam w ten sposób za
oszczędz'.ć okrutną wojnę.
Rząd sanacyjny
pomoc ZSRR odrzucił. Spowodowało to kaś!ało, że

tastrofę wrześniową.

„Po wojnie nie osiygły jeszcze w Polsce
piece krematoryine, a na&J panowie za granicą już myślą o nowej wo inie. Ale jch ma·
rzeniom nigdy nie sądzone jest ziścić się nasZ:3 jedność - to ich zguba. Kazdy z nas mu
S.: być wiernym członkiem Zjednoczonej Partii
która powstała po półwiekowym rozbiciu, po
półwiekowych naszych walkach 1 marze·
niach 0 iedności. Ta jedność - to spełnienie
w:elkiej myśli najlepszych bojowników o
socjalizm. - Pilnujmy jej iak żrenicy oka".
t
.
1
Tow: s. an1~ław.Łysak.,
przewo~n1czący ZZK
ai:_ializuJ~ historię ruchu ~botm~ego i s~1:1t
kii rozbicia. .Mówca stwie:<f<2lll, ze rozb~Cle
ruchu robot.n:czego utrudru.ało pracę zw1ąz.
ków zawodowych.
„Z klasowej organizacji . proletariatu
-łanei
w warunkach
powo
do obrony kapitalistycznych,
codziennych interesów
ekonomłcznych klasy
robotniczej 1 do
jej po1itycznego wychowania w duchu
walk.i kJlarowej Zwl'!Lki Zawodowe w
warunkach demokracji ludowej wyrosły
do organ1 zacjł, które1 celem Jest być naj
bliiszym współpracownikiem władzy pań
stwowej, szkołą rządzenta socfaJlstycz·
nym przemysłem, szkołą socJaJizmu, a
zarazem or~anizacją stojącą na stra:iy wa
runków materialnego i kulturalnego bytu
klasy robotniczej".
Wskazuiąc na te wytyczne o pracy Związ
ków Zawodowych w referacie tow. Zambrow
skiego, tow. Łysiak przyrzeka .delegatom kon
ferencjj, że pracomcy partyjru·-z,,..riązkowi
zrobią na iwiększy wysiłek, aby zreald.zować
uchwały Kongresu:
,.Postaramy się, by Związek Zawodowy
Kolejarzy stał się rzeczywiście transmfają
part:i do mas. Dotychczas praca związkowa
kulała, byliśmy niedostatecznie
powiązani
z masami. Obecnie wytężymy Siły. aby naszym rzetelnym wysiłkiem zmienić od podstaw pracę związkową, Ożywimy pracę kul
turalną, ~rzy pomocy Ziednoczonej Partii
praca będzie lepsza będziemy wspólnie
P.racowali I wówczas nasze świetlice staną
s.ię. rzeczywiście kuźnią myśli
SOcialistycz.
neJ dla wszystkich robotników. Czekamy
towarzysze delegaci na waszą krytykę i n~
waszą pomoc".
P~ dyskusji i omówieniu kandydatur przy
stao1ono do wyboru komitetu partyjnego,
W tajnym głosowaniu zostało. wybranych
19.-u następujących towarzyszy: Bilski Kon.
stanty. DobroWołski Ludwik
Dobrowolski
Ąntoni, Król Mieczysław, Koc' Bolesław, Ko.
h 1el!!ki Zygmunt, Kaczmarzewski Władysław,
1!Yslak S!anisław, Miroszewski Zenon., Mu·
siał Stefan, Malinowski Konstanty, Mora~z.
czyk Zygmunt. Padzlk ffpnryk, Pałlńskt Ml·
chał. Przybysz Antoni.
Pietrusiewicz Zyg.
munł, Samleo .lilta.nlsla.w. Walczak Jan., Wie.

zlak Helena.
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Noworoczny podarun'ek Crippsa

Kultura-oświata-sztuka

Upowszechnlie~a
Komitet
Wojewoozki
Ksią:bki we Wrocławiu przygotował obecnie
44 ty~ :ące książek 12 wybranych autorów
polskich i obcych, które rozpr?wa~ne zostaną przy współudziale orgamzacJi ośw1a
towych, społecznych, politycznych, związ.
„Głosu")
ków zawodowych i ZMP na Dolnym Sląsku
„Attlee, Bevin i Cripps - pisze „Daily Wor w przeciągu stycznia 1949 roku.
LONDYN - W GRUDNIU.
*
...
...
. './Jsoki, chudy, o wiecznie zatroskanej twarzy minister skarbu Sir Stafford ker" - przyrzekali solennie, że po zakończe
niu planu Marshalla Wielka Brytania stanie
L.. 1pps, stal się dla opinii brytyjskiej symbolem t. zw. „austerity" czyli SUROWEW Szczecinie zakończył się 12-dn!owy kurs
na własne nogi. Teraz jednak, jak wynika z dl.a organizatorów czytelnictwa i samok~tał
GO TRYBU ~YCIA, jaki Anglicy prowadzą od czasu zakoó,czenia wojny.
planu czteroletniego, rząd labourzystowski
lekroć Cripps, dyktator gospodarczy Wiel dnoczonych w tym względzie zmieniło się w zgodził się już do końca swego żywota wlec cenia zorganizowany przez Wydział Oświaty
i Kuitury dorosłych. W kursie wzięli udział
pla
swoje
kiej Brytanii ma przedstawić
się w ogonie amerykańskiego imperializmu, kandydaci, pochodzący ze środowisk robotciągu następnych lat."
ny na przyszło ść, prasa rz ą d o wa szeroko zaPodobnie sprawa przedstawia się i z In- który nas stopniowo pożera."
nrlczyeh i chłopskich, z miast powiatowych
pow~ada, że „tym razem" sir Stafford wskaże nymi projekta mi Cripps'a. „Sir Stafford ośrodków gminnych.
R"ównież poza granicami Wielkiej Brytajakis promyk nadziei, że już niedługo i An- pisze „Daily Worker"
wziął po prostu
czteroletni
g~ia ~yjdzie z impasu gospodarczego, w ja- pierwsze lepsze cyfry z brzegu, skompilował nii w krajach marshallowskich,
kim się znalazła.
je zręcznie raze m i prze dstawił je jako „so- plan Cripps'a wy wołał poważne rozgoryczeZ in'cjatywy Inspektoratu Szkolnego w
To też, kiedy na kilka dni przed Bożym cjalistyczny plan" rządu Partii Pracy. Jest nie. Kraje te nie ukrywają swego niezado- Cieszynie opbyła się tam trzydniowa konfewolenia z planów brytyjskich wzmożenia
Nar~dzeniem rząd brytyjski zapowiedział ogło to mistyfikacja od początku do koflca".
nowowyznaczonych biszenie nowego czteroletniego planu gospodar
O wiele bardzie j realnie przedstawia się swego eksportu i ograniczenia importu z kra rencja i115trukcy'na
cmero dla Wielkiej Brytanii, w prasie znów natomiast dru~a część planu, omawiająca zo iów marshallowskich . Szczególnie boleśnie blii-Otekarzy i kierown:ków punktów bibliotecznych, zwołana w związku z u;ruchomd.epojawiły się tradycyjne już zapowiedzi, że no bowiązanie Wielkiej Brytanii wobec Stanów plan ten uderza we Francję, która w czteroniem punktów bibliotecznych we wszystkich
opapróbę
widzi
brytyjskim
naplanie
letnim
jest
czteroletni
plan
mowa
wy plan Cripps'a
Zjednoczonych. w tej części planu
kreśli jaśniejsze perspektywy przyszłości.
przede wszystkim 0 ogromnym zwiększeniu nowania przez Wielką Brytanię handlu za- ośrodkach powiatu c: eszyńskiego.
eksploatacji brytyjskich kolonii 1 przekazy- rranicznego krajów zachodnio - europej*
*
waniu surowców kolopialnych Stanom ·Zje- skich i wyrugowania Francji z tych rynków
Powtlatowej Rady NM'odowej
inicjatywy
Z
zagranicrnych, jakie udało się jej dotąd w Ząbkowicach uruchomiona została w cadnoczonym.
Rzecz jasna, ze zwlekszona eksploatacja ko utrzymać mimo konkureńcji Stanów Zjedno- łym powiecie sieć bibl~ otek wlejskiich.
lonii brytyjskich. która ma przynieść nowe czonych i europejskich· partnerów marshal*
*
zyskt amerykań~kim imperialistom. nie przy- !owskich.
Kuratordum Okuęgu Wrocławskiego przeTak więc noworocmy podarunek Cripps'a
czyni się w najmniejszym stoon.iu do rozwiązania trudności gospodarc1.vch Wielklej Br:V- nie sprawił nikomu radości chyba tylko no- szkoldło w okresie ostatnich 3-ch tygodni na
tanii. Wprost przeciwnie konieczność utrzy- wojorskim kapitalistom, którzy w bryty.i: specjatn:e wrganizowanych kuirsach 200 bimywania zwiPkszo.nych garnizonów wojsko- skim planie czteroletnim widzą zapowiedz bliotekarzy wiejskich dla nowopowstałych
wych po7a Wielką Brytanią ?.mniejszy 1esz- zwiększenia swoich zysków i zwiekszenia za- na Dolnym Sląsku 168 bibliotek gminnych i
Jcze
bardziej efektywną siłę roboczą, ooóźnia- leżności Wielkie.i Brytanii od decyzji ~a 1.000 bibliotek gromadzkich. Przeszkoleni
bibliotekarze rekrutują się bpośród wiejskich
l .ląc tym samym realizacif' plan6w crippsow- gnatów z Wall - Street.
John Edwards
działaczy młodziieiowych i oświatowych.
skich w samej Wielkiej Brytanii.
1
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Praca daje

pewność pomyślnego

jutra

Moskwa wita NoWy Rok
w nastróiach wesela i otuchy

STAFFORD CRIPPS
Lecz i tym razem opinię brytyjską spotkało rozczarowanie. Już nazajutrz po ogłosze
niu szczegółów planu Cripps'a było aż nadto
jasne, że czteroletni plan Cripps'a nie tylko
nie prtyniesie żadnych ulg narodowi brytyjskiem, ale, że po czterech latach nowej i jeszcze bardziej uciążliwej „austerity" Wielka
Brytania nie usamodzielni się gospodarczo w dalszym ciągu zależna będzie od „pomocy" dolarowej.
Już nazajutrz po ogłoszeniu planu Cripps'a
prasa brytyjska dała wyraz powszechnemu
rozczarowaniu. „Sir Stafford - pisał dziennik londyński ,.Daily Mail" - zapowiedział
dla ludności brytyjskiej długie lata niedostat
ku i wszelkiego rodzaju ograniczeń bez przeA dziennik
błysku nadziei na przyszłość".
„Daily Express" pisał wprost o „idiotycznych przekonaniach polityków brytyjskich,
którzy zgodzili się na pożyczkę amerykań
I plan Marshalla, uzależniając Wielką
ską
Brytanię od Stanów Zjednoczonych i wierząc
we wspaniałomyślność amerykańskich biznesmenów".
Prawie wszyscy publicyści ekonomiczni
zgodnie dzielą plan Cripps'a na dwie części:
pierwsza, dotycząca jego „marzeń", czyli per
spektyw zwiększenia produkcji przemysłu
brytyjskiego i eksportu, oraz druga, realna,
dotycząca zobowiązań brytyjskich wobec Sta
nów Zjednoczonych.
Według projektów Cripps'a w ciągu najbliższych czterech lat produkcja węgla powinna być podwyższona o jedną czwartą czy
li o 50 milionów ton rocznie, produkcja ener
gii elektrycznej o połowę, produkcja stali o
jedną szóstą i produkcja rolnicza o 50 procent.
pisze „Financial Times" „Są to cyfry nie liczące się zupełnie z realnymi możliwoś
ciami kraju". Podwyższenie np. wydobycia
dodatkowej
węgla wymaga zaangażowania
siły roboczej, to jest conajmniej 50.000 górni
ków i inwestvcji znacznych sum w modernizację i mechanizację kopalń. Tymczasem, jak
wiadomo, liczba górników, zatrudnionych w
kopalniach, stale się zmniejsza, a Stany Zjednoczone nie chcą zezwolić na kupno maszyn
kopalnianych, które W. Brytania zamówiła
jeszcze w 1945 roku.
Co więcej - pisze „Financial Times" ni~ nie wróży, aby stanowisko Stanów Zje-

Moskwa, w grudniu
Nowy rok wkracza na ziemię radziecką od strony wysp Kurylskich, skąd poptzez Wła
Chabarowsk i świefdłowsk śpieszy do Moskwy. Stąpa on siedmiomilowymi
dywostok,
krokami, przebywając w ciągu kilku godzin tysiące kilometrów. Wreszcie 12 uderza~
kurantów kremlowskich obwieszcza światu, że w Moskwie nastą.piła północ 1 z kalendarza 1949 roku zerwać można pierws::lł kartkę.
Dla. wielu tysięcy mieszkańców Moskwy obw klubach,
każdym domu moskiewskim,
z
pałacach kultury, w domach akademickich chód Nowego Roku zbiega się z obchodem
i tam, gdzie noc sylwestrowa zastanie ludzi na okazji przeprowadzenia się do nowych mieszdyżurze pracy, a "';~c w budce dróżnika. kolejo kań. W roku 1948 przystąpiono do eksploatacji
wego, przy piecu martenowskim huty metalo- zbudowanych w rni<'ścic 500 nowych domów.
wej, W8z<:dzie ludzie będą. sobie winszować No- W oknach ich w dniu 31 grudnia po raz pierwwego Roku, powiedzą: witaj Nowy Roku, z No- szy płonąć będą tradycyjne ognie choinkowe.
wygląd ulic
Zmienił się również znacznie
wym Rokiem, z nowym szczęściem, towarzysze!
Moskwy miasta.. Rozszerzyły się one, pokryły się 'asfalmieszkańcy
żegnając ubiegły rok
W ciągu tego tem. Wzdłuż trótuarów rozciągn~ły się szpaleobejmą. myślą ostatnie 366 dni.
okresu nic tylko wzrósł dobrobyt ich rodzin, rem lipy, jesiony i klony. Stary Rok przekazał
ale praca ich przyniosla wspani,ałe owoce. 0sią. swemu następcy 2i5 tysięcy nowo-posadzonych
gni~cia pracy d1.ie8iątk6w i setek tysięcy ludzi drzew, stanowiących ozrlobę ulic moskiewskich.
W mie.ście odczuwa się już wszędzie zbliżają.
o
dały w sumie wynik: Przemysł moskiewski
W wystawac!r sklepowych
przeszło miesiąc przed terminem wykonał plan cy się Nowy Rok.
l!J±8 roku, przewyższając znacznie przedwojen- zjawiły się zialone choinki, w szacie szklanych
świecidełek i kolorowych ozdób choinkowyclt.
ny poziom produkcji.

W

Nauczy~ielstwo

polskie zapozna

Zarz. Gł. Związku Nauczycielstwa Polskiego
Towarzystwa. Przyjaźni
wspólnie z Zarz. Gł.
Polsko-Rndzirckiej organizują. w dnia.eh 24-26
stycznia 1949 r. w Warszawi.e w gmachu ZNP
trzydniową ogólnokrajową. konferencję nauczyomówienia i ustalenia zasad
cielską w celu
współpracy terenowej tych organizarji, zapozna
nio. nauczycielstwa z dorobkiem radzieckiej pedagogiki marksistowskiej oraz przygotowania
aktywu nauczydelskiego do pogłębienia przy-

'V

związku z pierwszą. rocznicą. proklamowania Rrpublild Rumuii~kiej zorganizowano w Klu
bie Pr~~y :Mit.>dzynarodowcj w Wo.rsza}Vie wystawę prasy rumuńskiej.
Ehponaty ohPjmują m. in. ciekawy zbiór fotokopii, egzemplarzy nielegalnej prasy komuni-

twórczością

Otwarcie klubu ,..Z1ednoczenia
Polskiego" w Helsinkach

jatni i współpracy polsko - radzieckiej na odcin
ku społecznym, kulturalnych i nauczycielskim.
Program konferencji przewiduje przemówienie przedstawicieli ZNP, Ministerstwa. Oświaty
i T-wa Przy,iaźni Polsko - Radzieckiej oraz sze
reg referatów programowych.
W toku konferencji urządzony będzie pokaz
radzieckich filmów oświatowych. Na zako11cze
nie przewidziany jest wieczór pieśni i poezji ra
dzieckiej.

Wystawa prasy rumuńskiej

w ZSRR
Nowenadbadania
Mickiewicza

Pod przewodnictwem członka-koresponden
M.
ta ·Akademii Nauk ZSRR profesora
Alek.siejewa odbyło s:ię wspólne posiiedzenie
• Naukowo-Badawczego Instytutu Filologiczlnego i katedry. filologi.i. słowiań~kiej i;a uni
wersytecie Lerungradzk1m. Posiedzenie to
poświęcone było 150-letniej 'rOczn'.cy uro~zin
Adama Mi·ckiewdcza oraz nowym badaniom
nad twórczościa wielkiego poęty, prowadzonym przez leningradzlk.:cn historyków Hteratury.
Referat na temat „Adam Mickiewicz" wygłosił profesor Berkow. Następnie wygłoszo

się

z dorobkiem radzieckiej pedagogiki marksistowskiej

Ine

zostały referaty naukowe na temat: „Mic
kiewicz, a twórczość J.udowa", „O spotkanf.iach Mickiewicza w Rosji", a inne.
Otwarta została również wystawa rzadkich
wydań utworów Mickiewic7.a oraz literatury
naukowej 'o jego tw6rczości.

\A/

Warszawie

stycznej i socja1istyczncj począwszy od r. 1918.
Wystawione fragmenty omawiają. historyczne
zmagań rumuńskiej
już dziś dzieje krwawych
klasy robotniczej z reżimem mon'l.rcho-faszystowskim, w rclarji naocznych ~windków. Na po
żólkłych kartkach prasy, opisane są m. in. wici
kie strajki robotników Bukareszteńskich Warsztatów Kolejowych, 8tlumione w bestio.Iski sposób przez policję króla Karolo. II.
Wystawa prezentuje szeroki wachlarz wsp6ł
czesne.i prasy rumuńskiej, zarówno codziennej,
jak i periodycznej. Zwracają. uwagę starannie
wydane egzemplarze prasy fachowej i nauko·
wej w języku rumuńskim a także i w językach
obcych. Wystawa uwzględnia również czasopisma wydawane w Rumunii dla mniejszości naI rodowych.

przez radio

SYLWESTER
12.0ł Wiadomości południowe. 12,20 Muzyka
rozryv;kowa, 12.30 Aud~'cja dla wsi. 13.00 Mon
Warszawa w 1948
taż dźvri('kowy -pt. Łódź r. (Ł). 13.15 PRZERWA, 14.30 (1~) Z prasy.
14.35 (Ł) Muzyka fortepianowa z płyt. H.55

(L) Wiadomo§ci sportowe. 15.00 (L) Komuni·
katy. 15.05 (Ł) „Audycja sylwestrowa". 15.30
W Helsinkach odbyło się uroczyste ot'i\"arcie (f,) „Rzeki i morza w muzyce". 16.00 Dziennik
lokalu „Zjednoczenia Polskiego''.
)6.30 Skrzynka ogólna. 16.45 „Pierwsze wagoLokal ten jest jednocześnie siedziba Townl'zy ny". 17.00 Koncert dla przodowników radiofoni
zadi kro.in. 17.45 Po.ca.danka na tematy obycza
at:!l'a „Polska - Finlandia".

I jowe, związane z Syl~'· e~trem. 18.00 Audycjo. Syl

Magazyny moskiewskie przygotowały się nado ożywionego handlu przedświłteczne
go, zwiększając wybór produktów, win, słody·
czy, owoców. Najlepsze moskiewskie fabryki
cukiernicze - „Bolszewik'' - produkUJl!Ce torty i ciastka, fabryka cukierków i czekolady
wyprodukowały masę
„Krasnyj Oktiabr'' upomnik6w noworocznych.
1200 'wietlic i szkół mo!kiewekich urzłdza
dla. dzieci choinki noworoczne. Słupy ogłoeze
niowc na rogach ulic pokryte 'ł ogioszeniami o
zabawach choinkowych w teatr:i.ch i salach kon
certowych. Najwi(ksza uroczystość choinkowa.
zarówno pod względem rozmiaru choinki jak i
ilości atrakcyj odbęi!zie się w sali kolumnowej
Domu Zwią.zkowcgo. Ognie choinkowe zapłonęły
tam, w dniu 28 grudnia i świecić będą. 2 tygodnie. W ciągu tego czasu w zabawie weźmie
udział 100 tysięcy dzieci moskiewskich.
Wszystkie moskiewskie świetlice i Pałace Kul
wesoły obchód
tury przygotowują uroczysty
Nowego Roku. „Bal w Pałacu Kultury fabryki
samochodów im. Stalina'', „Bal w Klubie Arkrzyczą.
tystów", „Ba:l w Domu Sztuki'', afisze ze wszy~tkich stron.
Wygląd moskiewskich sal klubowych zmienił
siQ już do niepoznania. W Pałacu Kultury im.
pomieszczenia wewnętrzne
Stalina wszystkie
baśniowe królestwo ·zimy.
przeobraziły się w
zasparh śnieżnych,
Poręcze schodowe toną. w
zrobionych z waty. ściany pokrywają. makiety
gór lodowych. Wszystkie sale ozdobione s=t- girlandą. kolorowych latarń.
W chwili, kiedy piszę te słowa, malarze klubowi instalują w centralnej sali Pałacu makietę
wieży kremlowskiej z tarczą zegarową. Wewreproduktor,
nątrz wieży znajdu,ie się potężny
powtarzają.cy bicie kurantów kremlowskich, któ
ry doniesie gościom o rozpoczęciu 1110 Nowego
leżycie

westrowa dla dzieci. 19.00 „W rocznicę utwo·
rzenia KRN-u" - audycja „Służba Polsce".
19.15 „Zwyczaje Noworoczne Z, ZSRR'' - nu·
dycja słowno - muzyczna. 29.00 Dziennik. 20.45
Muzyka lekka. 21.00 Występ zespołu Teatru
„Syrena". 22.00 Muzyka taneczna. 24.00 Sygnał
czasu, gong, dzwony, zapowiedź Nowego Roku.
24.30 Muzyka taneczna.
24.02 Przemówienie.
1.00 (Ł) „Zabawa Sylwestrowa" - transmisja
z PZPB Nr 1 w Łodzi. 1.15 d. c. muzyki tanecz
nej. 2.50 Program na dzień nasteunv. -3.00 Za·
Roku.
kończenie audycji i Hymn.

'

Nr
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Nowi ludzie w kierownictwie przemysłu

0 lodzi Wkilku Wierszach

,

Gó1·nicv przodownicy-dyrektorami zjednoczei1 i kopal n N;~~EeHi~:iL~~h!~~~~y z!\':~:E~~?;

b yły człon.ck KPP,
.
'I' ow. Ste f an Szczę śmak,
We wtorek, dnia 28 grudnia rb. odbyła 81·ę
w Centralnym zarządzie Przemysłu Węglowego pracowa ł przed "IVOjną jako maRzynista w hucie
· " . 0 d l!J1G roku pracuje· w przemyśle
~ 1 i- 1 ow1ce
w Katowicaca".,. uroczysta nomi·nacja szescill „„
P rzodujących górników, wysur.iętych
- na ki·ero- węg1owym, obecuie został on mianowany wiec·
k
d
wnicze stąnowiska w przemyśle węglowym.
yre ·torem kop. „Siemianowice''.
Podczas uroc z~·stc.i nominacji przemow1enie
Były rębacz, a ostatnio sekretarz organizacJi
partyjnej kopalni „Zabrze Wschód" tow. Kra- wygłosili generalny dytektor CZPW tow. Józef
me-Kra.sowiecki zosiał miano"IVany zastępcą na
zakłady
Zjcdnoczania
. czelnego dyrektora Zabrskiei,eo

t1z1·ew1arsk"1e

w1·elk1"e

Biurze Prezydialnym Zarządu Miejskiego.
h
·
Każdą znalezioną rzecz należy w·· ci~gu
d
z 2-c
1
arzą u
przekaze. ć do Kance a•rt.:
tyc:iod.nt
104 , sk ą d
M ;ejskiego przy ul. Piotrkowskiej
b
·
•
właścici ele będą mogli odebrac swoie zgu Y
za potwierdzen em odbioru. Znalazca, który
żąda „znaleźnego· • powinien to oświ adczyć
przy pnekazywaniu zguby. Wykazy rzeay
znalezionvch będfl umieszczone na tabllicy

. 1u w i;g1oweW y d zia
..
d
Szczęśniak, prze staw1c1e1
· · 1
i;:o KW PZPR tow. 1' r·itr ę ga oraz prze d staw1c1e
. ·
·
w
i l om, ze
CZZG tow. Stefania k . p odk· re śl·i
·
Polsce Ludowej klasa ro 1iotnirza otrzym al a me.
·
ogrnnirzone możliwości a wa n~u sro1ee z nego 1
życ zyli no"IVym dyrektorom powodzienia w ich
przyszłej pracy.

w

Miejsk'ego przy t~l. Pioti:również w Dzienniku Urzę
Miejskiego.
Zarządu
dowym
•
Znany przodowni~ pracy kopal'li „Makoszo„ESKULAP" - to nazwa p ' sma kola mewy" ręba~z tow. Czesław Zieliński, został mia
Odbudowa wielklch zakładów dziewarsklch maszynach jednego typu. wyrab'ających wy- dyków u. Ł. Pożyteczne te pismo zamieszcza
nowany wicedyr:ktorem kopalni im. J. 'Wie·
artykuły do ~ yczące wiedzy medycznej, higie
I k tóre na cześc robotników, poległych w r. łącznie wełniane wyroby dziewiarskie.
ezorke.. w Janowie.
Uruchomienie Zakładów n:i wiosnę przy· ny i sianu zdrowotnego ośrodków robotniG6rmk z kopalni „Jowisz" tow. Józef Wąto 1905 w walce z caratem, nazwano lm Ofiar
rek pr.zedwojenny aktywny działacz RPP, zo· 10 Września i które m'eścić się będą w zni- ;złego roku przyczyni s'ę w wielkim stopniu czych i wie iskic:1, a na tym tle rolę leka·
etał mianowany dyrektorem kop. Gen. Zawadz- ~zczonych budynkach dawnej fabryki Silber- 1 do zracjonalizowania produkcji w całym prze rrn : medyka-społecznika.
KIOSKI Z WODAMI l\llNERALNYMI steina w Łodzi, posµwa się szybko naprzód. '· myśle dziewiarskim.
ki.
Zakłady będą wyposażone w na jnowocze- . w sezonie w' osennym roku prz)"!'złego staną
Rębacz. z kopalni „Wirek'' przed wojną ak· Do chwili obecnej wykonano foz 90 procent
tytrny dzułacz PPS le,vicy tow. Jan Węgrzyk wszystkich robó. inwestycyjnych, przekracza śnicsze urządzeni!! prvdukcyjne; a ponadto również na peryferiach miasta. Narazie jed·
pos · aaać będą warsztaty mechaniczne, elektro nak kioski te, gdzie można było napić się
obej~nje stanowisko wicedyrektora kop. „Biel Jąc plan roczny o 20 procent.
wó:i zdrojowych ' le.c zniczych ze wszystkich
Zakłady Dziewiarskie im. Ofiar 10 Wr.ze- ·techniczne i stolarskie.
ezowice".
(m)
Przy Zakładach czynny będzie żłobek na ::iol!'kch uzdrowisk są zam'mi~te.
Były rębaez kop. „Bielszowice'' tow. Emil śnia będą wzorową jcclncstką prcilukcYJną
prze·
ODDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO Szczególną
świetbica.
przemysłu włókienn'.ezego, zorganizowaną we 220 dZ'ieci i wzrowa
Pi h
„:ir:k'z,~stał mianowany wicedyrektorc~ kop. dług .. najnowsz~ch wyma.gań tcchn'ki i e.ko-1 u:"~gę ĘJOśw'ę~ si_ę urządzeniom z zakr.esu ni?s~ się z da\\nego lokalu przy ul. Wólcz~ń
nom11. P!odukcia zakład.ow .b~dz:ie calk~w1cte higieny i b~zpieczenstw:i pracy t. j. sz~t~iom j sk1eJ 18 do „no~ego lokal.u mie s zczącego się
·
zmechamzownaa i będzie się odbywac na natryskom i ambulatorium dla robotmkow. przy ul. Leinon"W 10.

Przemysłu Węglowego.

U

I

powst'lJ·ą
U

og!OS7eń 'zarządu
Łodz"1 kowskiej
104, jak
•

,

•

Rozbudowa nowoczesne1 fabryki na ukonczen1u
0

I

ret.~ Przodownica pracy tow.Helena Gudasz
Bloki przy Ul. Za_w.szy
uzysk al ą gazamr erze
Nasz cpel nie pozos•ał
.L
bez echa

W

ubiegłym tygodn[u pisaL: śrny 0 blokach

domów robotniczych, zbudowanych przez za
rząd Miejski przyy zbiegu ulic Franciszkańslciej i Zawiszy. w artykule tym zwrócili·
śmy między innymi uwagę na fakt braku w
i ldczników
mie~aniach gazomierz
1 k·
ze e d
trycznych .i . domagal.J.śrr?'y się ab
arzą
Y
Miejskii zajął się tą i;pra ą '
w ·
.
·
Artyk~ na~ n~~ pozo~tał bei; echa. Obec
~e bow1.em. J.ak się .dowiadujemy, Gazownia
za.opatNruJe mieszkan:a w .gazomierze. Tak
owy Rok dobrz.e się zacznie dla Io.
'W!lęc
(m)
kat.arów wyżej wymienionych domów.

•

•

•

•

.

awansowała na stanowisko kierown\ka oddziału

miesiąc

był

tak bogaty w
1948 r.
Ostatni
~ofiiosłe ~ydarzenia polityc~no - .sp~łeczne.j
ze przy nich zbladły tak wazne w zycm kia~
sy robotniczej wydarzenia, jak cały szereg
awansów społe~znych , które Polska Od~oqzo
na" dała. roboti:ikom,. jak gdyby i:a „gwiazdkę · Między mnym1 awans taki. otrzymała
tow. Gudasz Helena, dł.~go~etma tkaczka
, .
PZPW Nr, ~5. (~awn. Kami~sk1).
Przeszłosc JeJ, podobna Jest do przeszłosci
tysiąca innych „dzieci robotniczej Łodzi". Bę
tląc jednym z pięciorga dzieci palacza fabrycznego, już od dwunastego roku życia za
częła pracować w fabryce: najpierw jako po
dawaczka nici, później - jako tkaczka. Rewolucyjne tradycje rodzinnego domu (ojciec

mąż

był ~zynnym członkiem

I

i brat
SDKPiL,
nal<;żc~i do KPP), nie pozwoliły j~j ograni:
czyc się tylko do pracy zarobkowe]. - Choc I
sama oficjalnie cto partii nie należała, pomagała jej jednak ~zy~nie w „Techi:i~e" i_ p~zez i
MOP.R,. za. co siedziała nawet pięe miesięcy
.
.
, .
w więz1emu.
Po. klęsce wrzesmoweJ .1939 r. wyJecha~a z
rodzmą do ZSRR, gdzie pracowała, iak~
tkaczka w fabryce w Nowych Gorkach i
swym stosunkiem do pracy zdobyła sobie tytuł „Stachanówki". Po wyzwoleniu wraca do
swojej fabryki, gdzie do dziś pracuje. Tam
też, mimo, że było to już dawno po rannej
zmianie, „złapali§my" ją (co prawda po 15minutowej pogoni) - na krótką rozmówkę ...

I

I

Tajemnice

kol~jek

przed Domami Towarowymi

Odpowiedzi RedakcJi
Ob. Jan Szyszka. Sprawę powinlen obypo~ohla
watel ,skierować do Sądu Ubezpieczeń Spo·
Ostatnio dał się zauważyć szczególnie wzmołecznyc~ w Łodzi, który mieści się przy ul. żony ruch w Domach Towarowych i sklepach
Nowotki: ewentualnie zwrócić s.ię do Zw. bławatnych PSS. Ustalono, że wielu klientów
Inwalidow, by interweniować w tej sprawie. tych sklepów rekrutuje się z warątwy speku(m)
lanckiej, wykupującej towary dla handlu łait
-0--cuszkowego. Dezorganizowało to prawidłowe za
z TOW. PRZYJACIOL tOLNIERZA
opatrzenie ludności pracującej, tworząc zbytecz
żołnierza Oddział ne kolejki i narażając robotników chcących ku
Towarzystwo Przyjaciół
Grodzki w Łodzi urządza w dniu 1 stycznie. w pić potrzebne im materiały, na
niepotrzebną.
„Klubie Pracowniczym" (Tabarin) Narutowi· stratę czasu.
cza 20 „Zabawę do rana" na którą zaprasza
Delegat1ira Komisji Specjalnej w Łodzi w
członków i sympatyków.
celu położenia kresu praktykom spekulantów,

Kom·s a S1ecjal,1a

kres mach nae on

s~e~

lant6-w

dniach przeimwią.tecznych
przeprowadziła w
wielką akcję, mającą na celu likwidację w za·

rodku takiego stanu rzeczy. W wielu sklepach ··
tekstylnych zatrzymano osoby, kupujące towa
ry na obce wypożyczone lub też kupioae legitymacje. W samym tylko państwowym Domu
Towarowym funkcjonariusze Komisji Specjalnej
zatrzymali 60 osób.
Akrja ta przyczyniła się wydatnie do uzdro- „Pytacie, jakim to cudownym sposobem
materiałowym, Pr.z~noszę się niepostrzeżenie z miejsca
wienia stosunków na rynku
na
Przytrzymani spekulanci będą. surowo ukarani. mieisce? - wita nas z filuterną miną - o
(8. W.) mam ja tu swoje „chody"; znam tu każt'ly
kąt, każdą dziurę i bez mała każdą maszynę
- prac~ję tu już bowiem (tu nastąpił typo~o kobiecy uśmiech i cicha prośba: - „a mo
zeby tak bez lat, towarzyszu?" - a dopiero
po. namyśle: w •każdym razie, ponad 30 lat).
Juz z tego choćby tytułu uważam tę fabrykę
Z nadej~ci~m wiosny. całą akcję budowla-I Osiedle upiększą trawniki, kwietniki i par- lejowa wraz z urządzonym tam dworcem po części za swoją i dlatego właśnie zaglą
ną, prze.widzianą w Panstwowym Planie In- ki, aby zapewnić tamtejszym mieszkańcom •kolejowym, trasa auto - drogi, oraz dogodne dałai:n przed .chwilą. do wszystkich naszych
dodaje po
linie tramwajowe. Od Południa otoczona bę placowek. Nie chciałabym westycyJnym, przejmuje Zakład Osiedli Ro- maximum warunków zdrowotnych.
Plany budownictwa ZOR-u opracowuje dzie ta dzielnica pasem plantów, ciągnących chwili - aby działo się tu coś poza moimi
botnłc~ych, który w . chwili obecnej układa
plecami.,.
szczegołowy plan działania. Dla samej Ło- Centralne Biuro Projektów i Studiów Budow się od ulicy Wolborskiej poprzez Ogrodową,
to potwierdziła całkowicie
Podrzeczną, aż do Parku na Helenowie w kie
Ośw iadczenie
dzi przewidziana jest suma ok. 650 milionów nictwa Osiedlowego w Warszawie.
W związku z powstaniem nowego osiedla runku północno - wschodnim. Zieleńce te pod opinia dyrekcji i robotników. Tow. Gudasz
złotych na budowę nowych bloków robotnina Bałutach, warto zapoznać się z projekta- niosą nie tylko wygląd estetyczny tej dziel- jest rzeczywiście całym sercem oddana fabczyc~.
W pierwszym etapie ZOR zajmie się wznłe mi tak zwanej aktywizacji ~alut, przewi- nicy, ale dadzą również wypoczynek dla płuc ~yce, dla niej i nią tylko żyje. Nie dla sławy
i uznania, te już zdobyła. Wśród osobistych
1leniem osiedla robotniczego na Bałutach. dzianymi przez Miejski Wydział Planowa- dorosłym i dzieciom.
Osiedla i kolonię, koncentrujące się na Ba- dokumentów obok Listu Uznania za pracę
mie nia. Postanowiono bowiem na Bałutach, któZostał już ustalony teren pod budowę swe szkoły, przedszkola. społeczną w Zw_. Patriotów Polskich, Listu
uzyskają
ści się on między ulicami: Zgierską, Woiska re częściowo są zrujnowane, a częściowo na- łutach,
Polskiego, Franciszkańską, Jakuba i Wolbor- dają się do rozbiórki, urządzić nowoczesną żłobki, kino, Dom Towarowy, Ośrodek Zdro Pochwalnego i Dyplomu Uznania za w·y dajtym wygodniejszą , wia wraz z kąpieliskiem. Projekty te zosta- ną pracę z Min. Przemysłu ZSRR, znajdujeską. Osiedle będzie składało się z 1006 miesz dzielnicę mieszkaniową,
kań o łącznej kubaturze ok. 165 tys. metrów że zbliżoną najbardziej do centrum miasta, ną prawdopodobnie częściowo zrealizowane my Dyplom Uznania od Min. Przemysłu Pol
ski Odrodzonej (za udział w wyścigu pracy,
sześciennych. Już w roku 1949 będzie wy- a z odleglejszymi dzielnicami połączoną wy- już w ramach Planu Sześcioletniego.
Tak więc, Bałuty najbliższej przyszłości, w którym zdobyła pięć razy I-sze miejsce,
koficzona i całkowicie oddana do użytku godnymi liniami . tramwajowymi. Tak więc,
część osiedla, stanowiąca 30 procent projekto Bałuty wraz z przylegającym do nich Sta- staną się jedną z najpiękniejszych dzielnic raz II-gie i raz Hl-cie) oraz legitymację do
rym Miastem będą stanowiły ośrodek pół- naszego mia.sta, zapewniającą doskonałe wa- Brązowego Krzyża Zasługi, który otrzymała
wanej całości.
Osiedle zostanie zbudowane według najno nocnych .d~ielnic .miasta. - Będzie to ośro- run~i mie.szk~niowe ..zdr?wotne i kulturalne za ofiarną pracę społeczną.
wocześnieiszych wymogów . mieszkaniowych, dek -admm1stracyJny, gospo~arczy ~ k1~lt.ural- z~mi~szkuJąceJ tę dzielnicę ludności robot- Najmilszymi dowodami uznania za pra
M. Zal.
mówi dalej nasza rozmówczyni - jest
lokale będą miały wszelkie wygody, światło. ny. Przez Bałuty przechodzić bedz1e lmia ko mczeJ.
cę dla mnie serdeczny stosunek do mnie całe~
gaz, łazienki. Projekt ZOR uzgodniony jest
załogi. Tegoroczna „gwiazdka" przyniosła m1
z Dyrekcją Planowania Przestrzennego w
dwa nowe tego dowody. - Po pierwsze, wyŁodzi. Przewiduje on również stworzenie w
brano mnie delegatem na Kongres Zjednocze
nowopowstałym osiedlu, wszelkich niezbęd
niowy Partii Robotniczych, a po drugie z
nych instytucji społecznych, jak: świetlice,
w
dniem 1 grudnia br. awansowałam z tkaczki,
żłobki, przedszkola, oraz urządzenia gospoW zwią zku z reorganizacją. systemu stołówek PSS, CZPWl, OKZZ. Centrali 1'.fo;?snej, Związku na kierownika -oddziału przygotowawczego
darcze - jak sklepy spółdzielcze i państwo
tkalni. Szczerze mówiąc, początkowo straszwe. Słowem, osiedle bedzie pod każdym pracowniczych odbyła się wczoraj w OKZZ kon 1'.frtalowc6w i Partii.
ferencja, na której wyłoniono specjalną komi 1 \V najbliższym czasie rozesłane będą. do zakła nie się tego awansu bałam. Wydawało mi
względem samowystarczalne.
n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111nm1u11n11111111
sję. Komisja ta zajmie się zbadaniem ilości re c16w pracy ~pecjalne ankiety, które pozwolą. pra się, że nie dam rady. Kongres pomógł mi
flektantów na korzystanie ze stołówek pracow cownikóm wypowiedzieć się, czy i z jakich obia niejako do zdobycia pewności siebie - teraz
jest już dobrze ..•
niczych. W skład jej weszli przedstawiciele dów będą chcieli korzystać. (m.)
--------111111111111111111111111- - -- - - - I tu opinia dyrekcji potwierdza wewnętrz
ne przekonanie tow. Gudaszowej. Do Kongresu pracoy.rała na nowym stanowisku z po
dodatkową
dając
mocą byłego kierbwnika działu przygotowaw
czego, zaś po powrocie z Warszawy już bez
produkcję wartości 1 OO miW dniu dzisiejszym 31.12. praca w Centrali zgłoszone przed godziną 12 - tą. Pog'>towie funk „niańki", sama daje sobie doskonale radę.
·złotych
Awans nie zmienił w niczym jej stosunku
Ubezpieczalni, w wszystkich agendach Ubezp'e cjonuje normalnie.
Apteki Ubezpieczalni dzsiaj czynne - zoboZałoga PZPJG N.r. 8 podjęła w ramach czalni z wyjątkiem Pogotowia i aptek trwać wiązane są de wykonania bieżącej pracy, nie do spraw załogi. Nadal jest duszą Rady Zakładowej , miejscowego Koła Ligi Kobiet, opie
czynu kongresowego zobowiązanie dodat- bi;dzie do godziny 12-ej.
mogą być jednak . zamknięto przed godziną 16-ą., kunką żłobka . Jej zainteresowania są szero655.000
rb.
kowego wykonania do końca
Lekarze rejonowi w tym dniu przyjmują do porzym zajmą się sporząd z ani em remanentu.
·kie, wszystko ją obchodzi. Zdaje się to najle
Normalna praca Ubezpieczalni rozpocznie się piej utwierdzać w przekonaniu, że awans
metrów tkanin.
godziny 13-ej z t y m, że zobowiązują się zała
spotkał ją zasłużenie, że w oparciu o takich
Jak się dowiadujemy zostało to zobo- twiać wszystkie wizyty do obłożnie chorych, 3 stycznia 1949 r
kierowników, wychowanych przy warsztacie
terminem
wiązanie zrealizowane przed
żyjących sprawami fabryki i robotników:
- w dniu 27 grudnia, kiedy to fabryka
przemysł nasz bedzie się dźwigał z dniem
wyprodukowała 665.000 metrów • tkanin
każdym w górę, że soełni zadania, jakie staponad plan wartości około 100 milionów
wia przed nim 6-cioletni Plan Gospodarczy.
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Nowego Roku I życzymy
wszystkim Członkom ·ZMP i całej

polskiej, najpomyśl~iej
szych wyników w pracy pro.wadzącej kraj do ·. socjalizmu
młodzieży
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Ro. 1949 będzie naszym rokiem

na okres przed- i pozjednoczeniowy.
Nasz wysiłek nie o~raniczył się jedynie
do pracy organizacyjnei. Tysiące i rlziesiątki tyslęcy naszycl1 kole~anek i kole.
gów znalazło 5 ;„ wśród bohaterów Polski
"
Ludowej, przcdowników pracy.
Miniony rok umocnił stanowisko ludu
polskiego na wewnątrz i nazewnątrz. W
roku tym cały naród, a z nim miodz'eż
polska wstapiła twardo i zdecydowa·ni na
e. .
· .
' ·
drogę :V . odąc;-i. do dobtobytu 1 szczęscia
wszystkich lu-iz1 pracy w Polsce - drogę,
która prowadzi do socjalizmu. Wyrazem
tego jest połączen'e :ię part'i robotniczych
w Polską ZjednoCTnną Partię Robotnipnodującą siłę całego narodu.
czą b
h
J d ··
e nosc ruc u ro otniczego i jedność
ł d
m o ego pokolenia Polski są gwarantem
naszej niezawisłości i naszego ustroju, w
którym lud pracujący sam poraz p' erwszy w naszej historii stanowi o swych
własnych losach.

w budow· e Polski Socjał;stycznej.
W nowe dni roku 1919 wchodzimy z roz
machem i e-n tu7jazmem1 Rok ten, w przeci wiei'1stwie do roku 1939, będz:e rokiem
wielkiego zwycięstwa i triumfu naszej
·dei, której wyznawcami są setki milionów ludzi na ca.łym świecie. Silni dzięki
sojuszowi z krajem ~ycięskiego socjalizmu - ZSRR z krajami demokracji ludowej : z ludami całego świata, walczącymi
przeciwko ustrojowi wyzysku, przemocy
kolonialnej i eksploatacji, rozpoczynamy
nowy rok. rok 1949, który będzie naszym
rokiem, rokiem zwycięstw sprawy, której

czną m 1 odzieżą całego :'wiata w

ramach
i utrwalać wielk'e
dzieło pokoju. W iemy doskonale, że walka
z wrogiem postępu trwa. Trwa ona w całym świec'e i w naszym kraju i prowadzić
ją będziemy musieli również w roku 1949:
w fabryce : na wsi, w szkole i w biurze,
wykrywać będziemy wroga i n'.eub!aganie
go zwalczać.
podnosić wydajnośf naszej
Będziemy
pracy, włączymy się do wielkiej bitwy o
przedtermtnowe wykonanie trzyletni.ego
planu gospodarczego. Przystąp'my do realizacji wielkiego planu sześcioletn'.ego i
Polskiej Zjednoczonej
stając przy boku
Partii Robotniczej będziemy brać udział

Z kalendarza spadają ostatnie kartki
roku 1948, roku, który w dz'ejach ruchu
młodzieżowei~o w Polsce. 7aznac?.vł i;ie
chlubną i zaszczytną kartą ~ rin·em 22
lipca, dniem, w którym z czterech ideowowychowawczych organizacji mloclzieżo
wych powstała jedna, potężna organizacja
Zwią
skupiająca m!oclzież m'ast i wsi zek M!odzieży Po!sklej.
Gdy patrzymy dziś z perspektywy minionego roiku na to, czego byli. śmy nie tylko świadkami, a•le i wspó'twórcami. to ma
my prawo odczuwać uza.sadn'oną dumę z
naszych osiągnięć. Cel i pragnienia całych
pokoleń młodzieży pol-;kiej stały się faktem dokonanym. Młodzież polska we wspól
nym wysiłku, jednocząc wszystkie swe
najbardziej żywotne i wartośc'owe siłv.
-wstąpiła na jeden wielki i pro.sty szlak,
na drogę prowadzącą do socjalizmu.
W roku 1948 dokonaliśmy wielkiej pracy, której szczególne na~ilenie p::-zypadało

!::iFMD

budować będzie

•• z

służymy.

Oracz.

Kolo wiejskie ZMP organizuje przedstawienie

I-

,,Dosyć ma wieś polska bog::iczy, µasoży
na nędzy sąsiadów. Do„yć w1•z.y::.kiwaczy, którzy w swoje ręce przeJrnowaii ~iar
nv, mazzyny, nawozy, kredyty, pr~'!rn<i-:zone
przez państwo dla najbiedniejszych . . W opar
ciu o pomoc klasy robotniczej biedny i średni chłop rozpoczął walkę z niesp:awiedaw.:iś
cią i wyzyskiem. Sojusz z klasą ro!:>Ptn:czą
zapewni mu zwycięstwo w tej W'l.b:?, zaptwni mu trwałe korzystanie z owoców tegc ·zwy
cięstwa. Chleba w Polsce nie zabrakP.ie i będzie sprawiedliwie dzielony."
Teraz chór pod kierownictwem rnle.iscowego nauczyciela odśpiewał melodyjnie brzmią-

I

tujących

Ładnie to powiedziała Marysia Jąckówna
na wstępie przedstawienia p. t. „Z Nowym
zgr<.!ne
Rokiem", .. zorganizowanego przez
Koło yrieJ~~ie Z~. W przedsta·:"'ie~iu
uc~estniczyh 1 ~t~rsi gos~odarze z całe~ w10ski, .bo to przec1ez atrakcJa. zwłaszcz'.I, ze mło
dzież 'wioski niejednokrotnie w wie tu pracach dubrze wywiązała się z zadanh.
•
DOTRZYMUJEl\IY SŁOW<\
z tym przedstawieniem, to było tak na
ostatnim zebraniu Zarządu Koła, .kied.v spraw
dzano wykonanie planu pracy za rok .94P..
„
.
. K o ło, mimo
. ze
zap 1anuwału so
1z
ok aza ł o się,
bi~ ze:rga1.i?Owanie jednego przeds•: 3 w;.enii'l
dla całej wsi, tego punktu nie wykoirnh Cót
było robić? Czas naglił. Marysia Ją ·kówm,
absolwentka kursu świetlicowegrl, znająca
się doskonale na organizowaniu p.·:wdsta-1
wień, podjęła się tego .zadani11 1 3. wszyscy
W nowy, 1949-ty rok wchodzimy z ufno człc.nkcwie Koła chętnie pomag:;ill ;eJ w pra
ścią i wiarą w nasze siły, w siły naszego ·: 1
narodu i w siły świata postępu i demo- ·Za temat posłużył montaż p. t. „~ N·Jwym
Rokiem", zawarty w ..Materiałac11 Swietlko
kracji.
wych". Podzielono funkcje. rozpi:rnno i r >zk
1948
był rokiem klę<=k i porażek dano 1ole, zrobiono kilka prób i --- gotowe'
Ro
ob?zu imperialistycznego, dążącego drogą I Część piosenek młodzież znała, dlatP.g 1 ł::itucisku wolnych ludów do przedłużenia w:~ 1 sza była praca miejscowego 1al!<'zyciela,
który podjął się zorgani7owania r.h•)ru, i naswej egzystencji.
Rok 1949 przyn:es'c dalsze utrwalenie uczenia go piosenek potrzebn~ch .do przedw ś~ie~ie idei pokojowej współpracy na- stawienia.
rodow I braterstwa ludzi pracy. Ginący
ZACZYNAMY
kapital~m otrzymuje coraz to nowe poPre~ko
przygotowań i trPma'
Gorączka
tęzne c10sy zadawane mu przez między
biegła wskazówka zegara. Godzina 18-ta. Kur
narodowy obóz postępu.
tyn'l wzniosła się w górę.
Młodzież polska wspóln e z demokraty~:t1!'1Pk mówił:
1

cą. śliczną pieśń.

Najgorzej chyba wypadł Walek, b0 g0 przy
i słowa przemóv,dć nie
mógŁ Ale początkowo kiedy mówił;
„podajmy sobie ręce, wy z miasta
i my ze wsi od wsi, do wsi, do miast.
budowac· J'utro wraz,
.
wraz!
w szeregu pierwsi! to mu wszyscy brawo bili, i wypadło to wca-

występie stremowało

I<= nieźle.

Głębokie wrażenie wywarło przedstilwienie. Wywarły je końcowe· słowa Kazik~
Grudki, przewodniczącego Koła: „W n<.lszeJ
ZMP-owskiej „Szopce" nie ma kuglarnej postaci diabła, nie ma królów, nie ma nieśmiełych pastuszków, są zaś twórcy nowe.;o życia i są ich wrbitowie. Dla nas zło, to nie ~est
coś bPzoscbowego, to są ci, którzy usiłuil i:a~
wyzyskiwać: paskarz, spekulant, bog'.1.cz \\ ~eJ
ski. głuoie plotkarki. Dlateiro. wydalism~ .:m
walkę! Walkę na śmierć i życie! I z.wyc~ęzymy!"
Pod naszą choinką
Podarunków nie złożył
Ani anioł. ani święty Mikołaj
Ale iest pod nią wszystko
Co dla Polski dziś tworzv
Twarda praca i moja i Twoja.
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Wieczorek Młodzieżowy. Taki bez wódtypowo nasz. Zaprosimy naszych rodzicow i starsze społeczeństwo i pokażemy jak
'
G~y .dojeżdżałem do swej rodzinnej wsi w l'.Ta moście kolejowym znów c J~ n0we"O: to my potrafimy się bawić.
-:-- „,A i;asze na.iooważniejsze osięgnięcie i;io~1ecie radomszczańskim. udając się na brama triumfalna. wzniesiona tu 'la cza: ppe
dwóch biegu sztafety ZMP. Kłomnice p:o.eciez sa ' m<?w1 zno;v kpl. Sroka - to kurs buch;iltesw1ęta.. odczuwałem zadowolenie z
powod?~· Jechał~m prze.ci~ż do. swego dom~ pierwszą wsią na granicy wojew. łódzkiego; ry1~y. ktory zorgani~oi.:raliśm'!' przy. współ~
udzi_ale tow. Jafry, kierownika Społdzieln1
i ~odzicow, .a rownocz~sme m1ał~m spędzie gdzie istnieje Koło ZMP.
Samooomocowei w Kłomnicach. którv sam
święta w w10sce, z ktorą mnie tyle łączyło,
Z kolegami spotkałem się jeszcze te~<J sa- 1 na nim wykłada. Korzysta z nieE!'o 15 naw które.i przez dłu~szy cza~ pracow&łem w
Kole Młodzieży Wiejskiej , Uici", którei:,;o to. mego wieczora. Rozmowa, oczywi§cie p'J kil- szych koleżanek i kolegów. J"k skończymv
Koła przez rok byłem przewodniczącym. ,fak ku wstępnych ,,jak żyjesz?", „co słychać?', ze kurs. to wielu z nas zgłosi się do pracv. irdvż
będziemy już mieli wymal.'!ane kwalifikacie"
~yją, jak pracują . moje kol;żanki i ltoledzy, szła na zagadnienia organizacyjne.
- No, i co jeszcze ... acha! - mówi kol.
utworzyliśmy Zarząd Gminnv
_ „Wiesz,
Jak P.rowad;zą pracę orgam~ac?'Jn'l? - 010
Zarząd
pytania,. ktore .. nasuwały m1 się przez cały ZMP i z naszego Koła mamy w nim aż trzech Woldan, przewodniczący Koła.
przewodniczącego, sekretarza i ~minny ~ZPR p_ozwolił nam korzystać ze swo
. . kolegów .
czas r;ie1 po.drozy_
ich . pom1eszc;r.en w wolnych godzinach i w
~<;>ciąg. mmą! R~~~msko .. 1 coraz bardzie~ skarbnika" _ mówi mi ieden kolega.
1
Gmmnej Radzie Narodowej mamy swego
.
zb!Jzał się do „m0Je:1 stacJJ.
- „To Jeszc~e me -. powiad.a..kol. Sra.~·1 pr~edstawiciela. I. jeszc:i:e jedna spra.wa, 0
Spo~Jądałem. przez oknC? wagon~ n;i ~~aJ~
rr,ie m1 strony i z c~raz w1ę~~zą niec1erpuwos -. „zobaczysz 1aką .będziemy miel! tera;z ~)!- ktorej zapomnieliśmy Ci powiedzieć. w przy
bhotek~, .ponad tysiąc tomow, na~za bib1·0- szłym roku bedziemy mieli Ośrodek Zdrowi<.!..
etą wyglądałem konca podr;ozy. •
Głuche dudnienie kół i metaliczny rlźwięk tekę .wieJsk" ZMP. łączymy. z ~minną. h•o- Ten nowowybudowany budynek, w którym
wiązań mostu oznajmiły, że miia•ny już War rząc .1edną .dla całeJ l!~my, 1 my, K~ło ZMP. mieś'cić się miała ,.Kasa Stefczyka·". b~dzie
przeznaczony dla prac zdrowottę na Bobrach. Przez okno w:,igon11 'Jrprz01łem bę~zi~my Ją prowadz-ic. I lokal gm~na nam również
na nowowybudowanym przystankJ kilku lu- daJe 1. ft~ndusze na te ~ele hP.~ą A 1a zosta- nych".
dzi oczekujących na pociąir. Od ki1Ktmas1u łem t;>ibl!otekarzem gminnym I bvłem na od-I Bvłem zadowolony. Moja wieś i Koło ZMP
dni Bobry, w których róu·nież is~nieie Koło praw1.e ~ Rad?r;i 0 !<u. ~awet „Gł.os .R::idom-1 w niei istniejące. nie pozostały bezczynne.
ZMP, miały już swói przvstanek. Nie tr.-e- szczan~k1. zam1es~1ł mo1ą wypowiedz na te- ' Podobnie, iak w Kłomnicach. pracuje sie i w
ba już chodzić do oowiatowego H.a<lomsk"ł, mat bibliotek. gmn:mych" - tu kol.. ~roka . z innych naszyc.)1 wsiach; powstają w_. nich biduma pokazu.ie. mi . gazetę. w ~tói:eJ istotnie blioteki i Ośrodki Zdrowia. a młodzież z M.
by $korzystać z usług kolei.
P.-owska we wszelkich tych pracach i przeAni się spostrzegłem jak minęliśmy Tekli- wydnikowana 1est . Jego wypowiedz.
_ .No. to nieźle _ powiadam _ całkiem · mianach. ku którym kroczy polska wieś bie
nów i parę minut póhiei pririą.~ d0ie:iirln1ł
już do Kłomnic . NarPsznie„. Wszystk•) w~·da- słus7"iP postaniliście. tworzac na terenie gmi ' rze czvnny udział.
j - A przyirH n::i n'lsze zebranie w onnieło mi się po staremu .Tedvnie n•1·i vnek . ~t::i- ny jeden wiekszy ośrodek bibliotecznv.
" działek o ~odz. 15-tej - mówi kol. Woldan.
.
.
cyjny miał odś,·,iotnv wvglc1d. kt·'rv nadała
- o1;1odając mi rękę na pożegnanie.
l
robu.ny?
co
- „A na Nowy Rok - wiesz,
mu dekoracja z okaz.ii Kongre.;;11 7.if!cl.t,oczet .Oru...
powiada trzeci z kolei kolega.
niowego Partii Robotniczych.
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kontakt z kołami
wie~skimi ZMP

zawierają

Na terenie województwa łódzkiego w sz.eu powiatach od dnia 28·go grudnia działa:ą akademickie grupy ZAMP-u, mają<:e za
cel odwiedzanie w'ejskich kół ZMP oraz za
kladanie nowych kół. Każda grupa liczy 10
lud7i, którzy przy współudziale przedstawiciela Zarządu Powrntowego ZMP ·prowadzą
akcję w terenie.
ZAMP-owZetknięcie ~ię akademików ców z wiejską młodz:eżą ZMP-ową, która w
okresie zimowym dysponuje dużą ilością
wolnego czasu, będzie mieć z pewnością do
datnie skutki i przy.czyni się do ożywienia.
pracy organizacyjnej w· poszczególnych ośrodkach qminnych, na terenie których dzia
łają grupy ZAMP-u.
akademików-ZAMP-owców na
Działanie
~ucie w'eiskim jest jeszcze jednym dowodem, że dzisiejsza młodzież akademicka nie
jest jakimś zamkniętym w sobie klanem,
oderwanym od spraw, jakimi żyją ludzie
twarde.i pracy, lecz 1est młodzieżą, która
czuie się nierozPrwalnie związaną z szero..
kimi masami społeczeństwa.
ZAMP-owcy łączność. swą ze ·wsią utrzymają n'e tylko w okres.ie swych studiów,
lecz również po ich skończeniu. gdyż będą
dziedzinach naszego
różnych
pracować w
życia qospodarczego i kulturalnego Znac;ima
część ZAMP-owców, którzy biorą udział w
wyżej wspomnianej akcj.i, to koledzy, którzy
ze środowiska wiejskiego wyrośli i znają do
skonale jego potrzeby i zainteresowania.
A'.kcia organizacyjna ZAMP-owców przy
współdz'ałaniu ZMP-owców WOJeW, łódzkie
go będzie dla nich najprzyjemniejszą okazją
do spęd7erua ferii zimowych, nasunie im
wiele spostrzeżeń 1 wniosków, które z pe·
wnością wyniosą z wędrówek po terenie.
Te wnioski i spostrzeżenia oraz nabyte
wykorzystaja w pracy orgadoświadczenia
n'zacyjriei na odcmku akademic!dm. W ten
sposób zacieśni się współoraca między aka·
demikami. a młodzieżą ZMP z terenu i zapoczą tkuie z pewnością dalsze p:xiobne ak<:je
ze strony akadernik,ów. których ud:z.'ał w
konkretne; terenowe) robocie organizacyjnej
w bezpośrednim zetknięciu się z szerokimi
rzeszami organizacyjeyrni jest niezwykle po
T.G.
żądany.
śc

Rok i e·m••.

Nowym

„Na naszej choince
Nie ma pięknych aniołów
w sukniach białych, błyszczących
[i dłu~ich
'
Lecz są młoty, kowadła
I zębate są koła
I traktory, sierpy i pługi."

ZAMP-OWCY

Powrót ze

Uczestn~cv

swoich

Sławy

Sl2skiei

III turnu§u o
wrażeniach

Zarząd ł~ódzki i Wojewódzki ZMP organl
zuje od 2 miesięcy wczasokur•y dla młodz'.e
ży wiejskiei i robotniczej w Sławie Sląsjdej.
wyieżdżaący na wczasoMłorlzi ZMP-owcy,
kursy maią nabrać sił dla dais7ej \\.'Ydajnej
pracy i obok tego podnieść swój poriom ide
ologiczno-politvczny poorzez zap0zn::inie się
z podstawowymi za1rndniemami marksizmulenin'zmu. z metodyką pracv koła ' aktualnymi zagadnieniami oq:(anizacyjnymi .
W ostatnirh dniach powrócili do Łod.zJi
uczestnicy III turnu~u wCTasnkur$oW. trwaiacel!o pełne dwa t:virodnie R0zmawiamy z
jednym z uczestników wczasokursów.
- Atmosfera na kursie - mówi nam - .
ZMP-owska,
była r~eczywtiśc'e kole?:efa::ka,
o czym świadczy wsnółpraca i wzaiemna
POmoc w naure Dyscyplina na wczasokur!''e była rlnskon;;iła dziPki svs1emowi punkto
wania i W7.;=iiemnel!o wsnół7.awodn'ctwa. Taki system punktow11ni::i daie pożądane rezultatv. odvż każdy zeP1ół stara sie 7dobvć jak
największą ilość punktów, a to przecież jest
.
zdrowa rywalizacja.
- A rzv ludność miejscowa :nteresuie się
pytamy kol. Kamińskie
pracą cśrodk'l? ~o. uczestnika wcza•okursów
- T11k - stw1erd7a z uśmiechem - Za
wyk{1nana pracę przv odrestaurowaniu D0mu Ludowego. w którvm urządz.i.liśmv akadem'e na C 7 eść Polski ei ZjednoC?:onei ·Partii
Robotniczej. miej~cowa ludność przysłała
nam piśmienne podziękowanie.
Ro 7 mawiamy z kierown'kiem wczasokursu
kol Szvm11ńsk'm
- Jeśli chodzi o zainteresowanie posz-::zególnych kursantów - stwierdza - to konna zagadnieniach po·
centrowały się one
wstania świata. życia na ziemi historii ruchu robotniczego, Szeroko i z otywieniem na
te. tematy dvskutowaJiśmy. Końcowe egza.
m1nv wvkazałY. że kurs11nci sumiennie praPrawie wszyscy
cow~li n~ wczasokursach.
zda1i egza!lliii z wynikiem zadawalającym.
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Wołczy~

Kronika Kalisza:u
lit

I

progu Nowe go
potęż

niż

ubiegłych?

I

założono

-w~i

u

Rok 1948, rok wielk"ej Pracy ;
sze wyniki,
w latach
11ic,
wiele
'"m.opo.moco
nego wysiłku w dziele odbudowy gos- ~ W roku 1948 Państwo przyszło z ol- wy ch. Wybudowano tysiące _s1losow. w
podarczej kraju, dobiegł do końca. Rok1 brzymią - większą niż w ubiegłych la całym kraju. Przykładów _takich mozna
1
, ten, to nie tyiko okres pracy twórczej tach - pomocą mało i średniorolnym podać dziesiątki, setki, tysiące.
i w p~zemy~le,
zamyka_jący się potężną 1 ~hłop?m'. Dostarczono n~ wsie k~ótko-,
Obok osiągnięć na roli, rok ten przy~antfestacJą ro~otn1kow - ':"'ykona- sredn10 1 długo - terminowe pozyczkl n i ósł nam usunięcie elementów speku1
1 niem przedterminowym planow lub na odbudowę gospodarstw, zakup trze lacyjnych ze spółdzielń ze związku Sa
I ich prz~krc cz~nie1:i. To rok odbudo,vyl ?Y chlew:iej, na n?wozy sztuczne, z~o mopomocv Chłopskiej. 'Wybory do tej
i wszystkich dziedzin naszej gospodarki, ze kwalifikowane itp.
Samego zboza organizacji uaktywniły . i porwały c]o
a w. szczególności rolnictwa.
. siewne_g~ dos~arczyły majątki PNZ dla pracy młodzie?: ·i kobiety. A teg~ doNasz noworoczny rachunek sum ie- , mało 1 srednio:olnych 47.000 ton. ~o- tychczas n ie było. Wreszcie Kongres
nia. bilans pracy i osiągnięć w rolni~- starczono setki tysi_ęcy ton. nawozow Zjednoczeniowy i wielki czyn przed---000twie jest dodatni. Dlaczego tak sądzi- ::;z~ucznych. Uzupełniono braki w pogł? kongresowy robotników i chłopów
KOMU WINSZUJEMY
my? Bo 'cyfry, cyfry mówią za siebie. w1u koni i bydła oraz trzody chlewną
.
,, . .
Gdybyśmy chcieii przytoczyć wszystPrzy wykorzystaniu maszyn z załoKiedy prze?lądamy. ten ~ro.ki b ilans
Piątek, dnia 31 grudnia 1948 roku
kie dane, utonęlibyśmy w powodzi ·żonych ośrodków maszynowych osiąg- roczny, musimy stw1erdz1c, że m'.mo
Dziś: Sylwestra
liczb. zgubilibyśmy się w ich ogromie. nięto wydajność 15 kw!ntali pszenicy z pewnych jeszcze braków, zrobiliśmy
-:o:-Tak. Ograni tych cyfr daje nam pełny ha i o 47 kwintali więcej buraków z ha już w dziele odbudowy dużo. Że ten
WAŻNIEJSZE TELEFONY
obraz rocznej pracy.
Zlikwidowano 3 miliony 430 tvs'ęcy h3 rok mln ony, to duże zwycięstwo, to
Komenda MO 16-62
p~aczego nasz~ .gospodarka ro_lna w odłogów. Zelektryfikowano setki wsi, dalszy krok na drodze do pelnej odbuMiejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż
m1n1onvm roku os;ągneła znacznie lep- zradiofonizowano dziesiątki osad ; świe d
R k
t
k k',
Pożarna 21-77.
··
·
owy. o 1949 o ro , ,ory rrzyInformacja pocztowa 14-07.
niesie nam real i zację uchwał KongreInformacja kolejowa 10-51.
su
Zjednoczeniowego, a wraz z nimi do
Informacja telefoniczna (Biuro numerów), podawanie dokładnego czasu
brobyt i potęgę kraju.
(Tasz)
12-11.
i
Dyżury nocne lekarzy Ubezpieczalni
starostwo Grodzkie ukarało w dro- Dostatniego Wojciecha - Legionów 34,
Społecznej tel. 20-14.
dze adm in istracyjnei 7a zr,:dócenie spo- Tęcza ·Eugen:usza - Widok 26.
1
--:o:-koju w stanie n • etrzcźwym następują
Za, hrnk dozoru nad nieletnimi od 500 . W okresie przedświątecznym rozdaDYZURY APTEK
ce osoby: Niemiec Stanisław, Często- do 1 tys. zł: Kubiak Janina - Warsza- ' no wśród dziatwy szkolnej i ś'l.vietlicoDzlś dyżuruje apteka mgr. Sumiń- chowska 10, Smuk Stanisław - Babi- wska 52. Jakubczak Anna - Warszaw wej RTPD kilki.lnaśc · e palt c,ków ; kil
0
skiego, Plac Kilińskiego 44 tel. 14-26.
na 2, Suwała Wacław - Widok 1, Cie- ska 59, RzP.pka ·Cecylia - Warszawska kanaście par obuwia, oraz trochę bie
sielski Jerzy - Bab'na 1. Czajczyński Nr 1.
l tzny.
Józef - Asnyka 43, Kulisiak Henryk
Za utrudnianie pracy funkcjonariuNa świeta wvd'ano 400 r::2czek dzieTEATR
- 11 Listopada 16, Jarczewski Jan - szom MO od 1 do 3 tys i ęcy: Dębowy ciom ze szkoły: świetlt~ przedszkoli.
1
Dziś o godz. 19.15 premiera ekscen- Żymierskiego 30, Koncman Stanisław Kaztmterz - Asnyka 43, Wierucki Ry- Były to paczki, zawierające
słodycze,
trycznej_ komedii muzycznej w przerób - Babina 12 (10 dni aresztu), Raczyń- szard - Aleksandria pow. Kalisz, So owoce i wędliny. Zarząd Oddziału
ce TuW1ma p.t. „Rozkoszna dztewczy-, ski Józef - Częstochowska ~O, Marei- liński Marian - Łódzka 45, Szwartz RTPD w tym miejscu mus: pcdkreślić
na''.
'
niak Marian - Częstochowska 6.
Helena - Daszyńskjcgo 39.
ofiarność społeczeństwa kalis:~. ego, któ
-<>---'Za ·pojawienie ~ę w stanie nietrzeźZa nieprzyżwoite zachowanie się w re na apel pośpieszylo t off&rami, d0ku
K I N A
r
k
d 1 miejscu publicznym - Gryszczyn Le mentując t-rm swą p;)stawę społeczną
.
_ . t r·
d k wym na u tcy. u a ran. 0. g_rzywną 0 .
on - Rycf'rska 2 (1 tys. zł.)· Za złośli · t
k
d b
I · k
11
kc.
·
1
1
d
w
K
·
bl
B
K
c
ro o
c ztec a po s ciego .
.. ino "· a t y. wyswie ~ 1 m pro ~. tys. o 3.:. ro a az1m1erza, tas we zamykanie
drzwi współlokatorom t ros ę o o CJl radziecki~] p.t. ".Dwa) .panov.:ie F · na 5, Kob1elsk1ego Tadeusza ~ Nowy Donizy Eugenia - Stalina 19, oraz
Seai:se V: dn~ i;io~sz .. 15,:30, 17,30, l 9,3 0 Swiat 18, Owczarka Kazimierza - Oho 7.a zakłócanie spqkoju publicznego w
W niedziele 1 swięta od 13,30.
zowa 8, Poczekaj Franciszka - Nos-, stan1e nietrzeźwym: Zyner Józef - Pu
Kino „Wolność" wyświetla film pol- k"ow'. Pinda Bolesław - Górnośląska łas~iego 11 - 9 dni aresztu i Jedrecki
sko - radziecki p.t. ,,Polska''. Seanse: 1· 82, Marucha Józefa - Majkowska 5, Tadeusz - Babina 1 - 7 dni aresztu,
WYBIERAŁ DOLARY Z LISTÓW
16, 18 i 20.
.
Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu
ną
sesji wyjazdowej w Koninie odpoKino „Stylowy" wyświetla film prowiadał. Rafał Chojnacki, który
dukcj!, radzieckiej' pt. „Zaklęta narzejako
~~
.czona . Seanse 15,30; 17,30 i 19,30;
u~zędn1k pocztowy otwierał listy zagra
·
PRZEJECHANA PRZEZ AUTO
n1czne i wybierał z nich dolary. W ten
TRAGICZNY WYPADEK
Na szosie Kalisz - Kol. Majków .1sa
sposób
przywłaszczył sobie 13 dolarów.
KONWOJENTA
mochód ciężarowy najechał na KieliW wyniku przewodu sądowego Choj
N a szosie Gallna - Kon!n spadł z nacki skazany został na 3 tata więzie
Ubezpieczalnia Społeczna w Kaliszu po- !:iZewską Marię, lat 24 zam. w Dębniat
daje za naszym pośrednictwem do wiado- kach gm. BrudzeW· Wstępne dochodze przyczepki traktora konwojent trans- nia.
mości, że ubezpieczonych oraz członków nie wykazało, że winę za wypadek po- portu spirytusu ob. Wojtczak ·Jan, zam.
ich rodzin, którzy są obłożni.e chorzy nnsi sama Kieliszewska ze względu na w Niechrzanowie pow. Gniezno. WojtZA KRADZIEŻ ZBOŻA
i skierowani zostali przez lekarza domoczak dostając się pod koła przyczepki
Przed Sądem OkrĘgowym w Kaliszu
nieprawidłowe przejście uliC'ąwego do leczenia szpitalnego przewozić
Kiel'szewska doznała lekkiego uszko doznał potamania kości miednky, na n~ sesji wyjazdowej w Koninie odpobędzie
własnym samochodem osobowym
~kutek czego w ,drodze do szpitala wtadall Roman Prawucki oraz Jan i An
Samochodem powyższym mogą być prze- dzenia c'ała i została odwieziona do szpi zmarł „
t~ni Szmagaje, którzy działając wspóltala.·
wożeni obłożnie chorzy: k~órzy mogą być
nie, przywłaszczyli sobie zboże, będące
przewożeni w pozycji siedzącej,
którzy
SMIERC POD LODEM
DZIECKO POD KOŁAMI
własnością PCH w Słupcy warto!ci 21
nie są leczeni na choroby zakaźne. Obłożnie
SAMOCHODU
W miejscowości Grądy gm. Męka tys : ęcy zł.
chorych, którzy muszą być przewiezieni
w pozycji leżącej oraz chorych na choroW Kaliszu przy ul. Łódzkie; samo- pow. Sierad'z przechodzący po słabym
Po przeprowadzeniu przewodu sądo
by zakaźne, przewozić należy do czasu chód, prowadzony prz~z Sit:ramiewicza jeszcze lodzie małżonkowie Wojclech i wego Prawuckj i J. Szmagaj skazani
otrzymania przez Ubezpieczalnie sanitar- Heąryka, najechał na 5-letniego Targa Maria Ciapowie oraz · 28·letni Spętany
zostaV po 3 lała więzenia każdy, zaś ~
ki - jak dotąd, samochodem sanitarnym Fińskiego, zam. przy ul. Łódzkiej 66.
An toni na skntek załamania się lodu toni został uniewinniony.
Szpitala Miejskiego. Przewóz obłożnie
Stan chłopca jest ciężki. Dochodzenie ponieśli śmierć.
-<>-chdrych do Szpitala samochodem UbezpieZwłoki topielców wydobyto.
czalni odbywać się będzie w godzinach w toku.
od 8-20 z wyjątkiem niedziel i świąt i to
w zasadzie na piśmienne polecenie lekarza domowego U. S„ a w wypadkach nagłych przy powikłaniach porodowych, jeżeli brak lekarza, na piśmienne poleceMoskiewskie gazety zamieszczają mel- roku. Plan dostaw siemienia lnianego wynie położnej. Zgłos zenia na przewiezienie dunki wysłane na ręce generalissimusa
chorego w wypadkach nagłych można Stalina o nowych sukcesach kołchozów
zgłas·zać telefoniczne
do Ubcw:pieczalni białoruskich i kirgiskich.
Społecznej Nr Nr telef. 18-14 i 16-00 w go
Kołchozy i gospodarstwa chłopskie Bla
dzinach od 8-20 z wyjątkiem niedziel i łoruskiej SRR wykonały przedterminowo
świąt. W wypadkach konieczności
prze- !'Oczny plan dostaw lnu. Dostarczono pań
wiezienia chorego do szpitala po godzinie stwu 647 tysięcy pudów włókna lnianego,
20 lub w święta należy zwracać się do le- czyli o 2, 7 raza więcej niż w ciągu 194 7
karza dyżurnego Ubezpieczalni Społecznej
w Kaliszu ul. Marsz. Stalina 16 o wydanie zlecenia na użycie obcych lokomocji
CENNl1' OGLO.S~EN
dla przewozu chorego. W tym wypadku na
leży niezwłocznie uzyskać ze szpitala poWielkollć ogłoszeń
MŁODZIEŻ DLA WOJSKA
Za tekstem· Nekrologi
Drobne
świadczenie
stw i erdzające przewiezienie
Młodzież
Państwowego Gimnazjum im.
od 1 do 100 mm
50
50
chorego, oraz zwrócić się w ciągu naibliż
Jagiełły z Dębicy prowadii stałą akcję
od
101
do
200
mm
80
80
szych 3 dni do Ubezpieczalni o zwrot kosz
kulturalno-oświak>wą miejscowych ;edod 201 rlo 300 mm
120
tów przewiezienia chorego. Przypomina
120
30 z}
nostek wojskowych. Od 2 lat starsi
się, że dyżury lekarskie U. S.
powvżei
300 min
przy ul
150
150
uczniowie tego zak ła du organizuj ą kursy
. Marsz. Stalina 16 I p. Nr talef. 20-14
dla rekrutów. Z okazji Świąt zespół artyczynne są od godz. 20 do 7 rano następne
styczny
tego gimnazjum wystąpił z wiego dnia i w•soboty od godziny 17 do poczorni cą dla żołnierzy,
którą
połączono
niedziałku godz. 7 rano.
z wyst ępami szkolnego zespołu drama124-k
ty~znego oraz orkiestry uczniowskiej.
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.Kary administ racyjne
. na pijaków

awanturników

RTPD dzieciom

ł

Na sali

sądowej

Kron1·ka il•7'ypadko'"'

· Komunikat

Wielkie sukcesy rolnictwa radzieckiego

Choinka wzw:ązku lnwa:idów

Złóż ofiarę na Pomoc ZimOV'Q !
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TEATRI'
PA~STW. TEATR WOJS·KA POLSKIEGO

w Lodzi. ul. Jaracza 27
Codziennie o godzinie 19.15 popularna
komedia czeska Jana Drdy pt. „Igraszki
z diabłem" w reżyserii Leona Schillera.
Zespół
tworzą:
Fijewska, 2yczkowska,
Bartosiewicz,
Puchniewska,
Skwarska,
Biernacki, Bolkowski, Borowski, Dejunowicz, Dytrych, Grabowski, Kłosi6ski, Kozłowski,
Lubelski, Łapiński, Ladyński,
Ordon, Wojciechowski, Woźniak, 2ukowski i słuchacze PWST. Opracowanie muzyczne Tomasza Kiesewettera i Władysła
Na zebraniu zarządu Polskiego Związku Bokwa Raczkowskiego, dekoracje i kostiumy
Otto Axera. Tańce w układzie Jad wigi serskiego, kpt. związkowy Derda podał do wia
domości listę klasyfikacyjną. 10-ciu najlepszych
-Hryniewickiej.
pięściarzy polskich w
poszczególnych ka tego·
riach. Klasyfikcja ta przedstawia siQ nast~puTEATR •. MELODRAl\-1"
jąco:
.
ut. Traul{'Gtta 1~ (gmach OKZZ)
Waga musza - 1) Kasperczak (Poznań), 2)
Dziś o godzinie 19 min. 15 „Gody Liedtke (Poznań), 3) Gumowski
(Glęsk), 4)
weselne" - widowisko ludowe w układzie Patora (Warszawa), 5) Różycki (Łódź),
6)
i reżyserii Leona Schillera. Pełne uroku Kargier (Łódź), 7) Piwoński (Pomorze), 8) Kowidowisko opiera się na motywach obrzę łodyński (Lublin), 9) Faska (Wrocław), 10)
dowych, tekstach mówionych, śpiewach Góra wski (śląsk);
Waga ko2ucia - 1) Grzywocz (ślą~k), 2)
i tańcach związanvcb z ludowym obrzę.
dem Sobótki, wesela i dożynek. Kompozy- Brzóska. (Łódź), 3) Tycz~· ński (Wars1.awa), 4)
cja muzyczna Władysława Raczkowskiego Cza.rnecki (Łódź), 5) Gignal (Gtl1li1sk), 6)
Czajkowski (W'rorlaw), 7) Kicin (Chlal1sk), 8)
i Kazimierza Sikorskiego, tańce Barbary Baran
(Lubliu), 9) Ciupka (Poznań), 10) JóźFijewskiej, kostiumy i dekoracje Stani- wiak (Pomorze);
sława Cegielskiego.
Waga piórkowa - 1) Antkiewicz (Gdańsk),

Nailepsi ·piąściarze polscy

·K apitan sportowy P .Z.B. sklasyfikował Brzóskę
na drugim miejscu w wadze koguciej

TEATR „OSA"
Traugutta 1 (w sali „Syreny")
Codziennie o 19.30, w niedziele i święta
o 16 i 19.30 komedia muzyczna ot .•.Porwanie Sabinek" z J. Węgrzynem. Kasa czvnna
od gcdzinv 10 bez przerwy, Tel. 272- 70.
Państwowy Teatr Powszechny
11 Listopada 21
Codziennie o godzinie 19.15 doskonała
satvra I. Erenburga pt. „Lew na placu".
Passe.partout ważne.
Teatr Kameralny Domu Zołniena
ul. Daszyńskiego 34
Codziennie o godz. 19,15 sztuka T. Rattigana „Kadet \Vinslow".
Kasa ~ynna od 12. Tel. 123-02.
TEATR 'KUKIEŁEK RTPD
Nawrot 27, tel. 160-07
W każdą niedzielę i święto o godzinie
12 „CZARODZIEJSKI KALOSZ" - widowisko otwarte.

2) Bazarnik (śląsk), 3) Kruża (Pomorzt>), 4)
Mn.tloch (śląsk), 5) Gołyński (Gdn1\sk), 6) Sie
Mldzan ('Warszawa), 7), Chojna (Lnhlin), 8)
Sobkowiak (War~rnwa). 9) Możdżyński (Szczecin), 10) Rudner (Slą5k);
Waga lekka - 1) Rodak (śląsk), 2) Czortekl
(Warnnmt), :l) Kuillacik (Godańsk), 4) Baranow

Trzydniowy turniej hokejowy
włókniarzy w

Włókniarze organizują.

D-032471

Z~ierzu

w Zgierzu

noworoczny l'rzyrh.) O godz. 17·<',i 11potka się Włókniarz
turniPj hókejowy. Impreza ta potrwa trzy dni. (Zgierz) z PKS-em (Pabianice).
Już w dniu dzisiP,jszym tj. w pil}trk dnia ill
W niedzip]ę dnia 2 stycznia 1949 r. odbędą.
grudnin. o godz. li.OO spotkaję się Len (Wał się następujące mecze:
brzych) i PKS (Pabianic<') a następnie Włók·
godz. 11 - ż'yrardowianka - PKS (Pabianiarz (Zgierz) i żyrardowiankn.. Nie jest wy·
nice);
kluczone, że pierwsze spotkanie rozegrane zogodz 17.00 - Włókniarz (Zgierz)
Len
stanie w Pabianicach.
W Nowy Rok nastą.pi w ZgiPrzn uroczyste (Wałbrzych) .
otll'arcie turnif'ju- o godz. 11.00 następnie od·
Impreza włókniarzy zapowiada się niezwykle
będzie ~ię mecz żyrardowin.nki z Lnem (Wał· interesująco.

BRZOSI<:A
rze), 9) Kubica (śląsk), 10 Deringer (Szcza·
cin).
Nn. zebraniu tym postanowiono również, że
mir:dzypaństwowy
mecz pięściarski z Belgię
nie dojdzie do skutku ze względu na zbyt wy·
g.Jrowane warunki, postawione przez Belgów.

Sport w ZSRR

l&INA
ADRIA
„Siostra lokaja"
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
film dozwolony dla młodzieży
BAŁTYK ,Pontcarral"
godz. 16. 18 30. 21. w niedz. 13.30
film nieu0zwolonv dla młodzieży
BAJKA - „Dusze czarnych"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16
film dozwolony dla młodzieży
GDYNIA - „Program aktualności kraj.
i zagr. Nr 1"
godz. 11. 12, 1:~. 16. 17. 18. 19, 20; 21
HEL (dla młodzieży)-,,Samotny żagiel"
godz. 16. 18. 20. w niedz. 14
POLONIA - „Słońce wschodzi"
godz. 17, 19. 21. w niedz. 15
MUZA - „Tchórz"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16
film dozwolonv dlR młndzieżv.
film ::lozwolony dla młodzieży
PRZEDWIO~NIE „Casablanca"
godz. 17.30, 20, w niedz. 12.30, 15
film niedozwolonv dla młodzieży
ROBOTNIK - ,,Pieśń tajgi"
godz. 15.30, 18, 20.30, w niedz. 13
film dozwolonv dla młodz1eżv
ROMA - •. Zygmunt Kłosowski"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16
film dozwolonv dla młodzieży
REKORD - „Dzieci ulicy"
godz. 18.30, 20.30, w niedz. 14.30, ·16,30
film dozwolony dla młodzieży
STYLOWY - „As v1rywiadu"
godz. 15.30. 18, 20.30, w niedz. 13
film dozwolony dla młodzieży
śWIT .. Ost:>tni etap"
godz. 17.30, 20, w niedz. 12.30, 15
film dozwolonv dla młodpeżv
TECZA - .. PrzvsiP.ga"
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
film dozwolonv dla młodzieży
r;:'ATRY - ,,Pieśń tajgi"
godz. 16, 18.30, 21~ w niedz. 13.30
film dozwolony dla młodzieży
WISŁA - „Romans pajaca"
godz. 17 19. 21. w niedz. 15
film niedozwolonv dla młodzeży
WLóKN!ARZ - „Słońce wschodzi"
gndz. 16.30 18.30 20.30, w niedz. H.30
film dozwolony dla · młodzieży
WOLNO~~ .. Podrzutek"
godz. 16 ,18, 20, w niedz. 14
film dozwolonv dla młod?.:ieży
ZACHĘ:'T'A .. Wesołv pensjonat"
godz. 18, 20.30, w niedz. 13, 15.30
film dozwolony clla młodzieży

·

ski (Pomorie), 5) Komuda (Warszawa), 6) Bi· I
brzycki (śląsk), 7) Marciniak (Lublin), 8)
'SzczPpan (Wrocław), 9) Piotw11·ski (Pomorze)
10) Ratajczak (Poznań);
Waga półśrednia - 1) Chychła
(Gdańsk),
2) Kaźmierczak (Poznań), 3) Iwański (Gdańsk)
4) Rznajder (śląsk), 5) Olejnik (Łódź), 6) Skier
ka Gdańsk), 'i) 8tysiał (Kraków), 8) Zieliński
(Lublin), 9) Paliński (Pomorze), 10) Szkudla·
rek (Poznań).
Waga średnia - 1) Kolcz~·ński (Warszawa)
2) 1\o"'ara (ś\ą.sk), 3) Pisarski (Łódź),
4)
Kwiatkowski (Gdnńsk), 5) Trzęsowski (Łódź),
6) Taborek Łódź, 7) Rapacz (Krnków), 8) ::MntułR. (Kraków), !l) Krauze (Poznań), 10)
Wil
czek (Warszawa);
Waga półrięi:ka - 1) Sz~·mnra (Warszawa),
::?) Arrhadzki (Warszawa), 3) Gnat (Pomorze),
4) Kubicki (Częstochom1), 5) Głębocki (Lublin), 6) FranPk (Poznań) ·. 7) Rudz1d (Gdańsk)
S) Urbaniąk (Alą.sk) . 9) Smyk (Wrocław) 10)
'Jun•k (Poznań);
Wagn. ciężka - 1) Klimpcki (Wrodaw), 2)
KoJprzko (Pozna1i), H)
Białkow~ki (Gdańsk).
4) .Jaskóła. (Łódź), 5) Stec (Łódź), 6) Ją.ilr{Vk
(Poznań). 7) Li~iRk (Luhlin). 8) Chyła (Pomo'

•
Wielka re'\V1a
Ka stadionie moskiewskim CDKA w Sokol·
nikach w obecności tysięcznych rze5z publicz·
ności moskie"•skiej odbyły się zawody łyżwiar·
skie o nagrodę mistrza świata i Europy :Miko·
!aja Strunnikowa Wybitny ten łyżwiarz rosyjski cieszy się w Związku Radzieckim wiclkę po
pularnością. W roku 1910-·1911
Strunnikow
dwukrotnie zdobył tytuł mistrza świata i Euro

PY·

Łyżwiarze rosyjscy należę do naj~zybszych
na świecie. Począwszy od roku 1889 biegi łyż·
wiar8kie nalrżę w Rosji do imprez regularnych.
W tymże roku najlepsi rosyjs~y łyżwiarze wy·
stą.pili na biegu międzynarodowym w Amster·
damie. Jako pierwszy :lf szybkobiegaczy rosyjskirh zdobył wówczas tytuł mistrza świata
Aleksander Panszyn. Po kilku latach wielokrotny mistrz Ros.ii - 11fikołn.j Siedow zdobył na

Hokeiści fińscy
w C'"SR

•
przegrywayą

lyż"7iarzy

j mistrzost"l'!'ach

radzieckich

światowych największę ilość .pun llllC'Jsce i nagrodę zdobył Włodzimierz Proszyn.
Kilka dni temu startowała mistrzyni świa
któw, ·ale nie przyznano mu tytułu mistrza, kt·5
ry został uznapy za zawieszony. W roku 1913 ta, Maria !sakowa, która wraz z innymi sport·
wszechzwięzkowym
mie~zkaniec 1lfo5kwy, Wasyli Hipolitow, zdobył amen kami uczestniczy w
tytuł mistrza Europy. Niedawno palmę pierw- zjeździe łyżwiarzy V\' Kirowie.
:Mimo, że pogoda nie dopisała, Marii Isako·
szeiistwa wśród łyżwiarek świata zdobyła .Maria
wej udało się uzyskać na dystansie 500 m. uaj
!sakowa.
W wyścigach łyżwiarskich o nagrądę Strun- lepszy czas. Bez trudu zakończyła ona bieg z
nikowa wzięło udział przeszło 50 zawodników. rezultatem 51,2 sekundy. Doskonały czas w dniu
Członek drużyny „Dyna~no" Sergiejew osiągnął tym osiągnęła również zasłużona mistrzyni spor
zwycięstwo w biegu na 500 metrów. W czasie tu, Anikanowa 51,8 sekundy. Posiadaczka
44,6 sekundy. Włodzimierz Proszyn zwyciężył rekordu ZSRR na tym dystansie, łyżwiarska
na dystansie 5.000 metrów z rezultatem 8 mi- gorkowska, Marianna Wałowa (której rekord
nut i 5:! sekundy.
Czas obu szybkobiegaczy wszechzwiązkowy wynosi 48,1 sekundy upla~o
jest najlepszy w bieżęcym sezonie.
wała się na trzecim miejscu, ,osiągając czas 51,9
W sumie na czterech ,dystansach
pierwsze sekundy.
----------------------------------------
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1. WS. wyznacza "termin zawodów o drużyno
3. Delegatem WS na zawody ŁKS - „Zryw"
PRAGA (obsł. wł.) Reprezentacja hokejowa we mistrzostwo Okręgu kl „A" między WZKS
świ{'tochłowice w dniu 6.I.1!H9 r. będzie obyw.
FinlantJii rozeJ?rała w Pradze mecz z reprezen· „Bawełna" - ChZKS „Concordia", które mia·
Klimczak.
tacją miasta, ulegając jej w stosunku 4:8 (0:1,
ly się odbyć w dniu 17.10.48 r. na dzień 15.I.49
4. W związku z dodatkowym ZA'łoszeniem !tKS
2:6, 2:1).
r. (sobota) w Lodzi.
,,.Gwiazda'', ZKS „Tramwajarze'' oraz ChZK8
Mecz oglądało około 10.000 widzów.
.zb
2. Zezwala się LKS-owi na wyjazd do Pozna·
„Concordia" II, Piotków do drużynowych minia celem rozegrania zawodów towarzysltich z strzo~tw Okręgu Kl. „B" WS postanowił unie·
7 ży.-:la Zrg!!.,!!
•
PKS „Warta" w dniu 9.I.49 r.
ważnie rozlosowaną. tabelę rozgrywek kl. ,,B''

Uwaga

pięściarze!

Zarząd

sekcji pięściarskiej zawiadamia, że w
poniedziałek dn. 3 stycznia w hali przy ul. Po·
gonowskiego odbędzie się wspólny trening I i II
drużyny.

Początek

two

treningu o godz. 20.30. Stawicnnic

obowiązkowe!

Pięściarze ŁKS
do Poznania

wybierają się

ósemka Łódzkiego Klubu Sportowego gościć
w dniu 9 stycznia w Poznaniu, gdzie sto
czx rewanżowe ~pot.kanie bokserskie z poz11ań·
skę „Wartą.''. Zapowiedź meczu wywołała w
Poznaniu wielkie zainteresowanie,
gdyż obie
drużyny wystąpię w swych najsilniejszych skla
dach.
będzie

PIĘKNE
piłkarzy

Uwaga sportowcy poi graficy!
W niedzielę dnla 9 stycznia 1949 r, o . godz.
lOej w świetlicy Spółdzielni
Wydawniczej
„K,siążka", ul. Piotrkowska 86 odbędzie
się
Walne Zebranie ZKS „Drukarz" z nast'ipuję·
cym porządkiem dziennym:
1. Odczytanie protokółu z poprzedniego Wal
nego Zebrania,
2. Sprawozdanie: a) prezesa, 'b) kierowników
poszczególnych sekcji.
3. W.vtyczne klubu na przy~złość,
4. D:-·skusja nad sprawozdaniami,
5. Wybory
6. W11ioski.
Wszyscy czlonkowie i sympatycy proszeni są.
o punktualne przybycie.

PLANY

warszawskiej Legii

WARSZAWA, obsł. wł). PrzygotowuJąc się
do nadchodzącego sezonu sportowego, piłkarze
stołecznej „Legii" wyjadą. 15-go stycznia
na
4-ro tygodniowy obóz kondyc:vin.v do ~zklarskie.i
Poręb'<'. gilzie będą trenowani przrz W. Knrha
ra. Obóz połączony będzie z kursem narciar
skim.
Po obozie piłkarze „Legii" mają. wljech~ a
ldlka. BI>Otkań do Bułga.ril i Rumuiii( VI

I

I.

J. P.

garii „Legia" ma grać z „Levsk.im" i „Sla
dą.", w Rumunii zaś z drużyną. bukareszteń
skfrh kolC'jarzy (CJ<'RH) oraz Centraln.vm Kln·
bcm l:!portowym Armii Ru111uł1skie,i (C8C'A), ktf>
re za,ięły w tegoror·znyc·h mistroz:;twach kraju
7·me i S me mi<'jsc·e.
IstniPje rówmeż nwżlilvość rozegrania trzecie
go mec·zu - w Orden. .z mistrzem Rumunii drużyną. reo.

podaną.
czcśnie

komunikatem WS Nr 17 pkt. 1. Jedno
podaje się do wiadomości nowy termi·
narz rozgrywek:
'
8.I.49 r. „Gwiazda" - Tramwajarze
9.I.49 r. „Korab'' Piotrków Energetyka
!J.I.49 r. •nrrs Aleksandrów - Filmowiec
22.I.49 r. Filmowiec - EMrgetylra
23.I.49 r. Korab - G'IViazda.
23.I.49 r. DKS Tramwajarze
23.I.49 r. DKS - Tramwajarze
29.I.49 r. Gwiazda - Filmowiec
30.I.49 r. Tramwajarez - Korab
30.I.49 r. DKS Energet~·ka
5.IJ.49 r. Energetyka - Gwiazda
6.II.49 r. Tramwajarze - Yilmowiec
6.II.49 r. DKS - Korab
12.lI.49 Gwiazda - DKS
13.IT.49 r. Tramwajarze - Energetyk&.
13.II.4!> r. Korab - Filmowiec

Rezerwy Kl. „A ••
13.I.49 r Zryw - Włókniarz
20.I.49 r. Włókniarz - LKS
30.I.49 r. Concordia - ŁK8
6.Il.49 r. Concordia - Zryw
10.TI. 49 r. ŁKS - Zryw
20.IT.49 r. Con!'ordia - W!óknian.
Klu hy w.r:nienionp, na p.iPrwszym miejscu "'ł
·~osporlarzann zawodów. Terminarz II-ej n1n.
dy podany będzie komunikatem WS
Sekretarz
Przewodniczą.cy
l - ) A. Klimczak.
.M. Tyi

,_l

