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Na nowej drodze •••

Polska :zmartwychwstała po raz
pierwszy w r. 1918. Odzyskaliśmy
wtedy niepodległość po 125 letniej
niew:oli. Ale rok 1918 nie zapocząt
kował nowego okresu dziejowego.
Zapoczątkował go lipiec 1944, bo
wtedy dopiero naród polski uzyskał peł'llą wolność, bo wtedy do·
piero lud polski zaczął sam decydować o swoim losie
bo wtedy
właśnie po raz pierwszy w kraju
naszym powstała władza robotniczo-chłopska.

W roku 1918 Polska

odzyslcała

niepodległość dzięki
zwycięstwu
Tewolucji październikowej. Ale
burżuazja
i obszarnictwo poko-

nawszy uprzednio lud polski prze
kształciły Polskę w kolonię kapitału zachodniego.
Polska przedwrześniowa nie była krajem niepodległym.

odzyskała
zwycięstwu

W roku 1944 Pol.ska
niepodległość

dzięki

Związku

Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami i imperid!listy

czną Japonią, dzięki

zwycięstwu

idP.i braterskiego sojuszu klasy ro
botmiczej Polski z Krajem Socjali
zmu.
Fakt. że w 20-leciu międzywo
jennym k1ai;y p05iadające prowa
dziły Polskę z lat międzywojen
nych po bezdrożach inspirowanej
przez kapitał międzynarodowy po
lityki antyradzieckiej zaciążył fa
taJ.nie od pierwsze.i chwili na rozwoju politycznym, gospodarczym
i kulturalnym naszego kraju, doprowadzając go nieuchronnie
do
katastrofy wrześniowej.
Fakt, że klasa robotnicza Polski

w oparciu

o ;soJu„z

ru•botniczo-

~~~~:ki n~p~~~;ł~śeJi c::i~;:g~:r
wojnie światowej zerwała raz na
zawsze z niesłuszną antynarodo0

;~s~f:[ ba:;fu:X~e~~~~!ży) ~~'*

my że tempo odbudowy f przebu
dowy naszego kraju jest niespaty
kane nietylko w naszych dziejach,
ale i w dziejach kapitalizmu w
ogóle.
Nasuwa się pytanie: czemu tak
się dzieje? Czemu potrafiliśmy w
ciągu 5 la.t nie tylko odbudować
nasz zniszczony przez okupację i
wojnę przemysł, ale przewyższyć
jego produkcję
przedwojenną?
Skąd czerpiemy te wielkie
siły
potrzebne dla od1budowy naszych
miast i wsi, dla WZin-OtSzenia gigan
tycznych budowli, dla budowy no
wych fabryk i szkół, szpitali i do
mów kultury?
Żródłem tych wszystkich poczy
nań jest fakt że naród polski po
raz pierwszy w swoich dziejach
uzyskał wolność, że po raz pierw
szy stał się gospodarzem swojego
kraju.
A wolność wyzwoliła :z ludzi i
narodów drzemiące poprzednio,
przygniatane przez wyzysk i nię
wolę siły, wolność wyzwoliła talenty i energię twórczą, wolnośC
wyzwoliła moc niepoko=ianą, zdoi

i' ...

ną

sprawić cud i to cud zgoła
innego rodzaju aniżeli sławny
,cud lubelski".
Gdy władza jest w rękach ludzi
pracy, gdy władza służy interesom ludzi pracy - nic nie Stoi
na prze.szko<lzie w budowie radosnej i szczęśliwej teraźniejszości
i jeszcze radośniejszej i szczęśliw
szej przyszłości dla tychże ludzi
pracy, dla ich dzieci, dla całego
narodu.
Oto gdzie tlkwi źródło bohaterstwa i wytrwałości, oto gdzie tkwi
przyczyna tego wspaniałego hartu
ducha i spokoju tego entuzjdzmu
i wiary jakie cechują nasz naród
w krótkim okresie jego nowej historii.
Oto wytłumaczenie tego faktu,
że bilans naszego pierwszego pię
ciolecia wolności jest tak bogaty
i staje się z każdym rokiem coraz
bogatszy. Oto g"Warancja, że te
wielkie cele jakie stawiamy przed
sobą zrealizowania Plal!lu Sześcio
letniego, i zbudowania podstaw
socjalizmu w Polsce będą również
przez naród polski wykonane.
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...Związek Radziecki uczyni WJZystko co mozliwe, by przyśpieszyć klęskę naszego wspólnego wro
ga - Nięmiec hitlerows.kich, by utrwalić przyjaźń
polsko - radziecką i do po m6c ze wszech sił ui od-·
budowaniu silnej i niepodległej Polski.

1943.

Sława·

budowniczym
Polski Ludowej

Potrzeba ustanowienia od
pr:zy pomocy których Państwo Ludowe nagradzać będzie najlepszych
synów za ofiarną i bohater

znaczeń,

ską pracę, dojrzewała już

dawno. Potrzebie tej dawa
ły niejednokrotnie
wyraz
wystąpienia
:robotnicze i
chłopskie, IO potrzebie
takich odznaczeń mówił nie. dawno Kongres Związków
Zawodowych. Czuliśmy tę
potrzebę my wszyscy, któ•

'>-:

]óZEF STALIN.

rzy pragnęliśmy dać wy~
naszej wdzięczności dlą naj
lepszych
budowniczych,
najśmielsZych i najoszczęd·
niejszych nowatorów i ra•
cj011alizatorów, najlepszych
mistrzów oszczędności, naj
wybitniejszych artystów l
naukowców, dla wszystkich
ludzi, mających wybitne
zasługi w mnożeniu bogactwa narodowego i uświet„
nianiu kultury narodu.
(Dalszy ciąg na str. 2-eD.
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w_yrosło z ludu i nierozerwalnie jest z ludem związane ·
Rozkaz min. obrony narodowej marszałk_a Polski Michała Żymierskiego

dująco na tym. że minione s-1ecie stało się okresem rozkwitu nie
spotykanego w tysiącletniej hiWARSZAWA (PAP). Minister
storii naszego ndrodu.
obrony narodowej w związku ze
Dziś, wła&nie w piątą rocznicę świętem Odrodzenia wydal rozkaz
epokowego wydarzenia - opubli którego tekst podajemy niżej.
kowamia Manifestu PKWN podŻołnierze wojsk lądowych, lotsumowujemy swoje osiągnięcia. nicy i marynarze, · podoficerowie,
Wiemy _ i pohvierdzają to liczne ofic~rowie generałowie i admira
cyfry i fakty, dotyczące rozwoju łowie._
.
•
.
naszej gospodarki narodowej, poNarod P?lsk1, a wr~z z mm
?J
twierdza to wciąż rosnąca stopa sko Polskie obchodzi uroczysc1e
tyciowa f wciąż polepszające się Swięto Wyzwolenia - 5-lecie Pol
warunki bytu ludzi pncy - że\ m Ludowej.
"6ia.aniecia te sa oaramne. WieZ ID..iezłomneJ wallt1 mas JmlCUfll

Vf

cych o narodowe' i społeczne wy-1 dzieło wyzwolenia Polski i zwycię odbudowę i przebudowę Polskl,
zwolenie, dzięki zwycięstwom Zw. stwa nad hitleryzmem.
łamiąc zaciekły opór reakcji, bOJtd
Radzieckiego i jego bohaterskiej
Pra.stare dzi!Afzictwo Piastów na faszystowskich i agentów imperiali
armii, kierowanej genialną myślą Zachodzie i ndd Bałtykiem wróci stycznych.
i wolą generalissimusa Stalina, po ło do Macierzy.
PolSlk.i lud pracujący z dumą. mo
wstało 111asze niepodległe państwo
Ziemia obszarnicza przeszła w że patrzeć na gigantyczne dzieło
-P~lska Ludo.wa. Powst~ło nas~e ręce tych, którzy ją od wieków dokonane w ciągu miniO!Ilego pfę
Wojsko P~lsk1e - zbro1ne ramię swoim potem I krwią zraszali. Ko ciolecia. Nie poszły na marne ofia
ludu polsk1eg~'.
.
.
. palnie, hu~y i fabry~i _zostały ode ry i wysiłki polskiego robotnika.
U boku armu radzieckiej, WOJ· brane kapitalistom, zyJącym z vry <:hłopa, inteligenta f żołnierza.
sko nasze przes:zlo chlubny .szlak zysku ludu prarującego.
\U.strój ludowo- demokratyczny
1
bojowy od Lenino do Berlina, wno
Oparta na sojus.zu robotników I sojusz ze Związkiem Radziecldna
s:zac sw6i w.kład walki i krwi w chłopów władza ludowa Podiela
IDoko6cmenie na str. Z-ej)
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Rząd radziecki ostrzega

mas pracujących
na straży zdobwcz-v
stojąc niezłomnie
•
~
7
,
.
•
•
I demasku;ąc wro~ow Połs

podi gaczy wojennych

Rząd l'Mhiecki wystoeo'Wal nott domet • ~ 1 łlltereeamt lłlfocła
rządu wtosk:iego, zwra.ca.ją,c mu UWLwłoU:iego. Naród właeki juDo ekreAlil
1
Ił na odpowi~ ja.ka. spada na sw6j stotonek do &wantumtaeJ pol1ty.
m.
• .i.
mego za przyst,pien1e do pa.ktll &tl&Jl ki 4 •
' tyckiego będą,ce na.ruszeniem trakt.a.tu wspólnego • ~ interesem
narodowym Włoch. Wielld. ruch pro.
pokojo1"!go
JednoczeŚme rą11 radzieclrl skier<>- t.estu })rzeciwko 11rzysą~emu do })a.k
Wlę
orga.niJ:ato. ta &tlantycldego es~ u.jszre sq
wał a.na.J.ogiane noty do
dach i fanatyźmie, korzysta z za row paktu atla.ntycldego USA, AngW maą na.rodu włOsk:l.ego. w pa.rlamen..
'trutej broni prowokacji.
1 Francji, kt6re zaprosiły 1 weltgnf. cie włoskim Złojone ~ petycje
Bezpieczeństwa ty Włochy dot.ego paktu. Przez tt a.k p~e. ~e przea mWon7
Pz:acownicy
. cjf dyplomatyczną rząd ra.d;liecki ja... C>'bywateU włoskich.
•.
Pubhcz.nego!
w swojej zdecydowanej wtO~ci
W ścisłym zespoleniu z masami I sno określił nielega.lny charakter po_
ludowymi wykrywajcie i demas- atępowa.i& wymieni.onych rząd6w, po. dla polltyJd pa.ktu atlaneyleldęgo dal
kujcie wroga, paraliżujcie w za-1 ~ będącego w sprzec2:nołCi • na.r6d wł0slc1 wyras w n.te&l~
rodku jego zdradzieckie zamiary. 1 podp'sanym przez nich tra.kta.tem po. stra.jk&ch 1 ma.nifestaejaeh, w fali W7
stąpie1!. protestacyjnych, kWra ol>jęła
Stójcie niezłomnie i wytrwale kojowym.
Traktat pckoj-Oiwy z Włocha.mi naJo cały kraj, wszystkie warstwy społeca.
na straży zdobyczy ludu, na stra
!Ey demokracji ludowej, która pod żył na te ostatnie określone obowiąZ- ne, ludzi Mońl-Zer6!niejsS)"cb przeko.
przewodnictwem stronictw demo ki. Najbardziej podstawawym z nich na:d pOlityc:mych.
Wbrew jasno wyra.tonej woli n!tl'lll.
kratvczn,rch z Polską Zjednoczo- \ jest obowią.zek niepodejmowa.nta. przez
Robotniczą na czele, Wł u:hy żadnych dziaJ111!., skierowa.nych du włoskiego, rząd de Ga.sperlego
ną Partią
-prowadzi Polskę do trwałego roz przeciwko pa1!stwom z którymi u.wie prt:y'Stąpfł jednak d.o paktu atla.nt7e..
ra.ły traktat, Jak rowniri n.te -wstępo. id11go. ~pił doA dlr.tego, te taJcl
kwitu i pomyślności.
Funkcjonariusze Milicji Oby- wa.u.ie "' ia.dlle ugrupowanie pa.11.stw, byt na.ku Wauyngtmi11. kł6rf.m1l rą4
ten za.WdZi~ swe istnienie 1 tltrzY•
ma.Jtce charakter agresywny.
watell'kiej i ORMO-wcy!
PrzYłącza.jąe si~ do paktll atlantyoe ~e sit prsy ..m.dzy. 'l'łumi.-S
Dbajcie o ład publiczny, chroń
my dobro społeczne, otaczajcie kiego, bfdłCego paktem agresywnym, P1'ZJ' pomcey prześladowa'li t terrOta
troskliwą opieką obywatela. za- skierowa.nym przeciwko ZSRR 1 'ln"a. gtoa maa ludowych. lekcewa.ite słWIL
pewniając mu spokój w pracy f jem demokra.cji ludowej, Wł~ zt,_ ne !ę_.dania tych mu amemdslr:te !
za. watyka.11.slde mat1.onetki pra~ a.m'mały podsta.wawe Z<>'bowf.ą.za.me,
t h · ·
w:- -•e w tra.kta.cie pok:>jowym. Zna.la. nić Włochy w ognisko niepokoju, ba.zf
.
wv e i:iemu.
Żołmerze Korpusu Bezp1eczeń ztJ si~ one w gronie paflstw stawiają dla 3€l1'8Ywnych pla.n6w imperlAlizmL
cyeh sobie agresywne ~le. Konsekwen
stwa Wewnętrmegol
Nota ~eclca., Pf'J=ypomih~ •
Scigajcie bezlitośnie wroga, ctt tego stanu rzeczy jest da.Iaze na.ro
który podnoei rękę na zdoby::ze tzenie klauzul trakt&tu, wyra.tające ~:m:1~~~~'Wl~=
j ,_,_,_Iwiek • ..-i
st• w dążeniu dozbrajam,.,, się, p<>więk
'uou pracującego.
Żołnierze Wojsk Ochrony Po- sz"a.rua swych s1ł zbr<>jnyeh i pn:emy_ ==i~;':ia: ~:;~;. ostnd;;;J~
słu wo1ennego, cmt.z zwrócenie sit do e.tla.ntyckiego s&pał\1 de Gaeperlege
granicza!
Czujnie strzeżcie granic Poliki .rządu USA o pomoc w tej d%iedzin1e. S?f&g&- 1 sp6łld. ;rest ona ~!nym
1
.
Lucłow~j.
1 Sto.f~ na &trafy wykc-na.nia • · kta.- ostrzetenłem przed skutJi:a.mi ich a"ll'd
Funkcjonariusze i zołnierze 1 tu pokOj<>wego którego ~est jednym turniczej polityki.
Nota ra&ieck& jest ....,n1!em me11.
służby Bezpieczeństwa Publicz- z sygnata.rtusZy, ZWiąz'lk R.Pdziecki
przypomni."1 r7l'ł:dowi włot:k1emu. ora.z st&Jpj wal1rt ZSRR 0 tttnr&lfl!lfe
'l!:'go!
.Pogłębiajcie nleustann ·"' swą rządom t:'T' A.. Ang1lt 1 Francji, te ich ..nko"' o poszanOWll.nie ttm6w międZ7
k
swą :majo- pcsteJ)(>'Wan'e sprzecme 1el't z samymi ...- J"t
WJ~dzę politvczną
narodowych. b~d~h nodstawt pO •
n•ość wroga ·i jeg~ meto<l walki, zał'Jlteniami traktatu pokOj0"'1eito.
Postępowa.nie to sprzeczne jest r6w jO'Wflj współpracy narodOw.
do!okonalci; codziennie swe wynk('.lenie bojowe, umacniajcie wytrw11le dyscynlinę - tylko w ten
SJ)Ollób potrafide jeszcze 'ikntea
niej unieszkodliwić Wl'O~a, 7.aow
szczPdzlcie ludowi ofiar w jego
trudzie i walee, spełnicie swe u
została uruchom~ona
.
SIEMYfne powołanie.
czujność, strzezc·e
Wzmóżcie
WARSZAWA (PAP). W dni" Radia w Raszynie.
Ogromne to dz~elo,_ ii:dno z 11ai
szeregów, 19 bm. o godz. 8.30 ukończony
, naszych
czystości
strzeżcie · wienie praw ludu pra został
montaż najwyższego na wspanialszych ostągmę.ć tcchnik1
jego świecie 357-metrowego maszt:t w skali światowej, zostało ukąń
cującego, jego zdobyczy i
zwycięskiego marszu ku socjali- anteny nadawczej, która obsługi czone w przede d~iu 5 rocz.nio/
zmowi.
nowowybudowaną PKWN i 5 rocznicy wznowienia
będzie
wać
Minister
Polskie~ri działalności Polskiego Radia.
Centralntf
Radiostację
(-) Stanisław Radkiewicz

L dowe,
Rozkaz spec1· a lny ministra bezpieczes,'stwa pubiicznego .
•
• • Z O kQZll•• . • t a Q drodzen1a
t OW. Stan •ISłOWO Ra dk1ew1cza
WARSZAWA, (PAP.). - Minister bezpieczeństwa publicznego,
w związku z 5 rocm'cą wyzwołenia, wydał. do pracowników służby bezp;eczeństwa rozkaz specjalny, kt6re~o tekst podajemy

n"żej:

ROZKAZ SPECJALNY
· Ptacownicy bezpieczeństwa publicznego, funkcjonar<iusze milicji obywatelskiej, żołnierze KBW
ł ochrony pogranicza, członkow: e
ÓRMO.
Pozdrawiam Was w dniu święta 5 rocznicy Wyzwolenia.
W .krwawych latach wojny i okuoacji wykuwała się niepodległość naszej ojczyzny. Wykuwała
s·ę w zbrojnym czynie bohaterskiego żołnierza Armii Czerwonej, który walczył 0 swoją i nabezgranicznej
sza wolność. w
tęsknocie i odwadze żołnierza pol
skiego, który przebył u boku żołn'.erza radz' eckiego szlak zwycięstwa Lenino _ Berlin, w walce
i poświęceniu partyzanta Armii
Ludowej, w ofiarnym czynie i
krwi tych wszystkich, którzy w
mrokach okupacji walczvli z najeźnźcą i ~inęli w tej walce.
Walczyli oni i ginęli, mając
przed <'CZym'ł wizję P'lMd wv7.Wt)foneJ, Polski mas ludowych,
Polski, gdzie gospodarze1'ł bP.dz'e
ten, kt6ry ją buduie, a władza
należeć będzie do ludzi pracy.
żołnierze
Funkcjonariusze i
służby bezpieczeństwa publicznego!
Gdy robotnik, gdy lud polski
gdy
objął władzę w swe ręce,
przejął w swe ręce fabryki, gdy
średniorolny
chłop małorolny i
odebrał obszarnikom ziemię, zroszoną_swoim potem, gdy pod prze
wodem bohaterskiej polskiej kla
masy ludowe
sy robotniczej
stworzyły podwaliny pod budowę Polski. sprawiedliwości społecznej, o którą walczyli i g\nęli
jej najlepsi synowie - rozjuszo
ne wstecznictwo ruszyło w obro
nie swych fabryk i majątków, w
obronie swe~o „prawa" do wyzy
sku. Potwarzą i gadzinowym
podszeptem, strzałem z .za węgła,
kulą bandycki\ chc\ało uniemożliwić, sparaliżowa~ budowę no-

wej Polski - Polski Ludowej.
Wbrew zbl'Odnlcaym knowaniom wrog6w, entuzjazm robotnika i upór chłopa polskiego
wzniósł na ruinach nowe kwitnące życie.
Swięcimy

dzU triumf pracy,
polskich m~s
lud<>wych, ~lesiony s nun
kraj: hucz1tce łomotem kilofów
kopalnie, warkotem maszyn fa-.
bryki, warsztaty, odbud<>wane
domy i osiedla, mosty, tunele ł
tętnh,ce tyciem Ziemie Od
porty,
.....___
WSt>aniałe dzieło

.._

zyskane, zasiane odłogi, przebite potężne arterie komunikacyj
ne, dźwigniętą z ntln Stolicę.
I jeśli dziś pootczycić się może
my wszyscy, po 5-ciu zaledwie
latach, tak potęznymi osiągn . ęciami, to jest w tym również
Wasz wkład i Wasz udział, pracownicy bezpieczeństwa publicz
nego, milicjanci, żołnierze KBW
i ORMO-wcy.
To Wll52: ofiamy wysiłek d(lpo
zakusy rod:dmógł zniweczyć
mej i obcej reakcji, edparować
zdradzieckie ciosy wroga klasowe
go, !O!Ebić jego zbrojne bandy,
masom ludowym
zabezpieczyć
spokój w ich twórczej pracy, w
ich marszu ku Polsce Ludowej.
Wiele bohatersk!ch instnień zło
żyliście w obronie zdobyczy kla
sy robotniczej i chłopstwa pJ:'.aCU
jącego.

~J

I

Najlepszych, najbardz:ej ofiarnych swych synów oddała
klasa robotniezra i chłopstwo ma
łorolne w obronie swej władzy,
swej wolności, swej niezłomnej
woli budowy nowej Polski, Polski ludu pracującego.
Cześć bohaterskiej pami ęci pra
cowników bezpieczeństwa publicznego, funkcjonariuszy milicj~
obywatelskiej, żołnierzy, KBW l
ORMO-wców, poległych w obronie zdobyczy klasy robotniczej i
ludu pracującego. Pamięć o nich
pozostanie na zawsze w pamięci
ludu pracującego.
Funkcjonar'usze służby bezpie
czeństwa publicznego!
Walką swą osłoniliście wielkie
kraju z ruin,
dzieło odbudowy
pozostawionych przez hitlerowsk!ego najeźdźcę.
Ale dotychczasowe osiągnięcia
to dopiero pierwszy krok ku bu
dowie Polski socjalistycznej, ku
likwidacji nędzy i niedoli, C'ieprze
mnoty i zacofania, które
klętą spuścizną ustroju kapitaUstycznego.
Stoimy przed wielkimi zadaniami, na.kreślonymi w 6-cioletnim planie budowy fundamen
tów socjalizmu w Polsce i wielkie też zadania stoją przed Waml, funkcjonar~usze służby bezp~eczeńswa publicznego.
· w-vrosło z ludu
Wróg klasowy nie złożył broni. Rozbity i skompr<>mitowany
próbuje się · ukryć w różnych
dziedzinach naszego życia Jitospo (Dokończen•e ze str. 1-ej).
darczego i społecznego. aby jako zapewnił wspaniały rozwój twórdywersant polityczny, szpieg, sa czych sił naszeqo utalentowanego,
botażysta gospodarczy, opłac~ny miłuj1tcego wolność i pokój naroi kierowany przez anglo-saskich
imperialistów i podżegaczy wo- du.
Dtwignęllśmy kra/ % ruin wo/en
jennych, powstrzymać zwycięs
ki marsz mas ludowych ku socja nych. w tempie niebywałym . w
lizrnowi. Wróg klasowy korzysta dziejach naszego narodu rozwija·
również z opieki i poparcia tej my naszą gospodarkę i kulturę.
na Wznosimy wspaniały gmach Rolczęści kleru, która przeszła
usługi obcych Polsce interesów, ski sprawiedlfwOścl społecznef, bu
żeruje na najdzikszych przesą- dufemy fundamenty socjalizmu.
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Cenl:alna Radios!acja .
Raszynie

Odrodzone Wojsko Polskie
i n!erozerwalnie fest z ł!łdem zwiłzal!e

.

Rozkaz m~n. obrony narodnwe} łflarszałka Po!sk1 Mich~ła ymurrskGego

Niezawodny orę% Pafu;twa Ludo na straty 7Jdobyczy demokracji lu
wego - Wojsl'k.o Polskie strzeże dowej.
Woj8ko nas'l:e bferze przykład •
pokojowej pracy l społe~ny'cb
zdobyczy polskiego robotnika l ofiarne/ pracy i wysiłku robotnl.ków i chłopów.
chłopa.
Osiqgnięcla budownlceych Pol•
Wojsko nasze stdło się szkoł~
Ludowe/ są dla n.aa natchnif!:"
ski
wychowania żobniena w duchu
niem do dalszej wytężone/ pracy
miłości ludowej ojczyniy, w duchu sojuszu robotniczo-chłopskie: szkoleniowe;, do podnoszenia war
jego dyscypliny,
go, w poczuciu solidamośd mas toścI wo,iska,
imię umoświadomości i siły, w
pracujących w~stkic:b. kraj<>w.
narowolności
I
pokoju
cnienia
Dzięki ofiarnej pracy takfdi. sła
wnych żołnierzy ja niezapomnia- dów, w imię szczęśliwe/ preyszłO
nej pamięci bohaterowie walk wy ści naszej o;czvzny.
W piątą roczn.icę Wyzwoleni&
zwoleńczycb gen. Swiera:ew1kl,
gen. W 45zkiewicz. płk. Kowalski, Polski Ludowej
rozkazuję:
kpt. Szenwald i
Istnieją zasługi większe, i szcze- kpt. Oksankz,
gólne, wymarające nczególnych wie~u innych dzięki systematycz- I W bohaterskiej •tolicy naszego
odznaczeń. Jełli Państwo Ludo- nej opiece ze strony rewolucyjnej państwa, w zmartwychwstałej s po
we czcić będzie odmaczeniand awangardy polskiego ludu pracu- I piołów Warnawie odddć 2.C sal-przodownik6w pracy I nowatorów jącego, dzięki ogrom.nef pomocy I wy artyleryjskie z 24 dział w wl-o
w poszczeg6lnych gałęziach nasze okazanej nam przez armię rach:łe gilię Swięta Narodowego 22 lipc•,
go gospodarshva, jest n:eczą jas- cką stworzyli śmy wyrosłą z ludu 1 na cześć braci i eióstr n4szych. po
ną, że szczególne odznaczenie na i nierozerwalnie zw:i~:umą ~ lu- leqłych w walce o wolność ojcz„
leży się tym, któny współzawod dem kadrę oficersk' i podoficer- zny, na cześć ludu pracuj4cego,
.nictwo pracy pchają na nowe dro ską.
który kontynuuje wielkie dzieło
.
.
gi, otwierając przed nim nowe
Szkoląc 1 .wychowu1~c nas~e Pol6kiego Komitetu Wy:iwoleni:a
hoprzonty i podnosząc je na zna- wofsko, czP>rp1emy dośwradczema Narodowego, buduje siłę i wiel·
cznie wyższy poziom. Takie sa- z bogatej skarbnicy prZ'Odu/ącej kość, niepodległość l nczęśde
me szczególne odznaczenia winny rad~eckiej nauki I ntukI wo/en· Polski dziś Ludowej, a jutro socja
przypaść w udziale ludziom na- nej, sztuki zwyciężania.
listyc:znej.
uki i kultury, działaczom pań
Niech żyje i krzepnie Wofsko
Wychowujemy f będziemy wystwoWYm i 11oołecmym i tym chowywat naS"Zeqo %oł11ierza w Polskie!
wszystkim, któt'ych zasługi są
Niech ty/e najwytlf%)' %Wierzch
braterduchu nierozerwalnego
gcząólnie wielkie. Na płemach
Pre
radziecką. któ- nik polskich sił rbrofnych armiit
z
broni
stwd
tych łudzi S1locznie order „Budora uratowała naród polski p:-zed zydent Rzeczypospolitej Bolesław
wniczych Polski Ludowej".
bestialski Bierut/
zagładą i rozgromiła
1-szy wiceminister Obrony NaroOrder ten będzie świadectwem imperializm hitlerowski.
żołnierze podoficerowie, ofice- dowej EDWARD OCHAB gen. bry
szczególnego umania i hołdu skła
gady.
danego przez naród i państwo za rowie i generałowie!
Od.rodzone Wojsko Polskie stoi Mir•ister Obrony Narodowej
najwybitniejsze zasługi w dziele
budownictwa nowel?<" żvcia w na na 6traży pokoju, niepodl eqłości i
MICHAŁ ZYMIERSKI
bezniP.C?Jeńi;twa n.sszei oiczvznv,
szvm kraju.
MARSZAŁEK POLSKI

--------------------------------

..__________________________

Sława budowniczym .Polski Ludowej ·
wyratów Polski Ludowej

było
(Dokończenie ze str. 1-ej).
Samo powstanie tego rOd.zaju zem :&rodzenia się w naszym krapotrzeby, pownechnłe odczuwa· ju nowego stosunku do pracy. Dla
nej przez ludzi pracy - patrlo• nas patriotów Polski Ludowej
praca jest sprawą honoru i bohaterstwa. My uważamy murarzy, górników, hutników i koicja
Z')'Jimunte Ili-go
rzy pnekraczaj11cycb norm:r l torujących drogę rewolucji w nazostała zakończona szej technice za najlepsa:ych syWARSZAWA (PAP). Komitet Od nów narodu, których praca winbudowy Kolumny Zyrmunta Ili sio na być waorem dla innych.
żył Prezydentowi RP Bolesławowi
nuze uważa
Społeczeństwo
Bierutowi meldunek następuJ~ tych, kt6rzy najlepiej pracuj11 dla
treści:
dobra narodu za najlepszych paKomitet OdbudowY Kolumny Zyim
·gmunta III w Warszawie melduje triotów i pragnie okazywać
Ci, Obywatelu Prezydencie, że :robo swą cześć i przywiązanie. Chcewiązanie, złożone w Belwede rze w my, żeby ludzie ci byli powszecb
llniu 3 stycznia 1948 roku przez nie znani i szanowani. I temu pra
przed!;tawic:el' zarządu głównego gnieniu społeczeństwa uczynił za
Zawodowego Pracowni- dość Se~m Ustawodawczy, uchwa
Związku
·ków Budownictwa, Ceramiki i po- łając przl"d niedawnym czasem
krewnych zawodów w Polsce w i- ustawy o orderach „Budownimieniu pracowników pnemysłu m!- czych Polski Ludowej" i „Sztanneralne<ro. dotvczac odbudowy podllru Pracy".
mn;~~a Zygmunta III zostało wykoUstanowienie dwóch orderów
nani'!.
Odb•td'l'"" n"mnika z~kończono ma f(łęboki sens. Jest bowiem
dnia 20 i;.,..,.„ rn.ui r n ·eod?'_ 16-ei.
dla k„żde1m nas rzecza jasna. że

Odbudowa pomn Kr
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lat istnienJa naszego ludowego państwa, to pięć lat nie?:WY
kiego tempa rozwQju na wszystkich odcinkach życia.
~ęć lat Polski Ludmvej to
miliony metrów tkanin, miliony
ton węgla, setki wyrastających
nowych kominów fahr:vcznych, t:v
5.iące kilometrów s-r.yn
kole-jo~
wych i dróg.
. Rośnie nieustannie i kT?:epnk
potęga g'>Spodara.a na<;zcgo pań11 twa. Ale w nie-mniejszym stopniu rosną i krzepną k:i.dr:r budownirzych socjalhmu. kadry wyło
nione przl'z naszą bohatcrskft, rewohir.yjną kla~ę Tohotnic7.ą, pn:cz
chłopstwo i intcligrncję pracują-

Tow. Alojzy Jóźwiak
dyrektor PZPB. Nr. 1
.~--~---------------„

Co chwila rozlega się dzwonek" myslu włókiennicze~o. Oto szczeW mieszkaniu tow. Gołębiako
telefonu. Czasem odzywają się ble po jakich kroczvł tow. J?ź- wej rzuca się w oczy przede wszy

naraz wszystkie trzy stojące na
biurku aparaty.
Wtedy silna
dloń podnosi kolejno sluchawki
a pewny głos rzuca krótkie 'I.trywane zdania. I nagle ktoś znaj.dujący się po „druc(ej stronie"
otrzymuje odpowiedź na dręczące go wątpliwości. widzi przed
sobą jasny plan działania.
Tow. Alojzy Jóźwiak dość rzad
ko przebywa· w swym obszernym
gabinecie naczelnego dyrektora
PZPB Nr 1. Na ,,papierko:wą" ro
bot~ jest czas po połudmu, gdy
fabryka jest już na dobre „rozkręcoi;a". Tr~eJ:>a jednak samemu
przyp1lnowac. zeby od rana wszy
· b y " dob. rz e funkC]"onos tki.e ,.sru
.
wały. Tow.· Jóźwiak jest na wszy
stkich oddziałach, tu sprawdzi,
.. k a d zis
· · i·azie
· prz"""'za
tam skon
Ja
'<" ,
troluje, czy dobrze brakarze klasyfikują tkaninę, wPada na s.alę
produkcyjne i do biur - czu1nv
gospodarz sprawuje picc~e nad
)OWierzonym mu dobytkiem.

wiak, którego zdolności zawodowe
i or:;anizacyjne. oceniłv w pełni
władze Polski Ludowei.
Tow. Jóźwiak nie jest tvlko dv
rektorem od maszyn i produkcji.
Tow. Jóźwiak interesuje sie ludź
szynach. Dążeniem jego iest zami, którzy pracują przv tvch ma
pewnić im możliwie naHensze wa
runki pracy, wpoić przvwiazanie
do zawodu. jaki wykonu i a. słusz
nie rozumując, że wtedv żadne
zadanie nie będzie dla nich trudne.

stkim oprawiona w ramki laurka.
Życzeniami, które zamknęły się
w rzędach złocistych, ozdobnych
liter, słowami gorącej wdzięczno
ści i żalu, żegnały robotnice Nowej Tkalni swą dawną towarzysz
kę pracy, sekretarza organizacji
podstawowej tow. Golębiakową,
gdy obejmowała stanowisko naczelnego dyrektora w PZPB i W
nr 22.
Teraz kiedy tow. Gołębiakowa
spogląda na tę miłą pamiątkę, sta
je jej przed oczyma cały wielki
szmat życia, spędzony w dawnych zakładach Scheiblera przy
krośnie tkackim,
w ciężkich latach kryzysu i wyzysku klasy robotniczej. Nie są to wspomnienia
radosne, o nie! Ale przecież lata
te związały ją silnie z tą fabryką, z towarr.yszkami pracy.

• „
nica, wiele osób przyjęło tę wia·
domość z powątpiewaniem i scep
demokT1lcji ludowej
Szybko mijają ~odzinv. Dawtycyzmem. Czy da sobie radę na
·
d
d
ło mcn:>towane
no
już
opustoszały
znaiduia~e
s~e
stworzy
otą watakim stanowisku? Dyrektor był
.
dl
1
wokół biura. Tylko w gabmec1e
runk i aw~ns11 spo.ecznego
~·
wszak dla naszego społeczeństwa
dyrektora słychać jeszcze skrzyp
tzw. czł•>WJl'ka. z Jud u. W nowc3,
uosobienicrr„ „uczoności" i repreplóra
i
bezustanny
terkot
telefodemokratyczneJ Polsce
wraz ze
zentantem tak zwanej wyższej
. -~~ •
h
nu. Drutami telefonicznymi jak
st a łym wzr~s t cm .s11 '"·r<~orczyc.
sfery. Czy więc potrafi podołać
siatką
nerwów
połączony
jest
z
fa
ros~ą. no~v1 ludzie,_ ludzi~ ~p~~~
nowym zadaniom dawna tkaczka.
bryką siedzący
tutaj człowiek.
SO~Jabzn;m, na .ktorych J~Z dZls
od Scheiblera? Okazało się rychGdy
na
początku
bieżącego
roSplatają się z nią ws~ystkie jego
opiera się w duzym_ stopn.m n.as~
czego
myśli plany i marzenia o fabryce ku rozeszla się wieść, że naczel- ło, że potrafi, a nawet pn:e~~st, l1~ndcl,. komun1kaqa i
arlmin1stracJa panstwowa, nasze 1
przyszłości, w któr~j y:aca da. l;i- nym dyrektorem PZPB i W nr 22 nie spodziewali się absolutnie ci,
dziom więcej radosc1 i szczęscia . zostaje kobieta i to dawna robot- którzy śmieli się z nominacji tow.
szkolnictwo i nowa rosnąca socja
• '*
Gołębiakowej o wiele lepiej
listyczna Polska. Dzięki szeroko
Dawno minek> południe i tow.
potrafi
·wypełniać obowiązki i zarozpowszechnionej akcji dokształ Jóźwiak skończył już połowe swe
dania naczelnego dyrektora, niż
cania zawodowego i og&lnego ro· "O pracowitego dnia. Pozostały te
dawni specjalnie na to stanowibotników. dzięki aktywnej i o- ;az sprawy biurowe - przeirze,rozpoczął nowe życie
sko kierowani „panowie".
fiarnej pracy organizacji partyj- nie stosu papierów, które nagroTow. Gołębiakowa szybko uj~ła
nych i Związków Zawodowych madziłv się od rana na biurku.
- Urodziłem się w rodzinie sty „Szczytem"
mo1e1
ka ster rządów w fabryce. TI'obrze
nieomal codziennie wybijają się w W cisŻy gabinetu rozstrzyga sie robotniczej - mówi tow. Sierpiń riery prziedwojennej było osiągnię
kraju naszym uzdolnione jednost niejedno ważne dla produkcii za ski, zastępc,a naczelnika Służby cie X grupy uposażenia, ~dyż ja zorganizowała współpracę z orki, obejmujące odpowiedzialne kie ~adnienie. Tak trzeba decv~o- Zasobów DOKP w Łodzi. - Oj- ko kancelista pracowałem przez ganizacją podstawową PZPR i Ra
dą Zakładową. Rozpoczęła ostrą
rownicze stanowiska.
wać, żeby dla naszych zakładow ciec mój był początkowo. ślusa- 11 lat w 11-ej grupie uposażenia!
Żywiołowość ruchu wvsuwania było jak najler>ic~. żeby ."r:vlrnnać rzcm kolejowym, następme ma- Ponieważ od początku mej praey kampanię o pełną realizację ilonu~olnionych przodującfch robot- plan pr~ed t~rmmeJ?,. zeby pań szynistą. Było nas w dom~ pię- w kolejnictwie brałem czynny u- ściowych i jakościowych planów
r,ików na wyższe stanowiska jest stwo miał~ Jak n::i1:':'1ększą k?- cioro toteż rodzice nie m~li nam dzial w pracach Związku Zawo- produkcji. I fabryka osiąga coraz
tak wielka, że wychodzi z ram r~~ z te1 pyo?ukc11. - snu1e dać takiego wykształcenia jakie dowego Kolejarzy, przeto syste lepsze wyniki.
- Tajemnica mego powodzestatystyki. Dziś już nie podobna mys~1 tow. .JozvnakA kr~śląc na dać by pragnęli.
matycznie pomijano mnie w ania tkwi przede wszystkim w tym,
zliczyć tych wszystkich robotni- paP;1erze kolumny cyfr. ~1ln~ woOd 1922 roku zacząłem praco- wansach. Lata okupacji cofnęły
ków ,którzy w okresie minionych la i z?ccydm~anie. malu1ą się na wać jako robotnik kolejowy ~~ mnie znów do pracy robotnika. że w mej obecnej pracy nie oder
wałam się ani na chwilę od klapięciu lat objęli odpowiedzialne młoclc1 energiczne] twarzy dyre- stacji Skarżysko. Po dwu.le~eJ
Z chwilą wyzwolenia naszego sy robotniczej.
"'fanolvisk'. znamy zaledwi·e 1·cd- ktora.
d .ęk. d kszt ł
"' kraju zgłosiłem się niezwłocznie
"'
„
pracy, z1 1
a caruu 51 :<' do pracy w Skarżysku, gdzie zanostki, całe zaś t~·siące stale poMoże on ręczyć śmiało ui swych zdołałem uzyskać pracę kanceh- trudniono mnie w magazynie zaW mieszkaniu jest cicho i przy
stcyujących naprzód w swym a- robotników, zna ich dobrze, sam
sobów. Państwo Ludowe nie za- tulnie. Po powrocie z fabryki tow.
wan5ie społe~nym robotników wywodzi się wszak z klasy robotpomniało 0 mnie: już po miesiącu Gołębiakowa ma jeszcze czas pow:rmykają się WS'J!elkim fonnula- niczej i w jej szerei::ach pracował
pracy w magazynie zasobó\V w sprzątać i przygotować obiad dla
„"Zorn i statystykom.
w Polsce przedwrzef.niowei przeSkarżysku, przeniesiono mnie do męża i syna - oficera Wojska
W samych tyllfo Zakładach ż;vw~1ąc_ lata sti;aików, bezroboDyrekcji Okręgowej na stanowi- Polskiego. Te zajęcia dają odpręPrzemysłu Włó~ienniczego w Ło- c1a, 1 melegalneJ pracv w KZM.
sko kierownika działu, a w roku żenie po pracy umysłowej. Ale
dzi i1ość robotników wysunięOd chwm wyzwolenia inaczei I
1948 mianowano mnie zastępcq wieczór znów trzeba poświęcić
tych na kierownicze stanowiska potoczyło si_ę życie tow. JóźwiaNaczelnika Służby Zasobów Dy- na sprawy fabryczne. Na stole
w okresie pięcioletnim sięga 2000 ka, Zostaje najpierw ~kretarzem /
rekcji Okręgowej w Łodzi.
spoczywa wszak plik papierów i
osób. Prowizoryczne zaś oblicze- organizacji podstawowei. potem
Jestem pewien że gdybym na- pism, z których tow. Gołębiakonia odnos-;:ące się do wszystkich kierownikiem pers9nalnvm PZPB
wet w okresie przedwojennym wa ukłaaać będzie bilans osiągdzied7.in życia na terenie Łodzi Nr 1, dale; k1erownikiem Zakła
pracował na kolei kilkadziesiąt nięć pięciolecia w swojej fabryce,
i województwa łód7..kicgo dają dów Włókienniczych w Moszczelat, nie uzysknłbym ni~dy takiego wykaz poważnych zdobyczy w
nam liczbę około 12.000 rnl1otni- nicy, potem w Piotrkowie. naawansu. Przed wojną byłem tyl- dziedzinie produkcji, inwestycji i
kMv, awanoowanych w ciągu mi- str.pnie dyrektorem .nacz~lnvm
ko inteligenckim proletariuszem, zagadnień socjalnych. A potem
nion;vch 5 lat na wyższe stanowi- PZPB Nr ę. I wreszcie znow w
kancelistą na najniższym szcze- jeszcze godzinkę przed snem poska.
jedynce, ale tym razem iako na
blu hierarchii urzędowej. Dziś, święci na naukę. Tow. GołębiakoAwansują robotnicy, chłopi, in- czelny dyrektor t~l?O aif!anta nrze
dzięki demokratyzacji życia
w wa zdaje sobie sprawę, że trzeba
tcli"'enci. Awansują mężczyźni i
Polsce ja, Henryk Sierpiński, stale pogłęQiać swe wiadomości
kohicty, członkowie partii i bezWoźniak
syn maszynisty kolejpwego, zasia fachowe i ogólne, aby dobrze wy
p?.rtvini. Partia nasza oraz Rząd
·
O•
dam na stanowisku, które przed pełniać swe :adania, aby być
otac;,;.jąc opieką i pomagając we
przewodniczący dzielnicy ZMP.- Sródmieście
1939 rokiem dostępne było jedy- świadomym, aktywnym członwsz('chstronny sposób wys1.mię-1
.
.
.
.
nie dla uprzywilejowanych zwo- kiem społeczeństwa Polski Ludotym kadrom podnoszą corłzień ich
Dzielnica Zl'\'lP Śródmieście. W ty do NiemJl'C. Miałem wowc~as lenników sanacyjnego reżimu...
wej.
kwat:fikacje czyniąc to dla ich d małym polioiku ur:r.ęduje tu prze 15 lat. Do Polski wróciłem dop1e- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
bra i dla dobra Polski.
·
wodniczący dzielnicy, kol. Woź- ro w 1946 roku, ponieważ leżałem
Awans społeczny robotnika folwarcznego
Wysuwanie przodujących pra- 1 ni.ak.. I dobrze ~pcł?ia s;v~ o~o: długo w szpitalu - miałem zła.Cff\'l'ników na odpowiecłzialne sta w1ązk1, skoro Dzrnlnica Srodm1es maną nog~.
nowi.ska w administracji i prze- cie przoduje wśród innych łódzPrzez otwarte okna lokalu
myśle stało się konicc;,nością w kich organizacji młodzieżowych. Dzielnicy do PQkoju, w którym Towarzysz Dulniak pochodzi z kolportowanie nielegalnych ulonasz;v m państwie, stało się nią
- To jest mała robótka - śmie rozmawiamy, wpada blask 1ipco- rodziny robotników rolnych z po tek itp.
dlatego, że wszędzie tam, gdzie je się kole~a Woźniak - mamy wego słońcA. Kol: Woźniak uśmie waitu krasnystawskiego w woj.
Z chwilą wyzwolenia Polski
budujące się podstawy ustroju so- „tylko" 85 kół ZMP przy naszej cha się .i ciągnie dalej swą opo- Lubelskim. Już od szóstego roku oglądamy tow.
Dulniaka przy
cja.listyczncgo są narażone na ata dzielnicy.
wieść.
życia pomaga rodzicom w ciężkiej czynnej pracy
społecznej. Już
rc1ticci.i. potrzebna jest twa.rda
Czym był dawniej kolega Woź- Zaraz po powi·ocie zapisa- pracy na folwarkach obszarni- w roku 1945 organizuje po.,.;-iatc~
meustęphwa postawa robotmku, niak? Gdzie nauczył się pracować łem "się <fo ZMP. Chodziłem jesz- ków. Pracując skolei w różnych wy Zarząd Związku Samopomopotr7.~lma jest jego świadomość społecznie.
cze o lasce, ale do pracy zabra- zakładach ogrodniczych, własnym cy Chłopskiej w powiecie łód z
j c;-.i1jność klas·lwa.
_ Ojciec mój był rohotnjkicm Iem sic z radością. I tu zaraz spe! wysiłkiem zdobywa wiedzę: uczy kim.Od tej chwili pozostaje JUZ
Gląbokie ~rzcmiany P<!Jit~rzne, fabrycznym
oświadcza tow. niło siQ jedno z moich gorących się po godzi_nach ?T?CY i w .koń~ na sta~e w ZSCh, pełniąc kolejno
go.~podarcze· 1 spolccznc, Ja.kiP. 11 a~ Woźniak. _ najczęściej ... bezro- pragnień. Powiedziano nam, że udaJe r:iu się złozyc egzamin .doJ odpowiedzialne funkcje wiceprestąpiły w ciągu 5 lat naszej nic- betnvm. Były okresy kiedy praco każdv ZWM-owiec musi się u - rzałośc1 z zakresu 4 klas gim- zesa, a następnie prezesa Zarzą· · są z;cnianam1,
·
· zmierza
·
·
·
_. f:Wvbrałem
Szkołę Pra-::y 8po nazjum.
po„_,Icg łosc1.
wał dzień lub dwa' w tygodniu. czv
J
Nieświetna kariera czekała to- duWpowiatow. ego lw Ło.dzi
k ..
ja
.. c:vmi w. kier. unk.· u hudow. v socja- Toteż, ma.iąc lat osiem, zacząłem łecznej .\V ubit>głym roku wybra
. uznam u. zas ug, ]a ie . tow.
d
b d
no mnie na delegata na Ko'lgres warzysza Dulniaka mimo zdoby- D.ulmak poł?zył przy organizowa
1
.IZlnu.. Nrc tPz ~ z1wnc.ir~. ze u u~ sprzedawać gazety. Chodziłem Zjednoczeniow:v Orga.nizacji Mło- tej wielkim wysiłkiem nauki. mu. po_dwah.n ZSCh. w nasz~
Jące s1e w ognn~ walki klasoweJ niby do szkoł:v, ale cóż to była dzieżowych. Po powro::ic zosta- W warunkach sanac,yjnej Polski W~Jew~d~tw1e, zosta3e oi:i w kw1e
nas·.~e ludowe panstwo oparło swe :r.a nauka? Bieg-a.Iem po ulicy z
,,wolno mu" pracować w obszar- tn1u b e
cr
k
·
·1
h
h
Iem wybrany na przen·oclniczące
i zące,..o ~o ~ m~anow an_Y
poczynatt1a 1!a na3 ~pszyc. synac g~zctami. Brak było czasu na orl- go Dzielnicy Sródmicście Zl\IP. niciz.ych majątkach w charakterze Inspekt<;>rem Wo]ewodzk1m Wsp?ł
nafro~lu, kk1to0rzy nic z;r\.~iohclą za- rahi;mie lekcji. Nic to jednak by- · I . k .
. .
t .
? ogrodnika. Często przy tym mu- zawodmctwa Pracy w Zarządzie
u ania po a "'"~go w me przez ło najgors'le. O wicie dotkliwsze
Ja su; czu1ecie w e~ pracy. si zmieniać pracę. gdyż jego akty Woj. ZSCh w Łodzi.
pa11~fwo. i którzy na !1()\"'ych od- b~·l.v szyk~.nv v s~kol1-. :rdy do- - Jak się czuię? Powiem wam wność w Polskiej Partii Socjali- Tak oto dawny robotnik folP?w1e.dz1aln:vch . placow~ach po- wiedziano się, :7.e należę do Czer- krótko: ORGANIZAC.TA DAłJA stycznej (należał do lewicy PPS) warczny dzięki głębokim przckicru3ą pr;t_cą"n1e itorz~J o~ daw wonych Harcerzy. Z wielkimi tru MI WSZYSTKO, O CZYM MA-. nie podoba się iego chleboda- mianom społecznym naszego kra
nyc? .„sp~cow • pozosta3ąc Jedno- dno~ciami przehrnąłł'm przez 7 RZYŁEM PRZED WOJNĄ. Prze- wcom.
ju zajmuje dziś odpowiedzialne
czesm~ J?tęboko w, dusw.ch sw:vch orldzialów szkoły powszechnej i d~ wszystkim naukę w obra.n ym Często zapoznaje się wówczas to stanowisko, na którym służyć bę
s~n2.m1. luc1~1, ktllrc~o ~nter~som 1:1:;\ tym skońci:yła sii;: całn moja kierunku - pracy społec7 nej. Je war:r.ysz Dulniak z
razami dzie pracującemu chłopstwu. kla
nuzdy się me spn:eniew1t>r7.ą.
„~clukacja". PófoiPj w:vhuchł<> woj dnocześnie mam możliwość tcori11 policyjnej pałki. Za solidarny u- sie robotniczej i całemu Ludowe
ST. KARSNICKI.
na - wywieziono mnie na robo· po~łcbiać praktyką.
ldział w akciach robotniczvch. za mu Państwu. ·
cą.

Państwo

•

•

Tow.

Henryk Sierpiński

°

K /

Tow. Andrze1• Du/n 1"ak

I

k!

•

.ł

'

•
udoiwy 1
Wf! /ronct.. antyimperiali.styesnym. •
MKO frontu Polslc.a •

irile

Wende

101podarr.r:l'j

Jej d WU<lsieJtopięciomilionowq

zua.

ągnięci

110.łci11. świadomq, zdoln9 i
pracm.viią
kla.•q robotniczą.
• toielf,ą, piqUJ na łiwiecie pod fł'Z8lt;r:km wielkt>ki produkcją
~gla, s wiellrą produkcj4 cynku, s uybk.q i pomyślnie roinqcq metalttr1iq i pr;;emyslem 11uuzynowym, s u>ielką produk·
~jq tci11oru kolejowego, s rozwij11jqrym iię rolnict1~·em, s ro:·
galę:;ioną sirciq arterii kom11nilmcyjnyc-h, stanowi C'!;ynnik

bardzo

Produkujemy

go~podarkę, rozwijamy
tosm.acr.inr:iy jednoczł'§nie Jilę go~podarcrą i obronną cale•

'\łvięcei niż

dzięki świadon1ym wysiłkom

i~totny.

J:ozrdjnjąc

przemysł 1

i wizmacniajqc nnuq

I

PLANOWE I CELOWE
Aby <X'CnU sytnl\cj„ pr:r;f'my.
'!'l"łókienniczego
w chwili
NISZCZENIE
go Jrontr• antyimperialistycznego rozwijamy i wzmacniamy
obecnej, n1tleży uprzytomnie so
rily polcoju.
bit>, w jakim stanie poT.osta.Wlł
Po zniszczeniu rostaly dokonam przemysł okupa.nt hitle. nane przede ws~ystkim w oAzod
rOWllki..
kach łódzkim i bia.łÓ\f!'t<lcklm,
która slruplały mniej witceJ 80
SMUTNE DZIEDZIOTWO
Na zni•zczenil\, których. dok..J proc. pr.z.emyslu włókionnicze~o.
w taki.ih firmach, jak: o~~er,
nał okupant niemiecki w prze.
Rosenblat i Silber8tein i wiel~
myśle włókienniczym,
składały
:nnych
likwidowali
Niemcy
&„:
.sdewalltowt\tlie parku maszy. i>nrJ. mas:r.yi.owy 1" ten ~pr,,oh,
ie wyrzucali maszyny popro.>tu
nowego,
demontaJo parlrn mMZynowe. z <>kie.n i rozbite kierowali do
hut dla przeróbki na c<'le zbrogo,
.miszczen1a. kapitału obr oto. jeniowe. Niszczenie t;o m!MO
charakter planowy 1 ~l rwy,
wego, ora1:.
mfazczenie kadr fachowców. gdyż przede wszystkim Jl.i~zezo.
Zniszczenio parku urn.szynowe no przędzalnie. Oprócz tego
go w procentach, w stosunk·11 przeszło 25 proc. ma.szyn zos• a.
do nRM:cgo st nnn posiadania w łfJ przez olrnpant.a z.domontow:•·
roku l!l37, pr7.ed~tawin. si„ jak nyeh.
W fa.bryk!U'h, których ok•1·
nn~tępujo:
W wyniku wojny ~tta.ei!i61ny pant nie zdążył zniszczyć, poJ
'•I proc wrzeci0n bawcłninnyc„, cza.s oknpacji park maszynowy
łll proc, wrzecio"l
zgrzebny' h nruchomiony; był w minimalnym
wołninnych,
22 proc. wrzecton stopniu.
Z pozostałych
fabryk okn..
Zelektryfikowane pociągi przejeżdżają od niedawna przez lniRnych; konopnych i jutowyeb.,
48,3 proc. luosien bawełnianych, pant wywiózł wRzyRtkie zapasy
mosi i tunel d-0 stacji Warszawa - Sród.mieŚ<lie.
Na zćljęclu - pierwszy poci.u 11 mlnimem Ra.ba.nowskbn :rn,3 proc. , krosien wełnianycb. surowcowe, barwniki, materia..
I za.proi>-zonym:l gośćmi na mGście Unii śreclnicowej.
128,8 proe. krosien jedwabnych. ły pomocolc:i;e, pa.'!Y i t. p.
f'ROOUr(r JA CC/t<Rv
•

t "'lJlKA~""'

słu

Pomoc Wielkiego Sojusznika-

„,

pozwa1a

budować Polskę

Odzyskują.c nicpocllogłoś6 dzię
ki pomocy zwyei~8kiej Armil .Rłl
clciockiej, młodo na.sf.e pnństwo

ludowe obejmowało w po~ladn.nie
Pned woJną cukier produko- terytoria .zniszczone przez woJn~,
wany był w znaC2lllym riop- wymagające natychmiastowej po
nln na eltsport t sprzedawany m_ocy dla wyzywionia lmlnojci 1
na rYJtkn.cli ~h po-

I

coraz lepiej i coraz szy.bciej

wm>OtPRArA GOSPODARl?A POLSIUHłADZIEOi.~
~---

uruchomienia iJlt.uioJtcych zalda
d6w pracy.
W ciągu 5 lat stosunków ppo
da.rozych ze Zwiq.zkiem Ra.dzieckim, zawarliśmy 111 tyni krajem
6 runów gospodarczych; w ra..
ma.eh tych umów dotychczasowy
obrót handlowy przekrocZył 700
milionów dola.rów.
Pierwszą umow„ gospodarc7,ą
ze Związkiem Radzieckim i w
w ogóle pierwszy nasz układ han
ulowy po wojnic, podpi8nli.;my
jeszcze w Lublinie 10 październi
1946
1947
ł949
ka 1944 r„
Dzi~ki otrzyma.nej z ZSRR ba
WspółporM-a gospoda.'roM pols ko-ra~rlf"eka mogła rozwln1tć
wcbtie ruszył podówczas prze. się dopir•ro w okr("sle powojennym, :r.a rządów Polski liu·
mysl białost<>cld. Rns.zyh\ Sta.lo dowcj. Obroty między Polską a ZSRR osiągru;ły w 1945 r.
wa Wola dzięki dostawom sto. wartość 35 milfonów rnblL W bieżącym roku osiągnęły $U•
pow metali, ruszyły koleje 1 fa mę 1.510 milionów rubli.
bryki, które otrzymały 45 tys. zał nam z~·ią.zek Radzic>cki w Polski oparta jest na za.sadzie
ton węgla.
momencie, gdy sn.m prnc żyw'3ł przyjacielskiej pomocy, zn..'!a.dzie
Zara.z po wyzwoleniu eałoAc1 trudności, bc:dące nast~pstwc>m pełnego poszanowania wzajem.
na~zych ziem, w połowic HJ4.5 r, 1il' 7.lil<.11 idowan~· rb j••sz<
„ze cnł nyc interesów.
rol~ka podpisnła. drugą
umowę kowicie
zni:;;zczrń
wojc>nny<.:L
Toteż slusznia stwierdził tow.
1handlową ze Związkiem Radzioc ornz okrMrm cic::ikirj po~ncby, n. Minc, że „stosunki handlowe
kim, która. ustalała wysokość o. która cfolkn~ła rolnictwo '.118Jm z ZSRR pozwalają nam skute.:z
Produkcja węgla stanowl Je- brotów rocznych na. 66 miln. dei w r. 1916.
nia bronić si~ przed próbami
dną z
podst:i.wowych gałęzi larów. Następna umowa rocznn.,
W styczniu 104 r. zoRtaje pol imperialistów podporządkowani'\
powojennego przemysłu poi- podpisana w 19-17 r. podnosi wza pi~ana 5.letnia umowa handlow.i sobia naszej gospodarki nnr\ld)_
&kiego. Podczas gdy w 1938 -r. jcmne obroty do 159 miln. dol. między Polską i zsr.n., która wej". Dzięki współpracy polity
wydobyWallśmy 1.093 ton na i wkrótce zostnjo uzupclnionn. " - podwyższa. wzajemne obroty rorz cznej i gospodarczoj z ZS:::!:& ,.;y.
jednego .mieszkańca., ~ękl mową. doaatkową, mocą. którc>j, ne do 200 mlłn. dol.,
dla
11 ponalto Hkn.li§my !olidną podRtawę
un31l'odowieniu kopaln ~u~ w Zwinzck HRdziecki nd1.icla nam zHbozpire;r,a Pohc(I do~t:i.wę
~pr z ~ -:ozbndowy przemysłu naszego i
1946 r. niemnal 7.dwo1llsmy li!I. j0 ~odnych warunkach kredy iu pnrm~·,to11·ego (mamyn i indn:;;trinli.1Ą'l.Cji krnj1-i, zdobylit!
liczbę wydobywanego węgla, towvch 1,1 milo. ton zboża. Jak urząd zrń ral:-·t•h f~Lbryk, z wiel my możliwo1!ci
tworz()nia poJ.
a w pllłłlie na obect_lY ro~ go- wiadomo były to u n:is lata de
];~ bul~ na czele)
na mmę 4.:;o staw gospoclttrki ~ocjnlistyczncj
spoda.rozy potrormy Ją.
' .
Plan na rok 1955 przewiduje fic_ytu zbozowego, Ameryka ~d- rnil11. do., przy czym nnlcżno6ć za i przydpit·~ ~enic na~zego marszu
wydobycte
węgla w ilości mowila. n~m dostaw,_ zaś ZW1ą. te do,tawy uiścić rn1tmy w 5 1nt ro tc>j drorl;~.
3.6':.3 tooi na głowę ludności, zek Ra.d.Z1eeki zgod.Z1ł Bl~ na za od ehwili ich wykonanin..
Olirotv handlowe z ZSRR stil.
co będzie stanowi6 ponad płatę torwa.rami po dwu latach.
nowiły ;,alcdwie 0,4 proc. nasze.
'VreRzcie
w
c:r.rrwcu
1949
r.
300 procent wydobyci.a pnied·
Jest rzeczą. szczególnie go,lną
t .
hanrl.lu zagraniczMgo w 19;!'3
d .
„'foskwic go
rr;ku. Dyl U> wynik zbrodniczej
wojenneiJo.
podkreślrnin. że pomoe BW'fł oka. po p1~ana EO~ nJe w
umowa trzystronna
pomiędzy polityki
1!3.Iln.cyjnej,
kt.tOr'.1.,
Polską, ZSRR i Finlandią., dzię6i wbrew najżywotni<'jszym intore.
której po•~-ii:Irnza,i:).c ogólną · ,;u som na.rodu i pa.listwa., w oblicrn
m~ obrotów nas:i;ych o dn.Jgze 30 niebezpieczaństwa agresji hitlc.
WiYllĄCACM TON
miln. dol. otrzymamy za węglrl rowskiej, czyniła. wszystko, a.b,Y'
potrz.e bne tłuszcze przemysłowe nas odizolować od Związku Ra.
i inne cenne surowce.
dziecktego. W 1948 r.
21.5
Polska otrzymuje ze Zwią z ku proc. na.szych obrot6w z zagrani
Radzieckiego przcważnio surow. cą przyp::ufa na obrót ze Zw!ą;z
ce i środki produkcji, a płaci wy k;iem R:t.<lziecltlm i nie ulega.
rabami gotowymi, co niCWątp~i. wątpliwości, że dalsza rozbndo.
wie przyśpiesza nasz rozwój go. wa wymiany leży w mteres1e
spodarczy, wzmaga zatrudnienie obu krajów.
i powiększa. dobrobyt kraju W
Btworwna na począ.tkn 1949 r.
odróżnieniu od „pomocy marshal Rada Wzajemnej Pomocy Gost;)
lowskic,j" która znmsza kraje z darczej służyć będ zie dalszej roz
niej kor zy~tajf)CC do przyjmowa budowie wzajemnych obrotów go
nie wszystkiego, czego Ameryka. ~podarc zych
między
Polsk'l,
nie może si~ pozbyć gdziendzi~j. ZSRR i krajami demokracji Ju.
pomoc Zwia.zku Radzieckiego dla dowych.
nlżcJ wladmyeh komłów.
Produkcja cukru w Polsce Ln
dowej i<i.zle w pJe:r wszym rzę
d.2'łe na zaspokoJemłe poiłneb
mJcszka6ców. Podczal.! idy w
1938 r. na Jednego mlenkań
ca wypadało 14,1 ktr cukru,
plan produltcyjny na rok obecny przewiduje podwojenie
tej ilości cukru. W 1955 roku
na każdego mieszkańca przypadnie 34,2 kg cukru, co bę
dzle st.anowić około 250 proc.
produkc:li T>r7rrlwn-.irnnd.
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PRODUKCJA CEMtNTU
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lók!enni zego
przed wo.inq

klasy robotn1cze1

ROBOTNICY PRZEJMUJĄ
FABRYKI
W chwili obejmon.ni& J>l'Rmyelu włókienniczego Jl.ie po.
~ladaliAmy
kadr ani orga.nintorskich, ani administracyjnycn..
Istniał jedynie bardzo szczu.p1y
apa.ra.t Ared.nó.eh i 1lli7.szyeh ka.dr
technicznych.
Te trudo.ośei pokonallJmy w
bardzo krótkim okresie ezMTtw nie!!pełna pół roku, t. to tyl.
ko dzięki temu, te zabezpiecza.
nie, prz<'jmowa.nie fa.bryk w ad
minlstriteję i er.ę~ciowe urucb.;i..
mianie było powierzone oddol·
nej inicjatywie mas pracują.
cych.

POMOC! ZWIĄZKU
RADZIECKI.EGO
Na.ih~rclzic>j palącą. i najb:ir.
clzicJ cii;;;ką. do rozwią.z:inia spra
wa surowc»w zo~tała pomylilnio
rozgtrzygnii;-ta dzięki
natyc'll.
miastow<'j pomocy Zwią.zku Ra·
dzieckiego w posta.ci przesłania
tran.<1portOw bawełny, welny 1 ce
lulozy, które nadeszły w nle.
spelna 2 miesiące po oswobo.
dztlnin Łodzi,
Była to rzeczywiście brater.
ska pomoc bo szybka i realna.,
a pozwalająca na n:itycb.mia.sto
we uruchomienie naszych ta.
bryk.
Z eał~ stan•wczości~ należy
~twierdzi~, ie gdyby nie azybka
dostawa 1'11rowea. ze Zwią:i;ku .li.a
dzieckiogo, tempo ror.woju rrze.
my!!łu włókienniczego było Ly
znacznie wolniejsze - byliby4·
my opóźnieni w naszym roir
wio~ o rok, a może dwa i ~
cej.
Po .rako~czeniu wo.iny Jl&CW
•ym n.daniem produkcji było
ZA11pokojenie potrzeb l\1duo4d.,
a w PUeg6lno4c.i t;veh milionólT
lud%1, ll:tOr.zy masowo wraca.U
do kraju po wieloletniej ponie.
wierce.
D;z;ięki
planowej gospoda.rce
produkcj:i cięgle i stale ltzra.
8tałn..
Nio znaliśmy ani kry.
zysów zaopatrzeniowych,
a.ni
:rryzyEów na.dprodukcji, nie zna

liśml'

1 nie zn1.11ny zjawiska. bes,.
robocia, przeciwnie, braJi: n.un
:Jtale all roboczych. Poar.li&my
na pełne wykorzysta.nie pa..·ku
maszynowego, prac„ dwuzm1a..
oowt, a w szczególnych wy['ad.
ka.eh u prae~ trzyzmia.nową..
PRODUKUJEMY
~OE.J NI.t PRZED WOJNĄ

To po~olilo nnm zwiękłzyl!
i przekroozy6 sto.n produk<~ji z
1937 roku mimo zmnit'j~zo!le;;o
pnrku maszynowego. Z11.potnmeliśmy jut bowiem
e czasac'li,
"'dy nasze fabryki pra.cownly
3 - 4' dni w tygodniu lub
wogóle były za.mkniQto.
.Tui w roku 1948 prodt1kowa..
liśmy na głowę ludności w po„
równa.n in z rokiem 1937:
tkanin ba.wełn. o 69 proc. wi-tcej, tkani.n wcłn. o 4'8 proc.
w1c:ccj, t1rnnin lnianych o 188
proc. więcej, tlvinin jedwabnych
o 105 proc, więct'j.
Stało
1ię to dzięki ofiarnej
pracy 300 tysięcznej rzeszy włńk
niarzy7 dzii:ki wytrwałości i u..

Po

rniejętności

d z iesiątków tysię:iy

przodowni1~ów

pracy

przemysłu

włókienniczego, dzięki ofiarne..
mu wyHilkowi 300.tysięczncj r2.fl

s7.y wióknie.rzy.
Cho6 drięki wproW11.d.zeni1'. ~
RPOQ&.rki planowej produkujemy
no. głowę mieszkaftce. Polaki wię
coj niż w roku J 937, mimo to
jednak nie cierpimy na nadpro.
dnkcjf, a przeciwni~
pojem.
no66 naszego rynku wewnętrz~e
go tak 1zybko wnastn.,
te
wciąż je11zcze odcmwamy pewien
brak tow1trów włókienniczych.
Sporo trudności i kwasów VI 6ród
odbiore6w wywołuje rówmei
zbyt ezęeta jeszcze w nie"któ.
rych zwłMzcza. fabryka.eh kiep.
~ka jakoś6 produkcji.
J'cdnnkże mimo występuj::i.cyl'll
jcszc7,e tu i owdzie braków możemy śminło pntr:r.e6 w pr?~·sz..
łollć. W planie ~zcściolctniro l·ę
clzie ro~ła prorlnkcjri. nas;:ego
polskiego, nspolccznioncgo prze·
mysłu włókienmc zc>go.

NA DRODllE

I'onury był biluns I'olski w ~ię w całym ~wiecie na1<zP osią.
chwili zakończenia. wojny. Stn-lgnięcia gospodarczo, któro zape
ty na~7.6 wyrażały si„ niobywa,wniły nam w rekordowo krót-:.i iu
le wyRokimi liczbo.mi. Około 6 t·zasie pełną. stabilizację gos1•0
milionów ludzi zamordowanych darczq.
i 38 ~rocent majątk~ naro~owe.
Do tc>ż dro~a, którą przed rię
go zm,sz:zonych. -: Te .dw10 cy ciu laty wytknQł Pohki Korni
fry mo"lną wyraimo w Jak str:i... tet 'Vyzwolenio. Narodowego
sznej syt~acji. znnlcźliś"?1y się po prowad;,iła po przez za~adni~z~
wy~11clzenm hitlerowskich ~a;:h:i. reformy społeczne, po przez orzyn~ów .. Polska. .obok Związku parte
na naukowych podsta
lln<lz1ock1ego nnlcznła do kn. waeh plnnowanie
gospollarcze
jów, które ulcgly nn.iwi.ększym do odbudowy i rozbudowy na.
'Jrn.~tos7.cnio~ w wy~~ku ?zi~łu,:.'i szrj ekonomiki i naszego prze\\ o.1cnnych i okupacJl mem1ec. my~1'1, rolnictwo. i komunikacji.
kil'j.
l
.
. .
Lata 1014-19-19 to ata
Gdy d:i;1ś po pii;-em fatach spo. odhu•luiwy, urn:it·11iani.a dem<l.
glądnmy poza sicbio i podsunt1J kracji lticlowej, w warunkach
wujcmy na:;;z dorobek, trudno nieu~tanncgo wysiłku mas pra.
nie w~pomuicć z uśmiechem poli cnjących i jednoczesnej zacię
towania przewiuywań „życzli- tej walki klwowej z ludźmi
wych'' nam zngranicznych eko. dnia wczorajg1.<'go z podzienomistów bnrżuazyjuych, któr:y rniem reakcyjnym, z i ikola,iPzy
twierdzili, Że odbudowa Pol3 ki kow~kim !'SL. cm, z dyworsan
musi potrwać kilkanaście, a 11" tami i sabotożyEt:uni, emisariu
wek kilkadziesiq.t lat, Joszcze w szami wroga klasowego w na.
latach l!l4t;..-Hlo17 prorokowano szych znklatlarh pracy. Ale -.a
nnm - niechybni} katastrofę. W razom Inte. 19-14--l!J!O, to lata
wypadku zrezygnowania ze !\ł>J.. niobywntcj ofiarności i entuzja
wctnej
„pomocy'' .Marshall.a. zmn ludu polskiego. świadomie
HzcczywistoM okazała się inna, huduj:1cc>go dla Eicbie i llla
zre>ntą. nie bard7l0 mila i flrzyje swych dzieci fopszą przyszłosć.
mna dla nB.!!zych „przyjaciół" Ta twórcza. wola świata pracy
Na ryukacb. zagranicznych panu spotkała się z brater~ką; porno.
je polski węgiel, doskonale świ:i.1 cą Zwi:izku Rad ziecki<'go, któ
ez11cy o naszej sile i prężności go ry w równie ci~ żkim dla siebie
~podarczc>j, blanowiący . poważny okresie uchronił nas ou głodu
czynnik oclhuuowy nic tylko Pol przez dostawę olbrz~· mich ilo.
"ki, ale i wielu innych krajów ści zboża i innych artykułów zy
Europy. Szereg innych naszych wnościowych oraz umożliwił ro.Il
wytworów
włókionniczychi budowę naszego przempłu dzi"'
metalowych a nawet epoiyw. ki dostawom niezbędnych su.
czych ch~tnie u nas zakupuje za rowców, maszyn i ur zQd zeń.
granica. Polska Ludowa stała slę
Od rokn 19-16 pracowaliśmy
poszukiwanym partnerem w dzie na podstawie plann gospodar.
dzinie wymiany międzyna.rodn- czego, od roku J947 w ramach
wej. J'ednocześnie głośne stały Planu Trzyletnie2:o. któreiio re
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przy pracy

mysł np.sz rozwija się wspll.nla-1 Chcecie lViedzie~, jak ·lł„!yło Z
le. Tętnią. fabryki pracą. na tv;y się obecnie żyeie tow. Szwech:i.ł ~
=iany, zwięks:zeją.c &tale tempo Jako jeden z pierwszyeh przystą:
produkcji. Zniknęło raz na ui.w- pil zaraz po wyzwoleniu do pra:
szkoly powszechnej ale o dalsi:ej sze widmo bezroboci&. Stale rol. cy w PZP.B Nr 3, gdzie obecnie:
nauce nic można było marzy·~. rastają.ce się fabryki huty i ko- jest starszym brakarzem na pri:ę:
Próbowal ksztnłCić najstar•zą palnie wołają o jak najwięcej dzalni. W ciągu czterech lat robo :
córkę, która wykazywała· duże rąk do pracy. Troskliwą. opieką. tnicy nie przeżywali ani jednej:
zdolności - oddał ją do żeńskiej otacza dziś państwo klasę robo- redukcji. Córka tow. Szwecha la, l
szkoły han:Ilowej. A.le ponieważ tniczą. dążąc do zapewnienia. je;i którą usunięto z „handlówki' ',:
skończyła obecnie kursy wiccm:
nie był w stanie płacić regular. trwałego dobrobytu.
rowo i jest kierowniczką. sklepu:
nie c_zesnego, dyrekcja uznała, że
PSS Nr 50. }Ilod~za. tak:Ło pra.-:
nie może obciążać szkoły bezplo,
cuje w spółdzielczolici. Syn uko1J. :
tnym nauczaniem córki robo~ni
czył szkołę oficerską.. WszyRcy:
ka. Zresztą. poco „takim" na:imają. zapewniony byt i ustaloue ~
kał
stanowisko w społe.czcńRtwie, l'l:\:
• .
ją. możnoM dalszego awan~u, ao !
Koło historii potoczyło się naktórego ma prawo dzi~iaj knż:ly :
przód, zostawiając daleko poz1\
~ .
zdolny i pracowity obywatel.
sobą. la.ta niedoli i nicsprawicdli
Rodzina tow. Szwecha z ufn<>- i
wości społe~znej. Z wiru wyda ,
•
ścią. pn.trzy w .przyszłość.
dziesięciolecia
rzeń ostatniego
•
powstnla nowa Polska Ludowal
ojczyzna tow. Szw~ha i milio- %
To nie jest tylko historia iy. :
nów jemu podobnych robotnik<> w, ''.j.
cia tow. Mariana Szwecha hr3.- :
i chłopów. Ich własnością.. wb. d~i:'
karza z PZPB Nr. 3. Takie '? :
snością. całego narodu :;itały się 4'.,;;e;'·
zazdrośnie Murarstwo staje się zawodem, dzieje eałej klMy robotniczej,;
dobra,
wszystkie
strzeżone prz<'d wojną przez kapl dostępnym również dla kobiet. dla której dopiero Pol~ka Ludo- :
wa ich =~:ra. i 9erdeco.na l\fat :
talistów i ob..~zarników.
,, "'Oto kobieca trójka murarska,
otworzvła wrot.a UJU n.au.ii ka
.
Nie skrępowany apckulanc-;ci. pracująca przy budowie OS'le•
·
1
dohrobytu.
dla mieszkalnego Mirów
mi interesami, niezal<'żny od zł.ij
Sam.
w 'VaTSZawie.
czy dobrej koniunktury, prze-

Było bezroboci~, nędza i gł6d. godniu, bo fabryka nie miała za\
Były redukcje i wystawanie mfa mówień, i znów drżał przed wid
siącami przed Urzędem Zatrudnie mem bezrobocia. Czy ksztn.łcil
nia i biurami fabryk. W ilu fa- dzieci f - owszem chodziły do
łirykach

pracowaH - t.ego tow.
Marian Szwech już dzisil\.j 1.i!l pa
mi~ta, ale dobrze przypomina ~o
bie, jakie były przyczyny ty<!b.
stałych

wędrówek:

dzinlalno'3ć

lewicowa, praca w Związkach .Ua
woilowych. A potem redukcja. i
stempel na k~iążct: zatrudnienia,
na przcc,ąg
nęilzna zapomoga
kilku miesięcy i żyj człowieku
jak chresz.
Częst-0 zaglądała do jego mie·
ezkania bieda. gdy tygodnie i
miesi:.;ce wlokły się w rozpaczliwym poszukiwaniu pracy. A w do
nm hylo troje dzieci, które nia
11mialy zrozumieć że nie ma za
co kupić chleba.
Potem znów stawał przy W!tr11ztacie1 pracował kilka dni w ty

l

0

Dochód Narodowy Polski!
ł

jednego I - budować nowe zakłady :
mierni- przemysłowe, rozszerzać i;
Obchod:imy piątq roc:nicę. Jl.Ianif e~tri l,iproin~go u• clrtt"ili
którym modernizować już istniejące:
e;t!y kończ<JC pfon tr::ylet11i i przygotom1jqc pod.•tarvy i 1q·tycz.
całej na mechanizować rolnictwo pod:
ie dla planu s:efriolet11iego mcu11y przed sobq jasnq perspela y.
nosić na wyższy poziom kul:
u:ę brult.wa11ia Polski Socjnlist)rznrj.
turę rolną, zwiększać wydaj :
B11d11jemy Ją z zapall'm. Nigdy jl'szc:e Pol.sim w m·oirh
ność pracy przez crirąz szer-:
dziejach nie rozbrzmi1?1rnla tak potężnym rytmem tuńrc;:;ej pra•
sze stosowanie nowoczes- :
er, nigcly jeszcze nie pos11u:ala si~ tok uybko naprzód tv stł'oim
nych maszyn. Dlatego też : rozwoju.
nie możemy całego dochodu: Du'<l lata t«>mtt tow. Jr' incenty P.strow.<hi pierw.1zy rzucił
narodowego zużywać na bie-:
liasln współzawodnictwa pracy w Pol.<ce. W rok po apelu U:\' ~tą·
żące potrzeby ludności, część:
pil Krajewski, który wylwzal niezbicie, ie za.•tosouionie zespojego musi być obrócona na:
łowych metod pracy, ie socjalistyczny stosuriek do pracy, poz·
inwestycje, które przyczy-:
wala na osiągnięcie pr; elomowych rezultatów w walce o wzmoniają się do naszego rla1szego:
ie11ie u·ydajno.ki pracy.
rozwoju. W przedwojennej:
Dziś re1N1l11cja tv cfotychcznsowych metodrich pracy .•tJJla
kapitalistycznej Polsce me:
się falaem dolrnrrarzym i pogłebia .się coraz bardziej nie ty/ko
inwestowało się prawie nic,:
w gómict11"ie i b11dou•nirttt'ie. Dziś obejnmje ona coraz tt•ięcej
i dlatego nasza gospodarka:
gałęzi naszej gospodarki.
była w tak opłakanym
dochodu stanie"° ._________________________________________________.
Dużą

częś ć

narodo-~

wego wywozili z kraju kapi- !

taliści ~agran~czni i „s"".o~": ~
Tc zamedbama my dz1siaJ;

T

ł'iaSa

odrabiamy. A z jak im skut-:
kiem - to ilustrują cyfry. :
W pięć lat po wojnie osiąg:
nęliśmy, mimo olhrzymich:
zniszczeń wojennych i mimo:
wysiłków okupanta zmierza:
jących w kierunku planowe :
go zniszczen ia naszej gospo- :
darki, prawie dwukr otny :
wzrost dochodu n arodowego:
na głowę ludnooci w porów-:
naniu z „najlepszym" ro-:
kiem okresu przedwojenne-~
'
go.

•

W-Z

~otow-a

Dzięki wc1ąz wzrastaj ącym:

i nwestycyjnym w Ę
ostatnim roku planu sześcio:
letniego, nasz dochód n aro-:
dowy n.a jednego mieszkańca;
wyniesie 1.404 zł (w walu-::
0
nakła dom

Na zdjęciu _

tunel wył<ri;ony lśni

~~~e~~;:d~;:~~~1~ ~i~:=~~ fAotocykle polskiej
~~; ~
ni~w„;:~~·::~pie wyrów!
;~:::oj::~::.a;!~s::~~~~!

A

, ?,, ,...,
·»- '~:.;;:
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produkcji
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r · przed wojną była jednym;
z n a jbardzie j gospodarczo za;
.;ofanych krajów w EuropieJ
s taje coraz bliżej przoduj ą :;
cych państw wielkoprzemy- ~
słowych. Plan sześcioletni, :
1-l an budowy p odstaw socj ali;
zmu pędzie dla nas odskocz- ~
nią do dalszego, jeszcze szyb ~
szego i wspaniałszego roz- ;
woju. Zbudujemy Polskę ;
dos tatku i d obr obytu, Pol- :
skę silną, siłą i jednością kl a:
sy robotniczej i sojuszu ro-i
'Pol-i Polski motocykl .G. H. L. okaw się na niedawnych \";yścl-c
botniczo-chłopskiego,
gaeh w KraJcow1e naJlepszym w swojej katea:arii. bi.iac m.,
I ne maszYDy prodnkc.ii zava~
ske socjalistyczni\.

ł

POLA GOJAWICZYŃSKA

TADEUSZ KUB/AK

Pierwsza partia

Rzecz o trasie W-Z

odbudo~y

(fragment)

Na zagrodzonym terenie budo- sczerniałe po prostu od trudów wysokowodny i wielkie zatory
o. ludzie „Betonsta.lu". Ludzie „Mostostalu" wy mostu gromadka wczesmeJ tej surowej pracy. Dziennikarze tworzyły się raz po raz. Przed
Umiłowali jMDość nieba i czerń ziemi.
wyszli
na
ląd, za filar, gdzie tył•) patrzącymi, prosto jak wystrzelił,
przybyłych dziennikarzy już oglą
Jasność wzrok oddali, ziemi zaś od~ję
nieco zaciszniej. Niektórzy otrzą inne miejsce, u wylotu ulicy Bru
dała złożone tu części przęseł,
co dzień swoje na.gie ręce, w których do·broć drzemie.
kowej, aby zapewnić jego użytko
sali się jak po kąpieli.
doprowadzonej kolejki i olbrzywanie bez względu na stan wody
Inżynier wskazuje
- Teraz do góry, na wierzch!
biegła szeroka droga Alei Jerozona planie punkt. - Tu właśnie ludzie z „Mostostalu"
mie żelazne ramię dźwigu, obraca
- rzekł profesor, rozjaśniony już limskich, z niedalekim zda się
z braku m!e.}s(!a na lą.dzie montują na wodzie,
jącego się wokół również olbrzy
na widok budowy. Stamtąd punktem rozkopanego wiaduktu,
na barkach - części modu. Ci sami filary
miej i wysmukłej wieży. Autor mamy doskonały rzut oka na ca- gdz:e wrzała praca, obok ruchlimostu PoniatGwskiego, wiosną w czas powodzi,
łość!
projektu odbudowy mostu, szczuwego ośrodka Polonii z całym
~ronili dniem I nocą wśród wysokiej falL
- Co jeszcze? - mruknął ja- tym nierzeczywistym światem
pły i suchy profesor politechniki,
Nie chcieli zejść z rusztowań. Wśród kry kładli przęs?a.
w zniszczonym nieprzemakalnym kiś kobiecy głos - jeszcze wy- kawiarni, dancingu i walutoweżej? ..• Jeszcze dalej? ..
go handlu ulicznego aż hen, poza
Nie
chcieli wierzyć w żadne z niebezplemeństw. Smierć~
płaszczu, pełnym plam od smaNikt w śmierć nie wierzył. S koro zator kry się spiętrzał,
rów udzielał wyjaśnień nie bargranatami weń bill W lodowatą pierś.
dzo chętnie przyjmując to zakłó
cenia mu toku praC'J. W oddali
Ufni w siebie. I w siłę, którą w nieb ocall1
dzień pracy zmywają<-y ciemność dni zagłady
terkotała motorówka. To minister
z upa.rtych rial. Dziś. jut.ro ludzie z „1'to5tostalu"
oclhudowy i prezydent miasta
położą kratownice. Drugi most WarsZ'!lwy.
zw~edzali
postęp Fobót. 3eszcze
dokuczliwy ziąb szedł od rzeki.
Tak wiosną odrastają gal~ie i liście.
I jest wiatr. Są gołębie. NiebyWała chwila.
-- Zanin motorówka obróci,
Spawacz klęczy na zimnym żela.zie. Drży plomieb.
mo.~e goście ogrzeją się w kance
I woda w 1'7.eCe stoi. Płynie tylko filar.
!arii - rzekł naczelny inżynier,
patr.ząc na zmarznięte kobiety.
Płyną tylko stalowe nity, kratownfoe.
V/szyscy przeszli do dre\l.rniaOto Huta Batory, Jak miłosny list.
wysyła PO'llad Wisłę czystą jasną blache.
n ych budek, najprymitywniej uHuta Bankowa - kątowniki,
rząć'zonych,
gdzie jednak w że
Huta Łabędy - uniwersale,
laznych piecykach rozpalono oHuta Zawiercie - płaskowniki,
gieł-~
Profesor, patrząc wc:ąz
Stalowa Wola - staL
Jednak wdrapano się na górę. przeja7d Żelaznej, gdzie wzrok
chciwie przez okno na teren budowy, aby n ;e tracić czasu, udzie- na płaski brzeg, aby stamtąd gub ' ł się w szarej ś cianie horyI wodę ogniem łączą. I fol?zo z drzeweth.
spojrzeć na ułożone przęsła, n ie- zontu.
/
I wschód z zachodem. Ural z Bałtykiem. I rzelta
ln~ dalszych
wyjaśnień.
Praca
v.rypełnione jeszcze kraty
konTu, po praskiej stronie, .na sz~
otwarta rusza. Ryby z mona do morza płyną.
przy moście trwała teraz na trzy strukcji. Stąd wic;iać było most rokiej również trasie, wiodące]
Idą koła. Owoce. Z daleka., z daleka.
zmiany, to znaczy bozustannie, wysokowodny i długi wąż pojaz \ do Ronda Waszyngtona, panowała
niósł się tylko głośny
dzień po dniu. Właśn'. e dziś pod dów po obu jego stronach. Most cisza;
Ten widok sen spłukuje z oczu spawacrowt
nosi się piętnasty z kolei łuk. Jest pontonowy przenoszo właśnie na d~więk żelaza z przekuwanyc~ t.~ /
gdy o Zł zaczyna swą. 'lllllianę.
to pierwszy łuk trzecieg<' przęsła jej przypływ . Wobec tych prac row, przygotowanych d<:> lmn
Jest noc. Są lampy. Ksl~yc. Ludzie §plą jut. - TutaJ
cały nich szedł teraz przez most tramwajowych, do mostu.
o najwięk$zej rozpiętości.
spawacz czuwa nad wodą. W wodzie świateł dłuta.
(Z powieści Poli Gojawiczyńskiej
Dając to krótkie
objaśnienie
pt. „Stolica").
Złą~enle obu brzeg6w lf'ży w Jego rękach.
m yśl a ł o tych wszystkich prze- WŁADYSŁAW BRONIEWSKI
~ t;:,;dach, na jakie natrafił w swo
Jej pracy, o strasznym transporSTANISŁAW PJĘT~
cie przęseł z dworca, o spóźnio
nym przeprowadzeniu torów koIfotoria
lejki dowozowej na budowę, o
gnie na! i lamie.
tych wszystkich drobnych i waż
nigdy nie zgiriie,
n ych zdarzeniach, o których nikt
Drogi zlmrzone,
Wojtek już na myśl, że ma iść
Odrobię, . dajcie, dajcie... I - Gajdeczka to dobry, uczyn,
rnia.~ta w ruinie,
tu ze słuchających nie miał poję
pros~ć t:go p~szałka , bogac~a
- A gdzież to chcesz orać, ~ ny chłop - wzruszył s·ę Wr)jtek
Lecz - „nie zginęła.•,
ci ~ . Głos motorówki dochodził już
ChoJnacktego c . erpł z rozdraz: gdzie ty masz pole? Na tej pół Jeżąc już w łóżku.
my ją dźwigniemy
z bliska i wreszcie ucichł. Minin :ei:ia i tracił ochotę do roboty l mordze, co ci Marysia \l.'lliosła,
_ Spijmy rano czeka nas hascuni!
ster odbudowy wszedł z twarzą
do Jadła. .
.
,.
.
zasiałeś żyto prl!ecież?
rówka _ za~ruczała Marysia i
Sterczą
pod
niebo
0
zmarzniętą. lecz rozpromienioną.
- ~ moze me. P Jpdęł,l x_noze ~- Będę orał tam com dostał.
oddychała
ciężko• łapała . jakby ogruzy W aruawy,
dam się do Teofila y n - mo.
.
.
- No, cóż, panowie? ... Powiem
'ł d ·
.
d
s·ł twarz na
Co?
PrzeCle
wre robota
w· eszać będa za statme przed snem oow1etrze.
w1 o zony i po no i
- t gd kt
·
dd
d
i · ·
J
krótko: po tamtej wojnie zburzo
nad rumowiskiem:
dąsaną, ok-0lona pn bokach jak ?• . Y
~ me 0 a
~o:sic~eJ
uż przed wsch odem słońca by
ne przęsło budowało się dwa las gruzó10 zwycięstwa,
za- z1em1.
Rzuc hektary„ ratu1 zyc1e, li na nogach ...
1
Wst'•„z·-ka_, ·ki'e'kuJ'ącym
czarną
w
•t
ś'
t a!... T eraz musimy to ogromne
z odłamków sławy
rostem.
OJ u ·
... Wyprzągł Wiśniochę, puścił
zniszczenie mostu przejść w tern
mnst bu.dujemy
Ludzie r~bili już na rozparcelo
- Ja po sprawiedliwości otrzy ,. ją na łąkę i staną.wszy na skraju
pie kilkumies ' ęcznym! Przy czym
z odlamhów Iławy
wanych działkach. Suchy Józ~f małem.
,
.
swo1e.j dz'i=tł~i .. pop~trzył n~ pług
- to jest pierwsza bodaj więk
przez Wi~lę.
orał Komada M:kołaj
rozwoził
- Tak? Idz Wlęc do tych po z taic1m na01ec1Pm 1akby się s:in:i
sza w stolicy partia odbudowy
Lud,
gnój, chłopaki Kuby Gajdeczki konie co ci. he~~ar~ ~ali.
zaprząc chciał do n iei?o.
n :e w formie prowi?:-0riuv:i; to
ro przed wrogiem
spuszczali wodę z łąki i pop: ół sia
- Wy me. POJdZ1ecie zatem?
- Jak się masz Wojtek?- Ho
już się robi na stały użytek przy
karku nie sch„lal,
li na swojej niwie. Wojtek ogar- . - Idz pókim. dobry-:- zatrz~sł na krowie~ przyjechał. uparty
szłości.
dźwiga za przęsłem przęsło.
nął spojrzeniem zachmurzone spo si.ą nagle ChoJnacki 1 czerw•e- chłon z ciebie! _:_ rozległ sie naFilar pod 11it>bo!
Zebrani przeszli do motorówek
kojne niebo i uc:ruł ucisk w pier niąc na twarzy W)'.'Szcdł przed sto gle ; drogi poaodny wysoki głos.
/,11ki nn filar!
i skacząc po .deskach, nad wo:lą,
si, wszystka krew zadrżała w nim dołę.
"'
'
Wzt.0y%!
posuwając się wśród głazów nad
znów, by lec: eć na swoje hekta- O co wam idz:e?
- Dzień dobry - szepnął Woj
w
dal!
brzeżnych i sterczącego żelastwa,
ry i robić, robić, orać, bronować,
- Psiakrew, robić się, żyć jak tek i odwrarająt' się zobaczvł
W socjalizm!
kolejno zajmowali miejsca lokusiać, oddechem później grzać kieł dotąd nie chce, krwawicą hrab- przed sobą Kaspra Wojtawca, ja
li" zroycięstwo.
jąc się, gdzie kto mógł.
Łodzie
kujące zboże ku górze...
M'lst - narodowi,
ską chcą się świnie tuczyć. Na ko snowłosego pie~owatego, młodepodjechały pod most
lawiruj~c
roboczym ma.m m,
- Wszystko 1·edno pójdę - zde lanach będziesz jeszcze prosił o go chłopa, jadącego wolno na ca
wśród pali Tu, w dole, na rzece
niech przezeń przefel4
·
b y k owcem b ę d ę pigach płucra
cydował Wojtek. Zakurzył papie przeb aczeme,
" ku wsi.
szeroki v.-iatr przejmował do szpi
1rnjskiem.
rosa i naciągnąwszy kaszkiet na cię walić że aż ziemiP, hędziesz
Obiecują
nas strzylać, ale
ku kości. Nieliczna grupa roboTrzeba zapału,
prawe ucho, drobny z postawy, gryzł. Słyszysz Józek, sły nie trza się bać. Wszystkich nas
tników podnosiła głowy od ogłu
trudu i czasu.
lecz rzucający się tak w oczy, z s zysz? - odwrócił się Chojnacki nie powystrzelają, trza rob' ć, trza
szającego dźwięku żelastw ukazu
.Most bu.dujemy:
powodu smagłej, cygańsk' ej nie- do siedzącego chłopa w zapolu - siać. Piękna ziemia, aż serce się
jąc ścięte przez mróz twarze,
Pol&kę.
mal cery i połyskliwych czar- dziady zaC?:ynają rezykować i sta raduje do tej nowej orki - wo~fllflłll~. 1reml:Wfl-WiWłWFW!i&iłP.łliMIR.HS!IJ.,ftl,JRlł;iJRAlll
nych źrenic, udał się przez dziu- wi ać się. Kto cię Suchy, uczv ro łał Woitawiec i zatrzymał konie.
rę w płocie na ob ej ście swego są- zumu, bvk, kozieł czy kulawy
ST. RYSZARD DOSROWOLSl(I
· - Cóż, nie ma, brac'e, czym.
siada. Chojnacki, oczywiście n ie pies? A do kościoła, do spowiedzi
Krowa
mi padnie, nie podoła.
wysźedł mu naprzeciw zachcw a ł i całować nas po rękat'h, byśmy
- W samej r zec;r.y krową nie
się tak, j akby wcale nie zauwa- ci znowv pozw olili żyć!
żył gościa, na kładał słomę, krzyWojtek trząsł się od gniewu, wiele poradzisz. Zaczekaj do po
czał na córkę, by z większym po- ale nie dał s ę ponieść uczuciom, i utra. ia ci zorze i zasi eję. wyDymią kominy. Dym nad Dąbrową,
kręcisz snopki i poszyjesz mi cha
śpiechem odgarniała s'. eczkę i do szarpnał się jednak i splunął:
Ponad Sosnowcem, Łodzią, nad Sląskiem.
łupę za to. dobrze?
wcipkował z kimś, siedzącym w
Przyjdzie
jeszcze
czas,
doDymią odświętnie, dymią na nowo.
zaµolu na sianie.
czekam s:ę zmiany, skopię ja
- Jeśli masz serce - wybąkał
Wieją pociągi - wskroś po przez Polskę.
Wojtek czekał w milczentu z was, tak jak wy dzisiej mnie. Nie słabym głosem Wcjtek.
dziesięć m inut. skóra drgała mu w~p1;1szczę ja waszych słów z pa
-r. Białostoczczyzny na Op Glszczyznę,
- No, to jest zupełnie po mona policzkach. dłonie mimo wot.i nuęc1.
jej my1m.
od ciemnych sztolni do jas nych brzegów,
kurczyły się i rozprężały.
...Gdy się zmierzchało, Wojtek,
poprzez codziennośe, poprz ez ojczyznę
Po chwili Kacper końmi, Woj- A, to ty, Suchy, no, co po- wciąż jeszcze w zburzony, wyod Sandomierza do Koło brzegu.
tek popędzając krowę wracali do
wiesz? - zawołał nagle Chojnac szedł z domu 1 skierował się na
wsi. Za drogą Wojtek, już weselki i rad z •dowcipu, który zamie- wieś. Wahał się chwilę, ale udał
szy. rozgadał się i opowiedział
Pługi na Zachód! węgiel dla Gdańska!
rzał wypowiedzieć,
zachichotał. się w końcu do Pawła Gajdeczki.
Żeby okrzepła, żeby wyro sla
Kasp:-owi jak go to wczoraj przy
Sprzykrzyła ci się twoja baba. Niespodziewanie teraz
poszczę jął bogacz
Chojnacki.
właśna - robocza, a nie znów pańska do Staszki moj ejś przyszedł?
ściło mu s; ę. Gajdeczka wypożyI to jest maj nasz! I to jest wiosna!
-To filut, ale będzie on jeszcze
- Chciałem byście mi dali ko- czył mu pługa, bron i uprzęży.
chodzU bez tej swojej czerwonej
nia
do orki - wyszeptał Woj~ek, Doradzał przy tym jeszcze iak
Idą traktory, idą od świtu,
p'•ch:v na g('hie - rzekł Kasper i,
lecz zbladł, bo w ysoki, z rudym trzeba się obchodzić z krową w zdejmując kaszkiet. odgarnął
gę
dzwonią kowadła, grają ma szyny,
wąsem i długim jak dziób nos ~m czasie orki. by jak najwięcej zro
stą, jasną jak Ś\\rieża strzecha czu
rosn1e piętrami Rzeczposp Glita Chojnacki, parskał śmiecN>m w bić., a bvdlecia mimo to nlP zmę prynę z czQła. Zobaczysz, nie
dymią kominy, dymią
ko minyt
dalszym ci ągu.
czyć.
oni w:v~rają, my WYJ?ramy_
0
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Kultura
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l SZJ.U

(w piątą rocznicę Manifestu PK WN)

spojrzymy na drogę, kt6tych pięciu lat
odcinku polityki
kulturalnej możemy stwierdzić
olbrzymi j e j roi;wój, dokonany
w wyniku zaszłych przemian natury ustrojowej i społecznej.
lliko trwały czynnik jej rozwoju wkroczyły w pierwszym
rzędzie na arenę nas zej historii
. masowe społeczlle i młodzieżowe
organ izacje, które stały się nie
tylko
wspóltwórcami wielkich
przemian natury ideologicznej,
lecz i wspóitwórcami w dziele
wykuw ania. nowych form pracy
artystycznej i programowej.
L iczba dwustu pięćdziesięciu
tysięcy
uc7.estnik6w zespołów świetlicowych i kółek chóralaych mówi o tej imp{)nującei
pracy, jaką dokonały Związki Zawo1hw e i Srunopomoc Ch 1opska
na c{rodze upowszechnienia kultury i sztuk i w rO'lsce, na drodze
wciągania klasy robotniczej
do
bezpośredniego
d ec:;dow a.nia o
p e r spckty \vach r ozwojowy ch kultury p ols k iej.
opar ciu o mas ow e orgimizac je społeczne na.o;tąpiła również d aleko idl.'łca zmiana widowni tea tra lnej, ·sal koncertowych,
kinowych, w idowiskowych, wystaw plastycznych i czytelni bibr otec:my ch. Z drobnomieszczań
sko-in!eligcnckicj w idownia sta-

J C'ieili w

rą
c i ągu
przębyliśmy n a

J

W

ła się inteligencko-robotnicz ą,

a

d7.łen.nie dokonywuje

łach naszych twórców.

•

w umys-

pięciolecie Manifestu PKWN
obchodzimy więc w wa.runkach krystalizującej się myśli
twórczej naszego świata artystycmego. Wyrazem tego procesu
jest również wkraczanie naszego
teatru w swój nowy sezon pod
hadsł~mki~~l!tlego fkestivalu ~lztu~
ra z1ec eJ 1 szero o pomy s aneJ
akcji, wprowadzającej na deski
naszych teatrów utwory współczesnej polskiej dramaturgii.
uż najbliższy sezon tea.tralny
będzie zawierał pra'?remiery
s-ztuk Leona ~cz~owsk1e~o, Jarosława Iwaszk~e~cza, Gorczyckicj, ~arczewskieJ, Brandstette~a.,

J

~i~sk1eg~>, Wa!den~ K~ck1eJ l wielu, Wiciu., mnych \lisarzy ~ poetów Polski Lud~weJ. .
inlst~rstwo K~~tu~y 1 Sz~ulu

M

• .~oze zapewn1c, ze •w ~1qgu
naJbhzszcgo r?ku odhę~zie się n a
sc~nuh polsk!ch teatrow 36 p~lskich prapremI~r, C?. jes t c~-ofrą me
notowaną w h~st.orn pols k1cgo teatru. Je~nocz.e_sruc na. ekra~y _na:
szych km we3dą W ciąg~ ]e sie.ni
cztery now.e długomctrazowe. Jil:
n1y: „Roh1I\zon ~V.~rsza\~k1 . 1
:•Dom na Pustkowiu , obeJ!"1UJące
Jeszcze problematykę walki z oku
pa.ntem oraz „Powrót do życia" i
•
h JUZ
· •
„Czarci Źle b " , zah aczaJącyc
o naszą rzeczywistość.
ezon zimowy w polskiej pl asty~e rozpocz.nie się wielką,
ogólnokrajową wystawą, która
postawiła sobie dumne zada.nic od
tworzcnia w plastyc~ej \v yobraźni życia i pracy ludzi nas zego
·
k raJu.
od znakiem w alld o nową, realisty czną muzykę polską od
będzie się również w sierpniu br.
Konferencja Kompozytorów w Ła
~owie, stllwiająca sohie zn dan i e
zorganizowania na jesieni 19.JO r.
wielkiego fe:.tivalu polskiej muzyki wsp6łcz:esnej.

s

l

•

S wiad~ctwem
dokonywukJ ącehgo się prze1omu w sz o 1 ac

I

............

.....--~~

zadań

...................

„Jednym z najpilniejszych
Polskiego Komitetu W y zwolenia N arodowego
na terenachoswobodzonychodbu dow a szk olnictwaizape-

będzie

wnienie bezpłatnego n auczania na wszy~tkich
szczeblach. Przymt.'.S p ows zechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany . Polska inteligencja
. •
.
.
zdz1es1ątkowana przez Nie mców, a zwłaszcza ludzie
nauki i sztuki zostaną otoczeni specjalną opieką.
Odbudowa szkół i s zpitali zostanie natychmiast

ł
ł

artY6tycz.nych będzie październl- ł
kowy zjazd młodzieży i profesoł
rów wyż~ch szkół artystycznych
w Poznanm, p-0lączony z pokazem
prac i demonstracją &siągnięc na
podjęta".
•
polu tea tru i muzyki.
(MANIFEST POLSKIEGO KOMITE TU WYZWOa tym zjeździe,. obok wysta-LENIA NARODOWEGO - 22 lipca 1944).
wy plastyczne], szkoły teda- - - - - - -~-- - - - - - -~ r ... ~
tralne zapowiadaj ą szereg prze - wx.wr~ - - - - - - - - - stawień, wśród k tórych n.a ph~rwsze miejsc~ wybija się realizacja.
SZKOLNIC
w POLSCE LUDOWEJ
.,Młodej Gwardii" w wykonaniu

t

l

N

rwo

szkoły łódzkiej.

1938/39 - 35 ...I).

R ozwój

polskiej kultury idzie
jednocześnie w parze z pogłębieniem się współpracy kultur alnej między Związkiem Radxh·e·
k im i Polską. Obok teatru Ochłop
kowa i znakom ity ch solistów radzieckich z Jak ubem Z aki cm na
cr.ele, na uroczystości pięciolecia
Polski Ludowej p rzyb ywa z Moskwy znakomity zespół paletow y
Wielkiego Akademickiego T e a t ru
One r y i Baletu, a równocześnie do
Moskwy wyjcżclża killrnn"stu p o lsk ich solistów i zespół ludowy pie
śni i tań ca oraz o rganizu je s i <: w
rama ch ' Vystawy Przemysłu L ckk iego _ w ysta wc: plastyczną Dunikowsk icgo i' Ko\\•arskiego.
t
'b
d
h
en sp.o so ~a rokgalct w za:
1n eJ
Jemnc1
wymiany
u
ura
• t · k
t · ·
·
· ·
~·~ •y 1
. o po ~gu Ją się W H}'7.l przyJ~zni 1 braterstwa, lecz wzbogaca
s : ę k ultura naszych 1.,larodów (~n
i.zych \~olr.ych n nrodow),. bud~J~
cych wi.elką szh1kę epo1n soc3:thstyc~ncJ, s~tukę humanisty~z?ą ze
swolch naJgl ębszych t reści t narodową z bogactwa form ar t yst ycmego ".V}'r azu.
r ogi zwycię!itwa klnsy r ob ot niczej, drogi budownictwa
socjalistyczn<-go są drogami wiel kich o<>iągnięc kultul"y i sT.111k i na
rodowe:i, k ultury i sztu k i głęboko
prawd ziwej.
Włodzimierz Sokorski.

I

.........kl

1948/49 - 25 ...11 lud......
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P?.ZEOSZKDl..A

<.lt<Ol.Y 1 •<'URS'r
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PRODUKTllA

MASOWYM

rozwój teatr ów i imprez objazdowych, rozwój ruchu amatorskie-go Samopomocy Chłopskiej ?M.szerza cora z bardzie j ~asięg kulturaln y i na wieś polską.
dajemy sobie sprawę, że procesy t e są j eszcze dalekie
od doskon ałości i, że wąska sieć
in~tytucji k ultur alny ch,
położo
n ych głównie w śródmieściu, utru
dr.ia w poważnym stopnia klasie
r ob o tnir1'.ej p r zyswojenie sobie tea tn1 i fil.f;a.r m onii na równi s chle
h em powszednim. Tym nie mniej
jednak osiem i pół miliona wid:z6w te atralnych, cnery tnilionY. ADAM CZARTKOWSKI
- I
słuchaczy snl konctttowych i
merdzieści milionów widzów ki- prof. Unlwers. tócłzklogo
n owych, stanowią p-0wainą masową bazę przemtałccnia reperlćJ.·
tuaru teatrów i kin :zgodnie z ide~
Najlepiej świark • ~ o tempie i wy· jerlen zakłnrl, nie jcu111). klinikę urzą· h<;'dzio mógł dojść„. Nie wszystko je~z·
ologh i s m a k iem artystycznym Pomłany do tycia de<kTetem z dnia
dajno~ci
pracy jr.i wyniki: U11iwer,;,y- d·w ną. naprawdQ wwrovm. że wymic. czo w n!l•zym Uniwerysytecie jest t a·
11zer nkich war s tw naszego 5p-0łe- 24 maja 1945 r. Uniwersytet Łódi;ki
tct
Łócl
z
ki
w ciQ gu I) <'U czterad1 nię tylko zakłady p rotetyki i donty· kie, jakim być powinno. Np. Unhver·
czeń5twa .
lto11.czy obecnie 4 rok swego istnien1n.
~yt c t posiada. księ~zbi6r liczący już
pierwszych
lat
~wr,i d z ial11 l no ści ud.1;lc stki imch0'1'rnwczej Wy llzia łn Sto:nato·
właszcza ostatni rok był pod Warto rzuci~ okiem na ubiegłe czte·
1ił już 1 132 mu!:i"t0riów, ti3 .uokt<Jra· loqieznrgo rrzy ul. Nowot ki :n, :<'.n· ;3;:0 1pi ęcy tomów, nie może jednak
t ym wzgl~de?1 przełomo- ry lata jego działalności i zasta.now~ć tów
klad Anatomii OpiROwPj Wydz. 1, ,•Jmr 11dost i:r.nić go studiują cym i pracują,·
i 25 ha bili ta<'ji l
wy. T c::i.try, r a dio I w znacznym się nad per~ektywami dalszego ro.zW bicż~cym roku np. Wydział L~ · qkicp;o (Narntowi rza fiO i Zaklnrl i ' he- cym 11aukowo, gd yż„. nie posiada od·
stoplliu film stały się czynnikami woju
karski w ~· clał l!J5 dyplomów, a. 1Yy· mii Wy<l 7iału Lclrn rn kir ~o . Drś-5 po· po" i cd niego lokalu.
współkszt ałtującymi oblicze kul·
wirdzi<'r, że poclc z~Q jednego zo 7.i<>7,·
dział FarruncculJCzny ponad f-0.„
Trudności
lokalowe nie pozwn lRj lł
tura!ne i polit y czn e nas~ego kraKWITNIE P RACA NA
•l ńw przed•tawici eli nnuki z cnlr>j J'ol r ó wnież
Uniwersytetowi Łó dzkiemu
ju. Szmira społecznie szkodliwa
UNIWERSYTECIE ŁóDZKIM„.
~]<i, p1lhyteg-o w J',od zi. ur zr~ tnicy zwie
TRUDNE BYŁY POCZĄTKI.„
na rozwm1ęc1e należytej dziah lno·
zostala \~parta z desek sce nirzrl7ili l" ni,i-er•,·tPt Ł<'irl 7ki , s t'ITi C r•fa;ijąc , śc i przez niektóre wydziały uczelni.
.
.
.t1. prz„cie un to, bv wykształcić .11- 7.c r om'. mo li ~z:n e braki n ych, filmy a.merykańskie coraz
Uniwersytet łódzki licq obec.nie
ni ektórP. za (np. mineralogii lub geologii Wydz.
b ardziej ust~pu ją miejs ca filmom bez mah 10,000 11łu chac zy (9,680 klł ilość młody ch sił fachowych 1 a klRdy stoją. wyż<'j niż w da1'"nych l~ui )la temat yczno · P rzyrodnicze.:o) I
r•unomie uni we r~ytc ckiru, a więc .i.i.1- wcr!'~· t e ta ch.
r adzieckim , po lskim i czeskim .
słuchaczy ). Najliczniej jest ohsadzo•1y
wyi-zy .o. - trze ba nie tylko słucna ·
punkt ciężkości n~szcj ofensy- Wydz~ał Praw~y (3.070 s~uchacz,>) ,
rERSPEKTYWY PRZYSZLOśCI
Uniwersn et Łń uzki liczy w ohecczy i H . n P' acy, ale wytężonl'J prar,y
wy pn:csunął się w ten spo- Wydz10 ł H~mam~ tyczn:v: (16„ l sł nch'l prof!'%:- ·,. i ił 11omocuiczych - i ro nej chl\·iJi. 116 prof esorów, doce!1tów
I TERA~NIEJSZE BRAKI
sób n a wa lkę 0 narodową włas- czy), Wydm.ł f-ckarsk1 (1689 sluch<t jeszcze trudnie,i~Źc - oU!JOWicdnio ;1 r~ą. etatowych 7, niectat<:nvych 12, adiunkCoprawda.
wszczęto już poważne rra.
ną, socjalistvczną w t rdci kulturę czy), Wydział St.omatologiczny (Vl'il dzouych zakladuw, pracowni, klinik i tów i asyst ent6w .tl5 , a prncowm!•ó\"I"
i sztukę naszego k raju, kulturę ~łuchaczy_), Wydz~ał Mate~atyczn.o. - bbliotck. Uniwersytet V)dzki w eh .n a cl mini~ tra cji 171. Zakladów po~ rad a ce przy.~o towawcze do rozpoczt cia l:ou·
•
I t „
•
Przyrodniczy (123- słuch aczy) wi ~,z · li założe ni a miał zaledwie kilkudzie- 120. Dal!<za ws7echstro nna rozhn·fowa clowy Or.it:1dla Uniwersyteckiego :i:łożo
zawieraJącą ca ą resc n asze go zy.
w d.ł F
t
( "7
nego z kilkndziesięciu gmachów na
e la i naszej pracy.
Cle Y zui
~rm~ceu yc·zny 4-. si~rrn ~' ~ "oll) cJ· woj11ą profesorów - Uu iwrr~.vtctu trwa. \V.vbui•.-1.a "i? lo- terenie położonym między ul. Na.mt o0
owy człowiek n as>:('j e p oki, słuchnczy). _co
w .,«l zialn P rnwnr;;o r•rzy nJ. l\ o· wicz11 , Uniwer~yteckl}, Nowotki i Ra.
• ilośCl shlchaczy ~_ru- a pe.za 1v111,. jLctcu zniszczony gm wh kal
t•m człowiek któr:v o clbu- w.er.sytet Łnrlzkt Jest jednym. z n aJh~z da" ncj ~zkoly Zgromadzenia Kup::-\w pcrnik::i li5, Jn ~tYt n t Erufok r,rnolo·;ii i clio~tacją., roz1trzygnięto jnż konkurs
,,
,
:
b.' ł t
me.1~zych . Wyprzt:'dza go Umw. Ja cr-~l
l "'aruto11·1'cza 68 oraz kilka pu· fll)munol o;:-ii
Chorr1b
Z!lworlow;;eh architektoniczny u:>t?.lający rozmieazd ow a ł "arszaH:ę
• I prze , 1 r as ę Joń;ki w Krakowie, dorównuje Uniw. p zy u · "
.
przy
ul.
Na
ruto"
iC'za
3t:i.
a
w clnlu uzi czenie tych gmachów, a.le wobec t.ero,
\V-Z:, ' t'!n cz~o:v1ek, ktor y uru- War~zawski. 'l'o znaczy, ie Uniwersy- stych, w nienajfo pszym stanie lokali •iCjR1ym oclllYW:t się otwarcie
P ) l.ilcli· że t en teren nieprędko zostanie ooda·
cham1a fabryln 1 stwnrza now:v, tet Łódzki na ·.....:doc• ·e·
.
rozrzueonych pe całym mieście l.„
nik Choróu Z:i...-odowych pr-:;· ul. Na- ny Uniwersytetowi. czyby tymczasem
. li
I d
,
,
J .„
•.m J czym zal
SOCJ:l styi;my s,t?<;une t
o p~ac.3, doM dojrzałP.i potrzebie społeczne.i,
Ale per~pe ktywa możnośei k &zta ce. rut o';\ricza !)6, J'ec:t to Z3kła d leczniczy nie dało ~ię obm y śleć środków ta.stęp·
t~n czło~v1~k, k:ory ouan.owu3e zy por.walając pobiera6 wyt!l'le wi-bztał- nia ty sii;cy tnk Polsce potrzebnych rił i badawc~y uierw~zy i jrcll'„..., w T ol 1·zych. którehy złagodziły ja ko~ nle·
cie szk~ł ~ u!'twcrsyt~tow ~~<:<; cenie przede W!'zyi<tkim
dzieciom far1.owyi:h podziałała. pobudzająco na 3ce. świ anczący o tyni. w J~ lrim Ptop 1l0•i"1.'!nięr ia lokalowe i um ożliwiły roz
zch3;i::>:yc s1c;h1e, swo3e rados~l 1 rzcRz robotn iczych Łodzi 1 miast Bą.· tych. którzy zostali powołani do st1vo- niu Uni'i'·crsytet Łódzki jest śdśll' \1in i<;>cic •i ę pracy naszej uczelni w więk
swo3c zwycięstwo w S?.t ucc 1 w ><il'dnich oraz młodzie ż:v wiejskiej z ca nenia. tej nowej m:zelni. Za,r6wno rek zwil}za ny z t P.renem, na ktOrym b ~nle •zr,i ilośc i kierunków, niż dotychcza ~ t
twórczości naszych at"ty-;t Ó\V,
łej
Po!Rki. Jako mia~1o zn°ncznle toi prc:t. .Kotarbiński, . jak pror9ktu· ie - i w ir Hm •tonnin chre ciy~i ć za
Tr11dno mi tu clawn ć jakieś rady. Kie
to tocz:v się d zisiaj walka mniej zniszrzone niż War~ zawa, a 111iż rLy : prof. E1~manowski, prof. IS:1Ji11.n· do§ć potrzr'llom tego terenu! Przecie
na. szPTold m froncie ofonsy- l' Zl' od Kr~kowa i Poznania daje m1ż- ko wfki, 1•1of. dr. Chała,iński, p•o1. praca w f abry kac h np. wł.Jkie nni czyc h micj~ce nri t rm u. Ale pozwalam rnbie
wy kulttuaJm>.i.
ność młodzieży ł6d zkie,j i najbli żej P'' 'Wilczkowski i obecnie urzęduj~cy poworlnjr •l\«1i•1o rnkażt:'nia ; ehMohv ż~--wi ć n ::i n zi ej ę, że Łód ź - odpo~ied
odpowiedzi na bezideowość, łoż~nych powiatów ż;~ i bz tałcic ~li: prof. Jakul:ov.-~ki, jak !ównież dz1eka· i t rzeba je l eczyć i u mieć leczyć. W nie jej czynniki ~amor ządowe i ~po·
- napewno wejrzą. w te erra·
r or.kfad i pustkę k osmopo- ~amej i_ wygod.niej.
dodatku na!~- ni i prodz1ekani 6·cm Wydzmłów dawnym n••roju nikt tą. •p rawą. tak lerznr
wy. Wie rzę, że w uznaniu t ych osiąg.
Iityczn~j kultury państw kapita- zy ~Rm1ęt 11c,, ze. n11.3sze:s: e s~e~y ro- nie ulękli się pracy organizacyjnej. w ażną • połN· zn i P, nie 7R,jn-1ow Rł si ę. l •ni
list ·cznych (maskuJ·~ceJ' w ten spo bot~1czP loilZlRn i mło?zH•z 'WleJRk'l. ~ Pomogli mu z całych sił wszyscy po\\'o- wer•ytrt Łń il zk i , w ~zczrglil ności ~ rt!o niP,ć. któr;vmi Uni wersytet l'hłzki
.b~
b.
..1
'
•
własn<> WOJewódoztwa d0~tarc2l!lJ'ł ?!llv~ize duzeJ lani profesor owie - kierownicy po- "'"d ział !,f'k ar~k i , u rraża za,i ~dc F"<: już może się p o!'Zezyc'ć, to eię stanie
so wo ce npro,,u sw0 Ją
i że nie 7n nn j hl iż~ze cztery lata, 1;łe
., 1· ,b
d 1 h . h . h . k t ł
e
pracowni ni~ za swó,i na turaln y <•bowiązck.
zdra dP-, or az imperiali styczną a.g- 1.cz .Y z o n~·c i c cącyc się sz =t • ~zez go'Iny eh zakładowych
•
,
ini zn rok nie hrr!ziemy musieli po·
• ~· .
z• d
h) ClĆ Jednostek,
adiunkci, asystenci, wszyscy człtrnkOPomimo tylu dodat nich o ~iąg 1uęć w!Rrz.o.ć i.'1z;rnajmniej części t ych na.
reSię
, .anow
Jr nocT..onyc ,
wie administracji aż do wo źnych włą r,z
chcemy, żeby n:t!'iZll lu d tura 1 n aI trzeba. wid zie~ jak ta. młodzież nie _ i jakoś tak wszystko ciało el ~ U niwersytet Łó dz ki daleld jest J <'~Z- czekań . które obecnie wypowiedzieó
na sztuka E!orlne b;vłv ludzki ego pracuje: z jakim zapałem uczę~ze~a urzadzić że już pierv.·szy rok istrrie· cze od tego, do czego w miar11 rozwo]u musimy.
życia i J11rhldej waUti o nowy, n1\ wykłady i 6wic·zenia., jak pilnie nia ·min~ł pomyślnie i z dodatnim wy·
I~nszy świat.
składa kolokwia. i egzaminy! J estem nikami.
Od zar an ia Polski Ludowej datu je sic: niepr zerwany rozwój
od tym hasłem odhywał:v s l ę ~tarym pedagogiem i powiem szczer~a.
czytelnictwa prasy polskiej w ogóle, a prasy robotn iczej w sizczegćilnofori. Nakl'adv ro~ n ą . mnożą s i ę u r u ch::imiane rr>kłady grafic zwszyst k i e oshltn:e zfazdy żr. młod zieży tak odda~ej pracy, nie OSIĄGNIĘCIA ŁóDZKIEJ UCZ:BL!L
ne. W Tf'ku 194:> d zie nny n a ld ~d cza~ op li:m nartli robotniczych
pisar zy, immpo.z y torów. pl:>.<1ty- widziałe_m w Polsce, ani .a:ilz~e ind;;lej.I
UNIWERSYTECKIEJ
wyn~ił 349 tys. egzempla.rzy, w r olrn n aftępnTm 1!146 1.003.000
ków i dram'łturS:ów, zjazdy, k tóre Zaginął juil można puwiedzieć calko_
.
.
„
.
egz. Rn1< 19-17 prz~'Ilosi skok - do 2.0'.15.flOO ei:-z. Po zjednoczeniu
wyka zalv głębokość przefomu , ja- wicie typ stude~ta _bir_banta, mar· . I .o~ecrue UD;J.wersyte~ Łód~k1 rao~e
partii r obotnic:ey,eh, pot„źny skok - do 4.811.000 w ROKU 1949.
ki już się dokonał i iaki si e co• notrawia.cea:o cza.a i Dieruą.dze.
111e J UZ pochlubić tym. ze posiada. rue
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Łódzkiego

Kol. Stanisław Dąbski

Wzywamy do współzawodnictwa

przodownik pracy
na roli

młodzież węgierską
Zbliża si~

Festival i Kongres Swiatowej Federacji
DemokratyC%Ilej, który zbiega się z szeroką.
pokoju, prowadzoną przez światowy obóz
demokratyczny ze Związkiem Radzieckim i krnj;i.m.i
demokracji ludowej na czele. Pragnienie pokoju, sr.cz~
śliwcgo rozwoju ludzkości znajduje swój wyraz w codziennej naszej pracy w fabryce i znajdzie swój wyraz na Festivalu i Kongresie SFMD. Bo pragnienie to
ogarnia naj$Zersze masy młodzieży.
Związek Młodzieży Pol~kiej jest członkiem Swfat.owej Federacji Młodzieży Demokratycznej, która jest
c:r.ę:kią skłRdową światowego obozu pokoju i postP,Pu.
Dlate~o młodzież polska pod przewodnictwem Z.M.P.
wspólnie 7. młod:r.ieżą postępo\vą ~wiata walczy e
wspólne cele federacji.
Ostra walka klasowa, którą prowadzimy w mieście
i na wsi dla urzeczywistnienia w naszym kraju ustroju sprawiedliwości społe<:znej, jednoczy nas najściślej
z rewolucyjnymi postępowymi ma.c;ami młodzieży
wszystkich krajów z bratnim Komsomołem na czele.
Im lepiej żyć będziemy w naszym kraju i w innych
krajach demokracji ludowej, im wy:l.c;7..a będzie u nas
stopa życiowa, tym bardziej wzrasta(: będzie siła naszego kraju i krajów demokracji ludowej j:iko w~
nych oi;rniw antyimperiali.!:tycznPge> łańcucha.
Zdając sobie z tego sprawę i doceniając wielką wagę Fcstivalu i Kongresu SFMD, my, młod:r.iei Pań
stwowych Zakładów Przemysłu BnwełnianegD Nr 9
w Łodzi wzywamy do współznwodnictwa pracy całą
młodzież Zakładów Tekstylnych MaJ?:var T<>kst. 1 lpnr
Ujpest nn Węgrzech. Do wspól-iawoclnictwa pr0fl11kcyj
nego, w wnlce o ilo!ić i jakość towaTtt, do współzawo
dnictwa w pracy organizacyjn<>j oraz w rozwoju życia
kulturalno-oświatowe~o w nnszych zakładach.
. Im wydatniej pracować będziecie Wy, na Węgrzech,
I my, w Polsce, tym mocniejszy stanie się nasz wspólny front pokoju.
Niech żyje Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej!
Niech eyje bratnia młodzież węirierska!
Nieeh żyje i rozwija się współzawodnictwo pracy
wśród naszej młodzieżyf
Młodzieiy
ofensywą

Manifest wyzwolił młodzież
Ma"!ńfe«t Pols~ Komitetu ną prncę, pmwo

do

BZkolmiia młod.T.ir74 dn·l~

per.<pekityw~

rm:woju. Pań~ltwo pot.r?POOW'llC
hył zawoc~e~ dol· wypocz;vnku.
Narodowego
N<ie znikł jrncze ~iście hęd1,ie w tym okre~ie około 800
rewolucyjnym
tym wielki'rn,
prz€łomem, kt-Ory wyr.wolil na.i wp.~~k młocl7.ieży, zatrudnionej t.yi-ięcy nowyrh wykwR~i fikowR
Rektorze prywat.nym. Nio nych rohot.nik.ów, 100 tj"!'i~y
!>zersze mal'!y rnłoomeży i dał w
;iej monnnM ncze-strn-itr,enin w 71l1ikt on r0w11ie7. i nn. w•i. Ii<t. techni·k6w, 24 tysiące inżynie
ro!ityc.?;. ni<'je wszęd1.ic tam, g<lzie tirn·ią. rów, wi<'le ty~ięry nnurzyci<'li,
życfo go!OJ)()cł!łrrzym,
kulturnln.vm n.RS1.egn w nn~z:vm krRjn pe 1,0Rt11ln~ei u. :i.gronomów, t.raklor;r;p1ów, leka
nym i
krnju. Usnnii:cie od wlar17.y oh Mro,jtt karit.ali:o:rtycznego. Ale o r.zy-, prnoowników hann.Jt>1Vycih
kla.,owt'g'l i innych. Ludźmi, którzy Zajmą
wyz~"Rku
~2lll·?'Tl~k0w ~ J<;a.pitlllii;tów, pr1.e_ 11"'1mięcie
prowarhenie rPformy rolnej i roM.y i<ię o~trn. wRlkn, prowadzo te wszystkie stanoiwisk.a., ~
Kol. St11:ni!lła.,.. D~b!lri 1n& 19 nnarodi>wienie f1r1..em.~~ł11, otwo. na przez kin~ rohot.nic7k'h m11- 1dziemy my - młodZi. 'l'o na.kła
lat, jest ZMP-<rll"Cem i tra.kto rzyło przPn Pol-'1kfł Dl'W6 zupe-l •y mało ~ ~rf'clniomlnC'"go cb.łrrp cłn. na. nos poważnf'I ooowiązki.
Tncl>R. to !!"bie dobrze nświa
przl'z młndzif'Ż miast i
TZ)'Stą.. Pracuje w Pa'6st.wowym nie pempektywy l'l'l~oju, n. dla 11twa,
Rolnym Rogów młnrlz;;ie-ży ~tworzyło mllŻMŚĆ wsi. Nas?.e 1wyrir!'two w te.J ćlnmić dziś, w 5.tą re>ernicę
&".<,po<lar::itw"e
awemsu spcłec:i;ne.go i oś'll"'11.to- wn.lce ro;p<'wni wszystkhn bez 1\fanifel'tn PK"WN, Mandr!lt.n,
i wyrabia 135 p.roe. ncmny.
Wyr.wolN11ia

nasze
r,n.wrlr.ięrZRmy
wyją.tku młorl.vm lurlziom rów- kt..S.Te.m11
wegn.
1'fa.nri!e-st Lipoowy rozkuł mł<J ny 11tart żyr.;owy i niol)grnniczolprawo do tw6rczcgo żye!:l, do
radości, do pracy.
w tymże rnahtkn R·1,2,'ów, lecio.: ne . roh'1'fmie:r:e i chł,.,p„kit1 l'\"'l'. n11 mn7.liwnści rozwoju.
A. 7,.
Phin 6.letni otwiera przc<1
wte<lv nnleżnrym dn dzi...Ozqrfl. kf-Ore n>1 próżno wyciągR.ły się
nie ~iał m-0°ż~nści krzt~lccnia pned w<>.imr pn wi ed2ę i pra_ f :
'
się. Od m11li>ńkirg-o m1iqinl T''" cę.
R')?'.1h11rlowa P°kolnic.twa pnrL l.:.·:.
Cn1''":"1~ bo w <'har~" fnrnala hvła hi~rla. 1 'knńrz~·ł tylko rz!e~y !<ł,rn-owei;:n, 1hi>dndp.go, zawodn-' ~
dwnrzyla !;
wei:o i wyżs7rgo
o<ln ;>;ia ł" i;zko1y pows1.PchnPj.
kc>l. nęh,Jd przM mf0<'17jp7,~. nlP$i_lOfylq\ll('
Pn wp;w0!1'nr11
~
porm;t:l.fe w m11j~tkn .•Tr.p.n m11_ dotę.d możltwn~ci.
Zwłai:oirza !'7.kol.nirt:wn zawo- f_!_'
rzeniPm .icst u,jar?.01 ić tr11 ktor,
ma 7.llmiłowanie do mPrh•1niki. rfowe-. pr7yg()towują oo nowe ka
Kolejno h~·łem pomocni- dry fn,,.hnwrów, nrnże J:><lf'ZCZy_
kiem na trakt'1rzP 1 potem kie- rić «ię pnwa?.nymi osią.gnięciami . ,.
tych [
rowcą, ale wykazywa~rm je«~ Przerl wojną. mieli.~my w
eze pow:tżne braki w pracy. Nie i+zkołach !"lO ty~i~y uoooiów. ,
300 tyioięcy. (:
znałem jM011Cz.e dobr7.e mn.:o"Zyny. Dziś mmmy ich

Kol

87.kołę

DęhsJ~i pr7;et<TA'ldł łlr11d'ną
Ja.ko ~yn foroala

żyei>1.

r

t

W lllit.ym l!H8 T, admin~!ltrncja
w:~łaht mnie na. kur-' tra.kUiny
i;tciw. l'oznałem wkrlv dokład_
ni" mojn narzi;-tizie p~a.('y.
Knl. nrb~k~ 3 lRt:\ „l'i~drl na
dobr?.e pracuje,
trak lo!".e" i
'wia clr zy o tym r hM.iRf.by fakt,
ŻP podrmi< n•tatnit>j orki, w te.
renie, w którym min~ UV1T11<1
300 ha, zaorał fn.ktyc.znie 435
h11. i .ir•uze pomógł w ęąsied
:cim Prm, T.aorujn() 15 hn„
W pierW'!lzym rlnin tegoroez:ll.yrh 7.niw wyrobił ] 50 procent
n'1rmv.

- 'Che'
Ch611łbym
że
Są.d.zę,

Mlod?Jież

wii<>jl'ka,

któ"t"a pnod ~:

-~

-~

Kol.. Janina
Stankiewicz
jedzie do Budapesztu

gnęhi~ca
dzież przed wojną..

c•'.a, tak mncno

~ię pnzem)""'l
nodflo\...,ł:wu
w.vch r:i k. Przed młodym czło
wiekiem, który Zdobył przygot.o

Wrocławiu).

~esteśmy 1,1ierwszym młodym pokoleniem Polski,
ktorl" swą wiedzę, zapal i- zdolności może zastosować
w twórczrj pracy dla narodu.

(Z Deklaracji Ideowo - Programowej ZMP).
Pnełamiemy opory, jakimi usiłu5ą hamować nasz
rvzwój wrogie nam siły mięrłzynamdowcgo kapitału
ro~zimej ~akcji. Razem z JmłP.m pracującym miast
I wsi zbuduJemy 1Pp:1zą przyszłość narodu polskil:'g.o.

·~:

!

i:

(Z Deklaracji Ideowo - Programowej ZivIP).

Ro?Jhudowują.cy

wanie do zawodu.

w

Pcłsce

nic stoi

już

widmo bezrobocia.

Wraz z mrnrodowieJJiem prz('
znikł wzzysk zatrudoin_
nej w nim młn°cł?:icż.v. Uzysk:iła '
ona prawo równej pł,aicy za -ów 1
m-,głu

Kol. Janina :Stankiewicz .iCld?.i!l na Fc«tival śF,\ID w BudapP!'"?,c.fo, ja.ko delegat młod zie
na~zP.i
Kim jr~t
ży

robotnic7.ej ł,odzi.
Kol. Ja n ina 7 Od

wyzwol~nia
chwili
pr11c11,ic w PZO im. Pródinika.
Prór.7. 11r1>•·y zawodowej bierze
cz,· nnv uchial w żrciu orgnni.
za~.Y,Jl ;,r111 ~1· Z\V.;\l,. a na~l~pnie
Od clnq,ieg--0 etapu
w 7,) [P.
n·.i·?ni',..crtl
pracy
" ~'
młndz."C'7.nw<';::u
z~wPzA zajmuje picni s 7,e miej_
znł'lf::i. PrzeF<'O \\Śrrirl cale.i
ci\'łn~ ;ie.i proclukrja wynMi lSO
prr.cent nrirmy. v,· z:• ko:ńrzpniu
każd.-:;r1 etapu ot rzym uje nngro
dr, a w r rku 1948 otrzymuje z
rą;!t Prezydenta, P.?.cczypospoliZasługi.
Srebrny Y t Zyż
tej
Oh<'<'ll• e kol. RtHnkiewir?. prueu
J.·c· nn s !;1P01l'i•ku kierownika
liwir.t liry puy PZO im, I'rMIL
nib i 7. tej funkcj•i wywią~nje s~ę tak san_io dobrze, , 1ak
wym~ z~ała się we wspołza.

p :erw«z.ej

0

Ol1ywatelef

tow. Bolesława Bierut'a, wygłoszo
nego na ogólnopolskim zlocie mło
dzieży w dniu 22 lipca 1948 r. v.re

mło_

wymaga st.ałeg><>

Ł od z L

(Z przemówienia Prezvdenh R. P.

::ł~~,1

Z.MP pomnże mi w ro:i;hurloWR !rir<'i burs ~ lń.ypen.
diów oopomedmi dob6r kamdy.
mówi kol Dębl'ki.
nczelnie,
lrol. datów na. wy7.n.e
pomoże
i~totnie
Z~fP
Dęh,,.k~t>mu, bo w pdni n:i. to za ~twa,17Ąję. młnd?Jieży rob0>tniezej

Nr. 9 w

Taka hęflzie przyszłość Polski, jaką Wy potrnficie
stworzyć. W Wr~szej nauce i w Waszej codziennej pracy mieszczą się potężne źródła siły twórczej, z ktorych
Naród Polsk.t cznpać będzie soki odżywcze i potęż
niejącą moc <;Wego odrodzenia.

~

tym -

ii chłoP"'kicj knw.yst.ne wa:ron_
ki 5tudiów, 11praw1nją, TA! z TO
ku na rok powięk~?.& się procent młodzicżv pochodzenia ro
botniczego .; chfop~kicgo na wyż
szych nnt'lniach.
Jed.nOC\<'·Śnie z r-07.hnrlową. go
l'J[)Ocfo.lX'Z:J. u lega równie:i; cnlkowitcj likwidac.~i plai?R. beuoho

Bawełnianego

Młodzi

wo 7~gwarnntowMlą możliwość·
iri.ę, :zxiobywnnin
ilok!<7h1k11nia
netelrnyc.h kwnlifika.eji, przez
które oll'ią g-n. aw11.n8 l'lp0łee71lly.
Poważną. rolQ i<pcl'n1i11. powllzc_
chna org-ani?i11.,..jn. „ShiżhA. PoL
w prT.y"got.owa.niin mło
l'OO" ch:ie?.y do pracy zawol'!nw!'j.
~~ je$7.CT-e 11c-zy~. UrnrhomiPnfo Knl't'Ów Przygot<r
mf"r.h:inikiem. wawrzv('.h DA. w~~" Ucr.elni1·
by~

sługuje.

Młodzież Państwowych Zakładów Przemysłu

tf.·:~'&_,=. · ~

wojną. :r. Tegnly miała 7.11.mkni~- ~
ty rl-Olłtęp dn nkolnictwa. Z"l.W"
d'1we~, dr.i§ mr.y się w Szko.
fach PN:Yl"'Jl<l!O(lobif"ll'i11. Pnemyi<ło
wegQ, :M1od?Jit>Ż TOhotnfo"-11., prnmjąM w pT7.emy€1e me. n..t.a.wo

Chcemy, aby Ojczyzna nasza była krajem wolnych,
radosnych, twórczych luozi, nie znających krzywdy,
poniżenia i nieprawości. Chcemy, by w naszym kraju
zapanowała pełna sprawiedliwość społeczna, aby nikt
nie był wyzyskiwany i wszyscy ludzie stali się braćmi.
Mamy śmiałe umysły i silne ramir.na. O:i:ywia nas zapał budowniczych nowego, lepszego życia.
(Z Deklaracji Ideowo - Programowej ZMP).

dok
Czego
Dorobek

.

„

Szczycimy się tym, że z szeregów młodziciv wyszło
hasło współzaworlnict wa, że z szNrgów młodzieży

I

W;l'szło wielu zdolnych :i:oł11ierzy odhud'flW;I', 11rzodowników produkcji, bohafrrów nnwcj Polski. Dllżymy do
ohjęciR współzawodnictwem w produkcji rałego mło
dego pokolenia.

(Z Deklaracji Ideowo - Programowej Zl\IP).

,

z

łódzkiej I WOJeWO

Od wit'lkieh wrodaw;rkich dni c.zenia organimcji mlod1.ie;\o.
upł~-nąl cnl.1• rok. \Y cią.gu lt'- w,vch, łód1.ka cr~'l11i:r..arja prsia
go rok.u zje{hioczona mlndzicż da ,j11ż 2!!,fi0.3 członk<'>w z:;ru pn
poli;ka w of·iarnym trudzie i w>111.vch w prz c•l.ło fil l kolach.
"łk
·i
we W~O ll)"lll 1'TSI ' U pl'!ICOWR . Org-anizorj-a ~· nj!'willl7:ka rnś la ze wzn1ożon'!- energią. dla do lirz.v już lil<.!li:i
w
rzłonkciw
dobra i rozkwitu Pol~ki Lndo- !?,2i3 knłarh. Liezli.v te !iwiadwej. Od c.hwili ?.jednoczenia C7~'l. '' w z rn"t :i in rym · 11nt„n· t(' _
w:-rrhownjąc swych członków w c•:e Z.\IP ",;;,;d • naj<;zer!>iych
id€ologii nrn-!' mlodzic·ż_v.
przodującej
duchu

stal się
marksi?:rnu - leninizmu Antor;>let orgnnimr.}i wzra_
Związek ~fłodzieży Polskiej mi
Rtał rl1.i~k·i w zmn:i;on('j praey jE'j
hnrlnw.
l iouowa. nrmia. ml()(h-ch
Nir1'1ał." czlnnl<ów. na wiPlll 01lcink11ch
niez:-·i·l~ Wt'.i;ilizmu."
wkła.d w tę prar~ włoż~·ta lócł 7. nn szC'·!:(O ż~·cia. R przPde w,zy~t
kim w Mierhinie w~.pńł zaworl.
or;::ani1~1c.ia
kn. i wnje"·órlzka
żr_
Z~fP. ś1riR<l·<"7.V o t vm wzrost nir·.t wa prnr~·. lflO mloilzi<'
Jic zhv czfonkó~. w· st1·czniu wyrh hry>;Rrl prorl11 kryjnych w
HJ19 · roku orgami zacja. i1\rlzka Lo<11,i i 275 hryg:icł w woje_
oto wyniki pr'l.cy
licz>ła 11.!'ll8 c złonków z-0qi;a_ wóclz twie "l\~orlmctwie ~r~cy. _Kol. Stan- niz~wanych w 413 kołach, a or- no.<.z<'j organizarji w dziedzinie
.Trśli rlo te_
n - 316 wspól za IVOdn·'rl w A.
'.J k
.
;
.
kiew:·cz pdm fun.kcię przcwod_
lgan17.ar}R. WO)CWOILZ · a - i ) { ,
. l
.
.
z~rganizowanych w go dodamy 11,414 młod ocianych
Fn iryc ~ne7o członkó'.w
mc.z:;t"eJ Z~r 7 ą du
przodowników z Lod zi i 6,600
Z~!P, _co . .i-est d cwo?em zau~.l7 H03 k(llach.
z województwa, hic>rąrych c.zyn
n· a, .1nk1m darz.v JIJ. rnłodz1ez
l\a. dzień l rocznicy zjedno. ny udz "ał w ruchu współz.awod
smkla.dów.

ni.cl wa, hęrJ 7.ic111y mieli og61ny ciąg-u o'la.tnich 3 DNt>si~cy kil kolo n.ooo 7.\ll'-ow,.,6w. Die„
olira7. na.u j prncy na tym ocl- kad1.irsiąt. tpi~cy 11110~7.ieźy. rz my aktywny n l:d'lł w ze..
:i.rt,· t~· rzn~-eh 1 m<tmy
przez Dl~ !lpnlarh
\Varto:ić wykonanej
c.:nkn.
'
i\fr1wi: c o wsp<il ra.wnrlnic,twi~, pracy \\~-n~si 37 mili11n1\w 873 irl1 ·Hi:! w 181 liwil'łlic-1ch.
1
nnlPż_,. p111lkrrśl i 1:, ż,e .i<'i.::'l na;i- tysi~1~y zł.
11·<1j~\\órhkiej
W or;;a nirnc,t:
wi('k~7.C nnsil<'nie pr z~·1•ada na
rnzh11rlo1YR. Z~IJ'. riJ,.i~'li~111y w tyrn ~11mym okre.
Roz wó,j i
J\oni:-•·r~nw·egn ow,kiej ori_"1nizarji
Oznin
wym11gała
(prze•! Ko1;gre>cm l'ZPH); c°zy od a.kt~-wu i członków pQważnd
nn Lmnjrnvego i pr1.cc1 Knngrc prary
ideo"l'l·n.wychn1VRwcz<'.i.sem Zw·iazków Zawodownh.
KoT1tieczne bdo wzmożenie ~zko
Ohsen1'.owa.li~mv 1'"6\\ r za•, 7.c lc-nia, akcji knltn„.llno_oiiw1amłndzir7. pod ~rzew~clnictwem towrj, w1.nwżenie co~ytrlnictwa,
z.obowi~1 z a_ zor):!nnimwanie 7ycia św'otlico_
Z.\1 P lrnnkret n,·mi
ninmi w pr•Hlu°c•ji, w n:tnrl"~ w w1>gn w śroclowiskaPh mlorJzie1.n krN•'I' 11Jq1"zrń 'llr.inlny"h - 7.y. Mamy n.a. t,nn p olu. mimo
r111la '".nH7. t<'lllU, ŻP. jP., t intf'- nirw~ I pliwych jcs7.cze hrak01Y,
armii hud-0wni_ poważni! o"'ągnięcia. Pot.rnfili.
gralną. cz~śi·i:;t
okrr~

0

!"prawicrlliwośc;i śmy
cry·r.h u~Lroju
~:vstematyc i,nym
obją.ć
spolrcznej w Polsce.
szkoleniem ma.~owym na odcin_
W ci'ągu minionego roku kil- ku łódzkiej orga.nizacji około
k& tpięc.v chlapców i dziew- 14.000 ZMP.owców, przies.Zrl;"li.
nRsz-ego województwa liśmv na wcznsokur~arh 500 nk.
z
c,ząt
w ,ieczo row1>
kursy
pracowało w brygad.ach ,.Słui: t;vwi~tó'1',
hy Pol~re". zaś w pracach 3- dnły nam 30i alJ>olwentów. pra
dniowych SP wzięło udział w se młodzieżowa. orewmeru ie o.

sin rza•n,

~7.k<'l<•n;~m

ma owyni

czl•1 ki'i1„, pr:icu.i'ł
cwh :iktnrnie w ;)70 świc!Ji..
r~ch, zorg-r 'li7'0'1·al-~śn1y J78 hihliot~k, l1,!ll:l czl<mk1)w prenu111rr11jc 1 ,Pnl{•Jl<mic", 3.i'.25 wczasarh
l 'a
.:)Ho<l? Wir!;".
pr?..C.'1.7.knlili~rt y 8110 akfnvi~tów.

okolu

~:;_ooo
0

Knr~y i1knlng.' rznc
1100 nlsolwrntów.

To są n;1::.ze
prz "Ci'i~ rolrn.

chly

osi~. ~nii:c;a.
J

nam
W

f111ny ,iPw.rze

poważn<'

hrnki, ktrini w codzie-n
ucj prncy tl'lllYHlllY, Przed n.i.•
mi •toję, w :elkie z.arfa ni a„ które
ho
''"'.Y1' e łnimy,
h~ zw z~lerlnic
silni jedudei:;i i
~z11.iemy ~ię
ZRp~ll'm

młnr1ych

bnrh"'u.:czscJi.

Polski Sc,cjali.o;tycz:ncj.

SJtOW A
•

*

przemia.ny dla dobra na.rodów: szumne manifesty, pięknie brzmiące Dekla.ra<:;ie Pn.w
Człowieka.. Nie brak ich również ·i w n!l.Sl%ych dziejach: U_.._
'-' ara....
weirsa.I p o1--•
....uoo,_..
...., d e....
cJa "R:ządu Ludowego w roku
1918„. Pozcsta.ły one jednak w
historii tylko, jak-0 dokumenty
arcbiwa.lne, stały się weksla·
mi, które nie znalazły pokrycła w da.Iszym rozwoju wyda

ro staly

r~anhvach.
posła-

się

rzeezywisto

to w wyniku 5

lat ostrej walki mas ludowych
pod przewodnictwem klasy ro

botniozej pnedwko pozostało-

• ·
SOiom
reak CJ·t, pogrob owoom
kapit.aliil:nu i obsa;arn.ictwa o-

N

lub te2 wca.Ie ziemi nie

.

dMO.

I

menty ka.pita.Jistyczne, ły~e
Ismieją jesze:ze ślady ttleologii i obyczajo
wo:icl buriuazyjnej w życiu i
świadom~ mas ludowych.
w nadchodzącym okresie w okresie bud<>Wania fundamentów socjalizmu, w ok1·esie
Pła.nu Sześcioletniego będziemy usuwać istniejące jesu:i:e

51owa Ma.nlfestu Lipcowe- z cudzej pracy.
ścią. Nastąpiło

n:eń.
Jeżeli chcemy S7illkać ana.Iogii historycznej dla Manifestu
PKWN _ to znaleźć ją może
my Jedynie w deklaracjach i
uchwałach :rządu radzieckiegĄ w do'kmnentach wiełldego
Października, w dokumentach
reda.gowa.nyeh przez wład2ę
robotnłmo - chłQIPSką.
fe ma ta.kiego zdania w
Ma.nifeście PKWN; które
pozostało by tylko gołosłowną
zapowiedzią. Wszystko, co obiecywał Ma.nifest, zostało zre
a.llzowane przez masy pracuJące naszego kraju i dfa dobra
łych mas. Manifest aipowiadał 1ft'Zec-zywłstinienle
aerokiej ~ormy rolnej l zosłab
om. prr.eprow3.tbona. Znikł z
naszej wlli obszarnik. mik.la 1
knywda, wyra.żaJąca się straszllwYJDi cyframi: 19 tysięcy
rod'lin obsza.n1iczych wJadało
16,6 m.łlłoina ha ziemi, a 21 mi .
lionów chłopów dusllo się w
brłowałydl

•

* • •

zna duło d-Olwmen
Hłstmła
łów,
7,apawiadaJ,ących

l"

cz • NY

*

Prawo każdego narodu do
stanowien'..a o !fWYm losie, jak
również i prawo narodu polkiego do niepodległego by.tu,
było jedną .z podstaw programu nairodowoścl.owego pacrtil
bolszewiclded jeszcze na długo

panów z terenu waliczącego
kraju właśnie w chwfilt. rozstrzygającej, bohaterskiej obro
ny Stal:il!lgradu - armi:. polskiej, uzbrojonej i wyćw.iczo111ej w ZSRR i na koszt ZSRR.

I

Mimo to wsz=1ko,
stanowiRewolucją Listopadową.
"~
Po rewolucji progra ten zo- sko radZ:eckie w sprawie Pol
raz przeciwko agenturom imstał w pełn'.. i konsek: entnie ski pozostało zawsze n!ezach
perialłzmu w naszym kra.ju.
IPOZOs,tałośl'.1 .przeklętego o- ,przeprowadzony w państw!e wiane.
Polski ob62 demokra.tyczny stroju ka.p1tal1.stycznego..
radzi.eeiklim. Oczywistym wyra
,,P.olsłta pow.inna być sllz Polską Z.iednoczon"- P2rli...
• • •
-•~~„„.n
.,,
.,,
•Zem tej wolnościowej zasad Y
nym i ....
~egłym pańRobotniazą na czele świadom
mia.le były nasze zadania był historyczny fakt, że państwem
demokratycznym.
jest faktu, że żadnego stanu
tw _„, · k'
·
rzeczy nie da się uwiecznić,
i zamierzenia pięć lat tels o • .:;.u'lllee ie p1envs-re uzna
Polska pMVinna mieć silną
że zachowanie niezmienności mu, w obwili, gdy za.ja._"niała Io w r. 1917 niepodległość Pol
M'JD.ię, która wraz z sojusz
może tylko cofnąć do dawne- zorza Polski Niepodległej. Dzię sk:L Stąd też wynika zawsze
nlezą Armią Crerwoną ~ta
go, kapitalistycznego stanu ki potęi"J!ej, zgodnej WB}>ólpra jasny : niedwuzna=ny stosulaby na straży demokracji,
:r:zeerzy. ,,Kfo nie idzie naprzód cy całego prawie Dall'odu s:pro~nek ZSRR do sprawy niepodle
be:ra>ieezeńs-twa i pokoju".
t('n się cofa". Iść na.pr.iód w stali3my im we wszystkich łoścl P0>ls'kl° w okre3ie dru- ,.- oświadczył w ir. 1943' Józe!
naszych wa.nmka.eh - maczy dziedzina.eh.
giei wojny światowej: wypły- Stalin. a WKP{b), rząd i naposuwać się od demolmtoji lu
miale i piękne są zamie- wający z niewm'USWIIych za- ród radziecki zrobiły wszystdoweJ do soojalmnu.
.nenia nasze oboonie, w łCJ.Żeń. Pi;o~amowyc:h. part~i bol lk:o, bY SIZlachetne te sława 3ta
Ważne, wielikie i t.ruooe sto chw1h, gdy uka~je się p~ s~w1~1eJ oraz ipanstwa r~- ly się rzeczywistością.
ją pn;ed nami zadania. Istnie n:i.mii wizja Polski, w ktorejldz1eck:ego. Stoounek ten me
.
.
je jem:ezie w naszym kraju nic będzie wyzysku i nlespra- uleg·l and .nie mógł ulec zrniarm~a radz1eclta, ~ollla
~Y'Wda społee2:113. Istnieje je wiedliwości, WIZJA POLSKI nie, mimo prowadzonej w cią
naa kraj i na.ród spod
szme bogaaz wi~i, eksploa.- SZCZF,f!CIA i RADOSCI, POL gu 20 lat antyradzieck'.ej poll- kOS7.llllaru okupacji, wypędza
tający
chłopów bezrolnych, , SKI SOCJALISTYCZNEJ.
tyki endecj.i i sanacji, mim? jąc hordy hitlerowskich namałorolnych 1 średnł.oi:olnycłl.
Naród ~asz 1 t.Y'D? zadaniom z:tradziecldego wyip~owadze-1 jeź<lźców.
.
lstnłedą jefnJaze w m1escie ele sprosta mewątphW!e.
ma przerL Andersa i Jego kom
Na iteryton.um ZSRR i dzlę
iprzed

s'

A

s'

A

anlfest głosłl całkowite wY
zwolenie ziemi polskiej
od najeźdźcy hłUet'OWSkiego I I
powrót pnstaryclt slem polskich, polskleco Pomorza, Stą 1
ska Opolskiego t Prus Wsehodnicb. Manifest ~al d-0
walki o szeroki dostęp do mo

Zrentą doświadczenia ubiegłego pięciolecia u 11as :. doświadczenia pięciolec.:a państw

M

rza.

„wyzwolonych" przez armie
anglo-saskie naocznie przekonały już wsz~ch, że nie
może być prawd:z:ivvtle nie.podle
głym kraj, w którym władzy
n.:e sprawują robotnicy i chlo
pi. Każda in..-in „niepodległość"
jest tylko pO'Wl'mt i xłtidą.
Czyż :roożna. bowjem uważać
dziś za n:epod1egłą Fra.ncję,
gdzie każdy k--.rok poliityczny
i gospodarczy dyktowany jest
przez ambasadora planu Marshalla? Czyż można dz;iś mvażać za niepodległą Belgi~, Ho
landię, lub nawet Angl::ę?

I

Zad>odnie, za.lu I
• mdone w nłebywa;Ie 8"ł>kim
' tempie, stancmią nitterdącmą.
-~~ć Polski. Dziś Wrocław i
Gdańsk, Walbrzyeb i Zabr.ze,
Olsztyn ł Kołobrzeg tworzą
ważne ośrodki polskler:o prze
mysłu, poJ.skteg-0
rolnktwa i
polskiego życia ~ego.

1 „~ 1 Dzłś Ziemie

Manlfest za.powiada.I
kradu ze zni-

nybką

odbudcmrę

szczeń

wojennyob.

Trudno i-

iemożliwe j~t w r.amach
szczupłego artykułu przed
sta'\vić pełnię osiągnięć Polski
Ludowej w ciągu ostatniego
pięc:olecia, jak i trudno było

N

ma.leźć w historii przy
kład tailde~ entuzjatzmu pracy

stotnie

i takiego tempa
oga.męły

*

ki pomocy ZSRR powsta!I;
Pierwsza Armia Polska, która
przy boku Armii Radzieck1ej
wzięła udział w wyzwoleniu
!kraju i stała się J>(Kh'ta.WI\
Wojska Polskiego, wraz z Armią Rad:tiecką
stojącego na
straży denwkracj;'.., be?JPiec:r.eń
stwa ! ;pokoJu.
·
żolnierz radziecki na plaou
bitew, a dyplomacja .radziecka - na konferencjach mię
dzynarodowych - wYW&lczyO
i chronili granicę nnszą na O·
drze i Nysie. Stała się ona nie
tylko granicą wolnf'j Pol.s.id.
ale zarazem granicą pdkoj•..J..
Dziś po pięciu latach, są te
fakty jasne dla wszystklich.
le polska klasa robotnicza
i polskie masy pracują
ce pamiętają nie tyJko o tym,
rże Związek Radziecki wyzwolił Po.l:skę sipod oklJIPacji niemieclciej, ale i o tym, że pomógł mu w wyzwoleniu się
spod władzy l ucisku rochime
go faszyzmu, rodzimych obszarn.;ków i k~i·talistów. że
!Związek Rad7Jiec:ki przyniósł
Polsce wyzwolenie narodowe
i społec:me. że dzięk~ ZSRR
powstała Polska jako pru'{stwo rzeczywiście niepodległe i IJ)rawdz'.wie demokratyczne, tj. rządzane przez lud.
że dziękd wyzwoleniu naszego
kraju przez ZSRR powstała
do życia nie tylko Polska w
ogóle, ale Polska Ludowa.

pracy, jakie

nasz kraj od pierw-

szej chwili jego

wyzwolenia,
a Jakie od cbwm oohwalenla
Planu Trzyletniego przyjęły
potężne formy Plano Od.bu·
dowy GospodaT'e7.eJ. Dziś stoimy jllŻ u końca Planu 3-łetnte
go t wiemy, że w wielu gał~
ziacb przemysłu zostanie OD
znacznie przekroczotny. Zresztą, już dziś w wielu dziedzina.eh iycla g-ospodarezego prr,e
kroczyliśmy znacznie poziom
PNedwojenny.
a.nifest PKWN ~
dał OP81l'ci.c polityki zagra.nfO'IJDej Pol.ski na soj11szu
b?'a.tersldm z naszymi 11ąshwa
tni z X.SRR ł CzeohosrowacJą..
w ełą&ll mlnronego 5-lecia
l'O'.l1Wlnęły się ma.earle I pogłę
biły na.w.e stosunki polityczne, gospoda.roze i k'lllturalne z
tymf kra.ja.mi. Ale nie tylko to:
w okresie tym Polska stała
idę ważnym ogniwem świuo
wego a.ntyłmperia.listycmego
frontu pokoju i J>(IStępu. Ta na ID55!l~~~!E!~lilmiiiii::il222e.lll
sza polityka zagraniczna jest
,, Trwały sojusz z naszymi
gwaramcją naszego niepodległe
bezpośrednimi sąsiadami, ze
go bytu, jest warunkiem nieod
zownym m~liwośei dalszej
Związkiem Radzieckim i Cze
twól'C7,eJ pracy.
chosłowacją będzie podstawą
anifest PKWN wysunął, Ja
ko wame zada.nie, odzagranicznej polityki polbudowę S2lkolnfotwa
wszelskiej".
kich swzebli i walkę o udoste
pnienie kultury szerokim ru• *
.szom ludności pracującej. Wy
starczy prze~ć się po ulicach
„Stawajcie do walki o wol
każdego miasta polskiego, wY
ność Polski, o powrót do
starczy ob~eć nlesłytihanie
wielką. ilość wydawnictw, wy
Matki - Ojczyzny starego
sta.rc-ey przyjrzeć się cyfrom
polskiego Pomor.za i Sląska
na.kładów książek i prasy, wY
Opolskiego, o Prusy Wschod
starczy za.jr.reć do świetlicy
robotniczej, ezy do domu lu·
nie, o szeroki dostęp do modowego na wsi, wysłaT'C"EY
rza, o polskie słupy graniczprzy.pomnieć sobie festiwale ' ne nad Odrą".
&ztuki ludawej, by stwierd:dć, że i w tej dziedzinie (Z Jf<Jhl,ifestu PKWN).
w dziedzinie uczynienia kultu .
ry własnością. mas ludowych. ~~...ł!Sk'!'.'..•
zosta.ła dokona.na oerOJDDa. i
hr6rcua pra.~

M

M

I

I

by

przeprowadzić

jący

wyczerpu-

bilans pomocy ZSRR dla

Polski Ludowej w ciągu tych
pięc:u lat jej istnienia.
Pierwsza pomoc

dla
Ichlebamiast

w pootac!

głodującej

ludnoPolski, a przede
·wszystkim Warszawy już; nazajutrz po przepędzeniu wroga,
zd<?cydowane poparcie
wszelkich naszych pootulatów
na. forum międzynarodowym,
pomoc w postaci nad ~az
' korzystnych dla pas umów go
spodarcz.ych, w dostaw~e n aj90trz-ehniejszych surowców dla
naszego przemys.łu. Dalej kre
dytowe dostawy :inwestycyjne
na sumę 450 milionów dolai·ów, pomoc konsi.riiktorów i
inżynierów
.rad7Jieckich przy
1montmvaniu naszych nowy~h
lil~S~9':9~9s:~me~~e~•lfa.bryk i hut to wszystko
są tylko fragmenty tej wiel„Państwo popierać bęclzie
kiej bratniej pomocy ze stroszeroki rozwój sp6łdziel
•ny ZSRR, dz.:ęki ~której pa11t'zości"
stwo .nasze pokonało pierwsze
trudności i śmiało kroczy ua*
*
prz.ód, dążą<: ku swej przysz„Polski Komitet Wyzwole
łości, której na :imię SOć.JA
nia Narodowego przystąpi
LIZM.
natychmiast do urzeczywist„Sojusz i przyjaźń :re .Z'l\>ią
nienia szerokiej reformy rol
zkiem Ra.dziec.kim i krajami
nej".
demokra.cJi lud&wej daje nam
mwżność szybszego gospodar•
* * 4
„Jednym z najpilniejszych f~ CZCffO rm:woju, zapewniając
ITT Zftdań
Polskiego l{omitetu
możność zbudowania socJe..lłz
k+I Wyzwolenia Narodowego hę
mu w !'olsce".
~ dzie odbudowa szkolnictwa
Nic lepiej nie określa życz~ i zapewnienie bezpłatnego
lii.wego stanowiska, jak:e wonauczania na wszystkich
be<: Polski Ludowej stale zajszczeblach".
muje zw:ązek Socjalistycz(Z Manifestu PKWN).
nych Republ!ik Radzieckich.,
1 ści

•

I
I

1

niż powyższe

~.i~""'*'***'• nięte

słowa,

zaczęrp-

z deklaracji ideowej Pol
skiej Zjednoczonej Pa.rt:!i no..

~tniczej.

f

o potrzeby klasy · robotni~zej

W trosce

Samorząd łódzki uwzględnia postulat-y

Kartka
.

peryferii nasze·go miasta
Idedo~czne

Manifestu Lipcowego stały się dro.
gowskazem, wytyczającym nowe
kierunki rozwojowe w życiu
1zego miasta. Lódz w nowym
układzie Polski stała się ~ecL
nym z centralnych ośrodków iy
cia politycznego, gospodarc7,eg1J
i kulturaloego kraju.
Mimo istniej11;cych trud:rnści
właściw.fch
gospodarczych,
wszystkim_ powojennym okre.
1om, samorząd łódzki. zdołnł w
latach 1Q45 - 1947 nie tylko od

· miej~ką. w
jej przedwojennych rozrniaraeh;
ale znacznie ją. rozszerzył. O
ile lata 1945 - 1!)47 były okre~em odbudowy naruRzonej wojną
gospodarki komunalnej, to rok
1948, zamykając ten okres Ha.
nowi już przejście do bud:nvv
nowych urządzei'\ i zakła•Mw.'r
Rok 1949, ostatni rok plai.~
Lodzi
trzyletniego, jest dla
pierwszym rokiem nowego budo
wnictwa i !!tanowi niejako wst~p
do planu sześcioletniego.
budować gospodarkę

ui.łożellia

La

I

Osiąguięda w

dziedzinie upct'wszechnienia
kultury i oświaty

dociągowej

doprowadzajt dzia
wodt na Bałuty, Widzew i Ksl.tży Młyn. Przyłaczono do steci
w-0dociągowej 900 nieruchom;:~ct,
zaopatrując w zdrową wodi ok.
lQ0.000 mieszkaJl.ców.
Wybu~ano ok. 3 km nowych
przesklepiono rzekę
kanałów,
Łódkę i JnRicń, włączono do ~le
ci kanalizacyjnej wiele uie:'.lehomośei. Zorganizowano Zakład
Oczyszczania Miasta, który rozporządza dziś
rem, złożonym

poważnym

talJo-

z 58 jednostek rnmochodowych oraz 45 woz<lw
konnych. Zaopatrzono domy łóclz
kie w 14.000 puszek do śmiMi,
podnosząc w ton sposób stan panitarny miasta.
G'llzownia :Miej11ka. rozbudowała zn1cznie w tym okresie zanrzą<lzcuia. produkcyjnt',
r( wno
jak i sieć uliczną.. Wybudo1vnno

pożyczalili książek dla. doro•dyc:i
i młodzieży przyczyniła. si~ w
wysokim stopniu do rotm1ju
czytelnictwa. W roku bieża.-.vm
oddany zostanie do użytk~ ~.iwoczcsny gmach Biblioteki Pu·
blicznoj.
nov.-ocz-:i~m!
bocznicę kolejową.,
Lódź ma. równirź znaczna o- stację oczyszczalników gazu, prze
eiągni~cia w dziedzinie kulta!'y budowano zbiornik gazu na Pólesiu. Przylą.czono do sieci gaze>wej około 2000 mieszka.li. W nicdługim czasie 6-komorowe pier-c
zostaną. oclcla ne do użytku i pod·
niosą produkcję gazu o 30.0c)f) ru
szefoiennyeh gazu na dobę.
Miejskie Zakłady Komumkacyjne, powstałe z kom'.1~:1,~ji
pne.J11ę
prywatnych
dwóch
biorstw komunikacyjnych, Mllją.
do r:anotowania wiele
również
Wybudopoważnych o~ią.gni~ć.
wano w krótkim okI'03ie cza.~1
około 14 lan nowych linii tramŁodzi szereg wyższych uczelni; i sztuki. Zorgnnizowane zostały wajowych; uruchomiono pierw·
rozbudowano 4 Muzea Miej~kie, nic cieszMc BZł w Łodzi linię autobU.>OW!!,
przebudowano i
szkolnych; się je~zcze, niestety, należ_rtJł wybudow1mo wielką. halę wargmachów
w:iele
Otrzvm:ily
przedmieściach. frekwencją.. Otwarta. została Fil- s:>:tatów drogowych.
zwłaszcza na.
odlc~łc
W bieżącym roku oddany 7.0· harmonia. Lódzka. Buduje 11i•} w doKodną. komunikację
&tanie do użytku now()Jlzegny l..od<1:i nowy, wielki teatr. I:oz- przedmieścia robotnicze, :ak:
gmach szkoły ll·letniej na Ka- gałeziona sic~ świetlic rubotni- Stoki, :MaryRin, Zar7.C'I";' i Chojny,
rolewie. W trakcie budowy jebt czych i młodzieżowych stała się w najbliższym czn,,ie urucliomloupowszechnienia ne zostaną. builujące się li nic
gmach szkolny przy ul. Wólczań instrumentem
llkiej. Rozbudowane szeroko oo- zdobyrzy kulturalnych. I choll tramwajowe na Cy~ankę i w kic
z:iwouo,vc nie wszystkie świetlice stoj:i, już runku na l..agiewuiki.
szkoły
kRztałca,ią.ce
W dziedzinie gospodarki dro·
dały młodzieży robotniczej mo~- całkowicie na wy~kości • Żnda
ność osią.gnięcia wyższego swp- nia, widzimy: stały, , po~tfp rr. i::h gowej Zarzą.d Miejski, dążą.c do
planowego przebruku ulic łódz
pracy.
nia dosJ«irałości technicznc-j.
kich z tzw. „kocich łbów" 11a
Rozwinięta sip5 miejskich "'Y·
nlep~zone n11wicrzrhnie, zorganiŻłobki, przed szkola, domy sierot..•
zował produkc,ię kostki gra:iit.oW dziedzinie opieki nad mat- nia :Mleczna, produkują.ca mie- wej w Knmieniolomic na. J)olnym Slą~ku, rozRzerzył zna.~rnie
ką. i dzieckiem samorzą.d ma do ~zanki mleczne dla niemowl!!t..
elementów betonoSamorzą.d łódzki zorganizował produkcję
zanotowania niemałe zdobyeze.
Zorganizowano w okresie 5-leclfl. ponadto 11 domów wychOW!\W" wych w nowozorganfaowanej Pe27 miejskich przedszkoli, w któ- czych, w któryc~ zna~azl<i :niej· tonowni w Rudzie Pabianickiej.
rych znalazło miejsce ok. ;11)0() sce okoł? 1000 sierot 1 półsierot. W minionym okresie uzydkało
W rodzinach zastępczych •1mia- uszlnchetnioną. nawierzchnię 35
.
. .
dziec~ matek pr°:cnJących. t!ru~ szczono około 800 sierot. W 2 km nieurzll,d~onych dotąd nlic
·
tłobk1 zakła d ach dla s t arcow
3 re1onowe
chorruono
zna 1azło na przedmit>ściach., 5 km arterii
· . .
,
dzien~e. dla. 200 dzieci or~z Dom schronienie ponad 500 podopiecz śródmiejskich i wylotowych, wyMatki 1 Dziecka. W stadmm bu- nyeh. W dwunastu nowozor11:i1,nt- hudowano 2 moAty dro~owt>,
dowj i organizacji są. 4 nowe zowanych Stacjach Opieki nad oświP.tlono ok. 20 km nlic. Nieprzedszkola i 3 rejonowe żłobki. Ma.tkł i Dzieckiem rozwinięta. stety, w.niedbania. powstałe w o.
Zorganizowana zostaje nowocześ została. szeroko ak1;ja pomocy kresie rzą.d<)w zaborców, sanacji
i hitlerowców są. tak wfolkie, ż-e
nie wyposażona Centralna K11ch- materialnej i lekarskiej.
kompletna ich likwidacja. "'Y·
Opieka społeczna i urządzenia sanitarne, maga.~ b~dzie jeszcze wiele lat
pracy,
zmniejszają liczbę zachorowań
W dziedzinie ochrony zdrowia epidemii, towarzyszącej zwykle Zmierznjąc do właściwego rozzorganizowano 14 szpitali miej- wszystkim powojennym okresom. planowania sieci nlic, samorzad
skich (przed wojną było ich tyl- W cię.gu 5-lecia urnchomioao 5 zrealizował kilka fragmentów
ko 5). Liczba. łóżek szpitalny'.lh zakładów ką.pielowych (przed regulacyjnych w postaci :prz:13hiwzrosła znacznie w porównaniu wojną. było ich 2), w stadium cia. szeregu art()rii, poszerzel1 c•d·
z rokiem 1939. Zniesiony ro~t1.1l budowy i organizacji ~ą. 2 nowe cinków ulic i skrzyżowań ulfoz1przeczny z duchem demokracJi ką.picliska. W dziedzinie urzą. r.ych. Te fragmenty regula1:yj"le
podział na „klasy szpitalne". dzeń sportowych miasto nakta· n:ic1ały Lodzi Azereg nowych t.k·
dem poważnych jrodków przy- centów wielkomiejskich, st11,nostąpiło do budowy nowocze~nej wiących zo.powiedź szerszyr,h roz
hali spoTtowej, mogą.cej po111ic-- wiązań urb:mistycznych.
Jtoi lótek llJl~JJki<h
Fragmenty te wzhogacone r:ościć 15.000 widzów.
J!p!lOL(J('h
DZIELNICE ROBOTNICZE stały nowymi zieleńcami i nowo-

Urzeczywistnienie w 100 pro.
powszechnego naue~a.
ma, rozbutlowa. szkół pod~tawo.
wych, zaopatrzenie w <Jprzęt
szkolny i pomoce naukowe ws:i.y
1tkich szkół, uczyniło z Łodzi
mia.sto przodujące w dziedztnte
o8wia.ty. W
upowszechnienia
okresie 1945 - ]!)40 powstał w
c~ntach

JLOit P/Jll(["NłYflł KSIAŻEK W 81Bl!OTEIC4CH PUD.

n.
IJ,012

r

,...,,

OTRZYMUJĄ
OśWIETLENIE ELEKTR YCZ-

NE, GAZ,

DOGODNĄ

NIKACJJJ,

Szpitale zaopatrzone zostają. w
nowy sprzęt i kompletne, nuwo11zpit11.lne.
urządzenia
czesne
Rozbudowa.na sie6 poradni prze·
eiwgrutliezych i rozwinięta. oprzyczynią
pieka. sanatoryjna
1ię do ekuteeznej walki z tą groź
n& chorobt społecZńt- Rozwinię
zmniejizyła
tt ·profilaktyka
UoA~ zaehorowań na choroby za~ i aiioobie&i& !WYbueh.:nvi

KOMU-

ZIELE~CE

•
• •okres

Nadchod'l'ący

planu Gktnirgo przyniesie Łodzi u~u
nięcio wieloletnich zaniedbań -w dziedzinie podstawowycn nrzę
dzeń komunalnych i socjalny~h„
Od wytężonej pracy s11111or-t4doweów łódzkich, od ieh umiej~t
ności deiślojszego powi1pcania się
w tej pracy z wyRiłkami ~ał~j
ludno86 pracującej m. Lodzi urnfożniona będzie realizacja 11011tawionych przez nnszą. .i?ar;Ię
zadań, zadań :tmicrzająeyeh w
kierunku stworzenia robotnikowi
łódzkiemu warunków byt-0wa11la,
należnych człowiekowi prR<'.I".
Adam Ginsberi.

z MANIFESTU
· Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego
„PKWN stawia przed sebą jako bezpośrednie zadanie natychmiastową poprawę warunków bytu szerokich rzesz narodu.„ Natychmiast rozpocznie się odbudowa i rO'tbudowa instytucji zdrowia„. Wprowadzone
zostanie nowoczesne prawodawstwo w dziedzinie
ochrony pracy... Jednym z najpilniejszyi;h zadań
PKWN będzie na terenach oswobodzonych odbudowa.
szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na
. wsz;ystkich nczeblacli.

„------

____________________...............„ „...„ „ „...--......

Czuję, że

·praca moja jest potrzebna
l•-------„---1111•
i należ y cie oceniana , .

w

~

otwartymi parkami. Te nowe te·
reny zielone, przecięte cią,;ami
komunikacji pieszej, nadały no" y charakt<Jr wielu dzielni~om
miaRta.

,

mow1 mura.rz- rekordzista o b. LESIEWICZ

Kiedy zjawiamy się R& ou:lowie domu Związku Zawodowego
Robotników Budowlanych - murarz ob. Wacław Lesiewicz, mimo, że ma. „pełne ręce roboty''
- u'miecha. się. Ob. Lesiewie;:i:
ma powody do radości: niedawno święcił nielada sukces w ci~gu jeclnego dnia ułożył sy~temem trójkowym 24.006 ceg1d
w murze, biją.c w ten sposób nie
tylko 1wój rekord życiowy, ale
i rekord w tym ~ystemie n& urenie całego kraju.
- 27 lat - mówi ob. Le~ie
wicz - pracuję na. rozmaitych
bndowach, ale je~zcze nigdy 11ie
jak tnraz.
było mi tak dobrze,
Nareszcie czuję, że moja. prn1·a

jest potrzebnt1. i należycie t•ceniana. Za. pobieie rekordu w murarce dostałem na.grodę 10-tya."
cy złotych. Ale przecie nie dla
samych pieniędzy pracuj~. Wiem, ie trzeba dołożyć st~nil,
by wznid~ nowlł I.6dź, by r.iikły .zaniedbani& przedwojenne, :akie pozostawił naszemn miutn
ugtrój kapitalistyczny. A kto ma
tutaj więcej do roboty, jeż~li nie
wła.foie murar:z:eł Wznósimy :iowe domy nie dla fabryka.ntów 1
obszarników, ale dla robotników,
tych, którzy swoją. produkcit w
zakładach pracy podnoszą. •J~)l
ny dobrobyt całej klasy robotniczej.
W ciągu pięciu lat wiele !!'.ę

nika,

Masy pracujqce Łodzi korzystajq z teatru
w teatrach znacznie wzrasta jut
W roku 1945 przy 6wcze~ucj w roku 1947 - szt'\lki teatralne
Związków
Okręgowej Komis.ii
obejrzało bowiem przest.ło 40 tyZawodowych utworzony został sięcy członków Związku. W rowydział kultury i oświaty, !ttl'lry ku ubiegłym ilo'6 'widzów W7Jl'Omiędzy innymi umoż.liwia. świa- sła do 44 tysięcy 204 osób.

Frekwenrja
_" teatroc~ ltidtkich

W roku biPźącym do 1 CZi."T'W·
ca rozprov.·adzono już 26 ty,1ęcy 937 biletów.

Coraz więcej widzów w kinach łódzkich
Niewątpliwie jednym z aarzę
dzi upowsz;ichnienia kultury JCI!~
kino, stanowią.co jednocześnie je·
dną. z najbardziej ulubiooy~h
rozrywek dzieci,· młodzieży i do-

......

tO/

....,

tu prncy w Łodzi uczęszcz:i.nie
na przedstawienia teo.tra.lne IlO
cenach ulgowych. W roku. 1!145
rozprowadzono wśród człoa~6w
Związków Zawodowych ok•>ło 9
tysil,'ey biletów, w roku 1946 około 13 tysięcy. Cyfr& wj.1!:'5w

P CH wałczy z e

rosłych.

Już 7 lutego 1945 roku, a Więc
niecałe 3 tygodnie od chwili wy-

zwolenia, w midcie nal!zym nrnchomionych zostało 7 kin. Po
niezbędnych remontach 11topru.owo otwierano coraz więcej kinotak, ie w grudniu
teatrów 1945 rokn czynnych już było w
to zarówno w
Łodzi 17 kin i
centrum mia~t11 1 jak i w dzielnicach robotniczych. Frekwcn11Ja
w kina.eh łódzkich stale wt.rasta.. W roku l!l-15 filmy wyiwietlane w naszym mieście, obejrzało około 4,5 miln. osób, w r.1ku
następnym już przeszło 5 miln.

W roku 1947 przez kina

aoo

łódzkie

tys. osob, a
w roku ubiegłym ponad 5,5 .nil.n..
W eiągu pierwszego półrocza roku bieżącego kina łódzkie odwieo'
dziło już 3 miln. 800 tysięcy wł<
Okręgowy Zaril}d Kin w LOi"
dzi wyremontował w tym rokll
kina „}3ałtyk" i „Roma' 1 , orali
letnie kino „Tatry", a w najbliższym czasie wyremontowane
będą. kina. „Włókniarz", ,.Wisna Bałutach.
ła.'' i „świt'' Pła.n 6-letni pnewtduje otv.-.i.r-<
cie dwóch nowych kin - na Wi·
dzewie i na. Nowym Złotnie ~
VII dzielnica.eh prawie c~l:kowtcta
przeszło

5 miln.

spekulacją

Szereg pownżnych inwestycji,
zmiE1rzają.cych do powiJł:>:a.nia. ro-

broniąc człowieka pra~y p rzed wyzyskiem

botniczych przedmieM ze Arf·dmieściem siecią nowych, oświet
lonych ulic, nowyclt ·· <Jłą.!zi;ń
komunikacyjnych, kan.a.lizncyjnych, wodociągowych, gazowych
i elektrycznych, poprawiły w
znacznym stopniu warunki bytowe klasy pracujęcej. W polityce inwestycyjnej miaata s~cjal
ny a.keent położono na rozbudo·
wę wodocią.gów i kanalizacji. W
minionym okresie wybudownno
2 nowe studnie głębinowe, kt<·rn
vr roku bieżącym zwiększą za.czerp wody do 6 tysięcy nitr.
szeiciennych wody na. dobę. Rozbudowa.no zna.cznie uliczną. sit'ć
wodociągową., powt~kaznjąc jej
ogólnt dłngo§ć z 70 km w 1945
roku do 87 km w 191!J rokn. Nowe ~ewod7 ullcr.ue sieci wo-

stwowa. Centrala Handlowa, plaeówka, której zadaniem był wow
<!Zas skut> żvwności dla 1 1zuµeł•
t
· · b ,_ ·
dd l
p go zaopa .rlen_1a
tka ra"uJące_
kmem
0 · zia
icrwszy
owego.
ar
to d · , 3
t
Ł d ·
PCH
. nia. : .
w 0 zt 0 war
czerwca 1945 r.. Od . teJ chw•h
' •
mt~n~yrn~y
się
rozpoczyna.
wzrost placów~k PCll 1 t'? me
tylko na tereme naszego m1a.5ta.,
h
· t
· t h powrn
•
owyc.
a Ie t w mias ac
województwa..
Towary rozprowadzane przez
PCH cie!łzyły się i cie111,ą. powod:r.eniem wśród mas pra.cujących
robotniczei r.oazi, a to dzi.ęki
niższym. :nii w sklepach l>rJ:·

'

w tyciu każdego robota w moim własnym rówPracowałem przecież ponież.
czą.tkowo u przedsiębiorcy prywatnogo, ale powodziło mi ~it
znacznie gorzej. Nie mogłem ko-.
rzystll.Ć ani z zaopatrzenia ka1'1lkowego, a.ni z wczasów, ani z in<
nych udogodnień socjalnych. 'feraz, gdy od roku pracuję w Społecznym Przedsiębiorstwie Dud<>wla.nym, materialnie powodzi 1'li
się dobrze. Mam na. utrzymani•
żonę i czworo dzieci. Poza I•Ol"<
malnyńli zarobkami, które wyno~zą. obecnie przeszło 10 tysi~
cy złotych tygodniowo, od tza.<
su, kiedy zostałem przodownt"
ki em pracy, zarobki te °.), bi@~ ••
Ot!'zymnję jeszcze
:r:Więbzyły dodatkowo nn dzieci.. 9.350 ?'l. 1 Ul
- J'edną mam tylko bolic~kt ,
- mówi na zakończenie nasz~;i
rozmowy ob. Lesiewicz: - rodzina. moja. mieszka w Uniejowie, doką.d zmuszony jestem c1ojeżdźa~. Mam obiecane mieszka.•
nie w Lodzi, myślę, że je ot.rzy•
mam.
W ostatniej chwili dowiadujeeny się, że ob. Lesiewfoz mieo:bkanie w Łod?.i otrzymał.
zmieniło

I

W maju 1!)45 roku - na mn•·y watn7ch cenom, i dobremu ga.- dniu 1948 cyfra ta wzrosła do
579 miln. zł.
uchwały Rady l\Iinistrów - zo- tunkowi towarów.
Obecnie, po dalszej reorgani·
Od października 1947 r. PCB:
stała. powołana. do życia. l':.iti-

Wa zacji, która nastą.piła w kwtetzmieniła swą. strukturę.
wszystkich miastael). powi:~to- niu br„ PCH przestawila Rię na
wych województwa łódzkiego po- jednobranżowy kierunek han1Uu
·~·
Rflk
artykułami spożywczymi.
Hurtownie Spoży1Vczo- bi~ey pozostaje pod :r.na.kicm zamieszka.łych przez ludno§ć row~tały
"ł...
..... na. Nowe ..,
· W t eJ· c h W1·1·1 botnicz•.
PrzemyRlowe i filie Biura Obro- d a lszego rozWOJU,
u"
.,, N& r„_..,
tu Artykułami Rolnymi, na. te· PCH posiada. na terenie 1...odzi no oo niedziela. i świ0to P"""'Jeż"
renie zaś Wielkiej Lodzi - Re- i województwa łódzkiego 118 dia. kino objazdowe, wyświetl~
jllce również najlepsze filmy pro
jonowe Biura. Sprzedaży rań- własnych sklepów.
Na tym jednak nie koniec. Po- dukcji polskiej, radzieckiej i iaiitwowego Przemysłu Spożyw::zewsta~„ cora.z to nowe pla.cówki nej.
b
Dl d kl d
Jy
a o a nego zo raz1Jw:i.·
go.
ffigowe seanse dla świata prai to nie tylko w centrum mJ11-.
.
.
~ia· ~ziałalności tych ~ladwek, sta, ale w dzielnicach robotni- cy, poranki niedzielne równic!
ich nieustannego. roZWOJu - wy- czych. Zaopatrują. one masy pra- po cenach znilonych wreszele
prz~cią.ga tlnstarcy,y podać killt& danych <y- enję.ee Z.Odzi w tanie i dohrej dobór filmów frowych: obrót. ws~tkieh hnr- \ jako6ci artykuły spożyweze, bro- Jtl'1 łodzian. Kino staje się roz..
towni w paMziern1kll 19'17 wy- nią.e w ten spoe6b pned ~ rywkt masową., doste.Dna dla
wszystkich. r
nosił ok. 188 mila.. U.. zaA w ~~ kiem. 111 ltrou: anekula.n.ta.

--„
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Krenika m. Kutna Osiqgnięcia załogi

fabryki „Kra i"

najwięł~szego zakładu pr.zemysłowego
···~\::~!1f1$~"Thi\1*\':!

'szlo 25 lat przepr~c~wal~ w' sły dot~C'Ząc_e usprawnienia I ~oro bek fabryki jest więc
„Kraju" 35 robotmkow, a po produkCJi. Ciągłe wynalazki duzy.
.
..
wyżej 35 lat i więcej dal- wpłynęły
na zwiększenie . Zakłady ~tale. się rozwi1aszych 30. $miało można po- szybkości produkcji maszyn. Ją. W planie o-lf~m1m . po-

· · .. ,

JtOlliro WINSZUJE.M 1<

Piątek, dnia 22 lipca
1949 r.
Dziś:

Teofila
-<.>-

WilNIEJSZE TELEFON~
Pow. ltom. M. o. - 22
JWej11ld Posterunek M. o. - 3S Młocarnia PSMC., wyprodu kcw<m'l całkowicie w zakła
8'nJi Poiama - '1
dach „Kraju"
3'arqd Miasta K11tna - 30
at&rottwo Powtatowe - 31
Powiat kutnowski jest okn;°każda zresztą dziedzi'na pro
~~~ Pow. BadJ NarOC1 giem ~bi~nie rolniczy~. d~kcji ~kazała szereq b~a-

•ow. Zakład &ektryc:mr -

Kutna

lłS Kutno sieodz1ba w.ładz powia k?w, ktorych ~rze~wy<?~ze-

wiedzieć że praca przecho. dzi tu z pokolznia na pokole
1 nie. Wiele jest wypadków,
'.że ojcowie pracują tu wespół z synami. I ci właśnie
ludzie, których istmienie nie
' rozerwalnie zt'ączone jest z
Fabryką wytężyli wszystkie
c;;ły, by uruchomić swój war
sztat pracy. Znali przecież
dokładnie każdą najdrobniej
szą część maszyny, a kierował o nimi przeświadczenie
że teraz tworzą nie dla znle

I tdk na przykład ilość robo
ew-godzin, potrzebnych do
wyprodukowania
kieratu,
zmniejszona 'Została o 48 pro
cent a ilość godzin przy wy
twarzaniu młocarni oczyszczającej o 49 procent.

Choć uruchomienie fdbry- Siewnik „Kutnowiak" z przodu, z uniwersalnym przoa-

słowych. Państwowa Fabry- zabrano s:ę do sohdn~J pratka Maszyn Rolni<:"Lych - cy. W pierwszym połroczu
Kr .„ J d
· 'Zakł a d 1946 f b k
Pogotowie Sanitarne PCK - „...
90 " aJ • e yrny d uzy
„ a ry a szla już " pełną
Vrztd &epatrtaeyJnJ - 86
przemysłowy na terenie mia parą · Jest !o zasługą .Pi:ze
l'ow. Zakł. Ubezp. WzaJemn. al. eta, jest również ~k wsk3- de wszystkim robotmkow
Narutowtcsa m. ~'411. lOd zuje jego nazwa, silnie zwią . Krdju".
.
Apteka ...Pod Orłem
- 106.
zany % produkcją rolną.
F~bryk~ Maszy~ RolmWalenta Apteka Nt tel. 1
W roku 1945, !1<ly przyc;tę- czy istme1e w Kutme bardz<;>
52
CllactAslta, Apteka Nr tel.
·
powaho do uruchomiemia fa długo_. Założona bY:ła w .k<;>n
bryki, nfe można bvło jesz- cu ubi~qł~go ~tult;c~a. Ws.ród
Redakcja t Admlnłstracja cze mówić o zorganizowanej robotmkow 1stme1e wtelu
,,Głosu Kutnowskiego„ mie- na szeroką skalę produkcji. weteranów, którzy całe swe
fci sfe w Kutnie orzv 111. Na· Fabryce potrzebny był suro- życie 2'JWiązalf z pracą fabry
rutowicza 2, tel. 21'7.
wiec plany konstrukcyjne. ki. Dość wspomnieć, że prze

czych, tak potrzebnych wsi
wkle
pracy.
· spoczął
nikt w ,Kraiu " me
na laurach. Produkcja stale
się zwiekszała. Warto przy
· toczyć tu kilka cyfr, które
najlepiej zilustrują wszystko
czego dokonano do chwili
obl!cnej. Będzie to porówna
nie stanu prodlllkcii w pierw
szym półroczu 1946 roku, z
półroczem roku bieżącego.
od k .
11 . .

powstania ZMP

proc., natomiast wzrost waqowy jest przeszło dwukro·
tnie większy i wyraża się
liczbą 112 proc. Wartość ple
n~ężna produkcji w przelicze
mu na ceny w roku 1937
pierwszego półrocza 1949 ro
ku w porównaniu z pierw·
szym półroczem 1946 r. wzro
sła o około 207 proc.
T k
ł
d j
.ać . sdam~ wzbros a wyd .a·
nos Je ne1 ro oczooo zmy
w kiloqramach 0 96 .7 proc.
Natomiast w przeliczeniu
na ceny z 1937 r. wydajność
ro b oczogo d zf ny wzros1a o

- n

.

20
llz„p1taJ .P~~.a~ 11J
uezpiecz..,,...a „po ecana -

W

••

rocznicę

Dorobek

młodzieży

na terenie powiatu kutno wsk. ego
•

W dniu 22 lipca mija rok
od chwili p<>wstania Związ·
ku Mł<>dzleży Polskiej. Dzień
ten symbolizuje przełom ja
ki nastąpił w życiu młodzie
ty. W dniu tym młodzież
k
w roczyła. nda ~o~ą d:rog{'
na_ d_rogę ie .n~sc1 ca1e1 m o
dz1ezy polskie1.

. ZMP s k upia
.
Ob ecme
w
swych szeregach 4.703 człon
k.
y to . e w ciągu

,_;k~· ;~a;~yło ' 2~531 człon·

ków. Należy stwierdzić, że
. sp r awozdawczym
w ok res1e
podni ·sł się także poztom
Jdeol;giczny i organizacyjn , czego dowodem było
y
t · • k 0. 1 do Cz nu
~rz~kąpieme
i Czynyu
rz
ongresoweg0
1-Majowego. Wszystkie zo-

zostały

bowiqzania
w terminie wykonane. Młodzież ro·

•

.

.

kosztowało

sła o~ci~:o ~~r~ieCJa0 ~~~

go powiatu .1est ~dc!nek 7Jw1ązku Młodzieży Pol~kfeJ
szkolny. 36 koł skupia 1991 na terenie naszego powiatu,
członków. Koła ZMP obej· choćby na podstawie tego
mują 7-0 do 90 proc. ogółu krótkiego sprawozdania, na
młodzieży szkolnej.
ł leży stwierdzić, że praca U·
Na terenie powiatu mamy kłada się pomyślnie. Musi1
·
eh 10 •
tw" d · · .
·
~~rgamzo\~~~y
z~sp?· 1my s 1er.. z1c, ~e 1~cze ni~
1
wk ~>raw~ o"{~°. ~zy an~a org~n zaq~ mol z1~~v~
w btoryc m 71el~t czty a t ~podęgowa o z~pal
o 11~wy
k . rane
"k' z nasze] i era uryl zy o tworzenia epszego JU
siąz 1.
•
tra.
.
.
34,6 proc.
W okresie rocznym z po· OrgamzaCJa
ZMP-owsKd
.
wiatu kutn?wskieg~ wyje- 1 zjednoc:i;y_ła całą młodzież ~uche te cyfry da1ą_ chyba
chało łącznie 10-cm kole-, do walki 1 p:acy nad bud~- na1lei;>szy ":'Y.~az osiągnięć
gów na
Centralną
·
.
.
W . Szkołę
ód wą ·naszej 01czyzny.
1
·Drgam- załogi
w ?'k„Kra1u
·
0 rganizacy1ną
i
01ew . z- zac1a nasza w o uesie spraresie tym powstało
ką. Z wczaso-kursów skorzy ~ozdawczym stała się silną tu duzo pomysłów racjonali
stało -ponad 60 koleżanek i 1 dlateg~ coraz skutecznie! zatorskich.. Nie było miesią
kolegów.
oddzlału1e
na
młodziez ca, aby me wpłynęły przy·
Ogólnie oceniając pncęniezorganizowaną.
Raw.
najmniej dwa lub trzy pomy

J?

wie1ka
fabryka siewmkow, zatrudniająca przeszło 2 tysiące
ludzi. .
.
.
Re~l12ac1a tego projektu
będzie dalszym_ etapem roz·
budowy fabryki.
H.

nawidzonego tyrana ·kapita
listy, lecz dla siebie, dla ca
Jej klasy robotniczej, dla no
wej, odrodzonej, Polski, dla
Po1.ski Ludowej.

91
to-wych, pozbawione
jest me wydawało się n:eroozhwe ki i przvstąpienie do masoPolBJn Ozerwon1 ltrz)'ł (PC&) wielkich ośrodków przemy- Zakasano. jednak . ręk~wy i wej produkcji maszyn rolniVrzfd ZdrOWla -

wstdć ma w K~~iP.

kiem

Wspaniały

rozwój PSS

Coraz więcej sklepów coraz większe obroty

Spółdzielczość w Polsceldziel?i z rze~zaml członkł)w,
Ludowej rozwija się coraz wywiązują się dobrze.
pomyślnie.I. Naczelne zada- Nic więc dziwnego, :te
nie spółdzielczości, jakim w takich warunkach o_0 rot.Y
jest zaopatrzenie świata pra sklepów PSS zwlększa1ą się
cy w podstawowe artyku!v nieustannie. J tak obroty w
spożycze po jak najniż.szych roku 1945 wynosiły zaledwre
cenach. uozumiane 'Zostało 11.299 tys. złotych, a w
już przez ogół i może wła- pierwszym tylko P.ół~oc~u
śnie dlatego spCdzielczość bieżącego roku wyraza1q się
kutnowska może poszczycić sumq 252.510 tys. Równacze
się już obecnie poważnymi śnie z:rosła znacznte liczba
osiągnięciem!. Przede wszyst członków. Obecnie członka•
kiM sieć nlacówek PSS-u zo mi PSS jest 4,189 O<"ób. pod
stała tak rozszerzona, że czas qdv w rok•1 1945 było
mieszkańcy naszeqo miasta ich zaledw:e - 327.
na każdej niemal ulicv mogą . Po wyzwoleniu na terenie
zaopatrywać się w nich w Kuma otwartych było zaleły
ż
podstawowe ar~yku . spo _Y dwie 7 sklepów spółdziel·
wcze. Równiez jak ~ów~ą czych ł 3 wytwórnie, obecklienci, obsługa wywiązu1e nie -zaś jest 25 sklepów oraz
się należyde ze swoich obo 2 Gospody Ludowe·
w!ązków I ~es~ u'?:zejma. Je Jak widać z powyżej przy
śh zdarzy się 1ak1s wypadek toczonych danych w ciągu
uchybienia, wtedy interwe· lat powojennych nastąpił
niują zaraz komitety człon- nienotowany dotychczas na
kowskie. Trzeba bowiem po terenie Kutna wzrost tlości
wiedzieć, że nasze komitety sklepów 1 c:zlon1c6w spół•
członkowskie naogół dobrze dzielni.
pracu~ą i że z zadań swych Godnym podkreślenia fest
do ktorych przede wszyc~.
.
kim należy powiązanie spół fakt. że społdzieky kutnow
scy dla uczczenia odbywd·
.
.
.

L1·ga Kob1•et walczy o pokój. s"w·1atowy Jącego się

medawno w War
szawle K".>nqresu Związków
botnicza podjęła hasło współ
Zawodowych
postanowili,
z-awodnictwa pracy. w kJóDłC
społeczną
mimo różnych trudności v.
rym b 'erze udział 588 osob.
k
ć 1
b
·
d
Brygad produkcyjnych ma- Pierws_z e prace Ligi Kobiet nad matką i dzieckiem w po by jednak zrealizować wszy walczą o utrwaleHiP, s!'1i1tt-?1re o~a P an o ::~tow. -z Dd
my na nalS'ZYffi terenie 58 w Kutnie, zapoczątkowane dróży.
stkie stojące przed Ligą za go pokoju, budujq Polskę wyzką. Jak v:. :azu1ą dopozatym 5 Brygad Kontroli w lutym 1946 roku, napoty- Dla podniesienia
stanu dania, trzeba zwiększyć jesz nowq. Polskę si . ..,wiedliwo tychczasowe
osiągnięci4
Warunków
P·racy,
które ka!y na i:ewne trudn.ości. zdrow:otnośct. i higie~y spo· cze liczbę członkiń. W sze- fri społecznej.
plan ten zostanie zreaJJzoskontrolowały wszystkie za Mieszk~nki nas;;ego_ miasta ł~czenstwa Liga Kobiet org~ regach Ligi Kobiet kobiety
Zł.
wany.
(kj.)
kłady pracy na terenie po- nie ma1ąc zadan Ligi Ko- mzowała szereg odczytów i
wiatu, spisując szereg proto bie~ odnosiły _się do n.iej nie oogada~ek, ~aj~cych ~a ce
kółów właścicielom ooszcze ufme. Zasadniczym w:ęc za- lu uśw1adom1eme samtame
gólnych zakładów przez co da:'.iem wówcza.s . było. j~k szerokich .mds .. Je~no~eśnie
ZMP pozyskało sobie zaufa na.1szybsze
uswiadamianie chore kobiety 1 dz1ec1 umienie mlodzleży niczorganfzo- kobiet o
lach i zadanfach szczano w szpitalach l pre- Jesteśmy w Powiatowei I Biblioteki gminne zorgani- wzorowo zorganizowany I
wanei
Ligi. W tym celu organizp- wentoriach. Urządzono takie Bibliotece w Kutnie, w króle zowane zostały na naszym te bardzo dobrze pracujący.
N ~
.
ego pow~- wano wiece, sejmiki, odpra- liczne pokazy racjonalnego stwie „słowa drukowanego". renie w styczniu br. Wym a- Rozmowę przerywa nowy
a ereme nasz 'zowanyth wy powiatowe, y;ebrania a żywienia dzieci.
Przy stoliku jeden z przed ~alo to pracy, ale obecnfe interesant.
tu Zmam~. zo~ga.n~ych ZMP wreszcie odczyty. Organi'Zo
Nd odcinku szkolenia za stawio:cli pun l;,fn bihli l !ll~· książki szybcle/ doclera/q
Oglądamy teraz estetyc~
10. arzą ow b m;
zacie- wano wieczory dyskusyjne o wodowego kobiet Liga Ko- nego z terenu powiatu wy• do rqk czytelników. A wykt<;>r~ coraz.łp ar ieje Z wiąz raz lic~ne kursy. Współdzia biet wykazała również dużą mienia ksiqżki. Przywiózł bór mamy bogctty. Są ksiqż· ny wykres, kt61!' ~lustru1e
śx_iia1ą wspo racę z
ł _ lano również w akcji zwal- aktywność. Dzięki jej stara ich kilkadziesiat. Praca idzie ki naukowe, beletrystyczne, n~m pracę i os1qgnięcla bi·
Szybko topnieje książki dla młodzieży I dzie bliotekl. Tak. n? przykład w
kiern Samopomo.cy Ch op czania analfabetyzmu, zorga niom zorganizowano kilka· składne.
sklej. ~ Zarządow. Z.S Chł. nizowano koło prelegentek, dziesiqt kursów kroju l szy stos przywiezionych książek, ci. Zresztą kiJięgozbi6r nasz roku 1945 biblioteka _IIezyla
wchodzi 4t1 członk.ow -~MP. i zespoły czytelnicze.
cia, na których przeszkolo- które wędrują na półki, a w stale aię powlększa. Wciąż 12~0 k>mów, obecnie za§
Zf!mian zjawia;ą się nowe, napływają nowe egzempla· 1Iosć ta przekrac~a 5,800 Po
Mówi~c. o. organ~zac1 1 0 .d· W ramach opieki nad mat no kilkaset kobiet.
dobnie wzrosła Ilczba wypo
cinka wieJskiego ~~ nalezy ką i dzieckiem członkinie Li Poważnymi osiągnięciami których jeszcze nie czytano. rze.
"Zapominać o wzrcsc~e orga- gi Kobiet zrobiły rówmez m.oże poszczycić się Liga I:;i
Rozmawiamy z kierownicz
Należałoby bardzie/ fesz- tyczeń z g na 13 tysięcy.
nizacy~n~ i c~raz wi~kszym wiele. Przede wszystkim b ra biet _t<::k~e na odcl~ku łącz· ką biblioteki ob. Borkowską cze uaktywnić
biblioteki ~~g:r~hkczyteinfkówk zd~bvła
wyrob1emu
ide;ilogicznym ły czynn„ udział we wszyst· nośc1 m1<!sta ze wsiq Człon
„Powiatowa ~ibli?te~a po gminne~m6wl _d ale/ ob. k_ie n~d 1 ~;Ó a w tym 0 res e 1'0
kół wiejskich. Wiele z nich kich akcjach doraźnych, jak kinie Ligi wyjeżdżały często siada 36 punktow b1b/Jotecz• rownfczka. Pocieszać nalezy
·
już pracuje samodzielnie. na przykład pomoc zimowd, w teren aby służyć kobfe· nych, kt9re za<?patruje. z w/a się jednak tym, że sq to pla
N_a przykład~ie te~ bi?Iio·
Widać w wielu kołach 'Zapał pomoc w organizowa'Iliu ko cie wiejskiej pomocą i radą. ~n.ego 1anęgozb•o1·11 Pro~z t e- cówkl stosunkowo młode 1.ek1 przekonal1śm11 się. ze w
do pracy. Mogą to. potwler· lonii letnich organizowanie Wytężona i svstematyczna go na terenie powiatu fstnie dobrze jeszcze nie wprawio- nowej Polsce Ludowe; szyhko
dzić liczne rezoluqe. które gwiazdki dla najbiedniej- praca Zarządów Ligi Kobiet ie 13 bibliotek gminnych. po ne w pracę b ·· ' 'otekarskq . ziszcz~ się. pragnie~ie wielu
koła podjęły w związku ze szvch dzieci itp.
nie poszła na marne. Szere siada;qcych własne ksią~~i ; Nie dotyczy to oclywlścte riolsk 1ch pisarzy 1 poetów,
Swiętem Ludowym.
W maju 1947 roku urucho gi Ligi Kobiet 1' . na tere- obsługujących dalszych 36 wszystkich punktów. W?.C,· 'lby ich książki i poezje 1a•
Odcinkiem n ajlepiej zorga miono Izbę Dworcową, któ- nie Kutna 3100 członkiń, zor punktów bibliotecznych
rem dla ' innych j est punkt wędrowały pod każdq strze
nizowanvm na terenie nasze rej zadaniem jest opieka !:Janizowdnvch w 103 kołach. mówi oh. Rorkowskn.
biblioteC'JJltv w Suchoc!eble. che wieśniacza.
J.ł.

i sprawiediiW

W BibUotece Powiatowej

Imprezy ·sportowe
w dniu dzisiejszvm"

Wychowani e fizyczne i sport
przestały być w

W

należycie
tkwią

Odrodzonej Polsce widowiskiem dla gawiedzi
pokierowanym wychowaniu fizycznym i· sporcie
wielkie wartości wychowawcze narodu

notowaną

ja-1mamy jeszcze do tej pory wspa-

inten~wnością.
Z
dało się łatwo tlnma-

wisko to
niałych, reprezentacyjnych
stnczy6 tym, że nasza młodzież, a dionów, ale mamy już za. to
nawet i starsza cz~ść naszego wiele nowych boisk, na których
~połeczeti.stwa

szukały jakie.;oś

ćwiczą

0dprężenia

po ciężkich lata.~h
okupacji. Sport nasz jednak po·
rzą.ł się odradzae począ.tkowo na
wzorach Aportu przed wojcnneg >,
który był dalrki od teg-o sport .l ,
jrtki chcielibyśmy mieć u sicbi~
Odrodzonej Polsce.
NAJWIĘKSZA

W

Podstawą

wychowania

fi-

styka przyrządowa. Nic te:!
dziwnego że roobyWa ona sobie coraz liczniejsze za.stępy
zwolenników.

młodzieży

Jeśli już mowa o planie 6-letnim, nie sposób przPmilcze6 bardzo śmiałych projektów, do~y
czących rozl,udowy naszy ch ur7.Q
dzeń
sportowych,
podjętyr.ll
przez naszych wł6kniarzy.
W ciągu najbliższych szeŚ<'JU
lat włókniarze nasi obiecu.i'}
wzbogaci6 nas w liczne przys•anie wioślarskie, szybowiska i in•
ne urządzenia specjalne, jak·
baseny kryte, sztuczne lodowi·
ska., reprezentacyjne stadiOJlY i
hale sportowe. Prócz tego pTl3·
widziana jest budowa kilku ha~enów otw:i.rtych, wiciu kort iw
tenisowych, strzelnic oraz tor<lw
kolarskich i żużlowych.

ŁOD~

ZA 6 LAT

Z tych wyżej wymieniony;ill
obiektów sportowych, jak się rlowiadnjemy w „sztahie głó1v·
r.ym" naszych włókniarzy, SAMA TYLKO ŁODZ MA OTRZYMAO BASEN KRYTY, SZTUCZNE LODOWISKO, STADION
REPREZENTACYJNY NA SO
TYSIĘCY
WIDZóW (po przeróbe.e dawnego stadionu ŁKS u,
na którym prace już rozpoczęto
kilka miesięcy temu).
W najhliższym czasie w zbogaci się L.Sdź również o dwa nowe
tory: kolarski i żużlowy. Jesh
jeszcze do tego dodamy projP.kty inwe~tycji sportowych, przewidzianych w planie 6·letnim
przez nasz Zarząd 1\Iiejski, z któ
rych przede wszystkim na uw1gę zasługuj!! takie ohiekty, jak
INNE OSIĄGNIĘCIA
hala sportowa przy zbiegu ulic
Na każdym odcinku wychowa- żerom>kiego i Skorupki, stadion
nia fizycznego i sportu mieliśmy reprezentacyjny na 30-40 tyogrom pra~ do wykonania. .N~e sięcy widzów w Parku Ludomusimy chyba przypominać, w wym, drug{ stadion dla potrzeb
jakim opłakanym stanie zasta- lokalnych na Chojnach, boiska
liśmy po odzyskaniu niepodleg· r przy ulicach Lutomierskiej i D:!łości nasze urzą.d zenia sportow~, browskiego, strzelnicę malokaliktórych jak wiemy - Itie I brową przy ulir:y Rakiciflskiej.
mieliśmy wiele. Wszystko
t.o ośrodek sportów wodnych w Rntrzeba było nakładem duży~b dzie Pabianickiej oraz ośrodek
koszt ów i wy iłków doprowarl1.;e sportów zimowych w Łagiewr.t
jak najszybciej do stanu uży· kach - to okaże się, że rn Il i::it
walności
nie tylko w centrum powinna Łódź pod względem :oz
kraju, s'Ie i na Zi1>miach Odzy9- budowy urządzeń sportowvcll
kanych i wreszcie powi~~~::_y.5 wysuną.6 się na czołowe miejsce
jeszcze znacznie ich liczbę. Niz w Polsce.
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Daleko od Moskwy

Jestem pewien. że Kotlarewski nic jeszcze nie
zrobił, ażeby umożliw i ć rozpoczęcie robót na cieśnienie.
Wszak to za gra ża całej budowie„. Co się tutaj stało, dla-

Ogrodowa
Wołowa

Boieko Włókllia.rzy 2: godz. 16

5:

.A.l. \7nli

Obok ZOO w lesie -godz. :'.6pokaz gry w siatkówkę 1
gra na 8 prowizorycznie
przygotowanych
boh1kach
siatkówki dla
chętnych
pod kierunkiem
LOZKS
iS.
Boisko Zjednoczone: godz. 9
i grzyska. sportowe ZMP.

~

Baseny Z.KS Włókniarz i Zjed
noczone: godz. 11 za
.t'O.Kll.L.Y i;-unnastyczue w k torych pr-.iiodują gimnastycy
wody pływackie ,dla zawod
radzieccy są wielką ucztą wzrokową dla najbardziej nawd
ników i publiczno6ei.
wybrednych widzów.
Al. KoAcluazki mifdzy (mitdz7
jest rozwój wychowa.nia. fizyczAndrzeja Struga a ~amen
MUSIMY •
nego i sportu, toteż już od dłużhofa): godz. 11 zawody
l'ODCIĄGNĄć WIES
kai szego cza~u w Głównym Urzędzie
kolarskie dla dzieci na hu
P odobnie, j nk włókniarze,
Kultury Fizycznej prowadzone
lajnogach i
trójkoło·wycl&
de z naszych zrzeszci1 sporto · ~"., badani'a ~"•.......,;„„ane z uruc"ou
rowerach dziecięcych.
wych niewątpliwie będzie się
h
.
h
mieniem patt1twowyc
fabryk Boisk onnrs Legi "
d
•
stara ło o to, a b y w c1ą.gu t:i:c 6 sprzęt11 sportO';vego, ora2 pertrak
o n.u.. "
a. : go z. 1"
lat pow~i;~szy6 stan . pos1~·ł~- tacje z istniejącymi już wytwórpilka nożna i siatkówka.
nych obiektów.
. b y„L nast awio· Boisko zxs „ Z-4••k,._,
__.., _.
'łk'
k' Totez, musimy· niami, któ re maJą.
""T" v„„.,.,JJasze. wysi 1• s rnr~wa„ rac~'IJ ne na wytwarzanie znorma.Uzol'ark Ludowy: koszyk·Swka,
n?- wieś, ;dzie . akct umasowie: wanego sprzętu · dla sportu maso.
szczypiorniak duży, piłka.
ma w~c ow.amla . izycznego i WCgo i wyczynowego.
nożna i pokaz
gimnastycz
sportu Jest ciąg e me wystarc:r.ająca nie tylko z powodu braK•i
ny.
odpowiednich ludzi do pracy,
JEDNA Z NASZYOH
Łagiewniki
Ob6z: godz. 11
ale i z powodu braku najprymiGŁOWNYCH BOLĄCZEK
- zawody pływackie pięł
tywniejszych
nieraz
boisk
ZOSTANIE WRESZCIE
ciarskie.
sportowych. Na odcinku w~i "7."l·
ZLIKWIDOWANA
ka nas jeszcze wiele pracy. Mu·
Prace w tym kierunku posun')simy ją pod.jąć jak najrychhj ły się naprzód już na tyle, że
orran
z takim samym zapałem, z ja- wynikiem ich jest opracow&.'ly
l
W0Jewódzkle~11
K.omltetu
kim podj~li śmy ją. w_ ośrodka;!n pr ojekt statutu
Zjednoczerua
PolRkleJ
:ZJednoc<a0neJ Partii
Rnl>ntnl~7.ej
robotniczy ch
i
doprowailzili Sprzętu Sportowego i Szkutnicze
Redagu)e:
wreszcie do tego, aby nasza wi.iś go, oraz powołanie centra.U Han- ' Kolegtui.. RedRkcy!na.
stanr:ła na równym starcie z na- dlowej Sprzętu Sportowego i
Wyd„wce: RSW „Prasa".
.~.:: ...,s
Redakcji: Lćdż . Piotrmi.
Szkutniczego dla rozdziału wykowska u . tn o.
produkowan<>go 8przętu w całym
Druk.:
TANI SPRZĘT
Zaklad7 Graftc:tne B. S. W
kraju.
„Pra•"" t.6dt. ul. Zwirl!d ll
PODSTAWĄ UlVIASOWIENIA
Należy więc '()Czekiwa6, że w
tel.
2M-fl.
WYCHOWANIA
'
l'eletony:
krótkim czasie, ta jedna z najFIZYCZNEGO I SPORTU
·•ndaktor na~eln7:
218·1·
główniejszych naszych bolą.cz.?k
Za•t<:PN• red. n~CL
2li-O·
Z akcją. umasowienia wycho· ?ostanie zlikwidowana, co niP-';"k:retan OdpowledL
21• 2~
Sekretariat
otrńlny:
121-Z•
wania fizycznego i sportu, oraz wątpliwie przyczyni się w :lu-,„lał partyjny
"4• 2f.
podniesieuia
poziomu naszego żym stopniu do tego, że wycilowewn. lt
sportu wyczynowrgo wiąże "''.' wanie fizyczne i &port staną się
Dział
ltoreapondentOw
robotniczych
l chłop..
~ciśle sprawa masowej produkcji w Pol~ce Ludowej tak popular!klcb oru redaktorów
sprzęt-1 sportowego.
ne, ,jak w Związku Radzieck;Jll, 11azet •ctenriycb:
atl·ł~
Dział mutacji:
111-11
Zagadnienie to staje się dzi- który odkrył i nal eżycie oceriił
Dział mlP1'lt: 1 aport.:
254-JI
siaj może najbardziej palącym, wielkie wartości wychowawcze,
wewn. 9 l U
!!dyż z każdym dniem zwięks :i:a tkwiące w masowym wychowt\Dz1•1 • · •nomlezt!JI!
:12S·2M
Dział rolny: wewn. t - 260-21
się liczba nowozakładanych •.dł niu fizycznym i ~porcie, na kt.)R"daltc1• norna' 172-ll: t!lłl -81
•portowych przy zaklad a<'h pm- ry j<'~zc ze nawet dzisi11j wielu
I<oloortat:
cy i ludowych ze!>polów '111. postępowych nawet
obywa·.~h
t.ódt, Plotrltownka 10, tel :ID- lt:I
lldmlnt~tracJa:
11111- •~
wsiach. Od szybkiego rozwiąza- patrzy nie.;lusznie okiem ohoięt
n7h•I otJIOS%efll
111-to
nia zagadnienia masowej pn- nym, a nawet niekiedy i... wrofMf, PlntrkoWllka
a.i. 111-50
dukcji sprzętu sportowego i na.- gim .
sycenia nim rynku. uzależniony
z. Królewski. D-04442

. @jna. Rozumiem że główną sprawą są obecnie prace
związane z transportem czyż. nie pojmuję tego? W zarządzie, kiedy otrzymałem skierowanie,
powiedziano
mi: „Szoferzy i traktorzyści powinni być na pierwszym
planie. Stwórzcie im dobre warunki, nie wstydźcie się
bardzo uprzejm:e z nimi rozmawiać i witać ich podaniem ręki, przy jednym stole z nimi siadać... ?".
- Wynika więc, że niepotrzebnie podawaliście im
rękę, nie potrzebnie s i edzieliście przy jednym stole? To
wszystko na nic się nie zdało - uśmiechnął się Batmanow.
- Nie zdało się - smętnie zgodził si ę Marzlakow.
- Do was takich ludzi przysłali! Ziat'kow, Gonczaruk„. Umara Mahomet... Czy znacie go?
__:._ A jakże! To awanturnik! Nic mu się nie podoba, wszystko nie jest tak jak należy!... Mówicie, że
przysłaliście dużo ludzi. Tak, to prawda. A jednakże
nie ma się na kim oprzeć, - zaczął znów biadać i skarżyć się Merzlakow.
Batmanow przerwał:
- Lepiej przestańcie mówić! Znam was dopiero pół
godziny, a już czuję niesmak od waszego narzekania;
Widocznie w języku rosyjskim znane wam są jedynie
słowa nudy i narzekania!„.
Strzępy szaro-żółtych obłoków powoli płynęły po
zimnym i bladym niebie. Zanad'ał wczesnv wieczór zi..,

czego takie fiasko? Wszak nigdzie na trasie nic podobnego nte miało miejsca! Nie spodziewałem się dobrej
sytuacji, ale nie spodziewa1em się takiego niepowodze• nia. Czy warunki na waszym punkcie są gorsze aniżeli na intJ.vrh ? Ni -:- ' n~.no w:>m riu7o hid?i
\'""~"stkn oo
było konieczne zostało zawiezione punktualnie. przerzucali śmy z mi ejsca na miejsce.
A j e dnakże właśnie
u was - takie fiasko!...
Merzlakow. przestraszony powagą zarzutów naczelnika oraz tonem . jakim zostały wypowiedziane, zaczął
się szybko us prawi edliwiać.
- Było bardzo trudno, towarzyszu naczelniku budowy. Nigdv jeszrze t::ik tr.rdno na m nie było 1 Woicnna at
mosfera działa. ludzie przestaja być odporni. Wytwarzają się nieporządane nastroje Nie mamy połączenia. Radio nie działa coś się z nim stało. Poza tym warunki nie
są słodkie. Czy można tu stworzyć ludziom dobre warunki bvtowania? Dlatego też praca nasza nie jest wy- . mowy.

Bolsko
Ba.wełnl' 28: godz. 11 -

Boisko Naprzód
Pabianicka
184 - 186: godz. 10 -

W PERSPEKTYWIE
NAJBLIŻSZYCH LAT

I

1:ycznego i sportu jest gimna-

tysiące

Boisko - Wid.zew-Armii Cur
wonej 81 - 83: godz: I} -

Boisko
W9łn7 godz. 16 -

robotniczej i szkolnej.
Natomiast w planie 6-letnlm
przewidzfana jest już budo~a
gigantycznych obiektów sportowych.

ZDOBYCZ

Nic też dziwnego, że reorg.inizacja naszego sportu stawała
się sprawą
niezmiernie pilną,
1
' sprawą, którą w końcu zaj-:łc.
się nasza Partia.
Dzięki temu
właśnie akcja ta. została w koń
cu przeprowadzona. Dzisiaj sp('lrt
nasz przestal już stroili się w
Młodzież STJkoln& w odrocbo pseudo-apolityczne piórka a prze
nej Polsce korzysta. w pełni s dwnie, stał się jednym z głów
czynników
wychowawdobrodziejstw wyobowaola fi- nych
czych nowego obywatela, obyzYcznego.
dniu dzisiejszym mija p;ę6 watela świado!llego swych praw
lat, gdy dzięki pomocy wiel- i obowiązków, budowniczego L<>kiego naszego Sojusznika - dzię wego, sprawiedliwego ustroju
ki pomocy Związku RadziC'1•kie- ~połccznego. I to jest chyba najgo, poczuliśmy się znów n11ro- większym naszym osiągnięciem
dem wolnym, mającym zuowu na przestrzeni u bicglych pii;c1 '.l
lat.
prawo do życia.
Drugim, ba.rdzo poeieszają<lym
Data 22 lipca pozostanie na
.zawsze pamiętną w n11.Szej hi- objawem, który również zawdnestorii, gdyż wiąże się ona nie czamy głównie przeprowadzonej
tylko z odrodzeni!'m naszej pań rle<>rganizacji naszego wych.>wa·
nia fizycznego i sportu je3t to,
stwowości, u le również z na3zym
odrodzeniem wewnętr7.nym. od- że sport i wychowanie fizycz.1e,
rodzeniem wszy8tkich sil twór- będące podstawą. zdrowia i \iczych naszego narodu, jeg•l tę gieny każdego człowieka. pracy,
z każdym dniem poprzez kola
żyzny durhowC'j i fizycznej.
sportowe i ludowe zespoły spGrWychowanie fizyczne, a nvła towe coraz bardziej przenikaj~
szcza sport wyczynowy, po od· do szerokich mas 11).dności prazyskaniu przez nM niepoJlogło cującej miast i wsi, stają się eo·
ści, poczęły odradza6 się z nieraz bardziej popularne w szkołach podstawowych i średnich,
oraz wśród młodzieży akademickiej. W ten sposób ulega wyrównaniu jeszcze jedna z licznych
krzywd społecznych, jakie zlikwidowaliśmy w ciągu tych paru
lat.

już

Park Helenów: rod.s. ie - n ...
wody kolarskie, koezyk6w.
ka, ai&tk6wka, --n>ioni.ia.k
maly i pil:ka •oba
Park PODi&towllJdego: godz. 1ł
- turniej teniB&Wy AZS.,
Spójnia, Z.KS. Ogniwo i pa.
ka.z gimnMtyczny.
l'oka.zy wszystkich sekcji spor
towych.
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Wszędzie dookoła leżał
jednostajny szary śnie!?•
wszystko żyjące ginęło tutaj, na tym przyszłym wez.le
przepompowywania nafty pośród tego szarego tła.
Teren na którym miały być wzniesione budowy.
stanowił kwadru utworzony z jednego boku przez cv...
pel Czongr. któłf wcinał się w lód cieśniny, z drui;riej
za ś falujący łańcuch niewysokich pagórków. Trzeba.
było przyjrzeć się bardzo uważnie. a ż ebv dostrzec ja„
k'ekolwiek ślady ludzkiej pracy: kilka niewysokich.
baraków, przytulonych do pagórków. dwa. trzv. poszcze~ólne domki. mała szopa na cyplu, słabv ruch lu„
dzi w czerniejących wgłębieniach oraz na lodzie cieśni
ny. Tu i owdzie. pośród pagórków wiłv sie dróżki. wvkopane łopatami. bądź też wydeotane nogami. Ponad
tym wszystkim stale słychać było bez przerwv huk.
jakgdyby dziesiątk : młotów uderzały w ogromną mi~
dni cę.
Beridze i Kowszow ponuro oglądali nieradosnv:
obraz najważniejszego punktu budowy. Kotlarewski.
był razem z nim. Rogow. Liberman. i Karpow odeszli
do posiołku - tak nazywała się i;rrupka ledwie dostrz~
galnych zabudowań obok pagórków. Fi1omonow udał
się na cypel do szoferów. Topolowa i Tanię odprowadzono do domku Kotlarewskiego.
- Pokażcie teraz waszą pracę. pochwalcie si'
czymś Ponuro oowiedzial Beridze do inżyniera.

a. c. n

