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Dla umocnienia pokoju
Zw. Radziecki ponawia
zwołania

swą propozycję

konferencii czterech mocarstw

MOSKWA, 7.Z. - Agencja TASS
.fonosi:
,
.
Dni?; 23 stycz1;ua br. ambasa!Ior
F~anCJl p. Chatrugneau, charge daffiures USA p. Barbour oraz charge
d'affaircs Wielkiej Brytanii p. Nicholls
wręczyli ministrowi spraw zagl'anieznycb ZSRR - Wyszyńskiemu jednobrzmiące noty rządów Francji, USA i
Wielkiej Brytanii w odpowieclzi na no
ty rządu
radzieckiego z 30 gmdnia
1950 r. <lotyczące zwołania rady minisłl'ów spraw zagranicm:vch ZSRR
USA, Wielkiej Byrtanii i Francji ceIem rozpatrzenia s1.>raw.v wykonania
układu poczdants]dego o demilitary7..a~
cji Niemiec.
.
• .
Dnia 5 luiego br. nunisier ~pi·:iw za
granicznych ZSRR
W~:szyns~ ptrz.y
jął ambasaclora,
~·ruiCJl P· ' a a~gneau, charge d'affll;lres ~~fk.P; :arbo~:· i cha~·ge d'aff~n·es. ie ~CJ rytam~ P„ N1chollsa .1 'Y1ę:zyJ 1 ~18 '.;1~t:'.
zaw1craJące odpowiedz Izą u < zie
ckiego.
W nocie swej rząd francuski prosi
·ecki o dodatkowe wyi'aśnierząd radzl
nia w sprawie wstępnej .narady przedstawicieli czterech rządów. Rząd fran

rech ministrów i kolejność rozpatrywania spra~, ,nie wdając się W meritum ngadn1en. W koncu rząd francu
ski proponuje Paryż jako miejsce zwo
łania wstępnej narady, stwierdzając,

że data tej narady„ usta,lona zostap!ę,

··
.
1· Wykonanie

produkc1.11ne
.
7

drodze ko.nsultaC]l czt~rech rząd6W··2334 społdz1eln1e
po otrzymaniu zgody Związku RadAe.
•
ckiego na propozycie wyłuszczone ,.,..
z~re1astrnwano
nocie francuskiej.
"
._
U
W

Nota rzqdu radzieckiego
W zwiazk.u z notą rządu
francuskieg.o z 23 ·stycznia 1951
. .
r. Mm1sterstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oświadczyło
ń1 in .

Tych troje - to a.bsolwenoi Państwowego Teclmicum Włókienniczego
w Łodzi, kt,;rzy ukończyli Je z eh lubnym tytułem pr.wdowników
nauki i pracy społecznej. - Przy szli z fabryk do Technicum, jako
przodujący robotnicy ukończyli je, jako przodujący uczniowie. Na
zdJ'lOiu od lewej: WACŁAWA SZCZEPKOWSKA,
TADEUSZ
CZA.TKOWSJH i TADEUSZ ZIĘBA.
_
•
•

WARSZAWA, - Szybki rozwój
gospodarki naszych spółdzielni produkcyjnych, wysokie plony, zebrane p1·zez spółdzielnie i coraz lepsze
wyniki hodowli spółdzielczej, jak·
ró-wnież wysokie zarobki, jakie
obecnie - po dokonaniu podziału
dochodów za roku ubiegły - otrzymują członkowie spółdzielni zachęcają coraz nowe
grupy mało 1

niejsze kroki rządów tych państw zmie
n,ają wyraźnie do odblldowy w Niem
czeeh zachodnich i·egularnej armii nie
mieckiej oraz do tak olbrzymiego zwię
kszenia zbrojeń w Europie i w Stanach
Zjednoczonyc11, iż budzi to coraz więk
sze obawy wśród nal'odów, które jesr:
cze niedawno przeżywały wstrząsy i
niedole II Wojny światowej. z tego
właśnie powodu rząd radziecki jeszcze
30 listopada ub. r. podjął inicjatywę
zwołania rady ministrow spraw zagra
nicznych celem przedyskutowania spra
wy demilitaryzacji Niemiec. Ponieważ rząd Francji, podobnie jak rządy
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo
nych, również oświadcza, iż dąży do
trwałego polepszenia stosunków między"Francją, Wielką Brytanią, Stana-

. ,
postanow1en układu
poczdamsk!eg() w sprawie demilitaryzcaji Niemiec i usunięcie rozbieżfi
ności w stanowisku czterech mocarstw
Komitetu Wykonawczego
w tej sprawie ma doniosłe znaczenie
$FMD
d~a .osłabienia istniejącego obecnie i1a
p1ęc1a sytuacji międzynarodowej i nie
PRAGA, 7.11. - W środę rozpoczęły się w Pradze obrady Komitew'.ltpliwie ~acznie sprzyjałoby ~opra
tu Wykonawczego Swiatowej Fedewie sto~unkow między .Francją, W1i:lkl!
Brytanią, Stanami Zjednoczónym1 i
racji Młodzieży Demokl'atycznej. W
obradach uczestniczą przedstawiZwiązkiem Radzieckim. Tymczasem no
ciele młodzieży 24 )f:rajów. Pierws'Zc
wojo.rska narada n;,inistrów .spri;w ~a;
gramćznych Franc)!, USA l W1elk1eJ
posiedzenie zagaił prezes
SFMD
B
„
, .
1950
„
(Ciąg dalszy na 1tronie drugiej}
rytanu we wrzesmu
r. oraz poz
Enrico Berlinguer.
---'-------------------------

„

dn
1 lutano
br
U
\ ~~
„

średniorolnych

chłopów w różnych
01·ganizowania gospo.zespołowych.
Toteż
liczba
spółdzielni powiększa się z dnia na·
dzień. Dobitnie świadczy o tym !akt,
że w styczniu br. zarejestrowano w
całym kraju
135 nowych gospodarstw zespołowych, co powiększy„

wsiach
darstw

do

ło ogólną liczbę istniejących

spół•

clzielni do 2.334.
W socjalistycznej przebudowie
wsi przoduje województwo szczeciń
skie, gdzie w końcu stycznia ilość
gromad, w których zorganizowano
gospodarstwa zespołowe, stanowiła
25 proc. ogólnej ilości gromad tego
województwa.
Spośród powiatów na czoło wysunął się powiat Drawsko w województwie koszalińskim. Ma!Q i średnio
rolni chłopi tego powiatu zorganizowali już spółdzielnie we wszystkich
bez wyjątku gromadach. Bardzo poważnie zaawansowany
jest również rozwój spółdzielczości produkcyjnej w powiatach: Stargard w wo
jewództwie szczecif1skim i Ząbka~
wice w wojęwództwie wrocławskim.
sprawami dotyczącymi
demilitaryzacji
S~l· ę
W pie1·ws:1.ym na ogólną .Jość 69 gro
Niemiec
również inne
podstawowe
,,..
U
mad spółdzielnie zorganizowały doproblemy, których rozwiązanie pozwo
tychczas 61 gromad, a w drugim liliłoby
polepszyć stosunki między Zwią
obrad 6'o ...lsJI. Pollt••czne'J
ONZ
zkiem Radzieckim a Stanami ZjednoWJ
czba gospodarstw zespołowych wyczonymi, Wielką Brytanią i Francją
, NOWY JORK, 7.2. - We wtol'ek komisja polityczna
Zgromad7A!nia skłego obszaru powietrznego przez sa- nosi 43,. z c:.:ego 28 zorganizowaoraz usunąć przyczyny istniejącego w
nych w ubiełym miesiącu.
chwili obecnej napięcia międzynarodo Ogolnego Narodów Zjednoczonych wznowiła rozpatrywanie skargi Związku moloty amerykańskie.
Radzieckiego
na
agresję
Stanów
Zjednoczonych
przeciwko
Chii1skiej
RepuW
imieniu
delegacji
radzieckiej
Cawego. Jednocześnie l'Ząd francuski
·
rapkin zgłosił rezolucję stwiercfaającą, '
stwierdza, że nie może się zgodzić na blice Ludowej.
., · .
.
że Zg1·omad:r.enie Ogólne potępia bezprzyjęcie deklaracji prask~ej ja~o !?od
Pr:z~stawi~iel Związku Radzieckiego teryt~riun~ chrn~kiego.
Ca1:apk~n PJ'.2Y prawne akty rząclu USA wobec Chin
stawy dyskusji w spra~1e Nier:i1ec, C~apkm .złozył oświadczenie w sprapommał, z~ ~w~ązek !!ad~1~cln złoz~ł oraz oba1·cza n.ąd amerykański pełnią
i·ząd francuski podkresla daJei, że w'.e skargi na P?gwałcenie granic pos~argę w ~m1eruu ~l11nsk1e! Re~ubli- odpowiedzialn1>ści
te akty, za s7Jco opinię qron1ad9
przedstawiciele
czterech rząd~:" na wietrznych Chin przez siły lotnicze k1 ~udowe) w Radzie Bezp1~zensn;ra, dy wyrządzone w za
wynikll tych aktów
Pełne, w planowa»ej wysokości zre•
wstępnej naradzie mieliby ustal~~ tyl- Stanów Zjednoczonych oraz na bom·
gdz1~ bl~k _'.l~glo-ameryk?nsk1. przeciw Chińskiej Republice Ludowej oraz 7.a alizowanie przez wszystkie cromady
ko porządek dzienny kon.ferenCJI czte bardowanie i ostrzeliwanie pl'zez nie
dostaw
zboża w ramach
skupu leat
stawi~ sit JeJ rozp~t:i'zemu, .me. do~u- wszelkie następstwa, do jakich mogą podlitaWO\Vym
obowiązkiem wszystkich
szczaiąc przedstawiciela Chin 1 ume- one doprowadzić. Rezolucja zaleca róchłupów. Wypełnienie tego obowlązlr;a
m~ż!iwił uc~walenie rezolucji r~dzie- wnież, aby Rada Bezpieczeństwa podprzynosi chłopom i całemu społecw.ed
ckieJ, ~ mysl które) R:tda Bezpiecz~ń jęła niezwłocznie, zgodnie z arty. 11 litwu wielkie t rółnorodne korzyścl.
Jak w ubiegłym, tak i w bletącyrą.
st_wa wmna była potępić akty Stanow p. 2 Kal'ty, wszelkie kt·oki nieodzowne roku
z zadania planowej przeftaty zb•
Z1ednoczonycb.
do zapobieżenia bezprawnym aktom ża nallepiej wywlązuJlł i;Ję cblopl m;a.
Delegat radziecki nawiązał również rządu USA, narnszającym suweren- łorolni, gdyt oni naJbardzleJ nara.tenl
są na wyzysk kulackJ, w po.tael poty
historii rozpatrywania tej sprawy ność Chin oraz wyrządzającym szkody czek (oczywHcie
lichwla.rsklcl1) „na za
w ARS ZA WA, _ Każdy dzień przynosi nowe setki ton z?oża sprze do
w -Zgromadzeniu Ogolnym, podkreśla Chińskiej Republice 1..udowej i jej luci zlew lub prze:tycie" w okre1ile przełl
dawaneg·o państwu przez chłopów, którzy pra.gul\ przed te1·mmlem wy- jąc, że po włączeniu jej do porządku ności cywilnej.
nówkowym, Planowa sprzedaż zbo·ta.
jest zgoilna również z Interesami chi„
konać swe zobowiązania dostawy zł>oża. na roJi; gospodarczy 1950-l'll. dziennego Zgromadzenia Chiny LudoW toku dyskusji obszerne prtemó- p6w
średniorolnych. Im także zagrdif.
W wielu wypadkach dostawy odbywają, się zbiorowo. R?w~ocześ'!ie we przedstawiły dodatkowe dane, wienie wygłosił de1egat Polski - dr kułacka
spekulacJa, z druClej strony
szereg gromad przekracza plany, odstawiając dodatkowe Ilosci zboza. świadczące 0 dalszym naruszaniu chiń- Suchy.
zaś dostawa
zboia do pa.lhtwowycłl
pnnlct6w skupu
z&pe\•nla im szerec
Zbiorowe dostawy zboża odbyły plan dostaw zboża wykonało. J~
korzyści. Kułacy wiejscy w~zysklwll.
c7,e
11a10mia•t
dążą
do uchylenia slę od
się ostatnio m. inn. w gromadach ponad 300 gromad tego woJew wypełnienia ciążących na nich obowląw
Skomorochy i Tuczenty, gm. Gra- dztwa.
ków wobec pańlitwa, dążą do ukrycia.
bowiec, pow. hrubieszowski oraz w
z wielu wsi donoszą o uchw~
nadw)~rl• zbot.OwYcb,
pragnąc nlml
uspołecznionego
spelcuJować w· okresie przednówkowym.
pięciu gromadach pow. zamojskiego łacli zebrań gromadzkich w sprawie
Jednor.ześnle uilluJĄ równie-A I chłopów
i w licznych gromadach innych po- podwyższenia wykonanych już plapodejmują apel krakowskiego MHD
śred foroloych
skłonić do uchylania
wiatów woj. lubelskiego. Roczny nów odstawY zboża.
się od obowiązku dostawy zboża.
w
WARSZAW
A
N
a
apel
zawszystkich Powszechnych Domów ten
~pos6b
bogacze
wiejscy pragną naNiezależnie od przekraczania plapełtl ;, swoje logi
już ł tak napęczniał•
krakowskiego
MHD,
która
'l;'owa:?wych
do
współzawodnictwa
nów przez całe gromady i gminy,
bo ·
ł
.
·
b · o obmzenie kosztów własnych i przy - .kieszenie kosztem wyzysku biedne•
wielu
indywidualnych
chłopów ZO
.
wiąza a się znacznie 0 m- śpieszenie obiegu środków obroto- go d1lopl\ I mas pracujących w mle•
icle.
sprzedaje państwu ponadplan?we zyć koszty obrotu towarowego wych.
Wbrew tym podszeptO'm przewaźaJ1'•
ilości zboża M. inn. gospodaruJąca
ca c~ś6 średniorolnych, podobnie jak
i
wezwała do podejmowania poPoważne rezultaty w zakresie obmałorolni, wykonała Jut swe zoboWI<\•
na 7-hekta~ach chłopka J. Niewiab . n' pracowni- nlżki kosztów obrotu uzyslrują bry- zanla. Jednak spotyka się Jeszcze grodomska z gr.1iny Wicko (woj. ~dań dobnych
,
ZO ow1ąza
gady transportowe hurtowni centra- mady 1 powiaty, gdzie chłopi nie :rroNOWY JORK, 7. II. - W Wood- skie), odstawiła ponad 5 ton ziarn~! k?w całego handlu uspolecz- li handlowej przemysłu elektrote- zumiell w pel.ni, że przecląganfe termt
nu dostaw szko<lzi masom chłop~klm,
bridge (New Jersey) pociąg nowo- czyli z górą dwukrotnie więcej, niz monego pierwsza odpowiedzia- chn~cznego. Brygada z hurtowni łó
utrudnia planow11 gospodarkę całe111.u
jorskiej kolei podmiejskiej, wraca- jej wyznaczono.
ła w dniu 6 bm. załoga poznań- dzk1ej której k~e~Qwnłkiem Jest ob. p~ń twu I pracę aparatu zaopatrzeni&
Poszczególni
kułacy
nie
kryj_~
~
ludnoil'I
w .miastach. W takich groma
jący do Nowego ~or~u ~1legl kataskiego PDT
~atusz.ak, _przyspieszyła wyładowadach kOnlecznym
zmoblli.llowanle
strofie podczas ktor~J zgmęło 80 o- baw, że planowy skup spa~ahzuJe
•
me wagonow w IV kwartale r. ub. oplnll gromadzkie) jest
dla zwalczania kusób a 500 osób odmosło rany. Gdy ich możliwości spekulowania na
Po dyskusji zapadła uchwała w łącznie o 314 godzin, co dało hur.to- łackich podszeptów oraz zmuszenia bo
pociąg przejeżdżał w ~ełnym biegu przednówku kosztem potrzebują sprawie obniżenia w rb. kosztów wni ponad 42 tysiące zł. os:tczędno gaczy do sprzedaży państwu ukrYWa·
nadwyżelt zbożowych.
przez budowany ostatnio drewniany cych ziarna gospodarstw małorol obrotu 0 1I proc. w porównaniu z ści. Inicjatywę pracowników przeła nych
Ostatnio wydane rozporządzenie Ra·
nych
i
że
skupując
zboże
państ:vo
wiadukt, przerzuc?n:I'. nad ulicą, p~
rokiem ub. W tym celu załoga po- dunkowych CHPE podjęły inne cen- dy Ministrów postanawia, lż cl cblopl,
lctórzy d!> 28 lutego nie dostarczą cał
rowóz wykoleił się 1 runął„na uli- będzie mogło· w _tym okresie udzie- stanowiła przyśpieszyć obieg środ- trale handlowe.
kowitej 1Joścl zboża przewidzianej pia
lić
małorolnym
wydatnej
pomocy.
. cę, pociągając za sob~ szes~ ~po
ków
obrotowych,
Żwalniając
1.268
nem, będą wpłaci~ć zaliczkę podatku
śród jedenastu wagonow._ N1eop1.sa- Kułacy niejednokrotnie powstrzygruntowego według stawki podwyższo
tys. zł. - poprzez usprawnienie or- Działan~a
nej, z tym, że część zaliczki - równa
na panika zwiększył~ hczb~ ofiar. mują się od sprzedaży zboża pań ga~iz~cji sprzedaży
ornz
bardziej
nlewy11onane,j ilości dostaw zboża Niektórzy pasażerowi~ zostali ~ade stwu - ale ich opór przełamują wnikliwe planowanie zaopatrzenia
.
UJ
musi
liyć wpłacona w naturze.
ptani na śmierć. W1el~ pasazerów gospodarze, kt6rz.v solidnie wyko- pod względem asortymentu i dostoSrodklem, który zapewni najskuteCI
nują
sprzedaż
państwu
nadwyżek
PEKIN,
7.II.
W
środowym
koęJszą kontrolę w stosnnku do tych,
sądziło, że pociąg w chwih kat~stro
sowania do potrzeb sezonowych.
munikacie ogłoszonym ·w Phenianie, k rzy uchylają się od wypelnlenia zo
!y znajdował slę nad rzeką i wo- zbożowych.
bowbzań, jest organizowanie w groma
Ponadto
załoga postanowiła tak dowództwo naczelne
I{oreańskiej
bec tego wyska'kiwało prze~ okna
dac~ .zalegających . z dostawą tz:w, dnl
zorganizować pracę, by zwiększyć Armii Ludowej donosi, że w rejonie
zbozowycłi. w czasu\ których wieś zblo
wagonów na ulicę z wysokosci przeprzeciętny obrót na jednego praco- Wondżu oddziały Armii I.udowej
rowo odwozi zboże do punktów skupu.
szło 6 metrów.
wnika o 7,1 proc., co da znaczną odparły kontratak
nieprzyjacie- W stos1~nkn do kulakńw uporczywie
zł:ote wale winny
Była to trzecia z kolei w prz~cią
WARSZAWA„ _ W dniu 7 bm. no- oszczędność kosztów osobowych. W la, zadając mu znaczne straty. Na • 11krywa.114cycb
or!:'anb:o
pn;ymusowe· omłoty, Kugu mniej niż jednego roku ;v1elka ~omianowany poseł Norwegii p. Lau- ?Ys~u.sji. zgodnie stwier?zono, że frontach zachodnim i centralnym łak n1 si ać
odciuf, Ił chłopi pracnJ11cy
katastrofa kolejowa w obrębie no- r1tz Gronvold złożył wstępną wizytę istmeJą J~zcze dalsze mewykorzy- trwały wa1ki. Oddzi,1łv Armii.ludo- potępiają Jeao •pek\łluckl ·zamiary, a
wojorskiej sieci podmiejskiej. Pod- sekretarzowi genel'alnemu Minister- stane mozliwości obniżki kosztów wej, odpierając przeciwnatarcie nie- .lednoczeln!e zdecydO'IVanł 1ą· nie dopnścltl, by przez ltuła.lców rromada, Jak•
cr:as dwóch poprzednich katastrof stwa Spraw Zagranicznych - amba- własnych.
przyjaciela, zadają mu powa:&m1 ~~ \li .~... plllłnl 1kup11.
ndorowi Stefanowi Wierbłowskiemu.
Poznański PDT
wezwał
załogi ciosy.
1finęło 111 osób.
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dostarczają chłopi
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zboza
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Nota ·rza u ra dziecklego
(Qokończenle ze strony pierwszej)

. .
mi. ZJ~dnoczonymi i Związkiem Radzieckun oraz do usunięcia przyczyn
is~niejącego w chwili obecnej napięcia
m1fildZY!1arodow~go, rząd radziecki uwaza, ;.e. w takim wypadku nie powin
no byc ~attnych po~staw dla ~alsze_go
odt11cz11ma z.wołania rady ministrow
spraw zagramcznych.
rząd radziecki nie może pominąć
d
·
mJl
. czenie~ .tego, ~o zieje się w
o. statmc.h miesiąc.ach I .co widoczne
ś
_..... k d
az. emu.Je 11 now<>3orska narada
J""'."'
m1nistrow trze en moca~stw. tyl~o V.:Ys~nęła sprawę .odrodzema memieckich
s1ł zbr<?jnych i . odbudowy przemysłu
wojennego w Niemczech zachod~ich,
t~ od. teg~ ~z~su w zn~cznej m1er~e
u3aw~ło .się JUZ .:zeczywiste znaczenie
powyzszeJ ~ecyzJl. trzech m~cRrstw.
Całemu świ:itu w1a~ome jes~, ze. mi~-:
dzy rz~dam~ Fra;icJi, USA i Wielk1ei
Brytann z JedneJ strony . a :z~dei_n
~denauera "!'1 .Bonn z dr~g1ej JUZ n~e
Pl~rwszy miesiąc to;zą się .dalek<;> się
gaJące rozn:iowy, kto~ych mebezpieczk~ zna~me zrcn~I?~ałe jedst wEystunWmi J.ącymk potymoJ nar o. om dukrroe.na1ezy po
związ u z
, PY·
,
. . f a kt rozmow
,
·1·,
gen. E'isehs ie rowruez
h~ra z rządem Adenauell."~ - 'ZIWc>l':nnika odwetu.- w .. sp~a~e "'.ł~cze
rua wskrzeszan.eJ armu ruemi~ckieJ w
skła4, tzw. „zJe?noczon~ch sił, z?rojmianow~ma własme w
nych oraz
chwili obecnej gen. Eisenhowera dowódcą naczelnym tych sił zbrojnych,
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daje się pogosposób nie
żaden
o
uświadczeniami
oficjalnymi

co w z
dzić
dą7Amiu

do pokoju.
Fakt, że ponadto w szeregu państw
Europy oraz w Stanach Zjednoczonych
armii i wyścigu zbrojeń
zwiększenie
przybrały niespotykane rozmiary, potęguje, rzecz jasna, zriacznie napięeie
sytuacji międzynarodowej i zaniepoko
jenie wśród narodów. Powstała tego
rrozaju sytuacja, że konfeTencje mini
strów spraw zagranicznych z tych lub
innych powod6w odracza się coraz bar
dziej, a jednocześnie nie tylko nie do
Niemiec,
kqnuje się demilitaryzacji
lecz wręcz przeciwnie, podejmuje kro
ki zmierzające do odbudowy regulark
nej armii niemiec iej i przemysłu wojennego w Niemczech zachodnicl;i oraz

wude innych kroków maJącycn na ce
lu forsowani.a przygotowań do rtowej
wojny. Jeśli ten stan rzeczy będzie
trwał nadal to konferencja ministrów spraw 'zagranicmych, rzecz jasna, postawiona zostanie przed faldami dokonanymi. Rząd radziecki oświadczał już, iż ustosunkowuje się
negatywnie do tego rodzaju polityki
faktów dokonanych. Być może że taka
polityka odpowiada d"żeniom ~rth lub
•J
"
innych kół agresywnych, a1e rząd radziecki nie może nie zwrócić uwal!i na
niedopuszczalnośc istniejącej sytuacji.
w n.oci7 s'Yej rzą~ francuski komumkuie, ze uwaza za konieczne
prosić 0 wyjaśnienia w :ttlektótych spra
wach, poruszoi:iycł: w poprzedniej nocie rządu radzieckiego. Rząd frattcuski
py.ta w szczególności, cz~ rząd radziecki zgadza się rozpatrzyc poza sprawą
demilitaryzacji Nh~miec również inne
sprawy, jakkolwiek rząd francuski i
tym razem ni~ mewi 0 jakie właściwie
sprawy chodzi.
Rząd radziecki uważa za możliwe
przedyskutowanie na sesji rady mini:Sltrów spr.aiw zagranicznych równ:iież
innych spraw, mając na uwadze, że
e
tryw
e.r y t b d
ane prz z
e ę ą rozpa
aw
-.radę ministrów w takim składzie i w
jak przewiduje układ
takim trybie,
między ZSRR,
poczdamski zawarty
USA, Wielkfł Brytanię i Francję.
Co się tyczy uwagi rządu francuskie
go, iż deklaracja praska nie może być
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przyjęta za podstawę do dyskusH, to
stanowisko rządu radzieckiego w tej
sprawie zostało już przedstawione w
jego nocie z 30 grudnia 1950 r. Jest
rzeczą samo przez się zrozumiałą, iż
rząd radziecki wychodzi przy tym z
równego prawa wszystkich członków
rady ministrów spraw zagranicznych
na rozpatrzenie rady
do wnoszenia
wszelkich propozycji w sprawach któ
re będą przedmiotem dyskusJ'i. '
Rząd francuski w nocie z 23 styczni'a porusza sprawę z" adan' ws..,p
'"
nej narady przedstawiciel( czterech
mocarstw. Stanowisko rządu radzieckiego w tej sprawie również zostało
przedstawione w jego nocie z 30 grudnia 1950 r. Rząd radziecki uważa, że
wstępna narada przedstawicieli Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Zwiazku Radzieckiego winna ograniczyć ~ię do opracowania porządku dziennego oraz ustalenia kolej
naści rozpatrywania spraw. Do zadań
narady wstępnej nie powinno zatem
należeć rozpatrzenie meritum spraw
właczonych do porządku dziennego.
Rząd radziecki nie sprzeciwia się
zwołaniu wstępne]· narady przed. . .
stawicieh czterech mocarstw w Pary-
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Mistrzowie szybkich wytopów

Przedłutyll kampar.I~ pieca martienowskiego
KATOWICE. - Z hut ślasldrli nadchodzą już pierwsze zwycięskie
meldunki o realizacji zobowiązań dotyczących podniesienia w1trzymałości sklepień pieców martenbwskich i zwiększc11ia Ilości wy!o11ow.
.
.
.
Dma 6 lutego b:r., respoły zmia~?,~
porażka
we I-sz~ch wytapmc~yhut~ „PokoJ ·
111 1 tli::' .111
~ka Bitnera, Wil~e.,ma Ur basa i Flo
III c I V .:V r•
riana ~arka - .dom~sły o J?ełnym wy de Ie
na sesji UnU Pocztowet
konaruu !?bowiązarua podi~.tego na
LONDYN, 7.II. _ Jak donosi A·
apel. za~„1 huty ,„Ba~o"".a ·
Dzięki staranne), uwazne3 pracy oraz
dokładnej kontroli pieca i wytrzyma- gencja Reutera, delegacja Stanow
Z.i.edno~zonych na se:sje komitetu
kl · · b " d t py
ł ' i ·
osc Jego s. ep1ema, ry„ll y e ,:r.e- „;:.,konawczc„„o SwiatowcJ Unii Pocz
k
dłUżyły kampllrtię agregatu z obowią- „ J
towej poniosła nową puraź
t ' d 196
\ • c eh 160
•
r pę: sta•
wy 0 l>0 W 0
z •Ja Y
„Na~7,e osiągn1ięcie - oświadczył ła komisja Swfatowe:i dUn ~ ocz ~o
Wlilhelm Urbas - jes·t wynikiem u- wej na ostatnim pos1e zen.rn pos a•
powszechnienia doskonałych zdobyczy nowiła, po pirzeprowadzenm lajne•
wytapiaczy radzieckich. Po wyremon- go głosowania, nie brać po<ł uwa_gę
towaniu _naszego. pieca jeszcze szer~ej rezolucji delegacji ,USA, dol'ltll.:t!.l.1ą.
korzystac będziemy z metod radzie- cej się wykluczema 'il obracl sesJi
ckich dając jeszcze więcej wytopów, delegacji Chińskiej Republiki I uIl.o ej.
jeszcze więcej stali".

NOWi
q
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W Odpowaedzi na prowokacje Pl:svena

Rośnie łańcuch zobowiązań

Pełne oburzenia głosy i protesty klasy robotniczej przeciw zdra·
dzieckiej polityce rządu francuskiego, który na terenie Fnncji zaka• trzech nu'ęd zynarodowych organizacjl d emok ra ty cz.
ł dział
a1nosci
za
żu.
4
nych znalazły także oddźwięk w Zakładach Przemysłu Dfiewiarskiego im. Mariana Buczka w Lodzi.
:Robotnicy tych zakładów pótępla- wokację tę i pr6by podważenia świaNoty anełogłeznej trMci zoetały Sed•
noczieśnie przesłane rztl{łom USA ł jąc na zebraniu zbrodnicze wystąpie- towego pokoju - odpowiedzieć wmno
nie rządu Plevena postanowili na pro żoną pracą. W uchwalonej na zebra·
Wielkiej Brytanii.
niu rezolucji czytamy m. in.:
'

*

zakon' czenm"e akademi•cki•ch m•istrzostw s' w"~ata
Dziedzic pierwszy w kombinac1'i alpe1'skie1'

wezwanie ZPDz.o im.
„Preyj1nujemy
udo współzawodnictwa
Kasprzaka
zyskanie jak najlepseyt:h wyników w
produkcji r. 1951. Przyjmujemy wszy•
stkie wysunięte punkty współzawodnictwa, przystosowując je do pohzeb
przemysłu dziewiarskiego. ZoboWiązujemy się więc wspllłzawodtticeyć o:
100 proc. wykonanfo indywidualnych
baz jako podstawę do wykonania
planów produkcyjnych;

POIANA-STALIN. - W ostałnbn był KUbitI, który zajął M mięjsce w 16,49, Kowalską Polska 16,95 i Grochol$ką Polska 18,73. .
dniu akademickich zhnoWych uti- czasie 2:19:15.
w konkursie skukow zwyciężył Vai- Po południu odbyło się uroczyste zam
strzostw świata rozegrano bieg na 30
no Finlandia, nota 341 pkt., skoki 69 knięcie mistrzootw. Po defiladzie i prze
km oraz otwarty konkurs skoków. ·
i 68,5, 2) Knappe NRD, nota 310, slto-1 ttlÓWieniu przewodniczącego l\ł1ędz.
Bieg na 30 km, w którym startowało ki 61 i 62 m, 3) Karhonen Fin„ nota Zw. Studentów Grohmana odbyło się
100-procentowe i p1·zedterminowe
27 zawodników zakonczył się podob- 299, skoki 63 i 65,s m. Piąte miejsce wręl!zeńie uagrdd indywidualnych l ze
wyko:wmie okresowych planów pronie jak wszystkie konkurencje biego- zajął Polak Fros z notą !!92 pkt., sko społo\Vych.
dukcyjnych ilościowych, asortymentowe zdecydówanym sukcesem zawodni ki 61 i 49 m.
wych i jakościowych;
W śrddę podarto ołicjalne wyniki
k6w radzieckich. Zwyeiężył Oljaszew
--'"'J"szem'e ilo~ci postoju'„. 1• bra•
U
.1
, •c
• k'te]• w k ommrenCJ
.. alpe]s
ZSRlt w czasie 1:5G!42 przed Morozo- k bin ac11
„
~
z.iLUU"'
om
1 56 58 i ir · ·
s
ków produkcyJ'nyclt;
O POkól
Walki
er1entiewem kobie.t i męic-zn. Tytuł akademickl~: :
wem Z RR
.');
~ą
ZSRR 1157!41. Najlepszym z Polaków
podwyzs~eru.e ud~iatu współzaworlni·
wzywa kobiety :tDFK
go misti.'ta świata w kombinacji atpei
ctących indywidualnie i zespołowó 0 •
skiej zdobył Dziedzic Polska 1,37
BERLIN, 7.II. - Na końco\Vym raz zmniejszenie Uoścł nieobecnych w
przed Barą Bu:m.unin 4j10· i Rbjem Pul
ska 4,53. Pozostali Polacy zajęli miej- posiedzeniu rady światowej Demo~ca: 6) Samek-Gąsienica, 8) Marusarl!i, kratycznej Federacji Kobiet w pracy;
p.-zodounil'lóaJ pracq
podniesienie poziomu higieny, bez·
9) Popieluch, lil) Czarniak, 21) Naor~ skład federacji przyjęto dwie nowe
organizacje kobiece: Demokra.tycz- piecżeństwa i kultury miejsca pracy;
idakowski.
Wprowadzają załogi fabryk sprzętu g6rnlc:iego
stosowanie w zakładach systemów
W \;ombi,nacji alvejskieł kol!iet ~ ną Organi?'ację Kobiet z Costarica i
KATOWICE, 6. 2. i - Powa- waich :z: p:t2Xldm,vn:ikan;ń pracy za1ma\ ciężyła
Rapracy wypró owanyc w
Mo&erova CRS 2:51 pkt. przed OrganizaeJę Kobiet 'lrj'spy Cypr.
i
doświadczeniami
kh
z
się
jomiU'i
ŻlJ.e osiągnięcia produkcyjne to
Rada uchwaliła rezolucję: o rea- dzieckhn;
osiągnięciami po zastosowamu meto Parnwvą CSR 12194, Kodelską Polska
fabryki dy Kowalowa. Inżynierowie i techkatowickiej
karzy
podniesienie rentownośtl zakładów
lizacji uchwał II świat ;,wego Kongresu Obrońców Pokoju w walce o i podn!esien!e kwali~ikacji ltliWodosprzętu górnicz~go, która pier- niicy
opracowane
przestudiowali
jedność działania w światowym rn- wych załogi.
wsza wprowadziła w pr?:emyśle p,rzez katowicką fabrykę sp!rZętu gór Pro,gnoza pogo
Wzywamy jed11ocześnle - koilc1ą ro
chu kobiet i o tozszerze"l:e rl.ichu w
hannoru:igramy pracy, karty
upowszechnianie inkzego
metalowym
(PAP) Na obronie dzieci. Uchwalono również botnice ZPDz. im. Bucżka - do współ
WARSZAWA, 7.II.
szkice ·pomiarowe oirarz: opraoowaną
prtodowników na podsta:wde najlepszych osiągnięć ogół chmurno z większymi lóKalńy rezolucję protestacyjną przeciwko zawodnictwa Zakłady Ptzemysłlt Dzie
doświadczef1
pracy według metody radziec- przodowników !lO'Wą kartę technol.o- mi przejaśnienliami. Mhejscami. mgli zakazowi przez rząd francuski wiatskiego im. Marii Kortopttlcklej".
Wszyscy zebrani przyrzekli z pełzacho- działalności SDFK we Francji.
kiego inż. Kow&. ~owa, wzbud~i gilczną ctla bbróbk;t metali na roikar- sto1 zwłaszcza w dzielhicach
Rada ogłosiła równieź: orędzie do nym poświęceniem i oddaniem przydnich. Nocą temperatura od minus
kach i rewOtlwerówka~h.
ły szerokie zainteresowanie za5 st. na północy i wschodzie kra- kobiet całego świata. Oręd:!iie to stąpić do Wykonywania swoich obo,
łóg robotniczych ihnych zakła
W najbliższym czasie za przykła- ju do 6 at. na połUdnioWYm zacho- wzywa kobiety, by 8 marca w Mię- wiązków, wynikających z podjętego
dów, produkujących sprzęt gór dem katowickiej fa.bryki spirz~tu gór dzie. W ciągu dnia. od 2 śt. do 11 dzynarodowyln Dniu Kobiet wysu- współzawodnictwa. Przyrzekli także
niczego metodę :inż. Kowalowa wpro st. Słabe lub u,niarkowarle wiatry nęły kategoryt:zny postulat do rzą- usuwać wszelkie niedomagania i braniczy.
wadzą również Zlelłogi !!innych zakła-1 połudhi<>we i południowo-wscho dów w sprawie przyjęcia ustawy Oki na odcinku predukcji.
W wytwórni maszyn górniczych w dów produlrujących sprzęt górni<:zy. dnie.
w. J.
obronie pokoju.
Niwce już nazajutrz po opubtikowaI
fabryki
niu osiągnięć katowidtiej
c:przętu gó::niczego odbyla się narai już nie w służbie germańskiego
samą
,„„wżdrygamy się na
da wytwórcza, na M6rej robotnky
„Reichu".
rtym, ja'k wygląd.alaby
postanowili zast<>t<'lować metodę inż. myśZ
Z procesu Kruppa utkwił mi w
Kowalowa.
dziś Europa, gdyby zasiadający
to
pamięci jeden fragment, kiedy
Ka~.ow1cki:t fabrykę sprzętu górn'ikolejce
33 zwolnlon~ch _. 300
aby oskarżonego
prosił,
obrońca
czego <>dwl1edtłli p~zedstawiici.ele dy na tej ławie oskarżeni wciąż jerekcji i pers~nelu t~ehnicgnego fa- Bzoze mieli wladzę w swych rę- stała rewizja lOZ wtroków, zapa• hańbę ściągnęło na tych, co stano- zwolnić z posiedzenia, gdyż zeznawać miał właśnie przybyły śwl.adek,
któtey w rozmo- kach. Proszę, aby Trybunal 1iie dlyeh w Noryblberdze, w WYrtiku wili o tej amnestji.
b.t'ylki w Niwce,
Warto rirzypomnieć, że na trzeci~j a Krupp nieborak ma ,,chore ner• czego 90 głównych 111brudnlarmy wo•
zw[fomniał, że zbrodnie icn nie jennych !Zostało bądź ułaska.wio- stronie owego, podpisanego osobi~ wy". Prośby nie uwzględniono i
zostaly dokonane przypadkowo, ntch całkowicłei bl\dz teł kary Ich cie prEez Himmlera dnia 16 maJa „chory nerwowo" Alfred von BohłOn
ale że stanowily one czę§ć do- uległy znacznemu sltr0ć1.mh1", t>6ki 1940 roku „planu" znajdowało się len musiał wysłuchać opowieści księ
•
następna amnestja nie uwolni ich następujące, odno~zące się bezpo- dza belgijskiego, który drżącym ze
nawoz6w s tucznych
·
planu OŚt a t eczn1e Z mur 6W W 1ęzienia.
~~dnie optacowanego
kw,
średnio do nas ,,proroctwo": . „ .. za wzruszenia głosem, mówił: ;,pracoOtrz\tma1i. l°OlnlCY
lat dziesięć ludność oeneralneJ Gu- wałem przymusowo w zakładach
straszliwego wymordowani? t~
Ji
ratlów, a to celem wzmocnienia Warto rzucić okiem na listę tych bernii będzie się składała tylko z Kruppa. Jako ksiądz przychodziftl WIOSehnl!! !RSlll!WY
którży w ub. tygodniu opuścili wię- mało warioicioweJ bezintelektual- łem do łoża śmierci robotników cut
.
..w.„„S~A-A. _ Na ł""oroc-e za1•
•.
. . W L an d sb"„rg. B Yli t o: 1e„1n·z
rv08Z em zienie
Niemieo,
„„ ogó T..:tzerowskioh.
r.. l'1'
nej masy, zdatnej jedynie do W.V- dzoziems!dch, Jdćlrz'1 UMl ~ril! tam
rw.
rolnictwo~&otnynta
siewy wiosenne
ekspery- konywania ćl~ikle~ pracy fiłlyczrtej masowo. Zarząd zakładów odmaPoppendiek, skazafiy za
łem 034.4fti ton nawozów sztucznych, tych na1'odów i państw'.
mentowanie na więźniach, Wilhelm na robotach publicznych. Kierować włał mi wydanłll. nawet desek na
tj. 0 104.208 t 011 więcej nii wi.osną robezwulną wyrnieraje,łlą masą bę ich pogr~e!Janie ... "
Słowa te zostały wypowiedziane v. Ammon i jeszcze tr~e·t:h „frawku 1!ł50. Ponadto na wiosenną kalttpa~ siewną prz.esnacza się znaczne ilo prz~z amerykańskiego prokuratora ników", którzy swoją v!ieot~ praw- dziemy - MYi"
ameryGłównodowodzący artnU
procesie niczą dali na usługi SSi i hitlerowprzed kilkoma laty na
ści wapna ńs.wozowego.
Nie sprawdziła się 1:: th1c.zuczna kańskiej w Europie gen. Handy za1
orga11i.zadi .skiego wymiaru „sprawiedliwości", t>rżepdwiednla ober-kata hitlerow- powiedział, że rewizja 102 wyroków
zrobniczej
Spółdzlelnie gminne pClsiadają j JŻ członków
na składach ponad 715 proc. ogólnej ilo SS-RUSHA (Rassen-und Siedlun- b. generał lotnictwa Wilhelm Spei- skich Niemiec, ale nie sprawdziły nory111b2rskich została zakonczona.
azl'ltowych, całkowitą gshauptamt) w Norymberdze, któ- del, brat adenaucrowskiego 1,dora- się również optymistyczne prMwi- Pozostało 1eszcze do zbadania dalści na\vozÓ'w
draz dyWania amerykańsl{iego prokura- ·szych 300 "wypadków, co ma nastą
dco" w sprawach wo~skowych
ilość potasowych i pohatl 60 proc. oJ
ry zakończył się wówczas · skal!ia- b. J generałowie v. Leyser,
h
• f ~
'
Behner i tora z Nory!nbetf.(!, ki:ót'' w 1947 pić w niedługim czasie. A r.atym golnej ilości nawozow osrorowyc ·
1n niem oskarfonych, podc1J11le j;,k J;,anz, wszY,scy skazani na wielolet1 ie
Do 10 marea rb. spo'ł"i;.izie,.n
roktt wierzył jeszcze w trwałość a- kto ne.stqpny na wolnosć? Wystąpi
ne sprzec1ają nawozy sztu~znc W;vłącz i w ihnych procesach hlem:~e- nie więżienie za mordowanie jeń 1nerykańskićłt Msad, ddtyczetcych za
Amerykanom po•t·1 >ht1a Jl'st nie·
nie spółdzielniom produkcyjnym na kit:h ptzestątit:6W wojennych, n\( ka ców i zakłaćlników, cała dyrekcja dfl§euczynienia krłlywa i zniewag,
ui;>r11wy kontrektowe oraz mało- 1 śred ry bądź dożywotniego, bądź te:i: ła- zakladów ttruppa _ 10 osób - a wyrżl.\dzortych całemu światu przez miecka piechota. Ale 111.itno wsze!·
wie1oletńiego więzienia. Alfrf!dem ltrlippem na czele. Resz- krwią ociekający faszytn. Przykład kich st::irań nie udaje się im stwonioroln~m chłopom. Po t)'m terminie godniej tę zwolnionych stanowili """.SOCY dy generała Claya, który pierwszy roz- rzyć wśród mas praculących Trizosprzedaż nawozów sztucznych bę,faie
·~ j
„.J.
Przed kjlkoma driiami, zbrodniaoob~H"9.Ć si<> bez ograniczeń.
atmosfer<; przychylnej dla remi·
gnitarze SS, którzy kierowali aitc,1 ą kleił papierowe ściany gmachu a- ttii
·
"
""
11 moWI'\ wyzej,
zostali .zagłady ludności cywilnej na Wscho merykańsktej sprawiedliwości przez lltaryzacji. l'rzeciwriie. lł.uch obrony
z terenu województwa s?.czech\skle- 1'Ze, o któtYC
gd napływil.ją pien>,rsze meldunki o za w strefie ameryk<Jńs~tjej Niemi~c dzie oraz w obozacn kcncentrac,yj- l'łaslrnwlernil<> best\ll 't BuchP'1W'll- pokóju roz!lzerza ~ę równiet w
kończeniu wpłat zalictkl na podatek wypuszczeni na wo1nosc, Wraz z wie
Nlemtzech Zachodnlt:h i to najbar!oma innymi, razem _ 33 bestie. nych. To właśnie na ich procesi,e zd- dt1 - Ih~y Koch (ska:aanel pó~niej tfalej wśród młodzie~y.
gruntowy i FOR.
opinii
postępowej
naciskiem
pdd
Plerwsi o pnedtermlnowej Wpłnt!le spu~zczone z więziennej smyczy stał odczytany pamięthy plari .Jlkwi
W takiej sytuacji następnje re~e
zallczki na podatek gruntowy i FOR przez Wysokiego Komisarza USA w dącji narodowości odc·„ch'' na Wi;cho w Niemczech przez sąd niemiecki
zimeldówali chłopi gromady Za.toń, Niemczech Johna Me Cloya. oraz dzie, szatański pomysł wYhiszcze- na dożywotnie więzienie) podzia- neracfa kadr fa!!zy!'towRkich, pią•
l1krait\ców, łał na jego następcę Me Cloya. Wy- tej' kolumny ameryk?ńskiej. obej-•
a- nia PoictkóW, Zvd6w,
arrnią
główhodowodzącego
gmihy Nawodna, powiatu Chojna.
Gromada ta wykonała również racz merykańsl>;a w Europie gen. Tho- plan, którego w'ykori.n\ll<:~mi fillC>)l puścił on bdwiem już nie jedną, ale m11jącej wszystkn. co wc"C0rPi.;ze i
być ober-filhretzy SS, zwolnieni 33 hitlerowskie bestie na wolność, hitlerowskie od Adenauera i Krupny plan skupu zboża t>rzet co ti.7.yaka- masa Handy.
obecnie i rirz~wrdceni do łask źa je- zachecająć lt:h. jak w wypadku pa f'OC7.l'wszv. F1 m1 zawn"l1Jwvch ka·
ła możność ulgowej spłaty zalkzki w
·
Ofijcjalny komunikat władz alfie- dnym pocil'jgnięciem :M:c-C1ó:vowe- T{ruopa, do kont.:vrtutiwanla działal. tach końctąc.
wysokości 50 procent wymaczone7,o
Leopold Matschak.
rykańskich poda1, ze „dokołlana zo- go Wiecznego pióra, które wl!!cthą tićl~t:i, tyle ze w z1nieniótlej formie
podatku z ub. roku.
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Odzyskane skarby

·
·
. ·
·
··
· •
„
·· o
W dniu 4 lutego br. wyje- roz,dzie!Ha 300 ton węgla. W życz- w dz1erzawę
na 18 lat organ1izac3i
I prze3ąc
całosc
budowli,· wys't ąp1c
chali z odczytami w teren• liwej pogawędce, wytw01rzyła się ta- sipoleozinej. która wykll·rzystuje go kredvty i ddlrończyć bud01Wy. Oczywoj. łóclzfoiego posłowlie na ka atmosfe:ra zaufania,
że ka:bdy tylko w okresie wczasowym. Więk- wiśc.ie ina:leży to
do obowiązków
·
· 1·
, ·
Sejm RP
- delegaci Wnj. mówił o tym, co mu na sercu leża- se:ą część roku budy.n~k 1est
pusty
GminneJ. Rady NarodOWeJ.
Kom. Obr. l~.:1k0Ju.
• ło, a gdy poseł Duniak a:apytał: „Kto niszczeje. Jest on dośc obszerny, by
::~
Na 18-tym km od Skierniewic i dzisiaj nie gotował na węglu?" - pomieścić kim.o objazdowe, a nawet
w """inie maJ·ą mleJSCe takie
·
· · ·
ZMP ., . .bibl•i"'tel
.,.„ jak gromada złoŻona z
11-t ym od Zyrardowa, przy szosie nie podniosła s•ię
ani jedna ręka. stałą sw1etlicę
. ,.... te: „dtiwy",
łączqcej te miasta,
leży wieś Tak wiec kłamstwo k>ułaka zostało gmin.Ilią - która ma ks1.ązki~ a nie czterech rodzin, mająca swojego sołPuszcza Ml!.riańska. Dziwll'.la ta wieś przy<>wo:żdżone. Liczyq: on na popan·- ma pomieszczenia - i wrnle mnych. t"sa i mieszkaJ·ąca p·od J"ednym da'
•
•
•
•
•
J
- wiele „dziwów" zres.zitą posi.ada cie, "ale
się omylił.
DZ1erzawca
Jedi:iak.
me.
wyraza
:z,go- chem.
Poza tym: z jednej strony
gmina I{orabiewice
- należy do
dy na to, by mieściła_ s1~ W tym bu- szosy leży wieś Pusz,cza Mairfańska,
poi,v. skierniewiclkiego.
CO NALEZ.y ZMIENIĆ".
dyn:ku ch'Jf'iazbY <\wietlica ZMP.
a budynki stoJ·ące nanrzeci;wko po
" "'
,.,..
Do wsi tej przyjechal poseł Du•·•
drugiej stronie ctn:o.gi na.leżą do groniak. ~keja: „pD~?j" - tak. możnaWrórrny do „dzi.wów" wsi PuszNa.przeciwko budynku. gmfo.me,go mady WóDka Ko'1"abiewioka. A t.uż
by krotko
określ!c cel pr.zyiazdu
· -"
·
d o I Pię"·:ra
· me- obok· ':>ddalol!la
300 m I ezy
· g1roma·
. .
' · · : . cza Mar'ians11rn
0'1"a•2l gm,iny Koi·a- s1Joi wy01ągniety
"
l
'
• o
O godz. l~ l~a,1w1ększa z sal m1e.J-, biewice, 0 których wspomina.Iiśmy wykończon!y .,bom Ludowy". Kole.i- da OlJS:zanka. Wystąpiol!lo e: w.rJoscoweJ 11-~ecrnei ~:akoiy .była_ szczel- na początl!rn.
W Puszczy Mariań- ny dzi,wo·ląg. Pani aptekarrowa &kiern o zimianę giranic administranie zape~n~on~ .rr~1eszka.ncam1. Pu'.5-z- skiej .majduje się tzw.
„czerwo- chcąc m'ieć w nim aptekę 1 miesz- cyjnych na terenie gminy. Zmiany
~ sl ie 1 okoliC2lny~h
czy .1\1[arie.n.
' .1
. · .. ·~ . WJO-j niak". Jest to p·iętrowy budynek, kanie, wrożyła w b u d owę 70Q
. . t Ys · te zapewne n.aslf:<>.--ią
..,.„ talk. J'ak n·asek Jak: \'Vollrn K0<rab1ew1cka 1 ':"o- w któ:rym za czasów sanacyjllly<eh zł w starej walucie Nalezało by stąpią inne, które podciągną PuszJa. Makowska. ~a~.r, Olszanka, Bier- mieści~ się dom pn>r>rawczy dla Sprawdlzić, "czy po upaństwoV:rieniu czę Mariańską do poz·iomu Życia
"· Al e ksa n dna 1 inne. „ Wiecyose1- dziewcząt. M:iJniistetrStwo
-·,,- Sp:rawiedli- aptek suma ta została WytA~zana.
'·
n".',
V: przodu.3·a.cych polskich wsi.
sk1", bo tak go na:z,wała m1eJscowa waści oddało :obecnie ten budynek księgowości aptekii i jak naJ•SiZy.bc1e3
(Wd)
ludność, rozp0czął się pu;n.ktualn:ie.
· k
ł
b
eh
P oseł D unia
zaipoma ze rany
z Dl
· h rok rwał Iko do dS
n- ł
..a
uchwałami II śwti.atowego Koogresu
a nic
Or>aua
Obrońców Pokoju i omówił u\Stawę - - - - - - - - - - - - - . : : : . . - - · - - - - - • o obronie polkoju.
li
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przez
Galerii hit!erowclw
Wilanowskie,1o. urazów ze siyunej
Począ~ek tej historii jest nad.e• pros!y: hitlerowcy - właściwym SGOJC z~vy
cuijem
- rabowali wszystko, co ddo
się wywieźć, a przedstawia!o •;;ięl<szą
wartość. czego. nie. m~żna było_ zabr•c
- ruszczyli.„ Nic tez aziw:nego, ze wpa·
dly imGalerii,
w oko tak
piękne plotna 2 vV;!~nuw
skiej
dobrze znane naszym
miłośnikom sztuki. . .
. . . .
Po zajęciu wschodrueJ częsc1 N1 emtec,
władze radzieckie znalazły wiele zrabowanych skarbów sztuki z różnych krajów' Europy. Po rozpom!łnm, dZJ.eła :e
"-racaty do rąk wtaśc1c1elt. Preceduia
ta uważana była za rzecz tak zwykłą
naturalną, że nie wymagała żadnychi
Itomentarzy.
.
.
Nie słys1.ano
natomiast.
razu zeo
zwrocie
jakichlrnlwiek
dziełarusztuki.
strefy zachodniej. wręcz przec1wrue ...
Businessmani zza oceanu stosują_'". Trizonii, bez. pardonu .zasadę „silnceJ~zego
złodzieja••. wywożąc masowo zu.owno
dzieta
sztuki, zrabowane przez hlhe~ow
ców innym narodom, jak 1 stanowiące
wlasnośc n;.emiecką
.
Tycjany,
star~ !!_Obelmy
i Rembranclty,
rzeźby taksowane
są porcJan:11
konserw i papierosów. w ten sposob Amerykanie pokazują „przyjaciołom'· gest:
nie biorą n.icz2go darmo...
. obra
w1·ócmy jednak do wilanowsluch
ZÓW. Znaleziono je gdzieś w schowku;
llniszczone. pokryte grubą' warstwą br~
du, nie dały się zidentyfikować
na rrueJ
11
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crialistów. Siły przeciwne wo•jlllom,
lle.'!J
Co zrobil!by w podolmym wypll.d.ku
„zachodni kuiturtrae,gerzy"? - ):'!le trze
a liczą one obecnie ponad 700 miba trudzić wyobraźni, by znalezc odpolionów ludzi, mogą więc ptizesz.ko.
/ gliśmy się 0 tym przekoinać, gdy z wszędzie lubianej mfodej 1.l['zędnicz- wbi„edź: mamy wszak ciągle w pamięci
0 dla nich J'est nai·ważn.ie•i·sze:
· • w przygotow.an1ac
·
· h do wo·3ny.
·
ozagrabi-0nych
urzającą sprawę arra<;ów wawelskich,
dz1c
naTady prodUlkcyjne w okresie ust jnż. Kucharskiego padły na sa- ki Gieni.
przez rzact Kanady.
Robią t0 v.rłaśnie obrońcy pokoju przewozów jesiennych wciąż wyła- li wiele mów1iące cyfry:
- Dlaczego siedzisz pod ścianą?
N~e wiadomo. co tu bardziej podz!na całym świecie" - zakończył po- niały nowe zagadnienia, które wyPrzewczy J'esienne wykonane Na zabawie trzeba róW1I1iez wyro- w.ac: wandalizm i chamstwo „z.l:odziei
czy lch
i bezczelność.
seł Dunial r.
ma.ga'ły szybkiego roz;patr:oenia.
w 122,7°/o, F>lan roczny zreali'zowa- bić „odpowiednią normę" z·~IJ'I"a
. - sztuki'",
Imperialiści
mającynlzm
w zwyczaju
dawać
Józef Trzciński zabierając głos W
Czas robił swoje. w wyniku ana- ny na 36 dni przed terminem w ca się maszynista do prwdowniika chętnie innym ludom tylko takie „z.dodyskusji, opi9Uje życie chfopów w lizy pracy
usnięto wiele braików. 1~3,8.0/o, 130 t~s .. zł z~oszczędzonych pracy.
~~~: ~Kwl~~i~~'..i", jak opium, alkohOl,
sipółdZJielniach produkcyjnych.
Siv;IQrzolllo wręc dobTe waru:nk·i dla plemędzy, da:ięk1 ktorym wyb~doAtmosfera bardzo miła i serdec.zZwiązek Radziecki natomiast nie tylSpółdzieln. ie PTOdukcyjne to me- V<ryk,pnania planów produkcyjnych. wan? poza planem parowozo•V<.'IIlll': w na. Na twarzach kolejaiI'zy olech0 ':"'.- ko zwrócił nam z wła~nej Inicjatywy
chanizacja w.si - mówi - to zwJę- Wipł"nęło t~ z kolei' na P''Zed•t~·mi·- Konirue.
.
.
.
skich maluje się p!I'a.wdziw~ ~·ad0~. cenne obrazy, lecz zaopiekował się ni·
.,
k szeme
•
~·
•
-'-··'
•
·aią
ml, Jak ~wym! własnymi. Wybitni mala
pro duk CIJi·· TO1neJ,· po dn"Ie 51·e- noweJ' wykonanie
zadań pienvszego
Teraz do tanca.
Dziarski mazur Jedni tańczą - u:i.·uuzy
spiew
· ' rze
radzieccy, specjl!liścl od restauronie d0b~.ob3'.tu i kultury chłopów. roku Planu 6-letniego.
porwał wszystlkich. Po tym walc fi- wciągając do swojego „kółka" coraz wanJa dz1et dawnych ntistrzów, przl'!z
Ob. 'I\11zcmsk1 wzywa zebranych do
gurowy...
to nowe osoby.
długi czas pracowali nad starciem z wiZW'ięlkszenia wyslłilm, by prayczy_Dl;a „wąs~ot~wców" '1l. DO~ _ Para za parą _ br<.mi głos
HOL.
~~owskich obrazów śladów poniewiernić się do WZ!rostu gospodarczej po- j Łod~ mk me miał 365 dm. J~ o~
1 oto dZiś - gdy płótna te od?.yskaly
tęgi Pol'Ski - oto wkład chłopów w 24 listopada ub. roku p:rac<owah oni
cały blask dawnej piekności - władze
walkę o pokó3·.
na nowe kooto.
radzieckie zwróciły je. prawemu wlaści
cie!owl - narodO\Vl pc>lskiemu
Na su:kces ten złożyła się kolektySprawa obrazów wilanowskich rzuciPOTRZEBY WSI
wna praca - wylSiłek wszystkich
ła .raz Jeszcze promień światła na st.o.
.
,
simek
I KUŁACKIE ZAKŁAMANIE
Zw. Radzieckiego do innych nak o 1eJar.zy. Maszymscie w czasie porodów .- naj~ardziej bezintereso""'-ny i
dróży, Tobotnillrowi zatrudnionemu
przyjacielski, Jalct kiedykolwii:>k istniał.
W dyskusji poruSZ')no
wiele przy wars:11tatach,
urzędi!liłltow:i w
Wykazała ona zarazem. że tylko w kra
spraw. mających wpływ na ksz,tał biurze _ wspólna była myśl i jedju socjalizmu istnieje ptawd7.iwy. głę'enoie.
boki
szacunek dla kultury narodowej
towanie się życia wsi.
ną dąz
innych ludów.
·
w.· K,
Do słusz:nych należy zarzut. stawiany przez Jc)zefa u:alińsldego, że WYKONAC PLAN Z NADWYŻKĄ
miejscowa srpótd'zie1nia „SamopomoI PRZED TERMINEM
cy °Chło.pskiej" n:iedostatec;zinie a:a„
Wą.skotorowcy" z:realirZJO<Wali swo
opat.ruje ludność wiejską w takie
młodzieży
aTtykuły
gospodacrst\va domowego je postanowienie, '\vyipełinili to co·
.ia'k wiadra, parniki, gam'ki i inne. sobie pr.zyrzeik1i. Stan0<wi to z.asługę
Tym bardziej, że artykułów tych w ó1użej mierze przod')Wll'.lików praW nieddoeh~, 4 lutego odbyły się w uli
nie hra.k w pobliskim Żyrardowie cy. Nic d-zi.wnego. Dla GrzybowskilePWSM w Łoclzi dwi·e audycje m:uzyc=e
czy Slti~rniewicaeh. Stąd wniosek, go, \'Viec:z.orka, Wójcika, Tulińslde
w
wytJcona•ru!u uczniów PSSM ; sLUdenlów
i innych praca - to
że Spółdziell!1ia nie żyje potrzebami go, Gra.laka
PWSM. Na au<iycję zap»o.szo.no młode.i&
wsi i że wie'le rzeczy należy w przyjemność
z k:JMliu l'ó<Mkich .RZkól: P-0dsta,w-0w:ych.
Wielu robotniików d["IQgą awansu
:Prog·ram był ba>rózo tu·=aicony niej zmienić.
śplew, tort:epiia>n. skrzypce, k!l-arnet. PrespołeC?Jneg0 zostało wysunięty<eh na
„.
lekcję omaW1a•jąoą \\J"konywa•ne utwory
kieirCl'Wlll.icze siainowi~ka. Ma-rszewi ich k~mpozyte>r-Ow prowarlo:!·1a p·rof. H.
ski, Magdziak są obecnie zawiadowKijeńska • Dobkiewiezi>wa. Wśród mło
A oto wystąpienie kułaka Miecz~ cami stacji, a 25-letn.ia Zofia Pale<iY<;h , wykon.awców wyrói.n1!y się_ śp;e•
waC1Jki z klasy p~o!. Comte,Wilgocltiej.
s!awa Rastawickiego: - „Chłop nie wiicz jes.t !kasjerem_ towarowym.
ANNA DOBllOWOLSKA, któ....-.a wykona.
Dla mch 1lo Masnie urządzono w
ma na czym ugoitować st~awy, te;x:i
J.a oo·ię Moniiuszki z op ... Va-bum NC>"!>Ue„
wła.foie chł0tp - podkreśhł - 1~to Oiechowie „Wesołe Ostatki".
.i Ch.opillla - Gdybym ja byta slonecz;io;;:.em •.. or-az WIESŁAWA FREJl\-IANOWry tak smnieillil:i.e wyipeł!Ilia ')bowiąz•
NA. Ba1·.Q:zo ud.a111y był występ ANNY
ki w2lględem Państiwa."
.
IDedy mgar wska·ZY'Wał g'X!iz!n~
SZDIAJQ:;IK;IEJ z klasy prot. Z. RomaszSzyibko się wydało, jak właśrue 19 „wą:slrotorowcy" bj"]i jUŻ na sakowoej,
która wyilronaiła trzy u.twory for•
Scena
•
radzie.ildego
f111nu
„Muso
rgsld",
który
wejdzie
wkr6tce
na
t~e
Mlieozysław
or~ wyi~p
Rast!llWidld wyipemił li. Miło jest spędzJić czas w śwdetJi
JANA SIWm·
nasze
ekrany.
z
lewej
sb'ODY
stos
i
inkicuJe
SK.IEGO
ZD&JlY
(klarnet). Odeg.ra.I: on kcxnc~t
malarz
1'09ri·
lwie obowliąalkd.. ~ ne akojt: aku· C'T po pracy. DzJj szczególnie. Po~~. Aikiornq>allldO'\v.ały: prof Ma•
skil ma Repin (ariysta Lob!ledłew)• Soeina ta od.by-wa .tę w •ll SłłdU,
Pil me od9ta.'W'~. & w węgiel iza~ wiodów do · radoki jest wiele. Mo:rla liwanoeylrotw-a 1 prof. Tamara saprzed k!tórym tocmy lłę 1pnwa Sialowa.
mudiJbo.
lnyt się u ~u::rt.a, sprzedaijj\oego „numel!"ki" pr,ty składzie węgla
Kra.s.noc:l'ębs1dego w Żyirardow.ie. Jego stosunlk.1 rre s.pelmlanJtami, da.tują się llrle Qd dziś. Przecież to Rastaiwicki nie UJZJnaje SiPóltdzielni przy
wymianie towairowej między W.s'ią
a miastem i od!!praedacte spelrula.n,'.
tom produkty !I'olLne.
A sytuacja węglowa, na którą
,gkairży się Ra'stawi'Cki ... ?
. Nie licząc węgla
dostarozo.nego
dla miejscowej ludności laitem d zaWacława B~siaka :ra· z bogato zaopa:trzonej bibHotlki fa- ż.liiwośei stosowani>a nowych uspraw włókna sztucznego - bez potrzeby
kupi<mego indyw.i<lrua~nie prze:z: gocjollJaili:za1iora ZPW jm. Gw-:r- ch?we3 naszego klubu racjon.alizator nień.
spodarzy w mieście,
spókWLell!nia
insta.J.owml.la nowych ma82.yn, a p:rzy
dirl. Ludowej - zaistałem w:e.- ski ego, aby znaleźć nat.chnM!nie do
A nad czym pracuje pan obe- wykorzystani:u stacych malłZyn i uczo.rem w domu.
W ch~1~1, nowych pomysłów.
cni.-e?
rządzeń. MoiliwośCJ. są duże, wytnakliiedy wszedłem, był . własnre
.s~~ka_m nowycJ1 zagadnień, które! ·. - Nie daje. ~ .spokoju pewna ga to jednak wlelu długotrwałych
zajęty !l'ozpracowywamem no- ~iązą się ~ nasz~ produkcją· Staram myśl. M1anow1oe, ze można by wy. dośwti.adczeń.
wego uspr:rawnienia. Prz~ał Slę Je anabzowac pod względem mo- eliminować
c~me ! zgirzeblenie Włókno poddane zgrzebleniu i cze
&5 tys. km bez naprawy
.9\voją
pracę i rozpoczęllśmy
saniu jest znacmie słabs7ie, a porozmowę mówiąc najpierw o
Maszyniści z Parl)WoZ'Owni Somwst.a!jące przy tym procesie odpadki
błahostkach.
polno DO!G' : Łódź, Zygmunt No9tanowią około 30 proc. Wie pan, że
waczewski, MieozYSław Kuczkowski
gdybym znalazł rozwiązanń.e tego p.o
Jestem zamiłowanym sportbw.
i pomocnicy - Andrzej Trzmielew·
blerou, uzyskalibyśmy oll>nymie osz
ski i Edward Leśniewski zobowia- cem - zwierzył się Banasiak. Z za
czędności. Pełn.owa 0rtoścrio.wego włók
zali się
idąc śladem normalnoto- i:niteresowanlem ślęd.zę ,kolumnę sp~r
na pro<iukowa1ibyśmy nie 70 proc.
Nie
rowców, p:rzejechać na parow0zi~ tow·4 „D2Jiem:rika Łódzkiego".
jak dotychczas, a 100.
wąskotorowym nr 1729, 65 tysięcy WS7Jyscy może o tym pamiętają, źe
Często mOi. towarzysze pracy :tbie
kilometi.-ów bez naprawy <>kresowej, pr:tied wojną uprcawiałem ciężką atle
rają 9lię u mnie w domu. Omawia~
e.większając ponadto przebieg dobOl- tykę i boks. Wiek jednakże robi swo
my wówczas trudności produkcyjne
wy parowozu o 30°/o w stosunku do je i obecnie nie mogę brać czynnego
i przygotowujemy sobie plan· dz1ała
udz:iału w życiu sportowym. Chęt·
ustalolllej normy.
nla.
Realizac.ia tych .zobowiązań przy- niie jednak wieczorami, w świetlicy
- Mó~by. mi pan coś powiedzieć
niesie Państiwu poważne oszczędno 7iakłado·wej, g:rywam z kolegami. w
o swym zyciu prywatnym?
ści. Na jedną bowiem naprawę o- ping-ponga.
Zamiast „prostych" i
kresową potrzeba zużyć 3.000 praco- „siierp.owych" używam„.
niewinnej
- ~hętnie. W chwiJach · wolnych
godzin .. Z drugiej strony jes.t rzeczą rakietki.
od ma~ć z~wodowych zajmuję .filę pi
2'JTOzum1ałą, że częste postoJe parosyv.tamiem lllformacji z życia naszych
wozu w naprawie odbijają się ne- Dlaczego anteresuje się pan ra:zał~ładów dla rozgłośni łódzkiej. W
cj·onal:irzatorstwem?
gatyw.nie na przewo'.llach.
mo~ o~ódku, znajdującym sdę w
Maszyniści z Sompolna należy- Mam satysfakcję
mówi
sąs1ie<:J.ztw1·e. domu, z zami!łowaniem
cie pojęli znaczenie akcji przewo- ż~ jako sz,rury czJowiek pracy mogę
hodi:Ję kwiaty. Są one róWIUei sła
zu towaru.
się pirzyczyn:ić swą racjonalizatorską
IJ?śCJ.<\ mojej żony· Z nieciierpliwoś·
P.rzYtięcie . przez nicl:i zob"0wiąz~ń, działai!Jnośeią do podniesd.eniia nairodo
C'lą oczekuję wiosny, by w ogródku
to jeszca:e Jeden z wielu dowodow wej gospodarki..
Il_lYm zna.l~źć wytchnfonie po zaję
że kolejarze pragną ~rzez nowe f!·
.
etach codziennych.
sią.gnięcia przedterminowo -zreal!'· .N~ romtaję się z myślą o uspraw
12-letni syn - Władzio - asystuje ojcu przy pracy, zaglądając mu
Niech pan ~jdzlie na wio.sin-: zo..
210wać 2 rok Narodowego Pia-nu Go- nlie[)ju W!alrS2Jtatu pracy naiwet w
J.>l'Zez ramię. Bard?.o interesuje się maszynami i chciałby kiedyś zo1
baczyć mój O!llI'ódek kończy BanalpOdarozego,
Boi.
ch'IMilach wolnych. Korzy_s~am czę$to
stać ~onstru~tQJ,'.em lotni~
alak, :lJegnając się ze 'mną.
(ł)
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Na srebrnym ekran1· e

Udane audyc.ie muzYtzne
dla

szkolnej
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Nasze wizyty wieczorne

Rozmowa o boksie, ping-pongu,
a przede wszystkim o. czesaniu i zgrzebleniu

włókna

I

I -

Na ,,małych" parowozach
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Siedmiomilo V krok wlepsze przyszłość Uz:~~~;;ić~~.oi~z~"~? ~~.?z!..„„.„ „

drów, Poddębice i Gostw ków kursuje do Łęczycy
poszła
Snopowiązałka
nik.
autobus. o godz, 14 wyruch. KoiEii!ła lck<ko i Sprawm:ie wią" jeżdża
on z ti<1czyc;y, a na
zala snapy, zi1aa:no zaś jak najspoko j- stępnie wraca do Łodzi.
kłosów
ch
się jednak ćzęsto,
szypt1łka
w
żdarza
niej siedzfało
rern i stosunko wo niewielką ilością
autobus ten rtie zabie
i nie mliałoo za.m.iaru wypadać na że
masz;Yn rolniczyc h już w dniach naj
podróżnych z
żyta na ra wielu
ścle!l.'nisko· A tymczas em
bliższy-eh prZJenos1 się do Strobow a,
Gostkowa, a nawet niea
Przygląd
.
raz tam ttie staje. Często
polu ubywało pioirunem
jego zaś miejsce zajmie z dn'.em 15
w po•
jący s:ię chłopi kręciWi. gławam"i, ba- też wielU pasa~eró gdyż
lutego POM -..vypoi;ażony w taką ilość
luź zostaje w Łęczycy,
szukali
snopach,
w
kłosy
zdolny
dali
bqdzle
iż
za;•zyn,
ma"
ich
i
w
może
nie
trakho;ró
autobus
nych ziaren ha ziiemi - no i witesz_ brać do Poddębic . Ludzie
obsłużyć ca·ły szereg gromad i gmin.
druczekać do
cie zaczęli podziwia c mechani czne ko ci muszą
giego dnia albo jechać
DębogórFcy i strobows cy chłopi
szenie i wiązanńe. Od tej pory nasz przez Łódź. Kiedy autozie
ashej
w1
przekona li si~ naor<nie tµ
SOM tyle miał zgŁoszeń do żniw, żeś bus tert kursował z przy
mi co to znaćz.y maszyno wa uprawa
my mus·iieli kosić bez p'l."ze·rwy nawet
roli i maszync·w y sprzęt plonów.
i w ruiedzielę.
A przed rok~~m byli jeszcze n:ieW ciągu roku mały SOM obsłużył
Pisze się w ptasia i
swymi rtHiezyna mi Ośrodek Rolny i
mów! o systemie
PGR w Strobow:iie, SGGW w Żelaz Wiela
HO", ale nie wszyscy zda
nej i DąbroW'1ca.ch, resztówik .i przy ją sobie z tego iiprawę,
tta
Samoi:;& mocy ChlopSki iej w Dębowej że należy stosowaćmgo cow prywatny
Górze, Rzędl'"owie, Zaleslu i Wólc~ wet
!le
O
życiu.
dziennym
powę Strobow skfoj oraz wielu mila<1o i śred
mniej węgla spalilibyśmy
- Oszczędność surowca w d.zie- formę i.. są już gotowe, by
.
na ogl'zS.h!e miE!sżkań,
niorolny ch chł>opów w oko11rcy.
wiarni, przy pr0dukc ji pończochy? 1' dirować do sklepów
.
.
gdyby ws~yscy lokato!·zy
.
.
wia
Jeżeli w ogóle można o tym mówić,
przedsta
bJuans
ten
cyrrach
W
o zamykan iu
,W, ~o~eJ!no§ci .prr-ac, stop~~~~z Jest się następująco: 40 ha - ocka śred pamiętali
to będą to tak ma•łe oszczędności,
drzwi wejściowych na
Gdy:
1.
p~odukcJ
w
ostati;1
e
wrnsc.1w1
Np. w
1
że nawet nie ·warto _na nie zwracać
tal~ DliJa., 62 ha - kulrtywa cja, 23 ha - klatkę schodową.
jeden. dwu
uwagi - mówili n;ektórz y w ub. by W1ę_c Szym.ans 10 me ziwirac~ ma- podoryw ki, 500 ha - zasiew zbóż, naszym domu,
a rezamyka,
sweJ
J?facę
lokatorów
na
uwagi
bac:zmeJ
kieroku, kiedy w zpp im. Zubrzyc
ziemniak ów, 142 szta mimo umieszczonego
omawian o S·Zyny, do odi:;ad!kow odrzucono~y 160 ha - wylmp
zamykać
go na zebraniu załogi
,Ptoszę
napisu:
1
żni
wynik ha - koSiZenie snopowiązałki li
prawie całe poncz0;c hy orzwi", pozostllwia je osprawę 0 sz;czedności surowca .
wiarki oraz wymłócenie u mału i tworem.
pracy szeregu ludlz1.
·
kwin4.500
chłopów
olnych
średnior
A jednak Z111alazł się taki, który
kto by sądiził, że tali zbóż.
I myliłby się,
pokazał, jak dużo można ZiI'obić, jeSzymański nie wykonn.llje bazy, że
żeli się chce.
- Do akcji wiosenn ej - mówi kie
do:kładn1lej pracuj:ąc i oszczędzając
rownlk Romano wski ~ jesteśmy jUż
mniej.
robi
kieZubTzyo
1m.
ZPP
ż
Sfopkatz
całkowide p!I'zygotowan:i. Maszyny d
. t .
.
PRZYDżillLoNO
.
o;
go, Henryk Szymański zaoszczędził
UJAWNIO NE
osta.ttnm
w
t1e
"trakltoir są kJOmpl! e<t.nńe wyiremon rt;oprzec:iętJ:
o
170
,ostatnie
półrocza
o
ostatnieg
w dągu
Mm~:tit.ANIE
Ra·
z
ktoś
ada
p~~oiw1
wame.
pół:roczu.
ająca
w~tarcz
przędzygo toku i1.ość
Czytelnik nasz; w )iście
tetlakeji
na pięc dni pracy. Jego oszczęd- 1dy Zakładowe3.
Ogółem od 1 l'lftego mam j'UŻ zaireje sk!E!rowanym do
ll Łódzldego" po
tyl- strowan e zgłoszenia na 120 ha rzę „Dziehhik
nie
jest
zaś
tego
cą
Tajemru
159
kowuć.
ul.
przy
wy;>mdu
domu
w
dał, że
noś~ , pQzwo}ą
ale i umiejętność dowego siewu zbóż, 15 ha wysiewu Podjazdo wej 2, właściciel
tu~ow ponćzc·ch wlęcej, _rrlz do~ ko dokładność.
Bo rn:itl- naworow sztuczny ch, 6 ha 01tkli wio- mieszkania nr 5 ptzeznatyc_h~as otr1zymy warr0 z teJ same3 o.rgani:Zowarua swojej pracy.
jedhą z fab na rupie
czący przewa2J hje Szymańslki, umie sennej i 28 kultywac j'i. A fala zamó- cżYł
:ulosc1 przędzy!
c!amię, odbijając celowo
przelV!am
teraz.
jesię,
dopiero
kłócić
ruszy
wi.eń
nawet
1
ze ścian oraz z sufitu tynk
diużo mówić
Szyruański nie 1'ub1 dużo mówić, żeli prr-zewi<liuje,
że może mu za- śwfa.dczenlie, że talk nasz SO M, jak i i chcąc w ten sposób zaani przy pracy, ani po jej ukończe b.rakną6 przędzy, C!ZY jakae·jś części nowy POM będą miały w tym roku bezpieczyć lok!il t1rzed za
mieszkaniem. List tan oni.u.
':> hiuk roboty.
na laWyrn.ieninaj. Pamięta nietylko
publikowaliśmy
planuje
mach n!lszego pisma.
dzisie1js1zego, ale
- Jak uzyśkałem takie oszczędn.o pracy dni.ay.
myli się młody entuzjas ta no·
PrezyNie
zi
odpowied
W
i j'llltnejisz
ści? An-o, po prostu pilnuję swojej
wych fo!rm gospoda rki na wsi. Bo dium Rady Narodowej m.
wyJa§nie
nadE!Słało
zaŁodzi
kiedy
ie,
erza
maszyny 1 w momenc
- Wiem - dooaije żegnając się gdy chłop ciągle jeszcze n.iiedowi
że Lokalowa Komisja
jakle jego nie,
uważę zenwame się nici i powsta- ze rnITTą przydzieliła
Odwoławcza
że jeżeli osiągnę większą temili., widząc korzyści
ę
pra~ownikowi
wanie błędu w dzianinie , 0dejmuj wydajność i jtikoś6, 1 jeżeli tak sa- postępowym sąsiiadom przynosi prak tę izbę
ob. Sotnpolsk!emu,
po11czos~ę. Napycha cz zakłada ją mo praoować będą mol lroledzy tyka stopn:liowo przekon ywuje się PKS-u
Tak więc poło:!ono ktes
jeszcze raz na maszynę po sipruciu to srzybciej wm"C>sną rzarobkl 1 dobro- się do masizyn, do lepS!Zej uprawy.
maeh!naj'm
rtieuczci\V
źle wyrobion e.go kawal.1ka i zamiast byt ~zysitkich. A prtZ:ecież do tego
a m!eszlca
Przysłowiowy zdrowy chłopSkii rioz cjom właściciel
nia.
wyrzmcić całą pończochę do braików, dążymy.
sądek zatdumf uje!
wykańcza po ra•z <lrugi.
(W. J.)
- Na w.lmmę w kampatt1!ill. silewnej JEDNO MAŁZEJ.11!1'.l'Wó
I DWA MIESZKANIA
opowiad anie Szymań
Ujęte tak
po polskich polach uwi•jać slę będzń.e
skiego nie jest jesz~e l'lupelnie jaDo redakcji Wl>1Ynął
ty$ięcy
50
24:548 traktoró w i blisko
sne. Trzeba zmać przebieg całej prow rzędowych. Czyż to nie ~~~ i1~o~~~r~~i~ll~
8'!ewnikó
dukcji.
ul. Nsrutowi cza 4'1
si.edm:Lorni'lowy krok naprzód! - mó przy nosiadacz
em czterech
n~ jeat
ław,
Mi1ec.zys
Kuś
zyi;ta
1Ir:ak1:>or
wt
nilł
Fłlllta.rmo
ę
koncert
y
przewiilli
jest
Pią,tkow
Pierwszą jej fazą
oraz. ~e ~ona Jego
:ystów pow. !Jkiern.1e pokoi
trak:tor.z
z
lepszy
ny
~wlęco
19.30)
(IJOdz.
zajmuje
ePujElak
ŁódZlrlej
.
niej
M
rz:
ob.
e
cie przędzy i usunięci
3 pokoje z kuchnią przy
wentual nych ~ubień i pęków. Po~ będzie twórczości K:a.rłowł.~ 1 Dwo- wickiego .
Obrońców Stalingra du
Tak, siefuniomi•lo.wy !krok w lepszą ni.
ten\ nawh1ięte szipule zakłrudia silę na -~ka.
nr :12. Po sprawdze niu, że
M. PuJdalc i A.
maszynę, h.1;6ra robi cholewkę, tz~. · istotnie
naojrowlie
rul.Sil.
ć, o której
W"'kona.ne b•"'" bast-·ł,..,„, utwo- przyszłoś
M. Frey wzięli §lub w m11teu
Na~tępme
wet me śmieli marzyć.
górną część pończochy.
'W"J„~
„""!
J
owaliśmy
zainteres
r.,
1950
powiedz my r:v: Karłowdcz - Rav•odla. Litew·
dostaje ją stopkan m. Łom
ej
Prezydiu
Narodow
Rady
faktem
Szymański. Ma 001 do pomocy dwu Ska
„,...,„ .., wy, Dworzak
„,.,.,...,•• •'--yp"o
•~ K-~napyicha czy, któray każdą <;h-olewkę
ia, jakle na
d?~. wyjaśnien
pończochy, 0~0 za oCZJlnem, za- V Symfonła., Koncert em dyrygu•
desłalo Prezydiu m RN,
kładają na maszynę, zwaną stopkair- je Kazimie rz WIŁKOMmSKI, a jaże małżeństwo to
wynika,
Sta.nłlfław LE•
żyjące w pozotneJ sepaką. Przy niej w'łaśnie stoi Szymań ko solista -st"Pl
"'
~
I nareszski 1 dorabia do pońcwsrziki całą
uittll.eszk!
racji' razem,
"P""XY
NK
a lokal
CZŁO
cie(!)
- •knn>ee.
stopkę. Reszita prac należy już do WANDO WSKI
ul. Obrońców Stalingra du
cooz.........,,.
ołii
nepa
Kasa Flilb.arnno
PońC2'Y.JCihY
01
wy'końazalni.
ZóStanłe tm!Y~
ro'botnt-1onyn "'dztnOm
jeszcze zefW,łć, ufarbować, nadać :im dzJierml.e od rodz. :11 - 19.Spółdzielczy 05rode!;: Masz.yno wy
w Dęb'>wej Górze (pmN. sliiern!ew icki) rózpotzątlzający jcdriym tnkto-

Ufni, z ukosa patrzyli na traktor,
nler;lcce.nJial! órki średniej killkush:ibo
wym pługiem. Siewnik wydawał ~:ę
im ma.szyną do psucia kiełków. W
snopowiązałkach widzieli potworn ego chochola , który wytrrep uje z kło
sów ziarno, a w mechani cznej kopaczce dopatryw ali slE) tylko samych
wad.
- To uprzedze nie było tak wielkie - mówi kierowni .k SOM-u 24letni Władysław Romano wski - że
niJkt z całej okol.ky nie chdał wpuścić emopawiąz:ałki na swój łan. Aż
oto pewnego dnia znalazł s~ę ochot-

Syst em nO"

150 tuzinów nie spadło znieba
I

po po
co nie przeszkodziłoby mu odiech~
normalni e według rozkła
du o godz. 14.

Poddębic

bierać wszystkich. Obecnie, nie wiadomo z jal<ich
przyc:iyn kursuje bez przy
czepki.
Propohowałbym następu
jące Usprawnienie: o il<;
autobus nie moze zabrsc
wszystkich podróżnych z
Poddębic czy z Gostkowa
to po przyjeździe do Łę
czyćy niech po nich wra
ca, przecież szofer i auto stoją w Łęczycy od 9
do 14 godziny bezczynnie.
W dni więlcszego nasilenia ruchu autobus mógł
by o godz. 12 dowieźć z

źyciu

w

1'wukrot nie jUż od roku 1945 zatnariłY nam na
skutek te'go właśnie nł-

z.

Wydaje nant się, że opo
naszego czy•
telnil<n są słuszne. Jeze•
li nic nie stoi na prze·
szkodzie, by autohns kur
sujący 11a tej !!nil wyko
strzcZ~nłn.

kresie godzin. to należy
uczyni<'\ te zmiany jak naJ
s:tybc!ej.

ym
codz ienn
wodo
yjne

~l,aelłł "''~oĄ iftte~ełicli

Koncert symfoniczny

c.
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.A. KOPTIA] EWA

Miło~t do kt or a
Tłumcrozyla

Zofia

Łapicka

Arian owa

••••••••••••••••
••••••
••••••ania
••••••zabudow
••••••
kopalnia ne,
Tawrow
minął

raźno zawrócił

do ujścia strumien ia wpadającego do Kamieni uszki i poszedł
do fabryki; jej jasne budynki jakby stopniam i wstępowały
z obszerne go tarasu na zbocze rudej góry, które pokryte
pierwszy ch
było resztkam i lasu, wyrąbanego jeszcze przez
poszukiw aczy. Wyżej leżały szare i nagie głazy. Tu właśnie
owało
odbyło się spotkani e Olgi z Tawrow em, które zadecyd
o ich losie. Przed oczyma inżyniera stanął ów zeszłoroczny,
wietrzny dzień, gdy zobaczył tu Olgę. Była smutna, nie
widząc
wiedziała, co począć z sobą„. Patrząc na nią teraz,
jej rozkwit i nową postawę duchową cieszył się co dzień, co
godzina. Wydawała mu się wspaniałą i wszystko , co robiła,
...
było wspaniałe. Tawr0 w lubił również jej pracę
Pusty wagonik , postukiwał o żelazo szyn i pędził w górę,
rga 1 •
wisząc jak gdyby na mocno naciągniętej Mnie bremsbe
wła
cięMrem
Drugi wagonik , naładowany rudą, ściągany
snym, mknął napirzeci w pierwsze go po równoległej drodze.
się
Wędrowały w górę i w dół całą dobę, jak gdyby goniły
nawzaje m i nie mogły się dogoni6. W ten 11po11ób fabryka
otrzymywała żer. Tawrow spojrzał raz jeszcze w stronę
osiedla i wszedł do budynku .
Z bunkra po taśmie transpor tera duże kawały rudy szły
do „gryziar ki" - maszyny drobiącej kamień; z „gryziar ki"
sito
szły na tłuczkę-sito Kawałki, które nie przeszły przez
ce
rozbijają
na
o
dodatkow
szły
ru<ly,
drobnej
dla
bunkra
do
je wałki i na stożkową tłuczkę, ustawioną w ramach rekonstruk cji fabryki; z drugiego bunkra minerały ciekły na
taśmie do młynów oczyszczających.
Bremsbe rg - urządzenie do spuszcza nia
chyłości (Przyp. tłum.).
t
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ciężarów

z p_o-

a.

rOboł
~ku prQ' wełkaeb. łhJczkanlddl ll:ręcftl
b7ło.
nią montując ~ drogiej stotkow~ tłuc:zkt. Trzeba

Ma

nle wstrzymując pracy wałków, wmontować zamiast nich
stożkową tłuczkę.

Igora
Wśród robotnik ów Tawrow zauważył wiotką postać
Korobic yna. Mechan ik-poeta krzątał się najwięcej, ale wszystkie jego ruchy były celowe: znał maszyny i, być może
nie wiedząc o tym, kochał je więcej ni2: swoje wiersze.
ich
Wałki tłuczkarskle dawały dobry produkt, ale praca
przez szybkie l nierówn omierne zużycie
psUła się ciągle
„bandaz y roboczyc h". Już dłuższy czas mówiono o tym, °b)'
je zastąpić ulepszon ymi maszyna mi, ale Skorobo gatow, był1
sekretar z komitetu rejonow ego, wtrącił się i tutaj, proponu inwentar za. Doprowa dzi.1
jąc racjonalizację posiadan ego
sprzeciw y za próby podc
uważają
ości,
ostateczn
do
wszystko
kopania jego autoryte tu. Tawrow miewał z nim także poposiaważne rozmowy , dlatego że starania „rekonst rukcji"
danych wałków nie dawały żadnych wyników , prócz postojów. Oszczędność „wyłaziła bokiem" . Teraz Skorobo gatow
doprzeszedł już na terenie kopalni do legendy i fabryka
stała potrzebn e maszyny .
Gdy Igor zauważył zbliżającego się Tawrow a, niepokój
umazane
odmalował się na jego twarzy. Wycierając szmatą
smaram i ręce poszedł na jego spotkani e, odwiódł go na
bok i zapytał cicho:
- Pan juź chyba ,wie? .„
- Co? - spytał zaniepok ojo11y Tawrow .
.
.
- On przyjechał... Arżanow.
Na twarzy Tawrow a zapłonął szkarłatny rumienie c. Wierozmodział, eo prawda, że Arżanow przyjedz ie, że przykra
wa jest nieunikn iona. I jakkoYw iek przygoto wany był na
wszystki e przykrości, w sercu jednak źywił nadzieję, że
wszystko będzie dobrze. Może doktor Iwan ze swoją gorącą
rem,
naturą, „ciężkim", jak mówiła Pawa Priachin a, charakte
p<>staomijając osiedle pojedzie prosto do Ukamcz anu. Może
nowi w ogóle zostać w tajdze, albo, wściekły, wyjedzie przez
Jakuck. Ale żadne z tych przypusz czefl nie sprawdziło się .,
„No cóż, trzeba będzie stanąć do walki" - pomyslał
Tawrow .
- Już dawno powinien był wrócić - odezwał się patrząc
Igorowi w oczy. - Musimy slę ostateczn ie rozmówić.
- A nie boi się pan„. o nią?
- Nie! On„. To przecież porządny człowiek - odpowie - Mogę
dział szybko Tawrow czerwieniąc się z przykrości.
odpowiadać za nas oboje.
„.

...

Tego dnia dzwonił do dom,u cz~ścteJ !;\~ ~~e~ c.§~~ cz~

.

czym. Na jedną izbę te·
go lókatu złożył jut nawet wniosek ob. Sajewicz
monter MPB, który do·
tychczas bezskutec znie po
s:tukiwał mieszkan ia.
BRANŻOWE

W odpowiedzi na artypt. „Komitet C~łon
kowski śpi", zamieszczony w „Dz. Z.." nr 320, Po
wiatowy Związek Gmin·
nych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" zawiadamia, że nie przewidu je
próWadzenia w każ
~lę
dym sklepie filialnym
a!ortyme ntu artykułów okuł

łokciowych,

skóry 1 obuwia, lecz tylko w jednym branżowym
sklepie włól<ienniczo-skó
rzanym, położonym zasad
niczo w siedzibie gminy.
Wymieniony jeden sklep
branżowy na gminę stwa
rza zupełnie racjonaln e
waru1lk! zaopatrze nia lud
ności, umożliwia utrzyma
nie zwiększonego asortymentu artykułów branżo
wych i daje Podstawy
ekonomiazne d-0 eto90wa
nill Właściwej, oszczędnej
i zdrowej gospodar ki towarowo-«I. ftan.30IWe 1

sp~

dzielni.
Gminna Spółdzielnia w
Strykowi e, podobnie jak
i inne GS, posiada m. in.
sklep branżowy w Strykowte, a w sklepach gro
rnadzklch (fll!alnyeh) nie
prowadt! wymienio nego
asortyme ntu towarowego.

Do P. T. CzytelnlkOw
Ll!TY R'.lli:ROWAWE
OO BB:OAKC .JI „DZIEN

Ł0DZKIEG0"
NIKA
PROSIMY ZAOPA'l' RY·
!ł.li.PISEM
WAO
ub~ L18T()W„ .

'v 'vi(!:kszyin za-

rzystać

~

dtieżowyeh,

Stawiński

OD REDAKC JI

;r, -

SKLEPY

wrócić

w.

Rawa Ma.z{)wfec
Prowadzi Pan mały sklep szewski, W którym prócz sprzedaży wy
t;i/arza.nego ha miejscu obuwia i !ltzyjmowatlta
reperacji , sptzedaJe 61ę
buty <!zeskie uzyskane z
przydziału. Poinform owano Pana, że wóbE!c tego
należy wykti)J:lć na r. b.

ka -

i

zastałych,

ry

kanalizac

ciągowe.

Stała

1

czytelnic zka

trzy karty rejestracy jne!
na wyrób, reperacje i
fabrycznego osprzedaż
buwia. Informac ja ta jest
my,Ji!1Ja. Wyl!>to3Tczy jeżeli
Wykupi Pan jcdn::i kartę
na której
rejestracyjną,
wymienio ne będą wszyst
kie W)"konywane przez za
Co najkład czynnoścl.
WyżE!j powinien Pan wyna
kartę
drugą
kupić
snrzedaż wytworów produkcji obcej, ale tylko
wtedy, jeśll obroty osią
gane z tej sprz~daży
przekraczają 10 prQc. cał
kowitego obrotu przed·
siębiorstwa. Sprawa ta unormo\va na

została

na r.

b. rozporządzeniem Mini
stra Finansów, dotyczą
cym wykonan ia dekretu
o postępowaniu pod!ltkoWym w §§ 20 i 21. Wpraw
dzie wymaga ono dla róż
norodnyc h świadczeń "WY
konywun ych przez zakład
odrębnych kart rejestracyjnych, ale nie uważa się
za różnorodne świadczeń
zakładu, gdy są wykonywane w zakresie Określo
nym rodzajem działalności
(warsztat szewzalcładu
ski jest nawet w powoła
nym rozporządzeniu wymieniony jako przykład
takiego zakładu).

Odpowiedzi Redakcji

Eugenius z Jabłoński. -o
W nadesłanym Uście opisujecie naradę roboczą w
waazej ezlcole, podając
plany i zamierzen ia ZMP.
Napiszcle, jak realizujecie uchwały, na jakie
napot-ykacie 1
trudności
Jak je pokonuje cie, a
/
wówczas zamieścimy.
Alttoni K!djawla,.~. - Ce
na zJ:J1oroW'e go :._-w-,rct:ania
Dzieł H. Sienkiew icza wy
nosi 900 zł. Kupujący cadzieł za goły komplet
tówkę otrzymują rabat i
stąd różnica cen. Niektó-1
re tomy „Trylogii " są w
luźnej

sprzedaży.

Sporna
M. Soroka. sprawa mebli będzie roz
patrywan a przez OUL w
przyszłym miesiącu. Spo
leczna Komisja Opiniodawcza winna żmienlć dit I
cyzj<1. Należy przypusz ćzać, że sprawa zostanie
załatwiona przychyln ie.
W. Sobczyń•lcl - Odpis
listu przekazal!śmy do kie
rown!etwa szkoły,

flO ftl:Mb I wt1'8fti ajw wclllł Jl!epokój. Co robi Ar.tianow. Cl'JY ~ do J;lll'lllC1?
- Wiesz?- - za~a zdenerw owana Olga dzwoniąc
do fabryki.
- Wiem. Nie wychodf dzisła~ z domu - oczy Tawrow a
ocienion e długimi rzęsami zmruzyły się i ręka mocniej ści
snęła słuchawkę telefoniczną. - Sarn :t nim pomówię.
Po południu zupełnie nieoczek iwanie przeszła nad osiedlem gwałtowna burza, pierwsza od dwóch lat. W górach bitelefoły pion.my ulewny deszcz bębnił w szyby. Centralę
niczn~ wyłączono i to pogłębilo jeszcze niepokój Tawrow a.
W t>o!lzazególn1cb oddziałach fabryczn ych było dziwnie duszno i dziwne ciepło odbierało siły, wywoływało uczucie bezu szewładu. N~ Chłodn~j byqio jedyinje w bunkrze , gdzie
toldego otworu w ścianie drgała skośna zasłona deszczu, biała Jub nieb.ieSit a od błyskawic. :Borys ocierając pot z twarzy
i szyi wszedł na plat:rormę i spojrzał przez okno. Zazwycz aj
gdzie
widać było stąd wyżynną część górnicze go osiedla,
stał jego dom, ale teraz deszcz lał strumie~ifami i w odlc.~ło
: gęsta,
ści dwudzie stu kroków nie można było nic zobaczyć
się, że
biaława zasłona unosiła się nad ziemią. Wydawało
góry pękają od piorunów . „Zeby tylko transfor matory nie przepaliły się na podstacji - pomyślał Tawrow , spoglądając w kierunk u maszyn,
które w takiej chwili ogólnego wstrząsu zdawały się pracować cicho. - Prądu nam wówczas zabrakni e".
Natychm iast, nie kończąc nawet tej myśli, zbiegł po górnym tarasie fabryki, owijając się po drodze w czyjś brezentowy płaszcz. Mt:tne potoki płynęły po całym zboczu góry,
woda w strumien iu podniosła się i pokryła pianą. Pierwsz y
raz widział taką burzę na Północy. Tawrow hiegł po opuka
stoszałej drodze do osiedla, przytrzymując u podbród
płaszcz, którego poły szarpał, jak zły pies, wiatr.
Na ootrym zakręcie obok baraków , poślizgnął się na rozmokłej drodze, potknął slę, ale nie upadł.
- O, do diabła! - zaklął głośno, naciągając rozsunięty
twarz
płaszcz na ramiona i w tej chwili zauważył przed sobą
~

Arżanowa.

Nie od razu poznał doktora w tym wysokim , na brąz opalonym mężczyźnie z ciemną bródką, który stał przy tylnej
ł
ścianie chaty pod okapem z kory, Nie poznając zatrzyma
a i faksię, zdziwion y niezwykłym widokiem tego człowiek
tem, że był w tym miejscu. Któż to w taką ulewę będzie
e
stał pod okapem chaty, której drzwi otworzą się gośclnni
przed każdY'm przechod niem?! Dopiero gdy złowił spojrzen ie
doktora, błyszczące n~rwowym bfa~k!err,i, Tawrow poznał go
natychm iast, zmariwiał, wszedł pod okap i stanął obok

lwimi.

I

iC· d.

n.)

MIKOŁAJ

25)

KOROLJEW

NA RINGllJ

Jłlasowośt
Głębokie

zmiany

przeprowadzone

w strukturze orgartizacyjnej sportu, a

to: powołanie do życia sekcji sportowych, wprowadzenia odznaki BSPO i
SPO, ttstanowi~niE! jednolitego kalen
darzyka imprez sportowych i wreszcie Wprowadzenie jedholitej klasyfikacji sportowe!j i norm klasyfikacyjnych - otb pokłosie . operatywhej i
twórczej pracy Prezydium GKKF oatatnich miesięcy.
Analiza wprowadzonych ztnian i za
rządzeń winna ?.yć przedmiotem wnikliwych dyskus31 w naszych klubach
i kołach sportowych.

Hokei na ''Torkacl"eU
da.lseym ciągu,_ r?'zgrywe~ ._:~
mmacYJinych ,w ho"'e:iu o misUL"-"""
padły
stwo Zrz~zen Sip'lrtowy.ch
w Kaitowic~c? na Torkacie nastęwytDJk:i:
~ące
Budiowila111ych 18;1
Unia ~iła
(8•0 7 . 0 3 , 1) BTamkami pod:tle<lili
dl
Ilf .• '~ . N: ak 1. ew ich
a
' a
!l'
ah ?W
ę.
Jedną bramkę zdobył
po;lronanyc
· •
'11rojanQ\f/Ski.
Ogniwo pokonało. .SpóJmę 18:0

"!"

i rt!kordg

Analizując Urządzenie odnośnie po prezy
sekćji

wołania

sportowych przy
WKKF dochod:timy do wniosku1 że
wobec dynamicznego rozwoju zrzeszeń
sportowjeh a więc umasowfonia spor
tu związkowego - istniejąee okręgo
we związki sportowe po-szczególnych
dyscyp1in są artachrohizmem organiza
cyjnyni. Spdłeczni działacze sportowi,
którzy wnieśli bardzo poważny wkład
w dzieło budowy sportu ludowego,
zbyt wiele czasu zmuszeni byli poświęcać na pracę administracyjną. De
cyzje w sprawach zasadniczych pozostawiohe były władzom centralnym skąd mała operatywność w, pracy.
Sekcje sportowe to zespoł społecznych d:tiałaczy fachowców, wyposa•

żony

w

pełnię władzy, zajmujący się

o charakterze masowym znajdu
szerokie odbicie.
Poprzez masowość w sporcie i wychowaniu fizycznym uzyskamy wiele
nowych talentów w każdej dziedzinie
sportowej, a przewidziana „Spartakiada" pozwoli nam na obejrzenie no
wego dei>robku sportowego.
Wzbogaceni poziomem ideowym, zdo
bytymi siłami na boiskach i pływal
niach, naszym hartem i energią, świa
domością i entuzjazmem służyć będzie
my wielkiej spraWie pokoju.
Zygmunt Kaźmierczak
ją

200 1•uniorów 03 Starcie
're~

letdroelt~e

2llmawe,

wyłącznie sprawa~!. fachowymi nej ~~w ~óW10 i 1 ~~~

sekcji. Pracę administracyjną, wyko- w ballt w~ 06rodika KlUilllrulry
Finały
nanie i kontrola wykonanych uchwał ~w~.
i za~ądzeń pteqdium sekcji wykonu ~ w ~ ..,_
il:ll'WIOdrllll. '9Bt
pcmd • lliar4ualWIĄ
-b~ otellidlllDlllll
~·
· _t.,
M'ei1111ICtZllldllrJ
personei WKKP'. ~
inatny ~ta.owy
Je.
:B:ot\oorw-e r<>llgly""*A w -~ 0 m:La
Widzimy więc całkowite odciążenie blleg na 1,000 m.
DO Mlj~go >l~ ~ Kół
--członków !!lekcji .,, Jl?B~ biurowe).

Powią%anie ezynnMci ~chniczno-spor

-;-P:i::,:

stołowy
Plotrllo111Jle

Tenis

Dz"18kuinmy za

Pracownicy poszukiwani.
3 samadzlelnych kSlc:gowych l oł kontystów
Centrala Przemysłu
Ludowego i Arł.ystyCtLn~go, EkSpoo:.ytn~ Re-

zawdni natychmiast
jonowa

w Łodzi, ut. P~otrkoWska 181. Zgło
osobiis~re z podaniem i życiorysem

pnyjmujie Dział Kadr od godz. 8-16.
(k 304)

2 elektromonterów, 1 palacza zatrudnią naZakłady Garbarskie.
Łódzlde
tychmi1ast
Zgłoszenia

p~zyjmuje

przy ul. Zgiiea."Skiej

IIllr

Sekcja
104.

Peirsonalina

Wykwalifikt>wa.ną. maszynistkę,

kowalskiego,

pomocnika

stola.na.

zat.rudni zaraz Pa·ństwowe Przedsiębiorstwo
Wleroeń Badawczych Łódź, Kiilińskiego 195,
tel. 207-83. Zgłaszaó s:ię do Wyd'2'liału Personalnego od godz, S do 17.

mę!ciyzn

CHOPIŃ

I kobiet

wiek 25-60.
Z.riasz,ić sdę prosimy do Se.lroii Angetowaonrna
Gt26S>
Mii~, Łąkowa 29 - 16-11.
OGŁOSZENIE

Grodzka !lada Łowiecka m. Łodzi Pols.ldero
LoWieckJego zawiadamia, ~e w dni.u
17 luttfl'O rb. 0 !i'OdZ. ls.30 w pierwszym termł.
n.le, a o godz. i9 w drughtt temtlfile, w lokalu
C)ktę11u L11.!!6}v PaństWowyeh w Łód:lli przy ul.
zwią?Jm

i!lacliodillej 6S Odbędzie się

Doroczne Watne Zgromnd2en1e
cżł<>nkóW PZŁ zamle~kałych
&ta Łodzi.
ŁO'WCZY GrÓ<lzkł

.•

-

pię najchętniej
czę.

Tel. 189-11.

W)'p<ńy

S'.tREl>TOMYCYNĘ

wYkwalifikowe.nego

PRODUKCITA FILMU
poszukuje sta.tystó'W,

KtlPNO t RPR7.F.llA.1.
\\'AGI. Naprawa - stemplowanie wYPOtyczę nlemo'\\rlęcą wagę. Kupna rui
wet połatrtan~ch. :Piotrck aa)
kowska 9.
SKRtl;CAłtKĘ przewijarkq
oraz cewiarki! kuplę: Zgłoszenia tel. 191-05 godzina 8-15,
SPltZEDAM pianino bibliotekę, kredens. Próchnika '4 tn. •, godz. 18-17
OVERLOCK 3-nitko\VY )tu

na terende mia•

Stanisław Cteleckł.

(!Jra-

mówki) sprzedam. Klona~
•
wa 9 m. 1.
SPRZEDAM nową syplal
nię

jl!Sną.

Pogonow~kie

go 45-28 w pódwórzu.
WYPRA WlALNIA sk6rek
futerkowych przyjmuje
do garbowania, farbowa
nia kupuje - sprzedaje
wszelkie skórki futerkowe. Łódt, Dworska a.
SPRZEDAM fotel klu):>owy skórr.any. Tel. i32-70
rano t wteczorem.
PtANINIJ w dobryfil staflle kuplę nll.tychtnłast.
Oferty do Administracji
stlb. ,.Lekarz".
KORZYS'.tNIE sprzedasz
tanio kupisż używane me
ble Narutowicza 23 (k289)
Skład Mebl!.
SPRZEDAM streptomYc:Y(gtamóWl;:i). Leg10 ·
nę
n6w 1 (l!'tltotraf) od 16
dQ.

is.

(k28B)

POLFABRYKA'I'Y pi.ekar
Skie eukiernlcze. modele
piekars!dch cu·
maśzyn
kierniczych, piece cukier
nlcze. przenośne biegacze
przędzalnicze, pasta. pł;'n
lutowania cynktl, okna da
chowe ocynlrnwane, okrta
drewniene, łomy, kilofy.
koszulki gazowe poleca

r:~d'lih„rs~otrkowskan~~:Ji
en1.·a drobne • §iłf&l!:iiXs!t
OO'łosz.
- it17P"mz
h
ubw!!ną blżtiteri<l zee:a-

RO~'ll:t::ió, snecja\ista
D-.r
k
"'
cnorób k
i .FK AR7:Jl:
obiecych. 11d:u·
_ _....;.,:,;,..:..;.____
go zl
l>r SIEI'łKO KsaWei:'Y - ster;1. Ptzyjrrtuje
18
b~ ~\s~~;; k 0::c~a~:~ta

~~~~if~ 1~-l:lrókfiiń's~~~:

(k 30)
go 132.
-A epecj"lista
Dr BALIC ~
Akórne, wen~r. vczne 5-;;~l·
(k ~·
~
Sienkl.ewlcta 52.
D„r PIWl!lCKl wewrtętt!l•
W
ne, płuca, serde PlotrkO
s.k.• as.
0

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

bi:' JADWiGA ANFOROWICZ - skórne wenetyczne, kobiece i-61'•· u2J)·
„ u
Pfti h !kil 8
·
c n
br ttEICRER specjalista
weneryczne, skórne. ptclo
we (zabilrzenlll) - Piotrczwarta kQwska 14
k 20)
iń6dma.

1skórne.

wio
weneryczne,
sów, moczoptclo·"I! Piotr
w
k 0 ws k 8 11'~.
(k 21 )
Ur ltUl>RE._
..-ICZ - spe
.
skó
cjallsta Wener:Yctne, k~·• Pi 0 t r uw
ne 8-9,
l06 3~--..,
tka
<k 22)
•
Dr ZAUitMAi\1 - specja
Jistll.: sk6tne Wenerycz:
ne 8-10 ł-8 Na t
f~ 2~i
'
_wic;a .2. •
_ _.
,GA!3· DENTl!TYCZNE
·'
LEK~RZ-DEN'.tYSTA Bron,isłara . sz;lkowsks,
tęby sz u czne v-7, MoOt 32)
niusik1 11•

relt, :Pierśclof\ek, óbrą~7.kl
ślttbne ~l.r ~kleple Q)jt.
Stalingradu 3, pod zegatem
SPR°zEDAM maszyną do
obrabianlA dzit1rek. •tBn
~lol:n:w._R~ow~ka 301._
~
SPRZEDA~ strentomycyne Próchnika lG!\ m . 14 .
• ,.
n. II p.
I'" .„~z"k l m.„va 11"'uz<1 i
KU ....
r "'„Nu"
proszę ozwonić t.el. J5g.4i.
NI 0 j
· a.sne Seller,
PIA. N
stan dobry. klllmy l<euk~
skie sprzedam tel. 138-20
7AOFTAROW. PRA(W

POTRZ1':B~A od zaraż sa
modzielna gosposia. :tgło
szenia - NarutowlrM 90
m. 8, godz. mftjdzy 18 a 19

Fabrycznych
K61 Sportowych

-.:>.
E•zamin szy bowm.k.,,ow ~

towych z zakresem prac ezynnłka spo
5
łecznego WKKF - daje ~ gwa.rancję eięgłosci pracy organizacyjnej 1 l:aiłlfa 9 bm. o<!f°~ 17 1O<dbęd21e słę w
Naiwię;eeJ bxame~ oraz zapeWrtia operatywne kierowni- :zyb:WC:~h Kurs:: ~osi::=~~c~
(6:0, 9'.0, 3:0).
dfa pilotów n 1 m stopnia jednocześnie •
zycietn sportowym
2Jdobyll: Paluch, Huta l Wołkowski. tw 0 c ły
•
•
•
•
a m
AZS polrona'ł Spójnię 8:6 (!l:O, 2:1, c
3:5). Bramki dfa AZS strzelili: Dy- Wpro.~adzerue odz_nakt sport?w~ł lr1~~1!Y~~C::~ z.:;:~:
Zdankiewicz po !! i BSPO l SPO przenós1 wychowanie n nowego Kursu I lltopn!a. Stawiennictwo
bowSkli II,
Chojnaclki _ 2, a dla pOikOitianydi zyczne w ntllionowe ma!JY sportowców. m;zysildeh słuchaczy ohow:lązk<nVe.
Dnła: to bm. o gOdz. 18 odbędzie s1ę w
Ltplrowski i Tarczom po 2, Chmu- Każda z~?byt<i; odznaka sportowa to P?dmesierue stan~ żdrówotnego ~::-~~e~~e:o~=e J:r:l10:~~~weJ
ra i Balcerek po 1.
A!kademicy zagraili b. ambitnie. czł~w,ieka, utrzymyWarue go w goto~ OboonoA~ ~tldcłl pilotów ldfulkó.
Dla A~ bY9:o to spo1Jlrnnie decydu- w~sc1 do wyko~anlt zadań. produk- wych aerolllhlbtt obl1Wl!4*ow.a..
jące. Aikademicy bowiem mając je- cy3nych. a w ra~ie _Potrzeby do obrodną porażkę z I<:olejaritem zagroże· ny granic naszeJ OJczyzny.
Ukazanie się jednolitego kalendan:i byli wyeliminowaniem z dalsz~h
r".>2lgr}"Wek. Dzięki temu zwYcięstwu rzyka sportowego na rok 1951 przyję
UJ
od dałszych apotk:ań odrpadł~ Sp~- te żost.ało ptżez sportowców i działa w l'!lofinklo<Wde ~ mecz tentlsa
B~ (ll,ódź),
~ m:1ędey
.nia, mająca na swoim konme dwie czy z wielkim entuzjazmem.
Jednolity kalendarz sportowy kła- a ~soową Uln<ią.
poraZ!ri.
dzie kres wyścigowi konkurencyjnych Meoz za!lrońezył się !l'emńsem 5:5. Utey•
S!koaln!le remd&u :ziarwrlrzlię:aiaij ą Budiowla!nJi
pamioć imprez, Poza tym pozwala we właści n~e<>c:zieildiwlaal~e ~aibej g.r:że %l!!IWOdmlka
"f wej porze roku dla poszczególnych DrzJiJewJensiklego (Urna), kltó:cy W'Y'I'Bźmi•e
jiil'
'ł
z.a nad~ine z KrY!lliiC'Y: poiżdioow~emla dyscyplin sportowych na organlzowa- by~ .nWedyspoin<l'Wl!ll!lfY. Debilui1nljący w „A"
ood ooirCliatru.Y MC12Jldej Udi'j!i. set'dieCizmde nie imprez. Kalendarz sport. ułożany kilaJSlie za:woorulilt SliclńSk:I. "ll"Y'PSidJ: dobme.
<!La Umdt 7ldlobyili: !J;llalra · n~
d!ar~~ll'Cll•Bll'!łle l(OZldIDaWladą Jedm>• został pod kątem umasowienia sportu. ~Puail!:ty
- Gii:i'e'WtaoSZe<WSikd, G<n~0WlalSrlle'W\9ki Widzimy w nim również terminy na 2, Slicl1mkJl
cmeśn1Je elW'Ollt:h rO'dl2Jiców i Mleg&w.
- 2. Sędi2lloa nłe Z1aiCl1cl<woUlil.
Na kiaJrtce :pocztowe-i ~roją między rozgryWanie zawodów sportowych na
ltlrłlka\V!lki Wacław
Im•
· 'd...._•
t U l· WOJewo
·
bl
Jm;tym1 nia17JW'isikoa: PękaibsatoI, W.ójCillk, La„,wa.
Xęre!qp. ,,l)I&. Ł."
powrn
U
szcze
telk:., :Pe.wloak.

szenie

Sama technika urządzenia imprezy
bardzo mi się podobała.
Przed zawodami ustalono w sekcji,
że obowiązki trener6w i sekundantów
pełnić będziemy sami. Wszyscy wy«lą
0
dali jakoś uroczyście, poważnie„.
Nawet między sobą rozmawiano w
sposób powściągliwy, z miną ludzi obytych z boksem.
Pierwsze spotkanie!
Uchylając rąbka tajemnicy wypada
zdradzić, że niektórzy postarali się o
to, aby na widowni znaleźli się krewni, przyjaciele, i O'Czywi:ście znajome
kobiety.
I oto po raz pierwszy w życiu biorę udział w defiladzie na ringu. Dużo
światła. Orkiestra gra sędziowie ubra
ni na biało. Oklaski. Stoimy, prawie
nie poznając jeden drugiego. Tak jakoś inaczej wyglądają dawne znajome
twarze.
Ktoś wygłasza krótkie przemówienie.
Zawody bokserskie o mistrzostwo
stolicy roz:poczęte.

P~STWOWA FILHARMONIA

w

?l!IJkd

soliści:

.slkrll~o 1:2 (H:L2, 13.ló, 1-0:15). Gra była
1 o~ita rÓ\Wll!M w Cllie-

dd:mze zagir.at Zll.lk!r~·
~ t Po<~
2:WY'ciJ!ll2lCÓW •
:tu upol!roniaJnyoh

Członkowie

Aktywną pracą wykazują si~ rówkt.órzy zrozujaką mają do
spełnienia w terenie. Obecnie rola
LZS wzrasta jeszcze bardziej. W wal-

ŁODZI

d~r&n1

TEATR NOWY

11 ZWYCl~STWO"
b.OWym

imiachn przy ul.

WięckowS!dego

15.

UWAGA!

Nowosc w Restauracji »Gs:-and«
P.B.P •• ORBIS•
~~·rekcja Restauracji „GRAND" PBP „OR-

BIS • chcąc uprzyst~pnić ł6dzkiemu światu
pracy kulturalną i milą rozrywktt, Wpl'owadza
~ drutem 10 luteiro br. w loka.lu przy ul, Traugutta 1 (daw1l. l\iaillno\Va)

„PODWIEC2:0RKI" (five o'clotk)
w każdą sobotę t niedzielę w godz, od 18 do ~o.
W czasie podwdeczorków będzie przygrywał
LONGINA
zes]'.161 muzyczny pod batutą PIND RAS SA.
'.Konsumcja obowiązkowa zł. 10 od OS<lDY.
9lf 305)

l OSY WkOIHkłUfZO
:...---------------„

UL. PIOTRKOWSKA Nr 161

POTRZEBNA pomocnica
domowa na wyjazd od za
ra~. Jaracza 3 m' . a.
~
POTR""EBNA pomocni·ca
„
domowa. warunki dobre.
6~, "ra„•a of.
'"iottkowska
„ "
d'
r
!!I p. Iew:v zwonek godzina 14-20.
POTRZEBNA kraw •.•
cow~
.
zdolna na damskie bluzki
Piotrkowsl<~
jedwabne.
(k287)
nr 120--16.
POTRZEBNA pomocnica
domowa na stale !Ub na
przychodnie. R!!ferencje
Piotrkowska 98 m. li.

żAMIENIĘ poltój kuchnia
centrum na podobne lub
- ewentualnie
większe
Zgłoszenia
przedmieście.
pod „Południe".

M'.ALZEJQSTWO samotne
poszulcuje PGk1>ju sublokatorskiego w Łodzi. oferty do DZ!ennika Łódz
kiego pod „1178".
Pokój z kuW&rszawa na ! po
koje z kttchntą Łódt. Wiadomość Kopemilca 6
m. 5, Piotrowska, godz.
wlecz.
ZAMIENIĘ

(k 279)

t>OTltZEBNA pomocnica
domowa z gotowaniem.
Nowa 11 m. 1.
• OK 1U R
'' . .. . '
ZAl\>IJENili; duzą ku_cl)nię
i pokój na przedm1eśclu
bllsko tramwaju na podob
ne lub dwa. Oferty ,,Do
bre powietrze"
•
SAMOTNA osoba poszukuje pokoju sublokatorskiego (niekrępujące weJ
Diwonić :176-46 ście).
Moi:g'-

llJATTKA I WVfJROW

ZAPISY

na

ce z kułactwem i kołtunerią nie ubraknie LZS-owców.
Wielu czbonków LZS bierze już udział w ogólnej akcji skupu zboża.
, .
Ale jeszcze nie, wszyscy.
Trzeba umiec przeorywac rue tylko
własne zagony, ale również i psychi~
~ę. ludzi. opornych i mało jeszcze„u-

z.ywot~?s.c spor~owcow. Znamy 1.ch ofiarnosc i entuz3azm i dlatego w1erzymy, że jeżeli chodzi o ten t.ak poważ
gopracy
odciJnek
dzisiiaj
ny
spodarki państwowej, to na pewno nie
zabraknie przy niej ani jednego człon
ka LZS.

6 lutego · Jill r.

DYONl:ZA z JCilCZYKÓW

MARZYASKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 8 lutego o godzi.nie 15 z kaplicy na Starym Cment.arzu
katóltckim (ul. Ogrodowa).
o czym zawlada.mlają przyjaciół l znajomych pogrążeni w smutku
RODZICE, SIOSTRY i BRACIA

H

@

MiiSł'AM

4

legitymacja
szkolna nr 479 Zimniak
Dam,ity zam. v;· Łodzi,
tll. Rzgowska 12 .

tozsaZGUBIONO dowód 72
mości konia nr a7ao si!ria C .wła clc!el Zbrojew
ski Nikodem.
. .
ksiązeczltę
ZGUB.IONO

i~~~~~~Z~al~!v~cfz~~cz~~'.

H

W dniu 6 lutego 1931 roku, przeżywszy
67 zasnął w Bogu nasz ukochany mąż,
ojciec, teść i dziadek
!I, tP.

FRANCISZEK PAVIElCZYK
maJster salowy ZPB Im. Marchlewskiego
Wyprowadzeme drugich nam zwłok nastąpi dnia 9 bm. o godz. 15 z domu żałoby,
przy uL· Kwarcowej nr 65 na cmentarz katolldcki na Dolach.
o C:JYl11 zawiadamiają, pogrążeni w tałoble
DZIECI, SYNOWA

ŻONA,

WNUCZĘ'.tA.

i

kurs kroju. modelowania, szycia
IP.R kursy
przyjmują
Próchnika 25.

ZAGINĘŁA

AW*Edfi

lał

półroczny

legitymację
ZGUBIONO
żw. Zaw. Służby 2idrowia
Nazwisko Maria Młodzian
trnwa Rzgowska 76-4.

zmarła

S. t P.

trzymiesięczny

).{URSY Kroju Seycia, Mo
Zapis:y
delowenia IPR.
Swierczewskiego 17, Stalina 7.

Z~amy afttyw~osc i

~wiadom~?nych.

Dnła

mleścle".

chnią

ZNlZKI WAZNJ!:,
Kaca C7lynba oil godz~ 1~1J 1 od 18.

UWASA!

lokalu fa.
POSZUKUJĘ
brycznego około 60 m kw.
z siłą. Zgłaszać tel. 157-64.
kulturalny,
SAMOTNY,
starszy pan poszukuje du
żego sublokatorskiego nie
umeblowanego pokoju niewysoko,
śródmieście
wygody. Zgłoszenia „Sub
·
lokatorski".
PRZYJMĘ na mieszkanie
dwóch panów. Oferty Dziennik Łódzki „Sród-

(d. c. n.)

w akcji skupu zboza

nież członkowie LZS,
miell rolę społecmą,

o.t dnia li lutego br. codziennie o gOdżt,nłe 19
przewtawienJe

w

LZS

Sportowcy Polski Ludowej myślą i
~ą nie tylko zagadnieniami rekordow, strzelonych bramek, czy też wyławianiem co soli~ni~jszych t.alentów.
Spc;tow~ włączyli się w nurt ,za~admen nie .tylko kulturalno-oswiatowych, ale l gospodarczych.
W pos~zegółnych 71ancladaich pracuje już wiele brygad produkcyjnych
rztłożonych 2lEl sporrowców.

STANISLAW LEWANDOW·S Kl - ~ce.
'W progfamle k<>ncertu: H:arrowłcz: RapsOiila
Llitewska i Kllncert Skrzypcowy, Dworm.k: V Symfonia.
ltasa Filhannon1i czynna codzlenttłe w goaz.
(Jt 277)
15 do 19.

PA~S'rWOWY

wy-

wyroW1Il0100

SYMFOłHCZllY

Wll.KOMIRSKI -

n~jąoe

klall1ro Im'.llmellltY.

Ud!lliał biorą:

JtAZłMIEBZ

połu.oolowej na•

gr~we~~~~::
p!IT1Je!Z KS Pl'ZY' ZPB dm. Fe!l.ilkm Dzlectyń

Ul. NARUTOWICZA ~O
. PIĄTEK, 9 lutego 1951 r., god!!. 19.SO
NtEDZlELA, 11 lutego 1951 r„ godz. 12,00

XXII KONCERT

dmlielJnlJey

m!.asta przynhosil;y

Słowo honoru, warto było pracowa~
do „siódmego potu" na sali bokserskiej !„. Wieczór mija jak we śnie. Mi
nuty skaczą w szalonym tempie. A
jednak niecierpliwa chęć wyjścia samemu na biały kwadrat ringu, wyprze
dza je o kilka długości.
Występuję prawie przy końcu zawodów. Waga półciężka - nic nie po
radzisz.
Chwilowo cieszę się z sukcesów ko
legów. Bez trudu zwycięża Lew Temurian. Promienieje cały. Pierwsze
zawodach
zwycięstwo w pierwszych
osiągnął także Kola Sztein, ogólny ulubieniec.
W szatni szum, gwar„. Należałoby
się ski.ipić , bo w ten sposób nas uczo
no, ale jak to zrobić w tych warunkach ?„.
O
Siedzę z bandażami na rękach.
walce nie myślę. Wewnętrznie jestem
przekonany, że wygram. W jaki spos6b
nie zdaję sobię jeszcze z tego sprawy,
ale na pewno wygram. Nie można nawet myśleć inaczej. Mów co chceea&,
ale dośwladc:tenie z pierwszej nier<W>walki z Bogajewem teł
strzygniętej
coś niecoś znaczy.
W szatni zjawia się Eugenfun O...
łow, mój sekundant.
No, cóż, Mikołajku, p6jdziem,f
Wchodzimy na ring. Dz!wne uczucie. Widzę wszystko niby zupełnie dC>O
brze. I pudeł}to z kalafonią, o kt61'
i;r~eba, natrzec podeszwy, aby się nle
podającego
shzgac, i Eugeniusza
szklankę wody do przepłukania ust._
I mimo to, wykonuję wszystkie ruchy
jak automat.„

w

pierwszą bolesną rocznicę

t

S.

Stanisława

P.

Baranowskiego

Okr. !. notariusza w Łodzi,
odbędzie się 9 lutego o godz. 9 ~ano ńabo
teństwo
żałobne w kościele Sw. Krzyta,
o czym zawladatniają znajomych 1 przy,
Jaclói
ŻONA i SIOSTRA
Sędziego

sądu

ZGINĄŁ pies 7-miesięczny biały wilk Proszę o od
prowad~enie za wynagro
dzeniem. Łódź Julianów
Kasztanowa 15 - Makiewicz. Ostrzega się przed
_(k286)
kupnem.

~~~: 1;;;;J ~!~\~~\~:.s~·~
fla, Lawinowa 10.
Id
clnek
zagusle
UNil!lWAZNIA
t „.
k st · NaOlcz owania.
wieko zame
ams aw
Y
okrągłą z
piecz~ć
bioną
średnicy 84 mm z naplsei:n tlt. 3.2.1927.
J żGUl1ION
d k
·
rejeo kartęwydaną
acy. . stracyjną 0.214-703
Koei uLiceum
„Panstwowe
GlmnazJUm
rte
przez urząd Skarbowy
w Zdtlńsklej Wt1li".
nr a. Nazwisko Henryk
ZGUBIONO ległtymacJq Nowakowski Próchnika· 1
służbową nr 131.07 J. w. __.___....;..;.,;..~~,;;..;.;7
„"'"'.NF.
2574 nazwlsk-0 Dąbrowski
'"
Zenon.
-----;,..~--- - - - - - - - - - PRZYJMĘ wspólniczkę 2
ZGUBIOt'fO kartę reje- kapitałem do 5 tysięcy zło
stracyjną wydaną przez tych do dobrze prospeRKU w r:mlr.l Henry!;: Ne ruJ11ce~o interesu. Naruto
wakowsld ur. 10.12.191~ !:· _w:i~!I 23 Skład Mebli.

„

SPOLDZIELNIA „KON•
SERWACJA" Łódź, stali•
na 25, tel. 218-21 w podworzu wykonuje wsze!•
kie roboty drobne wclio•
dzące w zakres blachar•
stwa i ślusarstwa.
UWAGA MOTOCYKLIS·
Cli Do wszystkich typów
motocykll nBbijam korklem tarcze, sprzęgła. Korków
Ręc:r:ny Wyrób
Lód!, Nowomiejska 3, tel. 193-71.
.;.c.;.;_.__

__.;._ _ _ _ __

Czytajcie
„Qziennik
lódzki''

DZI~NNIJ\ Lól?Z~I nr 39 (2019)5

1 ;::~s~

Czwartek

8

1Roholniczy balet z ZPB im. Harnamal

Mathy

lUTHU

·-----1
lUTE60

C'yryla, Apolnnl!

przygoto·wuje się d.o nowych sukcesów

WAŻNI; TELEFONY:
Komenda ~~·e1>lr.a M. o.
l'ogotow:c n<; tunko\\·e

"5:l-61J
10!-H. 1:U-Hi
ll 7-11
Straż Pu .. a. :i.o . . .
8
M:ejs,!<1 0•,rO<iek Inlormac)1.
159.10
DZlSIF;.JSZEJ 1\0( \ llV7l'RVJA
AP.I EKI:

Apteka nr 1 ;!'ab :in.eka 56). apt. nr 11
(Pt-o__trkowu\:a 12.) apt. nr 12 <Da~zytlskir..
go ~9)
apt. nr 5G {Leglonów 28), apt.
nr 14 (Wvchodn;a 54l apt nr :l6 rL:ma•
now&i<iego 37J

"PAŃSTWOWY TEATR NOWY (ul. WL~c
k"<?·\\ :..ki.cg() 15).
V\'~.zystl<:e
11,przeani-0
\\·ykupl•c·n-~ i:>: 'ety
Stl
w.a;~nc i będą

hQ.ncr.Jwa .,e \Y 11{...,,\\·ym gn1achu ten fru.
O godz. 19 - „z~·y<.:ięst"„vo".
J>Ai.\'STWOWY TEl\Tlł lm St ,IARACZA
(ul. J<i.:-.acza 27 '29) o godzinie 19
Geł<lhabu.

,,Pa.n

·2 nowe urzedy pocztowe
Dyrekcja Ol<ręgowa Poczt 1 Telegrafów
zawiadamia o uruchomieniu:
P.•T. V klasy w Pabianicach
przy ul. Armii Czerwonej nr 51 powiat
Łask, woj. Łódź o pelnym zakresie służ~
by na1lawczej. Nowouruchomiony ul'Zlpi
otrzyma! nazwę „Pa.bia.ni<'e S". Uruchomienie nastąpiłO w dniu H.1.51 r. GOdz&·
ny urzędmvan.ia ustalono w dni powszed•
nie o<l 8-15, w niedziele i święta unąd
nieczynny.
Ur-t.ę;llu P.-T. V klasy o narwie
„L6dź
?.2" przy ul. Skalnej nr 3 na Stokaeh.
Za.kres sh1żby nallawczo•odblo~j
pefily. GodZiny urzędowania w dni powszedn:ie od 8-20, zaś w niedziele i świę
ta od 9-11.
w

„Suita Góralska" w wykonaniu zespołu robotniczego ZPB im.
Harnama w Łodzi.

l

Łodzi
Ure;ędu

I

nagrodę,

ZU:1n

ul. Jakuba

prowadzi meldunki

RADIO
CZW AR'J.'E"{{, 8 lutego
!1.50 ,.Gto<: m~ią kciblety". 1J.57 Sygnał
l H">jnal. 12.04 D7.:enn'.·;. 12.15 Prze1''111"<„
lS.25 P1-ognrm C"T'a . 1~,30 ·' nd. szk. d'a
klas. III-IV. 1~ 50 MU".. H.Hi P1·0>.<i. 14.~o
Kon-cert d 1 a ~1'.::óL 15 l)O Butgarskri·i:- uh~:o
ry .<;k-rzyprowe. 1;;.:Jo Alid. dfa świetFc
dziecięC"ych . z2.bR\:.ry mu~yczno..,ruchn
've':. 1fi.f.:(l (Ł) .z~9·<:"1-ir:i1.;n Mll7.. '.v cio~·nC'
BuEf.>a<'.<iewi-cz,~. 16.fJI) !Tc) W a•u<l. TPPR

NOTATNIK

B.

Mumy nadziej-ę, iii: propozycja
nasza
spotika się z przychylnym
rozpatirzeniem i że wiosną tego roku otrzymamy linię tramwajową
do toru ko•lejqweg0 w Zarzewie".
List , ten wstał podpisany pnez
grupę mieszkańców w imieniu robotniczej dzielnicy Zarzewia.

'

ŁODZK~

pog. dr H. B:·o<JowoJ.<'ej pt. „Prec„1 nauW ZWIĄZKU z mają.cym się o<ibyć
k·o\va st:.!·dein ~-/1'-'.- rv=\ Len~ n.~· r·ad..,ilC·m Uni-. UfC>cey:;Lyni olJ·.::110-d·ero pl~c~olooha p·i-erwwet·syt<'cle". JG.15 (ł,) ,.Przed piątl<owym szej leQ>edow:;k:c; 6"2:koły w Lodzi - Dy•
kCl'lc. · s.3111!on'.·oz.rnvm" - n.~u1. ~l.-:intz. w rekeja I SM<:oiy TPD Sto-[J.nlH po..is!awn@r. R. S•·t~:n·ow~i,iego. l!i ~o (ł,) w 0~1·d. 1.-.iego i lioeaJineg.o przy ul. Jatrac.za ·25,
<ł\la ml'00-"'9ieży s;l:t~hovv. V,/ c-or. J. Krzv P.l\).;;•:. \.V·~ZY-6tkiich S·W0 ich byłych uczn-i·ÓW
"'.Qlt>i.SiZY!nY pt.
..P i.rn ' ~~··, U(.'7V i b.c;·Y'„j i mr.turzys1ów o wziec;e u<lzioałti w urndziieci ra.ch·:+",.,,1~;~". 1f -~:; rŁ) ~ ,~tna-'·~,~~\ czystoścJ, któca odbę<l2ie się dl'l!ia 11 l"Ułódzkie.
16 ;;5 (Łl Kr,mun. 17,00 W-.c.·l. tego b-r. o gooz. 10 w sa•hl MOK ul. MoTV'\oołn<l-n.
l T 05 „CMi'lOW'i•e<!Zi fal i 49". ni·usu:ki 4a .
17.13 Kameralna muz.· r>"l~.J;o. 17 4:i R~
PO Zl\KOl'ii'CZENJU II kolo.kw.ium
<J.i·oWY JJ<'-l«lod•nik iezvk~wv. 1iJ,OO Cł,) .. Od ""1.mokSztalceni"'1
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_ w sali konfei'eneyjnej ('l'ra.ugutta 18 ~owary . Przyglądając s1ę
- II p.), 0 godz. JO zebranie org~'niąacyi- I Jed1!ak. twarzom Judzi tam
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pióro nad vapie- J ...na śnicida!i!e dostałem przypalonagle maclrnął rę- ne mleko, k.ore sam. ratowa.łrni po
wylci11ie11iu, bo wla:;·nie w t!lm c;:C!sie
Do Redakcji „Dziennika Łódzkic- vrzyszecll ktoś po za.śu:iadc:.enie. Nie
go" 1
m6ul p1·zy,iś6 w godzinach w·zędo
żona moja została
„prowadzącą wych, bo się spieszył.
i:e:i~nii rn~lclunkowcgo" i _od tej c~c.w-ili
.„na obiad była spalona picc:re1i,
zy~1~ mo.1e ?'egiilowały ii~strnkc?e!. a bo właśnie w porze. T,:iedy powrnna
ks~ą~kf!' tnelclunk?wa za2ęla nWJJsce by6 wy.~unięta z piecn .przlf.9Zedl ktoś
ksiązki kucharskwJ.
po poświadczenie miejsca za.mieszka-
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ką i zaczął pisać:

I

nia.

.„zdqżyleni wezwać sfraż poża;·ną,

1

RZECZ

*

htóra szybko ugasi?ci płonącą podło
gę. Podłoga zcipaliła się od węgla,
który wypaclł z 11.ieza.mkniętego 11ieca, a pieca, nie zdążyła zainb~ąć, bo
przyszedł interesant po książkę mel-

znalezionq zwroc
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RADOSCIĄ
zawiadamiam cię, „Rcfle\ttor
ku", źe zamieszczona w
dniu 6.2 br. notat\{a o
starych afi"zach teatralnych. wls7ących na w:vstaw ie wytwr.rni kapelnszy - poskutlwwałfl.. Jesz

cze tego samego dnia zo„
sta!y usunięte stare afl-

sze. ale ..• na ieh miej<cc
nie pojawiły się aktualne
afisze teatrów.
(Kr-ski)

ROZR.ZU'.rNl LODZfANT.E
ŁOD7.1ANIF. są rozrzutni. Dowior11a tPc>;o ostatn!a anldeta „Dzienni-
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ka ł..ódzkiego", w sprawie
zainstalowania
automatów. Od naszych Czytelników wpłynęło na ·ten
temat wiele listiiw. J cóż
się okazalo.
Przeszło SO
Proc.
łodzian
naklejało
ny.
na listy znaczki o dwuNio należy to do przyfemności, gdy
krotnie wyższej wartości.
niż
przewiduje • taryfa Bię jest mężem żony, /;fcii·ą nazywa.
pocztowa. Ol{azale sii:, że
łodzianie nie orientują się je~ „paniusią" i ma.ią do nic.i preteaw nowej taryfie poczto- sje o to, że „ . pr;zyjnmjc tylko od 1~
wej, naklejając znaczRI do 18, a nie całą dobę„.
za 30, 45, 60 gr. A przecież w obrębie miasta opłat.a za list wynosi 30 gr.
Sz.
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DO WSZYSTKICH PISM W CALEJ POLSCE przyjmuje Biuro
Ogłoszeń i Rf'klam Spóldz. W:vdawn -Oświat. „CZVTF.l.Nll{"
ul. PIOTRi\OWSKA nr 96 rl piętro - tPlefon J.:?.3-33 i 209 55
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o„1oszeni11 drobnP clo .. Dziennika Łódzkie;;: o'' 11rzy,imują wszystkiP
{!rzędy I Agencje j)ocztowe. - Konto P KO Vll-5486; N B P. Odd~ial Łódi 110~ l:H3.

Zadźwięczał
ściow11ch.

dzwonek n drzwi wej-

P1·zerwcil pisanie, położył pióro, wy
z pokoju, i„. zapomniał.
l(iedy następnego dnfri chciał do.
koficz?16 list,
zuu ważył. że go nie
ma .•• Natomiast prz11 kolacji spojrzawszy ?W. „Dziennik" stwierdził, ie
list został już wydn1ko11•an11. Nim,
zi/olał coś powiedzieć, usłyszał g s
żoi1y: Ja. list wyslal.CJm. Chyba teraz
interesrmci zrnzmn irją i będn /Jrzy.
chnd:;i6 . tylko w ustalonych 'rlzi1iach.
(Wd)
szf'dł

