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Marchle~·skiego
J. Stalina w Łodzi, rozumiejąc doni o
słe 2macz~ie v.:alki. o oszczędność wę
gla, zobow1ązuJe się do zaoszczęd'Zenia do końca hr. 1.500 ton węgla, w
tym 450 ton orzecha o wartości 36.186
zł. oraz 1.050 ton miału wal'tości
38.325 zł. Łączna oszczędność wyniesie 74.511 zł. Uzyskamy to przez racjonalne spalanie &az właściwą kon
serwację kotłów i urządzeń technicz
nych i odp?·~iedinie zużycie pair_Y.
J ednoozesme wzywamy braitme Za
im. J. Marchlews:kiego do
kłady
współzawodniotwa w oszcz.ędzainiu pa
liwa i prosimy przedstawicieli tych
Zakładów na wspólną naradę celem
wymiany doświadczeń na tym odcinku.
Jesteśmy przekonani, że za przykładem ele:ktrowni „Szombierki" pój
tlą inne Zaikfady Przemysłu Włókien
niczego, co niewąitplliwie przyczyni
się do uzyskania wielkich oszczędnoś
c'. węgla i abniżenia kosztów wła
snych.
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dzw1ęk wsrod palaczy, pracowmkow energetyki l ruchu zakładow

Warszawa 20 na
Urząd Pocztowy
Mariensztacie jest całkowicie obslugiiwany przez ZMP-owców.

Delegacja
porlomentarzv~tów

polskich
u<lała się do Belgii
W dniu 9 bm.
WARSZAWA. do BruksGli \:lelegacja
polsko - belgijskiej grupy pail"lamentarnej rz: wicema•rszałkiem Sejmu Ba·rcikowskim na czele.
Jak wiadomo, delegacja polskich
parlamentairrzY's-tów udała się do Bel
gii na zaproszenie pa!I"lamentarzystów belgijskich, których delegacja
baw.iła swego ew.su w Polsce.
wyjechała

przemysłowych w całym kraju. Na specjalnych naradach produkcyjnych podejmowane są konkretne zobowiązania, których realizacja przyniesie znaczne oszczędności w gospodarowaniu węglem.

We(l'Wanie elektrowni „Szombierki" odbilo się takźe głośnym echem
w łódrzklch rz.akłada<:h pracy.
Już na drugi dzień po ogłoszeniu
w prasie zobowiązań załogi ,,Szombierki", k'tóra wez\•: ała do wspól'zawodnictwa i wymiany doświadczeń
krakowbratnią załogę elektrowni
skiej - pracownicy kotłowni i elektrowni ZPB im. Stalina w Łodzi odbyli zebranie, podkreślając doniosłe
znaczenie walki o oszczędność węgla,
tego chleba dla p~emysłu.
Poszczególni pracownicy wskazywali na osiągmięcia, jakie uzyskano
w ubiegłym r<>ku przez racjona-lne
spalanie miału oraz odpowiednią kon
serwaeję urządzeń. Jednak mimo tych
osiągnięć istnieje jeszcze szereg- po-

Z obrad w Paryżu

Jak wygląda „dobra wola"
przedstawicieli trzech państw zachodnich
Na czwartkowym poPARYŻ. ministrów
zastępców
siedzeniu
Spraw Zagranicznych czterech mocarstw w Paryżu przewodniczył
przedstawiciel USA - Jessup. Jako pierwszy rz:abrał głos delegat fran
cuski Barodi.
Wywody Parodi'ego zmierzały do
tego by raiz jeszcze prrz:eforsować
koncepcję moc<m"stw mchodnlch, iż
propozycje ra~ieckie mogą być roz
patrywane „mimochodem" podcrz:as
obrad nad mglistym punktem „o
preyczynach napięelia sytuacji w
Euroipie". proponowarny1n przefl mo
cairstwa zachodnie.
Jako <h'ugi piv.emaw.iiał pl"1.edstawiciel brytyjskii. Davies, który powtórrz:ył rarz: jeszcrze argumenty, jakich
na poprzednich posiedrzeużywał
nrl.ach dla naraucenlia projektu moCaTstw riachodnich.
Nastę<pnlie rzabl1all głos przedsta-

Uchwała

CRZZ
wsprawie listów i zażaleń

wiciel ZSRR Gromyko, który nado twierdzeń Parodi'ego i
Davies'a oświadczył, że delegacja
ra~ieoka proponuje rozpatrrz:yć aiktua1ne problemy, które niepokoją
narody i które stanowczo wymagaiją
TymC2lasem delegacje
roczwiąza,Illia.
trrz:ech mocarstw wysuwają propozycje po:rrz:.ądiku dziennego, odsuwa.i.Ac te palące problemy na plan dru
gq. Propozycje trzech mocarstw nie wspomi
stwłerdrz:ił Gromyko o
na.ją o głównych problemach demilitaryzacji Niemiec, nied(ljpuszczeniu do ich ponownego u'Zbrojenla., o poprawie sytuacji w Europie
i o natychmiastowym przystąpieniu
do redukcji zbrojeń czterech mocarstw.
Po wykazaniu rarz: jeszeze bezpod
pmedstawist.awności <twierdrz:enia.
cieli trzech mooairstw zachodnich,
jakoby propozyoje radziecikde były
sformułowane w sposób prv.esądoo
jący :ich rQzstrzygnJięcie, delegat rad2li.ecki skonsta•tował, że aczkolwiek
Parodi nawoływał do konstruktywnej pracy w natradach, to jednak
przedstawiciele trzech mocarstw za
chodnich nie wykazują, dotychczas
dobrej 'woli dla wprowadzenia w
czyn 'Wezwania Parodi'ego.
wiązując

WARSZAWA.-Sek·r etardat CRZZ
uchwałę o zadaniach zwią7<ków zawodowych w dzie
dzinie rozpatrywania i załatwiania
odwołań, listów i zażaleń. Sekretariat ORZZ z naciskiem Podkreślił,
że realizacja doniosłej uchwały Ra·
dy Państwa, Rady Ministrów i Biu
ra. Orga.J1Wacyijnego KC PZPR w jej
sprawie wymaga gruntownego polep
szenia stylu pracy związkowej.
Sekretariat zobowJąmł RJ'llldy
główne, okręgowe, zarządy oddziapowiatowe rady .MOSKWA. - Społeczeństwo raiokręgowe i
łow,
w
uroczyście • obchodzi
związków zawodowych do ustalenia d'Z.ieokie
i podania do ogólnej wiadomości ści dniu 10 maroa br. 90 rocznicę śmier
wiellciego
śle określonych dni i rodzin przy- ci Tarasa Szewczenki ukraińskiego poety i myśliciela.
jęć.
Rząd ca<rski bezlitośnie prześlado
również
zobowilłzuje
Uchwała
wszystłme instancje zwi!łzkowe do wał Srz:ewCtZenkę. Wdele lat prrzebysystematycznego analizowania wia- wał on na rz:esłaniu, kilkakrotnie był
domości prasowych dotyczących bra aresztowany.
Naród rad7.ie~ki gorąco czci pa- I
k6w w działalności ogniw zwilł!ko
wych ł administracji zakładów pra mięć wielk!iego poety. Utwory &mw
ey, w celu usuwania niedocią.rnlęć czenki wydano 305 razy w łąeznym
•jawnionych przez krytykę pn10· nakładlJie 6.939.000 egz, w 34 języ- ·
'
kach narodów ZSRR.
~
podjął specjalną

90 rocznica

śmierci

T. Szewczenki

wa:l-nych braków na odcinku składo
wania opału oraiz niewłaściwego wykorzystania pairy i energii.
Dlatego też pracownicy energetyki i ruchu, pl'agnąc przyczynić się
do wydatnego zmniejszenia zużycia
węgla, a tym samym do obniżenia
kosztów własnych, przyjęli rezolucję,
w której czytamy m. in.:
,,Podejmująr

i'Zuconą

inicjatywę

załogę elektrowni ,,Szombierki"
załoga kotłowni i elek"trowni ZPB im.

przez

-
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ZOBOWIĄZANIA

rocznicę

Z.A!KŁADOW CHORZOWSKICH

o przytaźni

układu

!

Do akcji oszczę~ w.ęgla pmy
stą]:iifa ta•kże llalłoga kOltłownli elektrowni Zakładów Prrzemysłu Arz:oto-

1

m!!~!A~o~ską c~mwarlej rocznicy podpisania umowy o przyjażnt i wzademnej

i Czeminister Spraw
Zagranicznych RiP - Zygmunt
Modzelewski oraz wicepremier
i minister Spraw Zagranicznych Republiki Czechosłowac
kiej - Viliam Siroky wymienili
depesze gratulacyjne,
Depesze ie stwierdzają, iż
narodów Polski i
współpraca
CSR wzmacnia · światowy oboo
pokoju, który pod przewodnictwem wielkiego Związku Raprzeciwstawia się
dzieckiero
zwycięsko planom a.gresorów im
peria.Hstycmych.
między
chosłowacją -

pomocy

Polską

wego „Choreów".

Załoga kotłowni zobowiązała się
zaoszczę&!Jić do końca 1951 roku 5
proc. węgla w stosunku do roku ubiegłego oraz wezwać do współzawodnictwa i wymiany doświadczeń
w walce o zmniejszenie zużycia wę

I

popierają· apel ·

o Pakt Pokoju
Na zebraniu

iz okaz.jd

Kobiet
Dnia
Międeynairodowego
sekojli
norwesikńej
prrzewodmooąca
werz.iwała
ŚFDK Sverorup-Lunden
kobiety norweskie, by
do kampanii zbierania podpisów pod a.peiem Swiatowej
Rady Pokoju w sprawie zawareia
Paktu Pokoju między pięciu mocall'stwami.

ws.zys•tilcie

przyłączyły się

Depesze ze
Z Bonn
BERLIN donoszq, se na posiedze
niu Bundestagu posłowie
komunistyczni pn1iedstawili wniosek, aby Bundes
tag przyjął propozycję Iz
by Ludowej NRD z 30
stycznia 1951 r. oraz skie
rouxd do zastępców mini
strów w Paryżu prośbę
o umieszcze1tie na porząd
ku dziennym sprawy przy
gotowania i zawarcia trak
latu pokojowego z Niem
cami w 1951 r. Wniosek
odrzucony zastał
KPD
roiększaścią głosów partii Adenauera i Schumachera.

* •

Pożegnanie
amb. Lebiediewa
WARSZAWA. - Min;isiter Spraw
Z.agranicznych Zygmunt Modzelew
ski wydał w dniu 8 bm. kolację pożegna1lną na cześć ambasadora Zwią
zku Socjalistycznych Republik Radzieckrlch W3iktoca Z. Lebiedliewa,
w której wrz;ięli uckiia•ł: pl'emier Rz!ł
du RP - Józef Cyrankiew.ioz, człon
kowie Rządu, wonkowie Biura Po
litycznego KC PZPR oraz wyżsi pra
cownicy dyiplomatyczni ambasady
ZS·R R w Warsuwie.

*

*

*

WARSZAWA. - Dni.ia 8 bm. am
basador ZSRR w Wanr:Dawie - Wikto'I' Z. I.Jiebiedliew złożył ~yitę po
żegnalną W!iceminli:slttowii Spraw Za
stanisławowi

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

Z sesji Rady

Najwyższej

Budżet. pokoiu

ZSRR

i dobrobytu

Dyskusja nad referatem mm. Z wieriewa
MOSKWA. W dniu 8 marca w obu
iz.bach Rady Najwy:łiszej ZSRR rozpoczęła się dyskusja nad projektem
budżetu państwa na rok 1951 i referatem ministra Finansów Zwieriewa.
W Radzie Związku obrady rozpo·
częły się od 1·eferaitu przewodniczące
go komisiji budżeto;wej Leonida KorBudżet państwowy na rok
nijeca.
1951 - powiedział deputowany Kornijec - odzwierciedla wspaniałe osiągnięcia narodu radzieckiego w wy
konaniu zadań P-OWojennej 5-latki.
Deputowany Kornijec wniósł o zatwiea,dzenie budżetu w brzmieniu pro
jefotu rząidowego.
W dyskusji zabrał głos deputowa
ny Greczuoha (Republika Ukraiń
ska), który stwierdził, że budżet pań

świata

soki komisarz Me Cloy
w najbliższym
czasie odwołany. W uzna
11iu zasług dla monopo·
Zi amerykmlskich, Me
Clay ma po powrocie do
stanowisko
USA objqć
ma być

przewod11ic;;;ącego

giełdy

na Wall Street.

Już
NOWY JORK w
trzy tygodnie trwa
Zjednoczonych
Stanach
strajk robotników fabryk
włókienniczych. W straj
ku bierze udział ponad
70 tysięcy robotników za
trndnionych w przeszło
200 firmach. Mimo repre
sji ze strony władz, straj
kujący odnw.wiają powro
tu do pracy i domagajq
się podwyżki płac.

* • *

Minister1'IRANA stwo Spraw Zagranicznych Albańskiej Republi
ki Ludowej przesłało do
sekretariatu Organizacji
Narodów Zjednoczonych
notę protestującą przeciw
ko prowokacjom greckie
•
go rządu monarcho-faszy
PrtUa do- stowskiego.

BERLIN nrisi, ie amerykański wy

Apel w sprawie Paktu Pokoju zmobi
lizuje narody do walki o to, by rządy
m-0carstw imperialistyczrtych dały wyraź
nq odpowiedż na pytanie, 1k tóre stawia
ludzi:
ją im gnili.cne setki milionów
Do czego dążycie? Czego chcecie? JeśU.
chcecie pokoju - zawrzyjcie Pa'lrt Pokoju, którego domagają się narody i
który tylokrotnie proponował wam Zwiq
zek Radziecki.
Uchylenie się od zaW!1rcia Paktu Po
koju - to przyznanie się jawne i głoś
ne do zamiarów agre~ji. Żadne wykręty,
żadne kłamstwa i żadne sztuczki imperialistycznych ammturników nic tu nie
Odpowiedź musi byi: jasna:
pomogą.
Tak, albo nie.
Dlatego to właśnie światowa Rada
Pokoju postawiła jako główne zadanie
apel w sprawie Paktu Pokoju. Jak w ro
ku ubiegłym Apel Sztokholmski w spra
wie zakazu użycia broni masowego znisz
czenia, tak dziś - z jeszcze większą si
lą i jeszcze większym zrozumieniem zna
czenia i skuteczności żądania narodów-apel w sprawie Paktu Pokoju wywołuje
tak gorący oddźwięk na całym świecie.
Walka o Pakt Pokoju jest walką naro
dów o utrrwlenie f:Jokoju.

gla towarzyszy z elekil'owni :bl>kłaeh'
dów Przemysłu Azotowego w Moś- granńCWJ.ych
Sk.rzeszew.slkiiemu.
ci cach.

Kobiety Norwegii
OSLO. -

Przez cały świat przechodzi bojowe
świato·u-ą Radę
hasło wysunięte przez
Pokoju. Narody domagają się podpisania Paktu Pokoju.
Kampania o zawarcie Paktii Pokoju
jest najważniejszą akcją, jaką narody
prowadzą w walce przeciwko ludobójczym planom podpalaczy świata. Pakt
pifciu wielkich mocarstw, odpowiedział
nych za utrzymanie pokoju, ta fundament pokoju, to baza, na której mogQ
wszystkie · konflikty
być rozwiązane

* • •

* • "'
WNDYN - Z Sydney donoszą, że w pią
tek australijski sąd najwyższy uznał za nieważ
ną ustawę o zakazie Au-

str'idijskiej Partii Komu
uchwaloną
nistycmej
przez parlament w paź
dzierniku ubiegłego ro-

ku.

s1Jwa ra&ieckiego jest nowym dowo
dem konsekwentnej pokojowej polityki rządu ZSRR. Greczucha opisał
osiągnięcia narodu ukraińskiego, któ
ry wraz ze wszystkimi narodami
Związku Radzieckiego bierze czynny
udział w dziele budowy komunizmu.
Deputowany Greczucha wniósł o za·
twierdzenie budżetu.
Deputowany Rumiaiilcew (Moskwa)
stwierdził, że budżet na rok 1951 Sita
nowi dalszy Im-ok na drodze do umoc
nienia gospodarczej potęgi kraju 1·ad.
Podkireślił on, że w roku bieżącym·
mies7ikańcy stolicy otrzymają 700.000
m kw. powierzchni mieszkalnej. Zhu
dowana zostanie mowa linia kolei pod
ziemnej o długości 6,5 kilometra. Kre
dyty na inwestycje w Moskwie wzro
sną w roku bieżącym w porównaniu
z rokiem 1950 o 37 proc.
Następni mówcy podkreślili, że pro
jekt budżetu na rok 1951 odpowiada
całkowicie interesom narodu radzieckiego oraz poparli wniosek o zatwier
dzenie budżetu.

Dymisia Bevina
Urzędowo <lonO'"
LONDYN Bevin ustąpił ze stanow.i·
ska brytyjskieministra
go
Spraw Zagra•
nicznych. Je--

szą, że

go

następcą

na tym stanowisku będzie
wicepremier
Herbert Mor~
rison.
Bevin pozostanie w gabinecie
pieczęci pry
jako lord,,,strażnik
watnej,

•

/

.•

U5A

wyciągaią łapę

d9 Afryki

Maroku

Terror sz ie·
Potężny

ruch

narodowo-wyzwoleńczy sparaliżuje zamierzenia imperialistów
Jum

dostąl
Interes został ubity.
Żelazna kurtyna wojskowej cen· na celu zjednanie sobie sułtana. Suł
aury zapadła nad Marokiem. 'Tyle tan jednak domagał się w dalszym wolną rękę, by„. stać się amerykalt
Wiadomo, żt w kraju tym szaleje ciągu rewizji statutu kolonialnego z skim .żandarmem w Maroko.
Radio paryskie cynicznie podało,
terror, rozpętany 1 kierowany przez 1912 t.

francuskiego

, Nr -69
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rezydenta -

genha·

ła Juin, że zaaresztowanie około

patriotów nie zahamowało
w całym kra{·u fali
oburzenia przedw imperia !stycznym kolonizatorom.
Mało wiadomości o Maroku do
derało w ostatnich latach do prasy
Awd.atoy.rej. Dużo miejsca zajmuje
jednak ten kraj w planach imperia
listów. Jest on bowiem bogaty w
cenne surowce - szczególnie w fo.
sfaty (30 proc. produkcji świata ka
płtallstycznego) i kobalt (w 1938 r.
nil trzecim miejscu w świecie).
Maroka
Położenie geograficme
nad brzegami Morza śródziemnego
l Oceanu Atlantyckiego wzbudza
at nadto zrozumiałe zainteresowa·
w
Stanów Zjednoczonych
nie
rwiązku z ich planami agresji w Eu
tysięcy

wtbierającej

tople.

Maroko jest protektoratem francuskim, ale w Lyautey i innych
miejsooWościach

przystąpił do dzieła fak„sułtan" .- generał Juin. Za
warł porozumienie przeci:w sułtano

Wtedy

35 tyczny

znajdują się ~oj·

ska amerykańskie, które dostały się
tam podczas II wojny światowej, a
po zakończeniu dliałań wojennych
za zgodą rządu. francuskiego, dopie
ro na dobre się tam usadow.iły.
Kapitał amerykański zdążył po
wojnie zapewnić sobie dominującą
pozycję w gospodarce Maroka.
Przytłaczająca większość 8-milionowego narodu Maroka żyje w wa
runkaCh nieopjsanej nędzy, pod pod
wójnym uciskiem rodzimych feuda
łów i obcych kolonizatorów.
W listopadzie 1950 r. rząd fran
cuski zaprosił do Paryża sułtana
Maroka. Wielka pompa, z jaką
przyjął go prezydent Auriol. „iała

wi z przedstawicielem najskrajniejszej reakcji feudalnej, starym agen
tern francuskim i jawnym wielbicie
Iem Hitlera, paszą Marakeszu.
Ostatecznie „przekonał" również
gdy kazał 20 tysiącom
sułtana,
jeźdźcó::w paszy Marakeszu wjeW
chać do stolicy kraju Rabatu.
wydanej przez 11iebie deklaracji kapitulacyjnej sułtan zgodził się na

urzędników
wyższych
nominację
przez francuską administrację kolonialną.

A co na to Amerykanie? Odpowiedzią na to pytanie jest fakt, te
w tym samym czasie, gdy do Raba
tu wkroczyli jeźdźcy generała Juin,
do portów marokańskich zawinęły
statki amerykańskie ze sprzętem na
nowych baz lotni·
wyposażenie
czych, oddanych przez rząd Francji
Stanom Zjednoczonym.
W grudniu 1950 r. - wi~c ro ::wi.
zycie sułtana w Paryżu .- generał
Juin był wraz z premierem Plevenem w Waszyngtonie. Natychmiast
potem ukazały się pierwsze wiadomości o przekazaniu Amerykanom
nowych baz lotniczych i morskich
w Maroku.

„konflikt między rezydentem
francuskim w Maxoku a sułtanem

że

marokańskim, został już całkowicie

zlikwidowany". Mogły metody gwał
tu zmusić do posłuszeństwa dbałe·
go o swe przywileje sułtana, ale
prawdzi::wy „konflikt" bynajmniej
nie został zlikwidowany.
W ręcz przeciwnie: walka narodu
Maroka o niezależność przeciw im
z
ciemięzcom,
perialistycznym
dniem każdym nabiera coraz większego rozmachu. Kolonizatorty ze
szczególnym okrucieństwem prze~

„Walczyć będziemy

o

U}ą.d~ą

komunistów, ale wysuwane

~ . partię kemunistycz.ną

(Trybuna Ludu)

pokój!"

z wizytą u robotnic łódzkich fabryk

Wczoraj pmyjechały d<> Łodzi dele Pelagia Suehowieimowa przekazała
gatki kobiet ze Zwią·zku Radzieckie- pracownicom „Wól.ezanki" pozdrowie
go i Niemieckiej Republiki Demo- nia i żyezenia od prac<JW'llików swych
kratycznej, lclhre wzięły udział w I z.a.kładów.
O.góln<>polskim Kongresie Ligi Ko- 1 PoiITTformowała ona łódzkie rob~tnice o wa.runkach pracy w Mo'S'kwte.
,
.
.
.
biet.
D~JegacJe zw1edz1ły Lod?.iką Ak~- Dzięki mechaniza.cji zakła<lów i dobdyscyplinie pi·a.cy
dem1ę Medyczną, po czym ud~ły s;ę rze zrozumianej
do ZPO „Wólcza.nk.a". W ezas1e zwie <>&tańlnią pięci-olaitikę" wykonan<> w
dz.anie zakład0V ~a~~ter fa.bry~i ~tery la~.
N.a zakońc.zenie swego przemówie„Czerwony Odzteż()IW'lec w Moskwie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . _ _ _ _ nia Pelagia Suchowiernowa. }n'Zelreria
ła w imienilll Kobiet Zwią.*u Radziec
kiego serdeczne żyC'Zenia. d&hszyeh
osilł&11lięć i j11Jk na.jlep&zych wyl?li'ków
w walce o wykonanie Planu 6·letniego.
Delegiatka ko.blet niemieckich Eli·

•le bawem Wyruszą W Ie
N
Po

sabeth Wetzel zapewniła w imieniu
kobiet swe~ krraju, że mimo z'ł:Yrodniezych planów imperialistów po-O.zegających do wojny, wszy5 bkie kobie
ty NRD i Niemiec zachodnich walczyć będą o trwały pokój i sitanowezo protestować przeciwko rewizji
granie na Odrze i Nysie

Kobieta nie jest w.ks6wką - nie
powinieneś idąc ulicą gwisdać na
mijające cię kobiety.
Stół nie słui.y do kładzenia na nim
•

Po zwted'Zelllu „Wolczanki delegaoje kobiet obu krajów zwiedziły
Zakłady PIIZemysłu Dziewiarskiego
1907 r. " i' za
•
L
·
„ Of'ia.r 10 wirze„rua
im.

no.lei.

W godzinach wieez<>mycli ?:aś dele
gatki wzięły udo:iał w uroczystej aka
demii w ZPB im. Józefa Stalina, na
której wiceprzewodniczącą Prezydium Rady Narodowej m. Ło<l<zi ob.
Midrołajczyikowa udekorowała Brąz<>·
wyitni Krzytami Zaisługi c?Jtery przodoWUlice pracy.
.
Rad Z kład
od .
Pr
o~eJ
. zew .m:zący , . . Y a
piena.~ody.
1
b1bhoteczki
w:xęezył
h1ętn.e ponad l.60 P:r.acowmcom l p;ra
cown1kom za. wydaJną pracę na polu
(u)
zawodowym 1 społecznym.

kłady Przemysłu Bawełnianego im.
„Włia.d.y Bytom&kiej".

Oto parę zaleceń, którym.i tdad~ amerykańskie usiłują przepoić żołnierzy
amerY'kańskich stacjonujących w bazach
amerykańskich na terenie W. Brytanii.
Nic dziwnego. Nie ma bawiem dnia, by
nie wpłynęła kilkanaście skarg na panoszących się jak u siebie w domu okupan
tów zza Atlantyku.
Zalecenia te sq bardzo niekompletne114pisal jeden z dzienników an,gielskich. ·Państwowy Ośrodek Maszynowy w W ejhero ·e przeszkolił 35 pomocniNaród angielski bowiem uzupełnia je je ków traktorzystów, w większości synów mało i średniorolnych chłopów.
szcze jednym - „żołnierzu amerykamki, Na zdj.: kierownik warsztatu ob. Ste fan Gnilas objaśnia młodym trakto·
rzystom działanie pompki ssącej ciągnika „Zetor".
wracaj do domu!".

Erich Hanko

„Expres~

Interw iew

z Panem Truman em
już

pan
Czy sprecyzował
Prezydent:
kancelaria prezydenta Trumana
sy.roje zapytanie?
w Białym Domu.
Reporter: - Owszem.
Osoby: prezydent Truman i reporter.
Prezydent: - Więc niech się pan streszReporter: .- Chciałbym porozmawiać :, pa
cza.
nem na najbardziej obchodzący nas temat.
Reporter: - Ogłosił pan, że Ameryka znaj
Prezydent: - To znaczy? Tylko uprZP.·
duje się w stanie zagrożenia. Czy tak, ranie
dzam pana, że nie mam zbyt wiele czasu.
prezydencie?
T k
Reporter: - Nie musi mi pan tego przy·
a jest.
Prezydent: ·
1
k
W
d
Stany Zjednoczone są
Czy
Reporter:
Ili
poczeEa
pomdinałć, panie prezyk enhcide.
ygnitarzy z uro rzeczywiście zagrożone? .
wi zia em paru wyso ie
Prezydent (poważnie): - Nawet bardzo!
py zachodnkiej. Dziękuję panu, że nie kazał
Pan przecież widzi co się dzieje w Koreil
mi pan cze ać,
Reporter: ... Słyszałem 0 tym, ale nie roPrezydent: - Pan jest przecież Ameryka·
minister fran zumiem tej sprawy. Przecież Korea jest od
t<>ki
ninem, a oni? Ostatec;-„ie
')i · "chie poczekać. da1ona od Stanów
cuski czy - ·- ..·. ·-1 • ·
jed noczonyc h mniej wię
W jaki więc
kilometrów.
tysięcy
osiem
o
cej
znacz
mi
jest
redaktorze,
panie
Pań~ki czas,
nie droższy. bo wiem, że pracuje pan dla sposób mogło dojść tutaj do nieporozumienia?
Prez ydent: - Całkiem zwyczajnie! Pospie
nas. dla Ameryki.
Reporter: .- Czy Amervkanin robi -:oś w · szyliśmy tam, na drugą stronę oceanu, ażeby
ogóle dla człowieka przynależącego do innego utrzymać pokój.
Reporter (nieśmiało): .- Hm„. hm„. Są po
narodu? Jeśli nawet udaje, że ma jego dobro
na myśli, W gruncie rzeczy ma W tym ~ -yoje głoski„. opowiada się„. jakobyśmy przewieźli
na drugą stronę również i parę tanków oraz
własne wyrachowanie.
.
Prezydent: - Trudno, przyjacielu. busi- lc ll ka armatek. „
Prezydent: - T?. s1~ zgadza.
ness to business! Ale wracajmy do tematu.
.
1 Revorter: - Więc 1ednak?
Reporter: - Wracajmy.
Miejsce:

z

·-

Prezydent: -

*

*

Państwowa

*
* * Zagadnienie
roz·
PRACOWNICY:

godzin pracy - jest rzeczą
kierownictwa dane(ło przedsiębior
stwa. Moglibyśmy tu interweniować
tylko w wypadku, jdell pracownik
ponad ustawową
byłby utrudniony
normę godzin.
kładu

*
* t"' Radzimy
zgłosić
ZROZPACZONY

do Polikliniki (Narutowic:i.a Nr. 96) do przychodni cho·
rób uszu i gardła,
się niezwłocznie

*

• *

Samo pojęcie „premia" O•
znacza wyróżnienie, wynagradzanie
premii kogoś za dobrą rracę.
jak to podkreśli wicepremier Minc
w swoim ostatnim referacie wygło
szonym na VI Plenum KC PZPR ....:.
nie należy stwarzać stałego dodatku
do pensji. W sprawie pozostałych
faktów, przytoczonych w liście, nie
jest wykluczone, że instytucją kier.o·
wał cel obniżenia kosztów własnych,
a to zadanie stoi dzisiaj zarówno
przed wszystkimi zakładami pracy,
jak i przed każdym obywatelem
z osobna.

z

*

•

*

•

*

BILUT MARIA - BYSTRZYCA:
Fakt1 że z tegorocznych wczasów .:iimowych może korzystać wielu ludzi ··
.p racy, nie świadczy, że każdy mOie
pojechać na wczasy w dowolnym tygodniu czy miesiącu. Co by się działo
w naszych zakładach pracy, w na-·
szych instyitucjach, gdyby wszyscy
jednocześnie chcieli korzystać z urlopów? Mnsielibyśmy wtedy unierupracy, nieohomić niej('den zakład
jedno biuro. Z tego też powodu pretensja Pani jest nieuzasadni011a. Ka:!
dy pracownik moie i powinien korzy
u,:
stać z przyslugu}ącego mu ur]op_
CZ"! WC'Ła.116-w, '.Jedna\I. -wteó.)1, gdy na.
p1·ze!fzkodzie temu nie stoi dobro
produkcji. Na pewno otrzyma Pani
wczasy we właściwej kolejności. Tro
chę cierpliwości!

*

ZDUŃSKA WOLA:
Radzimy zwrócić się o za.opiniowanie
wyszczególnionyc h w liście prac - do
Komisji Racjonalizacji i Usprawuień
T.e~hmcznych przy Politechnice Łódz
ktej.
*
*
STALA CZYTELNICZKA: Nie ma
ustalonej reguły, ile powinny wynoSprawę tę rozstrzyga
sić alimel'.ty.
Sąd, przy. czy!11 brany jest pod uwagę stan matcnal~y strony, od której
zasądzone są ahm~nty. Nie można
też .z gó;y przesądzić, pr!y którym z
ma_łzonkow pozostaną clz1eci, wzglę
dnie . czy Sąd nie orze'knie, że jed~e
z dz1ec1 .zostaną przy OJ<:u , a drugie
przy matce. Zresztą i o rozwód nie
ie.st bynajmniej łatwo, przede wRzyst
lum Sąd bierze pod uwagę, ciy dobro dzieci nie stoi temu na przeszkodzie ora7. czy istotnie ma.łżeństwo
znajduje si~ w stanie rozkładu.

R. CIESLAK -

Niestety, okazało się jednak, na świecie takiego punktu, którego nie nale

że tych armatek i czołgó::W było trochę za ma
ło, ażeby stworzyć tam normalne stosunki.

za mało - że tak po
pokojowych„. I dlatego
musimy teraz uzupełnić te braki„.
Reporter: - Czy wolno wiedzieć w jaki
sposób?
Prezydent: - Postanowiliśmy całą naszą
produkcję przestawić na wytwarzanie armat,
bomb, samolotów i innych tym podobnych
sprzętów.
Reporter (przestraszony): - Jak to, panie
prezydencie? I to wszystko dla Korei?
Prezydent (uśmiechając się): - A jak ran
sądzi? Na kuli ziemskiej znajduje się jeszcze
wiele punktów, gdzie musimy się utrzymać,
punktów, których musimy bronić. W ~epa
lu, w Tybecie, ~ Indochinach, w Tuccji, na
Bałkanach, nad Renem, nad Łabą, na Nord
kapi'e.
Reporter (niepewnie): - Czy to .1ie są
przypadkiem, skoro punktem :wyjścia je<t dla
nas Waszyngton, bardzo„. od nas oddalone
okolice?
Prezydent: - Oddalone?
Reporter (nieśmiało): Właśnie„. to mniej
I Więcej miałem na myśli„.
Prezydent (pouczająco): - Tak wydaje
się tylko na pier~szy rzut ok~. Ludzie, któ
r'lJ'( prowadzą pohtyikę za~ra~tczn.ą S~anów
Z1ednoczonych, wi~dzą na1lep1ef, ze me ma
Wzięliśmy ze sobą
wiem - materiałów

I

*

NOW AKOWSKI • DZWONOWyt,sza -Szkoła Pedago~iczna mieści się w Łodzi przy
Al. Kościuszki Nr. 2L W sprawie
warunków przyjęcia, terml111i i wolnyd1 mlejsc winien P«n napi.aać hezpo~rednio pod wskazanym adresem.

J.

· · ,· " I

nóg.
Nie p·otrzq.saj przed twoim roz•
mówcą plikiem dolarów.
Nie sprzedaiooj MVoich przydziałów wojskotuych, by za pieniądze
•
te co wieczór u.pijać się do nieprzytom

•

Codzienna nowelka

strów.

A. Z.I

Delegatki kobiet ZSRR iftRD

„Cenne" wskazania

doznanei krzywdy, zgłosić prośby i
zażalenia nie wyłączając instancji tak
jak Biura Zażalen
nadrzędnych przy Radzie Państwa lub Rady Mini-

hasło WO:

szerokiego frontu do walki o nieza
lefoość narodową, trafia do robotni
ków i chłopów, do wszystkich patriotów marokańskich.
Żołnierze marokańscy w służbie
generała Juin odmawiają strzelania
do manifestujących patriotó~'" W
wielu miejscowościach, demokraci
rozbrajają wojska kolonizatorów.
Rozwój wypadków w Maroko po
kazuje, że do potężnego ruchu naro
dowo-wyzwoleńczego na Dalekim
W schodzie coraz szybszym kro·
kiem dołączają sdę inne ciemiężone
narody.

trwały

L. N. - LóDż: Z.godme z uehwa•
łą Rady Państwa i Rady Ministrów,
w razie
każdy obywatel ma prawo

żałoby bronić„.

W takim razie„. przepraszam
ale.„
Prezydent (łaskawie): - Niech pan mówi

Reporter: -

za

moją uwagę,

śmiało.

Reporter: - Czy w takim razie pozostał
dla innych ludów jakikolwiek mały punkcik,
·
którego mogliby bronić sami?
Prezydent (surowo): - To już byłaby agre
sjal Zresztą nie może być inaczej, skoro tył ·
ko my, Amerykanie, posiadamy monopol na
bronienie ś::wiata.
Reporter (otwiera szernko usta i przy po
karpia, który dusi
chwili
mina w tej
się, nie mogąc złapać powietrza)
Prezydent (ze współczuciem) : - Co się
·
z panem dzieje?
Reporter: - Ja„. ja„.
Prezydent: - Czy jest panu może zimno?
I mnie również, wydaje się, że tu trochę ciąg
nie.
Reporter: - To nie jest wykluczone„. bo
i pan, panie prezydencie. straszliwie ciągnie„.
i przeciąga„. i naciąga fakty!
Prezydent (oburzony): - Jak? Jak p?n po
wiedział? Niech się pan jak najszybciej ulotni.
Stiid!„. W przeciwnvm razie oddam pana w.
ręce urzędu do badania antyamerykańskiej
·
działalności!
(Tum.

T.)

Nr 69

- - - - - - - - - - - - - - - - - „EXPRESS TLUSTROWANr.

WICEK: - Powiedz, że to pilne, bo bez
LITERAT. - Jakże skończę pracę? ...
LITERAT: - Siadajcie panowie! ZaWICEK: - E, to tylko oprawka pękła! szkieł nie wykończy si~ ważnej pracy.
raz... Gdzież to moje okulary? ...
WACEK: - I myślę, że na jutro okulaHIPEK: - Pewno tu na fotelu. bG coś Odda się do sklepu optycznego i w ciągu
ry będą gotowe!
jednego dnia naprawią!
pode mną chrupnęło.

omówi dziś warunki
sanitarne i kemunalne
"
na terenie Łodzi

Młodzież
zgłam się

szHł i 1 tabryk
licznie drr prac spulecznych

ze

Młodzież Liceum Dentystycznego,
k!tóra pierwsza przystąpiła na terenie
Łodzi do prac społecznych, zoibowiąza.nie swe wytkonała w pełlili. Ucz.nio
wie tego liceum prLepTacowali przy
budowie szkoły ZMP na Karolewie
"
360 Juna!kogodzin. . . . .
Do K<_>rnendy MteJskieJ . PO _,,SP
~~a;Ją. d~lsz~ z?bowią~ama od

~

młodz~~Ył sizkół łowk~ch, ~,1ra zgł~-

Trzeba

lstnieiqce zakłady będą rozbudowane, a ńa Bałutach
powstanie nowoczesne kąpiel isko z krytym basenem
wszystkie domy _w Łodzi
nie wszystkie mieszkania w których iest woda mają
znaczna ilość
Toteż
łazienki.
musi korzystać z
mieszkańców
usług zakładów kauielowych.
Na terenie Łodzi mamy 8 publicznych kąpielisk. Sa to przeważnie zakłady stare. urowadzone kiedyś przez prvwatnvch właś
cicieli, którzy dbali jedynie o jak
największy zysk.
Dlatego też Miejskie Zakłady
Kąpielowe w Łodzi wiele mają
jeszcze do zrobienia, aby łódzkie
łaźnie odpowiadały· wymaganiom
higieny i aby zd<;>lne był:y zas~okoić potrzeby mieszkańcow miasta.
W najgorszym stanie jest zakład nr. 8 przy ul. Zachodniej 38
i zakład nr. 3 przy ul. Kruczej 11.
·
·
Są to po pros~u ;udery, n:e przy_łączon~ do siecl wodociągoweJ,
się z ogromnymi
boryka3ące
trudnośćiami. Ale też Miejskie
Zakłady Kąpielowe nie siedzą z
Nie

mają wodę,

Propaganda pog\qdowa w fabrykach

pomoc~

wreolizocn Plonu

Ogólnopolska konferencja włóknior zy radzi dziś nad tq sprawq

~ałożon;ymi rękami i starają się o I Mimo to j~d~ak kie~ow~ctwo
.Jak na3szybszą poprawę warun- naszych kąpielisk skarzy się na
ków istniejących. Zakład nr. 8 brak frekwencji. W ubiegłym
jest już obecnie zamknięty i prze roku sprzedano w zakładach ką
prowadza się w nim gruntowny pielowych zaledwie 800 tys. biremont łącznie z rozbudową urzą letów. Czyli mniej więcej na
dzeń wewnętrznych. Wykończo- jednego mieszkańca (wstyd móny do końca roku, będzie posia- wić!) wypadają niecałe dwie ką
dał około 60 wanien. kilkadzie- piele na rok! Łaźnie są absolutsi„t . natrysków oraz rzymską nie niewykorzystywane.
A przecież jest szere_g zakłałazrnę. Zakład nr. 3 przebudowa_n! będzie w następnej kolej- dów pracy, które nie posiadają
dość obszernych własnych urzą.
.
,
.
nosci.
Natonnast w połnocneJ dziel dzeń kapielowych i otrzymują
nicy miastł\ buduje się wielki, odpowiednie k\voty na f~ndusz
na kąpiea lny
kąpielowy,
· • przeznaczone
· socJ'
· zakład .
,
knowoczesny
. torego n!e powsty~ziłob~ się le dla robotników. Kwoty te w
za~~ ?111asto.. Pro.cz ki~ku· wielu wypadkach nie są zużytdziesięcm wa~icn I _kabmo- kowane. Robotnicy nie korzy":ych. r_iatry.skow będzie ta~ stają z łaźni miejskich, choć morowmez ~uzy basen pływacki gą i powinni korzystać.
z trampohną oraz szereg sal
Podobnie rzecz się ma ze szko·
I
t l ·
:
d
o maskazu, czy be. n1a, Isaka wkr łami. Młodzież
mało
bardzo
poczyn owa! ga _i~et e ars !•
kąpie·
uczęszcza do publicznych
zakład fryzJer~k1 i~p. . Wokoł
budynku załozy się zieleńce, Iisk. Tymczasem przez pierwsze
świecą
łaźnie
tygodnia
ustawi się kilkanaście ławek dni
i całość służyć będzie nie tył· pustką.
wyOśrodki zdrowia. a raczej
ko wygodzie mieszkańców, ale
stanie się obiektem dekora· dział zdrowia też ma coś nie coś
na sumieniu. Grupy dzieci przycyjnym dla miasta.
Przy wszystkich tych pracach syłane są z różnych ośrodków
nad ulepszeniem i rozszerzeniem pod opieką higienistek i korzyłódzkich bierze się pod stają z łaźni, ale należności za te
łaźni
uwagę fakt, że istniejące obecnie kąpiele wydział zdrowia z zasady
Ciekawe dlaczego.
urządzenia są nieproporcjonąlnie nie reguluje.
szczupłe w porównaniu z ilością Miejskie Zakłady Kąpielowe mają przecież konto w banku i nie
mieszkańców.
(d)
Z grubsza obliczając mamy we trudno dokonać przelewu.
kąpielo
wszystkich zakładach
wych około 150 wanien, tyleż natrysków i parę rzymskich łaźni. Mały reportaż
Miasto liczy zaś ponad 600 tys.
z tego
Odliczając
mieszkańców.
h
·
· d 8]ącyc
l U d Zł· pOSia
100 t
ys.
· k · h ł · · k.· d W·
h
,
azien -i, OJ
sw_yc miesz amac
dziemy Pl'ZY po.mocy Pr?steg_o raPiotrif:owską mknie mały „Opel".
rhunku do wniosku, ze Jeden ~y~taw1~na w bok. strzałk'! wskaz'!.
mieszkaniec Łodzi może się wy- !e, ze woz za chwilę skręci. Jedzie
Jednak nadal pr'?;8to.
kąpać raz na 4 miesiące.

Propaganda poglądowa, albo ina- I bazy przez poszczególnych pracowni
czej wizualna, ma ogromne znacze ków i całe załogi.
Na terenie Łodzi akcję propagan
nie przy realizacji Planu 6-letniego.
Zadaniem jej bowiem jest jak najszer dy poglądowej i słuchowej rozpoczę
sza mobilizacja w&'Zystkich praco- to pod koniec ub. r. Największe owników do przedterminowego wyko siągnięcia w tym kierunku mają za
kłady im. 1-go Maja, im. Reymonta,
nania zadań produkcyjnych.
Form propagandy poglądowej jest im. Kunickiego i im. Marchlewskie
z goW.ł , · d · . ·
to być hasła,
wiele.• kMogą
. ko
• tablice
asme zis1aJ w sa l'i WI'dowis
pracy,
nazw1s arru· przo down1'k ow
wykresy produkcyjne, gaze.tki ścien wej przy ORZZ rozpoczyna się ogól
ne, proporczyki itp. Aby jednak pro nopolska konferencja Zw Zaw. Włó
paganda wizualna spełniała należy- kniarzy, poświęcona zagadnieniom
cie swoją rolę, treść jej musi być związanym z akcją propagandy po(r)
ściśle związana z życiem danego za glądowej.
kładu pracy.
odgrywają tu pokazy
Dużą rolę
filmowe i audycje nadawane przez Własnymi siłami uruchomili
fabryc"Lne oraz gazetki
radiowęzły
„"Błyskawice", w których podawany
jest codziennie procent wykonania

I

lnteresujgcy konkurs dla wszystkich fotoamatorów
Spotykają się

dwie znajome.
Czy ten medalion, który ma pa
ni na szyi zawiera w sobie Jakąś pa
miątkę?

-

Tak, lok

-

Ależ mąż

-

Żyje,

włosów mego męża.„
pani żyje!

ale jest

łysy„.

* * *
gospodarczy

we Francji,
Kryzys
jak i w innych zresztą ·-państwach
zmarshallizowanych, pogłębia się co
raz bardziej. \Vobec tego postanowio
no zmienić księgi handlowe. Za
miast rubryk „winien'' i „ma", będą
teraz rubryki „winien" i „mia1•·.

ki

własnoręcznie

, .N.~sza „,Skoda . rozpoc~yna „poza me stosu1ącym się do prz-;p1sow szof~rem. Je~tem wraz z ~ki:
pą kon~roh ~rogowe), w .skład kt?reJ
wchodz.1 m:. m. pracowmk Wydziału
Komumkac11 i członek PZM.
Po !tilku minutach, szybkiej jazdy
dogan1a':11y a~to, k~ore przysta1e na
brzegu Jezdni. Wysiadamy,
Kontrolerzy drogowi podchodzą do
kierowcy ściganego wozu. Sprawdzają dokumenty. Na ogół wszystko
w porządku. W karcie jazdy nie ma
tylko przejechanych w ciągu ostatnich
dni kilometrów.
Roztargniony. kierowca ,Płaci karę
za Y'prowadzeme w błąd mnych . SZf!·
~ystaw1e111e
ferow . przez . błędne
s~rz:iłk1 bocz'!e~ oraz zl!_n1e prz~st.rze
ganie przep1sow. Ilosc prze1echanyc;h kil~metrów f!alezr każ~ego dnia
wp1sywac na !1'ec1alne~ karcie.
.
„
~
•
~ydz1ał Komumkac11 prowa~1 _?d
dma 1 b!11. stał-; kontrole p~Jazdow
na. teremi; Lod:u. Członkowie Polsk1ego Związku Motorowel!o i praco·
wnicv Wvdziału Komunikacji orzv
s~1~

loborotorium fotogroficzne

Swietlicowy Klub Fotofilmowy
przy MHD w Łodzi otworzył przy
ulicy Obrońców Stalingradu 13
własne laboratorium fotograficzne. Uruchomienie te:i placówki
należy zawdzięczać przede wszyst
kim samym członkom klubu, któ
·rzy własnymi siłami potrafili od
remontować zdewastowany lokal.
Obecnie każdy z członków Klubu Fotofilmowego będzie mógł
w określonych godzinach korzy laboratostać z nowootwartego
rium, wykonując pod okiem doświadczonych instruktorów odbit

.Ouleowych biletach

Wprowadzony od 1 marca rb. no·
wy sytem sprzedaży biletów ulgowych
do kin sprawłiłł że I.udzie świata pra
już tracić drogo.
ją
cy nie potr
na wyczekiwanie w
cennego cza
„o~onkach" przed kasą. Bilety otrzy
mują wprost w zakładzie pracy.
Jednakże, mimo niewątpliwych ko·
ilość sprzer-zyści nowego systemu,
dawanych biletów ulgowych w kinach
Czym to
się ostatnio.
zmniejszyła
należy sobie wytłumaczyć?
Główna przyczyna leży w tym, ie
poszczególne zakłady nie potrafiły
jeszcze właściwie zorganizować u sie
bie pracy kulturalno-oświatowej. Nikt
nie może mieć wątpliwości co do le·
go, ie przyjmowaniem zamówień na
bilety nie może zajmować się robot·
nik warszlatowy. Odbiłoby się to
niekorzystnie na produkcji.
Z tego więc względu funkcję tę po
winien pełnić pracownik, z urzędu
związany z pracą kulturalno-oświato
kierownik świetli
wą czv socjalną cy. To w odniesieniu do zakładów
pracy. W instytu-::jach społecznych
natomiast obowhizki te powinny być
l'ałożone na refe;-entów oświatowych,
a w szkołach - na pracowników sekretariatu czy personel nauczyciel·
.
ski.
Po zebraniu zamówień na bilety,
pracow.nik •ten powinien połączyć się
telefoniczme z danym kinem, skąd
ewentualnie przybędzie instruktor dla
formalnoś
załatwienia wymaganych
ci. Oczywiście, sprawy te można
również załatwić osobiście w kinie.
Zai.iatlnknie ma jednak ; odwrotną
stronq medalu. O trudnościach w na
bywaniu biletów ulJ!owych donosza
nam liczni czytelnicy. Rzecz prosta;
powstają one tu i ówdzie jedynie z
tego powodu, że poszczególne kina
nic postawiły Jesz'cze swej pracy na
właściwym poziomie.
Do tej właśnie sprawy ieszcze w
przyszłości powrócimy, o ile sytuacja
nie ulei!nie poprawie. Mamy jednak
nadziej~, że po przejściu początkowe•
go okresu próbnego, w którym różnel!o rodzaju trudności mo!!a mieć
111iejsce, spodziewana popraiva naSt. O.
stąpi.

„Opel" w tarapatach

I

-

Naszvm zdaniem

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

się częściej kąpać!

I

·
L~l""eczn~c
sUza u. zia XI,~"v pGr:icac.
1ceum przeim. i
czenice
pracują. p-ny budowie trasy P-P
l.SOO junakodini, a junaoz.:ki z Pańs~owego Liceu;m GoS;podarc:zego 7
dm przy budowie nowego parku na
,
. .
Bału~h.
.Takze m~odz1ez z zakłaodow. pracy
nie -p<>ZOStaJe w tyle za swymi kole·
gami ze szkół. Członkowie hufca -przy
T-13 postanowili w
ŁZWAE _
dniach woln-ycb od zajęć w fabryce
prżepracować 31)() }unakogodzin przy
(r)
budowie trasy P-P.

WACEK: - Zrobią za tydzień!
na sklejenie
Tydzień
LITERAT: oprawki? Ładna wydajność pracy! Przez
tydzień domy się teraz buduie!

Dwa razv do roku to mało ...

Rada Narodowa

W sai1d ZW'Ją7ku Zawodowego Pira
COWTlli.ików Budowlanych pN.y ul.
Ptiotmkowslciej 232 ('l'óg ul. Bme:hnej)
odbędzie się drz,iś sesja Rady Narodo
wej m. Łode..i.
Pomądek dzienny przewiduje m.
in.. omówienie zagia.dnielllia popra•
wy warunków saniitarnych i !komunalnych w mieście.

I

zrobionych

zdjęć.

W planach Klubu Fotofilmowe
go przy MHD na rok bieżący prze
widuje się jeszcze zorganizowanie
na wiosnę interesującego konkur
su fotograficznego na temat
„Lódż w walce o pokój i wykona
nie Planu 6-letniego".
W konkursie tym będzie mógł
wziąć udział każdy fotoamator z
terenu Łodzi. Dyrekcja MHD przy
rzekła szereg wartościowych nakon
gród za najlepsze zdjęcia
lbk)
kursowe.

IPrezydium

RN miasta Lodzi badają
podczas tych kontroli stan techniczny
snmochodów i motocykli. Jest on
często n!e zadawalający.
W dn111, o którym piszemy powyzeJ, zatrzymano na przykład wóz
H ~7-724, stanowiący własność Centrah Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Nie posiadał on nożnego
hamulca. błotnik przywiązany był do
karo.s~rii kawałkiem drutu, każdej
ch~1h mógł się oderwać i pokaleczyc przechodniów.
cięiarowym
samochodzie
W
A 25 • 345, należącym do Zjednocze·
nia 'Energetycznego, szofer przywią
zał maskę od motoru drutem. Przy
większej szybkości mo<1ła się oder•
"'
wać.
Ekipy kontrolne prowadzą kontrole
pojazdów w śródmieściu i na peryferiadi Lodzi. Sprawdza się dokładnie
stan. technicz!1y wozów, kontrolerzy
bada1ą czy kierowcy nie używaja alk'?hol~ oraz czy przestrzegają oho·
w1~zu1ących przepisów drogowych.
. Za wszelkie wykroczenia nakłada
się kary. W niektórych wypadkach
kcmtrol.erzy odbierają kierowcom ze·
zwoleme prowadzenia wozów. Stosuje się to wówczas gdy wóz wyma•
(u)
'
s!a remontu.

•

•
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„EXPRESS ILUSTROW ANr"

Czytelnicy pomagają usuwać zło i. błędy
Skorżą się nieszczęśliwe żony:

~

·

„Mężowie piją, adzie.ci głodu. a.I" radi~::~.6w
WQ Ikę

Z Q

IkQ hQ Iizmem bę dzieniy

d Ii konse kwentnie
kieski społecznej

prOWQ Zi

zupełnego wyplenienia tei
htóry pokątnie
Późny wieczór. Po kuchni krzą Natomiast sklepikar:::,
ta się nerwowo drobna kobieta. sprzedaje u·ódkę wracającym z roboty
Co chwila przystaje, spogląda wy mężczyznom, tcśród których jest też mój
czekująco na drzwi i wzdychając mąż. - zaciera ręce".
znów wraca do stołu, na którym
Nie pierwszy to list i nie pierw
piętrzy się stos podartych skar, sza skarga Czytelników na pokąt
p~
ny handel alkoholem w dni objęte
- Dziś sobota. Wypłata. Znów zc.kazem
sprzedawan ia wódki.
nie wrócił wprost do domu. Pew~ Echa wielu ·tragedii spowodowanie pije„.
nych alkoholizmem docierają do
Tak mijają minuty i godziny lę naszej redakcji. Czyż trzeba barku i zdenerwowania. A w sąsied dziej przekonywujących dowodów,
niej izbie śpią przytulone do sie- że walka z alkoholizmem jest słu
bie, nie wiedzące nic dzieciaki. Sie szna, że trzeba ją prowadzić z ca
dmioro ich Jest. ~e łatwo taką łą bezwzględnością? Czyż spekulant i wróg dążący do osłabienia
gromadkę nakarm~ ubrać.
sił naszego społeczeństwa nie jest
Zrozpaczona kobieta pisze list: tu widoczny w całej swej nikczem
„Droga redakcjo! Od pewnego czasu nosci..„ .
mąż mój w dni wypłat przychodzi do
Wiadomości o rozpijaniu ludzi
-domu pijany, a dzieci chodzą głodne. przez właścicieli zakładów gastronomicznych i sklepików w mieszka
niach Prywatnych dochodzą do nas
ze wszyst·k ich stron, nie tylko z
W jednym z okolicznYch
Łodzi.
na listy Czytelników miasteczek jest ...

. .,

W odpowiedzi
KOSZTY

BĘDĄ

ZWRóCONE

W związku ze skargą naszego Czy·
telnika, ob. Józefa Owczarka na prze
przez b. Ubezwlekłe załatwianie
pieczalni~ w Kutnie sprawy, związa
nej z leczeniem dziecka - oddział
obwodowy ZUS-u w Kutnie wyjaśnia,
że nie ponosi winy za ten stan rzeczy, gdvż po przeprowadzeniu szcze·
stwierdzono
gółowcgo dochodzenia,
jedynie, że ob. Owczarek zwracał się
o pomoc lekarza-ginekologa dla swej
żony.

która ~akupuje „11a lemo"
wódki i w dni, hiedy za
broniona jest sprzedaż a1Tcohol1t, sprze~
daje go robotnikom i innym mie~:.kań
com miasta - rwturalnie po Wyższej ce
nie, Pomóż nam „Expres~ie", zlikwido1roć tę strasznq plagę".
„.„~;najro11 ,

*

kamracką zachętą w
„Coś pan taki przegrany.

„naszej

Po1Ł'i11no .~ie tępić alko1wli:ni w
Pol~ce Luclowej, bo to najgonze

stauracji cieszy się, że sprzedaje, a bied
ne żony i dzieci cierpią na tym. Ale te
restauratorl•i pragną właśnie, żeby ludzie
pili jak najwięcej, bo dążą do naszej
zguby, do nieszczęścia rodzin i zniszcze
nia zdrowia społeczeństwa. To najwięk
si nasi wrogowie, droi/i „Expre&sie".

Interwencja nasza w sprawie zwolnienia z pracy naszego Czytelnika,
ob. Wydrzyńskiego, stolarza z warsz·
bitów PZGS w Tomaszowie - odniosła skutek.
Biuro Kadr CRS „Samopomoc
oddział okręgowy, po·
Chłopska" Nie tylko najwięksi, ale najnie
Powiatowemu Zw. Gm. Sp. bezpieczniejsi. Wykorzystują sła
lecił
,,Sam. Chł." w Brzezinach natych- bość charakteru jednostek, by omiast zatrudnić ob. Wydrzyńskiego z
uwagi na to, iż jest on długoletnim słabić zdolność do pracy naszych
pracownikiem oraz że stracił palce u obywateli, by zniszczyć ich zdrowie moralne i fizyczne. Działają
lewej ręki podczas pracy.
>

••

lub

szek. Naturalnie portfel tych handlarzy wódką i namawiaczy pęcz
nieje przy każdej takiej okazji ko
sztem naiwnych lub słabych ludzi, dla których przecież stracony
grosz oznacza niedostatek jedzenia
i ubrania całej rodziny.
Walka z tą wrogą i spekulancką
działalnością pokątnych handlarzy
przepisy trwa
przekraczających
bezustannie. Prowadzona jest sYstematycznie przez odpowiednie
władze, przez komitety walki z al
koholizmem, przez całe sPołeczeń
stwo.
W ostatnim okresie zlik~idowa
no szereg ukrytych w mieszkanlach prywatnych źródeł sprzedaży
wódki. Winnych oddano do dyspo
zycji prokuratora. Dla przykładu
podamy kilka nazwisk. Jan ina

ażeby powstać.

SS-man bez słowa wyciąga rewolwer i
mierzy mu prosto między oczy„.
... Orten zbudził się, krzyknąwszy głoś
no.
- Co ci się stało? - podbiega do niego Weronika.
- Ach, nic!.„ Przyśnił mi sie tYlko Oświęcim .

•

cenach. Podczas rewizji znaleziono
u niej 29 litrów alkoholu.
Stefan Rabiega zam. przy ul.
Chocianowickiej 59 również rozpigłównie wieśniaków
' ał ludz'
'
.
. . :. .
J
przeJezdzaJących ?betk Jego domu
w drodze do Łodzi, zaś Władysław
Czapczyński, prowadził cichą „knaj
pę" w swym mieszkaniu przy ul.
Zamarskiej 58. Akta winnych prze
kazano do Komisji Specjalnej.
. .
,
.
Powinno to byc ostrzezeniem dla
spekulantów chodzących jeszcze
na wolności. Całe społeczeństwo
prowadzi z nimi walkę, bezwzglę
dn'ą, która musi się zakończyć klęs
ką coraz słabszego zresztą wroga.
A listy Czytelników przekazaliśmy już właściwym władzom„.
(d)

ObowiQzuje tylko jedno zarzqdzenie

O kasjerach nadgorliw·cach
„
piszą nam nasi Czytelnicy

instytucjach spotykamy
z odmową przyjęcia zniszczonych
banknotów. Niektórzy kasjerzy odrzucają nawet lekko uszkodzone pie·
nif\dze nie mówiĄC już o brudnych
lub poplamionych.
W związku z tym minister Finan·
i.ów wydał zarządzenie wyjaśniają•
ce, jakie pieniądze należy przyjmoich
odmówić
wać, a kiedy można
Mitno, :i:e zarządzenie to
przyjęcia.
ogłoszone było w prasie, kasjer:ży na•
dal kierują się swoim „widzi mi się'".
kasjera-nadgor~
Przykładem takiego
liwca może być pracownik GminneJ
Kasy Spółdzielczej w Kępnie. Oto
co pisze o nim jeden z naszych Czytelników:
„Jako sprzedawca gazet i wyrobów
tytoniowych często ' otrzymuję pienią
dze zużyte. Oczywiście przyjmuję je
i dokonuję nimi dalszych transakcji.
Należności za wyroby PMT wpłacam
przez Gminną Kasę Spółdzielczą,
W wielu

się

259)

Ktoś obok jęknął z b6lu. Wie, Że upaść
to znaczy - być dobity, a jednak, bezwładnie osuwa się na ziemię.
Spoza mgły, z białej zamieci śnieżnej,
wyłania się chmura postać o zielonkawo
świecących oczach.
Orten poznaje go: to jest SS-man z f otografii znalezionej w szufladzie szafy.
Obaj spoglądają sobie w oczy. Ale jak
to się dziać mogło? Przecież Orten sta.ł
przed chwilą w szeregu, a na ziemi!( padł
jego towarzysz! W tej chwili jest odwrot
nie. Tamten stoi nieruchomo w szeregu,
na śniegu zaś leży on, Orten i nie ma siły

Tak! Tamte czasy skończyły się już,
ale tak wielkich przeżyć nie zapomina się
łatwo i inżynier Orten nie prędko wyzwoli się od złych wspomnień.
Chociaż za dnia stara się nie wracać do
nich pamięcią, wystarczy drobńa aluzja,
błysk jakiegoś obrazu, kt6.1;y zapadnie w
głąb jego podświadomości - a znowu no
cami wracają ponure zjawy i długo, strasznie spo~lądać mu będą w oczy„.
ROZDZIAŁ

XIX.

SS-MAN Z FOTOGRAFII
Żyli dalej jak para Robinson6w.
Nikt nie zaglądał w to pustkowie. Tylko raz ujrzeli ł6dź, kt6ra cicho, tajemniczo ślizgała się wieczorem przez taflę je-

ziora -

Trzej nasi Czytelnicy, nazwijmy
ich Jerzy, Jan i Czesław - kupili
radioodbiorniki. Wszyscy trze.i mieli

:~1:p!!:t:~~b::. zg1!!0ś:;:!ói:
ra. Ale t-0 jesz.cze nic w por6wnaniu

Rzeźnicka zam. przy ul. Pabianic- z późniejszymi kłopotami. A jakie
rodzaju:
kiej 135~37 zakwpywała spirytus td były kłopOty - dowiadujemy się
Napij się pan jednego, to odlecą w sklepach PSS, by później sprze z listów nadesłanych do naszej resmutki„.", a wreszci~ osiągają cel, dawać go pokątnie, bez zezwole- dakcji,
JERZY DONOSIŁ: „To prawda,
gdy po „jednym" daje się kogoś nia każdemu, kto chciał pić. Natu
namówić na drugi i trzeci kieli- talnie po odpowiednio wysokich że abonament radiowy opłacałem

namową

• *

A oto inny list.

donosi, że zwró· mes:i:częsc1e, Tymczasem w restauracji
ZLP w Kutnie o obok nas sprzedaje się wódkę IUltVSze,
szybkie i pozytywne załatwienie zwro każdego dnia i o każdej porze, a nawet
tu kosztów za leczenie szpitalne ob. można WZl<lC na drogę „ćwiarteczkę''
Owczarkowi.
właśnie w dni zakazane. Właścicielka. re
PRACĘ

dQ

więks:;e ilości

Jednocześnie ZUS
cil się z prośbą do

OTRZYMA NATYCHMIAST

QŻ

ł6dź trochę widmowa, jak gdyby

siedział w niej przewodnik dusz Chairon,
przewożący dusze na drugi brzeg wiecz·
ności.

11.~yż PZGS przyimu\e tylko po~o\o·
wie kasowe do 300 zł.
Wpłaaając w dniu 24 lutego b. r.
~otówkę do Gminnej Kasy Spółdzielczej .w Kępnie, otrzymałem z powro·

nieregularnie. Np. należność za mie
grudzień 49 r. oraz marzec,
siące:
czerwiec, sierpien,
kwiecień, maj,
wrzesień i październik 50 r. wPł&ci
Iem dopiero 6 października 1950 r.
za~~ miesiąc,e ,Upiec, listopa~ i III'U
dzien 50 r. ulsclłem 16 pazdz1e:rnika
1950. Rozumiem także, że Polskie
-Radio wysyła. do wszystkich zale"a
jących w opłatach abonent6w sp~
cjalne wezwania. Nie mogę jednak
~r~zumieć jak się to dzieje, ze gdy
Juz zapJaciłem za kilka miesięcy 50
roku otrzymuję wezwania do natych
miastowego wpłacenia należności za
rok 1949.„"
CZESŁAW PISAŁ":

„Wstawiłem

n?' jeden (lzie_ii r~dio do pol~oju teś
ma. Traf chm~ł, ze te~o dma przy.
szedł z Po.lskie?.0 ~:i.~ia kon.troler.
W rezultacie tesc musiał zareJestrować Ódbiornlk. Wobec tahiego stanu rzeczy za luty br. zapłaciłem za
to samo radio clwa s.bonamenty. Za
raz po tym fakcie jeden z dowodów
rejestracji odesłałem do Warszawy,
na co mam pokwitowanie. W tym
samym czasie znów przy-chodzi z Ra
dia wezwanie do wpłacenia nalemoś
ci za miesiąc luty.
OdeByłem w Polskim Radio. Urzędu Pocztowego
słano mnie do
Łódź I. St.'1.mtącl wysłali mnie na po
wrót do Radia. twierdząc, iż sprawa
ta jest im nieznana..~ Powiec;b „E..irpressie" czy naprawdę na •cd n r:1
dioodhiornik musi być ai dwóch abonentów i czy jeden aparat ma by6
trzy razy opłacany?„."
OSTATNI LIST BYŁ OD JANA:
„11 maja 50 r. zgłosiiem do Urzędu
Pocztowego Łódź I zrze('zenie się zezwolenia radiofonicznego, na co oNr
p-0twierdzenie
trzymałem
46909757921 z pieczątką i podpisem
urzędnika. 21 lutego rb. otrzymałem
z Polskiego Radia, Wydział Ewiden
cji Abonentów, polecenie wpłacenia
należności za korzystanie z radia w
okresie ...od czerwca <lo listopada
1950 r. z adnotacją, że zrzekłem się
zezwolenia dopiero w listopadzie a
'
nie w maju ub. r„."
Przeczytawszy te listy naszych Czy
telników pokiwaliśmy głowami: Cty
posiadacze radiood iorników mu~zą
mieć naprawdę z nimi tyle kłopo

l

~em 1e~en z b~nkrto~ów dwuzłotowych
Jako nie. nada1ący się do wpłaty. Po·
w:oły~ame ~ię na wydane za~ządzeme. me odm.osła. skut.ku. . K~s1er 0 •
świadczył ~.1' . ze om m~Ją mne. zarządzenia, 1z me wol~o im. przy1mo·
wać banknotów, c?ocby ~iały one
tylko naderwany rćd:ek · · · •
Wątpimy by równocześnie wydane
były dwa różne tarządzen!a. Czytel
nik nadesłał nam jako dowód . rzeczowy ów banknot. Jest zupełnie no
wy i ma tylko lekkie naddarcie z jednej strony.
Pod adresem kasjera z Kępna i in·
nych jemu podobnych kierujemy ra·
dę - zapoznajcie się dokładnie z wv
t6w?.„
(j)
danym zarządzeniem!...

{j)

Jednakże były wi~ie6 Buchenwaldu J ce się w nieskończoność apele, gł6d i m~r
nie myślał już więcej o śmierci. Był jesz- ka.
Ubrani w czarne mundury ludzie cdply
cze bardzo osłabiony, ale powoli wracał
nęli jak senne cienie. Skończyło się obodo zdrowia.
- Może za tydzień wydobrzeję już zu· zowe piekło.
- O, jak dobrze jest żyć! - przeciąga
pełnie - pocieszał się, leżąc na skraju lasię leniwie Orten.
su.
Stara się nie wspominać obozowych koNie midi kalendarza. Zastępował im
go ten właśnie las, kt6ry był dowodem, szmar6w, ale, rzecz dziwna, nie myśli r6że czas nie stanął w miejscu, ale posuwa wnież i o przyszłości.
- Kiedy wr6cę do Łodzi, odkopię bry
się naprz6d.
Las był teraz jednym wielkim morzem lanty Krzy1Sztofa. Brylanty te to cały mazieloności. Jeszcze do niedawna skąpe po- jątek.„ Jakoś się będzie_ żyło: dobrze, wy
szycie zmieniło sifi w gąszcz nie do prze- godnie - wpatruje się w szaro-niebieskie
·
bycia. Strzelały ku g6rze wysokie papro- jezioro.
Nadbiega wiatr, marszcząc spokojną
cie, kwitły r6żnobarwne leśne kwiaty.
toń. J ea:ioro zaczyna falować. Wygląda
- Patrz, Weroniko, ile poziomek b ędzie w tym roku! - Orten pokazywał pal jak płynąca rzeka.
- Warta koło Włynia - przypomniacem na drobne ·białe kwiaty. - Jeszcze
trochę, a zaczną owocować. Ach, jak stra- ła się Ortenowi ostatnia niedzielna wycie
czka sa~ochodowa w tamte sttony.
sznie szybko leci ten czas!
Wyjechali w6wczas z Łodzi w cztery ·
Weronika wraca do swoich codziennych zajęć. Trzeba przecież zrobić w iz- sarnochody. W pierwszym jechał Karwicz
z Anną, on, Orten, szmaragdowym Fiabie porządek, ugotować obiad.
tem na końcu.
Orten zostaje sam.
Było wtedy tak samo gorąco jak ter:iz.
Leży na kocu przyniesionym przez troskliwą opiekunkę i zatapia &ię w leniwych I tak samo po lewej stronie szumiała niska brzezinka, pachniało żywicą, miętą i
'
kontempladach.
Oto nareszcie po tylu, tylu latach zna- nagrzanym piaskiem.
Panie przebrały się w brzezince i wylazł pełny odpoczynek. Nie podrywa go
do ostatniego wysiłku komenda kapo. szły stamtąd w strojach kąpielowych.
ro. c. n.)
Skończyły sie wstawania o świcie, ciągną
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Wszystko przez

kapustąl

Młodzież należy otoczyć opieką

To nie tkacze są winni! •••

Jestem 11 natury spokoj11a i łagodna, «
przy tym zaradna i gospodarna jak rzad
ko. Ot, idealny wprost materiał na żo1Lę
d:isiejszego t} pu, Potrafię ugoto1rnć j<Lj
ka na miękko, wyprasować na pocze1u1
n.iu k<qity u męi.owskich spodni, a przy
tym na terenie swej pracy zawodowej
- Niestety, naczelnei;i:o dyrekw przędzalui u,'Yt«biać miesiąc w mietora nie ma. Poiechał na Od- .
•
.
siąc 25 proc. ponad normę.
A jednak mimo tych rriewqtpliwych za dział II. Naszej fabryce znów w
let w ubiegłą niedzielę mąż urządził tyrn miesiącu grozi niewykonanie
mi prawd'łiW<J scenę i to na tle mojej planu. Trzeba wiec ratować syAle jest zastępca do
rzekomej nie::aradności. A wszystko tuację.
h•
·
d uk cyJnyc
·
t
pr:e:t kapustę!
eeh mczno-pro
Tej soboty wracałam parę minut przed spraw
godz. 20·tą z drugiej zmiany, gdy spa- może więc on będzie mógł udziestrzegłam 1w wystawie sklepu MHD przy lić potrzebnych informacji? ul. Piotrkowskiej Nr 96 kiuMll kapu- objaśniła uprzejmie sekretarka.
zastępca załatwił sprawę krótstę. Bnrdzo sil,! ucieszy~m, btmri~m ~
pewncgo c:asu marzylismy o k.is:;one1 ko 1. węzłowato
· .
.
kapu.foie, której jak na złość nie mo:i:rta .
było dostać w sklepach...
1 -:--- Nie chcę się dłu~o , ~ozwo~ Czy mogę prosić o pół kilograma 1' dz1ć nad sprawą. Chodzcie na
kapust.y? - zwróciłam się do eksr.edi1mt tkalnię to sami . zobaczycie.

Brak

ki •
.
- NA. sarbnek _f'mś i. ma?
ie, o K'I<• me wracam z fabryki
i

„._ Niestetv

w t.akim.

przyjiić z M::z}1iiem.
Nie pomogły

razie

proszę

!lumac:ienia, :ie mieu·

kam na Julianowie i w żaden sposób nie
zdążę przed :wnknięciem sklepu wróje&t &ucha,
cić ·z 1iac:i:yniem,
.
'd ieł kapusta
.
ponzewaz zna; owa a się n.ie w beczce,

a w emaliouxmej misce.
Nic nie pomogło. Ekspedientl1·a się
uparła. Albo garnczek, albo„. nici!
No i w nied:&ielę 1'ie mieliśmy kapusty. Wieprzowy kotlet nie przechod:iił
przez gardło, a mqż szalał ;r; wściekłaśna
ja
ci, nie chcqc
głowie, aby zdobyć upragnione wit.aminy.
Za kilka tygod1ii kis:iona ka.pusta prze
problemem. Miejsce jej mistanie /,
7114 nowal11ln'. ale aż strach pomyśleć
co &ię wtedy •Umie s wpasem teKo arty
kułu, który wskutek mewła.ieiu:ąo po.
dejścia obslugi sklep~j :. pewnością
ulegnie zniszczeniu, tak jak to miało jui
miejsce w ubiesłrm roku.
Czyi. wifc .ami<l.9t u&rudni4ć, nie Mle
żałoby udostępnić klientom apr11f!tiajy
tej, rak w Jlor:i;e zim.owej potrzebnej

wierzyć, że

swwałam

analizy pracy

przyczyną niedociągnięć w

- No, ale ludzie ... - krzyknął
poprzez huk pracujących warszta
tów. - Popatrzcie ną. ludzi. Widzicie? Same młodziaki. Jak tu
z takimi pracować? Zresztą zaraz się przekonacie.
kr oPrzeszliśmy znów kilka
ków i zatrzymaliśmy się przy zespole krosien tkaczki Heleny Borowskiej. Młoda dziewczyna zajęta była akurat zwi,ązywaniem
zerwanej osnowy.

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

ZMP-owcy

zwiedzają Moskwę

,„

jarzyny~

(w)

Wniedzielę plenum

Łódzkiego Komitetu
Obrońców Pokoju

Ł6dzki Komi.te:t Obrońców Pokoju
zawiadamia, ie dnia 11 mairca br„
o godz. 10-ej w świetlicy Zarządu
Nieruchomośd przy ul. Kilińskiego
95 odbędzie się roz.szerwne plenarne
posiedzenie ŁKOP.
Na plenum nastąpi wręczenie dy·
plomów u-znania i odznaczeń aktywi·
storn ruchu pokoju.

23-osokwa delegacja mlod?.ieiy robotniczej i aktywu robotniczego ZMP, która
powróciła w dniu 5 bm. ze Zwi11zku Ra <lzieckiego, podcoo.s pobytu w ZSRR
zwiedziła M06łąv~.

•

Na roj.: delegaeja młodzieży polskiej na tle Kremla.

W szkołach średnich dobrze, w podstawowych słabo

·Nauczyciele, rodzice i uczniowie
powinni

zdwoić wysiłki,

aby

osiągnąć

lepsze wyniki nauczania

O ile bilans pierwszego półrocza w łódzkich szkołach średnich -jak już o tym pisaliśmy - przedstawia się pomyślnie, w szkołach podstawowych sytuac;a nie wygląda „różowo". Przeprowadzone przez
wizytatorów kontrole wykazały• .ie zarówno styl pracy jak i dotychcza
sowe wyniki nauczania wcale nic są zadowalające.
Wprawdzie w przeciągu ostatnie
go okresu poprawiła się frekwencja
ucznió~, niemniej jednak nie ··gstąpiła poprawa w wynikach nauki.
N a terenie samego tylko śródmieśda 20 procent uczniów szkół podstawowych otrzymało za pierwsze
półrocze oceny niedostateczne. Są
w§ród nich i tacy, którzy mają tyl·
ko po jednej lub dwie „dwóje",
większość jednak ma po trzy, cztery, a nawet większą ilo.ść „dwój".
Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest nie zawsze zła wola uczniów.
Wizytacje wykazały, źe tv niektórych szkołach wielki wpływ na ten
wynik miał wadliwy styl nauczania.
Stwierdzono, że istniejące plany
dydaktyczno-wychowawcze są nie·
rą.z niewłaściwie ujęte pod względem treści i budowy, \'..•posiadają
odpowiedniego instruktażu. Tak jest
np. w szkole Nr 36. Wielu kierow·
ników. cechuje jeszcze dawny styl
pracy indvwidualnej i niedocenianie

Pani majstra. Dlaczego nie poprosi instruktorki o wskazówki
·jak obchodzić sie z krosnami, jak
zorganizować prace wielowarszta
tową?

- Instruktorki? Pierwszy raz
w ogóle słyszę, że ]. est na naszeJ'
sali...
Prawie to samo mówi sąsiadka
Borowskiej, tkaczka z szóstek Karasińska. Zaglądamy do arkusza sprawozdawczego w Wydz.
Płacy i Pracy. Helena Borowska
pracując na 4 krosnach wyrabiała przeciętnie zaledwie 67.4 proc.
normy. Czym wiec ,kierowano
się stawiając ją na szóstki?
- Nie było ludzi... - mówią
nam w dyrekcji, ale następne pół
godziny, jakie spędzamy na tkalni znów daje na to przeczącą od-

. - Cały dzień dziś nie idzie mi
robota.„ - oświadczvła z wypiekami na policzkach. Nie mogę
dać sobie rady na tych ,,szóstkach".
_ Od dawna pracuje Pani na
6 krosnach?
- Nie dawno, ale przedtem na
„czwórkach" też szło mi nie za powiedź.

w., nowoczesneJ,·
p osz liś my.
widnei· i czystej tkalni kolorowej
szy
.
·
H
ZPB .
arnama na pierw
lffi,
rzut oka nic nie wróżyło katastrofy. Idąc szerokim gankiem
obserwowaliśmy tkaczy i maszytęgo...
ny.
- Ile wyrabia Pani bazy?
- No i co? - zapytał zastępca.
- Nie wiem.
Nie bardzo wiedziałam 00 ozna
.- A zna Pani swój plan dziencza to zapytanie, trudno po kilku
minutach pobytu na sali zana1i- ny, lub miesięcz,ny?
- Nie.
zowat sytuację i ujawnić błędy.
- To dlaczego nie zapyta o to
Zastępca postanowił mi pomóc.

I

ZPB irn. Harnarna

Sławomir Szymczak pracuje na
4 krosnach i stale przekracza
norme.
- To jeden z naszych „asów"
- oświadcza dytektor techniczno
produkcyjny. Dlaczego więc ten
„as" pracuje na czwórkach, zamiast na szóstkach?
Chętnie przeszedłbym na
mówi Szymczak. szóstki
Przecież na szóstkach można wię
cej zar~b~ć, tylko krosna musiałbym miec dostalowane.
Podobnego zdania iest i Krystyna Białkowska iedna z czołowych tkaczek tkalni. osługująca
4 krosna i osiągająca 117 proc.
bazy. Roman Bonik z czwórek,
wyrabiający 126 proc. normy,
oświadcza wprawdzie, że „po co
si~ pchać na szóstki. kiedy z
czwórek też człowiek może żyć",
ale jest to tylko dowodem, jak
mało kierownictwo fabryki oraz
rada 2akładowa i or,ganizac3a
partyjna interesuje się tym problemem, jak mało przykłada wagi do akcji uświadamiania i mobilizowania załogi do wykonywania naczelnych dz.iś zadań walki
o plan.
W ZPB im. Harnama 80,6 proc.
załogi nie wykonuie baz akordo./'
wych.
- Cóż mamy robić? - S!yszymy w dyrekcji. - Przecież szkolimy, przec1ez na tkalni są instruktorki, ale co n.a to poradzić
kiedy tkacze są nieodpowiedni.
Wydaje nam sie, że i tu sprawa wygląda nieco inaczei. Przeciętnie instruktorce podlega około 50 t!:caczek. A poza' tym należy mieć poważne zastrzeżenia do
samej metody prowadzonego tu
szkolenia. Np. instruktorka Janina Rajowa zamiast uczyć mło
dzież, obrała drogę na.i:o:miejszego oporu, spełniając od czasu do
czasu funkcję pomocy. Mogliśmy
się o tym przekonać obserwując
przez dłuższą chwilę, gdy wypruwała gniazdko z krosna Czesła-

-

wiedzi uczniów. Odpowiedzi dziatwy klasy Vlla i b w szkole Nr 22
pozbawione są niejednokrotnie sen·
su. Wizytatorzy do~adywali się
na przykład, że „Kościusż.lco dowodził armią polską w ZSRR", „Sta·
znaczenia kolektywu w życiu szko- lingrad leży nad Bałtykiem" itp.
ły.
nonsensów.
Niektórzy nauczyciele nie sta- Interesujące odkrycia
Poza tym w czasie kontroli ujaw
nił się brak przygotowania ideologkznego i zawodowego u nauczy· trolują pracy dzieci, zwłaszcza wy
cieli oraz zbyt słabe uaktywnienie konywania zadań domowych.
W wyniku kontroli stwierdzono •
rodziców. Przykładem niewłaściwie
pracujących komitetów rodzicic/- także, że wielu uczniów posiada za 1l
niski poziom naukowy, ma wielkie
Z nadejściem wiosny w.znowione
skich mogą być komitety przy szko braki w podstawo~ch wiadomoś
.zostaną prace wylc0ipalis.Jrowe, prolach Nr Nr 1, 155 oraz 135. W tej ciach itp. Zjawisko to występuje wadzone dotychcz.a s przez Łódzik~
ostatniej praca komitetu ogranicza szczególnie w klasach starszych Ośrodek Badań PrehistoryCZJ11ych z
ramienia kierownictwa badań nad
się do urządzania zabaw dla zdo· szkół podstawowych.
W
Dlatego też w szkolach podstawo początkami państwa polsilciego.
bycia fu'!_duszów na cele gospodar wych należy zmienić dotychcźaso r0<lru bieżącym prace prowa<kone bę
cze szkoły.
wg styl pracy. Kolektyw szkolnq dą na terenie gll'O(iu tu.mslkiego, w
pow. łęczyckim oraz na terenie
Kierownictwa szkół nie doceniają musi być ściśle ze sobą powiązany. Gdańska.
We wszystkich pracach muszą brać
i nie wykorzystują energii ZHP ~ udział nie tylko nauczyciele, ale i
Co się tyca:y wykopalisk z Lutowalce 0 wyeliminowanie niedosta· komitety rodzicielskie, aktyw ucz- mierska pod Łodz.ią.. gd~e w roku
1949 odkryto cmerutarl"zysko pochodzą
tecznych ocen. Przykładem tego ro- niowski oraz pracownicy pomocni- ce z III-go okresu wczesno-historycz
woźni.
np.
czy
nego (XI - XII wiek), ja.k też podzaju zaniedbania może być szkoła
Grono nauczycielskie winno grun
Nr 19. W tej samej szkole nie wy· townie przygotowywać się do każdej z<>Stałośei rosady łużyc'kiej z IV okresu epoki brązu (1000 - 900 lat
korzystuje się równie:! należycie po· lekcji, brać czynny udział w doucza przed naszą erą) to są one aboonie
aktyw
ZcIB
niu słabych uczruow,
przedmiotem konserwacji i studiów.
mocy naukowych.
ucznii.owski powinien czuwać nad
Jak dotychczaoS ustalono, mnentaO braku przygotowania ic.łeolo należytą frekwencją, zachowaniem
11zysko lutomierskie zawiera ma.czgicznego i zawodowego niektórych się uczniów ł akcją czytelni~wa. ną liczbę grobów &Zlkieletowych i cia
nauczycieli mogą świadczyć wypo-łopalnoych, ,przeważnie boga1to wypo·

~~~ąu~=~~óa:ie:o W,,,y~re~~~~ n~:cż~~~

wy HE:dnarek, nie interesując się
wcale czy tkaczka przygląda się
tej czynności, ani nie instruując
jej jak zapobiegać podobnym wypadkom.
Brak opieki nad niewykwalifikowaną załorra w tkalni oraz
"
brak codzienne.i kontroli wykony
planów produkcyjnych
wania
jest przyczyną złej pracy Zakła
dów im. Harnama. Fakt. iż zakłady nie mają liczników utrudnia
co prawda codzienna kontrolę i
analizę, ale tylko do pewnego
stopnia. W tej samej np. sytuacji
znajdują się Zakłady im. 1 Dywizji, a jednak przez wkręcenie
papierowego metra w osnowę
doskonale dają sobie radę bez
liczników.
Kierownictwo Zakładów im.
Harnama, które w styczniu wykonały zaledwie 81,4 proc. planu
w lutym zaś 84,4 proc. powinno
poważnie zastanowić sie nad zagadnieniern i po dokładne; analizie wyciągnąć z dotychczasowej
pracy właściwe wnioski. Nie należy sugerować się z f!.Óry 'twierdzeniem, że to tka.cze sa przyczyną zaniżania planów. Trzeba tym
tkaczom pokazać drogę do wykonywania zadań, a to jest przecież
podstawowym obowiazkiem zarówno dyrekcj·1 jak i rady zakła-
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A CO Z CHLEBEM?
Czytajqc uważnie „Express", nie spot
dotychczas iadnej notatki na te
mat stylu pracy SWldzielni Piekarskiej.
A warto o niej coś napisać. Podaję nastę
pujqcy fakt.
Dnia 3 bm. wstąpiłem 40 uspołecznia
n.ej piekarni przy ul. Rzgowskiej Nr 49
po c1Ueb. Nie było chleba, ale zape!Qłio
no mn~, :ie bfd:rie nazajutr:i; rano.
Kiedy zgłosiłem nę nazajutrz (niedzie
W.), zastałem już tam kilka osób, które
również poprzedniego dnia, wracając i:
pracy, nie dostały chleba. Ale i tym ra
zem odprm~iono 11<1$ z kwitkiem. C1Ueba
nie było. Kto t" jest winien? Niewqtpli
wie SpółdzielnU. Piekarska, która zapew
11iła kierownika powyższego skleptt, :ie
dostarczy rano pieczywa„
kałem

Młody Czytelnik
(-) Aleksander Stojan.

Oddajemy głos Spółdzielni Piekar·
skiej w nadziei, że wyjaśnienia dostarczy nieco szybeiej, niż„. piecey·
wa.

pod Łodzią

Osada sprzed 3.000 lat
cmentarzysko wojów Waregów ruskich

.m

„„

~ażonych w broń i sprzęt do konnej
Ja'Zdy oraz w ozdoby kobiece. W je·
dnym z grobów znaleziono m. in.
krzyży;k pochodzenia bizantyjS1kiego
w kiłku innych resztki pisanek ~
cha.rakterystyc.z.nym OQ"namencie z
Zda!liem prehlstoryków,
~l8:zury.
sw1adczy to o 1ch pochodzeniu z Kijowa, gdzie we wozesnym średnio
wieczu wyrabiano takie pisanki.
Uczeni interesujący się badaniami
na terenie Lutollllierska wysuwają
hipotezę, iż w grobach lutomierskich złożone zostały ~włoki wojów
Wareg6w ruskich, którzy przybyli w
XI - XII wieku z ówczesnego pań
stwa kijowS'kiego, bądź 1W cha1·akterze członków drużyn książąt rusk_ich, p~·zebywających w Polsce, bądź
c1ągnęh p1·astarym szlakiem, na któ
rym leżał Lutomiersk i !który wjódł
z Kijowa przez Sandomierz i Ł~z;v
cę do Poz.nania.

l

STR. 6.

„EXPRE~S

zdobędzie

zawodów

w Bytomiu
W fi n ałowej walce o Zimowy Puc:har Miast · znajdą się na starcie reprezentacyjne zespoły śłą~ka, JPoznania i Łodzi. Drużyna łódzka udała
się w p odróż już wczoraj, ponieważ
zawody potrwają dwa dni (sobota, nie
dziela).
B iorąc jednak pod uwagę, że dzj.
siaj o dbędzie się tylko mecz piłki
'~l"-! •11~ ; , pływacy nasi mogą spotkać
sln z zarzutem, ż e większość zawod >; il~ ó w , nie bio rących udziału w wa·
zbyt wcześnie ,
wy jech ała
~cr p o! o
or.l ~ y'V aj ąc się tym samym od zajęć
w ~zk 'Jle, czy też od warsztatów pra·
" Y· Trzeba jednak wziąć pod uwagę ,
że basen w Bytomiu ma inne rozmiary. ż e długość jego wynosi 33 m., a
l o d:d;i.n·~ są przyzwyczajeni do ba·
więc
Jeśli
senów 25-metrowych.
lepsze wyniki, muszą
cl'cą uzyskać
pFn pro wadzić przynajmniej dwa trenin:;iL przyzwyczaić się do bytomskiej

~ru ~iach
rozgorzej~ walka

W 4-ech

o mieisce w lid.ze
tenisa stołowego
W

i 11iedzielę odbędą si ę roztenisa stołowe go o w ejś c i e do li

w botę

gr:„, 1, j
gi. Bę d ą cme przeprowadzon e w cztcr<'clr

gru pach,

w e dług na stępując eg o

łu:

I grupa w Opolu:
Opole.

~ zó ; „ .

~ 1 ·grupa '~

podzia-

Śląsk, Kraków, Rzc

l'o:imaniu:

pf~ WHCk

&i~·~

p~§C

pł y walni, nawrotów, wody, a przedoll
wszystkim do startu.
W ub. roku puchar zdob y ła Lódt,
spr awiaiąc tym w i~l k ą niespodziankę.
Po roku sy łu ac ja się zmieniła - pewnym f;w•ory iem wydaje się być te·
raz Śląsk. Łó dź będzie musiała sto·
z Poznaniem o
ciężką walkę
czyć
drugie miejsce.

Najmocniejszymi punktami zespołu
Proniewiczówna (200 m.
st. klas.), Dobrowolski (?.Ol! m. st.
klas.) i Boniecki (100 m. st. grzbiet.}
TP. trójka pov...-inna zająć pierwsze
miejsca, choci a ż nie należy J?fZY·
pus zczać , 7.ehy jej to przy s zło łatwo.
Dobrowolskiego czeka najtrudniej:;za
czy
walka, j.1dyż Krauze, Kuklok
Goeb: to zawodnicy, kt6rzy będa
·
mi eli wiele do powiedzenia.
łó dzkiego są:

Niemniej ciekawie zapowiada się
na 100 m. st. dow., w kt6rym
P roce! na pewno zechce zrewanżować
s ię Bo nie ck iemu :-.a poraikę do?;na11f! w ub. roku w Warsr.a~il! .
. V( szt a~ -.i cie męsl, \ej za9ewne zwynatomiil>t sztafetv żeń
c1ęzy ślask,
skie będ'ą walczyły od startu do me·
ty, a wyniku nie spos ć b przewidzieć.
P.ó.wni~ż w piłce wodnej śląsk wy·
daie się bezkonkur~n cyjny, a wynik
spo·•k;:;ni<" Łód ·.s - " ozMń <.<idecydu·
k; o dru~im miejsc~.
W} ś cig

chłopcy!

śląi;k,

\J

nowe rekordy
Ponieważ

li j stąpienia.

Polski

Teraz okazuje

się, że

gdy-

n~liści p~char~ by Zrzeszenie Sportowe „Włókniarz"

n!e zan!edb~h
niczego 1 niezwykle staran
przygotonie
wywali się do
ostatecznej roz
grywki, można
nie
oczekiwać
tylko dobrych,
lecz i doskona
wyników.
łych
Wydaje się, że
reniejeden
Polski
kord
jest zagrożony
tak w konkuzen·
rencjach
skich, jak i mę
skich.
zakońNa
kilka
czenie
o trusłów
dnościach organizacyjnych, · jakie pływacy łódzcy musieli zwalczyć chcąc
uczc:;tniczyć w spotkaniach pucharowych i w finałowej rozgrywcę. Otoż
oL;azuje się, że od Nowego Roku po·
zostawionó ich własnemu losowi i
nikt nie zatroszczył się o to skąd ma
ją czerpać środki finansowe na po·
krycie chociażby tylko kosztów przejazdu.
że na plenarnym zePamiętamy,
liraniu łódzldego WKKF ji>den z dzia
sprawę
poruszył
łaczy sportowych
dalszego subsydiowania sportu pły
wackiego, a to w związku z likwii powstaniem sekcji
dacją ŁOZPł.
Pamiętamy
pływackiej przy WKKF
że udzielono mu uspakają
również,
cej odpowiedzi i wyrażono - powiedzmy - zdziwienie dla tego wy-

Przyjemnym był dla mme
kier}y zaszedłem na salę
22 chłopców w ~ostiumach
sportowych przy ;z;aprauie gimnastycznej.
To trenowa/,a sekcja
bokserska. Chłopcy ćwi
czyli b01Td~ .energicznie i z za.palem. Po za
prawie dos::ło do pierw
szych pojedy,U.ów. Kol.
Ignaczak, jak i poma.•
gający mu kol. Pietrzak
musieli. raz po raz upo
11iinać i dawać wskm:ów
ki walczącym. Chłopcy
m.ajq po1ęc1e o boksie, :majq ziua.dy wal
ki, ~~ ponieważ brak im dostatecznej
techn~ki, toteż wszystko opierajq na siJ.e.
Stąd szybkie zmęczenie. Konclycja zawo
i
dzi.
b owiązania.
również /IJkt,
i zobaczyłem

ieh o Zimowy P.u char Miast

, ,

m.ogą

A teraz

69

o znań - L. ó d ź ' ,.~;;;1=·~;~~;,~~~

I M1'strzostwa s1·' tko' wk1"
Olaz:tyn, druz• yn szkolnych

Dolny

Ło dz, Poznan, Częstocho'Wa,

Nr

puchar?

I s
Finał

ILUS7 RUW ANY"

nie pospieszyło pływakom z pomocą
finansową i nie wyasygnowało ze
.
•
s~eJ ~asy ~woły 4.500 ~ł. łodzianie
nie po1~cha~1by d.o Szc~e.cm~. P~~wdo
podobnie me wy1echahby rowmez do
Bytomia, gdyby nie kredyt w wysokości 3 tys. zł. udzielony im dla od·
miany przez LKS Włókniarz.

I tak życie wykazało, że wystąpie·
nie owego działacza i podniesione
przez niego obawy były więcej niż
Niemniej jednak nasi mlodń p1ęscia
u:iasadnione. Ponieważ jednak łódz
ki sport pływacki nie może żyć na 1 ze czynią z dni.a na dńeń postępy i na
kredyt, a zaciągnięte zobowiązania peu;no do sezonu wiosennego będą od
ktoś musi zapłacić, czekamy na udzie powiednio iPTZygotou'(lni. Trtmują dwa.
lenie przez WKKF wy1asn1enia 1 na razy w tygodniu o godz. 7.30 rano, lecs
którym można będzie coś budować. powstał projekt trenowania trzy razy 111
Hak.
tygodniu, co w znacznym stopniu przy•
czyniłoby się do podniesienia poziomu
'M 1111;1111111111111.1n111111 n
:;:
ich wyszkolenia.
,:,ladami Faski

WPaf awag u powstała
brygada kobieca
Za przykładem czołowego
boksera Faski. z którego inicjatywy powstała w Pafawagu br ygada produkcyjna, utwo
rzono obecni~ w fabrvce wagonów we Wrocławiu produkcyjną brygadę kobiet.
Brygada ta składa się z
Zrzeszenia Sportoczłonkiń
wego Stal.

Sekcja ma już skompletowaną „ósem
kę", chociaż pierwszy jej występ prze•

widziany jest dopiero z.a 6 tygodni. Projektuje się mecz touVlr.zyski „XI-ka"
- „XV-Tra". Ogólnie rzecz biorąc ca·
la sekcju prezentuje się dobrze, totei
j e~li chod:i o najbliżs ze spotkania TUl·
stroje S<J optymistycme.
W chwili obecnej skład re[Veze11tacyj
11y „,XV-ki" jest następujący: musza -

Głodo, piórko
Kabat, lekka, - Sikom, lekkopółśrednia - Pietrzak, półśrednia - lg
naczak, lekko-średnia - Strumiło i śre

Zajączkowski, kogucia -

wa -

II~ grupa ,~ Bydgoszczy:
Gdansk, Szczecin, j'omorze,
Po doprowadzeniu do finału rozgry Czwórmecz piłki ręcznej
VI grupa w Warszawie: Lublin, Kie!
dnia - Huju.W..
ce, Radom, podokręg Kielce, Białystok, wek drużyn żeń skich, obecnie na are
Korespondent „Expressu ll."
nę mistrzostw s~kół średnich webo·
"arszawa.
Al. Łukowicz.
Z ramienia Łodzi w walkach o wejś dz ą zespoły siatkówki męskiej.
Rozgrywki roz.poczynają się w dniu
cie do ligi weźmie udział łódzka Spójsportowych
staranne
na
kół
uwagi
z
a.
dzisiejszym,
Gra.ią na.f lepsze druźyny
ni a.
przygotowanie się dirużyn i i.eh silne
W har1~· ach sto
Trwając y od dłuuzego czasu w Lodzi
składy zapowiadają się one ciekawie. turniej piłki
licy wystąpią mi
ręcw ej dla drużyn kół
Zawody ściągną zapewne nie tylk-0 sportowych w yłonił już zwycięzców.
odznakę
» - - - strzowi. kół spor
liczne rzesze zainteresowanej młodzie
towych z ub. 110
tiiatkówki
finałowych spotkaniach
W
ży ale i starszych :i;wolenmików piliki
ku. W siatkówce urządzają
męskiej Spójnia 248 pokonała Spójnię
ręcznej.
żeń
"""'·--""'męskiej i
Zmartwieni sportowcy : VII PG i L .:
wygra
V
Skóra
15:5),
(15:11,
2:0
(Kutno)
Sekcja narciai·ska Akademickieg o
koło
skiej
Spotkania odbyw·ać s ię b ędą w czte
W r1ngrywakch mistrzowski.eh biorą u- r ech grupach na sali MDK przy ul. ła ze Spójnią (Kutno) 2:1 (15:9, 6:15,
Sportowego w Łod zi , orZrzes-zenia
Ogniwn
sport()we
dział tylko drużyny s:i;kół średnich ogól
Moniuszki i VI TPD im. Fornal &kiej 15 :6) a Spójnia 248 przegrała ze Skórą
w ganizuje w niedzielę dnia 11. 3. 51 r.
---~~d:,l.\JLJ przy CRZZ,
4:15).
7,
15:
nokształcących.
(11:15,
1:2
V
na Karolewie.
koszykówce 7:cń~ do stępne dla ws.zystkich biegi maso·
Pierwsze miejsce zdobyła zatem dru
W ~obotę rozgry wki rozpoczynają
Jó zef Piekarz. Trzebinia. Prosimy o
koło
skiej
V.
Skóra
żyna
godz.
o
niedzielę
w
a
17,
godz.
o
ię
sportowe Spójnia we na S.PO i Odzmakę Sprawności
podanie dokładnego adresu i dalsze nad s
miej
pierwsze
męskiej
• W koszykówce
9 i godz. 17.
'------..;;;:~..i 1>rzy Lic. Handl o PZN ·
Eylanie korespondencji.
sce zajęła Spójnia (Rada Okręgowa) bi
Zgłoszenia przyjmowane będą na
we Włochach a w koszykówce mę
'IYm
jąe w finale ZPB im. F. Dzierżyńskie skiej kolo sportowe Kole.jaru: przy
miejscu startu o<l godz. 8.30 do 10,
PLL Lot.
go 38:34 (19:19).
TEATRI"
W siatkówce żeńskiej pierwsze miejPonieważ w Lodzi. w ramach tum.ie- w gajówce w Łagiewnikach, dojazd
Nowy - „ZWYCIĘSTWO" - go·
sce zajął zespól Gimn. Papierniczego ju koszykówka żeńska nie była ro.zgrywa tramwajem 17 i następnie ul.. Wydzina 15, przedstawienie zamknięte.
ŁKS Włókniarz dzięki zwycięstwu nad ZPB im. F. Dziru· na ~ względ~ na. brak z.głos':eń, ." ' cieczkową, niebiesikim1i zmakami. W
„PAN
Im. Stefa.na Jaracza
żyńskiego 2: O (15: 5 15: 6).
· Ak
~będ
· ·,
tyin s·a·n1ym mteJscu
11 ystąp1 druzy
medizrelnym
cz;wormeczu
GELDHAB" - godz. 19.
ą, się
(J•J
inógł znaleźć Zwycięskie druż};i1y wezn1ą udział w na
· d y.na zgł o· k o Je
· Ja
89, k·tora
„ ·
.a.
.
. .
SpOJma
Powszechny - nieczynny.
dem1ckie Mistrzostwa Ło1L11 w biesiła się do rozgrywek.
WrurŁódź
ręcznej
piłki
czwórmeczu
Teatr żydowski - W ieczór GordiCzwórmecz odbędzie się w sali MDK gu sztafetowym. Zapraszamy do star
szawa, który odbędme się w Lodzi w
nowski.
tu sztafety innych Zrzeszeń.
godz. 14.
o
(niedziela).
jutrzejszym
dciu
projekOsa - „ZŁOTE NIEDOLE", godz.
Włókniarza
LKS
Ligowcy
towali rozegrać w niedzielę zawody
19.30.
Wykwalifikowanych tokarzy, ślu s a- ZGUBIONO odci- POTRZEBNA goLutnia - „ULUBIONE MELODIE" towarzyskie z bratnim Włólmiarzem
wymeldowa· sposia. Warunki do
rzy, tkaczy (ki), prządki, uczniów nek
god z. 19.15.
w Chodakowie, ale nic z tego nie wyj
tymczasowy bre. Obr. Stalinnia,
„PRZYGODA MTSIA dzie, bo Chodaków nie ma ochoty Księgowego - planistę finansowego, (ce), na tkalnię i przędzalnię (powy
Pinokio 5953
żej lat 18), inżyniera cieplnego i ro· fowód tożsamości. gradu 92.
godz. 17.
ŁAZĘGI" grać na śniegu i mrozie.
starszego księgowego !księg. prze- botników gospodarczych zatrudnią Kłos Józef.
59381-------nied:i;iela
bo
Stąd kłopot nielada,
mysł.), tokarzy wykwalifikowanych, natychmiast Zakłady Przemysłu Ba- STREPTOMYCY?l?ZYB~ĄKA~
to przecież ostatni wolny termin ślusarzy na remonty obrabiarek, wełnianego im. J. Stalina w Łodzi, NĘ sprzedam. Da- si~
duzf'. J?Ies.
przed rozpo częciem mistrzostw ligo- dwóch robotników do Działu Gospo- ul. Targowa 65. Zgłoszenia przyjmu szyńskiego 59 m. Wiadomosc Bmro
16, 18, 20.
ADRIA - Wiosna
BAJKA - Awantura na wsi - godz. wych i trzeba go stanowczo wykorzy darczego, maszynistkę wykwalifiko- je Dział Personalny.
Piotr5905 Ogłoszeń,
178 33.
stać na solidny trening. A tu partner waną z_atrudnią. natychmiast Zakłady ~~~---::-~~~-~---· 1.;:..;:..;.._ _ _ _..;:.:..;;,:1 ikowska 104a. 5843
17.30. 20.
stlv!.··1-------POTRZEBNA
samoelektryków
2-ch
tokarzy,
2-ch
Warszawska premiera „nawalił''. ..
BAŁTYK Wy'twórcze Aparatury N.is·k iego Naport
Zaczęto 110>zukiwania innego prze pięcia A - 16.30, 18.30, 20.30.
11. Zgłoszenia osobiste chodowych poszukuje od zaraz Eks- sza OSQba do d"Ztiec ZGUBIONO
ciwnika. Zg.i erz n.ie do Działu Kadr Łódź , ul. Gdańska pozytura Osobowa PKS. Podania ka. Rzgowska 45 fel. Uprasza się
Program aktualności
GDYNIA 5907 ~ zwrot dokumenWidzew nr 138.
chce grać.
- 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
167 wraz z życiorysein należy składać m. 8.
Pierzgalski
. Łów,
osobiście w Oddziale Kadr Ekspozy- SPRZEDAM
był początkowo skłon
MUZA - Niebo czy piekło - 18, 20.
Wod·
Robót
Odcinka
Kierownictwo
. wo~ ?:ygrnunt, Południo
tury - ul. Wólczańska 205-207.
ny, ale później strach
POLONIA - Warszawska premiera
246
w Łodzi, ul. Nowotki
no-Inż
5819
173 zek głęboki czes.k1 wa 23.
go obleciał.
1
- 16.30, 18.30, 20.30.
(Budy Stokowskie) przyjmie natych - - - - - - - - - - - - - - - - w dobrym stame.1-------- Jak to? Prze- miast
PRZEDWIOśNIE - Antoni Iwano- I
do pracy 8 - 10 monterów 0Gł..OSZENIA DROBNE Mielczarskiego 22, POTRZEBNA gocież wy JUZ macie
'
wicz gniewa się - 18, 20.
5939 sposia do wszystm. 5.
10 pomocniwodociągowych i 8 J'C\„„ ... "::. „ „gaz", a myśmy jesz ków
REKORD - Powrót Lassie - 18, 20.
CzartorydnialKi~go.
monterów oraz 4 spawaczy au· SREBRO
(zł~m, STREPTOMYCY- ZGUBIONO
cze nie zaczeli ko·
~·
ROBOTNIK - świania-rka i pastuch
togenic:i;nych do budowy magistrali ~o.i:ety) -: ka.E~ą N~ ~·zedam. Mo 4 b. m. złotą bran- sk1ego 48 (Koziny).
pać ... Nie. Nie możemy.
18, 20.
5827
wodociągowej w Łodzi. Pomieszcze- ilo~c .kupuJe Społ chnackiego 24 m. soletkę na ul. Brze
ROMA - Upadek Berli111a - II ser. , I tak wszyscy do kogq by się nie nie i stołówki zapewnione. Waru11ki
1- - - - - - - Sienkiewi
lub
inei·
5894
•
5.
„Argen·
dZ'lelma
zwrócnno 'v całym województwie, nie
18, 20.
t um" • Ł'd'
płacy do omówienia na miejscu.
.·
· bia
bi ły cza. Uczciwego zna ZAGINĄŁ pies
o z. p u.nkt ZAGINĄŁ
.
Brunatna pajęczyna, znaleziono partnera.
STYLOWY . ły owcz.arek duzy
I
a
.
Więc169 skupu - W hokeja to i owszem, ale w
6 szpic bez ogona. azcę uprasza się odprowadzić za
kowskiego
godz, 18, 20.
Wykwalli:fikowanych ślusarzy, toka- Punkt
Nikt nic nie wie - 18, 20. piłkę nożn~ ... Jeszcze za wcześnie.
skupu _:. Odp1'0wa~ić ~a na ko. zwrot za wydso- nag.rodzeniem.
śWIT wynagro ze- .
gi:odą. Wierzbowa im
.
, .
Nfo widząc innego wyjścia ŁKS rzy, frezerów, uczenice na przędzal Al. ·Koscmszk1
TATRY - Upadek Berlina - I ser.
ul. Sienkie- Piotrkowska 59 ~·
26. 40 _ 79 .
5899 'liem, 149,
Włókniarz zdęcydował, że w nied2lie nie ponad lat 18, robotników na od16, 18, 20.
37 - Ostrzega się
m. 5.
wicza
133
wykończał
i
tkalni
przędzalni,
działy
16.30, lę odbędzie si~ trening dwóch druTajna misja
WISŁA 5943 przed kupnem. SaPOSZUKIWANA POTRZEBNA ma
żyn: ligowej i I B. Lepsze to, niż ni, prŹedsiębiorstwo usługowe do my
18.30, 20.30.
16.30, bezczynność. Przecież trzeba się god cia okien zatrudnią. natychmiast Za- pomocndca domo- szymdstka , niepTa· SREBRO złom bina Wilke. 5901
Zapora
WŁóKNIARZ Oferty wycofane ' monety POTRZEB~TA podochodząca. cuj~ca .
nie przygotO\yać do pforwszego spot- kłady Prz.emysłu Bawełnianego im. wa
18:30, 20,30.- .
Linkow- mocnica domowa.
„By.strość", kupuję.
dobre. sub.
kania ligowego, zwłas:ncza " ·że pr7ry• Dub()is w Łodzi, ul. Sienkiewicza nr Warunki
WOLNOść - Rozśpiewana dolina 'pada <mona teren obcy (Ogmiwo Kra 82-84. Zgłaszać się do Działu Per- Próchnika 21, m.Piotrkowska 104a. ski, Piotrkowska Jaracza 55, m. 5,
~
16, 18, 20.
5823
162 front.
5813 120 i 52.
'176 „Prasa".
177 24.
sonalnego, ul. PKWN 30-34.
ków).
ZACHĘTA- Ham!et - 17, 20.

Łódź• W ar~zawa
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